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KAS GIRDĖT? gražiau ir sveikiau, kad insi 
kanstu eziaudelius, ypatingai 
eportukae puikei iezrodytu — 
teip kaip “krajnje” piemuo! 
Juk piemenelis ir sportelie be 
usu, tai sziaudelis pritiktu 
Ne žino vargszai, jog rūkymas 
tabako trumpina amži, o ypa
tingai paperosai! Tokio ru- 
kytojaus teip iždžiusta 
czei ir iezrodo kaip žydo 
taplis ant meež'yno.

ISZ AMERIKOS
Mahaiioy City, Pa. Utar įlinkas 8 Liepos (July) 1913.

W D. BOCZKOWSKI. Eres. & Mgr, 
F. W. BOCZKOWSKI, Editor. Metas XXV

Stebėtinas daigias, jog terp 
amerikouiniu Lietuviu lig 
sziam laikui neatsirado ne vie
no astronomo, norint daugu
mas skaito “astronomije”. 
Pennsylvanijoi ne reike dyde- 
liu prietaisu del astronomisz- 
ko mokslo, ba kožnas krekeris 
gali būti observatoriję del' 
skaitymo Žvaigždžiu ir kunus. 
Nakti gali mokintas “astrono
mas užimti vieta ant virszatiS' meį j4„g protirgiau pasielgė 
brokerio, o diena insileistiJ" (mįe8tUO9ia išnaikindami ne- 
szalta. OI ir atliktas kriu-j-gjkalinga piszkinima ir del 

to daug mažiau žmonių pasi
leido ir nueiszove. Ameriko
nai pradėjo suprast, jog tokie 
patrijotizmas neužsimoka nee 
daugiau atnesza bledes ne 
kaip garbes.

Kokis tai
Yorke užmokėjo- už deimantą' 
$19,000. O kiek tai randasi 
tokiu, ka m- sztant pirkti sau- 
juodu deimantu—augliu.

plau- 
pan-

Tai ir po “Džulajui”. Szi

Papaiko skaitydamas 
Biblije.

Madisonville, Ky. — Jau
nas vaikynas 19 metu senumo 
L. W. Walden, perpjovė sau 
gerkle, ydant greieziausia gau 
tis in dangų, kur gales datirti 
teisybes kas link Raszto Szven 
to. Waldonas su karszcziu 
skaitė Biblije, ne isz ranku ne 
iszleidinejo, bet nieko iszma- 
nyti negalėjo. Beskaitant pa- 
paiko ir perpjovė sau gerkle 
del to, kad nuėjus in dangų 
galėtu persitikrint, ar viskas 
ka tik Biblijoi raszo yra tei
sybe.

Jagu turėtu toki protą, kad 
vėl sugrįžtu, tai gal ka nors ir 
mums papasakotu. •

Pardavė paczia savo bro
liui.

Cumberland, Md. — Ed- 
wardas Clintonas, kurie buvo 
apsipaeziaves priesz asztuonie 
menesius, pardavė savo paeze 
del brolio, už puse namo ir ke- 
lioleka doleriu priedo. Tėvas 
abieju sunu - buvo isz to labai 
užganadytas ir davė savo pa- 
velinima ant tojo nepaprasto 
turgaus.

AkivosZinios isz Lietuvos. ISZ VISU SZALIU

Jus-gi, katrie esate jauni 
“s 1 keliaukite in virezutinius f»b- 

■ * rikus mokytis kokios mekanya 
Ites. Ne del me mainuosia 1 » 1 v< 11 1 L.-l KAUKIU I •

Kada nieko nedirba,' dirbti. Teip-gi jus, katrie 
buna in vales penkių cigaru turyte suaugusia ezeimynele, 
ant dienos. Kada likos už- keletą suaugusiu mergaieziu, 
klaustas, ar rukimas jam ne- važiuokyt in miestus, kur gaus 
kenke, užtvirtino, jog suvisu atsakanti užsiėmimą. Ko su- 
nesijaneze, ydant rukimas kenk lauksyte gyvendami ant pe- 
tu bent kiek jo sveikatai ne- ežiu? 
patyrė da niekad jokiu pasek
mių teip dydelio rukimo ir tai 
stipriausiu cigaru.

Garsingas elektroteknikas 
Edisonas, kada yra užimtas1 
sunku darbu, suruko traukije , 
dienos dvideszunts geriausiu;

Visi lietuviszki vadovai ant 
visokiu susirinkimu szauke in 
sutaiką, o velnes paszalije sto- 
vedamas juokėsi net už pilvo 
sūsiemias. Tiejei klikuoezei 
isz teorijos szauke in sutaiką, 
o praktikiniame gyvenime ken 
ke visuomeniszkam darbsza- 
vinie Lietuviu,—gadina gerus 
užmauimus kitu.

Katrie da neturite ameriko 
niezku ukeeiązku popierių, tai 
pasirūpinkite, ba kaip tiesos 
del ateiviu bus da daugiau su- 
veržytos, tada retai kas gaus. 
Neužmirszkyte, ba tai dydelei 
svarbus reikalas.

‘‘Tėvynė” organas S. L. A 
likos padydihtas ženklivai nuo 
6 ant 7 szpaltų. Dabar geriau 
iezrodo.

Garsingas milijonieris Car
negie kas diena aplaikineje 
mažiausia po tris szilntus gro- 
matu su praszimu apie paszal- 
pa. Neturi ko rugoti, jog ne 
turi kur padėti savo milijonu.

Juodylos (atramentas) no
rint yra juodas, o bet neviena 
sutemta numazgoję.

Szia gadynia daugelis Lietu
viu iszmoko nuo mozureliu 
rūkyti paperoeue. Ar nebutu

Jago kur randasi mergina 
arba jauna naszle — be vaike 
paejnanti iez Pernovaros, 
Ariogalos arba Czekiezkes pa
rapijos, Kauno gubernijos ir 
parapijos, tai geidžiu su jaja 
susipažint ir apsivesti, nes tik 
iez savo kraezto mergyna ap- 
sivesiu. Turiu 24 metus, 5 
pėdas ir 4 colius augezczio, 
szviesu plauku, melsvos akie, 
apskryto veido, 9 metai Ame- 
rike, kalbu angliezkai ir lietu- 
viezkai. Adresavokit: (‘95 o;) 

Joseph Martin.
3815 Weetmore Ave.

Everett, Wash

Apsipaczevo su sesere
Wheeling; W. Va. — Likos 

czion aresztavotas Max Field, 
apskunstas už apsipacziavima 
su savo tikra sesere. Laike 
klausinėjimo sude Ona We
ber, motyna Mortos Weber, 
kuria Field vede sau už pa- 
ezia, pripažino po prisiega, jog 
yra tikra motyna abieju jau
navedžiu. Prova likos atiduo
ta in kriminaliszka suda, o 
Fieldas patalpytas kalėjime.

Per kelis metus Fieldas mer 
gynosi su Morta ir nesenei at 
sibuvo raiszes. Fieldas tvirti
na, jog suvis nežinojo, jog 
Morta yra jo sesere. Motyna 
jam karta pasakė ka tokio, bet 
jis palaike tai už szposa.

Weberiene buvo isztekejus 
už antro vyro o josios sūnūs 
apie tai nežinojo nes nebuvo 
mates savo sesers per 18 metu.

Nelabas sūnūs.
St. Louis, Mo. — Baisaus ir 

nelabo darbo dasileido czio- 
nais Jurgis Fullerton. Prie
žastie, jog naudojo tankei mor
finą ir tankei, kada paymdavo 
taja trucizna papaikdavo ant 
ūmo laiko. Taigi laike tokio 
valandinio papaikimo, nutvėrė 
asztriu kirvi ir kirto motynai 
per galva, kada nelaiminga 
motyna suklikus griuvo ant 
grindų, Fullerton perpjovė 
pate sau gerkle bet nedalipste- 
jo svarbios gyslos. Kaiminai 
subėgo ant kliksmo nelaimin
gos moteree, užbėgo žudinto- 
jui papildyt savžudinsta. Se- 
nukia su perkirsta galva pa
ėmė po savo apgloba, o nelaba 
sunu patalpino in kalėjimą.

Indijonai perstato “Hiawata” krutaneziuosia 
paveiksluosią.

lįrnbdi^
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Sztamas Ircquie indijonu nesenei likos pargabenti isz Lake 
Erie rezervacijos in New Yorka per krutaneziu paveikslu 
kotnpanije, ydant perstatitu indijoniszka perstatima vardu 
“Hiawata”. Atitraukimas paveikslu buvo pasekmingas, nes 
indijonams davė saviszkai atloszti be pagialbos baltųjų.
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Pravarde priežaste savžu- 
d instos.

Sioux City. — Negalėdama 
ilgiaus nukensti iszjuokimu, 
kokeis apmetinejo josios vai
kus ir jio paczia nedorus žmo
nis, isz priežasties pravardes 
Onos Damn, pati turtingo fer
merio, nusprendė atimti sau 
gyvaste per nusiskandima- 
Ona Damn (ant lietuyiszko 
Ona Prakeikta) buvo labai in- 
spudingo budo motete o vadi
nimai žmonių josios vaikus ir 
jia prakeikta arba “Damn” 
baisei jia arzino. Vaikai kas 
dien skundėsi motynai, jog 
juosius pravardžiuoje visi 
“prakeiktais.” Ant galo nuta
rė taji persekiojimą užbėgt 
per pasiskandinimo.

Žiegorelis ižgialbejo nuo 
mirties.

Pittsburgh.— 11. E. Ziegler 
ejdamas iez savo hotalio su 
reikalu likos užkluptas per 
piktadarį kuris in jin szove. 
Viena kulka perejo per ranka, 
kita per skrybelia o trecze at- 
simusze nuo ziegorelio kuri 
Ziegleris turėjo kiszenukije 
tuojaus prie szirdies. Kad ne
butu turejas ziegorelio, tai 
kulka butu perėjus per szirdi.

Pajuto savo vyro ranka, 
kada tas mirė.

Philadelphia. — Mrs. John 
Cavner aplaike žine isz Cam- 
deno apie mirti savo vyro, fa 
paczia valanda ir diena kada 
gulėjo lovoje, pajuto, jog kas 
tokis laiko jiaja už rankos su 
szalta ranką rodos kad nebasz- 
ninkas. Paszauke savo sunu, 
kuriam liepe jeszkot vyro ku
ris buvo ka tik miegkambari- 
je, bet nieko ne rado. Ant ry
tojaus aplaike žinia apie mirti 
savo vyro, kuris mirė ta paczia 
valanda kada pajuto szalta 
ranka.

Sudegino tikra savo broli
Walsenbuig, Colo. — Mat 

Connelley likos aresztavotu 
per policije už sudegimą savo 
tikro brolo Charleeo. Virszi- 
ninkas palicijos kalba, buk 19 
diena V aeario, Motiejus užpy
lęs benzinos ant miegančiu 
brolio, uždege, matidamas, jog 
brolis negreitai mire, inpyle in 
burna truciznos. Priežastis 
teip baisios žudinstos buvo, 
buk Motiejus norėjo aplaikyt 
$3,000 inszurence po smerties 
brolio.

Turi velnią suviję?
Elkworth, N.J. — Helena 

Mitchell, 14 metu senumo 
mergaite, laike nesiradimo na
mie gaspadynes, paėmė trijų 
menesiu senumo kudyki isz 
vyges ir pradėjo pridestinet 
prie raudono pecziaue. Ant 
riksmo kudykio atbėgo kai- 
minka ir atėmė nuo mergynos 
kudyki ineszdama pas dakta
rą. Mergyna likos aresztuota 
ir kad audžia užklausė josios 
kam teip padare, mergyna at
sake: “Tai padariau už tai, 
kad savije turiu velnią.”

Butu palaidoja gyva.
Butler, Pa. — In czionais 

daejna žine, buk ant artimu 
farmu Krebsville, mirė ferme
ris Patrikas Shounesy tris die
nos adgalos. Kada lydėjo ku
na in bažnyczia, važnyczia isz- 
girdo dejavimą karavone ir 
daužima stiklo. Atidaręs gra
bą, Shounesy atsisėdo ir už
klausė kur jisai yra, bet atsa 
kimo negavo, nes važnycze pa- 
regejas atsisėdusi nebaszninka 
dūme in krumus. “Nebasznin- 
kas” pate atvažiavo namo.

Inkale vinis in pakauszi.
Pottsville, Pa. — Malina 

Maesa, Italas, kuris likos ap
sūdytas ant pakorimo už nužu- 
dinima savo pa ežios, stengėsi 
pats sau atimti gyvaete, bet da 
bajeeaniu budu ne kaip su vir
vute. Praejta ketverga gavės 
kur ten du vinis apie tris co
lius ylgio, pridejae su ranka 
prie pakauezio pradėjo su gal
va muezti in mūra pakol vinis 
tokiu budu neinkale in pakau 
szi. Kentėdamas baisei kaukes, 
davė žine prižiūrėtojui kali- 
ninku kurie tuojaus paszauke 
daktara, kuris su pagialba 
replių ieztrauke vinis isz gal
vos. Nežine, ar žudintojus isz 
to iszliks ar ne.

Mažeikiai.
Gegužio 20 d. sudege Dai

niaus namai. Nuo tu namu už
sidegė Latviu Draugijos sande 
lis ir alaus sandelis. Isz viso 
sudegą, 5 trobesiai. Ugnagesiai 
subege. gesinti, pirmiausiai 
puolė aju gelbėti. Tuojaus vie
na bosą iszsirite atidarė ir pra
dėjo alU surbti, kaip verszia1 
putra. Antstolis tai pamatęs 
juos suėmė ir nugabeno in 
szaltaj'.i. Dar tapo du vyrai su 
imti, sugriebti bevagiant dvira 
ežius 9 nugabenti in Sziauliu 
kalėjimą. Dainius jau 4-ta kar 
ta dega. Spėjama, buk tai pa
degama isz karszto. Daugiau
siai nuo gaisro nukentejo Sfrol 
kis kurio sudege apie už 25,000 
rub. t'avoru.

J Kražiai.
K. g. Pas mus, geguž. 26 d. 

in vyko baisi žmogžudyste: vy 
ras vyra su bresztange užmusze 
Piktaidaris suimtas. Vis ta' 
tamsybes, kerezto ir girtuokly 
bes Vaisiai.

’ F ašvai is-
b. g. Pas mus degtine savo 

darl$ varo: fzimet jau 4 žmo
nes per girtybe pražuvo — 
1) prigėrė; 2) arkliai girta be- 
dau^ydami in smerti užmusze; 
3) prasigerės ir visus pinigus 
iazleides, isz sąžines graužimo 
pasikorė; dabar 4) dviem bro
liam; girtiem besipeszant — ta
po ^žmusztas; o jeigu teismas 
iizras kaltu muszeji ir nubaus 
už užmuezima, tai dar ir 5-tae 
bus žuvęs.... Ar dar reikia 
didesnio žmonijos žudytojo!?

Joiiiszkis.
K. g. Pas mus Buividžiu kai 

me, sūpuokles betaisant, priei- 
musze ir pasimirė Ruminas. 
Kitas žmogus, I. Irmonas, be- 
neszdamas isz miestelio keliniu 
kiszeniuje bonka negesinto uk 
suso, biski inkauszes buvo, tad 
parvirto ir nusiplikino koja 
Davatkos su savo smailiais lie
tuviais neduoda niekam ra
mybes.

Joniszkio kleboną, visiems 
insipykusi, iszkele, kuom d a 
bar visi džiaugiamės. Gal kiek 
geresnio susilauksimo.

Janapolis. '
K. g. Pas mus gegužio 19 

d. buvo 2-ji iszkilmingi atlai
dai. Privažiavo daugybe žmo
nių. Nieke nesurenge ne vaka
ro, ne gegužines, ne kitokio pa 
silinksminimo, tad žmones pa
simeldė — kad girtuokliavo, 
tai girtuokliavo, kits net na
mon nemetenge parsigabenti. 
Geda janapoliecziams! Bet dar 
didesne, gidą tiems, kurie ne
pasirūpino surengti kokio nore 
vakaro, gegužines ar sziaip pa
silinksminimo.

Trumpi Telegramai.
§ Viednius. — Danesza isz 

Scfijos, buk 300,000 Bulgaru, 
Graiku ir Serbu muszasi po 
Vales. Badai daug Serbu pra
žuvo.

Fer žioplyste du nusitru- 
cino.

Kurske žmogus grįždamas 
iez miestelio vežesi degtines 
butelyjejnusipirkes karbolines 
rukszties. Bevažiuodamas na
mon — vietoj degtines, per ap 
sirikima užgėrė karbol. rukez- 
ties ir.... bematant pasimirė. 
Kitas žmogus, radęs negyvėli, 
apžiūrėjęs kiszenius ir radęs 
butelius, taip-pat 
baisiose kaneziose 
Žmones rado du 
tuszcziais buteliais.

iszgere ir 
pasimirė, 

lavonu su

Užmusze, iszvire ir suval
gė savo vyrus.

Viednius.— Stirijoje likos 
apskunetos priesz suda dvi 
moteres, už nužudinima ir 
iszvirus suvalgima savo locnu 
vyru. Moteris mirė kone ba
du, todėl norėdamos gialbetis 
nuo badines mirties, nužudė 
savo vyrus ir jiu mėsa maity- 
nosi, nes teip nusprendė po 
apsvarstimui daliko, ar mirti 
badu ar papildyti žudinsta ir 
tuom prailgyti savo gyvastes, 
nutarė ant paskutinio, ka ir 
psdare.

Pardavinėjo žmogaus ku
na už kiauliena.

Lisbonas, Portugalije.—Da- 
nesza isz Buenos Ayres skelbe, 
buk mėsininkas vadinamas 
Gouse Modeinry likos aresz- 
tavotas per palicije už nužudi
nima žmonių, — vyru ir mo
terių ir pardavinėjo kunus 
kaipo kiauliena. Palicije ra
do pas jin keturiolika nužudy
tu ypatų. Gyventoje! norėjo 
jin pakart bet palicije jin iž 
gialbejo ir užrakino kalėjime.

Baisus perstatymas.
Guro Preto, Brazilije. — 

Ilotelije Imperial, keliaunantie 
magikas vardu Bloomfield pa
rodinėje visokius dyvus laike 
savo perstatimo. Terp kitu 
szmoteliu, padavė pisztalieta 
ir liepe szaut in save o paskui 
ketino kulka iszmest isz savo 
burnos.

Bet ant savo nelaimes, už- 
mirszo kulka iszymt isz pisž- 
talieto, paszauktas szove 
magika in paczia kakta, 
griuvo ir ant vietos atliko.

Nepaprasta pora.
Geneva, Szvaicarije.— Juo

zas Strepker, insimilejo in 19 
metu mergyna be ranku ir ko
jų, kuri keliavo su muzeju, ir 
susitarė apsivest, bet savinin
kas muzejos nenorėjo neklau
syti ba del jojo mergyna daug 
žmonių pritraukinejo.

Strepkeris apskundė savi
ninką in suda už nedora pasi
elgimą su savo milema. Pali
cije areeztavojo savininka o 
Strepkeris paemias in glebi 
savo milema, nunesze in baž- 
nycze ir susivineziavojo. 
Laike vinezevones nuotaka 
buvo glebije jaunavedžio.

GLOVERSO MAINStIS.

in 
tas

Stonas moteristes.
Abelnai kandidatai ant sto 

no moteristes, pavėlinta pri- 
ymt karsztuose krasztuose 
daug jaunesniem negu, su vi- 
ditiniu oru, arba szaltuose, Ir 
teip pažiūrėsim pirmiause kas 
link Europos: Grekija, Portu
galija ir iszpanije pavėlina 
apsivest viru 14 metu o mergi 
nai 12 Szvaicarijoi visi kanto
nai sutinka instatuose kas link 
metu jaunikio kuiis neatbūti
nai privalo turėt 18 metu, jau- 
nevede pietiniuose Kantonuose 
gal turėt 13 metu žeminius jau 
nevede tur turėt 17 metu.— 
Austrijoi ira pavėlinta, priimt 
stoną moteristes jaunikaicziui 
kuris pabajge 18 metu, o jau- 
nevede 16 metu o Vengruose 
jaunikaitis 18 metu jaunavede
14 metu.

Italijoi Prancūzijai “Ponas 
namu” privalo turėt 18 metu 
o ateinanti gaspadine namu,,
15 o kaip kuris 16 metu.

vokieczius jaunikaitis 18 me 
tu gal vest prie altoriaus mer
gina, kuli tur pabaigus 16 me
tu. Teip pat, Maskolijoi Lanki 
joi, Zuvedijoi, Norvegijoj, Be) 
gijoi, Nederlandijoi.

Azijoi Kinuose, Japonijoi 
gal in stoną moteristes in stot 
jaunikaitis 14 metu o mergina 
12 metu.

Braziliejoi ir Meksikoi jauna 
vedis 16 metu o mergina no 12 
lik 14 metu.

to petneszom, payma in gurbą 
dezucziu ir visokiu niekniekiu 
ir tuojaus užsiyma prekysta,— 
na ir in kelis metus, uždeda 
sztoreli ir in kelinta meta sto 
jesi “groise purec”. O kas 
yra isz Lietuviu? Niekas, no
rint jau nuo 35 metu yra 
czion apsigyvenusiu o ka turi? 
nieko! o jago katras ir turi, 
tai žinote keno piningus turi 
ir kad visi sudėtus piningus 
atimtu (jago visiems užtektu) 
tai pasiliktu kaip Adomas 
Rojuje. Juk ir bankieriu tu
rėjome, ka žmonių piningus 
pradangino ir pats likosi uba
gais.

Mano valkelei, turite sziezion 
puike proga iszsilavinimo pre 
kysteje ymdami paveizda nuo 
kittancziu. Daug prisideda 
ir visokios žinios isz laikrasz 
ežiu, tiktai ne isz tokiu, ka 
del “biznio” uždėti, ka užsi 
ymineje visokeis kudykineis 
vaidais, tiktai gerus laikrasz 
ežius, katrie ejna teisingu ke 
liu, ba ne sztuka skaityti bile 
laikraszti, nes reike skaityti 
gerus laikraszczius, kad szio 
kia tokia nauda skaitytojui 
atnesztu.

Ponai biznieriai turi padėti 
in kampa laukinia fanaberije 
(puikybe), turi* būti paeze 
džiais ir savo vaikelems duoti 
atsakanti mokslą, ydant užau 
gia ne praleistu to, ka tėvelis 
suezedino. Kaip turės moks
lą, žinos piningo verte. Te
gul ir ponios biznierkos kiš
kuti pasilaiko paezedumo, te 
gul Juju vąikęlęĮ buna apszva 
rinti ant kūno ir duszios, tegul 
poni biznierka nesidabina, ba 
tas del davadnos moteres ne 
iszpuola. Tiktai szvaruinas 
kūno ir duszios žmogų dabina, 
o ne szilkai ir žibueziai. Už 
laikikyte mano taje sveika 
rodą o to nesigailesyte.

Senas Maineris isz Gloverso.

Mano valkelei:—
Czionais norint trumpai isz- 

rodysiu mano vaikelei kas 
mus trukdo pasikėlime. Ne 
kas mus trukdo, tiktai puiky
be trukdo pasikėlime. Kol 
da žmogus sunkei dirba, ar 
mainuosia ar fabrikuose, no
rint ir turi piningu daugiau 
negu katras isz biznierių, tai 
vis yra glamonumu ir nepa- 
mislina tasai darbininkas, jog 
visuomene užsilaiko isz pūslė
to delno tojo darbininko. 
Szendien jau suprato tasai 
darbipinkas savo užduotia ir 
ženklivuma, ba jau kitaip 
apie jin tupineje ponai biznie- 
rei. Paliksime ta viską o ym- 
simes už biznierių, ha apie tai 
noriu szendien kalbėti ir pir
miause statalu klausima.

Del ko muso biznieriai ne 
stojesi turezeis teip kaip kitu 
tautu bizniei-iai?

Pirmiause, stokas atsakau- 
ežio mokslo ir praktiko. Pa
liksiu ta viską locnam sudui, 
ba kožnas tai pripažins ir pa
sakys “teip”.

Labiause trukdo pasikėlime 
toji nelaboji kvaila puikybe.

Susiczedina žmogelis per 
sunkė procė, atitraukdamas 
nuo savo burnos reikalinga 
maista, uždeda su dydele rizi
ka bizni. Tuojaus kiti biz
nieriai per paviduma, pradeda 
szandyti isz žmogaus o ir isz 
tu paežiu darbininku atsiran
da paviduolei, jog visaip kal
ba: jog tingi dirbti, jog nori 
greitai pralobti ir t. t. Bet 
jago kantrei ant visu prieszi- 
nybiu nepaiso, trumpam laike 
pradeda prasigyventi, ir in 
puikybia keltis. Reike svie
te pasirodyt,—ypatingai šalti
nuose, o da ir in kita miestą 
nuvažiavus metyti piningus 
saujomis. Jau vaikelei, tokio 
pono biznieriaus turi valnyste 
neaprubežiuota, iszlepinti vai 
gije, kožnas sau renkasi valgi 
pagal savo norą, tėvelis neturi 
kadai prižiūrėti savo tu vaike
liu o ir mamelei negalvo, ba 
ir neturi laiko. Ir teip, jago 
tėvelis nepaezedžei, gyvena, 
vaikelji paaugia stojesi džen
telmenais, teveli iszveda ant 
ubagu, o patis stojesi antkale 
del visuomenes.

Jagu tu teve kiek prasigy 
veni, tai žiūrėki, ydant tavo 
proce ne nuejtu ant szuns, 
duokie tiem savo vaikelem 
szioki toki mokslą ir pats 
juosius prižiurekie ir nuo 
akies nenuleidinek o tavo tur 
tas cielybeje užsilaikis.—Czion 
ant paveizdos statau Izraeliaus 
veisle (žydelus). Tėvas vaiksz 
tineje su kromu, kurio verte 
isznesza penkis rublius, maino 
tavora ant szeru, pakiliu ir 
t. t- Jojo-gi sūnūs, jau per 
kineje jevus žąsis ir t. t. ' o 
anūkas stojesi kupezium pir 
mos gildos. Tai Lietuvoje 
teip, o czion Amerikoje visi 
žino kaip žydelei greitai in 
lobi insigriebe. Vos speje 
koja inkelti, tuojaus apsikars sius teis kares teimaa,

Isz Eosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

Žemes drebėjimas.
Alekeandropolyje buvo jau- 

cziamas žemes drebėjimas, ku
ris tęsęsi 7 sekundas. Nuosto
liu dideliu nepadare, tik nepa
prastai iszgasdino žmones.

Uždraudė....
Paskove viena moteriszke 

balsiai meldėsi, kad Dievas su 
minksztintu valdininku szir- 
dis, kad jie jos broli, kalėjime 
sėdinti, neskaudžiai nubaustu. 
Policeiskis ta malda iszgirdes 
pakele triukszma, kam drįsta 
Dievo melsti, kad vyriausybes 
szirdi suminksztintu....
Žudinsta visos szeimynos.

Prilukuose. Poltavos gub. 
žmones rado paskersta visa 
szeimyna, susidedanezia iez 
5-kiu žmonių. Skerdimas ne 
su kerezto ir su pleezimo tiks
lu padarytas, bet taip sau — 
paskersta žmones ir gana.

Žmonis — žvėris.
Dvinske vienas žmogelis 

mėgino pasivogti iez paupio, 
keletą pagaliu malku, bet 
malkininku tapo patemytae, 
nutvertas, ant mirties pasmerk
tas ir ežia tuojaus nužudytas.

Suraszas kalėjime.
Butirio kalėjime prasikaltė

liai sumanė pabėgti: sutarė 
kalėjimo sargus pasmaugti, ap 
eiredyti ju rūbais bei ginklais 
ir iszveeti visus prasikaltėlius 
už miesto.... Tris sargai ta
po užsmaugti: ketvirtas paspė
jo surikti, ant jo riksmo subė
go daugiau sargybos ir prasi
dėjo szaudymas. Tapo paszau- 
ta 4 prasikaltėliai. Suimtuo. 
..... Anin 1—-...no



buraakyte manažeri kuria lavina grajotua.

namu, 
turėjo 
pakol

Kai 
sieti 
mo

tos 
ant 
ri 
neg 
prt 
8 tU 

Pa 
ha:

Isz Tamsybes Prie 
Tikros Szviesos.

Apsakimas Misijonieriu Gyvenimo.

I.
Mažam kiniszkam mieseziu- 

kije Ying-Czan, jau nuo kelio 
lika metu židi krikszczionisz- 
ka misija, arba kliosztorius zo- 
koninku —misijonieriu Jėzui
tu.

Labai graži aplinkine ir vie 
ta kur randasi misijų triobos. 
Milžiniszki platanai beveik ne 
prileidžia prie žemes saules 
spinduliu, o kvapsningt krū
mai savo kvapu girdo žmogų 
troszkinama sauso oro laike 
karsztos vasaros sausmeczio, 
o teipogi besirandantis priesz 
kliosztoriu didelis vanden- 
czirszkis, arba fontanas. Ti
kruose szviesziuose ir szva- 
riuose kambarėliuose triūsia 
maldingi misijonieriai darbuo 
damiesi del labo Kristuso avi- 
niezios, pildidami jo prisaki- 
ma: “Eikite ir mokikite visas 
tautas, kriksztindami jas ir 
apsakinėdami joms tai, ka 
jums prisakiau.”

Pildidami ta Iszganitojaus 
prisakima misijonieriai be pa
liovos darbuojasi, mokindami 
bažniezioje, skelbdami pamoks 
lūs ir Evangelija, lanko kai
mus ir plėtoja tamsibese szvie- 
sa tikibos. o kada eina apie 
viena duszia, arba apie padau- 
ginima skaitliaus tikru iszpa- 
žintoju Dievo, misijonieriai 
visados pasirenge laukia ant 
pleciaus; nelaimėje nesza arti
mui pagelba, arba suramini
ma. Kiek jau pagelbos, kiek 
suraminimo ir palengvinimo 
atnesze tie geri tėvai kanezio- 
se nelaimingiems kinams, kiek 
sikiu datire nog ju geradejis- 
cziu, kiek rado pasislepima ju 
globoje persekioti krikezezio- 
nis —žino tai gerai aplinkines 
giventojai, taigi ir neveltu 
guodoja misijonierius ir mili 
juos kaipo savo tėvus, o ta ju 
meile artimo apsireiszkianti 
prie kiekvienos progos sutei
kia ir jiems tai, kad klioszto
rius kasinėtas didinasi auga 
reikszmeje ir židi.

Buvo tai lietingas laikas, 
kurie tai laikas tose aplinkine 
se vadinamas žiema, kadangi 
kaipo tolimuose dienvidžio 
krasztuose kitokios žiemos ne 
beira. Tula diena tėvas Aloi- 
zas, perdetinis kliosztoriaus, 
iszsirenge drauge su vienu isz 
zokoninku in kelione. Nuolati 
niai lietus pagadino visai ke
lius, kad keliaiviam labai sun
ku buvo keliaut. Lijo prieg
tam ir buvo nesmagi dargana.

— Kas do bjaurus laikas, 
guodojamas Teve, tarė brolis, 
drebantis nuo szalczio apsi- 
glemždamas savo skraiste. — 
Jeigu teip bus kokias kelias 
san raitės, tai nebežinau kae 
su mumis bus.

— Kantribes reikia, kantri- 
bes, mano broli —atsake per
detinis —kad szaukia privalu
mas ir meile artimo, nereikia 
paiseti ant nesmagumu, pa- , 
siszventimas suteikia daug di
desni ir tvirtesni smagumą, ne- 1 
gu kiti visi kuniszki smagumi- ] 
nai.

— Teisibe, guodojamas Te- ■ 
ve, kur reikia neszt pagelba < 
artimui, ten negal but nenoro. 
Bet kaip dar ilgai turėsime i 
eiti?

— Neilgai, kadangi vieta, 
in kure kiūtiname jau neper- 
toli, o jeigu turėsime biski kan 
tribes, tai ir nejusime kaip 
veik tos kelios valandos pra
eis.

— Jau nuo keliu valandų 
esame kelionėje — tarė atsidus 
damas brolis, ir sustojo —Tai
gi mes jei dar kelias valandas 
turėsime eiti, kasžin ar dature- 
sime jau....

— Nereikalauji bijot, nes 
jau nereikalausime eit kelias 
adinas — dar gal kokia puse 
adinos, o busime tenais.

Brolis lig sulinksmėjo ir in 
tempes visas savo pajiegas 
pradėjo smarkiau žingsniuoti.

— Teip, pasiskubinkime, 
nes ten musu laukia.

— Ar reikalavo, idant kuo 
veikiausiai pribūtume?—klau
sė brolis.— Bet ar nebuvo ga
lerna tos keliones atidet ant 
kitos dienos ?

— Rods, gimines ligonio 
visai nereikalavo idant pribū
tume, bet jaunas, apie 25 me
tu senumo kinas, kuris jau isz 
dalies priguli prie tikru sunu 
bažniczios, atėjo sziandien ank 
sti pas mane, apsakė, jog jo 
geras prietelis apsirgo liga 
drugies, o gidintojas neinsten- 
gia atneszt jam pagelbos. To 
liaus kalbėjo, kad jeigu 
kia pagelba nebus veik 
niui suteikta, tureses jie 
Jaunikaitis tvirtai tiki in 
su gidintojiszka buklumą ir 
prasze ant keliu puolės, idant 
neateieakicziau.

— Bet ar galėsi, guodoja- 
mas teve, iszgid.it ji? — tarė 
brolis.— Kas bus, jeigu gilti
ne neatiduos mums savo au
kos?

— Tures teip būti, kaip 
Dievas nori — atsake perdeti- 
nis, bet jeigu rasime giva, tu 
riu vilti kad ligonis pasveik- 
ses.— Suprantant isz praneszi 
mo pasiuntinio, manit reikia, 
kad ligonis turi “pliniu drugi”, 
kuri tai liga daugeliose vieto
se prasidedant lietmecziui atei- 
rasdineja. Prieszais ta liga mu 
su europiszka medecina turi 
daug geru vaistu. Padarisime 
tad, ka galime, idant jaunikai 
ti gelbet nuo mirties.

— Tu, guodojamas teve, tik 
rai esi aukso ezirdies — tarė 
brolis žengdamas noringai pir- 
min.

— Bet jeigu musu neprileis 
prie ligonio? — Tada musu 
vargas ir pasiszventimas bus 
tuszcziu.

— Žmogau mažo tikėjimo 
—tarė pakeltu balsu perdeti- 
nis —kodėl teip labai abejoji i 
Ar nežinai kad Dievui neira 
nieko negalimu daigtu! Jeigu 
Jis nusprendė, kad tuirme isz 
gelbet ligoniui givasti, tai 
duos jie vaistus ir budus prie 
iezpildimo musu užduoties.

Brolis pripažindamas perde- 
tiniui teisibe, nieko jau neatsa
kė ir gailėjosi, jog abejojo 
apie visagalibe Dievo. Per 
kelias valandas ireei eparcziai 
pirmin tiledami, net kol neine- 
jo in kaima.

J u pribuvimo jau laukta 
czionais. Pasiuntinis, Szan’ae, 
kurie buvo kliosztorije pra- 
ezit misijonieriu prie ligonio 
pasitikęs juodu uszklause:

— Ar turiu tau, garbus Te 
ve parodit namus kame ran
dasi ligonis.

— Teip, praezau! — atsake 
misijonieris — pats nežinau 
kur.— Kaipgi turisi?

kito- 
ligo- 
mirt.
mu-

— Negerai —atsake liūdnai 
kinas.— Liga žirniai pasid'di 
no, kareztie teipjau.

— Szlektai, bet ar turi at 
menuma? — klausė susirūpi
nės misijonieris.

— Kalbėjo gerai, bet kada 
davė jam kiniszkas gidintojas 
giduoliu, apsilpo visai, kad ir 
kalbėt menkai kalba.

— Kvaili fanatikai — kal
bėjo pats in save zokoninkas, 
toki gidintoju vertėtu tik pa
kart.

— Taigi vesk mus greit 
pas ji — tarė tuom tarpu misi 
jonieris in Szan’a, idant usz- 
spetumem dar giva.

Visi tris tada nuėjo skubiai 
in namus ligonio.

II.
Netrukus buvo prie 

kame buvo sergantis; 
dar ilga valanda laukti
inleista juos in vidų. Kada zo 
koninkai inejo in žeme tamsu 
kambarėli, nusistebėjo, iszvi- 
de nepaprastina, regikla: ant 
aslos, ant patiestos szaudines 
paklodes gulėjo jaunas kinas, 
didžiausioj sziltinej. Akimis 
nieko nemataneziomis žiurėjo 
jis priesz save. Aplink ji sto
vėjo tėvas, motina ir sesuo. 
Apart ju prie ligonio buvo 
dar vienas žmogus keistos isz- 
veizos, teip vadinamas “ki- 
niszkas daktaras”. Ant galvos 
turėjo kaipi turkiszka turba
ną, t. i. vistikla galvos, jo 
szilkinis rūbas buvo iszpuosz- 
tas iszsiuvinetas įvairiais pa
veikslais žalcziu, driežliu, dra- 
gonu, arba smaku ir kitokiu 
baisiu sutvėrimu, visai nebe- 
givenaneziu ant žemes. Jo ma
žos žvairos akutes kaip tai 
burvhzkai blizgėjo.

Užimtas buvo jie gidimu li
gonio originaliszku budu: ran
koje laike maža szilkine velia 
vele ant kurios buvo nuteplio 
tas paveikslas erminio smako, 
ir vedino su ja >pkaitusi sude
ginta veidą ligonio, szaukda- 
mas: ‘‘Saule, vanduo, szila 
ugnis, prigelbekite man jus 
dangiszkos galibes! Szventae 
musu žirni, sparnuotas smake, 
apeireiszk savo visam baisiam 
majestote ir nubaidik pikta li
gos dvasia — viens, du, tris, 
keturi, penki”. —

Laike tokio gidimo, arba 
nubaidinejimo ligos, szeimina 
kele didelus triukezmus, rekau 
darni ir tarszkidami tarszkinan 
tems, delei prigelbejimo gidin 
tojui iszvarit isz ligonio pikta 
dvasia ligos, o ir ka'minai, be
sigailėdami ligonio. . — rū
pestingai szelpe gidintoju.

Tas pasielgimas nustebėtu 
net ir kiekviena neapszviesta 
europieti, nes kožnas veik gal 
suprasti kad tokiu gidimu tik 
galima padidint liga, o ne pra- 
szalint. Tėvas ir “gidintojas” 
pasveikino ineinanezius misijo 
nierius piktais žvilgtelėjimais. 
Misijonieriai 
kreipdami ant 
prisiartino prie 
Aloizas pirma 
dangų paėmė
kos, idant patirt apie plakimą 
gislu.

Tėvas ligonio, žiurėjo nema 
loniai in misijonierius, ir usz
klause:

— Kas jum ateiviams sve- 
timžemiams pasakė, idant eitu 
mete prie ligonio?

— Liga ir reikalas pagelbos 
tavo sunaus Yunglu — atsa
ke szvelniai misijonieris, visai 
ne paišindamas ant žvairavimu 
gidintojaus ir ligonio tėvo. — 
Neszame jam pagelba, atėjome 
idant sugražint jam sveikata 
su pagelba Tikro Dievo.

— Klausik baltas žmogau
— tarė senas kinas — asz ne
turiu piningu, idant tau už tai 
uszmoketi. Gailaus, turime jau 
ežia savaji gidintoju, kurie 
man daug kasztuoja, o jis jau 
gana stengėsi iezgidi mano su
nu.

— Asz nereikalauju jokios 
užmokeeties — atsake misijo 
nieris. — Ka darau, darau 
vien del meiles artimo, tas ma 
ira užmokestim.

— Beje ?— tarė lig nudžiu 
ges ir nusistebejes senas kinas
— Bet ar asz tau galiu tikėti? 
Ar galima pasitikėt ant tavo 
gidimo, ar instengsi sugražint 
sveikata tam kuri negal iezgi- 
dit teip didelis musu gidinto
jas, mokitas v i ras ir žinans

visai neat- 
to savo atidos 

ligonio: Tėvas 
pakeles akis m 
ligoni už ran

visas galibee; o norėjau nuo 
keliu dienu darbuojasi nieko 
gero padarit neinstengia. Bogi 
tu galingesnis usz ji, bogi mo- 
kintesnis ir iezmintingesnis?

— Pažiūrėsime — atsake 
be pasididžiavimo misijonieris- 
— Pirmiausiai turiu tau pasa- 
kiti, kad mano būdas gidimo 
nieko bendraus neturi su bur
tais ir raganistomis. tildau ti
kėdamas in visagalibe vienati
nio Dievo, pasitikėdamas ant 
moksliszku gidintojiszku da- 
sekimu. Jeigu paklausiai ma
nės, tai sūnūs tavo dar gali pa
sveikti. Pirmiausiai reikalau
ju, ydant-ligom iszneezt isz tos 
drėgnos vietos, kur gulint jam 
jokie gidintojiszki vaistai ne
gelbės. '

Kad kinas nenorėjo to pada 
rit Tėvas Alioizas paėmė drau 
ge su broliu vienuoliu ligoni ir 
nunesze in sausa vieta. Potam 
su pagelba atneszto per mote- 
riszke szaukszto, tėvas Alioizas 
in pile ligoniui in burna.giduo 
les, o galva apriezo suszalpin- 
tu abrusu. Ligonis pajautė, ma 
tomai, dideli palengvinimą, ka 
dangi su visu atmenumu pažiu 
rejo in apstojusius ji žmones 
ir kaipi kad džiaugsmingai 
atsiduso.

— Isztikro — szauke 
džiaugsmingai motina ir sesuo 
ligonio — tasai žmogus * ge
riau nusimano ir moka geriau 
nuvarit pikta dvasia ligos^ne
gu musiszkis gidintojas.

— Asz neisz varinėju jokiu 
piktu dvasiu, atsake misijonie
rius — teippat kaip ir nepri- 
szaukineju ju. Tai, ka galiu 
padariti, darau su pagelba'Die 
vo ir ežiu, sztai, giduoliu, ku 
rios turi savije vaistus reika
lingus del praezalinimo ligos. 
Padare jas Europos gidintojai 
isz įvairiu žolelių, o kaip ęa- 
tote jos daugiau gali, negu usz 
keikinejimai jusu gidintojaus 
Giduoles virai neira jokiu Iva 
siu, vien ipatibes gidanezios 
ligas.

Ir nežiūrėdamas ant nusiste 
bėjusio ir isztreszkusio akis 
kino, ne ant pikto eznairavuno 
gidintojaus, kuris rengėsi jau 
apleist kambari, misijonieris 
pradėjo pasakot, kaip privalo 
elgtis su ligoniu ir ka darit, 
kaip davinet giduolias ligo
niui, užbaigdamas savo pasar
gas kalbėjo:

— Rito asz vėl pribusiu. — 
Darikite tik vieką, teip kaip 
jum sakiau, o nesiduokite ap
gaudinėt saves ir isznaudoti 
niekam. Dar sziandien pasimel 
siu prie Dievo, idant daleistu 
veik sugrįžti prie sveikatos ju
su sunui.

Ir ne tik ant rytojaus tėvas 
Alioizas atėjo bet lanke, kae 
ritmetis ligoni, kol visai nepa
sveiko. Buvo priegtam ligoniui 
teip geru ir prieteliszku, kad 
jaunikaitis sveikdamas netik 
pajautė simpatija prie savo ge
ro gidintojaus, bet prisiriezo 
prie jo ir pamilejo tikrai, kai
po geriausi savo prieteliu.

Su tikru pasiilgimu laukda
vo kasdien pribuvimo misijo- 
nieriaus, kuris lankydamas ji 
apsakinėjo jam apie meile ir 
geribe krikszczioniezko Dievo, 
Lzganitojaus Jėzaus. Kad jau
nikaitis su noru klausidavo, 
misijonierius pamokino ji 
ezvento krikszczioniezko tikeji 
mo. Kaip linksmas buvo jau
nas kinas kaip džiaugsmingai 
sveikinėdavo ateinanti misi jo 
nieri, teip liūdnas buvo, teip 
susirūpindavo kada ji atsisvei
kindavo ir nemate prie saves.

Tas prisiriezimaB prie kriksz 
czioniszko kuningo jo ezeimi- 
nai, ipacz tėvui nepatiko ir žiu 
rejo in sunu nemaloniai. Nors 
misijonieris ne bloga, vien ge
ra dare, visa ezeimina, apart 
vieno jaunikaiezio jaute neapi- 
kanta priėjo. Nore tėvas Alioi 
zae neragino ju pamest stab- 
meldiezka tikėjimą, o intiket 
in Tikra Dieva, jaute jie vi
si, kad misijonierius, kaipi 
kad iezvaro ju senus dievus. 
Gal butu buvę labai dėkingi 
misijonieriui usz iezgidima jau 
nikaiezio visi jie, jeigu ne tas 
instabus kiniszkas gidintojas, 
kuriam misijonierius paveržė 
garbe; nusprendė jis atmotni 
misijonieriui usz tai ir stengei 
si visaip apsmeižinet tęva Alio- . 
za priesz tęva' jaunikaiezio.

(Tolaus bus).-,

Burtinikas Zidas.

szvisti, 
dalika, 
riksmo

UNION NATIONALBANF
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Del jaunos pacziules vysz- 
niu užsinorėjo,

Jog net nakti miegoti nega
lėjo, 

Vyras visaip* iszsikalbinejo, 
O mat keletas centu ižduot 

nenorėjo.
Ant galo, 

Sziteip daro, 
Su szvogeriu susitarė, 

Antfarmu su krepszeis 
sidave.

Da buvo anksti, — priesz 
diena, 

Nusidavė pas farmed viena, 
Skynė vysznes, kiek tik 

rejo, 
O tuom laik farmeris 

langa žiurėjo.
Priskynė invales, 
Ir da ant paglos, 

Krepszius pilnus prisikrovė, 
O jaunavedys, da net kelnes 

nusimovė.
Priskynė pilnas kelnes, 

Jog pats mislino, jog nepa- 
nesz, 

Ant pecziu kelnes užsidėjo, 
Ir kaip slonei apkrauti na

mon ėjo. 
Farmeris paskui nugoglino, 

Kol kita farmer! nepabudino.
Farmeris {laruma padare, 

Suėmė, bet pas vaita nevare. 
Farmeriui deszimts doleriu 

užmokėjo, 
Tai ir viszniu turėjo, 

O valgė kiek tik norėjo 
Teip man žmones isz Skul- 

kino kalbėjo.

no-

per

In karezema .Wilkesberi už
ėjau,

Daugybe sporteliu užtikau, 
Su nektaizom baltom, 
Panosėm nuskustom.

Terp tu nebuvo jaunu, 
Nuo 20 poros metu vaikynu,

Tokie mat nssportauje, 
Ne nebeždžionkauje.

Sporteleis yra pabuvia bei- 
bokai,

Jau apie 30 metu biedniokai, 
Tieje tai tris kartus skutasi, 

Ir save tuom jauninas!.
Prisigeria ir kaip pyplei 

nuogi, 
Konia visada alkani, 

Dirbti tingi, ylgai guli, 
Piningu retas katras turi;

Sztai tau sportelei, 
Tamsus nebagelei!

Pažinau tris tokius sportelius, 
Ka turi tiktai vienus czeve- 

rikus, 
Tai tik po viena iszejtineje, 
Ka reikalauje, parneszineje 
Kiti pasilieka kampuose tū

noję,
Ar blakes isz lovos rankioję, 

O viena karta, dviese in 
miestą ėjo, 

lai vienos gaspadynes cze- 
verikus turėjo.

Su drabužeis ir nt-kitaip, 
Atsiejna visaip.

Vienas turi kelnes dvejas, 
be surdotu,

Norint be klynu,
Na ir szeip teip susideda, 
Ir in miestą nusiduoda.
Tai-gi, seni beibokai, 

Ar-gi berniokai, 
Bloznais gali vadyti,

Prie pusgalviu priligyti.

Vienas teisybe raszo, 
Ir gražai praszo,

Kad Lietuviu nekuriu būda 
apraezyt,

Ir del visu apgareyt. 
Ka-gi maezina, juk visi ži

no, jog būdas, 
Lietuviu, tai suvis kudas, 
Prie skaitymo nesutverti,

Tai ir niekam neverti.
Sutverti: bole muszt, ejniki 

traukt,
Guzute ir alų riaugkt.
Ir parapijose ne kas, 

Vieniems geras, kitiems nie
kai kuningas, 

Sznektos jokios neturi, 
Tiktai kuningas ant dantų 

guli.
Visi—g’, katrie “Saule” skaito, 
Tieje po kaiczemas nesitranko;

Sutikyme gyvena, 
Tai ir bus gana.

Du vagis pavogė židui arkli 
ir iszvedia, pakavojo ne toli 
krūmuose. Toliaus ne norėjo 
vesti, ba jau pradėjo 
reikėjo iszmislyti toki 
kad židas ne padaritu 
ir ne pradėtu jieszkoti.

Vienas isz vagiu sugrižo in 
tvarta užsidėjo sau kamanas ir 
atsistojo prie rindos.

Kada židas rite inejo in tvar 
ta, nutirpo, pamatias kad ark
lio ne ira, nes ant jio vietos 
koksai žmogus pririsztas piie 
rindos.

— Vub ys dues, ai vai! kas 
tai gali būti, - szauke nusiste 
bejes židas.

— Nebijokie manės randau 
ninke, — tarė arktis arba žmo 
gus — Už dideli grieka buvau 
paverstas in arkli ir sunkei pa 
kutavojausi pas tave, kaip ma 
ne nupirkote. Szedien pusiau 
nakti pasibaigė m tno pakuta 
ir velei pastojau žmogum.

— Hast du gevideziolt, ka 
asz padarisiu? Jisai sugrieszijo 
o asz turiu trotiti. Ar ne gale 
jei da biski pakutavot, pakol 
asz tave buczia pardavias?

— Nesibark randanninke. 
Ne mano kalte kad dabar pasi 
baigė mano pakuta. Bet užtai 
kad mane nupirkote, turėsiu 
pas tave tarnauti ir dirbti.

— Asz tave ne galiu norėti 
ir kas gali žinoti mažam ant 
tave sėdi kokia ne daili dvase 
Tu mažam gali pasiversti in 
koki biauru givub, asz galiu 
pasigaut.. tu eik sau tegul ta
ve velnes nesza.

Atriszo židas kamanas ir sto 
vedamas isz t >lo nutraukė jei 
nog vagies, užkeikė židiszkai 
ir iszvare vagi isz tvarto. Va
gis ne ilgai laukes nu-jo savo 
keliu,

Ne po ilgam laikui važevo 
židas in miestą ant jomarko, 
kad sau nusipirkt kita arklį, 
bet kaip tiktai užėjo ant tur 
gaus kaip szoko adgal, net kva 
p > neikiąs isz iszgasczio Prie- 
szaū jin stovėjo jio arklis. Bet 
už valant'e -:s apsimalszino bis 
ki ir pamisimo; mažam tai ne 
tas kur pa-- mane pakutavojo, 
temij -, ri i.rti 10, žiūrinėjo., 
tas pats.

— Pirkit a sau ta arkli— ta 
re locninikas.

— Ne tokie asz kvailas— ta 
re židas ir prisilenkęs prie au
sies arklio tarė:- Tu szelmistu 
vagis tu netikėlis jau tu 
sugrieszijei! ne bijok, tu 
rybia, ne pirksiu jau asz 
ho, ha! Žinau tu szelmie, 
tikėlis tu...

Mažam ir buvo židai
burtininkai, nes girdėjo ne kar 
ta apie tai, kaip tai žmones 
paversdavo in givulius. Sze- 
dien randasi tokie daigtai, kat 
rie paverczia žmogų in givuli 
o tuom yra arielka!

MAHANOY CITY, PA. •
CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,00

Suv. V akt. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis,

HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet,
F. J. N(X)NAN, Vice-Prezidentaa. Subatomia 9 lig Ii-ii
W. H. KOHLER, Kaaieriua.
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TŪKSTANČIAI ZMONIl

MZDILAL CLINIC J

Kurienis buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kan- 
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
bių, pakartęs; besant išblyškę, išbalę, sulinkę, 
sukniubę, vos kojas pavilko, bet kad atsišaukė 
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PH. 
M. CLINIC, aprašant arba apsakant ligų, kas 
kenkia, tad tapo pamatiškai trumpam laike 

išgydyti ir dabar yra sveiki, 
laimingi, ir iš gilumos širdies 
dėkingi, taip sako išgydyti:

UŽŠVIS SAULELEI 
Į MUSU LANGELI!

GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas lickarstas vartojant vis irvis sveikata ėjo geryn Ir 
lengvyu, o ta užsenėjusi mano liga, nuo Jūsų tikrų galingų gerų liekarstų, kaip sniegti nuo 
saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes k rūtinė Ir galva nustojo skaudėti 
teip ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukliurgs-sukumpęs, o per galybę »ud- 
čiuusio mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantis tik Plukdei- 
pbios M. Kiinikui. Su guodono M. P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave., Chicago Ill.

Mrs. Petronėlė Bakutėnė, 125 2nd st. Somerville, N. J. Teipat dėkavoja už ilgydynų, sei 
pirmiau jų gvdė didžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagelbėti, o vienok Philadelphia 
jos M. Clinikas, atsakančiai į trumpų laikę, moteriškę padarė sveika nuo labai didelėj ir įpe
nėjusios sunkios ligos. Mr. M. Kazloras, 1012 Chestnut st. Trenton, N. J. Nemažiau yra dėkin
gas už išgelbėjimų jo gyvasties ir išgydymų nuo nervų, krutinės Skaudėjimo, silpnų planč.ų, 
kosėjimo, sunkaus kvėpacbTKfc tkrėpliaviino. Lygiai labai dėkavoja Mr. J. Rusiks,33315thn. 
Newark, N. J. Mrs. D. K^raaevttša 63 Bouth st. New Britain, Conn. Mr. Julius Birtenu. 313 
Franklin st. Port Washington, WIs. Mr. Jonas Tamulis, R. D. I. Malboro, Mass. Mr. Jos. 
Jureviče, 117 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras, 858 So. Swanson sL PhihuleipLIs, Pl 
Ir tūkstančiai kitų, kurių negalime į laikraštį sutalpinti.

Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitom laike tikrai nori išslgydyt, tad kreipkis Jion.kurtnk- 
stančiai kaip į pamaČlyvų vietų traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu, 
vlškai, nes gromatnešis su mandagumu priduos laiškų; kas kenkia, o busi išgydytas. Džiaugsies 
pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra, skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkis, 
nes jeigu speciališkal profesionališkas daktaras Kliniko pripažins, jog gali būti išgydytu, tai 
guli tikėti, kad apturėsi tikrų pagelbų; 1xj peilio be operacijos, liet su tikroms liekarstoms uuo: 
Inkstų ligos, skaudėjimo sųnarlų, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. ūžkietėjlma, 
skaudėjimų ir nedirbimų vidurių. Galvos skausmų, širdies, kepenų, kosulio Ir plaučių ligas. 
Greito pailsimo Ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abelno sveikatos nusilpnėjimo, 
dyspepsijos, neuralgijos bei nervų ligos: teipat nuo jaunystės išdykumo klaidų, sėkloj nub?- 
gimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ligų. Teipat moteriškų U. 
gų. kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ligų, kurios tik varginimui žmonių atsirandi. 
Rašant visada reik adresuot teip:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.

Atsilankantiems asabiškal ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 iš ryto |kl 4 po p. 
Nedelioj nuo 10 Iki 3, o U ta r. ir Pėtn. vakare nuo 6 Iki 8. t

Teipat reikalauk nuo Kliniko knygos „DAKTARAS“, o bus prisiųsta.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
—LA1VAKORCZ1U SKYRIUS— 

P. V. OB1LCUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Pa.

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.

Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszans 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovernastis ir visokius Dokumentus eutinkanozius 
bu tiesomis Russijos.

velei 
biau 
tave 

tu ne

toki

GYVENIMAS VISUM
Didele knyga api 1.300 puslapi! 
Visos 6 dalis d r u ežiai ir pnikei 
aixlaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkow»ki-Co.

MAHANOY CITY, PA.

y

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N. Y.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in y

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 18-lSni.

Pinigus siunezime in Krajn kno greiczianseL
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija in ir isi

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Krajn pastorojnmn nereiludaDdaini 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejenUlinzku PoperuBū 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiausiai.

— : Del vygados Ta aria ožiu laikome atydaryta >—
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedėlioja nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziauaai, toiamgiaosei, ir 
pigiausai galite atlikti.

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonai; H orth 2822.

iszgid.it
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Kaiminai palingavo galvo 
mi isz Mateuszo, ir spjaudė vi
si, jog klauso savo įbobos kaip 
kokis nevalnykas....

O buvo teip: Mateuszas ap- 
sipacziavo su Onutia, duktere 
turtingo kalvio.

Kada da Onute buvo mer
gina visi žinojo, api josios upa 
ra. Kaip būdavo, ka užsispire, 
tai niekas josios ne galėjo per- 
tikryti. Net motina skunsda- 
vosi priesz kaiminkas ant upa- 
ro savo dukreles, bet gire, o ir 
visi žino, jog buvo didelei 
darbszi mergina ir namieja ir 
laukuose.

Cielame kaime žinojo api 
Onutia o ir už patogiause lai
ke. Jagu kas api merginas 
kalbėdavo, tai pirmiausia apie 
Onutia kalviu, 
noma jog turėjo 
pasoga ne maža.

Onute turėjo
ir vaikinai tupinėjo apie jaje, 
bet tasai uparas kožna sulaiki- 
nėjo no apsipacziavimo. Vie
nas tiktai Mateuszas Aglinis 
nesibaisejo, tupinėjo api mer
gina, na ir apsiporavo, ba kaip 
pats kalbėjo: — Jau asz ant 
uparo duosiu rodą.

Po veseilei Mateuszas nie
kur kojos ne keli, ne in kar- 
czema ne diretelejo o in kuria 
būdamas jaunikiu tankei užei
davo, nes niekas del jiojio už 
bloga nepalaiki, ba žinojo, jog 
dabar buvo po pantapliu savo 
paczios. Nes neatmine, Ma- 
teuszas ne buvo teip kvailas. 
Jagu no penkių metu klausi 
savo bobos, tai ne del ko kito, 
tiktai kad pažinti būda josios, 
ir kad paskui galėtu tankiau 
inkaiczema pasirodineti, negu 
priesz apsipaczevima. Žmonis 
negalėjo iszmanyti, 
teuszas galėjo savo 
dirbti.

Ona neatstojo no 
ro, viskas turėjo būti pagal jo 
sios norą, kaip visada, nes Ma
teuszas jau buvo ijosios būda 
gerai pažinias ir mokėjo viską 
padaryti del savo naudos. Bu
vo tai žmogus lėtas, kuris la 
bai malszuma milejo o ir savo 
Onutia baisei milejo, tai nega
lėjo del josios kame pasiprie- 
szyti. Bet ieztnislino tam tikra 
spasaba apsieymo su savo mo
tėm, o spasabas buvo giaras ir 
iszmintingas, jog norint Ona 
tarszkejo, bet ant to iszejo, 
kaip jis norėjo.

Tas dalykas buvo tokis:
Nedeloja po piet, Mateuszas 

butu malonei nuėjės in karcze- 
ma pasikalbėti su ūkininkais 
ir linksmai laika praleisti, nes 
Onute to ne vėlino.

Viena diena atėjo gminos 
pustinykas ragiti ant krivūles 
del valscziaus reikalu, o jis ta
re:

— Ne eisiu ir gana! Oze 
vaikine sėdėk karczemoja, del 
tokiu nieku o da ir be alaus 
neapsieis.

— Ka? Tai tu ne eisi? — 
pertrauki motere — turi eitie, 
ba asz teip noriu. Ne gali am
žinai si dėti grinczioja ant juo
ko žmonims! Tai rots butu 
gražu! visi pirsztais badytu 
ant tokio gremezdos. O velei, 
ar tau gaila keliu skatiku ? De 
kui Dievui turime da daugiau 
negu kiti. Turi eiti ant susi
rinkimo ir gana!
• Tiktai to reikėjo del Mateu 
szo Aglino; nuėjo in karcze- 
ma, buvo jam gerai ir paczei.

Jagu pirmu kartu nusidavi 
tai ir tolau ėjo kaip ant svies
to.

Mateuszas neturėjo gero sur 
doto in bažnyczia api tai pa
czei nieko nesaki. Karta pa
eini surdota ir pradėjo apvali
nėti ir in save kalbėti. O ka, 
mano surdotas da puikei iezro- 
do panesziosiu da kelis metus.

— Ka? — tarė epierti mo 
tere jau tu ne sarmatos ne tu
ri, kaip ubagas iszrodai? Jau 
ir ant marezkiniu lopas ant lo
po! sarmata, tuojaus szaukiu 
kriaucziu ir liepiu siūti nauja.

— Ne reikia, Onutia, dusze 
le! Bus ir tasai surdotas gia
ras o velei da ka: bene kas 

į marezkinius po drabužeis ma
to?

— Tdek! Ne auszikie bur-

kaip Ma- 
boba per-

savo upa-

Pasilinksminimas studentu Princeton.
Laike užbaigimo mokslo Princeton universitete, studentai 

laiko visokius pasilinksminimus ant kuriu suejna tukstanczei 
žmonių.

noe! Teip turi būti kaip asz 
noriu.

— Ugi žinokis! — Daryke 
kaip nori — atsake su nuduo
tu nusižeminimu Mateuszas, o 
už dvieju nedeliu Mateuszas 
su nauju surdotu skraidi kaip 
povas pasiputias.

Viena karta ėjo abudu isz 
miesto, kur turėjo reikalą. Ėjo 
pro karczema, Mateuszas ne 
žiūrėdamas in szali ant karcze 
mos suniurnėjo: — Po velniu, 
reikalingos tos karczemos!

Kad juju ne butu, tai ge
riau žmonis gyventu.

Ona rodos to negirdėdama 
tarė:

— Užeisiva ant valandėlės 
pasilsėti. Mateuszas nevos spi 
resi, bet nieko ne msczino. Tu 
n dabar klausyti. Inejo in kar 
czema, sėdo prie stalelio ir 
Ona liepi duoti po stiklą alaus 
o Mateuszas tarė:

— Ta viena ižgeriu ir bus 
gana.

Ona nieko ne atšaki, ir lie
pi duoti da po antra, Mateu
szas nevos ne norėjo, ir kožnu 
kartu vis sake, jog paskutinis, 
o Ona kožnu kartu hepe duo
ti daugiau. Mateuszas ir ant 
to turėjo spasaba ba kada 
penkta ižgeri tarė:

— Isztikro geras alus, gale- 
czia ir deszimts stiklu ižgerti, 
kad ir pareitu czionais nakvo 
ti.

Boba strakt, ir tarė:— Bus 
gana eisiva namon, ba su ta 
vim ne szposas, norėtumei 
pasigiart ir czionais gulėt.

— Ar žinai ka, Onute, teip 
apsigėriau, jog ne valgiczia 
per pora dienu.

— Ei židia! Ar turi žuvies.
— Ui labai geru turiu ka

rosu!
— Duokie dvi torielkas.
Mateuszas nevos susirauki ir 

pradėjo iszsikalbmeti, jog ne 
nori valgyti, o cze Ona da pa 
ezauki:— Duokie du stiklelius 
geros arielkos!

Kada pasidrūtino gerai, sto 
jo ir yrėsi linksmai namon, no 
rint eu apsunkytais vidureis. 
Tokiu spaeabu Mateuszas savo 
boba monijo ir gerai isz ėjo, o 
kvaila Ona tuju szposu nesu
prato.

Kada kaimynai klausi jojo, 
kaip gali tokiame sutikime su 
savo boba ižbuti, tai jis atsaky 
davo.

— Viruczei!—reikia turėti 
protą ir pažinti būda bobos, o 
paskui buna gerai ir viskas ka 
geriausa eina.

Kaip visi persitikrino, tai 
Mateuszas ne sėdėjo po pantap 
[iu bobos.

■Jagu vireli protą turėsi
Tai pasiucziausia boba patai 

sysi.

Paczedus.
— Ar tu Mery visados pati 

verdi? — paklausi prietelka 
prietelkoe.

— Ugi — kaip sesite. Kaip 
asz iszverdu, tai labai mažai 
mano Juozas valgo, o kaip siu 
gine, tai be cienos ėda.

Kaip tėvai piktina savo 
vaikus.

Tankei tėvai stebėsi, isz kur 
vaikuosia imasi visokie felerei, 
jiems rodosi jog tiktai vaikams 
duoda gerai pavezda ir mokslą 
O vienok ne viena karta pasi
taiko, jog tėvai patis buna kai 
ti, ba ne moka vaiku vesti 
kaip privalo vest, ir patis vai
kams visokius naravus invaro. 
Szitai keli priklodai.

Trimetinis sūnelis susimusza 
galva in kampa stalo ir klikia 
kiek tiktai gali. Motina atsi
liepia.

— Tai tas stalas, bjaurybe 
snmuszszi šuneliui galvele. 
Muszk sūneli stala.

Vaikiukas pagriebiąs koki 
daigta, aršu savo kumszcze, mu 
sza perpikias stala, o atsimu- 
szias nustoja klikias. Ko ma- 
mite per tai iszmokino ? Sztai 
jeszkoti kaltes pas kitus, o kū
dikis pats yra kaltas. Tokis 
kūdikis iszaugias ant viro 
bus musztuku ir ne vieno 
ne apsileis o pats niekados sa
ves nekaltins.

To iszmoksta kūdikis no mo 
tineles, ba jin teip mokyno 
jog ne turi apsileisti, ir muszt, 
kas in kele inlende. No to rei 
kia atpratinės ir motina turi te 
myt, ant kūdikio piktupa- 
pratimu ir no tu jin atprati 
neti o irbausti.

Antras priklodas.
Motina szaukia in maža dūk 

rele: — Szen pas mania Keidu 
kia. O ka Keiduke atsikreipi 
neja no motinos ir pasiputus 
kaip sziaszkas murma po nosia 
ko tokio nepasijudindama isz 
vietos.

— Na ejkie szen gausi peną 
ant kendžiu.

Keiduke ezaiposi linksmai 
ir tuojaus bėga pas motina. 
Nieko ne klausia tiktai ranka 
atkisza, kad gauti peną.

Tai tu mamale puikei savo 
dukrele mokini. Dabar už pe 
na dukrele ezaiposi o su me 
tais už penus ir dorybia par
duos. Su virvele dukrele mo
kink ir ožius iszvarinek, o ta
da ne no tavęs motinėlė, ne no 
burdingieriu nereikalaus ne pe 
nu ne kvoteruka!

Galima daugybia priskaityt 
panaeziu priklodu per kuruos 
tevelei atidaro vartus del vai
ku in piktus paproczius.

Piktu papratimu del vaiku 
yra no senesniu laikia krikszti 
nu, kur pasigeria plovoja ir 
biaurias dainas dainuoja.

Bobeles susikiszusios kitu ap 
szmeižineja. Cze velei namieja 
prie vaiku nesisaugoja, plausz 
kia didesni, o cze vaikai klau 
so auses patempia su akyvumu. 
Prisiklauso visokiu sznektu mo 
tineles su burdingiereis, dažmo 
api piktus vaisius ir paskui prie 
tuju piktu vaisiu selina.

Jagu norite turėti gerus vai 
kelius kitaip augykitia! Tegul 
namas buna mokykla dorybes, 
o ne guszta pikto, isz kurios 
iszsirieti smakuczei!

Motinos turekitia aki ant sa 
vo vaikeliu! „ -

ATSISKYRIMAS.
Petras su Mare gyveno su 

savim jau konia dvideszimts 
metu, o kad jiems Dievas ne 
davė vaikeliu, tai jiems nubo
do gyventi sieratysteje ir nu
tarė pasimesti — atsiskirt. O 
kad tai buvo žmonis dievobai
mingi, ne norėjo teip svarbaus 
žingsnio padaryti be žinios sa
vo prabaszcziaus.

Nuėjo tada pas prabaszcziu 
su praszimu ydant juosius at
skirtu. Pirmutini karta pra- 
baszczius juos gerai iszbare, 
ajszkindamas, jog katalikiszka 
bažnycze nepavelina atsiskyrti. 
Bet kada atėjo antra ir treczia 
karta, prabaszczius pamielino 
sau: “Reike jiems taji reikalą 
geriau iezaiszkyt” ir liepe 
jiems atejti in bažnycze ant 
paskirtos dienos su liudinto- 
jeie, tai reikalą užbaigs.

Porele atėjo ant paženklin
tos dienos, o su jeis konia pu
se kaimo ir gymines, kurie 
buvo akyvi pažiūrėt kaip juo
sius katalikiszka bažnycze at
skirs.

Kuningas apsirėdė in kapa, 
paėmė in ranka pusėtina kro- 
pila, liepe porai klaupti, su- 
riszo abiem rankas, kaip prie 
ezliubo, tik drucziau. Po 
tam paėmė in ranka brevijora, 
uždėjo ant nosies brilius ir 
pradėjo garsei melstis isz kny 
gos. Po kožnam pervertimui 
lapo suduoda gerai per rankas 
su kotu krapilo kiek tik turė
jo pajėgu, ydant “atskaityc” 
szventa luomą moterystes.

Petras ir Mare isz pradžių 
nieko ant to nekalbėjo. Bet 
kada kuningas perverto kelio.- 
leka lapu o rankos jiems pra
dėjo baisei skaudet, ba ku
ningas buvo drūtas o krapilas 
gana storas. Marei ant galo 
leidosi aszaros isz akiu nuo to 
“atskaitimo” o ir Petras nega
lėjo ilgiaus kentėti. Per tai 
atsiliepe patyka in kuninga:

— Jegamasteli! Ar daug 
da to “atskaitimo?”

— Tiek kiek lapu randasi 
toje kningoje. — Turiu viską 
perskaityt nuo a lig z.

— Vai jei! suszuko Petras 
— ar žinai ka Mariuk? Ve- 
luk duosim tam atsiskyrimui 
gala. Tokis atskaitimas, tai 
arszesnis, kaip czisczius. Ej- 
kime veluk namon.

Nuėjo ir nuo to laiko jau 
daugiau nemielino apie atsis
kyrimą. X.

Neapsvarstus farmeris.
Rockport, Ky. — Farmeris 

Edward Joplin, atvažiavęs ant 
geležkelio stoties su vežimu 
bulviu, pririszo arklius prie 
vagono prikabinto prie loko- 
motivos o pats nuėjo kur ten 
su reikalu. Ant vežimo sėdė
jo pati ir keturi vaikai.

Sztai maszinistas nieko neži
nodamas apie pririezima prie 
vagono arklio, paleido maszi- 
na ir vagonas pradėjo ejt, isz 
pradžios ne greit, arklei pri- 
riszti turėjo teip-gi judintis 
isz vietos, iszpradžiu žingsniu, 
vėliaus ryecze o ant galo kaip 
tik inkabino. Vežimas teip 
pradėjo trankytis po bulkes 
geležinkelio, kad bulves, mo
tere ir vaikai iszpuole tuojaus, 
o arklei su vežimu nulėkė ko
nia neszami oru, bet užėjus lo- 
komotivai su vagonu ant tilto, 
arklei sukiszia kojas in terp 
balkius tilto parpuolė sulauž- 
dami kojas, o vežimas užejas 
ant ju susidaužė in szmotus. 
Arklius reikėjo damuszti, o 
moterei ir vaikams turėjo pa- 
szaukti daktara. Teip dydele 
blede padare pats sau farmeris 
per neapsvarstima ka daro.

KUR BUNA
Mano broliai Petras ir Antanas 

Zabelawicziai paeina isz Suvalkų 
gub., Kalwarijos pav., Rudaminos 
gmino jie pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso. (to 55.) 

J. Zabelawicz.
Box 29. Silver Creek, Pa.

Mano draugai Jonas, Wincas ir 
Karalius Pigoga visi paeina isz Wil- 
niaus gub., Traku pav.. Niedžinges 
para., praszau atsiszaukt ant adreso.

II. P. Shimelonis,
Box 51. Osceola Mills Pa.

Mano szvogeris Simanas Ignatavi- 
czius paeina isz Kauno gub., Rasei
nių pav., Raseinių para., teip-gi Ma
rijona Grizlaicziute pirmiau gyveno 
Grand Works, Ill o dabar nežinau 
kur praszau atsiszaukt ant adreso, 

Jos Kubilis.
709 Madison St. La porte, Ind.

Mano brolis Jonas Mazilauckas 
7 m. kaip amerike paeina isz Suval
kų gub., Starapoles para,, Weive- 
riu gmino turiu svarbu reikalą pra
szau atsiszaukt ant adreso. (gg ’o;) 

G. Mazilauckas
216 Alabama avė. Sheboygan Wis.

Abudu ligus
Pleezikas nakties laike usz- 

stoje kele kokiam ten Džentel 
monui ir atkiszias revolveri in 
krutinę. Atiduok piningus o 
jagu ne, tai dingsi.

— O, draugai ir ąez del ta
vęs norėjau ta pati pasakiti, 
nes tu paskubinai.

W. E. Gonzales, naujės amerikoniszkas ministe- 
ris in Kuba.

GERIAUSIAS Armonikas ir Koncertinkas
GALI gauti pas mane ir užčediti sau 
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas 
ir Itališkas armonikas dideliam pasl- 
skyrime. Parašyk tik man savo adre
su ir pridėk už pora centu marke, o 
tuojaus gausite mano nauju iliustruo
tu katalogą No. 9, dykai, iš kurio ga
lėsit pasiskirti visokių muzikališkų in
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
rų britvų. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS 
812-814 W. 33rd St. Chicago, III.
) P. S. Nesiunčia katalogų Į užrubežius no

K u n i n gus ir mužikėlis.
Vienas mužikėlis spaviedo- 

josi, ir tur but buvo gerai 
nusidejas, jog kuningas isztari:

— Žmogau, tu daug uezsipel 
nei usz savo nusidėjimus!

Mužikas; — Dvasiszkas te
veli, — asz nieko usz tai ne no 
riu jokio uszpelnio.

Geras užklausymas
Mužikas atveže daraktoriui 

vežimą malku, iszmetias inejo 
in mokyla, kuroja vaiku ne bu 
vo ba jau buvo paleisti. Pri 
siartinias žiurėjo ant mapos ir 
ne galėjo suprasti, kas czion 
primargyta.

— Paklausi profesoriaus, 
kas tai yra? O tas atšaki:

— Tai žemlaiszkis, ant ku 
rio yra marios, upes ir visi mies 
tai?

— O ar yra Suvalkai?— 
paklausė mozurelis.

— Nugi yra, sztai sziczia! — 
ir parodi su pirsztu.

— A— ha, tai tegul ponas 
profesorius dirsteli in kazar- 
mes ir pažiūri, ka mano Macie 
jus daro ba jis tarnauja vais
kia, jau bus du metai.

Vis Mikai ir Mikai.
Kuningas: — Na kaip tau 
Mikole einasi ant tarnystes, 
Mikas: — Szlektai, jagamas 

tie, turiu visus kampus apžure 
ti ir iszluoti.

K. — Bukie kantrus; dangų 
ja bus tau gerau.

M. — Ne mielinu, idant ten 
butu gerau; jau as žinau kaip 
bus..

Mikai uždegk Saule, — Mi
lai nuszveisk žvaigždes, pas 
pnk debesius, paleis5 perku 
nūs, Mikol cze, Mikol ten — 
neduos ne valandėlė pasilsio.

ROROROROUOUO^OetOROUOIlOROKO 
o 
a oĮ PUIKUS SKAITYMAI

5 NAUJOS KNYGOS

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi
tos knygos preke tiktai 25o.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir aficieriu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o,

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi” “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ąnt kranto prapulties” “Mis- 
tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o,

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeozio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25o

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” " “Dorybe veda in 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paozta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. F OCZKOWSKI-CO.

o 
X o 
1 o

Iszlaimejo sau vyra.
Miss Nancy Steele graijndama in “yclo” iszlaimejo sau 

vyra Mr. Millburn su kuriuom neužilgo apsives.

Savaitinis Laikraštis Pašvęstas Amerikos Lietuvių Reikalams.
IŠEINA KAS KETVERGIS, CHICAGO, ILL' A

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

Katalikas yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas 
geriausių redaktorių. •

Katalikas netarnauja jokioms atskiroms partijoms arba luo
mams, bet lietuvių visuomenei. %

Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis,—pamo
kinantis lietuvius išeivius, f

Katalikas talpina visokias žinias iš visos Lietuvos, Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio. >

Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkusT'
Kataliko prenumerata Suv. Vai. Siaur. 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.

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.

----------------

liiinkUaiUlSWUSWm!
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes 112,000,00 

Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greicziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

Iszmainau Rusiszkus piningus ant amenko*
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iszsiunoziu in prisakyta vieta,
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius , 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip' 
A. J. KEYDOSZ1US, 202TroySt. Dayton, Ohia.

...ISTORIJE SZVENTA...
SENOJO IR NAUJO INSTATYMO

Nao'Sutverimo^.Pasaulės iki Kristaus ViszpaUs užgimimui lyg Paskutiuio^Sudo.

PARASZE
VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS 

sa o o 1^21 j j i
SU 50 PAVEIKSLELU. I

BAUSME UŽ;PEBŽENGIMA. I

110 Puslapiu. 6,įx9J Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
-

DR K OLE R, LIETUVIS GYDITOJAS
Tn tol vienatinis gyditojan Pittsbnrgo, diplomą votis 

£9R V a reta TO io, koris tari savim 16 meta iesbuidtaNi

kokios priežasties paeina, kaipo 
S.ildao, Syfilia Trypus Vyrinzl 
SsvvnfinsĖns Ligas. Ao» spec 
Utaisanenjumas Ligas, Nervu,

UtsiasajnsiM Ligų knd fr pajiaoMsU. •— •*—



W. RYNKEW1CZIUS
.. NOTARIUSZAS..

233-235 W. CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA.
PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU 

.......PO PBIZUBA BANDOS......

Mano Privatiszka Banka yra po 
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir 
pinigiszkus reikalus galima pas mane 
be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujaneziu pa
rūpinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greieziause 
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Tszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 

Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, 

Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus 

ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma. 
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų 
ir Apredimu del vyru ir vaiku. Sziame laike ka tik 
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir pra- 
szome ateiti ir j peržiureti o jaigu pirkaite tai busite 
užganedyti.

Žinios Vietines. Philadelphia, Pa,

— Truputi atezalo.
— Tai ir po Džiulajui.

nusidegino ir

vela dirba po-

bus ekskurai-

— Daugelis 
susižeido.

— Kasiklos 
atsilsiui.

— Ketverge
je in Hazletono parka.

— Per Džiulaju nuvažiavo 
isz miesto 1300 žmonių in 
Lakesaid ant atsivedimo.

— Stanislovas Urboną apie 
kuri placziau raszeme praej- 
tam numare, numirė nuo sužei
dimu ligonbuteje. Laidotuves 
atsibuvo ezendien su draugys
tėm Szv. Vincento ir Laisves 
Sūnūs. Velionis paliko paczia 
(kuri randasi Aszlando ligon
buteje) ir tris vaikus: 2, 3 ir 
7 metu senumo.

— Nedeloi laike 
kun. Dargis, prabaszczius at
sisveikino su visais savo para- 
pijonais. Isz priežasties silp
nos sveikatos prabas ežius isz- 
keliaus ant trijų menesiu in 
Lietuva. Kada sugriž tai ne
žino. Jojo vieta užims nese 
nei pribuvias isz Lietuvos kun. 
Augustaitis. Kun. Dargiui 
vėliname laimingo sugrįžimo 
in teviszkia.

gumos

— Dr. M. J. Petrikas, lie
tuviszkas medecinos ir chirur
gijos ligonbutes specialistas 
priima ligonius kasdien nog 
10 lig 12 ad. priesz piet. nog 
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 
vakare. Kazuno aptiekoje 
237 W. Center St. (7 7)

SHENANDOAH, PA.

— Vela žudinsta — Juozas 
Ambrazas (angliszkai Am
brose 23 metu senumo, ejda- 
mas subatos diena su savo 
paczia in Pattersonville nuszo- 
ve ant smert Juozą Bentkovski 
21 metu senumo, buk tasai 
tokio nepadorio iszsitare 
Ambraziene.

Po žudinstai Ambrazas
sislepe, bet ant rytojaus pasi
davė in rankas palicijos kuri 
žudintoju nugabeno in PottB- 
villes kalėjimą.

ka 
in

pa-

— Yra tai 16 žudinsta 
Skulkino paviete nuo pradžios 
sziu metu.

— Juozas Petraitis 30 metu 
senumo kada radosi ant pikni
ko ant kalno Locust, likos už
kluptas per nežinomas ypatas, 
kuriam perpjovė jam gerkle 
prasiszalino palikdami surdo- 
tus. Palicije dabar jeszko loc- 
nininku surdotu ir tikysi trum
pam laika juosius suymti.

Ant pardavimo.
Mockaiczio salunas su namais 

M«h inoy C4y, Pa Apgyventas 
Lietuviais ir neper arti kitu sa 
lunu. G-roi vietoi prie gero 
trakto. Ant kito galo loto ran
dasi namai ant dvieju f imibju, 
ir keletą geru tvartu.
Apie daugiaus dasižinosite pas 
Wm. Mcckaitis, 23 D Street, 
Mahancy City, Pa. ( j -,)

lleikalinga tuojaus.
Du ar tiys vyrai suprantan

ti biski apie bizni, kurie mo
ka Angelekai, Lietuviezkai ii 
Slavokiszkai. Mokestis nog 
$100 lig $150 ant menesio at 
sakaneziam vyrui, 
kite in mano cfisa.

Robert B. G > y,

Atsiszau- 
( 9S oi) 

M D. 
221 Pike St. 
Port Carbon, Pa.

Ant pardavimo
Namai ant penkių fainiliju, 

r namai ant dvieju familiju 
tinkami ant bile kokio biznio 
su tvartais ant kito galo loto. 
Szitie namai randasi Tama
qua, Ba. Apie daugiaus dasi- 
žinosite ant adreso: (ęg oįi 

Jos. Lukezis
142 E E'm St. Tamaqua, Pa.

29 MOTERIŲ GRAŽYBES
Tikiai artistiszkus paveikslus 
gražiausiu moterių,mes siun- 
cziame uždarytame laiszke 
už 42o.
B. AUTURI “h'.wwto1S%d.*t.8‘-

$25 Grafafonas už $21
(su 16 Dainomis)

ŽIŪRĖKITE KAIP MES AUGAM

Parsiduoda Namai.
Parsiduoda szitie narnai 

Mahanoy City, Pa. 122 142 
ir 216-218 W. Spruce Sc. 
605-607 W. Centre St 
Dasižinokite “Saulėn" < f se.

(j *»)

Gera- proga ineiti in 
apsimokama bizni

Parsiduoda puikiai ir gerai 
intaisyta dirbtuve temprenco 
Kostumeriu daugybe, biznis 
randasi Shenandoah, Pa. ir 
oarsiduos labai pigiai ba loc- 
nininkas turi kanecz apleisti 
miestą, todėl pasiskubinkite 
ba kas pirmesnis tas geresnis, 
kas nupirks tai locninikas isz- 
mokys kaip visa bizni varyt. 
Apie daugiaus atsiszaukite in 

“Saules” ofisą. (-J )) 
Mahanoy City, Pa

$103,000 PRIAUGIMO PER VIENA META.
Visiszkas Turtas Gegužio (May) 3, 1912 - - $751,192.63

” Lapkriczio (November) 1912 - 790,858.99 
’’ Gegužio (May) 1, 1913 ... 854,209.58

Pasidaugino Turtas per Meta - - $103,006.95

Isz straiku Philadelpliijoj 
kilusiu laimėjo kriaucziai ir 
dokiniai darbininkai. Pralai 
mejo restauracijų darbininkai, 
ulijcziu szlavejai, ir dar Sipre 
kelio eukernes darbininkai. 
Cukerninkams dar aukas sius 
ti nereikia, nes 1 dien Liepos 
Unijistai daugumu balsu nu 
tarė eit dirbt už senoviszka 
mokesti.

Taigi per 10 nedeliu iszstrei 
kave neatsilaikė. Pralaimeji 
mas ant kiek paežiu darbiniu 
ku patemijama turi dvi priežas 
tis. Pirmoji priežastis darbi
ninku nevienybe, skebavimas 
ir szupavimas; Antra kad 
Brooklyne ir Bostone cuker- 
nes ant straiko neiszejo, tai 
pralaimėjimas buvojau isz kai 
no matomas dėlto kad tos cu 
kernes priguli tam paežiam 
trustui, tai kiek tik cukraus 
reik, dastate anuodvi.

Mat prie visokios kovos 
reik prisirengt, reik numanyt 
ant kaip ilgai turi maista nes 
aukoms kuriu sziais laikais 
gana daug reikalaujama, nėra 
ka užsitiketi. Kumpanijos visa 
da isz kalno numano kaip stip 
riai stovi straikieriai. Silpnai 
stovint, streikuojantiems, kum 
panijos žinodamos viską net 
per daneszimus tu pat darbi 
ninku reikalavimo žmonių 
neklauso, nes žino kad neda 
laikis.

Darbininkai tarpe saves vi 
sada turi savas szunuotes (sziu 
pus) kurie tarp ju maiszosi ir 
visus susirinkimus nutarimus 
karsztus nunesza in kumpani 
ju ofisus nei blina ant skarva. 
dos ten padeda. Teip buvo ir 
tarpe Philadelphijos straikuo 
janeziu cukerninku.

Girdima dar kalbantpaczius 
cukernes darbininkus, isz cu 
kernes darbininku tarpo nni 
jistu kumpanija iszrevesenti.

Streiku apetitas daugeliui 
darbininkėliu ir bizniereliu ii 
gai ilgai atsilieps. S. K.

SVEIKATA LIGONIU 
PATIEKA SERGANCZIUJU 

VIERA, VILTIES IR NODIEJUS.

Prof. C. P. HERMA, garsingas 
iszradejas Eekancziu gyduolių nog 
dusulio nog rumatizmo, galite gaut 
pagalbos kokioj nebūk liga sergi, 
vyrai teipgi ir moteres galite gaut 
visokius patarimus. Paraszykite savo 
kalboje, kaip mokate keletą žodžiu 
apie savo liga irmenesio varda kuri
ame jus esate gimė, diena nekanecz- 
nei reike. Adresą vokite:

PROF. C. P. HERMA, R.P.
1606 S. Wabash Ave.

Chicago, I’ll.

PASIULIJIMAI (PROPOSALS).
Užpeozctyti pasiulijimai bus pri

imti per žemiau pasiraszusi, Koniro- 
lleri isz Scliuylkillo Pavieto, jio ofise 
Pottsville, Pa. lig 10 adyua ryte 
Utarninke 15 d. Liepos 1913m., del 
reikalingu pataisiniiuu sekancziu 
pavietavu tiltu:

Tiltas No.45 East Union Township 
ant kelio nog Brandonville 
Sheppton, prie Casserley’s.

Tiltas No. 61. Middleporte 
Schuylkill upes.

Tiltas No. 89 Mt. Carbon 
Schuy lkill upes.

Tiltas No.102 East Union Town
ship prie Ball’s farmos.

Specifikacijos galima gauti pas 
Pavietavus Kommisierius ofise.

Konvertus aiszkei paženklinkite 
sziteip: “Proposals for Bridges.”

Tiesa yra palaiky ta atsakyti viena 
ar visus bidsus.

Per paliepima Pavietavu 
Kommisieriu.

J. E. Kantner
County Controller. 

Pottville, Pa,, July 5,1913.

per

per

Pasakyta Mahanojuje.
Gyventojas žinomas skai

tytojams kalba sziteip.

JjIETUVISZKASp1 OTOGRAFISTAf

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelusFotc 
grafijas isz mažių ir indeda in reimus

Indeda Fotografijas in Špilka? 
Kompasas ir t.t. raikei natraukine ja 
°ost-Kartes, Parduoda Ruimus ir t.*

Asz užlaikau Columbijos Grafofo- 
nus su Lietuviszkom dainom, kurias 
iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant 
abieju pusiu yra po kitokia dainelia, 
rekordai yra padariti gana druezei 
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas 
rekordas prekiuoja tik 75o.

J^igu ne turi mano kataloga tai 
prisiusk už 2o. pacztinia markia o 
apturėsi didelipuiku kataloga kuria- 
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų, 
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu 
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku 
ir Malda knygių kokiu tik randasi 
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru 
gromatu raszimui su puikeuseis ap 
skaitiniais ir dainomis su drukuotais 
aplink'konvertais, tuzinas 25c. penki 
už $1. Sztornikams, agentams ir 
pedliorems parduodu visokius tavorus 
labai pigei- Reikalaukitia visokio ta- 
voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas tavorus, adresas:

W.Waidelis112 ,

Sutrumpytas Raportas Banko
MERCHANTS BANKING TRUST COMPANY 

Mahanoy City, Pa.
Nog prislėgto Raporto Gegužio (May) 1, 1913

ASSETS.
Piningiuis ir Rezervinis turtas
Priguli nog Banku
T , , • f PaskolaInvestraenta. j Bondsai 
Rakandai irFikszczerei
Overdraftai

’rotai Assets

LIABILITIES.
Kapitulas Inmoketas
Geležinis turtas -
Profitai - -
Depositai" -
Neiszmoketi Dividendai
Skola Bankams -

$69,544.66
5,336.33 

657,715.04 
118,354,38 

3,220.00 
__ 39.17 

SS54,209.58

$125,000.00 
75,000.00 
18,645.59 

631,647.63 
40.00 

____ 3,876.36 
SS5t,2O9.5S

Kasierius. 
kas-kart dau-

Isz viso
D. F. GUINAN,

Geras patarnavimas muso Banke atnesza 
giaus Depositeriu.

Užsimokės jumis turėti piningiszkus reikalus su szita 
Banka. Pennsylvanijos Valstija ir Mahanojaus miestas laiko 
piningus szitam Banke.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY, PA.

RUSSIAN - AM ERICAN LINIJA
Laivai plauke tiesog tarpe Kosijos 

ir Amerikos. Didžiausi, puikiausi 
ir greieziausi Rusiszki Imperaliszki 
Pacztavi, nauji dubeltavi szrubinei 
laivai.
RuNHla, 16,000 tonu. K u rak, 13,500 tonu. 

Czar, 13,000 tonu.
In Ilotterdama in 9 dienas be persedlmo. 

11 dienu be persedlmo In Llbava.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA

S31.00 TrecsioH KIbhon 833.00 
845.00 Antros Klasos 850.00 
$65.00 Pirmos Klasos $75.00 

Laivai lezelna kae antra Subata, apie dau- 
flaue informacijos kreipkitee pas

. E. Johnson, General P.Agt. 2i Broadway 
New York, N.Y. arba pas vietinius agentus

DEL REKLAMOS 
LAIKRODĖLIS 

DOVANAI.
Dėl reklamos iszle*sim 

tarp musu -.emaicz uSuvie- 
nitose Steitose ir in Kanada 
vysai dovanai 1000 prepui- 
kiu Laikrodėliu 1-1 karatu 
aukso ir ant 20 metu 
gvarantuotu.

Raszykit dar szei dien ir 
atsiunskile 12c. štampu ant 
persiuntimo m:

M0R0Z0W & C0.
3202 3-rd.Si; New York,N. Y.

D. M.G raliam, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

KARPETAI

Lietuviszkas Agentas
.SZIPK0RCZ1U IR SIUNTIMĄ PININGU.

Pajieszkojimas.
Pajieszkau gero ir teisingo 

vyro kaipo partnerio in Real 
Estate bizni. Biznis gerai 
iezdirptas ir parankioj vietoi, 
malonėkite atsiszaukti, žinoma 
su maža suma pinigu butu ge
riau adrisuokite. ( gę o;)

A. A. 444 N. Darien St.
Philadelphia, Pa.

Reikalingi.
Mainieriai, szeszios pėdos vei 

nas 94ft už tono rinktu anglies, 
61^ entruose, 48^ ruimose už 
maszinos angli. Nėra straiko. 
Atsiszaukite pas United Coal 
Co. (to 56)

424 Fourth Ave. Room 105.
Pittsburgh, Pa.

— Nedelioje 29 d. Juniaue 
kada važiavo partija in girre 
tai mano szno drauge iszbego 
ir lig sziam laikui nesugrįžo 
namon. Rudo szverkszto ko- 
loro apie 8 pėdu aukszczio, 
galas vuodegos balta, vardas tanezei iszsigyde, Raezyk tuo- 
“Sport” Jaigu kas apie jin ži
no tegul man pranesza o gaus

Naujausias Iszradimas.
Kaip apsaugoti ir praszalin- 

ti daugybe užsisenejusiu ligų 
su tam pritaikintais daigtais. 
Darodymai dykai, kaip tuks-

jaus pas (j‘ T)
Dr. B. Derma, 

Rt W . Box 9.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS/

Geriaugea ir didžiausias samas 
piningo iszlaimeja provose až pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gels- 
žinkeluose, laivose ir 1.1. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu LI e tu y Iszk u - Len k Iszku Va 1st).

Kiekvienas Lietnviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieesei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalauta lazduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvaran tuoj ame.

Egiutero No.l..............................25c.
Egiutero No. 2..............................50c.
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............. .. .............. 35c.
Meszkos Mostis.
Trejanka....................................... 25c.
Liuimentas vaikams.................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c
Liepiu Balsamas............
Anty-Lakson del vaiku............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu....................... ,25c.
Uguiatraukis.
Skilvio Laszai................   26c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir 

Kruvinosios..........................75c.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

m Lietuva ir atgal, Teipgi siunczia 
piningas až žemiaase preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbąs! teisingai nes esmių ^o 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka bu minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City.Pa.

B RAGAŽINSKAS

Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c. 
ant masto pigiau negu karpetu sztorai. 
Už tai kad perkalu tiesog isz fabriku. 
Mes perkam teip pigiai kaip ir 
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu 
galima pigiau pirkti ir jumis suezedi- 
nam pinigą parduodami pigiai negu 
kiti.

.25c.

25c.

,25c.

uinan s Miihanoy City, Shenandoah, 
ML Carmel, Landsford.

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

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

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar pažinstamus tai ra
szykite 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 
Valgomu tavoru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suczedihiniu,V iru iiitritr t.iviui iM.nn iiuuru Įuivr.ioiA v aiiiz.ivn. i iiiuiiiui piuigus siu Atmininiu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už budėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnusdokumentus.Lietuvai 
reikaluose j u-u, kreipkitės

J.iunuuic 1 Jiivvvuiž* uz. OUUCIIIO Į’a.1 uiua piuigus, 
Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu

prie vieninteles Lietuviszkos Bankus v irs z paminėtu adresu.

Mrs. Ida Fisher nog 1013 E Cen
tre St. Mahanoy City, Pa1 sako: Ka
da buvau 5 metu senumo, mane ne- 
sziojo ant paduszkos. Peczei buvo 
toki silpnus kad negalėjau vaiksz- 
cziot, Mano tėvai praleido daug pi
ningo ant daktaru, be jokios pasek
mes Turėjau dieglus pecziuose, bai 
su skaudejima galvoje, kartais užei
davo svaigulis kad turėjau tvertis 
ko užsilaikyti no puolimo. Mete 
1897 svėriau apie 90 svarus Ant 
galo pradėjau vartoti Doan’s Kidney 
pigulkas ir szeszi baksukai mane isz- 
gyde. Neturiu jokio ženklo inkstu 
ligos Dar sveru du kart daugiaus 
negu priesz vartojirra Doan’s Kid
ney Pigulkas ir sziame laike turiu 
linksma gyvenimą.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50o. baksukas. Nepamirezkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster* 
Milburn Co. Buffalo, N. Y, parda
vėjai del Suv. Valstijų.

NAUJA KNYGA 
-PO VAKDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.
Yra Ui pr.kti02ai.nM Knyga 

kokio* lig niol Lietuvai turėjo.
Ir Uip ndeU, jog k. tiktai 

pribavi*. Griaorioa ioa Liatavoa 
(*fi U tramp* Ulk* pat* p.r 
mm bunokii Ang*i*k*i nnUk 
tbk kalba*.

Toji Kayga tranai apdarita

‘I

Sziomia dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokiu 
•imu, Amerikoniszkigarimu, Amerikoniazku ir Importitu 

Galima gaut viaokiu Atlaiku,, Vyniu 
Arako, Kimelio, Dainiu ir t. t
Teipgi akambanoalo Alaus ir Porterio 

Duokyte dabar orderi * boa jumi. 
priatatyta in namus.

54-56 N. Main St-
M ah an n v Citv

No. 6

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad 

jau atz nesu daugiau ne locmniku nevirszininku,ue uarbiuiku 
‘ All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofita mano naujoi vietoi

Kampas 22-nd. & (.'arson Streets
(10 bloku nuo mano būvi sios senos vietos) 

Reikaluosia me'džiu kreiptis prie^savo seno pažistamo ] 
lokiu adreso1

PAUL V. OB1ECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S.S. Pittsburgh, Pa.

‘Uicure’ arba gyd. Rumatyamo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo...........50c.
Milteliai apstabdymui Galvos 

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

Kojų........................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos oOc. 
Vaistas nuo Papauto..................15c.
Gyd. nuo Grippo.......
Plauku apeaugotojas.. 
Muilas del Plauku....
Milteliai nuo Kepenų..................35c.
Rožes Balsamas............................ 25c.
Kinder Bahamas..........................25c.
Bobriaus La-siai...........................60c.
Sxvelnintojas..................................35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00,
Egxema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................ $1.25.
Pleisteris (Kasxtavolo)................25c.
Pamada Plaukams.............. ........25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Auuise.......25c.
Gyduoles nuo Piemens........-....... 50c.
Vengrisrkas Taisytojas Ūsu-... .15c, 
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............................25c.

..10c.

.$1.25.
...50c.
...10c.

IX)

kėlėtNusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokii 
kitu gėrimu. Ateikyte dabs 
priešą laika, duokite savi 
orderi o bus jums pristatyt,

NO. t
VlMto

S. Norkewicz
408 Wist Mlhioi 111.

\aujas Pavasarinis Tavoras

REIKALINGI AGENTAI
KLAUSYKITE! Mesdiibame keletą 
geriu bzeiminiszku gyduolių, kaipo 
tai MAGIC RELIEF subudavoja 
sveikata. BUTYLAX plotkeles ke
penėm, geriausia skilvio gyduole pa- 
sauleje. STEBUKLINGA MOSTIS 
insigauna in oda ir stebuklingai gydo. 
II Al R TONIC daro plaukus sveikus 
ir gražus. VEIDO MOSTIS padaro 
minkszto ir gražu oda. CHEWING- 
GUM nesiranda geresnios kramtimuj 
gumos. Raszykite szendien ir bukite 
pirmueziausi juso aplinkinei kaip 
muso agentas o padarysite gerapelna. 
Todd Chemical Co. - Wenonah, N. J.

Dr. Jonas C. Milleris
(LIETUV1BZKAS DAKTARAS)

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 Pavasario. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.

ninhn f t^"Pas mus dirba Lietuvaites.
I IIH IT IHln 1 122 W. Center Str. 
lUUUlUUU ( Mahanov City. Pe

rt T 14 
g.® 
» S S m p

Gyd. nuo uždegimo Bantu arba 
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.

Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines................$2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,

s-s a

27n>. SENAS LAIKUASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZEINA KAS SEREDA BROOKLYN,N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausius žinias isz visos pasau
lės, daugiausia iszLietuvos gyvenimo 
ir paozios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA 
Metams - - - $2.00. 
Pusei Metu - - $1.00. 
Užrubežin - - - $3.00.

Užsiraszyti galima visada 
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiurejimui 
siunoziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo azituom adresu 

J.J.PAUKSZTIS&CO.

SKAITYKITE

BELL TELEPHONAB

PRIIMA 
LIGONIUS

IKI 10 AD. KYTK
2 IKI 4 POPIET
1 IKI B VAKAKE

JUOZAS OKLNSKAS 
(LOCNIN1NKA8)

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

...OFISAS...

224 South Main Street.

Dr. O’Malley’s Spasabas...
Iszgydo tukstanezius kentenezius nuo:

RUPTURES
Kzl RIKOCELE
HYDROCELE
KRA UJA-TEKIO

...Greitai—Ant Visados—Nejiei brangiai...
Ja>gu negali atsilankyt tai raszyk ir tavo g romai a bus 
laikyta t lapt y beje ir atkreipsime ant jos greita a t yda. 
p AlflV Washington St, Wilkes-Barre, Pa
■ Fl iljwAi U HUrllSy (Kur Het. Lsnklszkal susikalbama Ir auslraszoma)

STR I KTU ROS 
ISZUEG1MAI

UZTRUCZINTA KRXU.1A

FIRST 
NATIONAL BANK

MAHANOY CITY, PA. .

SUTEIKĖME RODĄ
^^AVO kottumerams 

suteikėme rodą 
dykai, suteikėme reda 
kur geriausia galima 
indeti piningus idant 
atnesztu giara uždarbi. 
Musu banko vyrszini- 
kai apie szita dalika 
gerai supranta ir visa
da esą pasirenge duoti 
rodą savo kostumerams 
kas link vyrszminetu 
daliku.

Seniamia Banka 
Mahanoy City, Penna.

INTEREST PAID ON SAVINGS

zft ■■ EKSKURCIJA INSI 2 J WILKES-BARRE
In ten ir atgalios. HARVEYS LAKEIn ten ir atgalios.

Nedelioj, 13 Liepos {July}
...SPECIAL1SZKAS TRE1NAS...

Apleis Mahanoy City . . . .
Gryžtant apleis Harveys Lake
Wilkes-Barre ...

7:05 ryte.
6:00 vakare.
7:00 vakare.

Railroad
Apie daugiaus dasižiuosite ant L. V. R. R. Stacijos.

Naujas Iszradimas 
Aprasziina siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no li^u ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas 

Plauku puolimą ir užsiau^inima, 
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20o 
Nuo Kornu užtrinu tik 10c. Mes 
turime apie puse milijono laiszku su 
padekavonem’s nuo žmonių visokiu 
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant 
adreso pas Specialistus:

Drs> Brmidza & Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn,N.

■APSZVIETA' Moksliszkai Istoriška Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitos 
gyvenimo, spausdinta priesz 2() met 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1,25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo 

Gaunama pirkt tik pas:

T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phlla. Pi.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in 
IETUVISZKA TYj OTELI

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4*graborius>

Laidoja Kūnus Numirunu. Faratrdc 
Eiginus ir Vežimu, del PawvaJiuf.iim« 
Krausto Daigiu, ir t. L Viia *>'«•»“ 
negeriau^ ir puikiau«. Bu virw 
reikalai, kreipkite, pas jin • bunlr vi'> n 
užganėdintais. f&S

-------------------- -- --k...,CII» _




