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KAS GIRDĖT?
D niekta valanda pusiau- 

naktije, 1 diena Septemberio, 
atejnanti panedeli, su dydeliu 
trenksmu, triukszmu ir graji- 
mu kapelijos susidedante kone 
isz '200 vyru prasidės apvaiksz- 
cztojimas auksinio jubilejaus, 

‘ nuo uždėjimo miesto Mahanoy 
City, Pa., ir trauksis per visa 
nedelia.

Linksmybių nestuokuos> 
bus visokį perstatimai ir lėkio- 
jamas orines maszinos jsz vie
no parko in kita kaš diena 
Taja nedelia tikymes in 50,- 
000 svecziu, parodos atsibuvi- 
nes kožna diena ir tai visokios 
o kasiklos bad ii taja nedelia 
nedirbs.

Ne bus pro szali primyt tru 
puti apie muso miestą Maha 

. noy City:
Tai-gi Mahanojui turime la

bai gražu orą, gera vandeni 
(geriauses visoi Pennsylvani- 
joi) tris geležkeliai; dvi kom
panijos stritkariu; elektrikinia 
szviesa; puikes ul:czes; bravo
rą; du kasdieninius laikrasz- 
cziue, nedelini ir du kart ne- 
deline ‘ Saule”; gazo dirbtuve; 
tris bankas, apie asztuones ka
sikius; paczta ir gromatne- 
sziue; du parkai; du teatrus ir 
du teatrelius krutaneziu pa
veikslu; septinis kotelius; sze- 
ezos dydeles mokslaines; 16,- 
C00 gyventoju ir 24,000 gy
ventoju kurie pribuna in mies
tą atlikti savo pirkinius; ketu
ris kompanijos ugnagesiu, 
dirbtuve ledo, penkis fabrikus 
kuriuosia turi užsiėmimus arti 
1000 mergynu; 17 puikiu baž- 
nyczin terp kuriu randasi lie- 
tuviezka, lenkiszka, slavoku ir 
rusnaku; kelioleka senu jauni
kiu bet daugeli patogiu mer
gynu.

Jago kada gyvenot Maha
noy City, tai pribukyte atlan 
kyt taja nedelia savo senovisz- 
ka gyvenimą o nesigailesit 
Visi sveczei tegul užraszo savo 
pravardes in dydele kninga 
kuri rasis Jones Book sztore o 
pravardes bus garsintos per 
laikraszczius.

Vienas isz dydžiausiu stovylu ant svieto bus atydengtas 
Oktoberio menesije Leipzige. Trileka metu adgalioe vokiezkos 
patrijotiszkas draugystes pradėjo rinkt aukas ir pradėjo 
statyt stovyla po vardu Vieszpatiscziu Kares. Stovylas jau 
yra pabaigtas tik da reike numest risztavones kaip tai ant 
paveikslo matcme.

Kas dabar užsiraszye lai- 
kraszti “Saule”, ir už meta už 
mokės (2,50) tai aplaikys pui
ku kalendori ant Kalėdų.

Kvailiam tankei pasitaiko 
gilukis. Sztai lenkas Ignotas 
Mikalikas pagavo upeja žuvi 
arti Ware, Mass. Kada jaja 
perpjovė, rado vidurije puiku 
žiedą kuri paid avė Robertui 
Slatteriui už $10. Slatteris 
pardavė žiedą savo draugui už 
125 dolerius.

Eksplozije isz priežasties 
skaudanezio danties. ISZ VISU SZALIU.

W. D. BOCZKOWSKI. Pres. & Mgr. 
F. W. BOCZKOWSKI, Editor.

Jagu kas nori žinoti, katrie 
laikraszczei geriausi, tai ge
riausi yra tiejei, katrie turi 
daugiausia skaitytoju.

Tai rots puiki paeziule! Pat- 
tersone, N. J Ona Szpakiene, 
24 metu motete, laike kada 
vyras gulėjo paezarvotas toji 
jau dairėsi aplinkui ant kito 
vyro. Buvo teip: Baltrus 
Szumskis susipažino su jaja 
subatos nakti po mirimui vyro 
o kuris priesz kėlės valandas 
buvo numirias ir užkalbino 
paeziuotis. Szpakiene ant to 
tiko ir nesirūpindama apie 
szermenis vyro, nusidavė su 
juom ant jojo kvatieros, kur 
atsibuvo tuojaus veseile. Ke
letas paliemonu sergėjo narna 
kuriame atsibuvinejo veseile, 
ydant nepributu pulkas gymi- 
niu nebaszninko kurie ketino 
tai nelabai bobai duoti toki 
szluba, kad atsimintu gimta 
diena.

Ka ant tokios bobos gali sa
kyti? Kaip rodos dydesne da
lie naezliu turi panaszu būda.

Aplaikeme gromata nuo dar 
bininkiszkos agencijos, jog ant 
Vestu reikalauje daugel dar
bininku, bet apie tai da negar- 
sinsyme, kol tikrai patis neisz- 
tirineeime ar tikrai tenais yra 
žmogui darbininkui gerai ir 
kokie ten uždarbei ? Ir tai ne
mažai reikalauje, net 2000!

Ant svieto randasi visokiu 
žmonių. Miestelije Parksville, 
N. J. stojo priesz sudžia James 
Witmer, už pamuszima anta 
kio 19 metinei mergynai.

Jamesas taji atsitikima teip 
iszaiszkino: “Del to pamusziau 
; iai aki, jog jia myliu, mudu 
ymsime szliuba antra diena 
Septemberio, daviau jiai ypa 
isz dydeles meiles, ba nuėjo 
ant pikniko be mano žinios o 
kada jiai iszkalbinejau, jieje 
pagriebė man už plauku ir 
pradėjo kudlaszyti, Asz paro
džiau del josios, jog asz esmių 
josios ponu ir daviau su kumsz 
ežia in aki nes dievaž isz mei
les.”

Sudže užklausė mergynos: 
— Ka tu mis Lindsey ant to 
pasakysi?

“Asz negerai padariau, kad 
; in apskundžiau, ir praszau 
pono sudžiaus pasakyti jam, 
kad teip druczei manias nemy
lėtu, tegul czion prižada, jog 
su manim apsipaeziuos, asz 
mielinu, jog jisai bus geras vy
ras.”

Sudže liepe Jamesui sudėti 
200 doleriu kaucije, jog jau 
daugiau teip labai nemiles sa
vo milema.

Alfredas Cooper, 79 metu 
senumo, gyvenantys Allen
town, Pa., padavė praezima 
pas sudžia, ydant perskirtu jin 
su paezia.

Cooperis skundže savo pa
ezia 72 metu senumo, jog jieje 
kas nakt yma su savim kate in 
lova, kuri turi daug blusu. 
Nuo kates priviso’lovaje blu
su tiek, jog Cooperis negalėjo 
miegot. Jojo pati ne no
ri atsiskirt su kate o ir su ka
tes blusomis. Del to senukas 
nori nuo paezios atsiskirt.

ISZ AMERIKOS.
Gyveno 135 metus.

Augusta, Maine. — Ana 
nedelia mirė czionais nuo se
natvės Estera Burlington, per
gyvenus 135 metus. Buvo 
jieje viena isz seniausiu gyven
toju Suv. Steituosia. Visi ja
ja vadino “teta Estera”. Už- 
gyme 1770 mete kaipo neval- 
ninke — buvo negre.

Bulve panaszi in žmogų.
Beckville,'N. J. — Dydeli 

pasistebejima žadina czionais 
bulve iszkasta per motere Mrs 
J. B. Beach ežiomis dienomis. 
Mrs. Beach pavaearije savo 
darželije pasodino kėlės bulves 
ir szi praejta panedeli pradėjo 
delei smagumo kast, ydant per 
sitikrint ar jos darbas neyra 
tuszcziu. Iszkase keletą gana 
gražias bulves ir paraginta tuo 
mi, pradėjo toliaus bekasant 
nusistebėjo iszkasus suvisai 
keista bulve. Iszkart mielino 
kad tai nebulve, bet paėmus in 
rankas persitikrino, kad tai 
tikrai bulve teip stebėtinos isz 
veizdos. Bulve yra suvisai pa
naszi in žmogaus gulinezio ant 
szono paveiksią, kadangi netik 
ant jo pažimu gerai rankos, ko 
jos, liemuo, kaklas ir galva, 
bet net nosis, akys ir ausis, tar 
turn tikrai butu tai paveikslas 
drožlio iezdrožtas ar isz molio 
nulipintas ranka žmogaus. Vi
si sanarei yra visiszkai geros 
proporcijos teip kad tikrai rei
kia stebėtis tokiu apsireiszki- 
mu.

Naszliu miestelis.
Mornington, M'ch. — ro

dos jokis miestelis neyra teip 
turtingu naszlemis kaip szis 
miestelis. Isz suskaitimo gy
ventoju to miestelio pasirodo 
kad yra czion 1338 gyvento
ju isz tarpo kuriu 116 yra 
naszles, neskaitant pasimetusiu 
kuriu teipjau užtektinai czion 
randasi.

Apart to, miestelis gali pa
sigirt tuomi kad turi daug 
naszliu ir pasimetusiu su vy
rais moteriszkes, turi da net vi
sa 250 patogiu paneliu nuo 17 
metu amžiaus. — Gera tai 
vieta butu vyrams, tik baugi
na dydys skaitlius naszliu.

St. Louis, Mo. — Jago ne 
skaudantis dantis Mares Bo- 
jarskienes, tai szendien ju na
mas butu cielybeje. Bojars- 
kiene turėdama skaudanti dan- 
ti melde savo vyro ydant pa
mirkytu skuduri sziltam van- 
denije ir pridėtu prie žando. 
Bojarskis uždege gazini pecziu, 
pastate vandeni ir iszejo ant 
gonkelio pakol vanduo nesu- 
szils. Staigai peczius eksplo- 
davojo o degantis gazas pasi
pylė po visa grineze. Bojars- 
kis ezoko su vaikais nuo gon- 
ku o Bojarskiene užmirszus, 
apie skaudanti danti szoko per 
langa. Dantis palove skaudet.

Užpundijo paskutini 
karta.

Millbrook, Pa. — Mires 
vaistiniam ligonbuteje Petras 
G.ffe, Szvedas, paliko testa
mente 500 doleriu ant savo 
szermenu. Už tuos piningus 
velionis pareikalavo ydant 
draugai jin palaidotu ir gerai 
pavieszintu visus tuos ka ateis 
ant jo laidotuvių. Gėrimo 
nesigailėjo niekas — tik nie
kas — isz tu gėriku nelinkejo 
sveikatos fundatoriui.

Degino kudykius

Miegojo 31 meta.
Bargesen, Iszpanije.— Kaip 

danesza iszpaninei laikraszczei, 
aplinkinėje Villa'ciencj, tūla 
kaimuote pabudo isz miego, 
kuris tęsęsi per 31 metus. 
Toji motere viską atsimena 
kas atsitiko priesz 31 meta. 
.Stebėjosi dydei paregėjus sa
vo gymines, pasenusius teip 
labai, jog negalėjo tikėti, jog 
josios miegas tęsęsi teip ylgai. 
Szendien, isz visu szaliu pribu- 
vineje daktarai del apžvelgi- 
mo tojo stebuklo.
Čigonai valgė žmogiena
Jaszberenia, Vengrai.— Pa- 

licije suėmė apie 20 c’gonu ir 
cigonku, kuriuos nužiurinejo, 
jog maitinosi žmogiena. Priesz 
kėlės dienas laike kvotimo či
gonu, prisipažino prie to bai
saus darbo, jog suede 18 vai
ku. Badai visa gauja likos 
pakarta. Palicije Jaszberenos 
nuo keliu menesiu jeszkojo 
čigonu, kada dažinojo, jog vai
kai dingsta aplinkineja.

Žmogedžiai pasikėlė
Berlynas.— Aplaikyta czio

nais žine apie paeikelima szta- 
mo Njamu ir grasina vokisz 
kieme kolonistams. Kariume-

Oskaras Bider nesenei perleke per szvaicariszkue kalnus
hz Berne in Milana, Italije. Paveikslas parodo jin lekant

uždirbo 825 000
Philadelphia. — Palieję 

aresztavojo ana diena motere 
May Simmens už vedima in
stituto darimo uždraustos ope
racijos ant moterių (kada to-' 
sioe buvo neszczios). In vie
na meta toji boba padare to
kiu operacijų suvirszum 3000 
uždirbdama ant to giszefto in 
25 tukstanezius doleriu. Ku
dykius degindavo pecziuje. 
Policije da butu apie tai nieko 
nežinojus, nes toji boba pa
darus tokia operacije ant mer
ginos Berthos Doyle nuo ku
riuos ir mirė. Tėvas prane- 
sze apie tai palicijei kuri bo
ba aresztavojo.

Pasodino paezia ant 
karszto pecziaus.

Indianapolis, Ind. — Kada 
Jonas Cahlhorn, turintys 33 
metus, sugrįžo namon ir nera
dęs pagamintu pietų, teip in- 
irszo ant savo pacziules, jog 
uždege gazini pecziu ir paso
dino ant jo klykanezia motere. 
Tokiam padėjime laike jiaja 
kelioleka minutu. Už ta sa
vo karszta darba likos uždary
tas kalėjime.

Daugiau gailėjosi patalu 
ne kaip paezios.

Chicago. — Vladas Bed- 
narskas nudžiugo kada sugrį
žo namon ir dažinojo, buk jo
jo paeziule iszpiszkino in svie
tą su Jonu Levandaucku bur- 
dingieriu. Butu jam davės 
kelis dolerius ant kelio už pa
ėmimą bobos, bet labai inirszo 
ant poreles, jog pasiėmė su sa
vim patalus, kuriuos Vlados 
atsivežė isz tėvynės. “Juk pa
ezia galiu kita surasti bet to
kiu patalu jau neturėsiu ko
kius atsivežiau” — kalbė
jo nuliūdęs Vladas.

ATSAKYMAI.
J. V. Du Bois, — Apie ca

ro manifesfa buvo apraszyta 
“Saulėje” No. 58.

Keloleka daneszimu nepa
talpinome už tai, kad nebuvo 
pasirasze korespondentai.

F. J. Wilkes-Barre. — Su 
parapineis veikalais nusiduo- 
kite pas biskupa. Laikraszty- 
je neverta apie tai garsyti.

nes kolonijose suvis permažai, 
ydant but galima apsaugot nuo 
žmogedžiu. Skelbiama, kad 
Njamujai praejta menesi su
valgė 48 negrus ir 12 baltųjų 
gyventoju. Kolonistai ezauke- 
si pagialbos nuo valdžios. *

Seni piningai.
Atėnai, Graikije. — Tūlas 

Prancūzas iszkase ant salos 
Delos skarba, kuris susidėjo 
isz keturiu szimtu sidabriniu 
tetradrachmus, kurie paejna 
isz laiku Aleksandro Dydžio 
Macedonsko, taigi piningai tu
ri jau apie 2000 metu senumo. 
Iszveizda tuju piningu labai 
gera ir graži ir panaszus yra in 
graikiszkus piningus tu laiku, 
kada Graikije buvo ant aukez- 
cziausio laipsnio savo galybes.

Turi dvi szirdis.
Madridas, Iszpanije.— Ap

laikyta czionais daneszima nuo 
kariumeniszkos viriausybes 
apie nepaprasta atidengima. 
Gidintojiszka komisije padare 
aperacije ant tūlo jauno karei
vio ir rado pas jin dvi szirdis; 
viena, po deszinei pusei, antra 
po kairei pusei plaucziu. Ka
ralius Alfonsas dvi-szirdi ka
reivi paliuosavo nuo tarnystes.

Savo szirdis tasai žmogus 
jau yra pardavės —tik ne mo- 
teryszkai —bet anatorniszkam 
muzejui už 72 tukstanezius 
franku. Kada numirs szirdis, 
bus paymtos in muzeju. Tai
gi norints turi savije net dvi 
szirdis, bet locnos neturi ne
vienos. Beszirdis!....

Paluosavimas nuo 
kuningystes.

Rymas.— Jaunas kuningas, 
vardu Rccco, innesze praszima 
in arcibiskupini suda, ydant 
jin paliuosuoti nuo kuningys- 
tes, nes pasiliko kuningu pri
verstinai per tėvus. Sudas nu
siuntė jojo praszima in szventa 
kongregacije in Ryma. Po 
perkratimui tojo nepaprasto 
praszimo, iždave viroka pa- 
liuosuojenti Roeco nuo kunin- 
gystes. Popiežius taji viroka 
patvirtino. Kuningas Rocco 
yra da jaunu žmogum ir tur
tingu, paliovė būti kuningu ir 
pasiliko svietiszku žmogum 
Gali ir apsipaeziuoti nes su pa- 
velinimu bažnyczios. Yra tai 
pirmutinis toks atsitikymas 
nuo uždėjimo katalikiszkos 
bažnyczios.

12,000 pėdu per Jungfrau Jcck kaina.

Zokoninkas “Bazilius”.
Tiszolcz, Vengrai.— Garsin

game kliosztorije Cziduk pasi
darė nemažas armideris. 
Priesz 30 metu buvo dydelei 
garsingas, nes gyveno jame 
jaunas del visu pažinstamas 
“tėvas” Bazilius’ zokoninkas, 
pas kuri daugybe žmonių atsi
lankydavo isz visu szaliu ir to- 
lymu aplinkiniu, kad isz jojo 
ranku aplaikyti palaiminima. 
Buvo jisai garsus kaipo žinan
tys raszta szventa o buvo dy- 
delei doraus gyvenimo kaipo 
pustelninkas.

Ana diena tasai zokoninkas 
pergyvenias S5 metus mirė. 
Kada paskirti zokoninkai pa- 
renginejo kuna ant palaidoji
mo, dydelei nusistebėjo, jog 
tai nebuvo vyras tiktai motere. 
Kliosztoriuje yra regula, jog 
visiszkai kožnas turi neszioti 
barzdas nes “tėvas” Bazilius 
vos pora plauku turėjo ant 
barzdos, teip kaip ir daugelis 
senu moterių. Lig vėlybai se
natvei buvo smagus, dirbo so- 
dia ir kitokeis darbais užsiymi 
nėjo.

Priežastis buvo tokia: Priesz 
30 metu tūla motere ketinus 
nužudinti savo vyra ir dvejetą 
vaiku dingo nežine kur. In 
kėlės dienas po tam pribuvo 
jieje in kliosztori pasirėdžius 
vyriszkai prisiėmus sau varda 
Baziliaus. Tokius rasztus ra
do po mirimui tosios bob-zo- 
koninko.
Nevalninkysta

Flllpinuosia.
Manila.— Kamisorius Wor

cester danesza randui in Was- 
hingtona, buk Filipinuosia yra 
prasiplatinus nevalninkysta. 
Nekuriuosia dalyse trijų salų 
kupczsi perka vaikus ir mer
gaites ir siuneze juosius in Ki
nus kur parduoda in nevale. 
Mokestis už 13 metu mergaite 
yra kiaule, tižius, viszta ir t. t. 
Randas taji dalika isz t i ry nes 
lig dugnui.
Kuningas nužudintas per 

Kinczikus.
Pekin.— Katalikiszkas ku- 

ningas Franciszkus Bemat, li
kos nužudintas per kiniszkus 
fanatikus aplinkinėje Shensi. 
Drauge su juom pražuvo ir jo
jo tarnas. Kun. Bemat likos 
iszsiunstas in Kinus kaipo mi- 
sijonieris.

Akivos Žinios isz Lietuvos,
Veislynis kunigėlis.

Laikrasztis “Liet. Uk.” No 
29-me pranesza “liūdna žine
le,’-’ kurios sztai koks turinys”.

A. parapijoj, per vienus me
tus apkriksztyta 70 mergaieziu 
vaiku! To liūdno atsitikimo 
priežastis tokia: A. parapijo
je, isz eiles, iezskyrius viena 
kamendoriu, 4-ri kamendoriai 
buvo žmones nedideles doros. 
Dabartinis-gi 5-sis turi du 
dviraeziu; viena sau, kita gra
žiajai lycziai (mergaitėms). Pa 
sisekimo prie gražiosios lyties 
(mergaieziu bei moterų) tam 
kunigėliui gali pavydėti ir at
kakliausias szio svieto dykū
nas. A. parapijos vargonin 
kas, turėdamas bloga pavyzdi 
ir gal karszta krauja, sztai ko
kia sztuka iszkirtes: jis suvi
liojo 5-kias mergaites isz gie- 
dorku, isz kuriu 3 jau turi vai 
kelius, o 2 dar laukia. Tarp 
ju — dvi sesers. Po to vargo
ninkas patyloms iszsidangino 
in kita parapija ir ten vėl var
gonais liudydamas “poną Die
va” garbina.

Ir vėl žmogžudystes 
Lietuvoje.

Ir vėl Lietuvos szirdis rau
donuoja aplieta nekaltu krau
ju!....

Kaip tik paspėjo užmusztu- 
ju sausio ‘menesi ežiu 1913 m. 
kapai atszalti, vėl prie Szadu- 
vos stoties, birželio 19 diena, 
isz ketvergo in petnyczios nak
ti, krito tris aukos nuo už- 
muezeju ranku. Vienas žydelis 
pardavė arkli, už kuri gavo 
60 rub., kas ir šukele geiduli 
pasipelnyti. Vyras žydelis ta
po ant vietos užmusztas, o jo 
žmona mirė ant rytojaus. Kū
diki devynių metu atveže su
daužyta galva in Paneveži. 
Žaiždos padarytos su kokiu 
neasztriu gelžgaliu. Kūdiki 
gydytojai iszsiunte in Ryga. 
Intariami žmogžudžiai suimti, 
vienog tikri užmuszejai nesu
rasta.

Pasakoja, jog Sziauliuose, 
viduryje dienos supjaustė tris 
žydus, kurie rengėsi važiuoti 
in vasarines maudykles. Už
muszejai mane, kad vežasi

daug pinigu. Suimti piktada
riai pasirodė seni žmones, vai
ku tėvai, kuriems prigulėtu 
tik rimtumas ir pavyzdingas 
gyvenimas.

Pinevoje netol Panevėžio, 
birž. 23 d. isibriove in žydu bu 
f a keli piktadariai kuomet visi 
jau buvo sugulė, vienog maty
dami, kad jau mirtis cze pat 
nutarė nesikrutinti. Baisus sve 
ežiai pamanė kad visi sunkiai 
miega, surinko geresnius rubus 
ir 72 rub. pinigais ir iszsineszi- 
no. Žydeliai beveik apmirė szau 
kesi dvasioje “Adonojaus” pa
galbos... Praneszus Panevėžio 
policijai, sargybiniai buvo isz- 
leisti in artimus miszkus bei 
krumus vagiu jieszkoti ir sztai 
birželio 24 d. atrado netoliesa 
nuo stoties du vyru krūmuose 
betupint. Vienas isz ju pabėgo. 
O antras pradėjo szaudyties su 
sargybiniais ir pažeidė du sar
gybiniu vienog tapo suimtas. 
Jis buvo apsirėdęs vogtais ru
bais kuriuos savininkas pažino. 
Vienog piktadarys, matyt savo 
“amato” neiszras, kad niekaip 
nesisake kas jis toks ir neiszduo 
da saves, ne kitu. Dabar mato
me kokios baisios dramos lo- 
eziama musu Lietuvos szirdije! 
ir kas tame kaltas? Lai sprend 
žia patis skaitytojai. Visi žino 
kad anie, ka pirma nužudė 
kelias žydu szeimynas, tapo 
suimti ir nepraėjo ne pusmetis 
jau vėl užmuszeju atsirado, 
Rodos nėra ne bado ne neuž- 
derejimo, nestokuoja visiems 
uždarbiu. Darbininku visur 
trukumas. Ūkininkai kaip kur 
nežino kamę gauti darbininku 
laukame apsidirbti, o ežia vie- 
toi ramiai užsidirbti duonos 
kąsni, eina užmuszineja nekal
tus žydus, Tas darosi ne be 
priežasties. Delko užmuszineja 
tik žpdus, ir dar tokius, pas 
kuriuos beveik jokio turto ne 
ra; 60 — 70 rub. rasis pas dau 
gel ūkininku szale tu užmuštu 
žydu, buvo daug turtingesnių 
lietuviu, kur vagis butu daug 
daugiau laimėje, o vienog pik- 
tadeju aukomis puolė žydai o 
ne krikszczionis- katalikai!

RYGA
Degtines - iszgerta 

Lyvžemes gubern o drauge ir 
Rygoje per 1912 m. 1, 322, 7- 
07 kibirai (viedrai už 10,979, 
479 rub.Grino pelno už par
duotus gėralus valdžia turėjo 
8, 336, 637 rub. 38 kap. Tai 
kiek pinigėliu kaip in bala nu 
mesta ir kiek vargu bei nelai
miu už juos nusipirkta!

Prasikaltėliu
Rygos katorgos kalėjime da
bar yra 1.495 žm., isz ju: 790 
katorginiu 200 rotiniu, 260 li
goniu ir 245 moterų.

Denatūruoto
spirto Livžemes gub. 1912 m. 
iszdirbta 1,708,982 kibirai ku 
rio parduota 1,298957 kibi.

įvairios žinios.
Naujas laikrasztis.

Kaune jau iszejo pirmutinis 
numeris kunigams skiriamojo 
laikraszczio “Bažnytine Ap
žvalga.” Radaktorium-Ieideju 
pasiraszo kun. kan. Skvirec
kas; Redakcijon pakviesta 
darbuoties kun. Vaitkus.

Svecziai isz Amerikos. I
Atsilankė Vilniuje Ameri

kos bankieriaus ir “Lietuvos” 
laikraszczio leidėjo Olszauskio 
isz Czikagos žmona su dukte
rim. Neseniai taipogi buvo at
silankiusiu isz Amerikos du 
lietuviu studentu T. Migauc- 
kas ir J. Bobuleviczius.



Ant paveikslo matome garsinga lietuviezka “piezeri” ku
rie grayna su klobu “Mahanoy Th inders.”

Suraskyte manadž ri tojo klobo..

davo pažinatamus ir prietelus, 
kar drauge pasibovino links
ma] o vakare abudu drauge 
augriždavo namon vienas kitu 
užganadinti vienas kita dru- 
czej miledami.

Ne ira vienok nieko tvirto 
ant szio svieto. Petras M:cho- 
n’as, kas teisibe susilaiki no 
kaziravimo — ciela ketverti 
metu. Pikta dvase vėlėj trau 
ke jin prie kaziru. Iszpradžiu 
norėjo tiktai persitikrint ar ne 
pamirszo, kaip kazires iszrodo 
Po tam kas kart labiau trauke 
jin prie jiu, kas kart ilgiau bo 
vinosi joms, kas kart velau su 
grįždavo namon, o ant galo ir 
cielas naktis prasėdėjo kareze-

relus, konvalijes h c iotas re- 
z, d is, brolus, lelijes ir visokes 
kokios tik ira sutvertos per 
Sutvertojo, mokėjo mergina 
padaritie. Nes nelajmi! mažas 
pelnas inejtinejo in jos kisze- 
nin. Kolej koke kvietkele pa
dirbta rankom Felicijos atsira 
do ant skribeles madines ponios 
turėjo perejt daug ranku. Pir- 
miause nupirkinejo kvietke- 
les kromininke, no tos kita, no 
kitos gal da ir trecze ir gal ket 
virta, o net tada madine poni. 
Uždarbiu tuom del to dalinosi 
net kelos ipatos o mažiause di 
lis pripuoli biednaj Felicijoj. 
Nes ne žine kaip Felicijej ge- 
raj ėjosi ba visados buvo links 
ma valna kaipo orinis pauksz- moję usz stalo. Kada subatoje 
telis, no visokiu rupeszcziu.

Turėjo ijje savo darželi, ku- viena nakti viską ant vėjo pa
gavo užmokeste nedeline per

ėjo ant mielu Michonuj ata- 
duot kūdiki in “Priglauda pa- 
meetininku”. ‘

Felicijos szirdis pliezo iez 
gailastes gine kaip galėdama, 
nes matidama baisu savo pade 
jima, tiko ant persiskirimo su 
savo brangiausiu kūdikiu. Da 
ėjo m persitikrinimą jog jago 
užlaikis pae save namelose tai 
mažitie turės badu numirt ar
ba isz vargo. Del to tiko ant 
atadavimo kūdikio m priglau
da pamestinuku.

Sunkus buvo josos persiški 
rimas su numiletu kudikelu, 
glaudė jin savo glebije prie 
pliszar ežios no skausmo szir
dies aplaistė savo graudžiom 
aszarom o atadama jin in ran
kas viro atsisveikino jin — 
atsisveikino.......... ant visa
da.

SKAITYK!

Lietuvių 
Gydytojai

Dr. KOLER

638 Penn Avė, 
K Pittsburgh, Pa.

Aukos Papratimo

Viesulą bajsei staugė atsi- 
muždama in kampus triobu, 
szluodama no ulieziu sniegą ir 
stulpajs pakelinedama jin aug 
sztin: liktarnios apszvietinejen 
ežios uliezes tai lajkajs geso 
tai vėlėj pražibo. Kas ne turė
jo svarbio rejkalo iszejt sėdėjo 
sau stubose. Tuszczios del to 
buvo uliezios Padžiaus tik vie 
na audra vaikszcziojo jomis da 
ridama szposus savo niekom 
nesuvaldita. Tame lajke ėjo 
ulieze viras vidutinio amžiaus 
biednaj pasirėdęs neszdamas 
koki tai suviniota pundeli ku
ri stengėsi no žmonių akiu, ma 
tomai, paslėpt. Ėjo jis ulieze 
de la Harpe, potam nuėjo d, 
Enfer (pekliszka) o po tam 
perejo ant Montronge (raudon 
kalnes.) Laikas žiurėjo dajri- 
damasis su nespakajnu pažiurę 
jimu, tai ira tokiu kokis 
ira Iccnaste žmonių biednu va- 

s landoje, kada duszioje jiu bu
dinami bajmi atejteje jiu nete
kimas jokios vilties del pageri
nimo savo padėjimo, arba pas 
žmonis turen ežius papildit pik 
tadarista arba žudinsta.

Vietoje, kur uliezios tvėrė 
grižkeli ne toli no abservatori 
jos astronamioznos, tamsuma 
visiszkaj užguli uliezes, ten 
ejnantis žmogus sustojo ir at
siduso spakajniau. Ar-gi jau 
prigulėtu prie tu žmonių, ku
rie iszmesti ira isz draugystes 
visomenines prie tu, kurie tik 
tamsumoje jauezesi valnajs, 
o slėpėsi no szviesos?

Nes po valandaj ėjo toliaus. 
Daejas lig viduriuj uliezios, 
kuri veda in observatorije as- 
tronomiezna prie “bariere de 
Enfer” tai ira barijeropeklisz- 
ko.

Po deszinej stovėjo didelis 
namas iszverinejentis ant rege- 
tojaus koki tai ne smagu pade 
jima ir ludnuma, po kajrej bu 
vo didelis mūras apsuptas di- 
delu sodu prigulencziu prie ob 
servatorijos.

— Teip tai czionais — tarė 
kitu kartu ir prisiartino prie 
sienos namo jeszkodamas ko 
tai apeziuopimu.

Ant galo rado. Isz krutinės 
jio iszverži balsas, kurie tuo
jaus iszniko nuneeztas viesulą. 
Buvo tai balsas ar didelo 
džiaugsmo ar baisaus skausmo 
szirdies? Nusistebėjas traukėsi 
atgal apie žingsni nes vėlėj pri 
siartino atsipejkejas ir paspau
di slaptinga knipkuti matomaj 
jam žinoma.

Toje valandoje nuslinko 
buk lenta no sienos, sienoje 
pasidarė langelis ne didelis.

Viras pamaželi instume in 
ta Bkile suviniota daigta o pri
silenkęs pabuezevo jin jauelej.

— Likie sveikas, likie svei
kas, su Dievu isztare dreban- 
cziu balsu, kureme atsimuszi- 
nejo didelis skausmas. Po tam 
paspaudi da karta knipkuti 
sprenzinos o toje paezioje valau 
doje skilę uszsidare ir vienlaj- 
kej atsiliepi skambėjimas var- 
pelo skambidamas ilgaj didelu 
balsu.

Ant balso varpelo nepažins- 
tamas emi sviruot ant kojų ir 
turėjo atsiremt in siena idant 
ne pult.

— Ne dalajkisiu to! — pa- 
szauki.—Ataduokite mano ku 
dikeli, ataduokite mano aniole

sa- 
ne

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tori 
tavo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskui? 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik prr 
vatiškaa ligas vyrų ir moterų.

SIFILI išgydau vartodamas gyduolętiofi, dide
li išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulą, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kutą 
užkrėst savo liga.

Nenatnrališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI 
ir kt. išgydau į io dienų, o jei ne, tai pinigu; 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu į s8 dienas. 
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaluok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.

H YDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
į 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurią randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimas 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitą ženklą 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugai 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitai 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per- 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 nki2j 
Pėdnyčiomis iki 5 popiet Nedeliomls Iki ) 

popiet* Ateikit tuojaus.

...Moraliszka Kabala.
Katra išdeda žmogaus ateiti 

Preke — 10c.

Turime visztu afrikoniniu, 
Turime ir amerikoniszku 

mergynu, 
Nuo kada josios cze užsiliko, 

Ir kas ant sekios paliko.
Ant sekios? to negali sakyti, 

Nes ant visko gad pažinti:
Ant riankszliu,
Ir apsiejimu.

Ant kaulu ir liemenio gali 
paž nti,

Ir numanyti.
Jog tai ne amerikonaite, 

Tiktai lietuvaite;
Dzika ezoka,

Nore ne moka, 
Lietuviszkai neszneka, 

Ba lietuviezka kalba laiko 
už nieką,

Tai Masacziužes teip d-das’, 
Fabrikuosią tok'oi pelėdos 

randasi.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka hz Egipto 

RUBINĄ KULVA.
Perdėjo ant Lietuvistko D.T. B, 

Preke — lOo

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

—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiazku 

Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

leido. Kiek tai praleido pinin 
gu kruvina]' uszprccevotu! 
Anksti iszrito sugrįždavo na 
mon pus miegantis girtas. Vie
toje ejt in darba guldavo ant 
atsilsio. Vargas insivoge in na 
ma jio, o tuom labiaus jog kas 
kart mažiau uždirbdavo kas 
kart daugiau praleisdinejo. 
Uszsiergelavus pati praszi ir 
meldi idant pasilautu, Nes nie 
ko tas jos praszimas ne prigel 
bėjo. Laikais kada isz rito se 
do ant kėdės ir uszsimislinime 
paslepi veidą in delnus užeiti 
nėjo in szirdi jos viltis, jog jis 
apmislines sau apie ciela baisi 
be padėjimo ateites, pames ta
me taji savo papratima.

— Gal Dievas jin apszvies 
inkveps jam Dvase szventa, 
gal sugrižsz ant kelo dorybes 
gal....

— Ir tejp nebage ramino 
save viliodama save vilcze, ku
ri niekados ne turėjo stotis tik 
rybe.

Tuolaik ufzstoje jau ir žiema 
kuri dapadidina varga Feli 
cijos. Kožna diena ezmotukas 
sausos duonos suralgitas su 
kareze aszara etanavijo josos 
pietus. Ant galo ir to pritruko 
Petras 
verstu 
nor ant tūlo laiko apsisaugot 
no bado. Szirdis biednos mo
te res pliažo isz gailaszczio ka
da perkikai neezi tuos ludin- 
tojus to trumpo laimingo jiu 
givenimo. Usz kožno susibel- 
dimo neezime jiu ar m siena 
ar in trepvs, datirinejo neiszpa 
sakyto skausmo tuom didesniu 
jog tikėjosi, jog Vieszpats Die 
vas netrukus nusiuns jems 
anioleli paveiksle kūdikio, ku
ris savo balselu gidins jos so- 
pulus. Nelaimi! pati mislis, jog 
toji valanda prisiartina, kanki 
no jaje baisei neiszpasakitu ru 
peseziu.... Kuom ta mažiule- 
li aprenkt, kur paguldyt kuom 
apeupt ir suvistit..........Bai
sus padėjimas!

Petras Michonas paslepi da
li piningu paimtu usz parduo 
tus daigtus idant ,da karta pa
regint laimes kazirose ir at- 
grajint tai, ka lig ežiam laikui 
praloszi.

O apjakeli! kuris mielini jog 
vienoje valandoje pajėgsi pa- 
ymt tiek iszloezimu, ka per me 
tus kelis praleidai.

Saužine szauki jam niek- 
ezau! iez tavo tai kaltes drau
ge tavo givenimo keneze toki 
varga, iez tavo tai kaltes kūdi
kėlis tokem varge ir ant vargo 
gema.

— Ne galernas dahkas, 
ydant visados turetau pralaj- 
met.... vienkart ar tada ar 
tada gilukis turi ateit ir pae 
mane, o tada vieką pataisisiu.

Toke vilcze etengeei uszglu- 
szint savo saužine.

Kaziravo velei — ir velei 
pralaimėjo.

Po meblu pardavi geresnius 
drabužius ir paredalus savo.

Kada Fel’cije likos motina 
nebuvo namuose, žodžiu tar
tum, nieko.

Vienatiniu daigtu, kuri da 
buvo galema parduot, buvo 
ž’edas Felicijos. No auksoriaus 
gavo už jin penkes markes; nu 
pirko usz dali tu piningu kae 
buvo reikalingiausiu del kūdi
kio.

Ka buvo darit? Ka padarit 
su kūdikiu? Iez niekur pagel- 
boe! iez niekur suraminimo! 
Biidna Felicije iez priežastee 
etoko gero maisto papuoli ant 
sveikatos, vargas kas kart au
go namuose Michon’o.

Kada visi vaistai iezsisemi 
ant už laikimo givenimo, už-|

rio už nieką sviete ne atiduotu 
mat tai buvo d irželis po sto
gu. Pritaisi lentinuke po lan
gu pripilė ten žemiu ir ten so
dino ir sėjo kvietkeles. Su kož 
na kvietkele kas-dien svejki- 
nosi ir kasdien jauslej atsisvej 
kinedavo vakare, kožnam ka 
nor pasaki, su kožnu pasidžiau 
gi, kožna pamilurdivo. Saugo 
jo idant kurie ne nulustu ir 
galveles ne nukartu žemin ach 
butu tai gailastis ne maža ir 
iszmetinejimas saužines jog jin 
ne rupestingaj dažiurinejo. Tu 
rejo teipo-gi pauksztuka, — 
gražu geltona kanarka, kuris 
daduodavo jej kas dien links
mibes cziulbedamas nuolatos 
visokes giesmeles savo meilu
mu balselu: ėjo jis su Fel'c'je 
dajnavime lenktinen. Pažino
jo jis savo pone, ba kada jam 
kletka atadare tuojaus tūpda
vo jej ant peties, tai ant gal
vos, o laike pietų ant braunos 
torielkos ir savo tesaneziu bal- 
selu perkrejpinedamas galvele 
kalbėjo su jaje.

Felicije del to buvo, mato
maj, laiminga. Rodėsi jej jog 
teip bus linksma, laiminga cie
la givenima ir kitaip ne gali 
but.

Vienkart susirinko kelos pa- 
žinstamos žemoj stubeleje pas 
atadaritoje duriu.

— O girdėjo poni sviežiau- 
se naujena?— paklausė viena 
i;z moterių atadaritojos.

— Ka tokio?
— U-gi tai, jog muso dai- 

norka no treczio piontro tekes 
už viro.

— Senej apie tai žinau.
— O del ko-gi mums poni 

ne sakėj?
— O tai kam ?
— O žino poni usz kokio vi 

ro tekes?
— O žinau!
— O kas juom ira kaip va

dinasi?
— U-gi darbininkas, o va

dinasi Petras M’chon’as.
— Hm, hm, —atsiliepi kita 

—Petras Michonas.... pa
žinsiu jin dirba fabrike vinių.

III.
Petras M chon’as, kas teisi- 

bi ne buvo blogu žmogum. 
Vienok turėjo viena bloga pa
pratima —mėgo kaziruot. Isz 
pradžių grajindavo tik teip, 
del zobovos po tam perejo tas 
noras jam in krauje stojosi ka- 
zirninku paszauktu, mėgo tei
po-gi sau iszsigert, kaip tai 
drauguveje paprastinai buna.

Geri žmonis praserginejo Fe 
licije. Iszpradžiu teipo-gi mer 
gina uszsistanavijo ir pradėjo 
mislint apie atejnanti giveni
ma su kazirninku ir girtuoklu, 
nes po tam su paprastina jau- 
numeniszka valnamamste ta
ri:

— Kaip apsiženis tai ir atsi- 
majnis.

Na ir apsipsezevo M’chon’as 
su Felicije. Veseile buvo 
ne puiki toke koke gali but 
pas žmonis neturenezius d delu 
turtu ir spasabo ant iszkelimo 
puikios veseiles.

Norinte inžengi in stoną mo- 
teristes biedni be turto, kas ra 
mitu juos ir di davinėtu pajė
gu keloneje in atejte tame sto
ne, bet Felicije, su Petru, tai 
ira jaunavedž j pradėjo give
nima savo pilni lajmes ir links 
mibes. Felicije darė kvietkas 
o viras jos ėjo in fabriką, teip 
abudu procevodami uždirl da
rni uždirbdavo gražu skatiką, 
kurio jem 
užlaikimo savo givenimo. Ka 
da atėjo nedeldenis, ėjo abu
du pasivaikezeziot kur pasitik-

su

ne
at-

name

nes gal pajėgos atšaki jam 
vo paklusnumą — langelis 
atsidarė.

— Per vėlu! —paszauki 
didelu szirdies skausmu. 
.Och! asz nelajmingas! —Ir 
sidajridamas nuėjo skubej 
galos ulieze d, Enfer.

Augszcziau namo duriu ku 
ri nepažinstamas aplejdo dabar 
buvo paraszita ant tobliezios: 
“Priglauda del pamestinuku’’ 
o ant sienos kur buvo slaptin 
gas knipkutis: “Del aplejstu 
vaikialu.”

Perbeges ulieze d, Enfer d, 
la Harpe ir daugeli mažesniu 
ulieziukiu kūrės tuolajk atženk 
linejo bbgsztaj Szv. Jokūbo 
atėjo ant uliezios 8t. Denis po 
nr 263.

Uszskambino o pasėkės nam 
sargiuj savo pravarde pasku 
bino ant treczio piontro ir inejo 
in stubele kuri radosi po pa
ežiu stogu. Prie stalo sėdėjo 
jauna da motere apie dvide- 
szimts trijų metu senumo, nes 
nuvargus apsisupus nuszutuse 
skepeta, kuri buk apsaugojo 
no szalczio.— Tai jio pati.

— Ir ka?—paklausi jio dre 
baneziu balsu.

— Stojosi! — Atšaki.
Nukorę ant krutinės galva 

ir apsiliejo kareziom aszarom.
— Dieve mano! Dieve ma 

no! kaip sunkej koroji mane! — 
paszauki ne galėdama sulajkit 
no gailastes.

— Ir tame visame asz esmių 
kaltas. Och! asz nelaimingas! 
Nes prislegiu tau, jog pataisi- 
siu savo givenima jog no szios 
dienos ne matis manes niekas 
karezemoje ir kaziru in rankas 
ne pajimsiu.

II.
Metuose- 1845 rados

ant kampo ul’czios St. Denis 
ir d, Poncean po paežiu stogu 
mažas pakajelis o joje giveno, 
graži, patoga ir linksma mergi 
na Felicije.... Na teip — 
Felicije.

Kas-gi tame navatno? Feli
cije vardas ženklina muso kal
boje “laiminga ira vardai ku
rie nevat laikas ira pranasza- 
vimu laimes ir pasivedimo ant 
szio svieto, nes lajkajs tikriau 
se nelajme vargu. Nes Felicije 
buvo linksma szneki, linksmi- 
nante navet savo kajminkas 
kurios del jos szirdingaj seziros 
linksmibes szirdingaj pamilejo 
turėjo būtie gal pati laiminga? 
Gimditojej senej aplejdo apie 
jaje ba paliko mažu kudikelu. 
Ne pažinojo jiu suvis, nes at
mintis jiu minėjimas apie juos 
tankus iszvere jos szirdukeje 
malszu saldu skausmą. Sieratu 
ke užsiemi teta josios: —nes ir 
toji būdama jau sena, o kaip 
viskas ant svieto majnosi ir 
viskas grejtai praejna, geso pa 
maželi ir ijje kaipo sudegusi 
žvake ir iszpildžius vale Die
vo uždare akis ant amžių. Da
bar Felicije likos be gimdito- 
ju, be tetos apglaubejos, pati 
viena ant to didelo ir plataus 
Dievo svieto.

Reikėjo imtis prie darbo jau 
naj merginukej, ba kas siera- 
tai dapades? Iszmoko darit 
kvietkeles iez popieroe szilku 
aksomo ir kitu tinkamu maten 
join- Ciela diena sėdėjo prie 
stalelo, prccevojo dajnucdama 
linksmaj ir teip praejtinejo die 
nos — dėka Apvejzdaj Dievo.

O pujkes kvietkas mokėjo 
padaritie. Felicije, gražiauses 
rožes kurios savo pujkumu ne 
siskire nevet no gražiausiu ka

uszteko ant gero

Ii!— Ir vėlėj spaudi knipkuti,j tik pražidejusiu givu rožu uža

M chonas jautėsi pri 
parduot meblus, kad

IV
Po pasilovimuj M chon’o 

uszsiszvieti ir linkemenes die
nos, del to vargu nukankinta 
Felicije pamaželi sugrįžo prie 
sveikatos. Uszstojo vasara, 
M'chon'as gavo darba ir skati
ką uždirbta cielibeje parnesz- 
davo namon.

Nelaimi! būdas vilką trau 
keingirre, ir Micho’nas, kaip 
tik pajauti pininga kiezeniuje 
velei uezsidegi jam noras at- 
grajint pralosztus piningus ir 
kaziravo paslapcze. Du metai 
praėjo tokiu spasabu, Fel’c je 
mielina, jog viras jos pasvei
ko isz tos bajeios ligos; biedna 
— netrukus laukė jaje velei da 
didesnis rupest’s Gilumoje du 
ežios abudu gyrodytojei jau
te dabar i.zm< tinejimus eauži- 
nee, kuri jems kalbėjo, jog 
ezlektai padare kad kndiki ata 
davė in “priglauda"’ Mislis to
ji trucino jems givenima. Nie
kados apie kūdikėli savo ne 
kalbėjo, tuom didesnis buvo 
jiu skausmas ezirdiee.

Petras M ch >nae ne trukus 
apie viską pamirszo, arba rode 
ei jam kad pamirszo. Aut už 
muszimo kirmėlės kuri grauži 
jio saužine, geri ir kaziravo. 
Nuolaik Felicije apteiki jin an 
tru kūdikiu. Tam ant kiek ga 
ledama neeigailejo vigadoe, ku 
rios pirmutinėm suvis duot ne
galėjo. Tuolaik Petras M c- 
hon’as kas kart recziau papra 
stinai sugiiždavo namon, o 
velei vidurnaktimie pradėjo 
pareitinet. F d cije kenti daug 
labai daug, nesiskundė vienok 
o kenti ta viską kantrei kaipo 
daleidima no Dievo, kaipo kri 
žiu, kuri dangus ant jos nu- 
siuneza.

Vienkart vakare M ch mas 
velei sugrįžo veliba nakeze na
mon. Tuokart labiau girtas, 
negu paprastinai ir buvo gata
vas prie barniu. Pa cze rado 
apsiverkuse.

— Kas tai ? — paklausi asz 
trej — ko verki ?

— Ko piksti brangus du- 
szele ?

— Brangus duszele?..........
Jago nori, ydant butau tavo 
brangum tai nustok žlumbejus 
ba tas mane pikius.

— Juk ne verkiu.........
— Ar-gi gal juokiesi ?....
— Dieve mano, kas tau.
Petras Michonas krestelejo 

nekantrei peczeis.
— Pasakik man kas atsiti

ko, jog verki?
— Nieko ne atsitiko.
— Nieko?
— Nieko — paantrino Fe

licije stengdamasi nusiszipsot. 
Ateitinejo man navatnos mįs
les in galva. Tu žinai kaip 
žmogus teip vienas pasilieki....

— Tai tu skundiesi, jog vie 
na pasilieki? Gal priimt tau 
tarnaite ar koke motere usz 
drauge.

— Klisti brangus, misliuda 
mas jog skundžiusiu ant tavęs 
Norėjau su 
apie svarbu dalika.

— ir apie ka teip?
— Apie muso vaikus.
Prisiartino prie viro apemi 

jin rankom usz kaklo ir tarė 
meilei:

— Tu žinai muso vaikelis 
ira da. . .

Ne pabaigi nuomones savo. 
Michonas žvilgterėjo ant josos 
gailingu pažiūrėjimu jausda 
mas dideli skausmą szirdies at 
siduso gilei.

— Teisibe — tari — kudi 
kis muso da ira priglaudoje.

(Tolaus bus).

Arti Mahinojaus, viena gri- 
norka, 

Nevala ir nieko nemoka, 
Užtat moka gerai gerti, 
O da geriau kaziruoti.

Vyrai josios isz to džiaugėsi,( 
Ir priesz visus gyrėsi, 

O norįnt grineze nevalita, 
Už tat visokiu buteliu pri-1 

statita.
* #

Jagu io dydesne apigarda
nusiduosi, 

O gerai apsidairysi,
Tuojaus monke pamatysi, 

Ir pažinsi, 
Kr d tai ne anglikaite, 

Tiktai lietuvaite,
Kaip namieje apsikudlojus, 

Nuo ryto nes’mazgojus;
Susiraukus,
S įmurus.

Nuo gu no apsiseilojns, 
Visa apsimaklakojus, 

Po piet, apie
Szeip t-ip 

Jas iii
Szukuoj-s’,

tr c. a adyna, 
n įsi prausė kud- 
d.nba yina.

pasilenkus lig 
žemei, stena,

Rodos nežino, ki d ai bus gana, 
Žiurkėms apdeda, graiža pa

daro,
Ir ant galo: 

Andaroka užsideda, 
Terla myltais apipyla, 
Ir pasilieka monke, 

Ne kitoke.
Guma in terla insideda, 

Kramtyti pradeda, 
O kaip pradeda temt, 

Panaite pradeda nerimaut, 
Tripe, nenustovi ant vietos, 
Z ije m mieita ant nakties 

visos.
Mergaite! Metelei bėga,

O bėga staigai, 
Žaliablekiai už pseze ne yma, 

Lietuvei ir ne nori poruotis 
su ieztrina.

Dingsta tokios ir geda, 
Tuom tarpu ir žili plaukai 

apsiseda, 
Tokiu buna pabaiga,

Bus ant scendien apie jiais 
gana.

Kid biznis, tai biznis, 
Kad ir netikias, bet vis, 

Bobos susikuopina, 
Viena kita vadina, 

O da ir kokio, insitrauke 
mergyna.

Ne ant sales susirenka, tik 
in saluna,

tavim pakalbėt

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

W. D. Boczkow»ki-Co.
520-522 W.So.lk Al; M.lu.y City P,

...ISTORIJE SkVENTA...

SENOJO IR NAUJO INSTATYMO
Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.

PARASZE 

VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS 
SU 50 PAVEIKSLELU.

F ■
OI

JI ir-

TVANAS.

110'Puslapiu. 6,|x9į Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c. 
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

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

SKAITYKITE

h UNION NATIONAL BANK 
MAHANOY CITY, PA.

I CAPITOL STOCK 5125,000. SURPLUS IR PROFITS 5300,000.
’ ’ 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 
ii ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
’' turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

i i HARRISON BALL, Prexidentap, 9-ad. ryte lig 3 popiet,
'• F. J. NOONAN, Vice-Prexidentas. Subatomis 9 lig 12-ad.
ii W. H. KOHLER, Kasieriua.

In kur ir vyrai pribuna, •
Vyrai labai geluoje, J

Ba maitele gėrimą trituoje, į
O jagu vyru nebūtu, 

Tai visu gerkles iždžiutu 
In katra karezema teip su

sirinka, 
Tai ir bizni daro nemenka, 
Ka daryti, reike visokius 

b d is naudoti, 
Kad nors koki bizni padaryti.

Nesenei tris Mares, 
Mege, Ona ir dvi Juzės,

Phll. M. Klinikas, turi net kelis

Su kvieikom vaikinus dabino, J 
Katrie karezemoje uifundino. J,

ti ka, ant kvietkos,
Uže dirba visados, f 

Balta kvietka reiszke neką1. J 
tybe, 1 i 

Prie baltos kvietkos kimba į 
ir bjaurybe. ’t 

Oho! žino kaimynai, i 
Katros pasielgė dorai. į,

Sveikata Auga! 
KAIP IŠMINTINCAS ŪKININKAS PATAIKO Į 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASĖT SĖKLĄ; kuri era- 
žial sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius nt- 
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai Ilgį, pritaikoatsakan- 
čial llekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina 
ligų, užmezga išgydypiį, sugrįžina pajiegas Ir iš
augina puikių sveikatų ir drūtumų, kas suteikia 
žmogui lalnig Ir linksmybę. PHILADELPH10S 
M. KLINIKAS be( daktarai tūkstančius žmonių 
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kių ligų
CVEIIZ-ŪTU yra tai didžiausias

V L l\ H I n turtas žmogaus, be 
“,IKI 1 1 1 ■_ SVEIKATOS NĖRA LAI

MES Ng LINKSMYBĖS ANT SVIETO.
PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro exponnnentu n nt sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotus. To
kiam jau tik galima tikėti.

PrivatiškoJ LABARATORIJOJ Ph. M. Klinlko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas 13 šviežių gvamntuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik auk3čiausias mokslas i3mdo pageliiai žmonių.

Iš daugybes išgydytų štai ką patjs žmonės rašo:
GARBINGAS PII. M. CLINIC! Pranešu, kad llekarstas subaigėm ir esame labai užga

nėdinti už tikrų pagelbų; greitų ir gerų išgydymų. Mano moteris teipat jau yra sveika ožkų 
siunčia širdingiausių padėkavong. Jūsų pamačlyvų ir telsiiĄrų būdų gero gydymo, skelbsim 
tarp savo pažystam^, kadangi tik jus broliškai žmonėms Ūmaujate. Pasiliekamo dėkavoda- 
mi su moteris A. Antonlckas. Iron and MeUl Co. So. Richmond, Va.

Mrs. K- Jurevičiene, Box 220, Glens Falls, N. Y., teipat šimUis Įtartų dėkavoja.už 
Išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusllpnėjusiosir suiru
sios sveikatos — teipat moteriškų ilgų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., 
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen
ter St., Freeland. Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne- 
galima sutalpinti.
ĮSITEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.

KAD FQT MFQVFIKAQ bet nori pastoti sveiku M ILD1 iTlLO V IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jan džiaugiasi ir dėka- 
voja, nes čionai išgydo Ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip Ir užsisenė- I 
justas ilgas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- , 
mo, nusilpnėjimo, vidurių ncdirblmo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų. Inlr i 
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, neml- | 
gos, neturėjimo apetito, be peilio bo pjaustymo bo aparacijos, bet »u llekarstome, knrlcfl f 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

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

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki X Utarn. ir Petujj- | 
fionils nuo 0 iki B vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovana} ir skaitykit knygą ,,Daktaras . ■



Sudžia rojuj.
Mahometu pasaka.

Azraelis, angelas mirties 
skrajodamas ant žemes, daeili- 
tejo savo ilgu sparnu galvos 
tieedario Osmano.

Sudžia tuoj pasimirė, o du 
szia jo nemirsztanti tuojaus 
stojo priesz augsztesni da ir 
usz ji sudžia, nes pati pranasza 
Mali m itą.

Oimano duszia vienog stojo 
priesz pranasza be tos baimes, 
su tokia stovėdavo priesz su- 
džia Osmana žmones pakviesti 
in tiesdariste, kadangi sudžia 
žinodavo gerai instatimus....

Su M hometu pasitiko tuo
jaus prie vartų rojaus, kame 
tarp medžiu židineziu įvairios 
par ros žiedais skambėjo bahai 
varpu ir sklido gražios gaidos 
giesmes hurisu. isz miszku sto 
vineziu ramiai, tartum snau- 
dž'ancziu iszeitinejo atbalsiai 
medžiotoju trimitu, girdėt bu
vo atito’inti lojimai ir skalini- 
mai szunu, žvengimas arkliu 
ir linksmos bilos žmonių me- 
džiojanezin miszkuose. Narsus 
sūnūs Mahometo, ant baltu, 
kaip sniegas, arkliu vaikėsi 
greitas plonakojas stirnas ir 
ainius, kas perstatinėjo puike 
regikla.

0-manaa nudžiugo, matida- 
mss, jog ežia daug smagesni 
forests gyvenimą, negu ant že
mes.

— Leisk mane in rojų — 
atsiliepe in pranasza.

— Gera — atsako Malio 
metas — bet pirma turi paša 
kiti kuomi uszsipelniai ant gi 
venimo rojuje. Mat pas mumis 
rojuje tokios tiesos, kad tik 
uezsipelnijes gal in ji gautiesi.

— Tiesos? — atkartojo lig 
stebėdamasi? sudžia Ir pas;- 
kloniojo žemai dedamas ranka 
ant kaktos ir krutinės delei 
iszreiszkimo savo gilios paguo- 
dones.

— Tas labai gerai — tarė 
potam — jog turite czronais 
tiesas ir pildote jas. Tai labai 
gerai! Tiesos, instatimai, visur 
privalo būti, kadangi be ju ne 
galimu ira daigtu rediti ir val- 
diti žmonėmis. Usz tai pagi
riu, jog apie tiesas, ar instati
mus nepsmirszai czionais pra 
nesze, nes be ju rasi ir tau ežia 
butu ankszta.

— Paliksime tai, kadangi 
ežia eina kitas dalikae! — tarė 
Mahometas visai nepaismda- 
mas ant tuszcziu paginu sū
drios. — Tamista neatsakiai 
mano klausimo: kuomi uszsi- 
pelniai ant gyvenimo rojuj, 
nes be nuopelnu m czionais 
nieks nebūna leidžiamas.

— Beje kucmi?— atsake 
stebėdamasis sudžia. Jugre- 
prezentanju tiesas — inetati- 
mus! Per viea savo gi vertima 
ant žemes persekiojau nuode- 
mia bandžiau pildarezius ja. 
Buvau tiesdariu, o reikia tau 
pranesze žinoti, jrg sprendžiau 
nutarimus ant prasižengusiu la 
bai žiaurius.

Dėlto, gal, jog patsai buvai 
doru ir teisingu, buvai paveiz- 
da gyvenimo, szvietiai žmo
nėms doiibemis, jeigu nebuvai 
malotus prasižengusiems? Tai
gi gana tau bus tik pasakiti 
tas savo doribias, o vartai ro
jaus bus tau atidr.riti.

Veidas sėdžios apsiniaukė, 
kakta susiratke, akis prisimer 
ke.

— Doribias? —suniurnėjo 
neužganėdintas. — Iszpažint 
turiu tau pranasze, kad buvau 
tokiu kaip ir visi žmones. O 
Rūdijau dėlto, kad buvau eu- 
džia ir usz tai aplaikinedavau 
užmokesti.

— Vo! — tarė nusijuokda
mas M hometas — to, ka paša 
kiai, jug negalima jokioms do- 
ribemis pavadinti. Dariai, 
idant turėt isz to sau nauda, 
tavo dalbai buvo apmokamais 
ir negalima ju prie jokiu nuo- 
P’lnu skirti. Manau, jog ir vi
si tie, kuriuos baudiai usz ne- 
doribe, tavo darbus noringai 
atlikinėtu. Tokiu budu bau
diai žmones usz nedoribe, bet 
pats buvai ir be ju. Ar gali 
bnti tas doribia, jei tu usz sa
ro darbus imdavai gausia už
mokesti. Baust žmones usz 
nnodemia, kada pate pildai ja 
— jng tai didžiausia nedoribe. 
Sudžia uezsirustino.

— Asz sudijau pagal insta-

imu - tarė sausai - ir prisitu- 
rejau teisingai tiesu juryspra- 
dencijos, kursia giliai studija 
vojau.

— Na, o tie, kuriuos sudi 
jai ir baudiai pažinojo teipgi 
gerai instatimus? - uszklause 
Mahometas.

— Oho - atsako su pasidi
džiavimu sudžia. - Isz kurgi 
jie žinos; ne visom galvom ira 
lenga patirti paslaptie tiesos, 
nors daugel ir norėtu žinot ir 
turėtu norą studijavot, bet

— Taigi tu baudiai žmones 
perženginejanezius tiesas, ku
riu jie visai nežino? - pertrau 
ke nusietebejes pranaszas. 
Kasgi do teisingumas ten pas 
jumis ant žemes, jeigu bau 
džiate žmones usz nežinojimą 
tiesu, kuriu nemokinate ir ne 
duodate pažint. Tikiu, jog ir 
patsai nesirūpinai visai apipa- 
žint ju su tiesomis instatimu ir 
tik baudiai tavo nusprendi 
mais nekaltus.

— Ne mano reikalas mo
kint instatimu kitus maro pa 
reigomis buvo sudit prasižen
gusius

— Nebuvai todėl teisingu 
žmogumi, jei usz piningus bau 
diai žmones, kurie kaip kad 
neregiai perženginejo tiesas. 
Pas mumis rojui tiesos teisin
gesnes ir tik tas turi garbinga 
ir smagu givenima kas savo 
gražiais darbais ir doribemis 
uszsipelno,

— Jug sakiau kad ėmiau 
alga ir todėl turėjau pildit pri 
valumus kokie guli ant su- 
džios. Matau, pranasze, nesu
pranti manes ir kaltini mane 
daug nekaltesni usz tuos ku
liuos aszai apkaltinedavau. . .

— Ir pažiurėjo isz paniūru 
in Mahometą teip kaip piktas 
žmogus žiuri in ta, ant kurio 
troksztu iszliet savo apmauda, 
betjaucziasi beesans jo gali- 
bei.

— Privalau duoti tau, pra
nasze, pasarga - kalbėjo to
linus - jog kalbi tai kas visai 
netinka tau kalbėti, o galiu 
net pasakiti, jog tokia kalba 
ira pavojinga. Protauji, pra
nasze, labai laisvamaniszkai. 
Galima maniti, kad esi pakli 
dusiu sziltu, pranasze. Gerai 
protaujantis sunstas niekados 
panesziai nekalbi sės. Tavo žo 
džiai, pranasze net kningoi 
Sunu ira paminėti.

Ir nutilęs ant valandėlės pa 
grimzdo mastise, po kam urnai 
pakeles augsztin galva, balsu 
kuriame skambėjo iszdidiste, 
tarė:

— Ttdel pasiremiant ant 
instatimu tiesos, besirandan- 
hzios ketvirto! knigoi Sunu ant 
szimtas dvideszimts treczio 
puslapio, ketvirtas paragrafas, 
skaitant ketvirta eilute jo ir 
sekant paaiszkinimus mokintu 
muilu, apskundineja tave pra
nasze....

Czia jau pranaszas negalėjo 
susivalditi ir prunksztelejo 
juokais.

— Eik gi sau ties dari ant 
žemes ir ten sau sprensk nuta 
rimus, nes tu mums per žiau
rus. Rojui mes turime geres
nius instatimus.

— We, bet kaip sugrįžti, 
jeigu jau estui iszbrauktas isz 
kningos givuju. Tokios tiesos 
instatimuose nebesuanda, tas 
butu prasižergirnų, arba rei
kia iszrasti formaliszka kla'da 
mano mirti.

Ir pradėjo dūmoti, bet prą- 
naszas jam prigelbejo, tarda
mas:

— Norėk palaikiti savo 
mirti usz nebuvusia. Azraelis 
padare kla:da..,.

— Teip, galima bus suverst 
ant Azrelio kalte - suszuko 
nudžiugęs sudžia ... - Iszsitei- 
sinsiu, jeigu Azraelis kaltas....

Ir iezmintingas kada O.-ma 
nas vis da sprendžia nutarimus 
ant prasižengusiu ant žemes, 
visai nepaisydamas ant to, 
jog baudžia žmones nežinan- 
czius instatimu. Jis atlikinėja 
savo isznaezu darba, nes jam 
moka...

GERIAUSIAS KONCERTINKAS ir Armonikas 
gausi pas mane, taipgi visokius muzik. 
Instrumentus ir lietuviškas knygas. 
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurį 
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis, 
812-814 W. 33rd St., Chicago, Ill.

Milijonieris žmogžudys Harry Thaw ir jojo pati

laz Matteawan vietinio ligonbuczio pamiszeliama krimina
listams pabėgo milijonierius Harry Thaw. Priesz kelius me 
tus'1 haw mirtinai nuszove kita milijonierių Stanford White. 
Už ta žmogžudyste jis buvo pasodintas ant mirties teismo šuo 
lo, bet, turėdamas daug prieteliu ir dar daugiau pinigu, iezsi 
suko nuo mirties, tapo pripažintas pamiszelia ir patalpintas pa 
miezeliu ligonbutin. Prabuvęs kelius metus tame ligonbuty- 
je, Thaw mėgino teismo keliu isz ten iszsiluosuoti. Bet nepa 
siseke. Tada jie su pagelba savo draugu mėgino isz ten pabeg 
ti, kas po keliu bandymu jam ir pasisekė.

Sutartame laike Th'tw staiga iezbego pro atidarytus li- 
gonbuczio vartus, iszszoko automobiliun, Kuris ežia jau jo lau
ke, ir nudundėjo Connect'cat’o valstijos linkui. Kelyje prie ju 
sako, prisidejes dar kitas automobilus su žmonėmis. Pasiustieji 
paskui ji detektyvai grejtai pamėtė pedeaka ir iki fziol negali 
surasti, kurmis dingo. Manoma, kad jie randasi kur ant priva- 
tiezkos jachtos ant juros ir jieezko saugios vietos kur iszlipti.

Keli to ligonbuezio sargai ar virszaicziai, kaltinami pa- 
gelbejime jam pabėgti, patraukti teisman, tyriausias ligon
buezio daktaras paskyrė 500 doleriu dovanu tam, kurs sugaus 
pabėgėli.

Paskesnes žinios praneeza, jog jie tapo sugautas Kanado
je ir busiąs deportuotas atgal in Suv. Valstijas.

Thawo pati Evelyn, kuri nesenei radosi Anglijoi loezda- 
ma teatrus sugrįžo ana diena in Amerika. Thawae nužudė 
Stafford White už tai, buk jisai jojo paezia subjaurino.

Ranka ciesoriaus 
Vilhelmo.

Mažai kas žino, jog moti 
na ciesoriaus Vokietijos Vil
helmo Il-ro, pagimdė inpedini 
sostą visai netikėtinai, laike 
atsilankimo pas miruse Angli
jos karaliene Viktorija, pa- 
szauktas gidintojas, sudener 
vuotas tuom atsitikimu, pas
tvėręs naujai gimui kūdiki 
usz kaireses rankos teip, kad 
katik nenutrake. Raumens 
ir gislos buvo teip sutasintos. 
kad ranka jauno inpedinio, 
nore stengėsi daktarai atitaieit 
bet nieko nepagelbejo, neaugo 
ir vieton rankos kabojo tik 
kaip kad rankove newaldomas 
sąnaris kūno.

Tokiam guviam ir nera
miam, kaip ciesorius Vilhel
mas su viena ranka labai bu
vo negerai, newaldimas ma
žiukes rankutes buvo jam di
džiausia nelaimia. Kareztas me 
dejas negalėjo medžioti su vie 
na ranka, ne būti vadu ka
riaunos, kadangi laikant deszi 
nei karda nebuvo su kuomi 
valdit arklio; negalėjo ne gra 
jint ant skripkos ne kompo- 
nuot dainų Aegiro.

Taigi, kada atsiszauke vien 
kart in ciesorių Vilhelma me
chanikas inžinieris Birnbau- 
m’as su apreiszkimu, jog padir 
bo ciesoriui mechaniszka ran
ka, valdoma su pagelba elek
triko, nestebetina, jog ciesorius 
tuojautes paėmė iszbandit isz- 
radima, o pasirėdžius prietaisai 
tobulai ciesorius labai brangiai 
užmokėjo, gavės prižadejim- 
ma mechaninko, jog niekam 
nesakis apie tai, jog ciesorius 
turi pritaisita mechaniszka ran 
ka. Vienok slaptibe iszsidave 
ir platus svietas žino, jog cieso 
rius Vilhelmas ira vienran
kiu, o vieton kitos turi apara- 
ta, arba maszina prie szono.

Aparatas Birnbaumo ira pri 
durimu mažos rankutes cieso
riaus ir ira genialiezka kombi
nacija mechanikos su elektro
technika. Elektriką mechanisz 
koi prietaismei, arba rankoi 
veikia neliginant nervai. Nuo 
delno iki alkuniai tos mecha- 
niszkos rankos ciesoriaus, ant 
szalies nuo vidurio, tai ira lai 
kant isztieeta augsztin delnu

ant virszaus nuo delno iki al
kuniai ira knipkiai elektriszki, 
kuriu prispaudimas gimdo ju
dėjimus rankos, kožnas knip- 
kis lofz'a favo role judejimuo 
se rankos, delno ir pirsztu. 
Svarbiausiu ira knipkis, kure 
gimdo judėjimą rankos, susi- 
lenkima alkūnėje. Jis dalei- 
džia ciesoriui valdit jojant ar- 
kli ir duoda rankai didele sti- 
pribe, kad tikroi rankoi žmo 
gus niekad tiek stipribes netu
ri. Ciesorius gal padekavot 
tam, usz pergale, kokia gavo 
laike manevru, atakuodamas 
su savo joeziais pėstininkus, 
priesz neseniai.

Labai sukomplikuotais ira 
judėjimai pirsztu kuriais cieso 
rius gal judint kaip kad givos 
rankos pirsztais, eugniaužinet 
kumszczia ir veikti pavieniais. 
Paveizdan, gali jis uszsisegt 
knipkius savo apsivilkimo to
kiu budu, kad ciesorius smiliu 
ir didžiuojiu pirsztu ka:p kad 
kanabeku ima knipki nikezti 
deda ant knipskiles ir tada 
lengvai su viena ranka be pa- 
gelbos deszines uszsisega, Teip 
gi gali isz kitzeniaus iszsiimi- 
net besirandanezius jame daig- 
tua.

Bet kad pedarit koki nors 
judėjimą reikia vis paspaust 
tam tikra elektriszka knipki, 
prie ko ciesorius teip priprato, 
kad beveik jau ranka nedaro 
jam jokios sunkinibes ir ne
smagumo. Žino kokioi vietoi 
kokiam judėjimui randasi 
knipkis ir nereikalauja net 
spaust su pirsztais deszines ran 
kos, gana jam prispaust prie 
szono, idant ranka užgana pa 
daritu jo norui. Ipacz sededa 
mas prie stalo, labai lengvai 
gali valdit savo ranka, spaus
damas knipkius prie braunos 
stalo. Vienatiniu nesmagumu, 
koki ta ranka jam daro ira tas, 
kad kartais ji veike prieszin- 
gai ciesoriaus norui, kadangi 
pamirszes net’czia prispaudžia 
katra isz knipkiu, gimdaneziu 
judėjimus: tada savnoriai ke
liasi, arba užgniaužineja kum
szczia, ar kitokius judėjimus 
nereikalingai atlikinėja. Todėl 
ciesorius labai turi paiset ant 
jos, id»nt nepadaritu jam ko
kios gėdos.

KUR BUNA

Numiri kūdikis. Žmogelis,- 
tavas kūdikio, nusidavi 
savo pažinstamus prasziti 
szermenu, o vienas isz tu 
tinstamu paklausi:

— Katras isz graboriu 
dos kūneli?

— U - gi N. N.

pas 
ant
pa-

lai-

— Tai mat, ne galėjau paim 
ti, baN.N. da buvo vaikas 
givas, tai sėdėjo lig 4 adi. rito 
kol ne numiri. - Tai ir turė
jau del jojo pavest szermenai- 
tes.

Szita gali priligint prie to 
priežodžio:

Kada api narna lekioję juod 
varnei,

Tenais jau turi būti ne ge
rai.

Jagu graborei prie ligonio 
sėdi,

Tada jau dusze kūne ne 
sieedi.

isz

Teisibe pasaki.
Viename mieste, vaikszti- 

nejo židas grinorius su k r ome 
liu, jog vos pavilko kojas, pra 
szidamas valgiti, ba ne galėjo 
iez savo kromelo maititis.

Gal už nedelos, tasai pats ži 
delis užeina pas viena eztor- 
ninka, o klarka pamate 
paezauki:

— Ana! ne senei ubagavai, 
o szedien iszrodai kaip kup 
ežius.

O židas atsako:
— Nu, ar tai divas! - Jus 

szedien eztorninkai, o rito ga 
lite būti ubagai! ....

MALDAKNYGES

Aukso Altorius, senas ir 
naujas arba Didžiausias 

' Skarbas del Krikszczioniszku 
Dusziu, su pridėjimu visokiu 
maldų. Didele knyga 1000 
pus;drucziai ir puikiai apdar. 
in juoda audima, auksuotas 
kryžius ir paraszas, raudoni 
krasztai. Preke tik $1.00.

Didelis Szaltinis; Dangisz 
ku Skarbu; naujausia spau
dimas pagal tikra 10 ir 6 
sulyginime pagal naujiji 
Szaltins pirmo spaudimo; 
puiki didele knyga 1000 pus; 
puikiai ir drueziai apdar. su 
auksiniu kryžių ir paraszu; 
apvali krasztai su auk. kabute 
minkszti juodi skurini apdar. 
Preke szitos puikios knygos 
tiktai • - $2.50,

Balsas Balandėlis arba 
mažas szaltinis; 711 pus; 
apdaryta in juoda audima; 
auksuotas kryžius ir paraszas 
raudoni krasztai. Preke 75c.-

Balsas Balandėlis; naujau- 
sis spaudimas, puiki knygele 
drueziai apdaryta in skūra; 
apvalais kampais; auksuotas 
kryžius; paraszas ir krasztai 
su auksuota kabute; labai 
puiki knygele; Preke $2.00,

Szaltinelis; 600 puslapiu; 
apdaryta in juoda audima; 
auksuotas kryžius ir paraszas 
raudoni krasztai; Preke 75c.

Garbe Dievui, ant Auk- 
sztybes ir Szlove Szv. P: 
Marijai ant žemes, paranki 
knygute 640 pus; apd. in 
juoda audima; auksuotas 
kryžius ir paraszas; raudoni 
krasztai; - Preke 75c.

Aniolas Sargas, smagi 
malda knygute spaudinta 
“Saules” spaustuvėje, 350 
puslapiu, visos reikalingos 
maldos, stacijos, graudus 
verksmai ir t. t. apdaryta in 
tamsei rusva audima; auk
suoti krasztai, Preke 50c.

Aniolas Sargas, ta pati 
knygele kaip virsz minėta • 
bet apdaryta in juoda skūra 
apvali auksuoti krasztai 
Preke - - 75o.

Mažas Naujas Aukso 
Altorius; Prancuziszkos 
skureles minksztais apdarais; 
apvalais kampais, auksuotas 
kryžius, paraszai ir krasztai 
385 puslapiu. Preke $1.25.

Mažas Naujas Aukso 
Altorėlis, Prancuziszko 
skureles minksztais juodais 
apdarais; apvalais kampais; 
auksuotis kvietkos, kryžius, 
parassai ir krasztai; 384 pus. 
su kabute, vidurije apdariu 
yra uždėta auksuota mukele 
ant celuloido kryželio; labai 
graži knygele: Preke $1.50.

Vainikėlis,mažiausia Liet, 
maldu-knygele, tik 3x3|col.* 
ir puse colio storumo; juoda 
audima, auksuotas kryžius 
ir paraszas, Preke - 50o.

Vainikėlis, ta pati knygele 
apdaryta in skūra = 75o‘

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

Mano brolis Jurgis Kondrota pa
eina isz Vilniaus gnb.. Traku pav. 
Krunio volost. 4 metai adgal gyveno 
Boston Mass, o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso. (q^ ’o|)

W. Kondrot
Brattleboro Ver.

Mano broliai Martiszauckai Sta
nislovas gyvenantis Chicago, o Fran- 
ciszkus gyvenantis Brooklyn, abudu 
paeina iez Kauno gub., Szauliu pav., 
praszau atsiszaukt ant adreso, (OL'°1) 

Jno. Martiszauckas
331 N. 15 th st, Philadephia Pa.

Ir Skaitai Kada Laikraštį "LIETUVA?" 

Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas 
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gorų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik 92.00, pusei metų >1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI, 
3262 So. Halstad St., CHICAGO, ILL.

r
 Ar matei kada-nors laikrašt^^ 

“DRAUGĄ“?
"DRAUGAS" yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
"DRAUGAS" atsieina metams $2, pusei m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei mėly $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite 

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, III.

“SAVIZROLAS”
Juokingas 

Apraszymas
45 pas. 6x9 col. dydamo. Preke 15c.

W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Ps.
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I PUIKUS SKAITYMAI
“ NAUJOS KNYGOS

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

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

o
II 
B o

5 istorijos, 137 puslapiu, apie Ji 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo j; 
belaisvis’’ “Lozorius” “Narsi jį 
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” “Bau8meeuŽ szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” Szitos 
knygos preke tik 25o,

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szimtmeczio, 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 S 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” j 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” jį 
“Su kuom kas kariauja, nog to o 
dingsta” Preke knygos 25o o

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

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

Skaitykite! J“,f,T.” 
gaus 5 isz virsz-minėtu 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 1 
yra geros ir kožnam jie patiks, j 
Raszykite sžendie, Adresavokit £ 

W. D. FOCZKOWSKI-CO. i

Mah jnoy Gty, Pa. .|
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A Lietuviški AGENMA IR KONTORAS BANKINIS
Abz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
JO R TV'7Ravor ^oonam name vertes $12,000,00 

Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greioziausiu laivu. Siunozia piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 

1 pag save nei vienos dienos, bet tuojaus 
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius , 
marke ant atsekimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip 
A. J. KEYDOSZ1WS. 202 Troy St. Dayton, O hie.
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A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St., . Chicago, III.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir 
moka už juos 3 procentą.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir štorus 

ant lengvų išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. ...
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose 

bankose. « '
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- 
SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai- 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio 

pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir 

pigiai.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen

to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidė- 
jimą ir išėmimą. .

Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St., Chicago, Ill.
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ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVAKORCZIU SKYRUS—

P. ¥• OBIECUNAS IR K0MPAN1A
Cor. 12-th. & Carson St., 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 paezedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir 
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K. Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Russijoe.

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York šyvuoju Vienatine Ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis Ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

• visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo Ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijaliSkų gyduolių, 

sutaisytų i? Šviežiausių ir geriausių medikamentų Ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: »

Kraujo Valytojas ...................... 81.00
Gyvasties Balsamas..................75c
Nervų Stiprintojas......... 50c ir 81.00
Vaistas nuo viduriu .... 50c. ir $1.00 
Nuo kosulio....... :............ 25c. ir 50c
Nuo gerklės skaudėj in\o 25c. ir 50o 
Skilvinės proškn® ........ $1.00
Pigulkos del k> i................. 25o
Nuo galvos skn no .............. 25c
Nuo kojų nuosj .... 10c. ir 25c 
Nuo dantii gėlin ......................10c
Nuo peršalimo .....................25c
Plaukų stiprintoj .... 25c. ir 50c 
Linimentas arba telleris .... 25c 
Anatharynas plovimui.................. 25c
Nuo kirmėlių................................ 25c

Del išvarymo soliterio...........$3.00
Del lytiškų ligų 50c. ir 81.00 
Nuo Reumatizmo ... 50o. ir81.00 
Nuo kojų prakaitavimo...........25o
Gydanti most is.........................50c
Antisoptiškas muilas............... 25c
Antiseptiška moslis................. 25c
Nuo dusulio............................. 5Oo
Proškos del dantų ...................25c
Nuo kosulio del vaikų............25c
Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo......................25c
Kraujo Stiprintojas.................. 50c
Gumbo Lašai.............50c ir 81.00
Nuo plaukų žilimo............ . . .  50c
Blakių Naikintojas...................10c
Karpų Naikintojas.................  10c

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trojos Dovynerios 25o 
Taip pat iŠ Lietuvos pargabentos visokios LietuvISkos gydančios žolės, SaknĮs ir 1.1., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais. 

krelpiantiemsiems per laižklts arba asmenį Aka i duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligųje.

Jeigu jums brangi yra Jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

^gVINCAS J, DAUNORA
APTIEKORIUS

229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

BANKING HOUSE 
Kumpas Reade Ulicze 

Telefono*.* Worth 2822.

BISCHOFF’S 
287 Broadway 

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

Seniausi
Bankini

Narna 
Uždėta 1848m.

Pinigus siunozime in Kraju kuo greiczlauseL 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kurso. 
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo. 
Szipkortes parduodame ant geriausia Gaylaivia visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenozin in Kraju pastarajam* narolkolaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir vilai kitai rojentallaxkii Pupom 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiausiai.

— i Del vygados Taonuoziu laikome atydiryta >— 
Subataje iki 8 ad. vakare. Nedalioje auu 10 iki 12 ad. 

Užpraszome atlankiti mumis asabiezkai ar per kini 
jog pas mus visus minėtus reikalus greiosiauM^ 
pigiause! galite atlikti.



W. RYNKEWICZ1US
..' NOTARIUSZAS..

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

...... ro PB1ZLBA BANDOS.......

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

Paszportus del keliaujanoziu pa
rūpinu.

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

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

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

Kepures, Karūnas, Špilkas ir 1.1.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus 

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

Skaitykite! Idant padariti vietos del rudeninu 
ir žeminu tavoro, tai iszparduosim 
visa vasarini tavora už labai piges

AK1VOS ZINUTĖS.
— Žmogaus akis atsidaro 

ir užsidaro per meta keturi 
milijonus kartu.

— Austrijii randasi 18,000 
gidintoju ant 47 000, 000 gy
ventoju.

— Brazilijoi kada neviruo 
ta motere numirszta tai buna 
palaidota meliname grabe ir 
nuvežta ant kapiniu melinam 
vežime.

— Angliję sunaudoję per 
meta 9, 251, 563 tonu anglių 
del savo trukiu; ezkotije 1, 790 
758 o Irlandijoi 257, 092
tonus.

— Rosijoi padirba samavo 
ru kožna meta už keturis mill 
jonus rubliu.

— Kelione terp N.jorho o 
San Francifco aplinkui Cape 
Horn užima 14, 840 milu. Ka 
da užkas Panamos kanala, tai 
kelione bus sutrumpinta ant 
5 000 miliu.

Philadelphijos Moterims.
Vienatine Mokyta Diploniota 

Lietuviszka Akuszerka 
Philadelphijoj

Ona Vldikiene
Baigusi Akuszerijos Mokslą garsiame 
Scranton International Collegeyj of 
Midwifery ir turi turėjusi puikia pra
ktika viename to miesto geriausiame 
gimdymo ligonbutyje, priima kūdi
kius ir savo moksliszku patarnavimu 
palaguose apsaugoje palagininkes 
nuo visokiu ligų ir uždyka 
duoda geriausia rodą neszczioms, 
žindanczioms ir ligotoms moterims 
o taipog iir mažiems kūdikiams.
akuszerka ONA VID1K1ENE 
329 Wharton St., Philadelphia, Pa.

Telefonas Lombard 2V53-A.

DEKYTE PININGUS
...IN...

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

TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
J^IETUVISZKA OTEI

JUOZAS 0K1NSKAS
(LOCNININKAS)

N. Eist Cor. 13-th. Ir Callowhlli Streit
Ten busite sveitingai priimti. Gausi' 
pavalgyti ir galima pernakvoti,

prekes, todėl jaigu norite kokiu pavedimu del vyru ir 
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suczedint pinigo

Žinios Vietines. — Jago kas surado krepszi 
kuriame radosi svarbios popie- 
ros, o pamesta terp Hillso pe- 
czes o Mahanojui tegul sugra
žina in redystes “Saules” c f įsa 
o aplaikis dovana (02, -oį)

1863-50 METU-1913
— Old Home Week!
— Panedeli “Labar Day”.
— Bus triukszmo per visa 

nedelia
— Miesto uliczios yra pui- 

kei iezredytos.
— Szendien pripuola “Nu

kirtimas Szv. Jono,
— Panedeli atsibus dydelis 

piknykas Lietuviszko Beno.
— Turej’ome dvi ugneles, 

viena ant kampo Mahanoy ir 
B. ir ant Spruce ulicziu bet li
kos in laika užgesintos.

— Jau galima in Pottsvil- 
les kalėjimą važiuot atlankyt 
kalininkus. Teip-gi ir in 
Athlando ligonbute galima at
lankyt ligonius, ukazas likos 
jau nuymtas.

— Jonas Dulinskis ir Vla
das Kuszis 17 metu senumo li
kos suymti už vagyszta tavoro 
isz vagonu. Badai ir Ohajiui 
panaszei padare už ka palicije 
ju reikalauna.

— Badai nuo pirmo Sep
tember™ kasiklos pradės dirb
ti be pertraukos nes isz prie
žasties Old Home Week taja 
nedelia nedirbs.

— Park Place pas tula Lie
tuvi lankosi dvi mergynos isz 
Filadelphijos. Žinoma jauni
kei subėgo kaip bites ant me
daus ir turėjo gana linksma 
laika. Gaspadorius sugrįžęs 
namon, užpyko ant nekuriu, 
svecziu, pradėjo varyt laukan 
o kad gana greitai neiszejo 
panaudojo stiklą alini su taja 
pasekme, jog prakirto veidą 
Ant. Sakalauckui kuriam dak
taras insiuvo 13 “et: ežiu”. 
Badai Antanėlis gaspadoriu 
skuns. — R.

— Augusto menesije užgy- 
me 41 kudykei o tris negyvi. 
Tame menesije likos palaidota 
33 ypatos. Szeip miestas yra 
luosas nuo užkrccziamu ligų 
o sveikata gyventoju kano- 
geriausia.

— Vėliausia dažinojam, buk 
Redingo kasiklos nedirbs pa
nedeli, petnyczioi ir subato. 
Bet jago žmonis ne ejs in dar
bą tai ir anomis dienomis ne 
dirbs.

— Isz Mahanojans yra pasi
davė 90 kandidatu ant visokiu 
miestiszku ir pavietavu urėdu

— Seredoe yakara Szvento 
Stanislovo lenkiszka draugyste 
turės dideli balių Boczkaucku 
saleje.

— Mahonojuje randasi in 16 
lietuviszku draugyscziu isz tu 
tik viena nutarė eiti parodoje 
ateinanczia nedelia. Lenkisz- 
kos, slavokiszkos ir rusnaku 
draugystes visos nutarė eiti.

— Reikalinga merginu in 
Calnons Skalbinyczia. Atsi- 
szankite in Calnons Laundry, 
Kampas Third ir Water St.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Minersville, Pa — Pra- 
ejta subata czionaitinei gyven
toje! vela turėjo gana baimes. 
Priežastie buvo tokia: kas to
kie padėjo užpakalije namo 
Antano Gratauekio dinamitą, 
kuris ieznesze visa nameli in 
ezmoteliue o teipgi ir artima 
narna Tayloru. Nesenei kas 
tokie aplaistė Gratauekio na
rna karaeinu ir uždege, bet 
ant gilukio likos susegta ugnie 
ir užgesinta. Priek tam aplai- 
ke jisai kėlės kerszinantes gro- 
matas nuo savo nežinomu ne
vidonu. Palicije jeszko nieka- 
deju.

New Philadelphia, Pa
— Redingo kasiklos dirba 

tik ketures dienas ant nedeloe.
— Daugybe žmonių rengėsi 

ateinanczia nedele važuoti in 
Me kanojų kur bus apvaiksz- 
cziojimas “Old Home Week.”

— Isz szito miestelio yra pa 
sidave 72 kandidatai ant viso
kiu urėdu.

— Pirkite ant Nedėlios mė
sa pas buczeri Auksztakalni 
Subatoj galėsite pirkti szolde 
ri po 150 švara o pork-czaps 
po 18^. Teipgi galima pirkti 
visokiu groseriu už pigia pre
ke.

Didelis Piknikas.
Kuri iszkele Lietuviszkas 

Benas isz Mahanoy City, Pa 
Atsibus Panedeli pirma diena 
Septemberio ant Plėšant Hill 
kalno. Ateikite o turėsite 
smagu ir linksma laika. In- 
žanga ant Platformos 35^.

ZdidelisbaliusZ
Parengė “Birutes” Giedoriu 

Draugyste isz Mahanoy City ir 
atsibus Seredos vakara 10 
Septemberio, Boczkausku sa
leje. Bus tai vienas isz sma
giausiu pasilinksminimu szi- 
met, nes pasamdytas geriausias 
orkestras kuris griesz Lietu- 
viszkus ir svetimtautiszkus 
szokius o kas geriause yra kad 
balius atsibus ant gražiausios 
sales visam Mahanojuje, nes 
dabar yra labai daug padidin
ta ir bus vietos szokti ir pasi
linksminti iki velibai nakcziai. 
Taigi meldžiame ne pamirezti 
to vakaro, nuoszirdžiai užpra- 
szo visus “Birutes” Giedoriu 
Draugyste, inžanga ant sales 
tik 25^.

Ant Pardavimo.
Puiki farma Barnesville, Pa. 

apie 17 akieriu iszdirbtos že
mes, biski girrios ir visokiu 
vaisingu medžiu, tuojaus neto
li geležinkelis stacijos. Van
duo stuboj. Geras namas, 
tvartas ir 1.1. Parsiduos drau
ge ir arklis, karve, režimai vi
sos reikalingos maszinerijos 
ir t. t. Szita farma tarpe Ma- 
hanojaus ir Tamakves parei- 
duos už neperbrangia preke.

Mrs Mary Hondgets. 
('ZL °1) R. F. D. Box 4.

Barnesville, Pa

Ant pardavimo.
Puikus didelis namas su biz- 

neis Middleport, Pa. Li cninin- 
kas nori parduot isz priežasties 
ligos. Didelis namas 40 x 50 
pėdu didumo geriausioj vietoj 
visam mieste ant didžiausios 
uliczios. Tame name randasi 
ealunae, sztoras ir buczerne ir 
viską nori parduot už maža 
preke. Lccnininkas tame name 
iszbuvo 12 metu ir visada dare 
giara bizni, bet nesenei labai 
sirgo ir dar nedrūta sveikata, 
todėl yra gera proga Lietuviuj 
ineiti in apsimokama bizni ir 
ingyti turtą už ne didele suma 
piningo. Jaigu kas norėtu 
apie daugiaus dasižmoti tegul 
atsiszaukia in “Saules ’ ofisą 
Mahanoy City, Pa. ()• j)

Ant Pardavimo.
Puikus namas ant vienos 

familijos, geram padėjime, po 
No. 311 W. Mihanoy ulyczios, 
Mahanoy City. Apie dau
ginus dasižinokite ant vietos.

Ant pardavimo.
Puikus salunas Juozo Mcc- 

kaiczio po No. 330 W. Maha- 
noy, Avė. Mahanoy City, Pa. 
Apgyventas vien Lietuviais, 
Lenkais ir 1.1. Yra tai gera 
proga katram isz Lietuviu ap
imti szita puikia vieta. Apie 
daugiaus dasižinokite pas “■

Juozą Mockaiti,
330 W. Mahanoy, Avė.

Mahanoy City, Pa 
_____________________ (n)

Ant pardavimo.
Namai ant dvieju familiju 

ant viso loto, ant galo loto ran
dasi drukarne ir kalvio-sza- 
pas. Noriu ka greicziause par
duoti todėl parduosiu už ne
perbrangia preke atsiszaukite 
pas: (u -o,)

Mrs. Emma Davis, 
101 W. Pine St. 

Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Du namai Tarr qua, Pa vie

nas namas ant dvieju familiju, 
kitas ant vienos familijos. 
Teipgi turiu ant pardavimo 
czeveriku sztora. Atsiszaukite 
po No, 637 E. Union St. Ta
maqua, Pa. (xi 'o;)

Reikalinga.
Du vyrai, vienas prie bucze- 

nes kitas prie grosernes, turi 
suprasti apie ezitus biznius at
siszaukite pas (14 -o;)

Mr. Auksztakalnis
New Philadelf hia, Pa,

Ant Pardavimo.
Trijų piontru naujas medi

nis namas 60X70 pėdu dydu- 
mo, kuriame randasi groserne, 
buczerne, balbierne, didele sa
le, krutanti paveikslai, kren- 
gelne. Parsiduos už neper- 
brange preke. Ateiezaukite | 
pas. ('08 °?)

P. J. Niroski.
Ntw Philadelphia, Pa.

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų" in ir isz Lietuvos. Siunozia 
Piningus in v sas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar pižinstamus tai ra- 
szvkite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkorcziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. R szant prisiu- 
skite už 2o. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu ta voru ir Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

AR NORI
ĮGYTI TURTUS IR LAIMĘ?

Tūkstančiai žmonių įgijo 
turtus, milijonai žmonių su
rado laimę, pakilo iš vargo, 
skurdo ir nelaimių. Ir tamsta įgysi 
laimę ir gerove, jaigu nusipirksi 
musų ką-tik išleistas dvi knygeles: 

Kaipo žmogus mansto”lr ‘‘Ii šir
dies". Turinys šitų knygelių per
keis tamstos gyvenimą, padarys 
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos 
šimtus,tūkstančius tiems, kurie no
ri būti gyvenime pasekmingais ir 
laimingais, Pasiskubink parsitrau
ktu Kaina kiekvienos 16c, abi 30c.

J. ILGAUDAS
1841 S. Halstod St. Chicago. 
(Paminėk kokiam laikraŠt matei.)

DU. J. W. ZIGMANTĄ
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

Speclulihzkal Gydo VlhoklaH Lygas. 
Vyru -Moterių —Valku.

Pabaigei. Mokslą Medlco-Chlrarglcal 
Kolegija Philadelphia, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...
8 LIG 10 AD. PRIESZ PI ET.
2 LIG 4 POPIET.
0 LIG 8 VAKARE.

Szita Banka visada yra geras drangas 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. Yra tai 
sargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius 
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Maha- 
nojaus distrikte laiko piningus szitam banke 
Yra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

...DIREKTORIAI...

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

W. Rynkiewiczia. A. Daniszewiczia. M. Gavula.
J. Homsby. L. Eckert. W. J. Miles.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, FA.

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

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

No. 6.
Nusipirkite siu kelti 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. I 

’ Geriausia Arielka Viau 
Mieste. Tik $1 ož Butel 
Teipgi ežia gausite ir riaoki 
kitu gėrimu. Ateikyte dsbi 
priesz laika, duokite ur 
orderi o bus joms priaUIyt

S. Norkewicz
401 Wit) Miluti Ail.

B RAGAŽINSKAS

Sziomie dienomis muso taatietii 
B Ragažinekas pargabeno visokiu 
garimu, AmerikoniezKU ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielka,, Vysią 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t, t 
Teipgi ekambanozio Alaus ir Porterio 

Daokyte dabar orderi • bus jamli 
pristatyta ia atmuš,

54-56 N. Main St, 
Mnhanov Citv.

J^IETUVISZKASp OTOGRAFISTAB

M. VARZINSKAS
205 E. Centre 8t., Mahanoy City, 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelusFoto 
grafijas isz mažių ir indeda in reimut

Indeda Fotografijas in Špilkas 
Kompasas ir t.t. ruikei nutraukin«ji 
Poet-Kartes, Parduoda Rsimus ir M

MAHANOY CITY, PA.

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
Pirkt ziegor. liūs, lencuge- 

lius, szliubinius ir kitokius 
žiedus, szipkorte®, daviema- 
ste?, siųst in lietuva pinigus 
visokiu knygų, popieras 
groinatoms raszyti ir t. t. 
Jau per 19 metu viską isz- 
pilde teisingai tai reiszke 
gerai. Eikite pas:

I loomania 6 S.Washington, Cor. E. MarkctSt.v 
Ji JCčllldlIld Hilkea-Barre, Penna.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausias sumai 

piningo iszlaimeja provose už pa 
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ai 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresavokite:

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 Rejentalnusdokumentus.Lietuvai 
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos viraz paminėtu adresu.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-HRABORIUS4*

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad 

jau aranesu daugiau ne locniniku nevirszininku,ne darbiniku 
“All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoi vietai

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

Reikaluosia meldžiu kreiptis prie’savo seno pažįstamo po 
tokiu adreso*

Laidoja Kunus Numirusio. Fitindfl 
Ri gi n us ir Vežimus del PasivariDfjioo 
Krausto Daigtus ir L L Viską adiril kf 
nogeriause ir puikiause, Su vim irinti 
reikalais kreipkitės pas jin o biriu vi'io 
užganėdintais.
S«O W.Centre lt.. thrPAUL V. OBIECUNAS

Cor. 22-nd. & Carson Sts; S.8. Pittsburgh, Pa.Pigus Iszpardavimas VT“
NE tik ka darbini- 

kai szito banko 
yra pasirenge ju 

mis visados patarnauti 
bet ir banko virszini- 
nkai visados duos ju
mis rodą kas-link pini- 
giszku ir bankavu 
reikalu.

Semaoti* Banka 
Mahanoy City, Penna.

B. S. YANKAUS
164 Nassau Street 

New York, N.Y.

Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavoru, tai 
pastanavijom padaryti dideli iszpardavima viso muso vasarino 
tavoro kokis dar randasi musu sztore. Szitas tavoras 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 tavoras 
bus iszparduotas už. labai numažintas prekes. Nepraleiskite 
szitos progos bet ateikite tuojaus kolei yra isz ko pasirinkti.

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA 
Laivai plauke tiesog tarpe Rosijosir 
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgre- 
ieziausi Rusiszki Imperaliszki Paczta- 
vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai. 
HuHNla, 16,000 tonu. Kursk, 13,500 tonu. 

Ciar, 13,000 tonu.
In Rotlrrdania In 0 dienas be persedimo. 

11 dienu be persedimo In l.ibava.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA 

S31.00 Treezlos Klasos 833.00 
845.00 Antros Klasos §50.00 
865.00 Pirmos Klasos 8*5.00

Laivai lezelna kse antra Subata,apie dan
ginus informacijos krelpkitee pas
A.E. Johnson, General P. Ag t. 27 Broad wav 
New York, N. i. arba pas vietinius agen'** 
Russian American Line—Pier 31st •■’treet

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

ANT BURGISO BALSUOKITE UŽ
E. F. McATEE

Demokratiszkos Partijos

Ant Konselmano Pirmo Vordo
Mike Gavula

Demokratu Partijos

Ant Burgiso - Balsuokite už
John J. O’Neil

Demokratas. Praszo balso ir parėmimo

Ant Konselmano Pirmo Vordo
W. D. Boczkowski

Demokratu Partijos 

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istariszka Knyga 

palytinti daug isz Lietuviu praeitee 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

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

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astrimskl, 943 S. 2nd. St., Phlli. Pi.

TIK VYRAMS.
i mano Tautiečius: *

Jus ir jūsų draugai esate nuo
širdžiai užkviečiami aplankyti 
mano Liuosa Mokslo Galerija, 
461 Sixth Avenue, arti 28tos 
Gatvės, New Yorke, N. Y., kur aš 
laikau parodų dailės Ir skulp
tūros darbų, kurios padarė Lie
tuvos artistai, su išvalzdinimu 
švairių kūno dalių kaip sveikų 
taip ir sergančiu.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm 4 Main Sts. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 
Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.

bA\ J E CZ/V//x

Kiekvienas Lietuviškas Sztorninkas 
taipgi privalo užlaikyti visada musu 
guikias Lietuviszkas Gyduoles savo 

įtaruose ant pardavimo, kad’musu 
tautieczei reikalaudami galetu^nuBi- 
pirkti ir nereikalautu isiduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykita pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyta 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuoj ame.

Tie Mt I Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov Oitv. P»
lev"* Kožnas gal iszmokti buti Balberium 
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raižykite apie daugiaus pas 

Nossokoff's Barber College ,20P21San4b,'"P”!

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowitch’io 25 Latzu lizgydymai.

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudonosios,
Priepuolio.
G vara ntuotas kad 
iszgydys arba 
pinigai atgal.

PREKE 25c.
Sndaryta...
Dr. W. Glbowltch’o įsi 
Mahkolljoh. Vienatine 
Agentūra Pennsylvania

A. G. CAVENAS, P. H. G.
FIRST WARD DRUG STORt
221 E.CENTRE ST., SHENANDOAH,PA. 

llelkalaujanie Agentu Ir duodame 
gera nuoaalmtl.

Jus Čia galite studiuotl žmo
nijos giminės kilmę ir Išsilanksr 
tymų nuo lopšio iki grabui, ir 

matyti indomiauslus gamtos išgamas; taipgi 
navatnumus Ir pabaisuolius._______________

Vienų valandų praleisti tarpe grupjų šitų 
pastebėtinų Lietuviškų modelių, yra verta 
Budėti kaipo turtų į galvų čielam gyvenymuj.

Jus čia galite studiuotl pasekmes ligų ir 
Ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris 
nuolatos vedžioja svečius ir Išrodinūįa bei 
atsakinėja ant bile kokių klausimų. vAtvlra 
kasdienų podraug su Nedėldienials Ir Šventa- 
dieniais, nuo 8-nių Iš ryto iki Vidurnakčiui.

JŽANGA UŽDYKA,
, <61 Sixth Avenue, near 28th Street, 1--------HwVwk.-' jJ

Egiutaro No.l.......................... 25c.
Egiutaro No.2..........................50c.
Zmijecznik.............25c., 50c. ir (1.00.
Gumbo Laszai............ .................... 35c.
Meškos Mostis................................ 25c.
Trejanka....................................25c.
Linimentas vaikams........ . .............25c.
Gyduoles nuo Kosulio... ..............26c
Liepiu Balsam as..................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku... .....25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu........................o 25c.
Ugni a traukis....................................25c.
Skilvio Laszai................ . ... ........ ..25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios..................................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nematinio Pilvo.............50c.
Milteliai apstabdymui Galvos

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

Kojų..................................  25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatas 50c. 
Vaistas nuo Papauto....................15c-
Gyd. nuo Grippo........................$1.25.
Plauku apsaugotojas.....................50c.
Muilas del Plauku........................10c.
Milteliai nuo Kepenų....................35c.
Rožes Balsamas...............................25c.
Kinder Balsamas...... ..................... 25c.
Bobriaus Laszai.....................  50c.
Szvelnintojas.................................... 35c.
Kraujo valytojas......................... $2.00.
Nervu Ramintojas........... . ........ $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus.............................. $1.25.
Pleistaris (Kasztavolo)................. 25c.
Pamada Plaukams......................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
Gyduoles nuo Piemens........ .......... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-... .15c. 
Inkstu Vaistas............... 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........... .................. 25c.
Gyd, nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbūtis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežn........ $2.00.
Gyd. nuo Dedervines.............. $2.00.
Gyd. nno Paslaptingos Ltgos $5.00,

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

kornus ant kojų, tai gausi po 
50 gyduole. Jaigu nepagelbf- 
tu bus sugražinti piningai. 
Teip-gi iezsius placzes infor
macijas no ko plaukai slenka 
ir plinka, pleiskanų atsirady- 
mas ir nupuczkave veidai. 
Tuketanczei dekavoja už dyka 
rodą. — Raezyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9.
Be x 106 Sta W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

START business, make money for yourself, 
not for bosses; send jiostal for 20 ways to 

independence and begin making money at 
once. Sell marketable specialties paying 
300 per cent, $12 to $25 daily. Address 
Reliable Distributors, Box 9, Station W. 
Brooklyn, N. Y.

Naujas Iszradimas

Apraszima siuuczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no li^u ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligai< 

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

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Kornu užtrinu tik 5o. Mes 
turime apie puse milijono laiszka su 
padekavonemis nuo žmonių visokiu 
tautysoziu. Raszykite tuojaus aut 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dwav & So. 8-th. Brooklyn.N.

SVEIKATA LIGONIU
PAT1EKA SERGA^CZIUJU 

VIERA, VILTIES IRNODJEJUS

ISZGYDYTAS
Isz 10-tipes /Ąetipes Rupturos

John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz Wapwallopen, Pa.
Fabrike parako, apsakinėjo historije kuri užims visus akivus:

Perejo penki metai Apriluje s.m. kada atsiszaukiau pas Daktara O’Malley in 
Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, nadeymas mano buvo 
pavoyngas o su didele nebegale galėjau baigt savo darba. Gidytojai kurie mane 
priesz tai gydė: jog tai yra didele kvailiste mislint jog Ruptura duosis iszsigidynt 
oe operacijos [asz e«mu priešingas tokiu operacijų.! Po perekaitimui 
apgarsinimo laikrarztije Berwick. Pa., apie gidima Rupturos per Daktara 
O’Malley, nusidaviau in offisa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos kur man 
Dr. O’Malley pasakė jog iszgidins mane isz kenteymu.ne norėjau in tai intiket

Nes dabar nežinau kaip išareikszt savo dekinguna už tai, jog esmu dabar 
suvisai sveikas be jokios operacijos. No keturiu metu ne nešiojau jokiu diržu 
norint gana sunkei dirbu, už k a pirmiause padekavoju Dievui o po tam 
Daktarui O’Malley už jo iszgidima. Jaucziuosiu jog tai yra mano privalumu 
duot rodą kožnam kuris keneze ant Rupturos idant nusiduot pas Dr. O’Malley.

JOHN EVANS, Wapwallopan, Pe.

Dirželei niekad neižgidyns Rupturos. Kožnas vyras moterį 
ar kūdikis gali buti iszgydint nog Rupturos (kuilo) b<- 
skausmo ir p.rszkados per mano Kemiszka-Elektro Methoda. 
Asz esmu vienatinis Specialistas ir galu gvarantyti iog tave 
iszgydinsu isz Rupturos. Mano spasabas gidymo Rupturos 
užtikrina kožnam iszgydima apie ka szimtai ypatų jau 
persitikrin pPr ka turi pilna tvirtyb’a prie manes. Atsiunsk 
2c. marke o gausi kny gute su abrozeleis apraszant mano būda 
gidymo Rupturos Reda dikaj. Kas ne gali ant kart užmokėt, 
tai duodu ant iszn.okesczio. Preke užganadidante.
Prisiuskpftczline marke už 2c. o aplaikysi Daktariška knygute su abrozelais už dyka 
(Iv A HU 168 S. WASHINGTON ST.ūriAiU Ms evw,LKEs-BARRE’ pa■ ■ ■ ■■ IIIMIIV1 Ola ruimi lt kalba** List*visikai Ar Ja**ki*k*l

Prof. C. P. HERMA, garsingas- 
iszradejas sekaneziu 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 nekaneoz- 
nei reike. Ądresavokite:

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

Chicago, I’ll,

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City,Pa




