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KAS GIRDĖT?
Petnyczioja iszleieyme Ju- 

bilejini numara “Saules.” Ti- 
kymes, jog muso skaitytojams 
patiks ir tegul kožnas buna 
pasirengęs jin priymti nuo 
paczto ar gromatneszio, nes 
daug bus tokiu, ka taji Jubi- 
lejini numara prisisavins sau.

O kad szimet iždavem milži- 
niezka Jubilejini “Saules” ka
lendorių, per tai neturėjome 
laiko ižduot dydesni laikraszti 
kaip aeztuoniu puslapiu.

Lietuviszki laikraszczei ežio 
nais Amerike neiszejna del 
naudos skaitytoju, til ’ del 
maiszimo visuomenes ap
kvailinimo Lietuviu. ,mpa-
nes laikrasztines, konia kožna 
taikstosi prisiplakti prie ko
kios organizac'jos ir tada ku
ziai ant prieszingos szalies 
Tokiu budu gero negalime ti
kėtis ir jau labai toli atsiliko- 
me nuo Slavoku ir Rusinu. 
Apart to, užvidejimas tarp vi 
su luomu.

Su tuom mes ney’gai gy
vuosime—dingsime. Ir nėr ko 
stebėtis, ba terp Lietuviu, pri
viso invales tranu, kurie mai
tinasi lietuviszku prakaitu. Iu 
kur Frutos Eus'ku pn:a, tenais 
gero nebūna.

Vaisei bedievystes galop 
platynasi! Sztei mctirei vyrus 
pametineje, negana kad pa
yment savim vaike’ius nes ir 
savo vyro visa kruvina procii. 
Jsgite'p toliaus dėtys, kaip 
dabar dedasi, tai liūdna atejte 
Lietuvius lauke cziora-s. Ir 
kuniegai neturės ka re kti, tu
rės adgal in Lietuva keliauti.

Sunku yra tanosunus patai- 
syti, jagu demoralizacije insi- 
ezaknija!

Naujausios szlebes si fragis- 
cziu turi kiezenius isz szonu, 
teip kaip viru kiszenei kelniuo 
šia. Tieje kiezeniai bus del 
si fcagiecziu labai naudingi ir 
parankus, nes galės josią ne- 
sz’ot miltelius del veido ir 
bombas del angliszku ministe
rs.
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Mahanoy City, Pa. Utariiinkas 22 Liepos (July) 1913^ Metas XXVW D. BOCZKOWSKI. Pres. & Mgr. 
F. W. BOCZKOWSKI, Editor.

THE SEMI-WEEKLY
SAULE-SUN

LITHUAIAN PAPER IN THE UNTIED RTATE8 PUBLISHED BKMI-WXWW 
A LARGER CIRCULATION THAN ANT OTHER LITHUANIAN PAPER.
S THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS. RATES ON APPLICATION

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

EKPHRKENTnS® THE INTEREST OT NEARLY IVS.OM WTWVAR1MEB 
RESIDING IN THE UNITED STATES.

PUBLISHED BY

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
520-522 W. SOUTH AU, MAHANOY CITY, PA.
?rr~ni—r trir»air,.ii,i mrrt: x

Philadelf hioi Lietuviszkas 
Kliubas pirko narna po numa
ra 1112-14-16 South Second 
uliczios nuo Jameso P. Young 
už $4,500. Taji narna perdirbs 
ant puikaus kliubo namu. Gar 
be už tai Lietuviszkam kliu- 
bui.

Prisakimuosia Dievo ajszkei 
prisako: “Mylėk ar ima tavo 
ka'po pats save,” — o dabar 
“saugokis artimo savo kaipo 
pats saved”

Du nutarimai valdžios verti 
pagyrio, o tais yra: uždraudi
mas del vaiku pardavinėti pa- 
perosus ir tabaka; antru, 
ydant nepriymti vaiku lig 16 
metu ir fabrikus ir krskloe. 
Rūkymas del vaiku yra labai 
kenkentys sveikatai ir netiktai 
vaikams nes ir del suaugusiu 
yra dydžlause niekysta ir am- 
ži sutrumpina. O kad vaikus 
uždraudė priymineti in darba, 
(tas jau invyko seniau) tai yra 
labai gerai, ba tokie vaikas ge
riau iszsiretes, bus sveiku, isz- 
moks skaityti ir raszyti o tėvus 
privers prie paezedumo. — Ne 
yra to b’ogo, kad ant gero ne 
iezejtu.

Kur randasi pusėtinas būre
lis Lietuviu, apie 25 familijos 
traž au-daugiau, o neturi savo 
bažnyczios, o jago turi užside- 
ja draugyste, tai gerai padary
to, kad nusipirktu kelis lotus 
ir pastatytu atsakante sale, del 
laikymo susirinkimu o kad rd 
kale ir kuninga galėtu parsi
traukti del iszk'aueimo spa- 
viedes. Su bažnycze nėra ka 
pradėt', ba in sko'ai inlysti 
tai ne szposas, o velei užlaiky
mas kuningo ir bažnyczios 
daug kaeztuoje. Sale gali būti 
ant vardo draugystes ojr'.e 
kuriuos gali prisidėti ir kiti, 
neprigulinti, in draugyste. Isz 
to turėtu nemaža nauda o ir 
žinos kad tai juju lecnastis.

Kaip angliszki laikraszczei 
iszjuoke muso tautiečius, ga
lima isz sekaneziu pravardžių 
suprasti. C h esteri, Pa. in kan- 
celarijr kur ižduoda laisnua 
ant ženybu atėjo Stanislovas 
Augustinaviczius su pana Sil- 
veetriute Ivanavovskiucziute. 
Mums tos pravardes lengvai 
isztarti, bet kada pisoiius juos 
užrasze in kningss tai nemažai 
suszilo ir prakaitavo. Ant ry
tojaus laikraszcz'i patalpino 
pravardes sekaneziai: Senevit- 
chizoenskoni Agowskwostcsk- 
ginskius isz Chesterio iszyma 
laisnus su pana Sevntwitiacku- 
san Ivanouwskezava'ckigitiki 
isz Filadelfjos.

Lietuviu Rymo kataliku 
kongrese laikytame Pittsburge 
nutarta steigti auksztesr ia mo
kykla kr risi bus renkamos 
nuo žmonių aukos.

Užmanymas ir norai gražus, 
bet in tai žiūrint reik manyti, 
kad nore ir tas viskas invyktu, 
bet galėtu ir su Lietuviezka 
kolegija atsitikti teip kaip at
sitiko su lusnkiezka Seminari
ja Detroite, Mich, kuria kuni
gas Dambrewskis isz surinktu 
auku isteige. Prie gyvasties to 
kun'go daugumas lenkiezko 
jaunimo net ir lietuviu ten ėjo 
mokslą, bet po mirimo a. a. 
kun. Dombrowskio, viekas ap
sivertė aukeztyn kojom, vys
kupas Seminarija iezkele kur 
panorėjo, o murai like arti ne
pavirto in griuvėsius, galop už 
niekus parduota ant cigaru 
dirbtuves.

Sunkus likimas czion lenku 
ir lietuviu atvykusiu Ameri
kon isz Maskolijos globos. 
Ten plaszfaka maskoliszka tu
rėjo užslcginusi, o czion plasz- 
taka airiezka. Gal neužilgo ai- 
riezka plasztaka užsigeis ap 
vieszpataut ir ant stubeliu ku
rias Rvmo Katalikai turi kai
po eavasti kur nusipirkę. Isz 
lenkiszku ir lietuviszku para
pijų vyskupai airieziai kas 
miels metelis pleszia ant teip 
vadinamu savo seminarijų o ar 
daug tose seminarijose rasim 
isz tu tautu alumnu (klerikus) 
Jeigu kur ir įsiskverbia, tai 
turi apart mokinimosi, bulves 
skusti ir kitus patarnavimus 
airiams atlikti.

Taigi sunku tikėti kr d kada 
nors bus Lietuviszka o re ai - 
riszka auksztesne Kolegija.

Czion airiszki dvasiszkijos 
valdonei teip pasipūtė teip 
ant aukso verszio godus kad ir 
paties Popiežiaus enciklikos 
jiems tik pro ausis nuezvilpia. 
Neperseniai gavo popiežiaus 
padavad'jimus kad bažnycziu 
turtais jie negali taklevoti o ar 
jie paklausė?

Musu lietuviszku dalis dva- 
siszkuju labai nusidž'auge isz 
pertaisymo Pensilvanijos Vals
tijoj tiesu link bažnytiniu tur
tu, ir kad viskas dar busią 
rankose vien vyskupu kontro
les, o parapijonai gales tik pi
nigą mokėt, su tuomi pasibaig 
šia parapijiniai ergeliai.

Su visai isz to nėra ka ypacz 
lietuviams kunigams džiaugtis. 
Lietuviai ir lenkai nuo seniai

nenori kad a’i '.sziai vyskupai 
butu valdonais ju turto, o net 
ir daugumas kunigu in szi da
lyką kitaip žiuri negu džiaug
tis.

Isz kalno žmones žinodami 
kad tai mažiausio savo balso 
tame klausime neturi kaip tik 
duot pinigus, jie gali neduot, 
ir kas ka padarys? Gausias au 
kas duoda tada, kada rokuoja- 
tna kad tai yra labui lietuvisz- 
kos visuomenes, bet jeigu duo
dama labui irlandu tai jau 
klausimas kitas.

Ateitie prirodis, ar parapi
jose pranyks nesusipratimai, 
ar ne.

Isz laikraszcziu praneszimo 
matoma kad Brooklyne yra ne 
tikusi agitacija priesz žinoma 
garsu kompozitorių Petrauska 
Ant kiek girdima ta reikia 
szeip teip iezeimokine vargo
nus spaudinti varganistai.

Reikia isztart kai tai tokie 
lietuviai kurie eina priesz žmo 
gu kurie ėjas mokslus nevie
nos szalies bet keliu, yra tikri 
szlameztai, tautos iszgamos, 
jieezkotojai nepamestu garbiu, 
tersztojai gražiu žmonijos 
idealu. Negalima suprast kaip 
tokiems vėjavaikiams pritaria 
ten Brooklyne visuomene....

Philadelphijoj kiiaucziai 
lietuviai neetraikuoja. Mat lie 
tuviai turi užėmė geriausius 
sziapu darbus, tai žydai kurs
tė prie straiko kad isz tu vietų 
iszviliot, bet lietuviai visiszkai 
putkiu neklauso.

“Birutes” 27 No ižengtinis 
straipsnis parodo, kad reikia 
Lietuviszko iotlynelio. Tame 
ilgame straipsnij iszvadžioja- 
ma kad dabartine lietuviezka 
literatūra pasigavusi daug žo
džiu negirdėtų kurie skaityto
ja ne tik alsina bet ir galva 
susuka teip, kad jokiu budu 
esą negalima sumanyt kur pri
klauso naujai nukalti kai ku
rie žodžiai tai sako Žodynėlis 
suartintu skaitytojus su pažin- 
czia tu nauju žodžiu. Gerai, 
toks Žodynėlis gal butu labai 
parankus, bet czionais vėl pri- 
ename prie to, kad Žodynėlis 
iszeis isz spaudos, o kalviai 
nauju žodžiu vėl prikals dau 
giaus kuriu Žodynelij visisz
kai nebus, tai Žodynėlis reika 
lauš dapildymo.

Tasai “Birutes” iszsitarimas 
teisingas kad negalima kai 
kur nieką suprast. Prileiskim 
— naujai nukaltaužodis Kars 
ta pasirodė kad tai (grabas;) 
pakasynos szermenis ar laido
tuves. Isz kur tie kalviai to
kias medegas surankiaja, kva- 
raba gali sužinot. Pakasynos 
tikrai lyginasi kokiam juokin
gumui, nes pakasyti galima 
galva, szlauni ar kitas dalis 
kūno, o dar laidotuves tuomi 
vardu kalviai apszlipavojo.

Sunku tikėt, kad Žodynėlis 
sustabdytu kalviu tu priekalą, 
greicziaus redaktoriai gali tik
tai ta užkrecziama darkymą 
sulaikyt nededant in laikrasz- 
czius. — S. K.

Reikalaujama darbiuyku.
Turėdami dauk užsakimu 

reikalaujama darbinyku. Lie
tuviu, lenku, Vengru ar Vokie 
ežiu in fandra.

Mokestis $1.80 už 10 valan
dų dienos darbo. Darbas už 
tikrintas ant ilgesnio laiko. 
Kreipkitės in ofisą Naugatuck 
Malleable Iron Works, Union 
City, Conn, arba pas formana 
V. Norvaisz, 13 City Hill, 
Union City, Conn. (09 •mj)

ISZ AMERIKOS.
Neužmokamas skarbas 

senosia kasiklosia.
Butte, Mont — Apleistam 

kaimelije Copper Camp, 20 
myliu nuo czionais, jeszkotojas 
aukso pravarde Patrick 
Richardson, kuris radosi kai
nuosią kone du menesius jesz- 
kodamas senu užmireztu ka
sikiu vario, kurios mete 1642 
buvo dirbamos per tenaitynius 
Indijonus, užtyko jisai, taisės 
kasiklas milžiniszkam kalne. 
Inejas in uola, pradėjo kalt in 
siena, su plaktuku, ydant da 
žinot koke ruda jose randasi. 
Kada uždavė kelis smarkius 
ypns, iszpuole geležine plyta, 
kurios nebuvo užtemimas ir 
paregėjo skyle: Perymtas 
akyvumu insispaude in vydu, 
o ka joje paregėjo, tai vos ne- 
papaiko isz džiaugsmo. Sztai 
skylėje buvo sukrauti seno- 
viszki auksinei ir sidabrinei 
indai, piningai ir kitokį bran
gus daigtai, o kampelijc gulė
jo krūvele žmogiezku kaulu. 
Niekam nekalbėdamas apie 
savo radyni, R charJ onas 
kuogreieziause nusidavė in 
Butte o nupirkęs vežimą ir ke
lis drutus arklius, nusidavė 
paymt savo skarba.

Pribuvęs in vieta, prikrovė 
kone puse vežimo tuju bran
genybių ir nusidavė in Hele
na kur pardavės ta viską ap- 
laike arti du milijonus dole
riu. Žinoma, eenoviwjkI's 
auksinius daigtus nupirko 
turtingi žmonis ir bankieriai.

Čigonai vagia vaikus.
Boston.— Danesza isz czio- 

naitynes apigardos, buk banda 
čigonu pavogė ’szesziu metu 
senumo Mikola West. Kai
mynai drauge su tėvu pavogto 
vaiko leidosi vytis raiti paskui 
banda čigonu ir davijo. Nors 
čigonai gynėsi revolvereis bet 
atėmė pavogta kudyki o ne
kurtuos čigonus kaipo kalti
ninkus palicije suaresztavojo.

Motyna pardavė savo 
duktere už §30.

Milwakee, Wis.— Henrikis 
Herzog ir Povylas Boy likos 
aresztavotais per palicije už 
pirkimą 16 metu senumo Onos 
Garzos ir iszsiuntima josios in 
Phillipsburg. N. Y. Abudu 
likos pastatytais po kaucije 
500 doleriu.

Margarieta Gorza josios mo
tyna innesze skunda prieszais 
kaltininkus tvirtindama, buk 
tieje latrai teip nužemino jo
sios duktere prieszais jiaja, 
jog toji teip inirszo ant josios, 
jog jaja pardavė jiems. Abu
du buvo pas jaja ant burdo ir 
milejosi in Ona, o kad negalė
jo josios prikalbet ydant su 
jeis iszkeliautu, apjuodino 
mergyna priesz motyna. Pa
licije isz Phillipsburgo isz- 
siunte visus tris adgal in 
Milwaukee miestą.

Parapij’e su vienu 
parapijonu.

Rose, N. Y. — Bažnycze 
luošu metodystu miestelije 
Clyde yra vienatyne Ameryke, 
o gal ir ant viso svieto, kuri 
turi tik viena parapijona. 
Tuom laimingu žmogum yra 
kokis tai Ryszardas Simmins. 
Del tojo vieno parapijono at 
važiuoje kas nedalia priezeris 
isz Rose ir laiko pamaldas su 
pamokslu. Poteisybei atsi
lanko m ta j a kirkužia daug 
žiopliu, bet Simmins yra tik 
vienu tikru parapijonu. Toji 
parapije kitados buvo gana 
skaitlinga, nes parapijonai isz- 
mire ir parėjo in episkopolu 
bažnyczia. Neužilgio szerifas 
parduos kirkužia.

Nęsaivžiniszkas kuninga?
New York.— Praejta meta 

kasiklosia Wyoming, Pa buvo 
eksplozije gazo kurioje baisei 
likos apdegintas Jokūbas Pa- 
lupkas 22 metu senumo ang- 
lekasis kuriam eksplozije ižde- 
gino abi akis ir nutraukė ran
kios. Draugyste asekuracijos 
užinokejo jam $500 paszialpos. 
Kbmpanije del kurios dirbo ir 
pasiliko lig smert kolieka, nie- 
kq neiszmokejo. Painokas 
radosi apverktinam padėjime 
o isz rupesties nusidavė pas 
kuninga Kovalczyka ant ro- 
d«s. Kuningas davė rodą 
Priuckui ydant už aplaikytus 
;FjaO doleriu nukeliautu in 
1 j’ancuzije in stebuklinga vie- 
t/p Lourda, kur gal per pa
galba Szv. P. M. adgaus rege- 
j:gaa (reike atsimint, jog akie 
b 'vo iždegintos) o gal ir ran
kle! Jokūbas pasikalbėjo su 
savo broleis Antanu ir Marti
ni! ir visi nutarė, jog neuž- 
konks iszbandyti stebuklingo 
gydimo. Jokūbas iezkeliavo 
’n Lourda vasaros laike ir to- 
e?I8 dienomis sugrižo in New 
\ orka ant laivo “Rcchanbean 
itiip iezkeliavo be ranku ir 

r- gejimu teip ir sugrižo. Da
bartės likos sulaikytu ant 
Ellis Island ir liks sugrąžytu 
m tevynia adgalios nes ne tu
rėjo ukesiszku popieru.

Szeton—boba.
Toledo, O. — Ant uliczios 

Madison likos atloeztas kru- 
ri'iae persta ti m as ana diena, 
llf ejnaticzia patogia, 26 metu 
senumo, Jennie Berringtonie- 
ne, priėjo malszei jaunas vy
rukas ir trimis szuveis padėjo 
jaja ant vietos. Aresztavotu 
yra 23 metu senumo McBrine 
kuris teip sudžiai iszaiszkino: 
“Toji motere yra tikra krauje- 
gere žmogaus. Jau tris vyrus 
padare ubagais ir juosius ap
leido o ir jin instume in pra
pulto, už tai laike sau už pri
valumą praszalyt nuo svieto 
toki szetona ydant daugiau 
neintraukynetu aukas in pra 
pulte”. Abudu paejna isz 
Detroito.
Apginime paezios — likos 

nudurtu.
Pottsville. Pa, — Martinas 

Nocz, 18 metu senumo, nudarė 
mirtinai savo burdingbosi Mi
kola Luczeka 30 metu senumo 
ir dabartės randasi ant mirtino 
patalo czionaitineje ligonbuti.

Brolis Noczo pabueziavo 
paezia Luczeko ant veseilios ir 
tasai nuolatos jam iszkalbinejo 
nedora pasielgimą brolio, jog 
paragavo uždrausto vaisio. 
Noczas negalėdamas ilgiau? 
dalaikyt iszmetinejimo savo 
burdingbosio už savo brolio 
prasižengimą, dure jin su pei
liu in pilvą. Norints Nocza- 
kas pabėgo bet jin palicije su
ėmė ir patalpino in Pottsvilles 
kalėjimą. Visi gyvena arti
moje peczeje Glen Carbone.
Uždraus laikyti 

girtuokliu piknikus
Shamokin, Pa. — Lehigh 

Valles kompanije iždą ve už
draudimus visoje aplinkinėje, 
ydant palicije nepavelintu lai- 
kyti jokiu “pikniku” ant juju 
žemes NedeJomis. Ta pati ke
tina uždraust ir Redingo kom
panije.

Kompanijos tvirtina buk 
Lietuvei ir Lenkai yra papratę 
važiuoti in kalnus ir girraites 
atsiveždami su savim visokiu 
gėrimu. Pasigėrė vyrai ir 
moteres pasielgė nepadoriai 
ant tokiu piknikeliu o tankei 
atsitinka musztynes ir visoki 
ergeliai, o kada sugrįžta in 
miestą, tai reke kaip laukinei 
indijonai. — Labai iszmintin- 
gai kompanije padare uždraus- 
dami tokias nedelinias orgijas.

Karalius Jurgis peržiūri kareivius. ISZ VISU SZALIU.

Nesenei angliszkas karalius apvaiksztynejo savo 48 metines 
varduves. Taja diena peržiūrinėjo garsinga pulką Juoduju 
Sargu. Kožnas kareivis tam pulke turi būti nemažiau kaip 
szeszes pėdas dydžio.

Žinog-cdyke.
Catbus Prusai. — Czionais 

užsibaigė teismas naszles 
Kockeritzienes, kuri Sausio 
menesije nužudė mieganti savo 
jauniki Froelika ir supjaustė 
ant szmoteliu. Vėliaus prisi
pažino buk milemo szirdi isz- 
kepe ir suvalgė. Žmogžudy- 
kia apsudino ant smert.

Kvailybe lengvatikiu.
Puckas, Prusai. — Szeimy- 

noje J uozo Lapszo nuo trijų 
metu iszmirdavo kas metas 
kelioleka ypatų. In taje lai
ka mirė devynios ypatos.

Likusieje prie gyvasties, nu
tarė taijai nelaimei užbėgti ir 
praszalinti nuo saves nelaime 
ir užkerejima. Dažinoja nuo 
kokios tai burtininkes, jog vie
natiniu budu praszalinimo 
užkerėjimo, reike iszkasti ku
na mirusios gyminaites priesz 
tris metus, nukirst galva ir pa
guldyt terp kojų o nelaime 
dings. Kaip nutarė teip ir pa
dare. Ant rytojaus graborius 
rado atkasta graba. Tiryne- 
jimai darode, jog taji darba 
papilde du gymines Lapszo. 
Sudas nubaudė juosius ant 
szeszsiu menesiu kalėjimu.

AkivosZinois isz Lietuvos.
16 anglekasiu užgriuvo.
- Eveleth, M ch. — Sze- 

sziolika anglekasiu likos už
griautais Spruce kasiklosia isz 
priežasties nuolatinio lietaus. 
Virszininkai kasikiu nesityki 
ižgauti nelaimingu gyvais.
Nelaime ant geležinkelio 

—12 užmusztu.
Cleveland, O. — Big Four 

pasažierinis trūkis trenke su 
dydeliu smarkumu in truki 
Lake Shore terp Perry ir Ma- 
disono. Dvileka pasažieriu 
likos užmusztais ant vietos o 
tris kart tiek sužeido isz kuriu 
keli teip-gi mirs.

Galėjimas su žiurkėms.
Kirby, Mich.— Iszbudintas 

isz miego baladojimu arkliu, 
farmeris Lytie, nuėjo persitik
rini priežaste. Nusistebėjo 
paregejas szeszes dydeles žiur
kes griaužent arkliui kojas. 
Žiurkes teip sukandžiojo ark- 
li, jog farmeris turėjo jin už- 
muszti. Kada farmeris pra
dėjo apginti arkli nuo žiurkių, 
tosios mėtėsi ant jojo, kand- 
žiodamos jam basas kojas ant 
galo ingalejo žiurkes užmusz- 
damas dvi o likusios pabėgo.
Musztyne terp socialistu 

o laivoriu-
Seattle, Wash.— Terp in- 

irszusiu laivoriu isz keliu va- 
jaunu laivu o socialistu sukylo 
musztyne, kuriuoje uždege so
cialistu sale ir pridirbo bledes 
ant $8,000. Daugelis socialistu 
ir I W. W. sąnariu likos su
žeistu. Musztyne prasidėjo, 
buk vienas isz socialistu nudū
rė viena isz laivoriu.
800 parapijonu areszta- 

vojo ant pikniko
Milwaukee, Wis. — Szv. 

Juozapo lenkiszka parapije tu
rėjo pikniką ant kuriuo par
davinėjo visokius svaigynan- 
czius gėrimus. Miestiszka val- 
dže dažinojus apie tai apskun 
de visus parapijonus skaitlįje 
800 už peržengimą tiesu.

Parsiduoda namai.
Puikus trijų floriu namas 

ant dvieju familiju po No 101 
ir 103 W. Pine St. Mahanoju- 
je. Parsiduos už neperbran- 
gia preke. Atsiszaukite pas.

Mrs Emma Davis, 
101 W. Pine St.

("19 o)) Mahanoy City, Pa.

Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

60 dienu be vandenio ir 
maisto.

Chaihovas. — Inspektoris 
kasikiu Buleczkas rado kasik 
losią, kuri isz priežasties už- 
griuvimo buvo apleista, tūla 
anglekasi, kuris vienam isz 
užgriauta “brustu” pergulėjo 
be maisto ir vandenio 60 die
nu bet nemire, Nelaimingas 
anglekasis teip iszdžiuvo, kad 
buvo panaszus in skeletą, tik 
ka skūra aptrauktas, negu in 
gyva žmogų. Likosi tuo nu
gabentas in ligonbuti, kur pa
gal užtikrinimą daktaru, bus 
gyvas.
‘•Amerikantu” nelaimes.

Sziose dienose privažiavo 
Rygon nemažai Amerikon va- 
žiuojaneziu, kurie, kad nepra
žūtu, sudėjo savo pinigus pas 
agenta žydeli, kurie surinkęs 
isz keliauninku apie 10,000 
rub. dingo. Tai pamokini
mas visiems, kad su nežino
mais agentais nesusidetu.

Pirko vyra už rubli-
Viena moteriszke Rygo nu

sipirko nuo kitos moteries vy
ra už 1 rubli ir mėgino su 
pirktuoju vyru iszbegti. bet 
vis-gi pardavusiai pagailo sa
vo tikrojo vyro, tad davė žinia 
policijai, kuri stotyje suėmė 
bebeganezius ir nugabeno in 
szaltaja, o atimtuosius daigtus 
bei rubus sugražino tikrajai 
to vyro žmonai.

Trumpi Telegramai.
§ Palermo, Sicylie. — Ka 

siklosia sieros arti Castel Ter
minui, laike ugnies, 49 darbi
ninku pražuvo.

§ New York. — Szeszios 
ypatos pražuvo ugnije dirb
tuvėje rubsiuviu ant West 
20-tos uliczios, kur dirbo 3000 
mergynu.

§ Scranton, Pa. — Už tai 
kad 400 anglekasiu neturėjo' 
guzikeliu, 2000 anglekasiu Jer 
myn No. 1 ir 2 sustojo dirbti. 
Ir Nanticoke sustojo dirbti isz 
tos priežasties.

§ Kiel, Vokietije. — Czio
nais sustojo dirbti 8,000 dirbė
ju laivu in pagialba straikuo- 
jan ežiams darbininkams Ham
burge. Iszviso dabar straikuo- 
je 38,000 darbininku.

Lietuviszku laikraszcziu 
statistika.

“Lietuvos Žinios” paduoda 
statistika, kiek in Szakiu pacz. 
ta (Naumieeczio paviete) pa
reina laikraszcziu. Pasirodo 
kad in minėta paczta pareina 
768 egz. in vairiu laikrascziu. 
“Lietuvos Ūkininko” pareina 
114 egz., “Lietuvos Žinių” — 
17 “Vilties” — 27,“Bendrijos”
— 1, “R. Naujienų” — 31, “R. 
Garso” — 3, “Szaltinio” — 
328“ Spindulio” — 74, “Vado 
vo” —8, “Draugijos” — 6, 
“Ateities” — 4 “Pavasario” — 
53, “Vienybes” — 34 “Lietu
vaites” — 7 Garnio — 24 
“Ausztros” — 18, “Litwos”
— 4, “Lud” — 2, “Žemdir
bio” — 1, “Draugo — 7 
“Birutes” 5, “Saule” — 5, 
“Žvaigždes” — 4. “Laisve” 
2, '"Tėvynės — 2, “Dilgeliu” 
“V. Liet.”, “Kataliko” “Kele- 
vio” ir “L.Minties” po 1 egz.

Žagare-
K. g. Pas mus matytis, jog 

laukuose derlius bus. Rugiai 
ir kviecziai gerai iszrodo, mie
žiai ir avižos taip-pat neblogai 
tik.ligsziol lytaus reikėjo Li
nus kirstukai nugadino. Apie 
bulves ir daržoves, dar pakol 
kas—nieko negalima pasakyti.

Szilelis.
K. g. Jucaicziu kaime buvo 

gužynes su degtines gėrimu 
Degtine iszgerus prasidėjo 
musztynes. Už menko biskio 
peeztukai nepasipjove.

Seredžius.
K. g. Pas mus yra blogas pa 

protys: žydelius užkabinėti. 
Nesenai du apigireziai vyrai 
net apdaužė keliu važiuojan- 
2 žydelius, atėmė arkli su ve
žimėliu. Ant rytojaus, prasi- 
pagirioje, nuveže atgal ir per- 
siprasze, bet kasžin kaip bus, 
nes policija gavo žinoti. Nore 
žydeliai ir dovanotu, tai poli
cija už tokius chuliganiszkus 
darbus nedovanoja.

Nors pas mus nėra nevieno 
nemokanezio lietuviszkai, bet 
bažnyczioje kas szventadienis 
skaito lenkiszka evangelija 
Vaikus katekizmu tai-pat 2-se 
skyriuose mokina: lenkiszkai 
ir lietuviszkai. Mat yra kele 
tas lenkuojancziu lietuviu 
tai tu lenkiszkus užgaidus 
klebonėlis stengiasi užganė
dinti,



Kur yra draugas garsingo holes grajoto Juozo Tinker’io?

Mariute
) r Tikras Atsitikimas

Mariute buvo kaip tikra 
dūk1 e Mdutaicziu ir kaimina’ 
guodėjo ja ka:po, tokia kadan 
gi ir uszsipelne ant visu pa- 
guodones, o nieks jai nepavi- 
dejo laimingumo koki turėjo 
pas savo globėjus. Ir Juozu
kas jau suvisai atsimainė, nes 
dabar jau ne tik pats nus
kriaust jcs niekad nenorėjo, 
bet ir kam kitam bent žodžiu 
nuskriaust jos garbes nedave 
Guodojo savo priimta sesute 
gal daugiau, negu kas kitas, ka 
dangi ir ji teip labai buvo jam 
gera.

Visokiose jaunuomene su
eigose Juozas dabojo Mariute, 
seseria vadinama vi ados la
bai rūpestingai.

Mariute vienog nemego su
eigų, kadangi ten kaipo ant pa 
togios merginos, židinczios 
kaip rože, baltos kaip leleja 
visu vaikinu liepsnojanczios 
akis buvo atkreiptos, o tas jai 
nedare smagumo, tacziaus gė
dino ir suteikinėjo kartibe, nes 
Juozas tai matidamas nebuvo 
linksmas ir jausdavo pavidos 
jausmus savo szirdije.

Smagiausia jiems abiem bu
vo, kada szventimis dienomis 
liuosi nuo darbo drauge su tė
vais, arba tik du vienu ėjo po 
piet pažiūrėt ant ukes javu 
židincziu židriom akelem linu, 
baltu bilulu, nokstancziu ruge 
liu, sznabždancziu avižų, usuo 
tu miežiu, bei gražiu lauku 
Ah, kiek ten smagumo! Visi 
balsai judina jauna szirdi kiek 
viens daigtelis rodo meile....

Juozas nekarta eidamas su 
Mariute, kad iszvido du mar
gus drugelius besivaikanczius 
kalbėdavo.

— Žiūrėk, Mariute ir jiem 
dviem linksmiau. Man vie
nam be tavęs butu labai nuo
bodu.

— Ir man.... Kaipgi asz 
laiminga, kad jus nevarote ma 
nes szalin, kaip smagu man 
kada asz su jumis....

Nutraukė lig persigandus sa 
vo žodžiu tikrai iszreiszkan- 
cziu szirdies jausmus.

— Kada su kuom?—Su ma 
nim? Kada būname du vienu- 
ar ne? —klausė jaunikaitis žiu 
redamas in pražidusi kaip ro
že veidą merginos, kuri buvo 
susigėdijus ir labai nerami.

— Mariute, ko žvalgaisi?— 
klausė Juozas.

— Bijau — gal kas gir....
— Kodėl niekad nebijojai ? 

— ar mane bijai?
— Ne. Su jumis niekur ne

bijau, bet nekalbėkit teip....
— Nekencziat mano kalbos?
— Ar esmių inkirus.
— Ne, niekad; visados no- 

reczia but prie jusu, su jumis.
— Su manim? Jug visados 

esat ir busit su mumis, nes jug 
esate musu, neklausiki kalbu 
žmonių, tegul sau szneka.

— Ne Juozuti, nevisados 
busiu pas jumis —atsake atsi
dusus mergina —Tėvas paims 
marczia, o asz....

— O asz paczia—pertrauke 
Juozas.

— Taigi, tada turėsiu na
mus apleisti.

— Niekados, visados busit 
juose, jei norėsit....

— Ah, koks gražus žiedelis 
—tarė Mariute prisilenkdama 
prie židinczio balto žiedelio.

Tuomi afs liepimu pertrau
ke kalba Juozui, nes ta jo kal
ba labai ja neramino, kadangi 
trauke giliai pas’eptus jaus
mus isz szirdies.

Kad mergina kvietkeles nes 
kine, tik tartum mislimis su ja 
kalbėjosi, vaikinas žiūrėdamas 
in dvi tas besikalbanczias 
kvietkeles, tarė:

— Patinka jie jum, tai ko
dėl nenuskina!.

— Bogi nepadar'czia kviet- 
kelei, skriaudos skindama ja, o 
kaip galima skriaust nekalta? 
Nekencziu tu žmonių, kurie ne 
gal, ar neguodoja nekaltibes.

— Mariute, ar pertai mane 
koliojat? — uszklause supra 
tęs reikezme žodžiu merginos 
jaunikaitis.

— Asz sakau apie kvietke- 
le....

— Kokias isz ju geriausia 
mėgstat? Asz geriausia miliu 
rože ir lelija.... —pradėjo vai 
kinas teipgi dvejopai reiszken- 
cziais žodžiais kalbėti:

— Asz saulutes ir visas lau 
ku kvietkelias— atiake mergi 
na.

— Tokios negražios jums 
patinka?— Kodėl?

— Ne visos gražios —geros. 
Mažos ir negražios daug nau
dingesnes. Rože graži, bet turi 
diglius, kurie neviena sužeid
žia ranka kad neatsargiai 
ima; lelija veik pameta savo 
lapelius, kuiie daleidžia jei 
didžiuotis, teipjau ir su tulipo 
nu, bijunu ir kitas, kuriuos 
uez puikiausius žmones turi 
Saulute maža, vienog pirmiau
sia pavasarije pražidi ir židi 
iki rudeniui; rūta žaluoja kol 
szaltis nenumarina ir amžinai 
kvepia, o be lauku kvietke- 
liu laukai neturėtu tos groži- 
bes, kokia turi dabar ir pertai 
buna žmonėms mielesniais.

— O Mariute, kaip iszmintin 
gai jus kalbate?— suszuko su
judintas jaunikaitis. — Asz 
daug neiszmanau, bet supran
tu jusu žodžius kitaip, negu 
girdžiu.... Bet ir turtingi 
žmones gal but naudingi ki 
tiems, jei daro mielaszirdiste 
biedniems ir savo turtu dalina 
si su kitais per szelpima pavar 
geliu.

Tas atspėjimas tikros mis- 
Jies merginos per Juozą, nebu
vo jai vispusiezkai pagedauja 
mu, kadangi Juozas kali e la
mas apie turtingu žmonių mie- 
laszirdiste ant vargtzu, nors 
gal suvis neeme temato isz 
Mariutės givenimo, kaip ji jo 
žodžius suprato, nurodė ant 
jos ir kaipi kad tuomi atima 
nuo jos laisve.

Mergeles szirdis jau tikrai 
pradėjo jaust ir jaute, kad ji 
priklauso vien jam, kad troksz 
ta but jo nevalioje, bit mislis 
kad gal jis visados supikes 
vadintu ja vargsze, benami- 
ne girininke, nuodijo tulžimis 
jos szirdies skais ežios meiles 
jausmus.

Ji žinojo kad jos szirdis mi
ll, bet nežinojo isz kur ta ipa- 
tinga meile galėjo pas ja atsi
ras!; nedave jai ja pažint ne 
kningos, ne kas kitas. Gal Juo 
zo gerumus, bet jug visa szei- 
mina gera, visi jai geri, nieks 
jos neskriaudžia, visus ji mili 
—bet nesiilgsti nieko teip kaip 
Juozo, su kuriom amžinai no 
retu but drauge. Nemokėjo 
net sau iszaiszkint to, kode) 
dabar bijo žmonių ir gėdijasi 
jo akiveizdoje kitu, nes jos 
nekaltibe vis buvo ta pati,

kokia buvo pirma, kada dra 
šiai glaudėsi prie j> kaipo 
prie brolio. Dabar jau ir linkę 
mumas jos dingo. Iszaiszkint 
to sau ji negalėjo.

Gal butu iezaiszkinus jv 
motina, arba globėja, kadangi 
motina greicziausiai patemija 
duktes szirdies jausmus ir at- 
raaina moka iszaiszkint, te: 
ta jau negiveno, jau ilsėjosi po 
veleną.

Tėvas, arba globėjas, o net 
ir Juozas ir kiti jos liūdnumą 
aiszkino sau tomi, kad ta dora 
mergele liūdi pražudžius savo 
globėja kuria laike kaipi uez 
savo tikra motina. Rd’, mer
gelei z lalies buvo re'inksma 
ir isz tos priežasties kadangi 
tikrai mileje savo mirusia 
globėja, bet ta jos liudnasti 
daug daugiau didino kiti jaus
mai.

Smas tėvas tuomtarpu, 
jausdnmas teipgi prisiartinam 
ti givenimo gala, nekarta pi! 
na slaptibiu akia žiurėjo in 
vaikus, kuriedu saldino jam 
givenimo pabaiga.

Dorai iszaukletas sūnūs Juo 
zas jau labai rimtai žiurėjo ,jn 
givenimo reikalus ir dirbo pat 
sai su szeimina kaipo gaspado 
rius neateisakinedamas niekad 
nuo darbo tuomi, kad jam. 
kaipo turtingo tėvo sunui ne
dera drauge su szeimina dirbti.

Ir Juozo linksmumas dingo, 
nes nors dirbo, bet vis buvo 
uszsimislijes ir neramus.

Priverst milet ji mergina vi
sai jie nenorėjo ne mielit, bet 
ar jiji mili ji ? — pats nežino
jo tvirtai, nore giveno drauge.

Vienkart kada laike giedros 
vasaros dienos buvo sode 
Juozas nori damas vėl pradėt 
kalba su Mariute vercziamas 
prie to jausmais jaunos szir- 
dies matidamas mergele nelin
ksma klausė:

— Ko gi nubudus Mariute? 
Apie ka mislijate?

— Nežinau — atsake trum 
pai mergina.

— Ah, jus vis nežinot, vis 
teip sakot. Teisibe, jus teip ma 
žai turit žinot Mariute. Jusu 
nežinista matau visame, o an- 
traszas ant jusu blizgantis 
“Nežinau” patinka ir nelinks 
mina mane.

Mariutei turbut nepatiko 
toks sūdąs Juozo, kadangi pa
žiurėjo in ji klausiancziom aki 
mis, ir kaipi kad sugėdijo jau 
nikaiti, kuris nusižeminęs tuo- 
jaus pradėjo mikszcziodamas 
kalbėt.

— Dovanokit man usz isz- 
tarima; asz nesakau kad jus 
nieko nežinot, bet givenimo 
reikalais visai nesirupinat, tai
gi tas liepia man teip spręsti.

— Blustat ir tame. Nežinau 
bet “pamenu”....

Kad Juozas butu fdozofisz- 
kai apsvarstęs tuos du žodžius 
neabejotinai butu persitikri
nęs, kad ta mergele tikrai su 
pranta moteriszkus privalu
mus, butu supratęs kaip gile 
prasme ir kaip daug grąžos 
mislies juose talpinąs, bet jis 
ka ipo nemokintas vien instink 
tiviszkai atspėdamas tu žodžiu 
reikszme, atsake:

— Mariute, jus vis dar lai
kot save uez maža kūdiki ku
ris jauczia ant saves valdžia 
augsztesnio.

— Tas teisibe....
— Bet jug jus jau patar- 

pusi ir nesat mergaite, kuri 
klausit tur savo globėju ar au
klėtoju valios.

- Moteriszke visados, per 
visa givenima buna po valdžia 
ir netur savo liuosos valios at
sake mergina.

— Oho, tas nevisados teip 
ira — tarė Juozas — ogi mu 
su kaiminka Adomiene, ar po 
valdžia viro, ar ne tacziaus jis 
po jos valdžia!

— Tokia moterie ira nege 
ra, arba vėl jis ira blogu vi- 
ru. Bet dora moteriszke nie
kad neprivalo saves augszcziau 
statiti uez vira.

— O, kaipgi jiu daug žinot 
kasgi jum sake tai kas iszmo- 
kino.

— Sakit nieks neeake, o isz 
mokino dora, amžina atsilsi, 
motinėlė kuri kaip patis žinot 
visdos buvo nužeminta tėvui, 
o vienog buvo laiminga ir mi- 
lima nuo jo, kaipo ir nuo 
visos ezeiminos dideliu guodo- 
ta.

— Mariute — pradėjo vėl 
jaunikaitis nedrįsdamas iszrei-|

kezt merginai to, ka troszko 
pasakit jai.

— Ka? — klausė mergi
na žiūrėdama, in židinczias 
kvietkelias

— Nieko — asz norė
jau.... pasakit.... — 
klaust jus kodėl sziandien teip 
nelinksmos.

— Nežinau — atsake mer
gina.

— Vėl jus nežinot, nore vis 
ka žinot. ♦

Nuskine kvietkele varpelio 
arba gegutes, andarokaiti ir 
rodidamas merginai kalbėjo:

— Sztai žiūrėkit, kaip tas 
žied.dis giliai pasislepes links 
mai ezinsos.

— Man rėdos kad jis verkia 
Juozas bandė pažiūrėt mar

ginai in akie, bet ta šlepe jas 
nuo jo.

— Isztikro, jum viskas liud 
nastije pagrimzdes ir, sodas ir 
paukezteliai ir kvietkeles ir 
v’ekas, n- rs viekas-linkeminpsi 
kaipi ir asz pate e raliu labai 
linksmas.

— Linksmam viskas links
mu iszžiuri — ueztemije liūd
nai mergin:

Juozas jaute jos balso drėbė 
jima, szirdis jos dar smarkiau 
pradėjo plakti; jie trokezko 
nustumt nuo jos ta susikrimti 
ma ir liudnastie, bet nežinojo 
kaip ir kokiu budu. -f

— Ir jus galit but linkaJna 
kadangi asz netrukus pilik- 
eiu ponu namu ir tada jus juo
se galesite but ir but. I

Nusistebėjo matidamas rie- 
danczias aszarae isz jos akiu, 
kuroa sujudino ji labai. — 
Norėjo paimt jos ranka, bet ji 
isz trauke szarpiai jam ja.

— Mariute, jus piketat? 
Uez ka? Ar jus nelinksmina 
tas kad asz pasiliksiu gaspado 
rium apsivesdamas. Tėvas jau 
senas ir namus man nor ria- 
vest. 1

— Ne, galit sau darit ka no 
rit asz turiu iezeit — einu....

Ir pasikėlus norėjo pabėgt, 
bet jis ja pavijo.

— Meldžiu palik mane 
— viena esmių naszlaite. ne
turiu namu negi pastoges svie
te....

Juozas buvo persigandęs ir 
negalėjo suprast reiszkimo“žo- 
džiu merginos;

— Ka kalbat! Jug mano 
namai ira jum namais, tėvo 
turtai, mudviejų turtu.

— Netiesa, asz neturiu nie 
ko, o tėvo turtai pasiliks jum 
ir jusu paežiai.

Juozas linksmiau atsiduso, 
kaipi kokia sunkia naszta nuo 
saves numėtės. Nauju mielių 
vilnis atplaukė jam in galva 
ir besisz’psodamas atsiliepe:

— Mariute, jus buvote ma 
no gera sesute, dabar žinote 
jau kad nesame vienos moti
nos vaikai, bet suprantu kad 
rieza mus tas, kas neneza ne 
brolio su sesere.

Matau, jus mane milit es
mių laimingiausias ant svieto 
Ta mano isz inkta paczia jus 
esat — viliuosiu kad neat- 
stumsit manes nuo saves, ne 
sužeisit ant amžių mano szir- 
dies. kuri iszrinku sau jusu 
szirdi.

Mergeles veidas persikeite 
Stovėjo visa kaipi liepsnose, 
apsarkus, nuleidus gedlivas 
akis — tilejo, o Juozui iszžiu- 
rejo tikra dievaite priesz ku
ria eme ji neras pult ant ke 
hu, bet jam nežinomas buvo 
dar būdas pasielgimo civilizuo 
tu žmonių tokiuose kartuose, 
vien paėmė ja usz rankos, pri 
glaudė prie saves ir dekavojo 
jai, akimis, kurios dabar žiu- 
rejo pro tuos duszios langelius 
ir gilmes dusziu. — Dabar abi 
duszios jaute ta pat abi buvo 
vienokiai laimingos, nes abi 
buvo kaipi viena buitim.

III
Saulute gražiai spindėjo ir 

auksavo lankus, banguojan- 
czius buinais javais. Nokstan- 
ežios varpos tarpe saves mei
lingai kugždėjo, medžiai mu
kę tikes meliodijas linguoda 
mi kits kitam pagal gaidų dai 
neles galvomis, kaipi besimibn 
tiejie, paukszteliai prie savo 
lizdeliu cziulbejo.

Jurgis naszlis sėdėjo ant 
velėnos suolelio pa vesi je židi n 
ežios kvapsningos liepos ir 
klausė pagrimzdes mastise, ar 
kokiose tai durnuose, tu gam 
tos. balsu. Akis jojo žiurėjo 
ne mirkeziojant in erdvibes, in 
ten kur tarei kaipi kad mate 
ta, kas jam buvo mielu bran
giu bet atskirtu nuo jo.

(Tolaus bus).

Nevienas pribuna in Amerika, 
Tai da nežino nieką, 

O apie latryeta gerai numano, 
Ba tuojaua ejna sau jeszkoti

namo,
Kur galėtu laika linksmai 

praleisti,
Su czion buveis neapsileisti,

Bet jago kvailys, 
Kaip negelia, 

Jagu nieko než’no, 
Tai paskui ir varga pažino. 

Sarmatos tiek pridaro, 
Jog kožna nuo saves varo, 

Kad neapteiktu dovana, 
Tfu, kad jin galas bus gana.

Tris viedrus alaus turėjo,
Ba tiek suderėjo, 

Kas karve iszlaime1, 
Tas už alų užmokės. 
Mat karve raifekf >, 
Tai sueymas buvo. 
Nes vyrai susitarė, 

Alu pavogė.
.Gere, ne laszo nepaliko, " 

Teip Nuamszere atsitiko.
* * *

Ant kriksztinii Baltimore 
pasigėrė,

Ir tuojaus susiėdė, 
Susidraskė t-rlas, 
S įsidauže galvas;

Po valandai, gš 
Velei buvo gerai.

(J ka, bobeles prad-jo, 
1-z pradžios tik liežuvei kle- 

gej°.
Ir jau pasisziausze, nagus at 

kiszo,
Bet vyrai in tai nesikiszo, 
Kožnas saviszkia in szali nu

stūmė,
O da ir per terla davė.

Butu viekas gerai,
Kad nebūtu girdėja anglikai, 
Paskui isz polanderiu juokėsi, 
Pinztais rodo ir tycziuojesi.

* * *
Kur ten Ilinojuje, 

Kokiame užkaborije,
L'etuviu apie 20 familijn 

gyvena, 
Nes jau gana!

Bobos liežuvius ylgus turi, 
Sarmatos jokios neturi, 

Bjaurei apkalbineje, 
Viena kita aplojineje.

Nevet ir pas lenku kuninga 
bėgiojo,

Pacztus nesziojo, 
Szauke: J.agomo'c kokani, 

Ta prekeikta Ji.czkani, 
Isz klopami trinasi, 
Ai jeszcze vizivasi.

Tai paskui kuningas pipyru 
duoda,

O tai per tokia nusususia 
kuodą,

Ir jagu ka palokai padaro, 
Tai vis ant Lietuviu užvaro

Ne senei tris palokai, 
Sumusze viena vaikyna mir

tinai,
Na ir pasakė, jog tai Lietuve5, 

O tai suvis neteisei.

*

Kur ten Pensilvanijoje, 
Apygardoje vienoje, 
Gauja girtuokliu, 
Žinoma Lietuviu, 
Užsimanė mėsos, 

Visztienos, ne kitos.
Ant medžiokles nusidavė, 

Kur ten in tvartą insilauže, 
Dvi visztas ir ga’di paėmė,

Namon parsinesze.
Tuojaus galvas nusuku, 

Del visztu ir del gaiduku, 
Kad balus, tai balus, 

Mesatdi, arielka gere, lie 
jesi alus, 

Ant rytojaus bosas visztu 
pasigiado,

Ėjo pėdom ant purvino ir 
gauje latru surado,

Ba ne tik pėdos ir kranjei 
buvo, 

Sztai ir vaitas pribuvo.
Gauja to nesitikėjo,

Ba da po puotai gulėjo, 
Nežinau kaip bus,

Bet už viszteles gerai nuskus.

"SAVIZROLAS”JsJ
Juokingas

Apraszymas^šgS^S
45 pu. 6x9 col. dydūmo. Preke 15c.

W. D. Bocxlowtki-Co. Mabacoy City,P

Sumanus praseziokelis.
Vagonas rukintojams buvo 

pilnas pasažieriu. Tarp ju tū
las inteligentas, ar gentelmo- 
nas, rūke smarkiai cigara po 
cigaro, kad beveik tamsu bv 
vo vagone nuo durnu. Daugo 
mas pradėjo kosėt ir piko ant 
rukiko, bet nieks nenorėjo už 
gauti savo atsiliepimu gente) 
mono. Net tūlas praszcziokelis, 
sėdintis szalep gentelmom 
kad durnai jam labiausia da 
griso, atsilepe:

— velicziau ponui, paliaut 
rūkius, nes gali būti bloga.....

— O tai kodėl? — klausia 
lipf stebėdamasis gentelmonas

— Jog tai vagonas T ikinto 
jam nieks netur tiesos mane pr 
verst paliaut rūkius. — G d ta 
raistai durnai kenkia?

— Tas tai nieko, bet matai, 
ponas, asz vežu su salimi ežia 
po suoleliu krepszi parako, jei 
gu kibirksztele nukristu, galė
tu pasidarit smarki eksplozija, 
tada visiem ežia butu bloga

Gentelmonas nubalęs isz iez- 
gasties, tuojaus iszmete laukan 
pro langa c gara ir iki galui 
savo keliones neruke:

Ant paskutines stacijos pra- 
szcriokelis iszsesd imas isz tru- 
kio pasilenke ir traukdamas 
savo krep z kalba:

— Eikszekite mano žirnia- 
lia>!

Visi supratę szposa prasz 
cziokelio, prunksztelejo garsia’ 
juokais, net ir patsai gentel 
monas, kuri prigavo praszczio 
kel s p r avo suma, i iguma.

Lntroligatorue
APUIHBTIJVK KSTGL.

7 )»ir i > H •»< > i. ru si i jget istorini 
n t Los ir laikraszciei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagis Drangas, Tėvynė ir L L 
Prisiunsdami knygas apmokekyte parito >1 
ekspreso kaKstiis. Adresas:

Lithuaoiao Blodary.
<rit

“KAPITONAS 
VELNIAS”

Prietikiai Cirano De Bergarac

Verto Isz Franruzu Kalbos 
K U N. DR. M JU0D1SZIUS

Yra tai labai 
užimanti il
ki nga apysaka, 
padalinta in tris 
tomus. Visi tris 
tomai vienoje 
knygoje.

404 Puslapiu. 6x9 col. Dydumo.

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BOCZKOWSKI-CO. 
MAllXNOY CITY, PA.

Lieiuvisska AGENTŪRA IR OTORASBAS.
Asz esmių po kaucija Ohio valet 

turiu dideli agentūra ir kontora bar 
savo loonam name vertes $12,00 
Parduodu laiva-kortes ant gerians 
greieziausiu laivu. Siunoziu piningi 
visas dalis svieto, nelaikydamas piūir 
pas save nei vienos dienos, bet too

iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amei 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prim 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite szit
4. J. KEVDOSZIUS. 202 TroySt. Dayton. Oh

SvelKata Auga! 
KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SĖKLĄ; kuri gm 
žini sudycstn, puikiai anga ir gausius vaisius at
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta genii lig?, pritaiko atsakan
čiai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
ligų, užmezga išgydymą. sugrąžina pajiegas ir Iš
augina puikių sveikatų ir drūtumų, kas sutelkia 
žmogui laimę ir linksmybę. PH1LADELPHI0S 
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių 
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kių ligų
C \ 112 11/ U T H YRA TAI DIDŽIAUSIAS 
AVr l\ri I n turtas žmogaus. BE U V L11Y1 1 1 1 1 SVEIKATOS NĖRA LAI 
MES NE LINKSMYBES ANT SVIETO.

Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 
laiko pa taiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro exporamentun ut sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotas. To 
kiiun jau tik galima tikėti.

Prlvatlškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Kllnlko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
lieknrstas iš šviežių gva m lituotų medikamentų, seniausių ir naujausių Išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patįs žmones rašo:
GARBINGAS 1’11. M. CLINIC! Pranešu, lead livkarstas subaigė m ir esame labai nigs- Į 

nėdlnti už tikrą pagalbą; greitą ir gerų išgydymų. Mano moteris teipat Jau yra sveika nikų 
siunčia širdingiausių padėkavonę. .Jūsų pamačlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, skelbsim 1 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekamodėkavoda- I 
mi su moterių A. Antonlckas. Iron and Metftl Co. So. Richmond, Va.

Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., teipat šimtais kartų dėknvoja.ni ’ 
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, niisilpnėjusios ir suiro- 1 
Šios sveikatos — teipat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth SL, Į 
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192. Boswell, Pa. Mr. J. TY.MCZUKAS, 3MCen- J 
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu se- g 
gal i iiul_8u talpi nli.
ĮSITEMYKIT, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada. į 

KAD FSI NESVEIKAI BET nor! pastoti sveikų IV LL1IY./AO, LAIMINGU, tad atsilankyk, \ 
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligų bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, • 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tuksiančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka- i 
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip Ir užsisenč- I 
jusias ligas nuo skaudėjimo: p -čiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal- f 
vos, šonų: išlx"rimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystūs sėklos nubi-ei S 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,ini- 1 
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo; užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų. Ink* 1 
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, neral- f 
gos, neturėjimo apetits be peilio be pjaustymo l»c aparnrijos, bet su Nekarštoms, kurha < 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir page Ibos J 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. 1

VALANDOJ: nuo 10 iš ryto Iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėlny- 1 
čiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kllnlko dovanai ir skaitykit knygų „Daktaras , f

K
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BISCHOFF’S
287 Broadway 

AeuJ ) urk, N. Y, 
Kas reiknlnuna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

BANKING HOUSE
Kampas Readc Ulicze

1 elefo/iaa.* B orth 2822.

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta ISISni.

Pinigus siunezime in Krajn kno greicziauseL
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kure*.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivin visu Linijų in ir isz 

K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Krajn pastorojame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentalinzkaa Poperas bū 

paliudyimu Konsulio,
Atjeszkojima Dalia atlieka teisingiausiai.

— : Del vygados Tauneozin laikome atydaryta >— 
Su bato j e iki 8 ad. vakare. Nedėlioja n no 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiazka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtas reikalas greiozinaaat, iaiaingiaaMi, ir 
pigiausai galite atlikti.

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

M. J. DAMIJONAITIS
812-814 W. 33rd St. Chicago, III.

P. S. Nesiunčia katalogą I užrubežius

50,000
Vysai Dykai

pavardė.

8LcitafJ..*..v.

Viru

Vardas Ir

Ta dykai gauta knyga yra wertča 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.

Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
reikalauti vieną iš tu stebuklingu 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierą, katrie parcidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie no 
galūC nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikin 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma j trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali tą 
pasekti.

Adresas.

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
DR. JOS. LISTER & CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, Ill.

Godotinasai Tamista: Aš esu užintoresuotas Tamiatas prižadeimu siusti Vysai 
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

nas, nevedės arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokio varda medikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums 
o gausto tą knygą.

Ar Esat Kankinami

Dykai 
del

Užnuodijimu Kraują arba Brantais, 
Triperiu, Abclnu Prastoimu Spėkų, 
Prastotum Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsi veržimu šlapiname 
Kanale, Reumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligoms?

Jeigu turėt skausmus stronosi, 
prastoima apetitą, surugusi pyha, 
biauru skausmą galvos, tulžinius pri* 
puolimus, i egalet miegoti, jausta* 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktųs ir aržus,—turetė gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku. •

Tūkstančiais vyru atgnva sava 
pilna sveikata su pagalba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra kra1* 
tuvo žinios ir talpina tam tykras 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, Lngotas arba biti
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vai-

del
isz-
ne
sa-

Mano pusbrolis Matenszas Kro- 
ozius paeina isz Kauno gub., Ragu' 
vos volost., Trakinika kaimo, jis pats 
ar kas 
adreso.

Mano teta Mikalina Misievioziute 
po tėvo, dabar jau ženota bet neži
nau josios vyro pravardes. 4 meta’ 
adgalios gyveno Brooklyne dar ne
žinau kur buna. Paeina isz Kauno 
gub. Butiszkio parapijos Plikiu kai
mo. Tegul atsiszauke ant adreso:

(09 °l) 
Adomas Poozevioziua

323 S. Chesnut st. Shenandoah, Pa.

Mano dede Tamoszius Jonas ir 
Raulas Zarnauokai paeina isz Kalva
rijos pav., Nodnemensko gmino, 
Raudonikiu kaimo praszau atsiszaukt 
ant adreso: (gg *o^)

Ant. ^arnauckas
Box 214 Torrington, Conn,

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

Money Orderi arba pinigus registruotam laiške, adresu:

. J. M. TANANEVICZ, e
3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

Mano dede senis Mauszas paeina 
isz kauno gub., Szilalies miestelio, 
Raseinių pav., G pėdu 7 coliu auksz- 

czio, Raudona barzda, kas apie jin 
danesz ant adreso aplaikys 5 dol. 
nagrados. (09 -o,)

Jos. Gestautas
42 W. 6 th st. Georgetown Ill.

M, Wosilius.
Box 278. Wilburton, Okla,

kitas praszau atsiszaukt ant 
(09 '°l) 

P. Juszkis
5 th. st. Des Moines Iowa.

Gausi auka Vaikai ir par ėdalai

Julia 1891 go-

jjUEnhiPc^-

I
liBgtš tS

SKAITYK!

t

gor. Kalvarija 
sta>šym;Jzems-

Prisiuskite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paozta.
Kaaztua nusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.Smtk Al; Malu., CiljP,

\G HOUSE 
We [fa 
HortAM

...Moraliszka Kabala.
Katra iszdeda žmogaus ateiti 

Preke — lOo.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

KLIBINA KULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T. B,

Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas... 
Arba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garaingiauai Cbaldiszkn 

Persiazku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

po kaucija Obionteį 
agentūra ir koitonhiį 
n aama vertei 
liva-kbrtei ut 
laivu. Simeiiu tiįJ 
veto, nelaikydami! 
vienoa dieno, 

szkos piningą ututerį 
ka daaiiinoti reiki 
pause, Adresavau uį, 
St. Dayton, mį
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Sii szitokiu antgalviu randa 
me akyva žinute, “Žvaigždėje” 
iezimta isz Lietuvos laikraez- 
czio “Vilties.” Žinute skamba 
teip:

GAUSI AUKA. Paberže, 
Krakenavos valsczo. Pasklydo 
žinia, jog dvarininke Tikieje- 
viene Paberžes dviklesei mo 
kyklai paaukojusi 5000 rub
liu. Gerai žinodamas dalyka, 
placziau praneezu apie tai vi
suomenei.

Paberže — tai buvęs didelis 
dvaras, • gnlejes pacziame tri
kampyje, Panevėžio, Kauno ir 
Siaubu pavietu tarpe. Prie 
pat dvaro stovi nedidele medi
ne Paberžes bažnytėlė. Dvaras 
buvo naszles Tikiejevienes. Pe 
reita vasara Tikiejeviene visa 
d vara pardavė vietos valstie- 
cziams. Dvaro rumus, apie dvi 
deezimtini sodo ir dar 5000 
rub. pinigais ji pavede szvieti- 
mo ministerijai, kad įsteigtu 
Paberžėje dviklese jos vardo 
mokykla su amatu skyrium. 
Ministerija sutiko. Ir szimet 
nuo rugsėjo 1 d. prasidės moks 
las. Tokiuo budu Tikiejevie
nes dosnumu ir szis užkampis 
ingys szvietimo židini, ir vietos 
žmones amžinai bus jai dėkin
gi-

Paklausta, kodėl ji, būdama 
ruse, paskyrė tokia gausia au 
ka lietuviu reikalam, jis atsa 
ke: “Žinote, kuo buvo dvaras 
baudžiavos laikais ir ka asz no 
riu dabar isz jo padaryti, nau
josios gadynes auezrai szvin- 
tant Bus tai kad ir maža’, bet 
vis tik szioks-toke atlyginimas 
vaikams už ju senuoliu vargus. 
Da vel-juk asz Kauno gub. 
dvarininke. Szita Jvieta ilgus 
metus davė man gera pelną 
Kokia isz manes butu piliete, 
jei asz nore ir maža krisleli ne 
ateimokecziau už tai vietiniems 
darbo žmonėms. Ir isz d >risz- 
kos puses žiūrint, neturiu tei
ses kitaip pasielgt'.

Mjisu vahcziuje yra dar vie
nas rusas dvarininkas Jankaus 
kas, kurio taip-pat rupescziu 
ir isz dalies leszomis steigiama 
pas mus mokykla.

Szituokioe žinutes, gimdo 
panevale mumise klausima — 
Argi tiktai tarpe vienos kata 
likyetes žiba padorumo ir lab
darybės jausmai? Aiszkiai ir 
tankiai patemijama kad buvo 
praeitej ir dabartej yra žmo
nes visu tautu bei tikybų, ku 
rie ižiuri in aeztnas buvusias 
skriaudas, ir nors menku tru- 
pucziuku mėgina praeites žiau 
rūmas apiprosint. Teip tai pa
dare iezmintinga pravoslave 
rtiske Tikiejeviene ir pravosla
vas ruskis Jankauskas.

Teisybia pasakius, Pabiržts 
Tikejevieniai arba Jankauskui 
daug lengviaus aukaut moks- 
lainiai 5000 rubliu, negu jos 
kurni ežiui 5 auksinai, bet kad 
ji yra motere ruske ir praves 
lave, o tiek aukauja, tai jos 
labdaryste kad tik nevirszina 
kai kuriuos lietuvius katalikus 
gerai net pasiturinezius.

Yra žmonių ruskiu ypatin
gai isz apszviestesniuju, kad 
anie gerai permato jogei Lie
tuvos szalele tai buvo dar ne
seniai nevalninke su suriszto- 
mis rankomis, o kada cieso
riaus biurokratija su cinokrali 
ja skūra anos ange tai ir de
juot nebuvo galima.

Nesapaliojant platybia cie- 
soriszkos cinokratijos darbu 
tik menkutia czion isz praeites 
privesiu nuožura kuri ne skau 
di plasztaka siege biedna lietu 
vi praeitej. Setai prikazas:

M. V. D. Naczalnik Kalva 
rijskago ujiezda po Vojen. 
Poke Otd. 24 
da N. 12,896

Burgomistru 
Voitam gmin i
kim stražnikam. Do svedenija 
Ministerstva Vnutrennich Diel 
doszlo, czto v niekotorych gu- 
berniacli sredi prostogo naro 
da rasprostraniaetsia Kalen- 
dar na žmudsko — litovskam 
jazikie, so statjami prolivo 
prmilelslvenno napravlenija 
pod zaglavijem: Lietuvos Ūki
ninku Kalendorius seno meto 
1892 Wilno 1891 g. Kalen- 
dar etot napiczatan za gran-’- 
ceju s pcdložennym obozmč 
enijem c-mzurnego dozvolenija 
in miestą pcczatanija.

Vsliedstvije č'go, glavnoje 
Upravlenije po dielam pičati 
cirkuliarom at 16 sego Julia 
za No. 3019 prosit sdielat za- 
visiišč je rasporiažemje obiz- 
jatiji ozm čennago Kalendaria 
iz obn šč mije v kniznich lav- 
kach i magazinach i vospn.š 
čijet prodazi jego na ulicich 
ravno pl< šč idiach i drugicl) 
publ čt'cIi miestach, a ravno 
čirez chidelščkov i na jar- 
markach.

Ob izložennom davaja vam 
znai predpisivaju priniat inieri 
k un čtoženiju onago Kalen
daria.

Ja Načtlnik Ujiezda-Garb- 
aš ivski.

Dielo proizvcdytel Toma- 
živski.

Anuomet Prusnose iszeinan- 
tis “Ūkininkas” ir jo Kalen
doriai, tai buvo ūkininkams 
vadovėlis ūkininkavimo ir, po 
tokiu valdžios czinokratu pa
liepimo, žiemskiai nei kurmiai 
knisosi po lietuviszka žmonija 
jieszkodami kalendorių, o kar
tais pasisekė užeziuopt, ir tie 
pas kuriuos surasta gavo vidu- 
tiniszkas bausmes.

Motiejus Akialis iez Brcciez 
kės szale Liudvinavo ūkinin
kas gavo už kalendori ieztremt 
ant dvieju metu Rygon; kuni
gas Arnastauskas isz Mariam- 
poles vikaras už kalendori isz- 
tremtas buvo kelis metus R i 
eijon ir daug kitu tapo anuo
met už tokius niekniekius iez- 
temti isz tėvynės.

Dabargi atgijusi spauda 
Lietuvoj, sužadino gyventojus 
gana spartum žingsniu prie 
ekonomiezku sujudimu kad ir 
patis rusai inžiuredami in rupee 
tinga žmonijos truea ezeip teip 
paremia. S. K.

'.oncertinte

Apsipacziuos su prezidento duktere.
Franc:a Sayre, jaunas advokatas, neužylgio apsipscziuos 

su pana Jessie Wileon, antra duktere prezidento Su v. Steitu.

Tas svietas jaunu ir mažu 
bueziu neira, kaip mums euau 
gueiems, iszrodo teip vieiszkai 
laimingais. Patirta jau, kad 
vaikai praleidžia nekarta sa
vo givenime valandas pilnas 
kartibiu liudnaecziu ir nesma
gumu, jog ir jie pažinsta tuos 
jausmus, kokius suaugusioje 
nelengvai daturi.

Vaikai teip-gi turi savo ru 
pesezius, baimias ateities, sim
patijas ir antipatijas, svajones 
ir tikslus, arba mierius. Szis, 
bei tas artavoja vale vaiko, 
bei tvirkina, lepina gadina jo 
pobūdi, arba vėl tobulina ji. 
Bet paliksiu tai, kadangi no
riu ežia kelis žodžius tiktai 
parasziti del parodimo to, kaip 
neiszmaniai elgiasi tie, kurie 
savo vaikus, ipacz mergaites 
mėgsta isz mažens puikiai ir 
brangiai gerbti. Tas ira labai 
vedingu ir didele intekme turi 
ant kūdikio.

Netikės tie kurie nenumano 
apie psichologija, ir kurie ne 
uezsiima psichologija kūdikio 
kokia intekme turi ant laimes, 
bei susikrimtimo, geruma, bei 
piktibes, darbszumo, bei tingi- 
nistes vaiku neszeine (mada) 
ana valditoja szirdžiu ir du- 
sziu motinu, tetų ir globėju.

Paredalas vienog sortuoja 
jauna svietą, daro isz vaiku 
gerus, bei blogus žmones, arba 
bent prisideda žirniai prie to 
Gimditojai labai turėtu paiseti 
ant to, kaip tur savo vaikus 
dėvėti, idant ju jauna pobūdi 
tobulinti, idant nepadarit kudi 
kius savo iszd:džiu,nes žmogus 
iszdidus ira juokingu ir paiku.

Gimd tojai už gerus darbus, 
uez gražu pasielgimą kudiko, 
tuojaus, žada, ipacz mergaitei 
atmokesti, žada nupirkt “gra
žia dresiuke,” bei skribele. Tas 
ezirdije mergaites pasėja gru 
dus pagedavimo, kurie vėliaus 
tarpstant kūdikiui iszsivisto, 
iezbujoja ir ja i isznaikinti to 
negalima

Kiti vėl matidami menkai, 
o net suvis prastai paredita 
svetima kūdiki, ipatingai “ma 
ma,” rodo ji savo kūdikiui, 
kalbėdama:

— Szttai, žiūrėk koks ten 
biaurus vaikas - bei - mergai 
te, kokis apdriskęs, purvinas, 
o tu “c'cie” gražus, o tu gra 
žiai pareditas, ar paredita. Ne 
sibovik su juom, ir tam pane- 
sziai.

Ar tokie žodžiai motinos sė
ja in jauna kūdikio duezia do- 
ribe? — aiszku ir lengva kiek 
vienam suprasti, kad ne! Sėja 
in ja nedoribes grudus, grudus 
neapikautos ir niekinimo ki
tais. Ipacz merga’eziu szirdise 
veik tu piktibiu ir nedoribiu 
grudai prigija. Matidamos sa
vo sandraugias praeziau pare
ditas akiveizdoi ju didžuojasi, 
niekina anoms žemina, piktai 
kalba ir iszjuokineja. Isz to
kios mergaites ateites vargiai 
gera ir dora bus moteriszke.

Labai lengva pateminti kiek 
vienam tas visas virszminetas 
idas ir piktibes pas kiekviena 
puikiai tėvu gerbiama mergai
te. Jeigu tokia iezvista, kad 
jos paredalas menkesnis usz 
paredala sandraugee, jau sznai 
riai žiuri, jau duezioje savo 
jauezia užvidejima ir neapikan 
ta, surengimjinezia jos szir- 
džiai didi sopuli Uez visa ta 
gali padekavot tik motinai, ku 
ri per savo akla, meile, arba 
per iezdidiste, bei daridama 
ant pikto kaiminai stengiasi 
iezpaskutinio redit savo “pu
pele” nei lele. Isz teip augina
mos dukreles neturės džiaugs 
mo motina neturės ir tas nelai 
mingas, viras, kuriam teks ta 
jos dukrele. Teip auginant mo 
tina paiso tik ant pavirszio sa
vo dukreles, tik ant kūno, kad 
gražiai iszžiuretu, bet suvis ne 
mato, kad jos dukreles duszia 
apželus visom biauriausiom 
piktžolėms, kad nors kūno isz 
veiza graži, bet duszia, szirdis, 
biauri.

Visai netokie tur but pama
tai aug’nimo dukreles. Pui 
kus gerbimas suvis negal va
dintis gražiu auginimu.

Motina privalo. visudau 
giausiai paiseti auginant dūk 
rele, ant to, idant apgerbti kuo 
puikiausiai dukreles duszia 
grąž oms ipatibemis ir doribe-

KUR BUNA
Mano pati Katre Raoziukaitiene 

po tėvais Poteliuniute ižbego 26 
June su Franu Povilaioziu, iszsiveže 
mergaite Ona 3 m, paeina isz Suval
kų gub., Sejnu pav., Janaslova gmi
no, aukszto augimo, raudono veido 
dikto sudėjimo, sverente apie 200 
svaru, jagu kur atsibaladotu praszau 
duot žine ant adreso. (gg «oą)

J. Racziukaitis
768 Bank st, Waterbury Conn

Mano draugas Steponas Roką 2 
m. adgal gyveno Belle Valley Ohio 
isz ten iszvaževo in Chicaga o dabar 
nežinau kur, paeina isz Kauno gub., 
Telsziu pav., jis pats ar kas kitas 
praszau daneszt ant adreso.

L. Androsky.
Y M. C. A. Freedom Pa.

Mano draugai Antanas Sėmenis 
paeina isz Meteliu para., Baroziu 
kaimo, pirma gyveno Windber, Pa. 
Adomas Parulonis pirmiau gyveno 
Cleveland, Ohio o dabar nežinau kur 
praszau atsiszaukt ant adreso,

A. G, Bernackas.
471 E South St.

Wilkes-Barre Pa.

Franas Walsh, pirmsedis naujos Iszdarbystes 
(pramones) kamissijos.

Petras Kaminskas paeina isz Su
valkų gub., Starapoles pav., Miką* 
liszkio gmino., Skrinupio kaimo, pir
miau gyveno Wilburton, Okla, isz 
ten iszvaževo in Mikorton Okla. o da 
bar nežinau kur turiu svarbu reikalą 
apie jio prapartes tegul jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVAKORCZIU SKYRUS-

P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANIA 
Cor. 12-th. & CarsonJSt., S.8.Pittsburg, Pa-

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

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greieziause ir pigiause, Parduoda Laivakorles ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve aųj 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro įsr 
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijos.

Naudinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti I

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

ĮSTEIGTAS ĮSOS METAIS.

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

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

Katalikas nėra laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
kinantis lietuvius išeivius.

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

Katalikas turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus. *
Kataliko prenumerata Suv. Vai. Siaur. Amer.: metams $2, pusei metų'$1

Kanadoj ir Meksiko: Metams $3, pusei metų $1.50,
Rusijoj, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei motų $1.50.

Turtingi ir beturcziai nuo 
lat matosi, pasipažinsta, bet re 
tai kada snrisza juos broliszka 
meile, kadangi turtingo žmo
gaus, kurio gimditojai tokiais 
pat buvo, szirdis no mažumes 
inpratus niekint neturtėliais.

Tad rūpinkite motinos au
gint savo dukrelias, ipatingai 
dukrelias dorai, stengkites in- 
kvėpti in jas visas gražias ipa 
tibes ir doros pajautimus, nai
kinkite isz visos savo gales ir 
nedaleiskite keroti ju dusziose 
iszdidistei, savmilistei, neapi- 
kantai, neprisotintiems geis
mams, o rūpinkitės ju szirdis 
parediti visupuikiausiai, mei
lia artimo, dora mielaszirdis- 
tia, ir kitom gražiom doribe- 
mis krikszczioniszkoms. Atsi
minkite ir niekad to nemirsz-

Mano dede Jonas Milauokas 19 m, 
kaip Amerike, paeina igz Suvaiko 
gub., Wilkaviszkio pav,, Gražyszkiu 
para., pirmiau gyveno Brooklyne o 
dabar nežinau kur teip-gi mano pus
brolis Steponas Gedvilukas paeina 
isz Kauno gub., .asz Rozalijos Mi- 
lauckiutes duktė jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso, (gg o;) 

Julia MoMaley.
526 S Hidas St, Phila, Pa.
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i UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

! CAPITOL STOCK 1123,000. SURPLUS IR PROFITS {300,000.
Su v. ValsL 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.

9-ad. ryte lig 3 popiet 
Subatomis 9 lig 12-ad.

.: HARRISON BALL, Prezidentas.
;; F. J. NOONAN, V ice-Prezidentas.
■ • W. H. KOHLER, Kaaierius.
i ii

mis, idant szirdis jos mokėtu 
mielti visas luomas, visus žmo 
nes vienuodai, idant patalkių 
su sujunginet aogszenius su 
semesnials, suriszti broliszka 
meilia ir draugistia artimes 
nius su tolmais ir tt.

Lz merginos, ne bus gera 
moteris, o iez mergaites — mer 
gina, jeigu motina, ar globėja 
paiso tik apie jos pavirezine 
iszveiza.

Nereikia ežia suvis mialitJI 
kad mažu mergaieziu suvis ne 
reikia gražiai gerbti, arba redi 
ti! Prider rediti jas gražiai, bet 
motina niekad neprivolo pa- 
mirszt to, idant redinima savo 
ne iszvistinet kudikije puiki- 
bes, arba iszdidietes. Eitetika 
būtinai yra reikalinga kūdi
kiui visame, bet prie iezdirbto
pajautimo grož:o, būtinai rei- kite, kad jos ketina pasilikt 
kia užlaikiti pedagogiezka at 
sarguma ir nesiboviti kūdikiu 
nei lelia, o mokintis, iez jo viso 
pasielgimo isztraukineti sav 
mokeliszka nauda; teip besiel
giant motina pati tobulinasi ir 
tuotarpu kūdiki savo valdo, 
idant pastatiti ji ant givenimo 
gero kelio.

Prider saugotis pratint, i- 
pacz mergaitias prie neszioji- 
mo brarigiu apsivilkimu ir pa
redalu, nes paaugus tokia mer
gaite jau niekad neprisisotina, 
niekad nepasikakdina pareda- 
lais, pastoja iszlaidunia, ir — 
žodžiu sakant — motina viso 
pikto.

Ar-gi vaikam, arba mažom 
mergaitėm tinka neszioti akso 
mus, szilkus gelumbias ir isz ki 
tu brangiu ceikiu apsivilkimus 
arba skribelias papuosztae 
brangiom plunksnom, sagutėm 
ir kitom brangiom papuoszem 
Teip pareditos daug jaukin- 
giau iszžiuri negu, butu pare
dita prastai, bet iszmintingai 
tinkamai ir pridereneziai pagal 
luomos ir metu.

Labai blogai daro ir tie tė
vai kurie savo vaikelius visai 
apleidžia, daleidžia jiems 
vaikszcziot apdriskusiems, api 
pliszusiems, nore ir isztenka 
devet savo vaikelius geriau. 
Jug kūdikio drapanėlė nie
kad negal brangiai tėvams 
kasztuoti, o da pigiau parsieis, 
jeigu pati motina paiso apie sa 
vo vaikelius ir jeigu jie jai ru
pi, ko man rodos aiszkint ne 
reikia, nes kiekvienam lengva 
suprasti — o motina dora ir 
paveizdinga jug turi žinoti tai, 
kaip skaudu ira kūdikiui esan 
ežiam apipliszusiui, matant 
kitus gražiai, czistai, szvariai, 
pareditus, nupraustus ir suszu- 
kuotus.

Kaip puikus pervirsz dėvė
jimas, teip Ilgiai ir apleidimas 
visiszkas jaunoie dusziose sė
ja grudus piktžolių, nedoribiu 
Kūdikis matantis kitus paredi
tus puikiai būdamas pats ba
su, apipliszusiu, alkanu,, pa- 
jauezia apart kitu jausmu 
jausma užvidejimo....

Tarp vaiku, jau paezioje in 
žangoje givenimo tveriasi ru- 
bežiai draugijiszki ir bend- 
riszki....

moterimis ir motinoms, kad isz 
ju tur gimti ateisianti gentkar- 
te, kad tik geros doros moti
nos, pridereneziai auginami 
vaikai buna gerais žmonėms. 
Vengkite, kaip galėdamos isz 
didistes ir visu idu akiyeiz- 
doj savo dukrelių, idant rė
dant ir gerbiant kuna ju, nesu 
bjaurintumet duszios, o priesz 
vis stengkites ir labai paise- 
kit ant to idant per puiku ger 
bima ju, neinskiepitumete in 
szirdi dukreles jausmu nepri- 
sotinto geismo paredalu, 
kuriu neviena dukrele 
kripsta net isz doros kelio, 
galėdama kitaip prisotint
vo geismus, pasileidžia ant to 
kelio, kur doribes nėra jau 
Nepraleiskite tu pamokinimu 
pro savo ausis su veju moti 
nos, kuriom rupi likimas 
keliu. NAUJA KNYGA 

•PO VAHDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO. 

Yra Ui praktiezataaM Kayga 
kokio* lig mIo! Lietuvai tarėjo.

Ir teip radeta, Jog ka tiktai 
prikurtas Griaoriaa taa Ltetavea 
gali ta trumpa taika pats par 
sava tazmokii Aagakkai ištek 
tiek kalbat

390 Dainų tiktai uz $1 V
BU NUSIUNTIMU r

Iždaveme Didele Kninga /įi
Dainų susidedanti isz u

390DAINŲ 5

Knyga druozei susiūta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite Dainelu, 
Per ciela meta ant visu d i end u

“SAULE” 
Mahanoy City, Pa.

Kd

i į A. OLSZEWSKIO BANKA
Chicago, Illinois

PRIIMA pinigus Uupinimui nuo $1.00 Ir augščiau ir moka 3 pro
centą už padėtus pinigus.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų ir štorų Chicagoje.
SIUNČIA pinigus i visas dalis svieto ir parduoda šifkortes ant vi

sų linijų.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų Ir amerikoniškus ant 

ruskų.

Turint kokius nors reiklius Į Buiką rašykit šiuorn adresu:

A. OLSZEWSKI BANK f
3252 So. Halsted St. CHICAGO, ILL'.1

...........................



W. RYNKEWICZ1US
.. NOTARIUSZAS..

233-235 W. CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA.
PRIVATI8ZKA BANKA ANT SUDEJLMO PINIGU 

.......PO PRIZLRA 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.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 

Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, J uostas, 

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

ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma. 
Apsaugoji! 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] peržiureti o jaigu pirksite tai busite 
užganedyti.

jau atmonijo židui usznuskriau 
■Lima jo, bet židas prieszin- 
gai mieli jo kad prigag?o vėl 
mužiką. Bdt ant ritojaus nuei
na in kieti, idant pažiūrėt prie 
szvieeos koki kvit ežiai nupirk 
ti nuo mužiko... bet žiuri-jo- 
kiu kviteziu neturi kieti apart 
jo locnu, kuriuos mužikas tik 
perpiles in kita aruodai Supra 
to kerezta muž ko, suprato kad 
ne jis, o ji mužikas prigavo; 
jis pavogė jam indikus, o mu
žikas pavogė jam kvu ežius. 
Apmaudaudamas bėga pas 
Ivana ir reikalauja nuo jo su
grąžinimo piningu, bet ezis jam 
teipgi atsako: “Skųsk mane!”. 
2 das matidamas, jog apmauda 
jo ir piktibe suvis mužiko ne- 
gazdina, prasze gerumu, kad 
bent tuos kvieczius jam sugra
žintu, kuriuos da pas save ture 
jo, bet mužikas jau nebuvo da 
bar paklusnas židui ir parode 
durie — o nabagas Joselis kuo 
veikiausiai smuko pro jas, 
dant iezvengt muž.kiezkoe 
kumezczioB.

Gera proga ineiti in 
apsimokama bizni

$25 Grafafonas už $21
(su 16 Dainomis)

Dr. O’Malley’s Spasabas...

Žinios Vietines.
— Lehigh Valles kasiklos 

iždirbe visa nedelia.
— Redingo badai dirbs tik 

ketures dienas kaip ir praejta 
nedelia.

— “Birutes” koras turėjo 
pasivažinejima ir Lakeside 
Nedeloje.

— Nedeloje Lakeside pru- 
* de nuskendo jaunas Lietuvis 

Jonas Pavenskis isz Szenado • 
rio. Ketino apeipicziuot szia 
nedelia su p. Helena Benavi- 
cziute.

— Diena 31 turėsime Young 
Buffalo Wild West cirkuea 
ant West parko.

— Daugelis Graiku iszke- 
liauna in tevynia dalibauti 
kareje prieszais nevidonus. 
Katrie neturi piningu ant ke 
liones tai draugystes aprūpina 
piningais ir szipkorte.

— Praeita Ketvergo vaka- 
ra laike naktinio darbo Hillso 
kasikloje likos pažeistas Jonas 
Vargo 23 m. senumo slavokas 
nog W. Maple St. Nelaimin
gas vaikinas ta pati nakti mi
re. Laidotuves atsibuvo Ne
dalioje popiet.

— Sziame laike mirszta 
daug mažu kūdikiu. Beveik 
kožna diena atsibuna po kele 
ta laidotuvių.

— Rinkėjai auku del “Old 
Home” apvaikszcziomo surin 
ko jau Buvirszum 17 szimtu 
doleriu del apmokėjimo kasz- 
tu tojo apvaikszcziojimo. Lig 
sziam laikui da ne viena lie- 
tuviszka draugyste nieko nepa 
aukavo. Keno tame kalte 
tai nežine bet visgi reiketu 
sziek tiek paaukauti ir paro
dyt kad lietuviams teipgi apei 
na ezitas apvaikszcziojimas.

— Gedmino Klobo mėne
sinis susirinkimas atsibus 7-ad 
szi vakara Bcczkaucku saleje. 
Visi sanariai privalo pribūti 
per paliepima Komiteto.

— 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. (j ■})

— Reikalinga mergina in 
kukne prie mazgojimo tolier- 
ku ir t. t. Atsiszaukite in 
Kelleys Hotel, prie Kajerio 
sales.

Parsiduoda Namai.
Parsiduoda szitie namai 

Mahanoy City, Pa. 122-142 
ir 216-218 W.jSpruce St. 
605-607 W. Centre St. 
Dasižinokite “Saules” ofise.

Cjj)

Ant pardavimo.
Mockaiczio salunas su namais 

Mahanoy City, Pa Apgyventas 
Lietuviais ir neper arti kitu sa 
lunu. Geroi vietoi prie gero 
trakto. Ant kito galo loto ran
dasi namai ant dvieju familiju, 
ir keletą geru tvartu.
Apie daugiaus dasižinosite pas 
Wm. Mcckaitis, 23 D Street, 
Mshanov Citv. Pa. (I 'll qirjMiiiiiiKi ad-

Kersztas, arba gudru
mas mužiko.

Kirsanove, Saratovo guber- 
nijoi židas Joselis turejes kar- 
czema, o priegtam da ir vedes 
prekiba tavoru nupirko už pen 
kis pirsztus, o žinoma vedant to 
kia prekiba Joselis biski turėjo 
pribijot savo bendru dali- 
vaujancziu toje pramonisteje 
Ipatingai bijojo savo bendro 
nekokio Ivano Ž das mat tik 
dasižinodaves kur ka galema 
pelniti, potam siuedaves savo 
bendra, arba aiszkiau pasakius 
viena isz bernu, darba atlikti. 
Vienkart židas dažinojo, kad 
tūlam padvan (palivarke) ran 
dasi penki puikus indikai. Nu 
siuntė juos pargabent Ivana 
prižadėjęs usz kožna indika po 
1 rbl. Padvari butą ta diena 
kriksztinos pas reditoju, todėl, 
girdi, nieks nepatemis atsilan- 
kimo, darbas nusiseks puikiai. 
Ivanas nuėjo ir tikrai darba 
atliko be jokiu sunkįnibiu ir 
kliucziu; ne szunes nelojo, o 
Ivanas ant indiku nujojo. Su
sikrovęs laima in maisza. Iva
nas nesza pas žida. Laimingai 
sugrįžęs su indikats, pareisa- 
lavo užmokesties, bet židas, 
kad tai buvo petn'czios vaka
ras, atsake jam, jog priimt ju 
szisn dien negali kaipo laike 
szabo, o ir mokėt negali jam 
usz darba. Liepe tad nuneszt 
ir pakiszt indikus po apverstu 
luotu, gulincziu prie prūdo, o 
rito vakare ateit užmokesties 
Mužikas padare kaip jam ži
das liepe. Ant ritojaus vakare 
eina paimti indikus, bet neran 
da jau ju po luotu. Nueina 
pas žida ir reikalauja užmokės 
ties, kadangi tuoj dasiprato, 
jogei tai anas padare jam szpo 
sa. Židas uszsigine tikrinda
mas, buk nieko nebežino, kad 
jis to padariti negalėjo laike 
szabo. o kada mužikas perti 
krino sukcziu, jog nieke kitas 
paimti indiku nebegalejo, ta 
da židas sako jam: *,Skųsk ma 
ne!” Žinomas daigtas mužikas 
patsai pavogęs indikus skusti 
usz juos žido negalėjo, bet nūs 
prende kitokiu budu židui at- 
moniti. Po keliu dienu at
eina jie pas žida ir sako, kad 
turi kelesdeszimts maiszu kvie 
ežiu parduoti, o parduos kož
na maisza po 50 kapeikų.

Židas nudžiugo ir net ran
kas patrine, pamislijes koki 
“faingėsztfta,, padaris ant to, 
kadangi mažu-mažiausiai mai- 
ezas kasztuoja po 1 rub. ir 50 
kap; o ežia jam tik usz pen- 
kesdeszimts kapeikų maisza 
kviecziu kvailas mužikas par 
duoda! Mužikas vienog suder 
meje pastate iszliga kad po at 
neszimui maiszo turi jam tuo
jau užmokėti, o tada nesz an
tra ir treczia ir tt. Ž das tiko 
ant to. Mužikas pradėjo ne- 
sziot kvic ežius vis aplaikine- 
damas usz kožna atneszta 
po 50 kap. nuo vakaro iki 
velibai nak ežiai. Atneezus jam 
37 maisza kviecziu, židas, kad 
jaunuvargo belaukiant pabai
gos, užmokėjęs ir usz ta maisza, 
pasakė, kad ant sziandien bus 
gana, kitus galės rito atneszti. 
Mužikas tokiu budu uždirbės 
18 rub. 50 kapeikų nuėjo na
mon su dideliu džiaugsmu, nes

Naudingumas Darbo.

Parsiduoda puikiai ir ger.- i 
intaisyta dirbtuve temprenec. 
Kostumeriu, daugybe, biznis 
raudasi Shenandoah, Ps. ir 
oarsiduos labai pigiai ba loc- 
nininkas turi kanecz apleisti 
miestą, todėl pasiskubinkite 
ba kas pirmesnis tas geresnis 
kas nupirks tai locninikas isz- 
mokye kaip visa bizni varyt. 
Apie daugiaus atsiszaukite in

“Saules” of.sa ( j •}) 
Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Parsiduoda grosersztoris biz 

nis eina gerai dailioje vietoje, 
apgyventa terp lietuviu lenku 
ir vokiecziu, priežastie parda
vimo pati serga esiu priverstas 
važuoti m lietuva. Norinti 
pirkti kreipkitės szuom adreso.

V Stankus
294 Powers St.

Brooklyn N. Y.

Iszgydo tukslanczius kentenezius nuo:
RUPTURES 
VARIKOCELE 
11YDROCELE 
K RA UJA-TEK10

STR!KTUROS 
ISZDEGIMAI 
ISZTEKEL1AI 

UZTRUCZ1NTA KR A UJA
...Greitai—Ant Visados—Neperbrangiai...

Jaigu negali atailankyl tai raszyk ir tavo gromata bus 
laikyta slaptybėje ir atkreipsime ant jos greila atyda.
fl *| H’Vallaw158 S- Wa«hin8ton St’ Wilkei-Barre, Pa. DR.AI.EX. O MAI LEY
■ Ii Alvm U i'iluBj (Kur Liet. — Lenkiukai susikalbama Ir auslraszoma) (bpjccialiktas)

LIETUVISZKAS ADVOKATA 
Baltrus S. Yankaui 
ATTORNEY, COUNSELLOR ANI 
ADVOCATE OF UNITED STATE 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias sar 
piningo iszlaimeja provose už 
žeidimą kasiklose, fabrikuose, ge 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaim 
provas kurios kiti advokatai atsako 
atmeta. Rodą duodu dykai. 

Ądresa vokite:

B.S.YANKAUS 
154 Nassau Street 

New York, N.Y.

(19

NEMOKĖK NEVIENO DOLERIO 
PAKOL NEIŽSI GYDINSI.

„GYDOME...
UŽTRUČINIMA KRAUJO.

Be skausmo arba nustojimo darbo. 
Greitai, ant visados ir slaptybėje. 
Per 20 metu gydome pasekmingai 
visokes slaptingos ligas kūno, pūsles 
ir visokes vyru ligas. Rodą dykai. 
Raszyk szendien; gvarantinani ižgyd- 
ima. Atydaryta vakarais ir nedeliomi^ 

Adresavokyt
KOENIGSBERG SPECIALISTS 

P.O. Box 9 W.
' Williamsburgh, Brooklyn, N.Y.

Asz užlaikau Columbijos Grafofo- 
nūs su LietuYriszkom 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.

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 kitokiu 
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku 
ir Malda knygių kokiu tik randasi 
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru 
gromatu raszimui su puikeuseis ap 
skaitimais ir dainomis su drukuotais 
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki 
už $1. Sztornikams, agentams ir 
fiedliorems parduodu visokius tavorus 
abai pigei. Reikalaukitia visokio ta- 

voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus 
pas tavorus, adresas:

W.Waidelisll2GtX^,¥.
Lietuviszkas Agentas

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

SVEIKATA LIGONIU 
PATIEKA SERGANCZ1UJU 

VIERA, VILTIES IR NODIEJŪS.
Prof. C. P. HERMA, garsingas 

iszradejas sekaneziu gyduolių nog

DEKYTE PININGUS
...IN...

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
...BANKA...

TADA TURĖSITE PR1ETELI KADA BUS REIKALINGA.

SziTA Banka visada yra geras draugas savo 
depositorams. Pagialbsta jiems pirkti pra- 
pertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu. 
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo 
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo 
mokėt Procentą ant sudėtu piningu. Y’ra tai 
sar^i vieta laikyti savo piningus. Kasierius 
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Maha- 
nojaus distrikte laiko piningus szitani banke 
Y'ra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

...DIREKTORIAI...

D. J. Graham, Prezidentas. C. E. Adams, Vice-Prezidtnlas.
D. F. Guinan, Kasijerius.

W. Rynkiewiczia. A. Daniszcwiezia. M. Gavula.
J. Hon» by. L. Eckert. W. J. Miles.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS, 

Garsiu Lletuilszku-LenklszkuValsti.

Vienas jaunas kuningaiksz 
tis pamilejo dukteri vargingo 
amatninko ir pamielino su jei 
apsipsezuoti. Amatninkas ne 
dare jokios perszkados priesz 
ta jio iszsirinkima, bet pasakė 
kad pavelis paezuotie, tiktai 
tada kada kuningaikeztis isz- 
moks nors kokio amato.

— Kaip tai ? - užklausė ku- 
ningaiksztis, asz turtingas vai 
donas kuningaikeztistes turiu

!_• a* j v o rr a o dusulio nog rumatizmo, galite gautmokintis darbo? Kam man to? „ , h .• 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 kuru 
ame jus esate gimė, diena nekaneoz^ 
nei reike. Adresavokite:

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

Chicago, I’ll.

— Bagotiste - atsake amat 
ninkas - tai yra daiktai labai 
ieznaikua. Szedien yra bet ri- 
toi gali ne paveikslo ne būti. 
Ka tada dariai, jagu pražus 
turtai ir kuningaiksztiete.

Kada ateinantis uoezvis ne 
norėjo astoti nog savo suezne 
kos, kuningaikeztis nore da
mas iezpilditi norą ateinanezio 
tėvo, iszeimokino pinti kaszes 
isz szako medžiu ir karkliuku. 
Kada tėvas nuotakos persi 
tikrino kad moka gerai piriti, 
palaimino ir veeeile atsibuvo 
su didele paroda.

In kelis metus po tam, pra
sidėjo dideles vainos, kunin
gaikeztis su savo psezia ir vai
kais turėjo palikti savo tevines 
ir nusiduoti in svetimas szalie. 
Toje nelaimėje nustojos 1 savo 
visas geribes, butu papuolęs in 
dideli varga, bet pradėjo pin
ti kaszee kūrės pati parduo 
davo artimam mieste. Tuom 
savo darbu uždirbdavo tiek, 
kad galėdavo leisti vaikus in 
mokslą ir kad ne teip giveno 
kaip pirma, bet niekados ne 
pažino bado ir vargo. Dekavo 
jo labai savo uoszviui, kad pri 
verte iszsimokinti darbo.

Po keliu metu vela eugrižo 
in savo karalistia ir kad žino 
jo tikrai kad daugiau ne rei
kės jios apleisti, bet visus vai
kus liepe iezmokinti kokiu no
rint darbu ir kad tas darbas 
butu gelbejimu jiu ne laimei. 
Toji apisaka yra tikra teisbe 
ir bile ka, arba nore mažiausia 
daigteli iezmoksime, tai yra 
musu užtikrintu turtu.

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

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar patinstamus 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.

KARPETAI Parduodam Karpetus nog 10c. lig 25c. 
ant masto pigiau negu karpetu sztorai. 
Už tai kad perkam 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.

DAINOS
SURINKTOS ISZ LIETUVOS

Yra tai rinkimai gražia Dainelių.
78 pas. 6x9 col. dyd. Preke 25c.

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

Pasakyta Mahanojuje.

Gyventojas žinomas skai
tytojams kalba sziteip.

Mrs. Ida Fisher nog 1013 E Cen
tre St. Mahanoy City, Pa* sako: Ka
da buvau 5 metu senumo, mane ne- 
sziojo ant paduszkos. Peozei 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 vartojin a Doan’s Kid
ney Pigulkas ir sziame laike turiu 
linksma gyvenimą.

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

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozlu 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 meldžia visa Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Sa godoas

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
Laivai plauke tiefog tarpe Kosijos 

ir Amerikos. Didžiausi, puikiausi 
ir greieziausi Rusiszki Imperaliszki 
Pacztavi, nauji dubeltavi szrubinei 
laivai.
ItuHHla, 16,000 tonu. KufnIc, 13,500 tona.

Ciar, 13,000 tonu.
In Itotterdania in 'J dienas be persodinto. 

1 1 dienu be persedlmo In l'ibava.
IN ROTTERDAM - IN LlBAVA 

$31.00 TrecilOH K laso* $33.00 
$4 5.00 AntroH Klawos $50.00 
$65.00 Pirmos Klases $75.00

Laivui iKzelna kuo antra Subatu,apie dau
giau b informacijos kreipkitee paa
A. E. Johnson,Generali’.Apt. 27Droadway 
New York, N.Y. arba pua vietinius agentus

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
I Pirkt ziegorelius, lencuge- 

liūs, szliubinius ir kitokius 
žiedus, szipkoi te”, daviema- 
ste«, siųst in lietuva pinigus 
visokiu knygų, popieras 

rail1 gromatoms raszyti irt. t.
i,er 19 metu viską isz- 

pildė teisingai tai reiszke

I Iflcmanta G S. Washington, Cor. E. Market St., J. JKbllldllld Wllkeit-Barre, Penna.

27m. SENAS LAIKKASZTIS;

VIENYBE LIETUVNINKU
1SZE1NA KAS SEREDA -:- BROOKLYN, N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausius žinias^isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizaoiju 
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 lOo. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiureiimui 
siunoziame dovanai, raszik toi.

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

J.J.PAUKSZTIS&CO.
120-124 Grand St. Brooklyn, N. Y.

REIKALINGI AGENTAI 
KLAUSYKITE! Mes dirbamekeletą 
geriu Fzeiminiszku gyduolių, kaipo 
tai MAGIC RELIEF subudavoja 
sveikata. BUTYLAX plotkeles ke
penėm, geriausia skilvio gyduole pa
gaulėje. STEB U K LING A M < )ST IS 
insigauna in oda ir stebuklingai gydo. 
HAIR TONIC daro plaukus sveikus 
ir gražus. VEIIX) M( )STIS padaro 
minksztn ir gražu oda. CHEWING- 
GUM nesiranda geresnios kramtimuj 
gumop. Raižykite Fzendien ir bukite 
pirmueziausi j tiso apelinkinei kaipo 
muso agentas o padarysite genutei na. 
Todd Chemical Co. - Wenonah, N. J.

29 MOTERIŲ GRAŽYBES
Tikiai artistiszkus paveikslus 
gražiausiu moterių,mes siun- 
cziame uždarytame laiszke 
už 42c.
B. AUTURI ‘% ’fXLV**

ŠTAI TAVO LAIKRODIS.

Zodiatiškas laimrodis, norintiems

sidabrini dešimtuką jviniojes dru-

na ir kokiame menesi esi ginies.

“L A I M It O D I S“
73 PORTER AVE. MONTELLO, MASS.

iio ’n Mahanoy City, Shenandoah,
V jLlinclll S Mt.Carmel,Landsiord

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS 
t Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotaa 

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isi 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinua Trotimoa 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydą 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimai 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatiz.ma, Plauozk 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegi»» 
Užaianejuaiaa Ligas kad ir najinanozios nog Tavo,

Reikale raszykite ant adresoRD mi rn 638 Penn Are., Pittsbnrg, Pb.&ULU I1M I vokam

JjIETUVISZKAS 7 OTOGRAFISTAf

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

Indeda Fotografijas in Špilka? 
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukine ja 
Pn«t-Kartės, Parduoda Ruimus ir t.t

B RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokio 
imu, AmerikoniszKu ir Importitu

b .. . .. .< 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielku,, Vynio 
Arako, Kimelio, Dziniu Ir t. t
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio

Duokyte dabar orderi • bus jumi» 
pristatyta ia aamus.

54-56 N. Main St., 
Mahannv City.

WAV0 kottumerams 
suteikėme rodą 

dykai, suteikėme re da 
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 koštu merams 
kas link vyrszminetu 
dalika.

Senianiia Banka 
Mahanoy, City, Penna.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

kėlėt-Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi czis gausite ir visokii 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priešą laika, duokite sav< 
orderi o bus jums pristatyti

NO. 6
Visan

S. Norkewicz
4D8 Wist Mikliu* Au.

Dr. Jonas C. Milleris
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

...OFISAS...

224 South Main Street. 
Shenandoah, Pa.

IKI 10 AD. RYTE 
2 IKI 4 POPIET 
7 IKI B VAKARE

PRIIMA 
LIGONIUS

BELL TELEFHONA8

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai 
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankus virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe prnneszti jums, kad 

’ ‘ ” •••. darbiniku
dabar

jau afznesu daugiau ne locnmiku nevirszininku,ne A..
‘ Ali Nationa Bankoje ant 12-tos. >gatves” ir kad 
atidariau ofisą mano naujo! vietoi

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

Reikaluosia me’džiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo ] 
tokiu adreso*

PAUL V. OBIECLNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S.8. Pittsburgh, Pa.

po

Pigus Iszpardavimas "uu
Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavoru, tai 

pastanavijom padaryti dideli isĮjpardavimii viso muso vasarino 
tavojo kokis dar randasi musu sztore. Sžit-as tavoms susideda 
isz visokiu gatavu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir 
mergaieziu, visokiu vasarinu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir 
trumpu kotu ir šutu, žodžiu sakant; visas vasarinis tavoms 
bus iszparduotas už labai numažintas prekes. Nepraleiskite 
szitos progos bet ateikite tuojaus kolei yra isz ko pasirinkti.
Rlhn nifthn f IS^Pas mus dirba Lietuvaites.

h T UK 1 122 w* Center Str.
111U U1UUU l Mahanov City, Pe

Kiekvienas Lietu visikas 8ztorniiihi 
teipgi privalo užlaikyti visada mato 
puikias Lietuviazkas Gyduoles aro 
Sztoruose aut pardavimo, kad^mnso 
tautieczei reikalaudami galetu^noii- 
pirkti ir nereikalautu išduoti 
piningus dovanai kokiems nore apn- 
vikams tose apieliukese. Sitominui 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokrte 
musu tyras Lietuviazkas Gyduola, 
kurias mes gvarautuojame.

Egi u tero No.l................................... 25c.
Egi utero No. 2.............................50c.
Zmijecznik............ 25c., 60c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................35c.
Meszkos Mostis...........................25c
T r ej anka......................................25c
Linimentas vaikams........ . ........ 25c
Gyduoles nuo Kosulio............... 25c
Liepiu Balsamas..i.................. 25c
Anty-Lakson del vaiku............25c
Milteliai vaikams uuo Kirmėlių..25c

” nuo Kirmėlių del suaugusia 35c 
Vanduo nuo Akiu................... jSc
Ugniatraukis.............................. 25c
Skilvio Laszai............................25a
Gyd. užlaikimui Viduriarimo ir

Kruvinosios........................... 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyimo (3,60. 
Gyd. del nemalimo Pilvo......... 50a
M ilteliai apstabdymui Galvos

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

Kojų................ . ............................ 25a
Geležinis sudrutintojassveikatos 50a 
Vaistas nuo Papauto..............15a
Gyd. nuo Grippo.................... 41.25.
Plauku apsaugotajam............. 50a
Muilas del Plauku................. 10c.
Milteliai nuo Kepenų.............. 35c.
Rožes Balsamas........................26a
Kinder Balsamas..................... 25a
Bobriaua Laszai..... ...........*.... 60a
Szvelnintojas..............................36a
Kraujo valytojas................... 4100.
Nervu Ramintojas...................4LOO.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus......................... |1.25.
Pleisteris (Kasztavolo).............25a
Pomada Plaukams....................25c,
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.....25c
Gyduoles nuo Riemena........ ..... 50c
Vengriszkas Taisytojas Ūsu___ 15a
Inkstu Vaistas..............26c. ir |LOO.
Akines Dulkeles.......... . ............25a
Gyd. nuo uždegimo Dantų aria

abelnai skausmo ir skarbutii ĮL25. 
Gyd. nno Parku ir Niežu...... 1200.
Gyd. nuo Dedervines............. |i00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos 15.03,

Naujas Iszradlmai 
Apraszima siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no li^oirpati 
iszsigydyti be daktaro visokias ligų 

Plauku puolimą ir užsiao^inim^ 
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanai 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios,2Oo 
Nuo Komu užtrinu tik lOo. Md 
turime apie puse milijono laiszka « 
padekavonenrs nuo žmonių visokii 
tautysoziu. Raszykite tuojaus ui 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 84h. BrookljnJl

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriška Knjp 

palytinti daug isz Lietuviu praeito* 
gyvenimo, spausdinta priesz met 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10oi 

Gaunama pirkt tik pas:

T. Astramskl, 943 S. 2nd. SI., Pblli. h

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, l’A.

Tai užeikite ia 
IETUVISZKA TT OTEI

JUOZAS 0K1NSKAS
(LOCN1N1SKASI .

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill M
Ten busite sveitingai priimti. Gausis 
pavalgyti ir galima pernakvoti,

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

^GRABORIUS^

Laidoja KunnB Numiranu. T.DP^ | 
Riginus ir Vežimus del Pasiva?ii>’.''[* 
Krausto Daigtus ir L t. Visk* a>lid* “ 
uogeriause ir puikiame. Bu vim niHrt 
reikalais kreipkitės pas jin c bsriU I 
nžganarlintair

520 Centra «•-, Mrkav




