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Diena gyinlmo Lincoln?).

Būdamas prezidentu Suvie- 
nitu Valstijų Amerikos, laike 
savo prezidentavimo daugeliu 
savo gražiu darbu, o ip> cz nu 
metimu baudžiavo jungo no 
negru, kurie tikra nevale 
kente, kuriuos skaistveidžiai 
net nelaikė už žmones, tacziau 
už givulius, Lincolnas paliuo 
savo juosius isz Lnciugu ne 
valios ir suligino su skaistvei- 
džiais, tuomi užsipelne ant am
žinos atminties ne tik pas ne
grus, bet ir pas visus miletojus 
laisves. Likosi jis nužudintas 
per ne koki ten Joną Wilkes 
Booth’a 15 d. Balandžio 1865 
mete.

Ateinanczia Sereda, 12 d. m. 
pripuola diena jo gimimo, nes 
gimęs 12 Vasario 1809 m., o 
kuria tai diena Amerikonai su 
iszkelmia apvaiksztiues.

Kas mili Ilgiai visus žmones, 
Kas savo artima kiekvienam 

isz ju, 
Mato, nežiūrint ant tautistes ir 

kilmes,
Tas amžinai givena tarp žmo

nių.
Garbe laisves miletojaus at- 

mineziai!

KAS GIRDĖT?
Szuvei ant Adryanopoliaus! 

Europiszkas koncertas da yra 
pasirengtas Turkijei atgiedot 
atsisveikinante dainele isz “G” 
dur.

Kuningaiksztis Karnavolas 
turėjo atiduoti pirmybia silkei. 
Po linksmybių nuliūdimas, o 
po nubudimui vela pasilinks
minimas ir teip nuolatos ap
linkui szokie pone Motiejau.

Menelikae, karatus Abisini
jos, kuri nuo 1902 tiek kartu 
jau numarino, ant galo atsis
kyrė eu gyvaste. Matyt nubo
do jam nuolatos skaityt apie 
savo mirti.

Steite Missouri, kokis tai 
Žmogelis tvirtina, jog pažino 
ant medžio lapu, buk žiema 
bus labai lengva. Kitas vela 
“praaaezas” Kansuoee prana- 
ezauje, buk jisai pažino isz 
luksztu kukurudžu, buk žiema 
bus sunki. Klausimas, katras 
isz tuju pranaezu yra.... ge
resniu melagiu.

Mokinti ludusai buvo sar
gais dorybes. O kas dedasi 
knkszczioniszkame sviete?
Rusijoje krikszczionie pasielgė 
neknkszczioniezkai, niekiau 
pasielgė už laukinius ir pago- 
nus. Girtavimas, nedorybe, 
vagystes, suktybes politiezkos, 
apekelba ir užvidejimas vieni 
del kitu yra ant kas dieninio 
paredko. Ir czionais Amerike 
yra darbo del tukstanezio mi- 
sijonieriu. Tegul tiktai kož
nas dvasiszkas užsiyma savo 
privalumais, o geriau pritar- 
naus visuomenei, negu gaivi
nimu tautės.

Baisybes dedasi tarp Lietu
viu vizosia apigardosia, o ne

Miilianoy City, Pa. Utarninkas 11 VasarD (February) 1913-

yra tokiu, kad pasiezvenetu 
del giaro tosios paklidusios 
žmonijos.

Isz Cuxaheno (Hamburgo) 
in Ntw Yt.rka nenžilgio at
plauks didžiauses laivais ant 
svieto “Imperator, turintys 50 
tukstaneziu tonu sunkumo ar
ba penkis tuketanezius dau
giau kaip nuskendias laivas 
‘•Titanic”. Kone visi sklypai 
pristatys visokiu maistu ir gė
rimu ant tosios pirmutines ke
liones. Austrija pristatys vi
sokiu kepimu ir piragaicziu, 
Vengrai skaniausio vyno, Ro- 
sije kavioraus, Vokietija rene
tu vynu, Francuzije visokiu 
garduminu ir szampanu o Ita
lija skaniu vaisiu. Kad tik at 
liktu gilukningai kelione per 
mares.

Angliezkuose laikraszcziuo- 
se tankei raezo apie skundus 
už vagima svetimu laikrasz- 
ežiu. Sztai dabar Filadelfįjoi 
likosi rustai nubaustu žmoge
lis, kuris pavogė laikraszti sa
vo kaimyno nuo duriu namo. 
Norint laikrasztis kasztavo 
tiktai viena centą, bet sudže 
nubaudė ta svetimnaudi laik- 
raszcziu ant užmokėjimo 20 
doleriu, davedžiodamas savo 
nusprendimą tuom, jog laik
rasztis teip yra žmogui reika
lingas, kaip kasdieninia duo
na. Tai matote, jog vagymas 
laikraszcziu yra bjauriu per
žengimu ir už tai kožnae laik- 
roezczio vagis turi būti sunkei 
nubaustas. O da dydesne 
bausme, jagu kas drista isz 
svetimo bakeo iezymti, nes ta
da pacztas be jokio sueimileji- 
mo baudže.— Svetimu laik
raszcziu nevogkyte, kožnas 
veluk sau nusipirkyte.

Maža saujele Lietuviu, o ir 
tai iszsidraske in kėlės par- 
tijes ir abazus. Isz to vieko 
nieko giaro ne galima prana- 
ezauti. Laikraszczei, kaip 
meklerei metasi in visas szalee, 
talpina visokes bjaurybes ant 
vieni kitu. Ir kada tieje kū
diky nei vaidai pasibaigs! Isz 
to vieko pasirodo, jog Lietuvei 
niekados nepasikels, ba tiejei 
visi vadinami globėjai lietu
vystes vieką trukdo.

Dirba kožnas ant savo kur- 
palaus ir tuom akie apdumi- 
neje visuomene.

Ne trukus visi Lietuvei ant 
tosios kvailybes susipras ir 
tuosius apszviestunue in ožkos 
raga suvaris, ba jau dakako 
visiems tiejei kvailinimai ir 
muilinimai akiu.

Brolei Lietuvei, meekyte in 
kampa tuosius visus apmau
dingus užmanimus, kurie vie
toje jums pagialbet, trukdo ir 
nereikalingai ergeluoje. Ge- 
riauee vienybe tarp savo szei- 
myneles o ir parapijoje. Te
gul tiktai kuningai užsiyma 
parapijose užvedineti mora- 
liszkuma, atskinti gerus grū
dus nuo kukalu o tada bus 
garbe ant augeztybee Dievui 
o pakajus ant žemes žmonim 
gero noro. Tegul kožnas isz 
prabaszcziu buna dvasiezku 
tėvu, prietelum del kožno ir 
tegul kožna apigarda stana- 
viję kuopele tarp eaves o ne 
jeszkotu visokiu kvarabu po 
visa Amerika kaip Krislotas 
po pekla.

Suv. Steitai iezsiunte ketu
ris kariszkus laivus in Centra- 
liszka Amerika, kur pradeda 
vert revolucijos Hondūre, Gua- 
temalo ir Salvadore.

ISZ AMERIKOS.
Provojesi 12 metu už 4 

colius žemes.
Rankin, Wis. — Tadas P- 

Erickson, turtingas ūkininkas 
provojesi su miestu jau 12 me
tu už keturis colius žemes, ku
ris tvirtina, buk jam miestas 
paėmė tiek, kada vede ulieze 
Centre. Prova lig sziam laikui 
kasztavo jau arti deszimts tuk- 
staneziu doleriu o keturi colei 
žemes kasztuoje 85 dolerius. 
Atėmė sau gyvaste ant 

grabo szunies.
Maneville, Ohio. — James 

Cronin szove sau in galva ant 
grabo savo milemo szunies ir 
ant vietos atliko. Kaip rodos 
tai Croninas neturėjo pilno 
proto, nes nuo kada palaidojo 
savo szuni, da daugiau pradė
jo paikaut o negalėdamas to 
ilgiaue nukenst, nuėjo ant gra
bo szunies ir tenais atėmė sau 
gyvaste. Croninas turėjo 24 
metus ir buvo nepaeziuotu.
InsiniIIejo in stovyla — 

pati nori atsiskyrimo.
San Faancieco, Cal. — Ne 

tik senovės Graikai turėjo lin
kima prie milejimo stovilu, 
bet sztai telegramai daneeza, 
buk kokia tai Mrs. Augusta 
Hullett innesze skunda ant at
siskyrimo nuo savo vyro isz 
priežasties užvidejimo, jog vy
ras josios už daug praleidže 
laiko prisižiuredamos in me- 
dynia figūra.

Hillettas yra amatninku, tu 
redamas truputi artistiszko ga 
bumo ir ranka prie iždrožine- 
jimo, luošuose valandosia nuo 
darbo užsiyminejo tuom darbu. 
Prieez koki tai laika pradėjo 
iždrožinet paveiksią moteres 
isz vieno szmoto medžio, bet 
ant savo nelaimes, ne praeze 
paeziulee ydant jam butu už 
modeli (pavidala). Po keliu 
menesiu darbo, pasiseko su
tveri stovyla bet suvis in pa 
ežia nepanaszi. Stovylas buvo 
puikei padirptae.

Nuo laiko užbaigimo stovy- 
lo Hollettas valandomis insi 
žiūrėdavo in savo darba o lai
kais užsidarinedavo savo dirb
tuvėje per kėlės valandas pa
silikdamas vienas su savo mi- 
lema medinia pone.

Toksai pasielgimas vyro ne
patiko paeziulei, ant galo in- 
puole in pasiutiezka užvideji- 
ma ir abejoti, ydant josios vy
ras tikrai neineimiletu in me
dine panna. Kelis kartus sten
gėsi nutvert ta savo nevidonka 
kuri paveržė jiai josios vyra ir 
sukapot, bet vyras sergėjo pri
guliu czei savo milemos ir po 
gera spyna laike ydant nepa
pultu in rankas pavidžios pa- 
ežios ir kad nesunaikintu jam 
teip rūpestingo darbo.

Užvidejimas moteres kas 
kart augo ir nebuvo sztant jo
sios perkalbėt, norint prietelei 
ir prietelkos Hallettienes davi
nėjo rodą ydant nusipirktu sau 
koki vyriezka stovyla ir mile- 
tusi su juom ant piktumo vy
rui. Ant niek nuėjo stengimai 
prieteliu. Ant galo daejo apie 
to, jog motere savo vyra ap
skundė reikalaudama persisky
rimo isz priežasties, kaipo pa
davinėjo “neieztikimystes vy
ro.”

Balsi mirtis kūdikio.
Reading, Pa. — Aeztuonio- 

likos menesiu kudykis B. Mi- 
kalaicziku inpuole in verdanti 
vandeni katyle, kuri motyna 
buvo nuėmus nuo pecziaus ir 
pastate ant grindų. Kudykis 
prislinko prie katylo, stojo ant 
kojelu ir persieverias inpuole 
in verdanti vandeni. Kada ku- 
dyki iszeme, Juojaus in valan
dėlė mirė.

Indejo szunies smegenų in 
žmogaus pakauszi.

Ann Arbor, Mich. — Tomis 
dienomis gidintojai Įczionaiti- 
neje ligonbuteje padare nepa
prasta operacija ant W. A. 
Smitho isz Kalamazoo, kurie 
kentėjo per “ kelioleka metu, 
turėdamas spauga ant smege
nų. Gidintojai geisdami ižgial- 
bet jin nuo mirties (nes buvo 
turtingas) ėmėsi prie paskuti
nio budo. Iszpjove gyvam szu- 
niui daleli smegenų o skauda
ma vieta iszeme isz galvos, su
siuvo pakauszi ir szendien 
Smithas jauezesi geriau. — 
Bet kas bus atejteje, jago 
Smithas pradės szuniszkai mis 
lyt ir lot?

Skarbas skudurluose.
New York. — Darbininkes 

dirbanezios prie rinkimu aku- 
duriu czionaitiniam fabrike 
popieros, rado moteriszka 
krepszeli kuriame radosi dei
mantu už $2,500. Koke tai 
Mrs. Lawsoniene ateiezauke, 
tvirtindama buk tai josios bet 
mergynos ne nori sugražyt ra- 
dynio provindamosios atligini- 
mo.
Nuogas meldėsi prie baž- 

nyczios-
Edwardsville, Pa. — Laike 

dydelio szalczio, praejnanti an- 
glekasiai ejnanti in darba užti
ko koki tai žmogeli visai nuo 
ga klupojant prie Szv. Kazi- 
mierio bažnyczios, meldžentiei 
kareztai. Vėliau pasirodė, jog 
tai buvo Jonas Kosmeris (?) 
kuris turi truputi sumaiszyta 
protą. Likos atyduotae po pri
žiūra gidintojaue.
Du kudykei sudegė ant 

smert.
Nanticoke, Pa. — Per sude

gimą namo ant Canal uliezios 
Shickshinny, sudege jame teip 
gi keliu menesiu vaikiukas 
Mikolo Stolpykauckiu. Szei- 
myna vos iszsigialbejo isz de- 
ganezio namo negalėdami isz- 
gialbet jauniausio. Keturiu 
metu sūnelis ir Stolpykauckie- 
ne baisei apdege.

Dunmore, Pa. — Devynių 
menesiu dukrele Jurgio Bucz- 
noko sudege ant smert de- 
ganeziam name. Kudykis gu
lėjo vygeje ant antro augezto 
kada ugnis pasirodė kukniuo- 
je. Motyna gana stengėsi už
bėgti ant virezaue gialbet savo 
milema, bet liepsna nedaleido. 
Jauna pati, senas vyras ir 

prielaldinis.
Milwaukee, Wis. — Agota 

Vinckiene, turinti vos 20 metu 
ir turinti jau penkis vaikus o 
szeeztas ketina atsilankyt, li
kos aresztavota drauge su savo 
prielaidiniu Juozu Parliecziu 
už laikymą su savim uždraus
ta vienybe. Agotėlė isztekejo 
už Vinckio turėdama 14 metu 
senumo ant galo nubodo josios 
senas vyras ir susmesze su jau
nesniu. Well, yra tai vaisei su 
sivienijimo netinkamos poreles 
ir tankei teip atsitinka kada 
vyras payma 10 metu jaunesne 
už save pacziule.

Trumpi Telegramai.
§ Mansfield, Angliję.— 13 

anglekasiu likos užmuszta o 
daugeli sužeidė per trūkimą 
lenciūgo kuriuom trauke klet- 
ka.

§ Sofia, Bulgarija.— Bul
garai užmueze 1500 Turku 
musztineje po Calipolu. Tur
kai bėga nuo pleciaus kares. 
10,000 gavosi in nelaisve.

§ Meksiko City. — Bandos 
Maderiezko vieszpatavimo din
go. Musztyneje pražuvo 200 
ypatų — draugeli moterių ir 
vaiku. Jenerolas Feliksas Dia- 
zai apėmė vadeles rando.

ISZ VISU SZAL1U.
.—..—

150 anglekasiai užgriuvo
Fukuska, Japonije.— Szim- 

tas ir penkesdeszimts angle- 
kasiu likos užgriautais per 
ekeplozije gazo czionais. Dau
gelis isz nelaimingu likos už- 
Siueztaie o likusio užtroszko. 
Ne vieno neatrado.
Priezidentas Salvadoro 

sužeistas.
Į San Salvador.— Preziden

tas Araujo likos užkluptas 
per penkis piktadarius, kurie 
szove kelis kartus sužeisdami 
prezidentą o priek tam uždą- 
.3 kelis ypue su peileis. Kaip 
ipdos nuo sužeidimu mirs.
) Palalmiuta motyna.

Granada, Italije.— Iialiszki 
l’ikraezcziai paduoda fakta 
apie nepaprasta dydeli vaisi 
italiszkos moteres gyvenan- 
caioa arti czionais.

Darbininke 59 metu senu
mo, vadinasi Flana Piccolo. 
Iždave jieje ant svieto 62 ku- 
dykiue. Po isztekejimu už 
vyro pirmu kartu pagimdė 1 
mergaite, antru kartu ant kart 
f/vaikiukuB, trecziu kartu 5 
^likiukue, ketvirtu 3 vaikiu
kus, penktu kartu 4 mergai
tes, po tam dvideezimts kartu 
po dvinukus o ant galo velei 
4 ant kart mergaites. Kaip ro
dos Flaria Piccolo yra lai- 
mingiause motyna ant svieto. 
Kiek isz tu vaiku randasi prie 
ggyaeozio, tai telegramai ne- 
daneeza.
Sudraskytas per meszka.

Obeihanssen, Baden.— Bai
si nelaime atsitiko ant viesz- 
kelio tarp Waghaenselo o czio
nais. Vakare tuom keliu ėjo 
meszkininkae, skubindamasis 
in Obeihanesena ant nakvy
nes. Meszka ka;p rodos bu
vo kuom neužganadinta, ne
norėdama klausyt savo pono. 
Meszkininkae pradėjo muszti 
žveri su lazda per ka instume 
da in dydesne rūstybe. Bai
sei inirszus, nutraukė lenciūgą 
nuo snukio, puolėsi ant savo 
pono su pasiutimu, pradėjo 
jin baisei draskyt. Nulupo 
jam skūra su plaukais nuo 
galvos, eupleeze veidą, iszlupo 
kaire aki ir mente. Vaikai 
kurie netoli nuo tos vietos bo- 
vinosi, paregeja teip baisu at
sitikima, kagreieziauee nubėgo 
in kaima ezaukdami pagialbos 
del nelaimingo. Artimoje ra
dosi strielczei, kurie ad begia, 
szove su szruotaie, bet da lab- 
jau inarzino meszka. Atbe- 
gia tris žandarai užmueze in- 
dukusi žveri kardais. Nelai
mingas meszkininkae likos 
nugabentas in ligonbuti Hei
delberge, nes in kėlės valan
das mirė baisiose kankeee.

19 nuskendo su laivu.
Bluefielde, Nikaragua. — 

Deviniolika ypatų nuskendo 
su laivu Granada, kuris susi- 
musze ant povandenines uolos 
arti Graytown. Tik du laivo- 
riai iszsigialbejo.
Pasibaisėtina žudinsta.
Berlinas.— Žine atejna isz 

Ringevaldo apie pasibaisėtina 
žudinsta. Kaimynai surado 
kuna nužudinto ūkininko ku
ris buvo teip-gi rinkėju padot- 
ku vardu Kahszas ir jojo pa- 
czia arti deganezio ezieno stir
tas, teip subjaurintais jog vos 
galima pažinti. Juju dvi duk
reles 16 ir 5 metu buvo užda
rytos pastogėje nuo dvieju 
dienu ižbadejusios. Berną 
Kaliszu rado nužudinta tvarte. 
Žudinsta papilde kokis tai ne- 
pažinetamae Lenkas, kuri pa- 
licije suėmė artinam kaime. 
Ūkininko geležine kasa buvo 
atydaryta isz kuriuos žadinto
jas paėmė kelis tuketanezius 
markiu.
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Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.
Szventvagysta.

Krokavoe.— Nežinomi ple- 
ezikai apiplesze nakties laike 
bažnycze Tėvu Karmelitu, pa- 
ymdami daugybe votivu perlu 
ir auksiniu križiu.

Vagia Lietuvoje.
Grodnae.— Ant 70,000 gy

ventoju likos suraszyta 525 
vagiu arba vienas vagis ant 
kožno 140 gyventoju, arba ki
taip pasakius, kožnas isz 141 
gyventoju — tai vagis.
Caras dovanos prasikal

timus.
Petersburgae.— Isz priežas

ties 300 — metinio jubilejuezo 
nuo randimo Romanovu, kurie 
suejs 6 Kovo, caras dovanos 
visas kaltes tiems, kurie per
žengė laikraszczio tiesas ir 
mažesnius prasižengimus poli- 
tikiszkue, ir tiems kurie likos 
praszelinti isz Roeijoe už viso
kius peržengimus tiesu.

hi Kc u (Lauko.
Shenandoah,— Darbininkisz 

kas komitetas paliepė visiems 
darbininkams sugrįžti in darba 
Baas kasiklas, padarydami pa
sekmingas sutaikąs su kompa
nija.

Mahanojaus aplinkinėje bus 
inspekcije guzikeliu Februa- 
riaus 13-to per generaliszka 
komitetą.

BlackWood’o anglekasiu er- 
gelei bus sudavadinti atejnan- 
czia nedelia per prezidentą 
J ona Stremba.

New York.— Mueztyneterp 
rubsiuviu ir palicijoe vela at
sibuvo Brooklyne. Per trūki
mą bombas likos sužeisti keli 
palicijantai. Penki palicijan- 
tai likos smarkei apkultais, 
penki vyrai ir dvi mergynos 
likos areeztavotoe. Tukstan- 
czei jau sugrįžo prie darbo.

Hazleton.— Straikuojan- 
czios mergynos fabrike Dup
lan Silk Mill da vis nepasi
duoda. Szendien sustojo dir- 
bia konia 1500, kuriuos dru- 
czei laikosi.

Pacherton, Pa. Visi meha- 
nikai dirbanti Lehigh Valles 
szapuose pamėtė darbus. Kom- 
panije yra prieszinga unije, 
pradedama praszalint senus 
darbininkus nuo darbo. Drau
gai užstojo už nuskriaustus, 
na, ir pradėjo straikuoti. Su- 
virszum 1000 darbininku pa
mėtė darbus.

Indianapolis.— Virszinin- 
ninkai U. M. W. of A. uždėjo 
asses menta po 50 centu ant 
kožno sąnario ant suszelpimo 
straikienu ir siuntimo organi- 
zatariu in West Virginia. To
kiu budu surinks kas menesis 
$200,000. Hayes, Haggerty ir 
Paulson keliaus in tenais.

ATSAKYMAI.
Nežinomui isz Warrior 

Run.— Jau nekarta pranesze- 
me, jog jokio daneezimo netal
pinsime in laikraszti, jago ne
siranda paraszo korespondento 
pilnas adresas ir miestas isz 
kur gromata likos prisiunsta. 
Gromata nuėjo in gurbą.

“Czikagiecziui”.— Nebūda
mas skaitytojum, netalpinome. 
Juk ir redaktorei myli trupu
ti pasilinkemyt o jago už daug 
payma in pakauszi, atejas na
mon padaro koki ergeli eu 
szeimyna, tai apie tai nepriva
lo kiti rūpintis, nes tai yra 
asabiizkas dalikas ir geriau 
tamieta padarytum ydant 
“mind your own business”.

Metas X XV

Smarkus susidūrimas trukiu ant augszto 
geležkelio New York.

Ne senei garsinome apie nelaime ant geležkelio mieste 
New York o szendien patalpiname nutraukta paveiksią tosios 
nelaimes kuriuoje likos vienas pasažieris užmueztas o sužeidė 
in 30.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Kvailiu nestokoja.

Kauno gubernej Sziauliu pa 
viete, Gruzdžiu volostyj, Trųm 
paiteliu kaime, gyvena žmogu
tis bomiszko budo tartum sy
kiais papaikes, jo vardas Sta
sys Liaudanskie.

Jisai turi du broliu Frana 
ir Kazimiera. Franas isz Szaki 
niszkio atvaževo pas Kazimie
ra, in svecziue, sztai Stasys 
Liaudanskie apie tai iezgirdes. 
atėjo ir pradėjo visaip bjau- 
riot Frana kad tas ne pas ji 
atvaževo; jisai savo broliams 
dasiede ant tiek, kad net norė
jo suriezt, bet papaikelis isz 
stubos iszsmeszdino ir priėjės 
isz lauk pradėjo belst, ir isz 
belde stubos langus. Ne gana 
jau tokio kvailo darbo, jis no
rėjo gana baisesni szposa pa
daryt.

Dasižinojas kad moteris isz- 
eja in , pirti maudytis, norėjo 
nuejans pirties durie užriezt ir 
pirti padegt, kad moterie, gy
vas suspirgėtu, bet tas neatsi
tiko, nes ezie dažinojo, tai ap
saugojo.

Nors žmegus jau turintis 
apie 50 metu amžiaus, bet sa
vo protą isz kvailybių iszvaryt 
vis nepajiegia.

Jisai savo broli bara kad 
tas mažaveislie o '.sako asz: tu
riu Anielia Amerikoje, tai ji 
ten mano sėkla užveis namieje 
turiu penkias dukteris ir viena 
sunu, tai matyk ka asz vertas, 
o kastu Pranai?l

Mat žmogeliui kokiam ap
kurtusiam kasza zvanija o paik 
telejusiara vaikai svietą visa 
užveis bile yra tiktai.

Zaunos tai zaunos, bet norėt 
tyczioms sudegint pirtijbesi- 
maudanezias moteris, tai pras- 
cziausis supratimas. — S. K.

Nelaimingi atsitikimai.
1) J. Lazauskas isz Gražisz- 

kiu par. (Vilkav. apskr.), at
siėmęs nuo savo brolio dali, 
leidosi Amerikon. Einant slap
ta per siena nuszove pasienio 
kareiviai — Kaupiezkiu kai
me, Visztyczio parapijoje, b) 
Kits vėl isz Dzūkijos buvo at
keliavęs pasienin ir jau ketino 
peržengti laimes szalin, bet ap
sinakvojusi pas koki tai ūki
ninką vadas apvogė ir paliko 
plika ir basa. Tai tau ir Ame
rika!

2) Tolieriszkiu kaime, Paje
vonio par. (Vilkav. apskr.) 
tris merginos eidamos gulti 
pasiėmė kuragaliu bei mal
kiniu anglių, norėdamos pri- 
siezildyti miegamąja. Nuo 
tu anglių taip daug kilo smal
kiu, jog viena isz to mirė, o 
dvi vos atsipeikėjo. Toki už- 
garavimai gana dažnai atsitin
ka. Taigi atsargiai su angliais. 
Geriau szalczio pakęsti, negu 
ingaruoti.

Lukszial.
(Naumiesczio apskr.). 16 

gruodžio (per m.) nakezia nasz 
les M. Sedereviczienes pavogė 
kumele. Bet 19 gruodžio neti
kėtai Naumiestyje vagi su
gavo rinkoje kumele beparduo 
dant visai pigia kaina. Vagi
lius buvo dar jaunas vaikinas, 
19 — 20 metu, "Ant. Polteriu 
kas isz Plynių k.. Zyplių v. 
Nabagėli nugabeno in Kai vari 
jos “klesas”,

IszdagaL
(Naumiesczio apskr.). 3 sau

sio sziumetu pasimirė Iszda- 
guose a. a. Agota Domeikiene. 
Tai buvo visa apylinkei pa
vyzdinga senute. Per szerme- 
nis buvo visur gera tvarka ir 
apsieita be jokiu svaiginaneziu 
gėrimu.

Lukszial.
(Naumiesczio apskr.). Per

nai pas mus buvo bloga su 
vandeniu, bet szimet bloga su 
malka ypacz paeziame miestely 
je, nes szlapi keliai, negalima 
atvežti. Kai-kurios prekes žy 
miai pakilo del blogo kelio, 
nes plentas nuo musu lį my
lios. Pas žmones bloga eu pi
nigais nes szlapi keliai ir atpi
go javai.

New Britain, Conn. — Lie
tuviu randasi czionais milži- 
niszkae būrelis, euvirszum keli 
tuketanezei. Nesenei pastate 
puike sale už $35,000 ant Park 
uliezios, kuriuoje nesenei turė
jo balių. Nelabai tas patiko 
dvasiezkam vadovui.

— Prieez Gavėnia atsibuvo 
czionais “bobų balius” pas vie
na kumute ir ant galo puikei 
Busipesze. Po musztynei vyrai 
iszezlave isz grinezios kelis gor 
setus, puse tuzino žiurkių, ke
turis czeverikus, kelis mastus 
mezgininku ir dvi skrybėlės. 
FainI



Džimas su Piterio pas milimas ėjo, 
Nes kada prie duriu vos daejo, 
Sztai plumpt! ant ledo paslido. 

Net juju smegenis guogesi paklido!
— Kur Piteris?

JUOKUBAS
Vadas Kontrabapdpesziu.

(Puiki istorija)

Trenkus durimis iazejo.
Kalvis stovėjo pasilikęs šlu

boje kai pi apkvaitintas, neži 
nedarnas visai kas veikiasi.

Mate jis jau paklidima savo 
duktes, mate pametimą dori- 
bes ir pasileisdimaduktes — 
suvaldit jis negales, nes ji sa
ko jau nelaikąs jam valdit. Ji 
pasirengus pamest tėvus, eitsa 
vo keliu kuri apsirinko ir lau
kia ja paniekinimas žmonių ir 
Dievo apleidimas.

Net po valandai atsidusęs ta 
re:

— Tikrai bausme Dievo. 
Žmones iez savo vaiku pasi
džiaugia, bet tu žmogus, pasi- 
džiaugk kad nori. Dar ta mer 
gaite iki sziol buvo geriausia 
dar nori ja pasigėrėt buvo gali 
ma, bet dabar? — in kagi pa
virsta?.... Nelaikąs mokint, 
nelaikąs. — Kasgi kaltas jei 
ne motina, kuri isztvirkino ant 
visu noru tikdama, o dabar se
ne pamatis kaip dukrele jai at 
■imokes.

Jausdamas teipgi pate sanži 
nes iszmetinejima, kadangi rei 
kejo kaltit jam teipgi ir save 
usz nedora vaiku iszaugintma, 
nuėjo prie degtines ir iezsigere 
kelis stiklus viena po kitam, 
o pasigėrės nuėjo gult, idant 
bent miegu atstumt nuo saves 
ta duszios kirminą kuris grau
že jam sąžine.

Jule kaskart dažniau pradė
jo vaikszcziot su spiritu, suvi
sai nepaisindama ant barimu 
tėvo, tuo labiau kad usztareja 
turėjo motinoj, o nelaimingas 
kalvis uszpuolus dviem angim 
ant jo vieno, bego kuoveikiau- 
siai szalin ir dūsavo keikda
mas kalviniczioj. Negana bu
vo to, kad Jule ėjo in Prusus, 
bet parėjus jau visai nežiūrėjo 
darbo, tik iszeilsejus ėjo in 
miestą pirkinet sau paredalu, 
bei trankėsi po kaina a stuba 
nuo stubos, nors iszmintingos 
kaiminkos neapkentė jos.

Visame kaime žinota apie 
Matijosziaus Jokubu besimergi 
nima Jules, tik nežinia ar Po
vilas nežinojo ar gal jau nepa- 
videjo broliui nevisai doros 
merginos.

Karta, priesz Kalėdas pasi
tikęs Jule ant vieszkelio, pra
dėjo su ja pasikalbejima ir už 
mine:

— Na, Jule, turbut tu vis 
man tekši, ka? Po Kalėdų pa- 
darikiva veseile ir gana. Man 
jau nusibodo jaunikiaut, o tu 
ir pasėsi.

Jule vienog tilejo ir ėjo gal
va nuleidus.

— Kodėl tili? — Sutinki?
— Ne. Kas sugives su ta 

jusu motina! Vercziau pasent 
bemergaujant, negu su tokia 
anita givent.

— Žiūrėkis, tarė nusijuokęs 
Povilas, jug ir dabar, ar gali
ma sakit, nuo seniai giveni su 
ja, nes ji daugiau pas jus, ne
gu namie buna, o vienog neisz 
variai jos niekad. O vėl ne 
reike teip labai baisėtis jos, nes 
ji pas jus ne tik piningus ir ki 
ta ka, bet ir sveikata paliko 
ir neilgai jau ji gives.

— Na, na, nesiviliok — kai 
bėjo piktai Jule. — Velniai 
imk.... — Ir pradėjo smar-
liai eit, idant palikt szluba Po tiuoaiva.

vila. Povilas žinodamas jog ne 
suspės su ja eit, sustojo ir pik
tai žiurėjo in atsitolinanczia. 
Griežtelejo primines sau pasku 
tini jos žodi ir tarė:

— Teima tave viena, nes 
tu ir uszsipelnisi, jei dar neusz 
sipelniai ant to.

Praėjo advantai, laike ku
riu pas kalvius nebuvo jokios 
atmainos, tacziaus vis ligiai 
buvo girtuokliu sueigos, kaip 
ir paprastai ir jei kur, tai 
ežia tikrai buvo vieta nuodė
mių, lizdas givates, czirszkian- 
czios nuodais moraliszko puve 
šio.

Praėjo szvente Kalėdų, ku
ria atsakaneziai szvente nedau
gelis isz kaimo giventoju; di
desne puse, rods, linksminosi, 
bet kaip? — Prie stikleliu, 
karezemoje!

Szaltis prasidėjo ir po ne 
szaltai pradžiai labai szalta žie 
ma uszstojo. Kai-kur kluonuo 
se taksėjo smarkiai spragilai, 
daugumas džiaugėsi kad gal 
sėdėt stuboje ir raukėsi su ne 
uszsiganedinimu, kad reikėjo 
eit givulius paszert, ar pagir- 
dit. Darbszesni ūkininkai jau 
jaujose darbus buvo pabaigė 
ir ramiai sau triūse, ar taisė 
padarus stubose, sziltai priku
rtose, bet pas Jokūbą visai 
kitaip buvo. Kult dar daug 
buvo; sūnūs privarit Jokūbas 
negalėjo, dažnai pate su Petro
nėle kūle, bet abudu mažai in 
veike, o vėl duktė nedaug 
liuoso laiko turėdavo, kadan
gi stuboje nebuvo kam apsi- 
triust ir namu apžiūrėt. Moti
nos kaipi nebuvo ir geriau bu
tu kad visai jos nebutu, ka
dangi tai buvo votis namu, 
kuri buvo nepagidoma. Džiau 
gesi visi kad ji iszejo pas kal
vius, nes tada bent ramumas 
namuose buvo.

Po Naujam Metui, rogių ke 
lias buvo puikus; szalcziai ret 
kareziais suszvelnejo, tada kai 
miecziai pradėdavo su reika
lais važinėt m artima miesteli.

Matome mažas rogaites pa- 
kinkitas vienu arkliu beeiiran- 
czias keliu vedaneziu in mies
teli. Szaltis buvo smarkus. 
Žmogus skranda apsivilkės 
uszsimoves ausotine ant ausu 
nuolat musze rankas nors ture 
jo ant ju milines pirsztines. 
Uezpakalije rogucziu sėdėjo 
susitraukus, apsisupus visa 
dnžuota gūnia motenszke.

— Szaltis didinasi—prakal 
bėjo viriizkis; iezvažiuojant 
nebuvo teip szalta, kaip da
bar. Kad tik nepasivelit su 
sugrižimu namon.

— Tai žinia, kūmai — atsa 
ke Jokubiene važiuojanti Bu
kumu in miesteli ant turgaus.

Mat Jokūbas nevaževo, o 
uszsispirose važiuot moteri ne 
perginezijo ir neatkalbino jos 
nuo uszsimanimo. Nevažiuo
jant Jokūbui ji gavo rodą: nu- 
važevo su kurnu, kuri teip-gi 
beveik privertė važiuot su ja 
nes ir anam nesmorejo.

Buvo jau gerai iszpiet, ka
da kūmas sugrįžo in karozema, 
kur buvo ja palikes iszeida- 
mas ant turgaus. Rado ja ežia 
belaukiau ežia ir uszklause:

— Nepirkote ezeverikus?— 
Laikas jau grižt namon.

— Sėskis, kūmai —suszuko 
jau girta Jokubiene laistinda- 
ma degtine pilant isz bonkos 
in stikleli — iszgersiva ir va

Kūmas pažvelgė in girta 
boba liūdnai ir vėl klausė sto
vėdamas, ar nupirko ezeveri
kus, kuriu važevo pirkt.

— Kada gi turėjau pirkt— 
tarė niurnaueziu piktu balsu 
moteriezke.— Vos biski atszi- 
lau, o jau norite kad apsipir
kusią buezia.

Pripilus in stikleli arielkos 
kurios daugiau ant stalo iszlie- 
jo, iszgere ibz stiklelio ir urnai 
sulinksmėjo.

— Kumuti, kumuželi —kai 
bėjo girta boba glamonių bal
su, sėskis, gerk.... gerk....

Kūmas paėmė bonka insipi- 
le biski in stikleli arielkos ir 
iszgere. Nestatidamas bonkos 
kuriuoje dar buvo degtines, 
ant stalo, vėl ragino kurna 
prie ėjimo czevenku pirkt, 
bet ta dainavo ir ne klausit 
nenorėjo.

Kad kūmas nesiliove dagri- 
sinejes, nutilo ir gailingai pa
žiurėjo in bouka, kuria laike 
rankoje kūmas: gal atspėjo in 
stinktiviszkai, jog kūmas dau 
giau jai neduos isz jos, kol ne
paklausia jo.

— Eikkite, kūma, eikkite, 
asz azia palauksus jusu. Tik 
grait atlikkite reikalą, nes lai
kas, didelis laikas namon va
žiuot.

Iszrodo ant sniegienos, kad 
parsibelst namon pirm vakaro.

Girta lig besibaugindama 
nakties ir sniegienos pasikėlė 
ir ketino jau eit, bet tuotarpu 
m karezema inejo pažįstama 
Jokubienes, tokia jau girtuok
le isz miestelio.

Jokubiene iszsieme piningus 
bet rado ju tik du popiennin 
rubliu ir kelis variokus.

— Už du czeveriku negau
siu....

— Negausi — kaip aidas 
pritarė jai pažįstama girtuok
le.

— Tuszczia ju, kitosik....
— E eiva pas mus, ten pa- 

sisznekeim ir pasisvecziuosime 
Eiva, ka ežia....

Kūmas paliktas vienas usz 
keike nuspjovęs piktai, pasitai
sė kepure ant galvos, iszejo ir 
sede in rogaites paleido kume
laite, kuri pagedaudama mais
to ir sziltos stonios neraginama 
bego smarkiai keliu namon.

Antritojaus ant vieszkelio 
vedanezio isz miestelio in kai
mą atrasta suszaluse moteri. 
Buvo tai Jokubiene, kuri isz 
ėjus girta velibu vakaru isz 
miestelio ant kelio matomai 
parpuolus ir užmigus, užmigo 
miegu, isz kurio jau nebudino 
jos jokia žmogiszka pastanga.

Nieke jos neverke apart vie
nos Petronėlės, kuri nors buvo 
skriaudžioms, vienog tureda 
ma dora ezirdi gailėjosi moti
nos, mirusios nelaiminga mir
tim. Kaiminai tvirtino: “Koke 
givenimae tokia ir emertis”.

Petronėle ilgai apgailestavo 
motina ir net piko ant Juozo, 
kad jis sake:

— Tokios motinos neverta 
gailėtis geriau kad užbaigė gi- 
venima negu ka plėtojo papik
tinimą.

Viena nedele klebonas kal
bėdamas pamokslą bažniezioje 
pagal temato “kokiu ginklu 
kariauji, nuo tokio pražuni’ 
nurodė ant paskutinio atsitiki 
kimo, kalbėdamas:

“Moteriezke, sveika, turtin 
ga — galėjo laimingai givent 
ir vaikus gerai baimėje Dievo 
iezanklet. Galėtu givent žmo
nių paguodonej, turėt meile vi 
ro ir vaiku, žodžiu but laimin
gas, bet nedaleido jai tas nela
bas inpratimas, kokis jau ne 
viena žmogų nelaimingu pada 
re, kurie neviena varguose pas
kandino, o ir isz ežio svieto iez- 
vare, tuomi nevidonu, didžiau
siu neprieteliumi žmonijos 
ira— girtuokliete. Naudodama 
ja kaip giveno ta nelaimingai 
mirusi meteriszke, kas paguo
doje ja kas milejo? Pamirszo 
ji Dieva, Dievas ja apleido ir 
nubaudė jau ant žemes nelai
minga mirtim: mirė viena lau
kuose kaipi nehginant koks 
givulie, be ezventu sakramen
tu be suraminimo, mirė nepa 
sirengns girta ir ar galėjo tike- 
tieei ji malones ir susimilejimo 
Dievo, ne ji mirė be malones 
Dievo apleista nuo visu.”..

Ilgai ir pertikrinaneziai kai 
bėjo kuningas Ne viena jo žod 
tiai patvirtinti tikra pa vaizdą

nelaimingos mirties Jokubie 
nes labai sujudino ir atitrauk-- 
uuo to žmonijos didžiausio ne 
prieteliaus girtuokhstes.

Net ir pas kalvius mažiau 
|au atsilankinejo žmonių, .. 
Franui nereikejo d»Zuai ei- 
spintom prusiszka kaiczema

Praėjo Užgavėnės ir kanu 
nebuvo didelio ūžimo: mulii- 
Jokubienes teisingai kaipi kad 
atidarė daugeliui akis o uoi 
buvo ir tokiu, ka tvirtino jog 
atėjo jai laikas tai ir mirė... 
Oet vis jaute kad priežast.m 
jos nelaimingos mirties bu v, 
degtine, nes kad butu pakl.u 
sius kūmo ir grižus su juou 
namon nebutu suszalus aut 
kelio, bet Ji del degtines pa.-i 
liko.

Povilas BUsitaike su Jule ir 
tikrai mislijo apie ženiba bet 
apie ėjimą Jules usz Povilo ne 
nušlijo ne J ule ne jos tėvai ne- 
nonntie leist duktes uszezlu- 
bio, o Matijoszni reikėjo dar 
atlikt kanumeniszka privalu
mą.

Juozas dar lauke ir atides- 
tinejo reikalą apsived.mo ant 
toliaus.

Teip praėjo žiema.
(Toliaus bus.)
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KUR BUNA
Mano vyras Juozas DamUhuekass 

kokis mHtas adgalios gyvenčiau ma
nim Mahanoy City Buvo sakyta kad 
iszvažiavo ant tarmu szale Worces- 
seri. Turi 26 m. senumo. Tegul jisai

pats ar kas kitas apie jin danesza 
jio paežiai kadangi jiji nori žinoti ar 
gyvas ar gal numiręs. (g; *oi) 

Mrs. F. Dambauckiens
525 W. Saoth Alley

Mahanoy City Pa.
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Mano dede Izidorius Urbanaviczu 
paeina isz Suvaiko gub., Na* mies 
ožio pav., Griszkabudžio gmino 
Krauozuku kaimo,. 13 m. adgal gy
veno Philadelphijoj o dabar nežinau 
kur, jis pats ar kas kitas praszau at- 
siszaukt ant adreso. ('gi o;)

Y. Urbanavioze.
Box 328. Daisytown Pa.

Pajeszkau sau turtingo partnerio 
prie Laivakorcziu Agentūros ir drabu 
žiu priežastis tame yra tokia vienam 
valdit du ofisu ira per sunku, reika- 
lauozia pagialbininko atsiszaukian- 
tiejie kreipkitės per laiszkus ar ypa- 
tiszkai po sziuom antraszu (gj -o;) 

J. S. B.
281 W. Broadway St.

So. Boston Mass

Mano pusbrolis Juozas Balozunaa 
apie 5 m. kaip Amerikia, paeina isz 
Kauno] gub., Szauliu pav., pirmiau 
gyveno Amherat, Masa. o dabar ne
žinau kur, jis pats ar kaa kitas 
szau duot žine ant adreso:

C. O. Johnson.
Gilead Conn.

pra-

Jonas Shakl.s, paeina isz Kauno 
gub., Raseinių pa v., jisai ženotas su 
Branitlava Walukoniute paeina isz 
Suvalkų gub , Sejreju para., 4 m. 
adgal abudu persiakyre o ji iszvaže- 
vo m lietuva o jisai kur Ameriae, 
teiposgi ir Ignotas Valukonis paeina 
isz Suvalkų gub., Sėjėja para, 
11 m. kaip Am rikia, jie pats ar kas 
kitas praszau ataiszaukt ant adreso.

M. Bartkewioz,
915 W. Washington Ave.

Du Bois, Pa.

Mano szvogeris Mik- las Barnars- 
kis paeina isz Vilniaus gub., Traku 
pav., Butrimonių volos. praszau atai
szaukt ant adreso:

W. Zmitra,
Sunderland, Mass.Box 16

Mano tikras brolis Antanas Szai- 
kas paeina isz Kaano gub.. Rasei
nių pav., Tauragės miesto, Witkai- 
ežia kaimo, 10 menesiu adgal gyve
no Ziegler, Ill. o dabar nežinau kur 
praszau ataiszaukt ant adreso, (g į oi) 

Jno Shatkes.
Box 712 Farmington, Ill.

GYVENIMAS VISU SZVSNTU
Didele knyga spl 1300 pualnpu 
Vimmi 6 dali, drueziai ir puikai 
apdaryta. Kantus nusiuntimo 

| mm apmokama rt£KE TU *4

MAflAMi artu.

Pasakys Kokiu Buda Gali Pats Save Isigydyti Namie.
Kožnas kenčantis vyras ture pareikalauti viena iš tų Stebuklingų, dykai gautų 

Kny?rq» Ta knyga yra vertes $1U.OO kožnam kankinamų vyrų. Knyga ta pasakis 
sveikam vyrų kaip saugotės nuo ligų-. Jauni vyrai, kūrė m ma apsivęsti naudos 
skaitidamč knygę. Jeigu sergate nuo Pilvą Ilgu, Negruomulavima, Užsikisinia 
Žarnų, Kepenys, Skilves, Inkstu ar Pūslės ligų, Nusilpneima Nervų, Pražudytų 
Vyriškumų, Neprijemnų Sapnų, Lytiškų Nusilpueimų, L'žnuodijimų Krauja arba 
Brantų. Škrofula ir Nevalų Kraujų, Pulavlma arba TriperĮ,Užkrečiamų ligų arba 
Nartai įgautu Nesveikumų: jeigu esatė Silpnas, Nerviškas, Nuliūdęs, Nusiminęs, 
Nusilpneis Spėkų arba kencatė nuo Jaunų Pražangų, Reumatizmą arba kokių ligų 
Ir nesveikumų, paprastų vyrams, ta Dykai gauta Knyga, pasakis jums kokių badu 
atrasti greitų nuolatini Islgydymą. privatiškai ir paslapta, sava namie. Knyga ta 
pasakis aiškei ir paprastoj kalboį kodlel kenčatie ir kaip galetė būti sveiku. Knyga 
ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką būdų, katras kožnas

50.000 K

ta yra krautuvė žinios ir pasaka ape tokius dalikus privatišką budg, katras kožnas vyras, jaunas ar senas, 
biednas, nevedęs ar vedęs, sergantęs ar sveikas, tur žinoti ir jųjų prisilaikiti. Naudingas ir teisingas patarimu, 
pintas tuo Dykai gauto! KnygoĮ yra neapiprekiuojamas. Jeigu kiti gydytoje! neįstengi sugranžinti jums sveii 
spėkas ir tvirtumu, neiliudinketgs, nenusiminkiet ir netrotikiet viltęs, bet pareikalaukietė ta laidelį Vadovų Sveiki

SIUSK TĄ DYKINI KUPONĄ ŠENDENA.
T*» pareikalavimaa knygos neprirala jus į jokio skolf ir užmokiesni. Mf s nesiuntam jokių vaistu C. O. D. su ufdetu mokesnio kė 

nelloringi gydytojai ir instižutaį dara. Ta knyga yra siuntama su nlniokl(t| p>tt| pradaro ir užpststjrtin konvtrtš taip, jog ne vienas negale tizoc 
talpina.
DR. JOS. LISTER A C0.. L 803, 208 N. Fifth A»e., Chicago. III. . .

Gododnaaai Tamista: Až asu užintereauotu Tamistas prižadeimu siusti Vysai Dykai KnygĮ. meldžiu prisiūti man viena vytai dyku.

Vardas ir pavardė......................................................................................................................................................................................................................... ..

Steitai

Afrikouii nuomone, i>z 
kiirp»s pirmus žmo

nis aut svieto geras 
ir pikt >s nt'ir -ilo.

h

- S,.; -/ J-
dils . r z 
llgeūt o Af K

k

r . ' t' ' -

A r
Vnrg -i h. 

A k 

u.

f
tu a
e a- 8

M

<1

k

U

i už 
k

J • J

’ <1 J<

H p-"

d.ar i 
d„.

g, n 
ni ■ l

iri • • 
dalirl'i- 

ku. B- 

hiinn ni 

kai "-I

M-rgaites, aut kampu ue-tu 
vekyte, 

Ir dantų anglikam m rodikytv, 
Ba ant juoko pasillekate, 

Ir kvailom pasirodote, 
Mamos po miestą ir vaikioj-si 

Kožna vyra kalbinusi, 
Kad m svrczius atejtu, 

Buteli guzutes atsinesztu. 
Teip dedasi pamarije, 

Filade.fįjoi ir Baltimoreje, 
Ba mergyuu daug įaudasi, 

Ir visokį szposai darosi.
Kad kitaip elgtųsi, 
Donau laikytųsi, 

Kvailiszkai nesirodytu, 
Ir bnlu nenesziotu.

Kožnas pamatęs mergyna 
bnleis. 

lai nuo juoku pasileis, 
Turyte kitaip užsilaikyti, 
Juoku isz saves nedaryti.

8 U

Kaip kur, boboa viena kitai 
peaza,

Kaip isz szulinio vandeni nesza 
Vandenio nepavidekyte,

V1808 jin g^rkyte.
Ba tai nuo Dievo do1 a ia, 

Bus del visu gana,
Ui tai ne reike vaidytis, 

Ne bjaurei plūstis; 
O kaip nenustosyte,

Tai su kumszczia gaudyt/*.

King-tono mot-riuk-s, jag<> 
norite užmoke-ti ymti, 

Tai turite vyrus geriau pri- 
žii re’', 

Jago katrie nakti nuo darbo 
par-j na,

Nekuriaa tas suvis neapejua. 
Neranda ne vandenio.

Ne szilto viralo, 
O mišių ke lovoje, 
Insiviniojus tisoje.

Montkarmu merginos po kar 
ezemas valkiojęs!, 

Kad kas užfundytu kabinasi, 
O kaip kuningas atejna ka 

lektavoti, 
Lenda po lova, kad pasika- 

voti 
Ir bobeles ne kurios net kis, 

Teip-gi suvis iždykia, 
Virus namie pameta, 

Karczemosia randa vieta.
Tai via gerai, 

Ba tai lietuvii-zKai, 
O ka lietuvei padaro, 

Tai vis ne buna giaro. 
Szendien jau užbaigsiu, 

Gal silkeliu užvalgyt gausiu, 
Ba net gargala gavau, 

Ir baitai pailsau.

T i .if................ -I
p lk , io . n Zkl ll.n l-z 
klan—-.

- M Af- ki - kra z.ie I. 
teip Ž num- apl- ta dilika ka 
ba. U i— kitaip. Salio ir 2ai 
tis buvo pa-tatiti in lenkt'ne-. 
— tare jle, ir had eZUO bi.t 
pirma nubegiai io pažeuklint 
v-ta, tai a lėta-* but panllk-i- 
ne kaltu ir laimingo, ale kad 
Šaltis -zutii apibeg in lenkt 
ne-, tai svietą- dalar ira gnesz 
nas ir pilnas visokiu pereekio 
jimu ir kentėjimu

Af ikonas tol aus kalb-jo,— 
kada
bėgt. Visi Sz enti sake, 
Žalti- liks per szuni pralenktas 
ir svietai liks laimingu, ale 
B'IVIs kitaip l-tojosl. Besisku 
binant ezuntui »u ža'cziu m 
paskirta vieta, szuo rado pa 
kebje kauta ir atsigulė g auž' 
o ž ill's isz to naudojo su grei 
tumu prisiire igl park rtai vie. 
tai pirma kol szuo kauta su 
grauž-žaltis apgal-jo ezuni u 
sugadino svietą ant amžių.

SZUO RU Žn'cziu pradai'- 
kad

Ant ulfczfos.
Praeigts in paliemona: — 

Mister, tam name turbut mu- 
szaei!

Palicmonas: — Nesimusza 
tai Lietuvei turi savo mitinga.

SKAITYK!
...Moraliezka Kabala...

Katra it-ededa žmogau* ateiti 
Preke — lOo.

...Tikriausia Burykla...
Bodėjo Cigonka i*i Egipto 

RUB1NA8ULVA.
Perdėjo ant Lietu visiko D. T. B

Preke — lUo

...Tikriauses Kabalas...
Alba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pag'alba K a žiru—
Pagal Garsingianai Chaldiseka

Persibikii, Graikišku, Aiab ssku ir 
Cigoniszku Burtininko.

Preke — 10c.

Prisiuskite 25o. vertes Stempa 
o gausite visas tris Knygutes 
per paozta.
Kabstua nusiuntimo mes apmokame.

W. D. Boczkowžki-Co.
KW-SZZ W.SnU JU; ŽUIumt CSy.r*.

giri! ,.l 

k>
k tu- i 
gui,d i

Prisisavino $24,476.

Jelierolas Daneliui- E. Siekite, 1 edenas ] iin fidžiuKiįį 
miteio statinio t-toiylo del jiažinut-iu laieiviu Gtliyi-l'UijKĮ 
piieiravin- i-uiibklu atiku 524.476 ii už lai likos areMavuliJ, 
Tas ati-itikin as labai nustebėjo visus, nes jeneidas tunjĮ- 
isz ko gyvent ir neprivalo buvęs teip padaryt.

ALL NATIONS DEPOSIT EANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS— ’Sfes.

P. v. Obll CLNaS lk kOM^AN'A
•;or. i a i nr.iKi >.n.riiwHwrK, • i.^ '

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka' 
Banka su kapitalu $75,000 00 kuri randasi | o prie- 
žiūra Valstijos Pennsylvanioe, talpinasi locnote na- 
muose kuriu verte isznesa apie $150/ 00 • 0.

Ptiima Piningus ant paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
gre'cziause ir pigiause. Parduoda I aivakortes ant 
visu g» riausiu Laivu. Užlaiko Notarijinlna ir v • gfi 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. V»-ra8zaP8 
Natarijau-zio užtvirtinto per valdžia, krn-ai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkančius 
8u tiesomis R u as jos. *

r

UNION NATIONALBANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS W*
Suv. ValsL Randas turi musu, banke budėtu pin ngu.

Mokame antra procentą ant mdetu pinigu. Procentą pridedu 
prie jusd pinigu 1 diena Sausio ir Lupos menesuose, nepaisant 
ar atneszat parodyt knA^ute ar ne. Nie^ntrinj kad ir jos 
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar dideli!.

HARRISON BALL, Presidentaa. 
F. J. NOONAN, X ice-Presidentaa. 
W. H. KOHLER, Kaaieriua.
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MENS IN CORPORE SANO

Tik Sveikam Kūne Sveikas Protas
Visa paslaptis žmogaus sveikatos it 
gyvasties tai yra geras kraujas Ir 

sveiki nervai.

Tik turint gerą kraują ir sveikus 
nervus gali padaryt laiminga saw 
šeimyną ir mieliausias ypatas, kaip 

VYRAI teip ir MOTERIS.
TBMYKITI Jeigu Tavo kraujas Ir nervai nesveiki, jeigu kenti nusllpntjin)|. tai gresi*!* 

vojus netik visam kūnui bei sveikatai, bet ir protui; del to pirmiau iki baisus pavojui d!*1 
reikia ISsigydytl. Tik sveikam kūno yra sveikas protas. Žmogui būti be sveiko proto.* 
arėiau kaip numirt.

KAD apsigint nuo panaSių nelaimių, apsigint nno ligos Ir būti sveiku bei laimingu, Ui* 
daugiau gero padarysit kad kreipsitės prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, Philadelphia* 
Kliniko kuris visada gali suteikti tikra rodę, ligelbėt nuo ligos nelaimių ir pavojau, UiM 
pataisyt krauju ir iSgydyt nervus trumpam laike: už ui

KAD JEIGU KRAUJAS IR NERVAI NESVEIKI 
tai kitos visokios ligos kaip amaras ant žmogaus kūno užpuola, sunaikinant sveikai)' 

net gyvastį.
PROFESIONALIS DAKTARAS PH. M. KLINIKO] 
pasekmingai ir trumpam laiko iSgydo; visokias netik Šviežias, bot ir nžslsenšjusias ilgu l'9* 
tas, kurias kiti specialistai ir dideli dakUrai neįstengė išgydyti.

PASARGA: Jeigu vargina Tave nusilpnėjimas, nemiga ir neturėjimas apetito, 
maa-gėlimas rankose, kojose, strėnose, esi nuvargęs bei persidirbęs, nesveiki inkstai. 
turi sėklos nubėglmus nuo saužagystės, arba turi paslaptingą užsikrėtusi) lig), nuo perkV 
teipat kosėji Ir skrepliuoji, sunku ant krutinės ir kvėpuot ir kitos visokios ligos nrgiBi-^ 
kaip VYRAI teip lygiai ir MOTERYS galite tikėti, kad būsite išgydyti, jeigu tikatsiisob* 
lietuviškoj kalboje asabiškal arba parašant laiške kas kenkia. Nėra skirtumo kaip toli n*3* 
Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj—apturėsite tikrų pagolbų, lik visada reikia įsitČmyt adm|**■* 

rašyt TEIP:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

VALANDOS: Nuo 10 Iki po 4 plot. Nedėl. nuo 10 Iki 3.Vakarals Utar. Ir Pel. nuo H

SKAITYK knygų "DAKTARAS”: ji labai naudinga ir žingeidi VYRAMS ir MOT®^ 
Jaa daug tūkstančių egzempliorių, kaip bitės medų, lietuviai išsinešiojo.
RAS” klokvlouas gal lap turėt, kuris tik prisius savo aiškiai parašytų adresų ir keliu 
ui priaiuniiuj) Philadelphia^ M. KUrUkuL adresu kaip viršuj. Reikalauk dar I
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Moteriste.
Muteriste mokikla doribez.
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{Jee-Iinlua iri kaip kad h n 
drija (kompanija) G'nid'tujs’ 
tin d i l.t at.bdii rupiotlesi arei 
tin. t. - a-'.. i dr j"“ i“Z»iv’p. 
I'H • j - r al l. j. - M..tery-t..

K , I ‘Irta- d. da 8-V,. ka 
P to a |. pr m n t- -II ta vil- 
t Ui k d j - ai ne-/ j Iii pelną 
G md tojai d danu envo dar
bu- ir r ipr-cz u“ m -z-imi n- 
d- -a o vaiku -n ta vilt m 
k d - - J m- at-dlĮZi - v 
ha - ada J pal -g-- 1-Z-I
-e , .. ak - -r. pr » G ■ - 
d • j r "■-- ’>■ >> r L. 
ra no k > i- la d..ro» ir or b n 
i a. - a m kur - oi k nu-i to m
l-z p.rnok-tu tėvo ar murino- 
vi. i. g-kant ju pa-irlgimus im 
dano nuo gn> d’toju pave'zd- 
doi - t - kr n d t. jai t krai 
ga a kr tl o alku atl’kT'ril- 

tu • z i- .- pi rup cri 
iri a - a k! — r -II o k m b— 
datirru- r i-zkentetlis d-l vai 
k.t. B-t k-n., namas >aikau 
buna rnok kla pikto, kur vai 
kai lėtuti mat t r gird-1 tik 
d r mato I ikta- pave -zda-, 
gir H |.|. nu.. , n p' d reucz - 
ka r a-, keik-inu-. barniu- it 
k tu- Id. gi>- japiat mus. t-i 
giri.d r ju ri.pe-cziat ir vargai 
del a ku niig'Oimo re pasi
lieka vaisingais Va kai to- 
k ogr r(. m ui-iko -auligo-e 
augdami ne gal pasilik' dorais 
ir jeigu atsitaiko tas— tai la
bai retai

Už mdoribe vaiku perdėm 
kalia ira motina o kartais ir 
tėvas, bet motina galima saku 
vi-ados.

D d-bg privalumas motino- 
ira del dnkteg kadan-gi nuo 
motinos prguli duktes donbe 
Ir velesn’O givemmo laimingu 
mae j-igu priimdama moterie 
tęs luomą klausia savo doribea 
patarimu, o ne ko kito.

Nore kiekvienai moteriezkei 
moteriete pa.-kirta ira nuo 
Dievo, bet ne kiekvienei ean- 
ligoe givemmo ir kitos prie
žastie dale džia iezteket už vi
ro. Ne viena pati eau buna 
kalta, kad eueilaukia panistej 
Žilo plauko kad prsž di ir ka 
da jaunieta nuejna pradeda 
eusipraet, bet buna po laik.

8 vai blausia tai priežastie 
del kunoe daugiausiai mergi
nu, kurios galėtu pasilikt ge
rom moterem ir motinom pa
silieka senom panom. Ne kai- 
b nt apie mueu tevinej Lietu
voj eeai ežias blogas eanligas, 
kur vii a- daugiausiai paeziuo- 
ja-i tik su piningais,— bet ir 
cz ouale su laiku bue senu pa
nų, nor- eanligos daug leng
vesne- ir n-daro klu czm mar
ginai 1-zt-k-j'me. K .dos va 
d U' klincz.u ir cz ouais kaip 
karu, liet dažnai at-itaiko, kad 
Jaunikaitis pamilejo mergina, 
nor-tu ja vest ir iisztikrint ja 
p-gal -a'o gale laminga g. 
Veiilma H rg ua Vleuog. Ipacz 
p'Oit.tiee pi na at tumia nuo 
-a — .i od nia-1 gau-iant tur- 
C lu tlllhj..UleHU. .. . Telp 
et ■ • a vi-na po kitam hesi- 
nnkdama, net praž'di. Kita 
vėl ne tur-dama drąsos iez- 
r-ik-zt gi o -zvencz’ausiu szir- 
d es j .namu milimam jauni- 
ka cz'ii. nes mat tas netinka, 
n- graž'i— juoksis (neprotin
gi) jis ve) ne'ur-damas danar 
dra-o- teip—gi lanke atid-sti 
n dama- ir la- pssi| eka. vie- 
t m O kw ima Msre, vieton 
Juozo— gauna Vincą, kad tik 
aps'sangi t nuo senatvės vie 
nistej givenant Jau cz’a tik 
reikalas liepia ne szirdis, per 
tai ne galima reikalaut idant 
givenimas moteristea butu 
«ni>gu8. Laimingesni ti« ka

me nutildė szirdi givena pagal 
proto n dikle, bet da'.g-lia ne. 

■ l-leke SH ■ O g-ldž smo sieki, 
p - Ii. ka viena- ir visai ne- 

. i-1 j- j-u "pi mot. ri te
K t * ekaria buria ir viro, 

k I in-r^ "a pa- beka sens
. ui .-z ž-d. i v. g r’.i 

.... --><> oa-za. k ru.. 8’1'IHoi 
r i. oa u doieli neiiszt. k 

polam r tei-'ug'aiis'oni ir »za- 
a-i uuo viru kaipo p kr 

at.g I , ka'po nuo t. czm. 
K ek' eua luomą turi savo ge. 

1— ... I.|. gss pu- a- nehuo-a 
UU«i lo • pMUl't-*

L no V g-b but T -en pa
I u. g .a k .11.,. dli z J 

lok d s i-t-J p-r motina, h k s 
.ii Cz ai . rida ginta doritie u 
e -mg-te, b-t nelaimi ga ts 
oriai mot.ua n-suteiketo i- 

do
M.itioai reikia pad-kavot 

reipgi ir usz dorihe ir teisingu
mą jaunika C'.vi last-zakniju
- os dri ežai dar kūdikio du 
z . j dorines neisznaikiua jo

sios blogos d allgl-tes Utek 
u-- T k Zm. g .s netvirtas d. - 
ribeje pritaria ir seka tuos, ka 
prigimta-, doribes, bet neisz-
istiutas ir nesutvirt'ntas kud

- -tej | er motina palaiko u-z 
va a k d k -t- ir per-ike cz a 
o iiiteknii piktu draugu

Pro žodi--ako; “Kokiu g.- 
m ai . km pasilik ” Turi Jis 
a i ha mieh ir ka- f . z f -zk. m 
ak mis ir mislimis ta teza iszti 
mneja, tas negar is niekad an- 
tvezo- jog tokia nuomone n.-- 
tur jokio- i-zmintingos reik-z- 

e- kad till’ gus tokiu niekad 
uogai pasdikt kokiu gimė.

N eka tiegema mok ntu, 
ulešs n g-ina n do u piktada
riu, piktu b. t tas kurs savo 
dll-ZI je n.jal ežia jokio leZme- 
t nėjai cz o jam j . nedorib-- 
i.a i-o ar nes- toki", kokiu gi. 
in I - J • du-zia grii.a r u.i, 
-kai-ti neolite rėžta purvai- VI- 
i zku nedorilnu, kaip kūdikio 
i-z koku.- motino-, suprask d a 
-i-zka būti ne kuniezka, gema 
tokiu pasilieka kadangi moti
na kuri supranta savo paezau- 
kimo privalumus nepamir-z 
kūdikio ir savo doribes jame 
palieka teip kad nieks ju ne- 
inetengia isz jo isznlest.

Dėlto tiek nelaimingu žmo 
niu pasaulej randasi, kad ne 
daug ira geru tikrai usz-ipel 
naneziu nesziot “motinos” var
dą motinu Teisingumas tikroj 
prasmėj suprantamas ira di
džiausia žmogaus doribt, tei
singas skriaudas nukenezia, 
teisibe kaip aliva isz vandenio 
tur iszplaukt in virszu nors 
stimaiszik. Tik teisingas gal 
but laimingu.

Juosiu
Patais!.

— Girdėjau kad tave tai- 
o eris pabi cziavo ir ka tu ant 
to pasakei I

— Ugi nieko, asz da antru 
kartu jin pabtezevau, idant 
žmonis mislitu jog tai mano 
gimine....

T«i rota narsus.
— Tai praeita nakti vagis 

viską isz tavo stubeles iszne- 
szi? Juk tu turejei revolveri 
užprovita po padm-zka?

— Taigi turėjau, nes to ne 
rado.

Ant b liaus.
Szokikas: — Ka tu labiausia 
Onutia ant balaus mėgsti?

Onute: — Mėgstu kad 
man ant kojų ne mindžiotu 
mei.

1 d troligatorne. 
apdibbtotb kvtul.

Aysidir ►»»<• » rr»b ittorl-n 
i»u* ir i ai krankei, ktipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagi" Drangas, Tėvynė ir L u 
Enaiuna^ami knyga® apmokekyte paeito ai 
eksp<*eK) kaflsuu. Adresai:

Lithuanian Bindery,

Krikszczionybe Kinuo- 
sia.

K n»j’r kiucz kaj kaip jai. 
Z nome iždavi vajna cielam 

i-tuj isz priežastes netole.
-. c j .- ti>« tauto- n- galedano 
i.ken-t mi-ionieriu krik-z- 

cz <>ni zku — o vienok istorij- 
i zr. do. jog metu tam atgaili- 
1 800 ’-z sklipo to likos isz- 
- iin-ti mokinti žmonis j-szko- 
■ie Kristaus, apie kur tinę da 
ej<» matomaj net io Kinus.

8uvirszum 400 metu priesz 
r-j, B dda apteki I idij- na i 
je tikit.a R l’gj- taje vie-z- 
i.atavo per c elus amžius Bud- 
da buvo lajkitas už inkunita 
D eva. Ira vienog pabudini- 
uisj, jog mokinti iraj kinisz- 
ki ne ėjo jeszkoti Buddos, ba 
■ patinga j ciesoriuj Ming-ti ap | 
-ireiszki buk auiolas, kuris 
paliepi jam, idant je-zkotu 
Dievo— žmogaus, antra, jog 
v ra j tiej-j likosi i-z siunsti ant 
j—zkoj'mo jio m 32 metus po 
Kristu-uj. M timas aniolo ne 
galėjo I utį paėjimo tiki.zko o 
susivienijimo vieros szventos— 
krik-zczioniszkos. Ir jago ta
rn- lajke butu tie mokinti vi- 
r j 'sz-iunsti in Palestina, taj 
be a b jone- butu priemia 1 
kejima to Mesijo-zio, kurio 
azedien žmon'je kiui-zka, ne- 
k-ncz • ir pneszinasi.

Tūkstantis asztuoni szimtaj 
metu praėjo, no to lajko tauto 
je kiniszkoje susidurinejo dvi 
szaun os intekmes fdozi f cznos 
Loat-o ir Komf .ciuszo. Sze- 
d en kinaj turi dvi glaunas ti- 
kibas t i. Buddos ir Konf i-, 

no invedimo 
kurios arti 
patis jeszko-

metu prieRZ

c n-zo ir ginasi 
krik-zcz'onibes, 
1913 m-tu atgal, 
jo CbriKtuso.

D i szimtus
Kri-tn, tūlos barbar szkos tau
to- Az jati-zk.H in vsk-ru- ir 
-žiaurius no kiniszku rubežiu, 
vedi nuolatos su kiniec-o-js ka 
ros Kuriose paprastiuaj kinie- 
Cz- j buvo ingaletajs.

Metuose 123 priesz Kristusa 
c esorius Nu-ti i-z-iunti savo 
garsinga jenerola H i-ku-pin- 
g’a idant tas musztusi su bar- 
barirczejs. Jenerolas tasaj ke
lis kartus sumuszi totorius ir 
daejo net du szimtu milu in už 
rub-žmi Turkestaną I-z tos 
laimingos kares sugriždamas 
parsiveži su savim istorije savo 
musztiniu ir pergalėjimo tej- 
pos-gi istorije apie tauta kuri 
Ęarbino koki taj Dieva — žmo 
uu o kuriom kajp sz. dien pa
sirodo turėjo but Budda

žine apie Budda po tam per 
galejimuj turėjo isz-ert vie- 
nok-gi intekme tiktaj valan
dine ant administracjoe pa 
ežios. Ne trukus po tam ir 
randas ir žmonije kiniszka pra 
dėjo blust dvaseje morali-zkaj 
ir f zieznaj nupuoli. Per keles- 
deezimts metu vieszpatavo ki
nuose tikras maj-zimas taj ira 
giveno kaip kas norėjo, net lig 
lajkuj apėmimo sosto per cie
sorių Ming-ti. Priežaete to ne 
paredko ir majszcziu buvo at
eizmas, daktrina Laots’o ir ab- 
redaj tikimiszki pratikavoti 
per iszpažintojus mokslo Kon- 
fuciuszo. Laots’as buvo filozo- 
fas, nes jio religije buvo ge- 
riaus politicznaj-etyczme tikė
jimu, o ne religije. Sistemas 
jio tikibes buvo primitivnas su 
aplejdimu tokiu daliku, kaip 
farmos ir ceremonijos. Milą 
-zirdi-te, paezedumas ir c-re 
monijos. Milai-zirdiete, paeze
dumas ir mejlumas, gerumu 
buvo jio prisakimu ir pamataj 
teor'jeB. Kas pagal tu triju 
pro a k mu elg-si galėjo pagal 
m. k- n Laots’o gautis in dan 
gu. R jkalavo jis no žmonių 
pra-ilbea ir iszmanumo, prie- 
-zindamasis mokinimnj jiu ko 
kiu mandnbiu.

Kirczikaj ne ataiženklinej- 
smarkumu protiszku ira tame 
rambus, nes pomieti turi gera’ 
Kor.f iciuzas jiu tautbzkas mo

ntajrimajs tnaterijol'szkajs 
.lel labo visuomenes. Garsiu 
^as Yii, apdžiovino balas szale 
u peš Geltonos padare isz jiu 
kanodurlingiauses dirvas pra. 
ka-damas grabes. Didelis ka- 
lalas bu visokeja jio pilimaja, 

t taja, ilgio 700 milu, buvo 
farhu inžinerijos.

Apd rbimas dirvos ir prigu- 
intis invedimas vandeniu vie

tose aug-ztaj padėtose da ir 
z-dien ira stebėtinu dajgtu 

O prie tam daduot priguli isz- 
■nurinimus didrio tebirio muro 
kuria ant ilgo lajko pariiik- 
.avejzda, ka gali padarit kan- 

trihe ir drūtas paatanavijimai- 
uorint del jaumsnio ir vėles
nio i-ztamo žmoniszko.

Ne" apart to visko ciesr.riste 
kiniszkose lajkuose apėmimo 
sosto per ciesori Ming-ti rado
si blogam padėjime.

| Tada taj daejo žine in Ki
nus apie Kristusa. Pirmiause 
turėjo daejt ties pana»zej ijje 
i n K nus uz Persijos, o ant cie 
soriaus matomaj turėjo iszvert 
d dele intekime, kajp taj pasi
rodo isz priminto matimo anio 
lo per ciesorių.

j Apsirej-zkime tame ci-so- 
rius paregėjo ore aniola leken- 

, tl prie jio spingsuojenezeje 
. Isparnajs Nusilejdo jis ant ^e- 

Imes prie bromo palooiausar 
inejo in pakajus ciesoriszkus. 
Pasiuntinis tasaj paliepi Wi- 
siunst in vakarus virus mokin
tus, idant jeszkotu Dievo in- 
kunito ir kuningu jio mokslu 
ir stebuklą.

Ciesorius iszpildi paliepima. 
I-zsiunti keturis mokintus vi- 
rus, priduodamas jems būreli 
prigelbininku susidedanti isz 
p-nkiolikos ipatu Lzsiuntinej 
krejpesi m vakarus persitikri- 
te j g ras kur givenanti pra- 
na-za. kurio pra“zins idant n.u 
aid uotu su jejs in Kinus ir mo
te ritu juos kajp tur giventi. — 
kuris taj numirėles atgajvintu 
raupuotus ir ligonus ižgidmtu.

Mokinti tie virai, ne ejo-gi 
jeszkot Buddos, apie kuri gir
dėta 175 metaj pirmiau. Ant 
davado to jog viraj tie jeszko 
givo Mesijosziane užtenka fak- 
taj j. g neezi su savim dovanas 
isz aukso ir sidabro; vienkart 
pujkius audimus brangiausius 
ant svieto ir r> cziausius val
gius, kokius tiktaj turtingiau- 
sos ciesoriates turėt galėjo.

I-zsiuntimas tasaj nuėjus in 
užrubeže c esorii-tes visur gar 
sino, jog ejna jeszkot Chnstu- 
so. Bet vietoje nuejt in Pales- 
tina, nuėjo tie-gi in Indije, 
kur tejpo-gi apsakinėta apie 
Dieva — žmogų. Ne buvo bet 
taj Kristupas, 
kaj vienok to 
žinojo. Ten 
Budda, kuris 
numiręs, dasižinojo jog vieta 
jiogimimo buvo sala C-ylon, ir 
jog ten randasi daugelis pabu
dinimu ir atmincziu jio prana 
szirios. r

Nusidavi tada ant salos Cey
lon. Ten dasižinojo viską apie 
pranasza Budda. Ne giveno 
jis tejsibe, nes mokslas jio 
jems patiko daugiau negu be- 
dnszis ka filozof je mokintu 
kineziku. Ir ten sudeja aukas 
ant altoriaus, sugrižoin Kinus, 
parneszdami nauja viera — ir 
nežinodami apie taj jog Pales
tina apie 1,500 milu buvo tik
ru mieriu jiu kelones, jog ten 
platinosi tikėjimas tikras Die- 
vo-žmogus, apie kuri ciesorius

kitojas buvo koneervatistu Da 
ve jin i radže keliem“ dabkam- 
tnoksluose savo nieko ne kalba 
apie tikiba suvis. Žiurėjo ji“ 
ant žmogaus kajpo ant sąnario 
susivienijimo ant szio svieto 
žmonijos, o ant givenimo kaj
po ant ko verta tobulintis.

Pasilikdamas po intekme tu 
mokslu filozifcznn, net lig 
metu 209 priesz Krista Kinaj 
drianrveai d'deln narerilrn ir..

Imtynes su meszka.
Luteris McCarty kuris lavinasi ant svietiniu imtynių ku

ri- atsibus szi met dirba sunkei ydant sudrutint savo kuha ir 
pajėgas. Kone kas diena turi imtynes su milžiniszka meezka 
(žinoma apsipratusia) kuria kaip kada pasiseka paguldyt.

Ateite žemes ir saules.

Ant viso svieto, teip kaip 
ir ant muso žemes atsibuvineje 
nuolatines permaimos, prigulin 
ežios no tu paežiu fizieznu tie
su, ka ir prat-eziausi pasirodi- 
mai gamtinei, papuolantie mu
so akei. Tiejei visi svietai tu
ri savo pradže ir pabaiga 
Danginki kūnai tvėrėsi isz ne 
matom i gazu, arba isz atskalų 
no didelu plotu, arba supuoli
mą in viena ciehbe daugelo vi 
šokiu luošu masu. I-z pradžios 
tokia atskala ira puolanti—ug 
nine, paskui pradeda gest, susi 
laiko ore, gauna pluta kieta, 
ant kurios atsiranda givata 
auguolu ir žvėrių, ant p galos 
tolimesnis atszahmas daveda 
tąjį grumuli ant visatinio sus 
tingimo, o tada givata esibiu, 
pastojusiu laike pradinio sus
tingimo plutos, etojeei niekam 
netikusi

Tasai iszsitobulavimas, iszsi- 
rietejimo ir pasibaigimo, teip 
trumpas kaip ana pas gaiva
lus, ant galo tolesnis atszali- 
mas daveda ta viską ant visa
tinio susikietejimo, tada givi
be esibiu, kurios pastojo laike 
pradinio susikietejimo plutos, 
stojesi daugiau nebegaliniu.

lasai procesas pasikėlimo, 
iszsitobulavimo ir iszmirimo, 
teip trumpas kaip ana pas esi- 
bias givuojentes dabartės ant 
žemes, ira neiszpasakitinai il
gas del dangiszku kunu: saules 
ir žvaigždžių.

Istorije tojo grumulo, ant 
kurio mes givename, tai ira 
žemes, buvo tokia ir ira pana- 
szi kaip augsziau pasakita, — 
tai ira: turėjo pradže ir turės 
pabaiga. Muso žeme isz prad
žios susitvėrė isz miglu, gazu 
oriniu, kada buvo ne trukus 
no kito didesnio kūno, — atan 
szanezio o ant galo traukije 
daugelo tukstaneziu metu, ap
sitraukė su pluta, arba kiama- 
lu, isz pradžios plona, paskui 

Ming-ti girdėjo per aniola sturesne, net ant galo pavirsze 
-------- tojo grumulo suvis atauszo ir

Mokinti kinezi- 
skirtumo ne pa- 
daaižinojo apie 
jau eenej buvo

jog bu laiku ižges ant jiosos su 
ris toji galibe, kuria mes at- 
jauezeme per sziluma ir ezvie- 
sa. |

Mokintis Prancūzas Foye, 
sąnaris Akademijos mokslo 
Parižiuje, aprokavo ne senei, 
o dabartės pagarsina vaisi sa
vo darbszavimo, jog atauezi- 
mas saules ir pasirodimas plu
tos ant jiosos, uszstos po 5 mi
lijonu metu. Tada po tam lai
kui dings no muso žemes visa 
gi vata, auguolu, minerolu ir 
žmonių su gaivalais.

Žmogus, kurio bute ant že
mes priguli no pajėga, paei- 
natcziu no saules, pražuvs jio- 
jo esibe, kaip tiktai spindulei 
saules no virszaus ne atsimu- 
ezines. Gal kad iszmislas žmo 
mjos iezrastu toki spasaba, 
kad užvaduotu saule, kuris 
galėtu givibe ant žemes užlai- 
kit; — arba su pagialba nauju 
iszradimu ateiteje žmogus ga
les persikialt no szitos žemes 
ant kokio kito grumulo (pla- j 
nietos), ant kurios visokios 
lezbgos rastųsi reikalingos del • 
givastes žmogui.

Nes ne posmuokime apie tai 
kas bus.

Iszradimai žmonių ir tame 
užbėgs ir tai da greieziau, jog 
muso reikalai bus apžiūrėti, o 
i patingai tada kada ciela 
me bus paplugus vandeniu.

Dabartės muso žeme ne 
ligei apvali, nes riaukszleta
daubuota, tai ira turi kalnus, 
klonius ir Ilgumas. Klonei tik 
tai pripildinti vandenimis 
Szalczei, tai velei szilumos, tai 
lietai nuplautineje kalnas ir 
tuosius nesza in klonius. To
kiu spasabu užslenkineje klo
nei ir už daug metu pasidaris 
ligumos ir tada žemes grumu
lo szvelnus ir apsilies vande
nim!, kurie szedien tiktai lai
kosi kloniuose. j

Profesoris katalikinio uni
versiteto Parižiuje, Lappa
rents, ant tiek daejo per apro- 
kavima, jog ant susiliginimo 
visatinio kalnu su kloneis rei
kia 4 ir puse milijono metu.

Teip tai, kol saule ižges, tai 
pirmai užsities muso žeme. 
Džiaugkimes tiktai taje vil- 

c«e, jog protas žmonių užbėgs 
tai nelaimei ir iszras spasaba 
toki kaip Nojus, jog plauki 
nes visi aut didelu laivu 
paisedami ant vandeniu.

Mes to ne sulauksime.

Že-

ira 
ir

lyillUBISCHOFF’S BANKING
287 Broadway Kampas Reade 

Aew York. N. Y Telefono®.’Aew York, N. Y 
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai likta greit, 
atlikti tegal atsiszaaki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kanoija sadeta in 
Pinigas sianozime in Kraju kuo greioziaasei, (rediszka kasė, 
Pinigas visa kraszta iszmainome pagal kursą.
Pinigas priimama ant procento ir iszdoodame ant pareikalavimo* 
Szipkortes parduodame ant geriausia G aylaivių visa Linija in ir 1st

Krajaus už pigiause preke.
Paszportas del keliaajenozia in Kraja pastorojame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas sa 

paliadyima Konsalio.
Atjeszkojima Dalia atliekame kaoteisingiaasiai.

— : Del vygados Taatieozia laikome atydaryta :— 
Sabatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nao 10 iki 12 ad,

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mas visas minėtas reikalas greioziaasei, teisingiaasei, ir 
pigiaasei galite atlikti

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
IŠEINA KAS KETVERGAS, CHICAGO, ILL.

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas 
geriausių redaktorių. .
netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
mams, bet lietuvių visuomenei.
nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis. pamo
kinantis lietuvius išeivius.
talpina visokias žinias iš visos Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.

Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.

Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2, pusei metų $1
Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.

Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.

Katalikas

Katalikas

Katalikas

Katalikas

Užsirašyti “Katalikas” galima kiekviename laike.
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko" numeri pamatyti veltui. 
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą siųsti per pačto 

Money Orderi arba pinigus registruotam laiške, adresu:

J. M. TANANEVICZ,
3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.
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W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE ST- 

MAHANOV CITY, PA.

NotariuszaR.DidžiauseLitj’- <ezka
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
ir siuntimo Piningu in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mi s siuntė apie tai geria z:no Iszduoda Dostovierne 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Draugyscziu 
pristatau puikes^zarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t, 
Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu, Piningus ir 1.1., raszykite 
pas ma ne o aplaikysite teisii ga atsakymas.
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Dievo. j •
Su savim pargabeno knin- susidrutino, jog net gaivalai 

gas vienkart ir du mokintus m pra(jejo atsirasr ant tos pavir- 
diszkus Saddnerman ir Kosya 
pa Matanga Tiejej kningas 
mokslo Buddos perdėjo ant, 
Kiniszko liežuvio.

Tokiu spasabu mokinti ki- teip, jog daejo augszcziausios 
niszki papildi didele k aida,1 szaunibes, tai ira igi žmogaus, 
jog ne pasiemi su savim knin I Ir da szedien žemu ne pasi- 
gu givenimo Jezuso isz Naza- llektl ūe atmalQiūga neg Duo. 
reto — o szedien priėmimu] . . . , • . , ,, • .-i -. . r . . J latos atszahneje, teip pamažuli,tosios tikibes pneszinasi ir at . J r r ’
sispirineje priesz tikra tikeji J'’g niekas isz mus o ir muso 
ma visom pajėgom. Papildin-| bcezei to ne sztaut jaust, ba 
tas per mokitus kiniszkus bu muso tas trumptelis givem- 
vo nepralenkamas. Ėjo jie mas ir tiek ženklina kiek la 
siu tamsumoje nakties,n Dievo eželis vandenio ilgib-js viso-

szee; isz pradžios tiejei gaiva
lai buvo ne ezioki ne toki, nes 
per ilga laika iszsitobulmo 

I Tul r» dauln n 11 i o tiat •
8zaunibes, tai ira igi žmogaus.

ne

žinodami kelo, del to paklidia avietines istorijos. Net dabar 
nuėjo in Indijes. Ten girdeda/tirinejtmai mokintu apie tuo- 
mi jog rado toki žmogų ne sus f iktus davedineje.
mislino gal suvis o ir nežino 1 Tie pati tirmejimai mok ntu 
darni apie naujesnes dines pra- kalba mums, jog saule, tasai, 
naszu, sugrižo dėlto namon eurinkis szviesos ir szilumos. I 
suvis užganadinti. Kinuose o szaltmis muso givatis, pa
ira szedien 85,000,000 isz pa puola tam paežiam visotimam Į 
žinstoju Buddaizmo, lajke ka- isziitobulavimu'. Atauszineje 
da iszligose prieteliszkiesnese ijje nuolatos, pras.des ir ant 
galėtu būti didžiause tauta jiosos uszsidestinet pluta, isz

Ar Skaitei Kada Laikrašti ‘'LIETUVA?” 

Gal nežinai kur Ją gauti?

“LIETUVA”
Eina Jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pčtnyčia Ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos Ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja mo
tu! tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3252 So. Halstad St., CHICAGO, ILL

ISZGYDYTAS
Isz 10-tioes A\etines Rupturos

John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz Wapwallopen, Fa.
Fabrike parako, apsakineje liistorije kuri užims visus akivusi

Perejo penki metai Apriluje 8.m. kada atrnszankiaii pas Daktaru O’Malley in 
Wilken-Barre, Pa., ba kentėjau ant d n bei tavos Rupturos padeymaa mano buvo 
payoyngąs o su didele nebegale galėjau baigt savo darba. Gidyiojai kurie mane 
pries* tai gvde: jog tai yra didele kvailiste mislint jog Ruutura duosis iszsigidynt 
De operacijos (asz e-mu pr'esz'ngaa tokiu operacijų 1 Po perskaitimui 
apgarsinimo laikraratije Berwick. Pa , apie gidima Rupturos per Daktara 
0’Ma'ley, nusidav an in othsa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos kur man 
Dr. O’Malley į asake jog iszeidins mane in kenteymu.ne norėjau in tai intikeL

Nes dabar nežinau kaip iszre ks*t savo dekinguna už tai, jog esmu dabar 
suvirai sveikas be jokios operacijos No keiuriu metu ne nesziojau jokiu diržą 
norint gana sunkei dirbu, už ka pirmiause padekavoju Dievui o |>o tam 
Daktarui O’Malley už jo iszgidima. Jaucziuosiu jog tai yra mano privalumu 
duot rodą kožnam kuris keneze ant Rupturos idant nusiduot pas Dr. O’Malley.

JOHN EVANS, Wapwallopan, Pe.

Dirželei niekad neižgidyns Rupturos. Kožnas vyras moter« 
ar kūdikis gali būti iszgidint nog Rupturos (kuilo) ba 
skausmo ir p rszkados per mano Kemiszka-Elektro Methoda. 
Asz esmu vienatinis Speciahstas ir galu gvarantjti jog tave 
iszgidinsu isz Rujituros. Mano sjiasabas gidymo Rupturos 
užtikrina kožnam iszgydima apie ka szimtai ypatų jau 
|>er-itikrin p-r ka turi p ina tvirti b’a prie manes. Atsiunsk 
2c. marke o gausi knigutesu abrozeleis ajimszant mano būda 
gidjmo Rupturos R. da dikai- Kas ne gali ant kart užmokėt, 
tai duodu ant u-zn.okesczio. Preke užganad dante.
Prisiuskpacztine marke už2c. o aplaikysi Daktariraka knygute su abrozelais už dyka.

A 158 S. WASHINGTON ST.DFiA.O M3 8Vwilkes"barre’ pa ■0 I B ■ ■ ■ ■ ■ V J r avi z u m* ir kalbama Lieta v laikai ir Lenkiukai.

Lengvas,

PARAŠYK man Šendi, ritoj gausi lietuvišką Ka'aliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klemetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių 
smulkių daiktų prie manęs gaunamų

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos- į namus bejoko klapato. 
Per 10 motų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakinius per pačtą arba exkspresą greičiausėj. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33-rd St.* CHICAGO, ILL.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotao 

Varszavoįo, karia turi auvirez 15 metu iszbandimu, 
gydime visokiu liga. Iszgydo visokea ligas nepaisant in 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus T roti mus 
Sekios, Sy filis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, te i p gi gydė 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gyuimn 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozk. 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubeginn 
Utaisnejoaias Li^as kad ir pajinanozioa nog Tavo,

Reikale raszykite ant adreso

Bo_rw rn rituhTt, p*.

mot.ua


J1DELIS PARDAVIMAS
IK PER 15 DIENU!
Ydant padaryti vietos del nauju 

Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- 
navijome iszparduoti visa tavora musu 

sztore už labai nužemintas prekes.
Szitas tavoms susideda isz Vyru ir 

Vaiku visokiu Siutu, Apredimu ir t.t.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu 

Apredimu, tai dar turita proga pirkti už 
labai pigia preke o ir galesite suczedinti 
pininga antkožno pirkino. Pasiskubinkite 
ba szitas pigus pardavimas tesis

TIK PER 15 DIENIU!!!
Ateikyte peržiureti Tavora o ir patis 

galesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
viską pirkti.

D VMI/CUf 10 71A z33'235 W.CENTRE ULICZE nTNKtWIuZIA MAHANOY CITY.

Žinios Vietines.

ezvilpa 9 del 
valanda vi«i 
po bausme

— Szaltis ant tikrųjų viesz- 
patauje.

— Seredo Linkolno gymi- 
mo diena — szventa.

— Badai apie 23-czia susi
lauksim tikros sniegines viešn
ios. Pasirengkime jia priymt.

— Pradedant nuo panede- 
lio ugninis signolas ne szvilps 
7 valanda nes 
vaiku idant taja 
rastųsi namie 
aresztavojimo.

— Didelis pardavimas siutu 
ir overkotu beveik už puses 
prekes. Pirkite dabar. 138 
W. Centre 8t. (gj o})

— Burmistras duoda žine 
visiems saluninkams idant ne
pardavinėtu genmo del mote
rių. Jago katra užtėmius lau
žant tiesas, pranesz tuojaus in 
Pottsvilles.

— Vincas Žuris lietuvis 
26 metu senumo, gavo snmiszi- 
ma proto ir praeita Ketverga 
likos nugabentas in beproeziu 
narna Skulkill Haven.

— Badai Schuykill Trac
tion Co. p&ylgins kele lig 
anam galui miesto o teip-gi 
davės kele nuo main uliezios 
lig kampui Center.

— Overkotai, siutai, darbi
ni kotai, ploscziai beveik po 
puse prekes pas Rtfawiczia 
188 W. Centre 8t. (g| o?)

— Liūdna kad seni parapi- 
jonai duodasi traukti už nosių 
keliems grinoriams. Tieje ka 
paneeze daugiause darbo prie 
statimo ir sutvėrimo parapijos, 
sėdi rankas nuleidę ir lauke 
ant Dieviszko susimilejimo o 
tuom laik parapije ejna ant 
“prapal”. Ar-gi jau netury- 
te ant tiek energijos kad ymtis 
prie darbo, nežiūrėt ar tai kam 
patinka ar ne. Nebijot ker- 
szinimu jog jums bizni kas ga
dins. Juk ne esate kudykeis, 
jog bile kerszinimu nusibai- 
syt, bukyte vyrais, stokyte už 
savo tiesas ir teisybe, kariau
kite pakol ant savo nepastati- 
syt o nesedekite nuleidę ausis 
kaip lepszei. Czion nesikalba 
apie partijes, tik apie teisybe 
visuomeniszka ir kad jau pa
daryt karta gala tiems visiems 
nesupratimams ir kudiszkiems 
posmavimams. Kitaip viskas 
ejs ant szuns uodegos! — i

Ir da ka. Ar-gi tai nekvai- 
lybe, idant komitetas reika
lautu užmokeeczio raudos nuo 
giesmininku už parapine moks 
laine. Kur apie tai kas gir
dėjo, idant parapijonu duk
ters, giedodamos bažnyczioje 
per visus metus už dyka, mo
kėtu raudos už mokinimas: 
giedoti parapinei mokslainei! 
Isz to duodasi suprast, jog ka 
Dievas geidže nubaust, tai 
jam pirma atima protą. — Z.

— Ryto prasidės didelis pi
gus pardavimas pas Refavi- 
czia. Visi suitai ir everkotai 
persiduos beveik už puse pre
kes. $10 vertes siutai ir over
kotai po $6,50. Overkotai ir 
siutai vertes $14 lig $16 po 
$8,68 pas Refaviczia 138 W. 
Centre St. (gi 03)

Prasarga.
Mano pati mane pamėtė, 

todėl praneszu visiems kad 
asz nebusiu atsakantis už kasz- 
tus per jia padarytus.

Vincas Kritchin

“Mahanojecziui” 
“Keleivije”.

Kokia neapikanta tamista 
turi prieezais mus jog mus ne
teisingai, be jokios priežasties 
ir priekabos apsmeižei savo 
korespondencijoi laikraszlije 
“Keleivije” buk mes radomes 
ant juso susirinkimo ir “pa- 
peiktinai apsiėjome. Kokiu 
budu mes galėjom pasielgti ne
padoriai jago ant juso susirin
kimo nesiradome, o gal tamis- 
ta teip buvai apsvaigintas so- 
cialiszku fanatizmu, jog žmo
nių negalėjai pažinti.

Geda, dydele geda, “Maha
nojecziui jog uszsipuldineji 
ant “menkesnes lyties” nerei
kalingai pirma gerai neiszti 
rinejas teisybes. Tik begėdis 
neturintys mažiausio džentel- 
moniszknmo teip padarytu 
kaip padarei tu, “Mahanojeti”. 
Deltogi protestavojeme priesz 
taji straipsni “Keleivyje” ir 

meldžeme “Mahanojeczio” jin 
atezaukti, nes kitaip busime 
priverstos kreiptis kitur jesz- 
koti užganadimo ir numetimo 
juodos pletmos užmestos ant 
muso ypatų neteisingai ir be 
jokios priežasties.

— "Saules" darbininkes
P. S.— Duodame tamistai 

lig kitai nedeliai ant atszau- 
kimo užmesto apsmeižinimo 
ant mus.

Sprlngfiald, Ui- — Dirba 
po • ir 4 dienas ant nedėlios o 
atvažiavusiems in czionais sun
ku rasti szioki toki užsiėmimą.

— Veikalai lietuviszkos pa
rapijos ejna gerai tik kaip ka
da guodotinas klebonas berei- 
kalo iszvadima raguoezeis gy 
vuleis ant pamokslo. Rods ir 
be to galėtu apsiejt o žmonim 
pasakius gera pamokslą, turė
tu dydesne paguodone del sa
vo dvasiszko vadovo. Tieje 
laikai dingo, ka kuningai isz 
vadindavo savo aveles nuo vi
sokiu nieku. Ko mums szen- 
dien reike, tai yra geru pa
mokslu ir vienyt visus in vie
nybe o neatskyrinet

— Buvo ezionais laikomos 
prakalbas pobažnytine sale. 
Kalbėtojas kalbėjo ne szi ne 
ta ir žmonis lauke kad tik grei 
cziau užbaigtu savo nuobodu- 
lo pasakas. Nieko svarbio ne
pasakojo tik pliausąke nesu- 
prastintus dalykus.

— Liūdna kad ezionais ne 
turi tinkamo koro, vargoninin
kas pats blauna per miszes. 
Juk ezionais randasi mergai- 
cziu ir bernaicziu isz kuriu ga
lima autvert gera kora.

Cormiorvllle, Ohio-
— Randasi ozion tik ketu- 

riorazeimynos Lietuviu ir apie 
puse tuzino pavieniu. Nekune 
buna ant stancijos pas unga- 
rus. Jokios doros Bingelei ne
turi o moterėles tankei Jakšto 
pas kokia ten martelia. Jago 
greitai neapsimalszys tai Bal
truviene koeziolu pavieszys.

Ant pardavimo.
Trijų piontru biznavas ir 

gyvenimo namas. Geriausia 
vieta del buezernes ar groeer- 
sztoro. Galima pertaisyt narna 
del daugelio szeiminu. Atsi- 
Bzaukite po No. 188 W. Ma
hanoy St. Mahanoy City, Pa 
Locnininkas nori pamesti biz
ni už tai parduos už neperban- 
gia preke. (gi o,)

Parsiduoda Namai.
Vietoj kur dar daugiause 

Mahanojaus Lietuviai yra ap
sigyvenę. Tuojaus arti Baž- 
nyczios, Mokslaines, Bcczkauc- 
ku sales ir 1.1. Namai kurie 
parsiduoda randasi po No 513 
W. Mahanoy St. ir 510-512 
W. Pine 8t. Apie dauginus 
dasižinosite “Saules” ofise ir 
pas. ( j •»)

Ch. Parmley.
288 W. Center St.
Mahanoy City, Pa.

Didelis Pardavimas.
Pradedant rytoj ir traukėja 

ateinanezia 10 dienu Refowicz 
Bros, turės dideli pardavimu 
vyru ir vaiku siutu ir overko
tu, bus parduodami už labai 
nužemintas prekes. Nepra 
leiskite szito didelio pardavi
mo kur galesite pirkti $16 ir 
$18 vertes siutą ar overkoti f ž 
$10. Už $6 gausite siūta jir 
overkoti vertes $10. Nenž- 
mirszkite vietos 188 VV. 
Centre St. ('žl o;)

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozin ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa,

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautiti 
B Ragažinskas pargabeno visokį 
garimu, Amerikoniszku ir Impnrtho 
Galima gaut visokiu Arielku,. Vynini 
Arako, Kimelio. Dziniu irt. t 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porteri 

Duokyte dabar orderi o bust jumv 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St- 
Mafaanov Citv

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTESTS LIETUV1SZKAS

-^GRABORIUS^

SUCZEDINI MO KLOBAS

10c.

10c.
10c.
10c.
10c.

Szitas tikietae yra duodamas del prigulinozia prie Series D. Deszimtu- 
kiniu BDOzedinimu. Galima dėti po lOo. irdaugiaus teip kaip jumiageri- 
auee iszpnola. Kada tikietas buna iszpidintas tada duodame kita tikieta ir 
Bankava Knygute. ______________________

o Į O

10c.

O

DIME SAVING ACCOUNT
Pay to the order

fin When this Card shows FIFTY Deposits 
■pD.Uu her-in specified

and icterert. p. }?, GUINAN, Treas.
Merchants Banking Trost Company

10c.
10c.
10c.
10c.
10c.

D. M. G rah am, Prezidentas.
W. Rynkiewiczin.
J. Hornsby.

...DIREKTORIAI...
C.L. Adam, Vice-Prezidentas.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D.F.Guinan, Kasijerius
M. Gavubu
W. J. Miles.

Merchants Banking Trust Co
MAHANOY CITY, PA.

Peczei Kožna peoziu ka parduodame yra gvarantytas 
Jaigu peozius nekeps tada sugražiname piningus 
arba permainom pecziu.
Be baim-s galite pirkti musu Keystone Peoziu. 
Geriausias peozius už tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

S .virszum 3,000 tu Peoziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

Muhanoy City, Shenandoah, 
Mt.Carmel, Landsford.Guinan’s

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

bu
ku- 
vie- 
Da-

SHENANDOAH, PA.
— Tik tasai ajtvaras nelai

miu persekioja be palovos p. 
Vincą Szneideri, lietuviszka 
graboriu. Praejta meta pik- 
tadarei supjaustė arklius ir 
padarus, kelis kartus uždege 
tvarta, pacziule geide jin nu- 
trncinti, tai vela ne senei in- 
taisė velniezka maszina ant 
nužudinimo, bet ju szetonisz 
kas užmanimas nepasiseke, nes 
tai vis negana. Pati atsiski- 
rus su savo vyru pareikalavo 
$80 ant menesio ant iszsimai- 
tinimo josios ir sūnelio kuri su 
savim pasiėmė. Szneideriene 
aplaikidama piningus turėjo 
gerus laikus su prielaidimi 
kokiu tai Jonu Kuokeliu 
ežeru isz Muhanoy City, 
riuos užtiko detektivas 
nam botelije Mahanojui.
bar Szneideris padavė praszi- 
ma in suda idant jin paluosotu 
nuo mėnesinio mokesezio $30 
savo paezei už tai, kad sulau
žė savo prižadejima ir mote- 
ristes prisiega. Isztikruju 
sunkus yra knžius tojo žmo
gelio ant szios aezaru pakalnes. 
— Vaisei: nedarinkta pora.

Mahanoy Plano. Pa.
f Panedeli buvo laidotuves 

sz. at. Motiejaus Beluino kuris 
mirė praeita Ketverga, Kūnas 
likos palaidotas Sz. Jurgio ka
pinėse Shenandore. Nabasznin 
kas prigulėjo prie Suv. R. K. 
Am. Susivienijimo ir prie Al- 
gerdo draugystes. Nabasznin- 
kas amerike perbuvo 42 me
tus, paėjo isz Suvalkų gub. 
Mariam poles pav. Budninku 
gminos, Prienų parapijos. Pa
liko paezia Marijona (po tėvu 
Mikolaicziute) septinis sūnūs 
kurie esą: Jurgis, Viktoras, 
Aleksandra, Antanas, Edwar- 
das, Ludvikas ir Juozas, teipgi 
dvi mergaites augintines Ele-

?«■ Msritopa,

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND ’ 
ADVOCATE OF UNITED &TATES 
COURTS.

------- fGeriausos ir didžiausias šamai | 
piningo iszlaimeja provose už pa- p 
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- ;. 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja I 
provaa kurios kiti advokatai atsako ar | i 
atmeta. Rodą doodn dykai. 

Adresą vokite:

B.S.YANKAUS
154 Nassau Street 

New York, N.Y.
■Bi

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pt. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS- 

Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVilsti.

Litru
. ĮM»Wo 
nt n- F- 
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Elizabeth, N. J. — Mote
rs Saltiszka atsikėlus isz ryto, 
geide pakurstyt greieziau pe- 
cziu, inpildama karasinos, ku
ri eksplodavojo apdegindama 
penkių metu sūneli ir motyna 
kuri in 23 valandas atydsve 
Dievui dueze. Tėvas teip-gi 
apdege baisei, kada bandė už
gesinti liepsna ant savo paezios 
ir kudykio; abudu randasi li- 
gonbntije. Yra tai paveizda 
del kitu gaspadineliu ydant su 
karasinu sargiau apsiejt.

DU BoiS, Fa. — Ugnis su- 
naikino czionais tvarta Italo 
kuriame sudege 5 arklei, veži
mai, szienas ir visi padarai, pa- 
daridama žmogeliui bledes ant 
$6000.

— B. R. & P. Co. žada 
muszt nauja szapta arti Fols- 
ekek ir Du Boiaus per tai bus 
daugiau darbu.

— Randasi czionais tūla 
“cicilikiene” kuri privalo tru
puti apsimalszyt norinte del 
meiles savo kudykio.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, bet sutikime negyvena.

— Lietuvei sutvėrė “Lietu
viu Citizen Klubą” katras 
duos po $5 ant nedėlios paezei 
pos. Prisiraszimas kaeztuoje 
dabar tik $1 o vėliaus bus $5. 
Rauykites kanoskaitlingiause. 
Susirinkimai buna laikomi ea- 
leje po No. 510 South Avė.

Ant pardavimo.
Namai ant vienos familijos 

ant loto 38 per 150 pėdu dy- 
dumo, po No. 27 Beach uly- 
czioe Girardville, Pa. tuojaus 
nžpakalije lietuviu kuningo 
klebonijos. Atsiszaukite pas:

(XI oi)
Wm. Paulauskas,

Bos 411 Girardville, Pa.

Reikalinga mainieriu-
Minksztuju anglių kasiklo- 

se Naujos kasiklos, darbo in- 
vales, ošia jau randasi lietuviu 
ir lenku. Naujas czistas mieste 
lis. Vyrai su szeiminom gal 
laikyti karves, vyeztas ir t. t. 
Raszykite arba važuokite po 
adresu. (gi o;)

Ralston Coal Co.
Ralston, Pa

350 Dainų tiktai nž $| į
BU NUSIUNTIMU W ąj 

Iždaveme Didele Kninga 
Dainų susidedanti isz H
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Knyga dm oze i zairiuta. <
Kai nusipirks, mb visokiu (U 
Daina iss visu užkaboriu ka 
dainoj* Lietuve ja, <
NuMplrkite o turėsit© Dainei u, n

Per oiela meta ant visu dieaelu

’’SAULE" I

Mahanoy City, Pa. *

Ant Pardavimo.
Duonkepe apgyventoje vie

toje per lietuvius Philadelphi- 
joje, parsiduos pigei isz prie
žasties ligos. Isznaudoja 30 
baczku miltu per nedela. Par- 
siduos drauge ir namai ar be 
namu. Du arklei, du vežimai. 
Atsiszaukite pas. (-gi o)) 

L. Vojciechowicz.
2631 E. Madison St.

Philadeli hia, Pa.

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo. 
Krausto Daigtus ir t. L Vibka atlieka ka 
neg.riause ir puikiause. Su virsz minėtus 
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
620 W. Centre St., Mahanoy City, Pa

Žmogus Su Piningais Banke 
gali juoktis ant Ledos ir vargo.

Sudėti piningai banke yra apsauga 
prieszais beda, o teipgi da atnesza 
procentą. Mes mokame giara 
procentą ant sudėtu piningu musu 
banke. Pradek czedyt szendien.

Atidek doleri ar du ant nedėlios.
Suma teip priaugs kad stebesisi.

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

Užsiraszykite ant 1918m, 
—: Geriausi:— 

Juoku, Kritikos, Muzikos ir 
Dailės Paveik?luota Laikraszti

“TARKA”
Eina kas menesis; 16 puslapiu, 
su virszeliais.

l Metams tik $1.00 
PREKE j Pusei metu 60 Centu 

( Vienas No. 10 Centu
Pinigams ir laiszkams siusti adresas: 
uT A Dtf A ” P- o. box 108

LAWRKSCE, MASS.

Ant Gavėnios

Spaustuvėje “Saules” 
galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

I
 Gyvenimas Jėzaus Krfatnua 

su pa veikslais, popierinėje 
apdarais • • 50c.

Apdaryta in juoda audima 75c. 
Kanczia Vieazpatiea arba 

Dievobaimingi apmislijimai 
ant kiekvienos dienos per 
isztisa gavėnia • • 25c.

Stacijos arba Kalvarija 10c. 
Graudus Verksmai • 10c- 
Kanticzkos .... 50c. 
Maldeles Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesp.J.Kristaus 10c. 
Istorija Szventa, Seno ir 

Naujo Instatymo su 50 
paveikslais • 35o

Evangelija Lietuviszkai ir 
Lenkiszkai, ant viso meto, 
apda. in juoda audima 75c.

Gyvenimas Visu Szventn 
visos 6 dalis vienoje knygoje 
puikiai apdaryta • - *3 *-(» 

Trumpas Katekizmas pagal 
iezguldima Kun. Pilauokio, 
su nekurtais naudingais 
pridėjimais - - 10c.

Aukso-A korius arba Didis
Szaltinis 1,009 puslapiu $1.(D 

Senas ir Naujas Aukso Altorius 
visos reikalingos Maldos. 861 S puslapiu * - $1 (K)

Balsas Balandėlis arba Mažas 
Szaltinis, 711 puslapiu 75c 

Garbe Dievai ant Augsztybes 
640 puslapio • 75c.

Aukso Altorius apdaryta in 
Francuziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe - • $1.50.

Mažas Naujas Aukso Altorius, 
Celeloido apdarais, puiki 
knygele • • $1.00.

Aniuolas Sargas, minksztai 
apdaryta in skūra apvalais 
kampais auksuoti krasztai, 
visos reikalingos Maldos 
geriausia už visas kitas 75c.

Aniuolas Sargas, apdaryta in 
ta ruse i rusva audima 50c

Mahanoy City, Penns

Del Visokiu
Pasilinksminimu

Reikalaujate GERU Gėrimu. 
Pirkite nog savo Tautieczio 
kuris teisingai jus užganedis. 
Atsiųskite adresa o gausite 
kataloga dykai.

Fr. Strawinskas
1807 Carson St., Pittsburg, Pa.

Asz esmių po kauoija Ohio valstijoje 
turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000.00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiunoziu m pnuak^ta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant ateakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądreiavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US. 202TroySt. Dayton. Ohio.

lietnviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes tint geriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai.

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gyruines ar pažinstamus tai ra- 
ezykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. Raszant prisiu- 
skite už 2c. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valg« mu tavoru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Nusipirkite sau kelev 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. I
Geriausia Arielka Visai 

Mieste. Tik SI už Bateli 
Teipgi cri* gausite ir visokr 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
prieš* laika, duokite say 
orderi o bos jums pristatyt'

S, Norkewicz
408 Witt Mihlin Ah

Lietuvei ir vei naujenal!

Naujas Ženr’n:s Tavoras <^e
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Rudens. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu. 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.
iii L- ni-L- ( Pas mus dirba Lietuvaites. hRh OM I 122 w. Center Str.
l uUUIUiBJ I Mahenov City, Pp

No. 6.
Dr. Jonas C. Miller

(LIETUVISZKA8 DAKTARAS)

WILKINSONO NAME 
Kampai Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.

PRIIMA 
LIGONIUS

IKI 10 AD RYTE
2 IKI 4 POPIET
7 IKI 8 VAKARE

BELL TELEPHONA9

JT* Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiau^. Mokame 4 procentą už budėtus pas mus pinigus, 
pru-kaitaut kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam vigokias rodąs kelionei. Itzdirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai 
reikaluose ju-,u, kreipkitės prie vieninteles IJetuviszkos Bankos viisz paminėtu adresn.

Garbus Tautecriai:
Laikau už garbe praneszti jums, 

kad jau arz nesu daugiau ne locnmiku ne viisz'mnku, ne 
darbiniku ‘’All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves ’ 
ir kad dabar atidariau o fu a mano naujoi vietoi

Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)

Reikaluosia me'džiu kreiptis prie savo seno pažįstamo po 
tokiu adreso*

Povilas V. Obiecunas, 22-nd.&Carson Sts; S 8.Pittsburgh,Pa.

Polithania State Bank
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

Asz užlaikau Culumbijos Grafofo- 
nūs su Lietuviszkom dainom, kurias 
iszgieda labai gareei ir aiszkei. Ant 
abieju put-iu yra po kitokia dainelia, 
rekordai yra padariti gana druezei 
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas 
rekordas prekiuoja tik 75c.

Jaigu ne turi mano kataloga tai 
prisiusk už 2c. pacztinia markia o 
apturėsi didelipuiku kataloga kuria- 
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų, 
Skripku, Triubu ir daugybia kitokia 
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku 
ir Malda knygių kokiu tik randasi 
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru 
gromatu raszimui su puikeuseis ap 
skaitiniais ir dainomis su (kukuotais 
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki 
už $1. Sztornikams, agentams ir 
fiedliorems parduodu visokius tavorus 
abai pigei. Reikalaukitia visokio ta- 

voro tikra Lietuvi o gaueitia teisingus 
pas tavorus, adresas:

W.WaiįĮĮĮ^WF,

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA. 
-PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IB GBB1CZIAUSI OABLAIVAI- 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstoiimu. 
PUIKI GARLAIVAI: CZAR - KUBSK — RUSSIAId Rotterdama 8 Dienas. In Libawa 11 Dieno. 1 .... ... — . .

*88 Treczia K laša *35
*45 Antra Klaea *50 . ,
fCO Pirma Klaea $70 | Apie (langiaus dasižinosite pan mneo agentas arba
A. E. JOHNSON t CO„ iCned Pasw^w Atta.) 27 BreUway, New York, N.Y.

G.rlulviU iB.el. t (F?b)1«. New Torio -j ‘ ZAB ~ 8' K°v“

Vakacijos ir Szvent-dieninei (Holiday) Klobai.

ER praszima daugybe musu prieteliu ir kostu- 
meriu, First National banka pastanavijo uždėti 

keletą Vakacijos ir Szventa-dieniniu (Holiday) 
klobu. Szitie klobai prasidės 20 Sausio. Iszli- 
gos tinkamos visiems. Ateikite in Banka o bus 
viskas iszaiszkinta Mes žinome kad prisidėsite 
kada iszgirsite muso plana. Yra tai lengvas

būdas suezedint piningo del vakacijos ir iszvažiavimo vasaros 
laike. Apie dauginus dasižinosite

First National Banke,
MAHANOY <3TV, PA.

Kiekvienas Lietu*u&kas bztorainkii 
teipgi privalo užlaikyti visada mosn 
gurkiąs Lietuviszkas Gyduoles savo 

noruose aut pardavimo, kad muso 
tauticczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu išduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sitominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokit* 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l.
Egiutero No.2., .............
Zmijccznik..............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai................................. 85c.
Meszkos Mostis................................25c.
Trejanka......... . ................................ 25c.
Linimeutas vaikams......................25c.
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c
Liepiu Balsamas........................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmeliu..25c.

* nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.........................25c.
U gnia traukis............... .. ................ 25c.
Skilvio Laszai.................................25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios................................ 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.60. 
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos

skaudėjimo.................................. 10c.
Laszai nuo Dantų..........................10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų.............................................. 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatoe 50c. 
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gvd. nuo Grippo.......................$1.25.
Plauku apsauKOtojaa................... 50c

.10c. 

.3-5c. 
.25c.

..Mc.

Gvd. nuo Grippo.......
Plauku apsaugo toj as., 
Muilas del Plauku..., 
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Balsam as...........
Kinder Balsamas.........
Bobriaus Lašini..........
Szvelnintojas................. .................
Kraujo valytojas.........................$2.00.
Nervu Ramintojas.....................ji.00,
Egzema arba odos uždegimas 

pas Vaikus..........................£1.25.
Pleisteris (Kasrtavolo).................25c.
Pamada Plaukams........... .. .......... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Auaise.......25c.
Gyduoles nuo Liemens...................50c.
Vengriszkas Taisytojas Ura-... ,15c. 
Inkstu Vaistas................25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........... .................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

a be Inai skausmo ir skar būtis $L25.
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

Naujas iszradimas 
Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pate 
iszsigydyti be daktaro visokias ligų 

Plauku puolimą ir užsiaaginima, 
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanai j 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios,20c, 
Nuo Komu užtrinu tik l('o. Mm 
turime apie puse milijono laiszka ea 
padėkavonem s nuo žmonių visokia 
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brund/a & Co.
B’dway & So. 8-tb. BrooklynJl

..25c.

..60c.

..36c.

‘APSZVIETA’ Mokeliszkai Istoriška Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitei 
gyvenimo, epausdinta priesz 20 mete 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25. ■
Mainieris ir Leberis su 00 pus. lOo j

Gaunama pirkt tik paa:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St„ Pblll. Pi.

Jaigu kada busite 
PHILADELPHIA, PA.
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JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill SM.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite i 
pavalgyti ir galima pernakvoti,

Dr. IG. STANKUS
Lietuviškas gydytoja?, gydo vtaoklao Ilgai 
vyru, moterų, valku ir diro operacijų.

OFISO VALANDOS:
Ih ryto nuo 9 iki 11, nuo 2 iki 4 po plet 
ir nuo 7 iki 8 vak. Nedfillomid nuo 9 iki 

11 ir nuo 1 iki 3 po pietų.
1210 So. Broad at., 

Philadelphia, Pa.

J ^ETUVISZKASy? OTOGFAF1STA8

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelus Foto* 
grafijas ifiz mažių ir indeda in reimni.

Indeda Fotografijas in SnilkM, 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraolowjA 
Post-Karezius, Parduoda Reinas Irti
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