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KAS GIRDĖT?
Nekuriama “prieteliams” la

bai nepatiko, jog “Saule ’ ra- 
eze apie žadintojų—kmiaga 
Schardta tvirtindami, buk tai 
ne buvo kuningas tik pasivogė 
raeztus mirusio kuningo ir pri
buvo in Amerika, o bet paži
no jin tūlas draugas (kunygas) 
Schmidts, kuris tvirtino buk 
Schmidtas buvo iezszventytas 
ant katalikiszko kuningo ir ta 
ji dinsta pildė New Yorke su 
žine perdetiniu bažnyczios.

“Saules” nesiklaus dvasisz- 
kos paguodotos “cenzūros” ka 
in laikraszti talpyt o ka ne, 
nei “Saule”, yra bepartivisz 
ka, talpina viską kas sviete at
sitinka ir nieko in bovelna ne 
apsuka tik svilina teisybe in 
akie ir ejna savo keliu toliaus.

Jago “Saule” butu bedie- 
viszka, tai materijolo turėtu 
invales apie panaszius Schtnid- 
tus, Macholris ir t. t. bet ant 
tiek guodoje d raeiezka luomą, 
jog tuom ni užsiyma ir žmonis 
nepiktina tik tada, kada apie 
tai priversta garsinti kaipo ir 
kiti angliezki laikraszczei.

Žmonelei mainosi, isz kietų
jų anglekasiu važiuoje in pla- 
tu^Amerika darbautie. Labai 
gerai daro, ypatingai jauniejai 
jagu pametineja taja Siberije, 
ba ar-gi jaunam žmogui po 
žeme dirbti? Ko gali dasidirb- 
ti ir sulaukti dirbdamas po že
me? Yra gana fabriku visokiu 
kur galima iezmokti kokio no
rint amato ir su tuom gali su 
laukti vėlybos senatvės.

Patogioms moterėlėms vis
kas pritinka. — Teip kalba 
priežodis. Bet tai neteisybe. 
Tank ei patogumą gadina kokis 
drabužis szlektai padarytas, 
ypatingai skrybėlė neatsakan
ti. Tankiauše’paejna nuo kolo 
ro. Oze ejna apie tai, kokia 
borva galima neezioti per juod 
plaukes ir geltonplaukes. Yra 
borva juoda, žila ir tamsei žila. 
J uodą borva vienok turi neku
rtas skirtumas. Geltonplaukes 
privalo rėdytis in storesnius ce 
kius, kaipo:- vilnoną, — juod
plaukes in aksoma, atlosa ir 
plusza.

Tamsaus ve:do tegul nau
doje, szviesmelina, balsvai 
rausva; tos borvos daug prisi
deda prie patogumo. Del gel- 
ton plaukiu pritinkiause bor
va: raudona ir geltona.

Balta borva pritinka del 
kožno anažio ir del juodbruviu 
ir gelton plaukiu. Tegul bus 
jau mergiuke ir žila seniuke, 
tai vis balta borva geriausia 
pritinka. Moteryszkas apreda- 
las neprivalo būti brangus csi- 
kis, tiktai turi būti darinkta 
borva ir gerai pasiūta.

Per meta ant viso svieto 
mirezta konia 22 milijonai 
ypatų, kas iszpuola ant vienos 
d enos 91 554, ant valandos 
2730, ant minutes 62 ypatos.

Isz 10,000 ypatų vos viena 
sulaukė 100 metu, ant 500 
žmonių, viena ypata 50 metu, 
o isz szimto, viena susilaukė 
60 metu, poruoti ylgiaus gy 
vena kaip pavieni.

Jagu kas bijosi mirties, te
gul ka gre:cziause apsiporuoje.

Ch'oge užsitrucino gažu 19 
metu senumo Selma Patterson, 
tvirtindama buk per szeszis 
menesius valgydavo tik 20- 
oentinius pietus ir tas jiai nu
bodo. — Pas mus randasi Lie
tuviai darbininkai, kurie ko
nia per visus metus maitinasi 
ant 20 eintu per diena ir tai.... 
gyvena.

Augszcziauses stulpas ant svieto del priėmimo 
bedratinio telegrafo.

Szendien turime visokiu dydžiausiu ir stebėtinu daigtu 
kurie peraugsztina visus kitus senoviszkus “stebuklus.” New 
Jeney randasi plieninis stulpas del priėmimo bcdratino tele
grafo kuris yra 700 pėdu augszczio kaip tai ant paveikslo ma
tome

Svietas yra aj> mat dingas ir 
veidmainingas. Pavidumas 
tamsiosia tautosia ir neisztiki- 
mas. In akis kalba kaip anio 
lai o už akiu kaip nevidonai. 
Apszviestos tautos, jagu ka 
pastanavije, tai pastanavije ne 
su skriauda savo tautos, tiktai 
kad palengvyti. Apszviestesni 
ir turtingesni kitu tautu jago 
geidže ka pradėti, tai pirmiau- 
se patis sudeda reikalinga ka- 
pitola, o paskui kviccze bied- 
nesnius prie ėmimo dalybų 
Paliksime ta viską o pay m ei
me truputi apie musu krutėji
mus. Mes ir nevos sekame. 
Pirmiause muso tiejei gaivin
tojai lietuvystes pradeda stra- 
inti dūdas ir pradeda triubyt, 
ydant visi dėtu piningus ant 
tokio ir tokio rejkalo. Žmone
lei davinėja paskutini centą o 
kaip tai tūlas “patrijotas” kal
bėjo ant vieno susirinkimo: 
“Brolei! ant tautiszku reikalu 
turite iszymti paskutini centą 
isz dugno kiszeniaus ir tt.” 
Ar-gi tai ne kvailas atsiszau- 
kimae ? Atiduok lig paskuti
nių! c mtui o pats su pz ežia ir 
vaikais nuo bado stypk! Teip, 
atiduokie paskutinius centus 
del apgaviku, kad galėtu isz 
žmonių sunkios prccios tran
kytis po užmarės. — Mat, bile 
biznis, tai yra paramas tėvy
nės — bile pabaigtas bankro
tas, — paramas tėvynės, ižgui- 
tas paežį emekas isz seminarijos 
ir gimnazijos, tai paramas tė
vynės. Jago ant tokiu paramų 
remtųsi tėvynė Lietuvaf tai 
jau senei butu dingus. Ne yra 
tai paramai, tiktai latrai, ir 
ir apgavikai.

Szioji gadyne praminta žie
du civilizacijos, atleido ryszius 
žmonijos, iszskirste žmonis, 
szirdies pripildė kartybia ir 
neapikanta, tasai veikslumas 
szventvaginga ranka apmeti- 
neje purvais puikiausias ydea- 
lus žmoniezkus ir tautiszkus; 
szendien sz ventos jauslos tike- 
jimiszkos, payerstos ant niek 
per pusgalvius, teisingyste ir 
dorybe galiai su bjaurybėmis, 
tai ant to visko geriause gy
duole yra krikszczionybe. Tu
rime apsiginkluoti su tuom 
ženklu krikszczionybes o tuom 
apsiginsime.

Yra ir tokiu apszviestunu, 
kurie tiktai blizga, o ne szvie- 
czia.

Ant Pardavimo.
Namas ant dvieju fimiliju 

Mill Creek, Pa. 4 m. kaip sta
tytas terp St. Clair o Port 
Carbon, labai tinkama vieta 
del mus tautos žmonių, galima 
gaut laisnai ir turėti koki nors 
bizni del platesniu žinių raszy- 
kit ant adreso. ( gs °1

P. Walcavage.I Box 12. Middleport Pa.

ISZ AMERIKOS.

Badai neatsiras greitai tokiu 
valgyku kokiu yra'John Lar
son, kurie New Yorke suvalgė 
be ateilsio: tuziną kiausziniu 
kietai iezvirtu ir keturi tuzinai 
ant minkezto, kiauszinienes isz 
trijų tuzinu ir tuziną szmožy- 
tu. Priek tam dvi torielkae 
bulviu ir du svarus kumpio. 
Nuplovė ta viską su 10 puo
dukais kavos ir.... laimėjo 
už tai 25 dolerius.

Laikraszczei neraszo kokiam 
padėjime sveikatos Larsonas 
buvo ant rytojaus.

Mete 1911 Suvienituosia 
Steituosia atsitiko 839,284 ne
laimiu mirties ant 59,275,977 
gyventoju.

Tula kurna kalba: — Dve
jopai žmones dirba: vieni dir
ba su galva, kiti su rankomi.

Antroji kurna pertrauke: — 
O mano Vincas dirba plityni- 
czioje su kojom, ba minko 
moli.

Najorkineje legislaturoje. 
kokis tai senatoris padavė in- 
neszima, ydant Nedelomis ne
būtu vale pabuezioti vyrui sa
vo paezios, bet apie bucziavi- 
ma svetimos moteries nieko 
neprimina.

Randasi terp muso navatnu 
žmonių! Kitus geistu matyti 
gerais, o patis niekam netykia. 
Isztikro tokie mandralei patis 
ant saves suda ižduoda — ge
rai daryti prisako o patis blo
gai elgesi.

Dydžiausi girtuoklei yra 
skelbetojai blaivybes.

Kas nori ligonius gidyti, tu
ri būti patis sveiki. — Pir
miausia tegul save ižgydo o 
paskui kitus gydo.

Lojo kaip szuo.
Nevada, Mo. — Slebetmai 

elgesi, arba serga nepaprasta 
liga 12 metu senumo vaikas, 
sūnūs W, P. Wakermano 
Užėjus nakezei, vaikas sėdasi 
ant slenksczio stubos arba kur 
kitur, jago jo neliaidže sesti 
ant smagiausios jam vietos ir 
pradeda loti ligiai szunies bal
su; loję per visa nakti. Dak
tarai nieko negali padaryti 
ydant iszgydint jin isz tosios 
ligos. Konia metas adgalioe, 
vaikas daeilipstejas elektriki- 
nio drato, likos druezei sukrės
tas per elektriką. Nuo to lai
ko keneze ant proto ir tas ma
tomai yra priežaste lojimo 
naktimis.

Turej’o prasitraukt 
gyvatėms.

Columbus, Ga.— Georgą 
King, farmeris, gyvenantis ap
linkinėje, buvo priverstas su
griauti savo butą ir ukiezkas 
triobas ir persikelti in kita 
vieta apie puse milios tolio. 
Mat czionais gyvates — barsz- 
kucziai, nedave jam ramybes. 
Visur ju buvo, visosia triobo- 
sia, kad davestas lig nustoji- 
mui kantrybes ir nubodo jai- 
sės užmuszinet, bet negalėjo 
tu kirmėlių isznaikint, nes vi
sur, kur tik pasisukdavo ten 
turėjo susitikti su tome gyva
tėms, baime apimtas farmeris 
sunaikino triobas ir iszeikraus^ 
te isz tos vieezpatystes gyva- 
cziu.

Užvydus vyras.
Wanson, Wis. — Jonas 

Kozlowskis, vos pagyvenias su 
savo jauna paezia, labai jiai, 
buvo užvydus, per ka pati nuo 
jo atsiskyrė. Nakties laike 
kada jojo pati eugrižinejo na
mon pas savo tėvus (kur gyve
no nuo laiko atsiskyrimo) už
klupo ant josios su peiliu, už
duodamas moterei 18 žaidulu 
Nog mirties iszsieaugojo tik 
per gorseta, kuris nedaleido 
peiliui inejt gylei in kuna. 
Myne žmonių, kuri subėgo ant 
riksmo moteres, norėjo jin pa
kart, nes policija jin paėmė su 
savim in kalėjimą.
Szitie vaikai verti daug 

piningu.
Sherman, Tex.— Už tai, kad 

jojo pati 5 metai adgal pagim
dė ant kart ketvertą vaiku, 
Jamesas Mosby apleido savo 
pastoge palikdamas paezia ir 
vaikus. Motyna nežinojo ka 
pradėt su savo szeimynele (16 
isz viso). Bet ne ylgai laukus, 
pribuvo pas jaja agentai mu- 
zejos, duodami jiai $400 ydant 
važiuotu su jeis po svietą rody
dama savo kudykius ant ko ir 
sutiko. Tomis dienomis mo- 
tere aplaike nuo vyro gromata 
kurioje praszo josios ydant jin 
priymtu adgal, bet pati nenori 
ne apie tai klausyt. Dasidir- 
bo isz to puiku narna verties 
$5000 ir turi banke apie 15 
tukstaneziu doleriu. Kas sa
ko, jog vaikai neatnesza lai
mes?

Popas atkando moterei 
pirszta.

Uniontown, Pa. — Nedeloje 
buvo czionais musztyne rusko- 
je cerkveje terp prieszininku 
ir prieteliu kuningo Holojo. 
Laike maiszaties likos nutrauk 
tas arnotas kuningo ir kiti baž 
nytinei indai.

Kuninga liepe aresztavot tu
la parapijonka už atkandima 
josios pirszto laike sumiszimo. 
Daugelis parapijonu teip-gi 
likos aresztavota už pakėlimą 
maiszaczio.

Numirė, bet szirdis 
plake.

Ch'cigo.— Mame Madison 
sirgo ant labai retos ligos, 
žinomas kaipo numirimas visu 
daliu kūno. Norints motere 
buvo numirus, bet szirdis ne
paliovė plakus net in aiztuo- 
nes valandas po mirimui kū
no.

Nedora moezeka
Niagara, N. Y. — Kapito

nas Ižganimo. Armijos liepe 
aresztavot Marijona Gvan- 
cztwakiene isz Allen uliezios 
už nedora pasielgimą su vai 
kais, 11 metu posūni ir 9 metu 
podukte. Nedora moezeka kan 
kino juos lerciugais ir marino 
badu. Moezeka likos nusiunsta 
in kalėjimą o vaikai in pri- 
glaudos namus.

Najorkine vargsze.
New York. — Ant vieno isz 

senu ir apleistu doku pab’cije 
rado motere, kuri nesenei bu
vo pagimdžius kudyki. Dakta
rai ligonbutes Bellevue, apsakė 
buk vargsze neturėjo ka valgyt 
per ketures dienas ir niekas 
jiai nenorėjo prigialbet ir isz 
visur jaja atstuminejo net ant 
galo buvo priversta jieszkoti 
priglaudos ant seno doko.

ISZ VISU SZALIU.Bulviu derlius.
Sulig valdžios žinių, visoje 

Lietuvoje szimet esanezios 
brandžios ir geras bulves. Tik
tai bent-kiek turėsiąs pasivė
linti bulviu kasimas.

Pacuka uuszove.
Nakti, isz rugpjuczio 17 i 18 

d. prie Panevėžio (Kauno g.) 
miesto, sodžiuje Senamiestije, 
užbaigi savo baisus gyvenimo 
dienas garsus Lietuvos ban
ditas Pacas (Pacukas), kuris 
nuo 1905 metu [veike Sziaulu 
ir Panevėžio miestuose bei ju 
apylinkere. Kaip žmones pasa
koja, buk Pacas revoliucijos 
laike veikesne kaipo banditas 
bet kaipo revolucijonierius. 
Pirma jo auka puolės 1905 m. 
Jasnagurko prie Panevėžio 
dvarponis Karpis. Ir tolau bu
vęs jo noras kerszyti tik turtuo 
liams. Užstojus reakcijai ir 
pranykus revoliucijai, Pacas 
žinoma, pavirto m pleszika 
ir buvo stropiai gaudamas, vie 
nog per devynis metus nebuvo 
sugautas.

Pabaigė Pacas savo dienas 
“geroiski”. Mat ant jo buvo 
visas tinklas policijos užtrauk
tas. Taigi jis rugpjuczio 17 d, 
isz Sziauliu važiavo in Pane
vėžį ir atėjo žinia, kad Pacas 
atvažiuoja. Policija persitaisė 
civiliszkais rūbais, atseke nuo 
stoties in Senamiesti, kur jis 
pas viena apskurdusi ūkininką 
turėjo prieglauda žinoma pas 
savo sėbrą. Policija apstojo 
minėta grintele. Pacas pamatęs 
paoju, užlipo ant aukszto ir 
pradėjo pilti isz brauningo 
szuvius. Sužeidė du sargybiniu 
viena sunkiai, trimis kulipko- 
mis, o kita — lengviau. Pa
sakoja, kad ir dar dviem pate
ko, tik netaip sunkiai. Policis- 
tai ezaude per visus plyezius ir 
Pacas nutilo. Praezvitus rado 
ant aukszto negyva. Bet spė
ja kad bus pats, matydamas 
neiszsieukses, nusiezoves. Su
bėgo minios žmonių žiūrėti. Ir 
koks nusistebėjimas, kada pa
mate nuo aukszto nuimant vi
sai mažo ūgio vyruką.... Ap
sivilkės buvo prastais, naminio 
czeikeso rubais, blogi kama- 
szai. Isz veido Pacas iszrode 
simpatiszku žmogum: maži, 
juodi usukai, baltos rankos 
ilgi plaukai, tik-tvirtu pecziu. 
Visi stebėjosi, kad toks mažas 
vyrukas buvo toks baisus ir 
nepergalimas, kuris gyvas vis
gi nepasidavė. Baisiai energisz 
ko ir gabaus vyro butą. Tik 
gaila kad tas jo prigimtos do
vanos netikusiai (pleszimams 
ir užmusziinams) buvo sunaudo 
tos. Iszkrz ežius kiszenius rado 
2 revolveriu, patronu ir 9 rub. 
piningais. Kai-kas pasakoja 
ir apie jo gerus darbus, buk 
pleszdamas turezius, szelpda- 
ves vargezus. Bet jo blogieji 
darbai toli pervirszijo geruo
sius.

Dabar dar liko kitas, kurio 
taip-gi poVc’ja jieszko, tai — 
Jakezas. Bet Jakszas tiktai 
piktadarys.

Kad nors syki Lietuva nu- 
nusikratytu nuo visokiu žmog
žudžiu ir piktadariu!

Utena.
(Ukmergės apskr.). A. a. 

kun. Szvatelis. Rugpiuczio 13 
d. Utenos kapuose palaidota 
klebonas kun. A. Szvatelis. 
Žmonių buvo minios, 15 ku 
nigu. Sako, parapijonai būti
nai noreje bažnyczics skiepe 
ji palaidoti, bet testamente 
radę kitoki ieskyma. Tuo in- 
saRymu užginta ir paminklas 
ant kapo brangus grabas, ir 
vi šoke iszkilme laidotuvėse.

Dydele blede ryžlaus.
Paryžius, Fr.— Per tvanus 

ludo-Kinuosia likos sunaikin
ta 90,000 tonu rižiaus. Kaip 
rodos gyventoje! kens dydeli 
bada atejnanti meta.

l’asikelclei užmusze 50 
ypatų.

Mixico City, Mex.— Pasi- 
kelelei dinamitavo pasažierini 
truki ant Mex:co National 
geležkelio arti Sattillo, už- 
muszdami 50 pasažieriu o li
kusius apiplesze nuo visokiu 
brangenybių. Daugelis ypatų 
likos sužeistos.
Asztuoni vaikai sudegė
Quebec, Kan—Degancziam 

name St. Frucoise sudege 8 
vaikai ir szeimynos Ulriku ir 
Trudelu. Keturios kitos szeimy 
nos iszsigialbejo per szokima 
isz langu o dvileka ypatų li
kos baisei apdegintos.

Darbas beprotes.
Ropczycai, Austr.— Kaime 

Jaszczorove pati kaimuccz’.o 
Anuotos, kada josios vyras 
iszejo isz namu, teip užpiko, 
jog inpuole in paszeluma ir 
pagriebus kirvi nužudė tris 
vaikus nuo 6 lig 9 metu. Ka
da kaimynai užtiko baisia ža
dinėta, enriezo paezelusia mo
tyna ir atydave in rankas žan
daru. Vyras sugrįžęs namon 
ir paregejas darba savo pa- 
czioe, užsikeisejo ant savo gy
vasties, bet kaimynai jam ne
daleido.

Ka galima apie tai 
manyt?

Parižius, Fran.— Isz toli
mos kolonijos (franeuzines) 
nuo salos Reunion, ant Tyku- 
ju mariu, danesza stebėtina, 
žinia apie stebuklą, kurio Bu
dintojais buvo kelioleka tuke- 
taneziu- ypatų.

Bažnyczioje Szv. Andrie
jaus, atsibuvo karnavalos 
dievmaldystes su iszstatimu 
Szv. Sakramento. Prabaez- 
czius dydelei gucdojamae ir 
milemas per visa žmonija kun. 
Lacombe, užtemijo laike Apie- 
ravones ajszkei žmogiszka-vei
dą apsiaubta uksnia debesėlio 
monetrancijoi. Per visa laika 
dievmaldystes buvo tas stebuk
las matomu kuningui; kunin- 
gas mane kad tai kalincinacije 
(jausmu apsigavimas) o geisda
mas tikrai pereitikrint po diev- 
maldystai nuėjo in zakristije 
iszsirengias, liepe ministran- 
tams nuejt apveizet, ar mone- 
trancije garai ant cimbarijos 
stovi. Vaikinai sugrįžo nusis
tebėja pas kuninga szaukdami, 
kad mate monetrancijoi pa
veikslą žmogiszka apsiaubta 
debesiu. Prabaszczius prisa
kė vaikams ydant apie tai už
tylėtu, norėdamas užsitikrinti 
save, ar tikrai tai yra stebuk
las, ydant ir kitos ypatos jin 
regetu. Netrukus atbėgo in 
bažnyczia daugybe žmonių, te
legramai pasklydo po visa sa
la ir skubina žmonis isz visur 
in bažnyczia reget stebuklo. 
Kožnae prisiartinęs mate taji 
stebuklą savo akimis.... Re
daktorei laikraszcziu teip-pat 
mate kaipo ir kiti žmonis.

Stebuklingas pasiredimas 
apsireiszke nuo 10 valandos 
ryte ir nedingo lig vakarui, 
kuri mate apie deszimts tuks- 
taueziu ypatų, kuriuos vien
kart užtvirtino, kad mate ste
bėtinai saldu, o pilna liudumo 
iszveizda to veido—Dieviszko.

N e* valdžia ne laisvamaniai, 
kuliu labai daug tenais, neuž 
giuezina tojo stebuklo, kadan
gi patis regejo, o terp tu ir 
daug mokintu, o visi užtikrina 
kad tai tikras stebuklas o ne 

I jokia kalincinscija.

AkivosZiniosiszLietuvos.
Kairiai

Sziauliu pa v. K. g. Vaikinas 
netyczia perszove mergaitei 
‘peti; laime, kad tik keturi 
szruotai kliuvo: vežant sziena, 
vaikinas mergaitei padavė va
džias ir paemes nuo žemes 
szaudykle, sviede ant vežimo, 
kuri iszsiszove; dabar mergaite 
gydosi. Niekada prie darbo 
nereikia neszioti szaudykliu.

Vidiszkiai.
(Ukm. pav.) Szventosios 

upes auka. Sziais metais nu
skendo Szrentojoj upėj 5 žmo
nes. Rugpjuczio 14 dienoje nu 
skendo vaikas Aliszauckiukas 
13 m. banda ganydamas. Jie 
ganė du broliukai Petriko ban 
da. Gyvuliame perėjus per mi
nėta upe, vyriausiasis brido 
per upe atsivaryti, bet vande
niui bėgant, jie parkrito ir 
vanduo pradėjo neszt jin am 
žinyben. Jauniausia ant kran
to būdamas, pradėjo szaukti 
verkdamas, ir bego paskui bro 
leli daugiau varsta, kolai bu
vo rankos skestanezio maty- 
ties.... Rugpjuczio 16 d. ve
lioni palaidojo ant Vidiszkiu 
kapiniu.
Kuningu permainos

Žemaičiu Vyskupijoje.
Tauragės kam kun, Stasiu

lionis perkeltas in Subacziu 
antruoju kam. Batakių kam 
kun. Gilvidis perkeltas in Tau
rage kam.

Kaunas.
Žemaicziu vyskupas Gaspa

ras Girtautas sunkiai susirgo. 
Gydytoju patariamas ketina 
keliauti in užsienius. Vysku
pijos valdytoju, vyskupui isz- 
važiavus valdžiai nurodytas 
vice-oficijolas kanauninkas 
Petras Barauskas, Laukiama 
greito ministerio atsakymo.

Dektines ruoszinias 
1914-nis metams

Degtines valdžios monopo
liams pristato daugiau 3000 
bravoru. 1913-me metams bu- 
vos priruoszta 82 000 000 ki
biru, teeziau delei gero derliaus 
tosios degtines neiszteko ir rei
kėjo nupirkti dar 28 000 000 
kibiru.

1914-ms metams ruoezifcma 
102.000 000 kibiru Europos 
Rusijai ir 7 milijonai kibiru Si 
birui.

“Stebuklas” kareivio.
Tryest, Austr. — Artimam 

kaime randasi koplieze kuriuo- 
je talpinasi stovylas Szv. P. 
M. papuoszta brangia karūna. 
Ana diena brangi karūna din
go. Po ylgam jeszkojimui ra
do karūna ranciuje tūlo ka
reivio. Kareivis prisipažino, 
jog karūna pavogė nes užtikri- 
nėjo, jog melsdamasis kopli- 
czioje. Motyna Dievo nuėmė 
karūna nuo savo galvos ir do
vanojo jam. Dievobaimingas 
vadas tojo pulko nelabai inti- 
kedamas in taji stebuklą ir 
geisdamas nubaust vagi, aty
dave visa veikalą in rankas 
pulko kapelona kuris iždave 
sekanti nusprendimą apie taja 
vagysta: “Negalima užgint 
kad ir szendien neatsitinka vi
sokį stebuklai, reike per tai 
kareiviams praneszt ydant 
brangenybių ne priyminetu 
nuo szventuju o vagi už tai 
nubaudžiu ant trijų menesiu 
in koza”. — Tai tau, ne szven- 
tiems nevale daryt ka jiems 
patinka.

Perplauks per mares 
butelije.

Parižius, Fran.— Konstan
tas Panajotti, turtingas grai
kas 70 metu senumo su savo 
draugu padirbo buteli isz med
žio ir popieros kuris turi 30 
pėdu ylgio o 7į pėdu su ku- 
riuom bandys perplaukti ma
res. Greitumas tosios bonkos- 
laivelio bus 100 miliu ant va
landos.— Da kvailei neisz- 
mirė.

Trumpi Telegramai.
§ Allentown, Pa, — In vie

na diena pribuvo ant Fairo 
net 100,000 ypatų isz visu sza- 
liu, ant 44 ekskursiniu trukiu.

§ Pottsville, Pa. — Vaikai 
su paperosias uždege tvarta 
James Meado ant Water uli. 
Bledes ugnis padare ant $20,- 
000

§ Konstantinopolius, Tur- 
kije. — Pristovimam mieste 
Orelu, prie Juoduju mariu, ug 
nis sunaikino suvirszum 1000 
namu.

§ Hamburgas — Laivas 
“Graf Waldersee” sugrįžtantis 
isz Filadelfijos perkirto pusiau 
laiva “Norga” — laivoriai 
iszsigialbejo, o laivas nusken
do.

§ Philadelphia. — Daktarai 
susiuvo Jamesui Wilsonui szir- 
di keturiuosia vietuosia kuria 
perdure laike musztynes. Ba
dai pasiliks gyvu.

§ Rymas. — Popiežius ve
la serga. Liga neyra pavojin
ga. Daktarai paliepė jam gu
lėti.

§ Harrison, Miss. — Du 
insiute nigeriai nužudė de- 
szimts ypatų. Gyventoje! 
juos suėmė ir pakarę.

Liudvinavas.
(Kalvarijos apskr.). Neatsar 

gumo auka. Pas mus 28 rugpiu 
ežio diena buvo surengta dide
le medžiokle. UKininkas Ka
lėda isz Pasudones užkvietė 
pas save medėjus prieszpie- 
cziams. Svecziai užkandę ir 
pasilsėję rengėsi toliau medžio
ti. Tuo tarpu Juozas Grinke- 
viežius, gimnazijos mokinys, 
paemes szautuva, taipgi ėjo isz 
grinezios kieman, paskui ji 
ėjo Marijona, szeimininko dūk 
te. Szautuvas netikėtai iszszo- 
ve ir szuvis sulindo merginai 
in vidurius. Suskubta parvežti 
kunigas ir aprūpinta szv. Sa
kramentais. Didžiausiuose so
puliuose po trijų valandų nu
mirė, didžiai apgailima tėvo, 
broliu seseriu giminiu ir pa
žįstamu.
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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,

110,Puslapiu. 6]x9| Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c. 

Nusiuntimo kasztus mes apmokame.
W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa*
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SENOJO IR NAUJO INSTATYMO 
Nno Sutverimo Pasaulės iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo. 

PARASZE
VISKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS 

SU 50 PAVEIKSLELU.

“SAVIZROLAS”
Juokingas

Apraszy
45 ptu. 6x9 coL dyduno. Preke .

W. D. Bocxknwxki-Ce. Malūno Ci i),

Doras Szimonas

81

Petras su Juze in aptieks nuėjo, 
Gere ir terp s įves kalbėjo, 

Aptiekoris isz szalies stovėjo, 
Ant tosios navatnos poreles žiurėjo.

— Kur aptiekoriue ?

— Ka tu ant to Szimuti ?
Szimonui pasirodi aszaros 

akise, nuleido galva ir teip ta
re:

Per daug mania gaspador 
augsztinate; teisybe, teisingai 
del jus dirbu, nes teip Dievas
prisaki. Marinka del manias, 
tai per dydele malone. Atsiras 
del ijosios vyras turtingas, ne 
tokis vargszas kaip asz.

— ’Aez mano vaikia turtin
go ne noriu.

Ne noretau skirtis su Mariu 
ka ir leist no save, o kaip mus 
ant senatvės paliktu ? Jagu jau 
tave Dievas pas mus atvedi ir 
per du metus grąžei gyvenome 
tai jau mus ne gali apleisti.

Szimukas tylėjo, rodos misli 
no, ka cie atsakyti.

Stebėjosi senei ir nekantrei 
lauki, ka jiems pasakys.

Tegul jums Dievas užmoka 
už jusu gerus norus —tarė ant 
galo —suprantu gerai, kokia 
man norite malonia padariti, 
man szirdis plyszta, kada pa
mielinu, jog teip ne gali būti.

— O tai ko? —paklausė Jo 
kubas.

— Gal tu mus niekini —at
siliepi J okubieni lyg užpykus 
— ar gal turi kita ant akies....

— Oi mano mielausi —tarė 
ant to Szimukas —nepažinsta- 
te —jus mania, jagu teip misli 
n ate. Ne turiu asz kitos ant 
akies ir jumi ne niekinu, nes 
tai sakau ka man savžine lie 
pe. Juk jus žinotia, jog asz 
ne isz czion, ne turiu ne metri
kų, o be to ne suvincziavos ir 
Dievas žin kur asz gymiae, ir 
kur metrikų jeezkot.

J okubieni gailėjosi, jog per 
greitai Szimuka nueudijo.

— Teip, teip, turime pasi
jaut ir apie viską užmirezt, ba 
man szirdis plyszta jog ne ga
liu su Mariuką sueiti in pora 
Ant tuszczio ir ne gali, tai ne 
gali būti.

Kada Szimukas teip kalbėjo 
Jokūbas vaikeztinejo po grin- 
tele, o motina sėdėjo prie stalo 
pasirėmus ir mislino apie laika 
Szimukas kalbėjo, ant kart Jo 
kubas sustojo raukomi suplojo 
ir tarė:

— Musu virszue, vaike! ne- 
sirupyk, jagu tiktai apie metri 
kus eina, tai viskas bus gerai. 
Žinau kaip padaryti. Juk turi 
me gera jegamasti! O— ha! 
Jie ant to ras spasaba, o pas
kui tare in paczia:

— Eik motin pagauk žasi,— 
tuojaus eisiva pas jegamasti.

Tuomlaik Szimonas vis sto
vėjo kaip nudiegtas ir kaip ne 
bylia, ir iszrodi, jog nieko isz 
to viso ne bus. Ant galo, puo
lė seniams in kojas, bucziavo 
su aszarom ir kalbėjo:

— Dėkui jums už visa gia- 
ra, vienok isz to viso nieko ne 
bus.

Abudu Jokūbai žiurėjo ant 
jiojo, buvo labai isz balias ir 
persimainias ir matomai ant 
jiojo szirdies kas tokie sunkino

— Mano Szimonai — tarė 
Jokūbas —sakai jog kitos ne 
turi ant akies, tai kas yra do 
priežastis jog ne nori ?

Szimukas galva pakele ir ta 
ri:

— Teip yra, turiu milema; 
o norint toji, katra miliu, yra 
keno kito pati ir niekad mano

ne bus, bet asz del ijosios iszti- 
kemu busiu lig smert.

— Tai buvo niekszas mergi 
na, ir tavęs ne verta —tarė Jo-, 
kubas.

’ — O! ne, ne —tarė Szimo-. 
nas greitai —teip padare, ba tu 
rejo, ba motina priverti, teip 
buvo no Dievo duota. Apglo- 
bejas netikiae, iszpleszi man teį 
vynia, o paskui pats su ijajel 
apsipaeziavo. O! Zosele ne kai 
ta. Zosele gera mergaite, ijje 
daugiau keneze negu asz. Nes 
kam apie tai pasakot?

Jokūbai klausi su gaileste 
Szimuko apisakos.

— Asz del jius piktai užsi
moku už priglauda, ne esmių 
vertas jusu malones, nes asz to 
ne nukesiu idant mane už niek 
sza palaikytumėte.... eisiu in 
svietą kur mania akis ir kojos 
nesz, o jus apie mania užmirsz 
kitia.— Atsisukęs link duriu 
ir norėjo iszeiti, nes jin Jokū
bas sulaiki kalbėdamas kaip 
tėvas.

Tame iezgirdo ateinante Ma 
rinka, Jokūbas davė žiankla 
Szimukui, kad nutiletu apie tai 
ir nieko ne sakytu ka kalbėjo 
su jeis. Szimukas iszejas ant 
kiemo, dirstelėjo in szali upes 
Vislos, o jau buvo pavakare.

Ant slenki ežio pasirodi Jo- 
kubieni ir paezauke jin ant va 

i karienes.
Szimonas kaip prie žemes, 

priaugias stovėjo nuolatos ant 
vietos ir nemielino eiti ant va-1 
karienes. Ne žinia ka jis mieli 
no. Buvo ižbaliae ir velėi rau- 

; donae, akis rodos ugnia degi,, 
lupos rodos iminejosi ant juo- 

■ ko, tai velei nevos ant verks
mo, sugniaužinejo kumsztes ir 
grūmojo nežinia kam, tai velei' 
su ranka pamojo rodos nieko 
ne nori. Ant galo uždengė v ei 
da delnais, rodos pradėjo 
verkt. Po valandėlei skubu 
žingsniu iezejo isz kiemelio ir 
negirdejo, ar gal ne norėjo gir 
dėt Mariukos, kuri ne galėda
ma sulaukt jio ir paszaukt ant 
vakarienes.

Nuėjo in paupi ir ten ant 
kraszto persėdėjo per vakara. 
Mariuką ant tuszczio jiojo jeez 
kojo ir tėvu klausi apie jin, nes 
dydelei stebėjosi, kada paregė
jo pareinanti nakties laikia na 
mon ir patemino dydele atmai 
na jame. Szimonas tylėjo ir 
tiktai niurnėjo ant visu klau
symu Mariukos.

IV.
Szimukas ir toliau buvo pas 

J okubus nes daugiau kalbu ne 
buvo apie iszleidima Mariukos 
už jio; ba Szimonas no tos die 
nos kurioja buvo kalba apie su 
eiporiavima, suvis persimaini.

Po teisybei darszuma ne per 
simaini, da geriau dyrbo negu 

, pirmai bet del Marioneles jau 
buvu kitokiu.

Jau jokiu dovaneliu ne davi 
nėjo, nedelomi, kada susirink
davo pas ka ant szokiu, tai isz 
tolo laikėsi, ne neszoko, nepa 
videjo su kitais ezokti, nesiszip 
sojo in jaje, o tai kad parody
ti, jog ne turėjo ir ne turi mie- 
rio su ijje pačiuotis.

Ne smagu buvo Jokūbams, 
jog niekas nuėjo ir patis neži
nojo ka padaryti, kaip ta visa 
pataisyti.

Oze jau senatve artinasi, no
rėjo Mariute apvyriuot, kad 
turėtu prie ko priglauda. Cze 
jaunikis jokie ne atsiezaukia. I

Susitari Jokūbai aLtatyti Szi 
muka o tada ir jaunikiu Ma 
Tiutei atsiras.

Nes atstatyt bernuką, kurs 
kaip tai sako, ant kojti juosius 
pastati tai butu dydele nedory 
be.

Marinka kuri ne žinojo apie 
mierius seniu su Szimuku ne 
dasiprato nieko. Tiktai del ijo 
sios buvo koktu kad buvo at- 
szalias d d ijosios ir kasžin kar 
tu szalinoai no ijos, mislino 
jog kas tokie turėjo užeit 
jio o tėvu.

Buvo nuludue labai ir 
dėjo klausti jiojo ir tėvu,
dovanai, ba tėvai ne Szimonas 
ne saki. Mati kad nieko neiž- 
gaus, palove klausinėt; nes 
pradeja ludet ir toji atmaina 
baieei jaje vargino jog ne gale 
jo duoti sau rodą.

Praėjo kelos dienos, kelos 
nedelos, laikas vilkosi pamaže
li ir smutnei. Grinczioja Joku 
bu jau persimaini ženklyvai. 
Dingo senovės
dingo atvirumas. Jau Mariu
ką ne dainavo kaip ant szokiu 
ne vaikszczioja. Norint Szi
mukas dirbo kaip ir dirbo ir 
del Mariukos blogo žodžio ne 
minėta, vienok jau ne tas, ba 
sako, vis skersuoje,

Dabar teip pat konia kaip 
kada gavo žinia, jog sūnūs Jo
kūbu likosi užmusztas ant vai
nos lig nepribuvo antras, Szi
mukas, kuris užvadavo dingu
si sunu.

Dabartės Szimukas kada su 
grįždavo isz lauku po dar 
bui, suvalgias vakariene iezei 
tinejo in pakraszti Vielos ir te 
naii vaikeztinejo ir dūsavo 
kaip žemes pardavias. Ne toli 
grinezios Jokubu buvo prie 
Vislos augaztokae krantelis no 
kurio buvo matyt kelis kaimo 
kitoja puseja upes. Ant tojo 
karantelio tankiause Szrnu- 
kas sėdėdavo. Ir Mariuką tei- 
pos-gi nubėgdavo paskui nei 
matydama jin nuluduei ne dry 
so in jin prakalbėt slėpės už 
medžiu ir žiurėjo ant Szimuko, 
o kad ir taukiai nužvelgi ijaje, 
bet nieko ne saki tiktai turėjo 
ak ii insmeigtas in vieta už 
upes.

Viena vakara, kad teip sė
dėjo ir žiurėjo in užupi, Miriu 
ka priselino prie jio iž uszpa- 
kalo ir stojo, jog ijosios ne 
nužvelgi. Stovi valandėlė ir 
szirdis ijosios plake bijosi pa
sirodyti Szimukui o tuom la 
biaus prakalbėt in jin koki žo 
deli, kad laikais užpykias ko 
ki ne pasakytu diretelejo iž 
szalies o Szimukas turi akis 
delnais uždengtas per rankas 
bira aszaros isz akiu.

Mariuką ne galėjo ilgiau da 
laikyti, gaisri pravirko ir pa
ezauki.

— Szimuk, Szimuk mano 
vienatini, ko tu verki? kas tau 
stojosi? kas tau yra?

Szimonas rodos isz miego 
paezoko prispaudi prie saves 
Mariuką ir tarė:

— Dėkui tau 'mergaite uez 
tavo gailia szirdi. Klausi ma
nias kas man yra, oj yra yra, 
vos man szirdis ne plyszta.

Ir užsidunksojo ant valan
dėlės. Mariuką meilinosi prie 
brolio vis klausia kas jiam yra 
o jis vis ta pati kalbėjo:

— O, neyra jau del manias 
ramumo, ne yra giluko ant 
to svieto. Matai tu Mariute 
ana pus upes ta bokezteli su 
paauksuotu križeliu.

Mariute ieztempi akie nes 
kad saule leisdamasi ezvieti 
isz tosios szalies, tai negalėjo 
matyt ir atšaki:

— Ne matau.
— Ar ne matai? tai gaila! o 

asz vis matau, norint ne žiurau 
ant jio — ba tas knželis, Ma
riuk milema, tai mano kaimas 
Zivisle. Ten man labai miela 
norint isz ten mania iszvare 
Tenais norint ant senatvės tu
rėsiu numirt ir ant savo kapi 
niu būti palaidotu. Pas jus bu 
damas galėjau ieztolo matyt 
gymtines , kaimeli o kaip iizei- 
siu no jus, tai gal ne matysiu.

— Ar tu Szimtu nori mus 
pamest?

— Labai ne norecze, nes tu 
riu jius pamest.

— O tai del 
asz matau, jog 
skriaudė, tu jau 
kis kaip pirma

— O ne! ne padari man jo
kios skriaudos tapo tėvai ipacz isz netolymo dvaro, nes viskas 812-814 W. 33rd St., Chicago, TIL

Sztai paveikslas parodo ant kokiu laivu Krieztupas Kolum
bas atplaukė in czionais ir atrado Amerika suvirszum keturi 
szimtai metu adgalioe. Tieje laivelei likos padovanoti per 
iezpaniezka randa del amerikoniszkos svietines iszkelmee kuii 
atsibuvo Czikage. Dabartės tieje laivai Lzplauke isz Czikagos 
ir plauks ant svietirei iszkelmes in San Frarc’sko kuri atibue 
1915 mete Plauks per St. Lawrence upe, Atlantiko mares, 
Panama kanala ir ant galo atplauks in laika kada toji iszkel- 
me prasidės San Franciske.

padare daug giaro ba priglau 
di mania, kada ne turėjo kur 
pasidėt apsiėjo su manim kaip 
su tikru sunum.

— Tai api ka tau eina, del 
ko nori mus pame t?

— O ar tu džiaugtumeis 
Mariuk, kad asz ant tolaus pa 
siliktau? — 
kas.

— O tu 
kam da tau 
tu ne matai
kaip broliui g*rai velinam?

— Dėkui tau Mariute ma
no Asz ilgiau būti ne galiu, 
tau laikas teket už vyro, o kol 
asz ežia bunu 1a: niekad ne isz 
tekėtum, visi mielina jog asz 
su tavim apsipaeziuosiu per 
tai nuk- s tavęs ne kalbina.

— Katu Szimuk mielini? 
ar tai tae tau galvoja, del to 
nori pamest kad aez iezteke 
tau ? Ar-gi jau aez turiu teket ? 
Ar-gi man ne gerai su tevaie 
ir sutavim? Asz meiluk ne te 
keriu ne klausyti api tai ne 
noriu iezmuszk sau tai isz gal
vos ir bukie su mumi tolau

Nutilo Mariuką ir žiurėjo 
ant Szimuko, nei jie akiu ne 
atemi no savo kaimelo.

Ant kart paezoko Szimonae 
ant lygiu kojų net Katriuke 
kruptelejo Szimukas parodi 
su ranka in kita puse vislos. 
kur rodos durnai paeirodinejo 
sudejavo, nusitveri abiem ran 
kom už galvos ir kaip paeiu 
tias leidosi prie Vyslos. Mtrgi 
na pabūgus žiuri kas cze tolaus 
nusides, Szimukas bėga in pau 
pi, ir szoko in upia.

Mariuką bėgdama paskui 
jin ezaukia net sau plaukus no 
galvos peeza; tuom laik pasi
rodi kepure Szimuko ant van- 
denio nes tuojaus nuskendo, o 
jie per plauki per vysią, paei 
purti ir dingo krumuoeia.

— O mano Dieve! — pa
ezauki lauždama rankas; k» 
asz dabar nelaiminga pradėsiu! 
Otų Szimuk! Szmuk mano1 
Aez netekėsiu už kito, sugriezk 
pas mus, velei busi laimingu 
kaip seniau, ba asz numirsiu 
be tavęs.

Niekas ne girdėjo gailio ba! 
so Mariukos, ne Szimukas, ba 
jis buvo toli, savo gimtines 
kaimelije kur dabar degi baž- 
nitele.

Mariuką da vis stovej prie 
vyslos ir žiurėjo in kita szalt- 
upes in kur Szimukas nusida 
vi, rodos kad jin mato....

V.
Baisi nelaime atsitiko Z avis 

le, tame kaimia, in kuri ludejo 
no trijų metu Szimukas užsi 
degi szpitole ir kol žmonis su 
bego gelbet užsiemi baežnyte- 
le ir sudegi.

Subėgo žmonis isz kaimo ir

buvo ant tuszczio. Iszneszi po 
♦ e'eyv ei vis is d< g'us isz baž 
nyczios, nes da ne viską. Ka
da v si žmonis buvo eubegia 
gelbėti bažr yb-le, pasirodi ko 
kis tai žmogus psrmirkias, 
klaupi
a-zaro i pss'meldi, pa-k’ii sto 
jo ir nūs d ivi atsargai darža’s 
per tvoras nuolatos dairydama 
•is.

Pr'sir.iro pr’e gana f z va 
raus namo ir pr ėjas sustojo 
Ne eina vienok invidu nes, ee 
liną pre lango ir žiuri per jin 
m vidų. Nes kaip rodos ne pa 
mate to ka norėjo pamatyt ) a 
s slepi už kampo stubos ir pia- 
dsjo at-argei dairyiis po kL- 
ms.

Pasirodi jauna motere ant 
slenks ežio grin ežios su mažu 
kūdikiu ant ranku prie krūties 
Nvžve’g', jog kas tokis ant 
'josios isz uszkabario žiuri, ir 
ne mažai 
Valandėlė, mielino jog prieiar 
tys prie ijosios one galėdama 
sulaukt, nunerzi kūdiki mie
ganti in grineze ir sugryžo ad- 
gal, kad persitikryt kas tokis 
ten slapstosi.

Eina prie kampo stubos, pa 
žiuri in užkampi, o atsargei, 
ba bijojo o cie stovi žmogus 
pasislepiąs ir pamatias ijaje 
rodos ineidrasinias isztrauke 
rankas in ijje.

Ijje nebage adbula atsiyrė, 
žiūrėdama in ateivi ba ne ga
lėjo tameumoja pažinti kas do 
vienas ir ant galo paezauki ro
dos koki vaiduli pamr orius:

— Jagu gera dvasia, atsi
liepk.

— Asz ne esmių pikta dva
sia ir prie gyvųjų priguliu — 
ir prisiartindamas prie ijosios 
kalbėjo pamaželi:

, — Tu manias Alenele ne pa 
žineti?

— Ar asz biustu, ar isztik 
ro tave matau mano broleli?

— O ne blusti Alenele, asz 
esmių tavo biolelie, tiktai kai 
bėk bieki tikriau, ba ne noriu, 
idant mania nutvertu po lan
gais mano senovės milemoe!

— Szimuk ! mano vienatinis 
broleli! paszauki paž'nue ant 
galo savo broleli, kuri ir tu 
milemas skaitytojau gal dasi 
pranti.

Moteri jiam ant kaklo ir ija 
je pasveikinu karsztu pabu- 
cziavimu.

(Tolaus bus).

Viena man skundėsi ant sa
vo vaiku.

Ypatingai ant dukrelių, 
Jog negali prie darbo priva 

ryti, 
Ir nežino ka su jom daryti? 

Kožna vakara valkiojęs!, 
Lig vėlybai naktei trankosi, 

Paskui lig piet miegotu, 
Jokio darbo nedirbtu. 
Tiktai miegotu ir estu, 

O naktimi žylotu,
A°z pasakiau, kad in kaili 

duotu, 
Per lazdi tankei szokytu?

Tai aki pastate,
Ir pasakė: 

Oi szirdek!
Mano Biltruvienele, 

Neiszmuszi nieko, 
Ba turi daugiau už mane 

visko.
Ugi turi ir etų penkioleka,

Tai jau padaryti negali nieką, 
Akis motynai iszba'lyt'i, 

Jagu ka pasakytu.
O galybe!

O kvailybe!
Jau gana, 

Su tokia motyn?. 
Kol dukrele maža, 

Turėk motyn aki visada, 
Dukrele prižiūrėk, 

Rykizfei nes!gailek! 
O jagu paaugs, paklau«yke 

mano rodos, 
Ir nesigailekie lazdos.

Neglostykie, 
N-'glamonekre, 

Ne provyk visokiu ryku, 
Ne baltu czeveryku. 

Tegul plauku nesukina, 
Su pokeriu nedegina, 

Ba kur mažai smegenų, 
Ten ne'e kia daryti kuodu. 

O dievyti, tokia snargle, 
O jau pasipiltus kaip kepta 

utele,
Piri-zi maus,-
S C'. a”p !■>, 

Kre’po-i >u szalis, 
Kaip pigy’ e’is! 

Tai kas isz tokios, 
Besmegenes dukros? 

Kuom jieje bus, 
Kaip pareis in metus? 

Ar gal vyras nauda turės, 
Kaip kada isztekes? 
O ka veiks su tokia, 

Boba netikusia.
Susivalkios kaip žydo pan

tą plus, 
Su tuom gana bus.

Ana diena karuku važ avau, 
Ir daugybia bobų pamaeziau, 

Visos snapsojo, 
Neviena ne iezsižiojo.

In kur važiavo, 
Ar kokia, žine gavo?

Suskaicziau gerai, 
Buvo ju net du tuzinai. 

Ir kas tai buvo?
Svetimu Dievu jeszkojo, 
Ba saviszkis jau nubodo;

O ka, kad ir namu iezsižadet, 
Bile ant turgaus pleszket.

Neviena ant valkatų atsiduoda, 
Net vaikeliu Užsižada,

Pasirodo, jog ju vyrai ver 
eželei,

Jagu duoda užaugt ragam? 
bobelei.

Savo triksus daro, 
Paszduma varo,

Tas niekad nebūna gerai, 
O ir be pnžiuros niekai bu 

na vaikai.
Motyn, kaip szlektai vaikus 

užaugysi,
Tai savo duszpalaikes neiž 

gamysi,
Ir ant amžių prapuldysi.

Giluma peklos nugramzdyei 
Jagu katra pasiszvencze bū

ti motyna,
Tai pagimdyti vaikeli negana, 

Rrikia grąžei užaugyti, 
Dvasios fzventos isznokyti, 

R-rike namus vaktuot, 
In niekur nesivalkiot, 
Ba viskas, kas perdaug, 
Tai szirdeles szelauk!

BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
287 Broadway Kampas Reade Ulicze 

New York, N. Y. Telefonai: Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai likta greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Pinigus siunozime in Krajn kuo grelcziauseL 
Pinigus visa krasztu iszmainome pagal knrsa. 
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo, 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivia viso Linija in ir iaz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Krajn paatorojame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir risaa kitaa rejentaBazku Poperan «u 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiausiai.

— t Del vygadoe Taat.aozlu laikome atydaryta >— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedalioje aoe 10 iid 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiezkai ar per Įninka ir persitikrinti 
jog paa mus visus minėtu* 
pigiausi galite atlikti.
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A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halstcd St., - Chicago, III.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausiu 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 storus 

ant lengvų išmokesčių.
PERKA ir parduodaMorgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Cbicagou iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose 

bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- 
SIUNČIA pinigus i 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,
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Antžemiszko pavirszio. Garsingas mokytas Sir Oliver. Sukaktuviu paminėjimui. KUR BUNA
Žuonije, teip pat, kaip ir 

žmogus pavienis, turi priguliu 
czei rūpintis api begi smulkiu 
kas dieniniu reikalu, nes di
dele daigto ne padaris, jagu 
misle ne perbėgs ciela žemisz- 
ka apskrito. Teip, ne padaris 
nieko naudingo. Nes žingsnis 
ne ira tai džiovinimas galvos 
iszradinista, nes ira teipos-gi 
ir paveizdista, temingu mok
slu pagal visatiszku dasekimu 
ūztraukimu iszmintingu ineszi 
mu'isz klaidu padaritu ir per- 
matimu nauju sueineezimu isz 
smulkiu pažincziu. Privalo
me ir mes in ta viską teminti, 
kas svietą pajudineja, pakeli- 
neja ar varto. Dirstelekime 
ir mes in ta platu svietą, idant 
pamatiti, ar nesideda ant to 
svieto akivi daigtai. O jau 
didelis laikas ir gali be melo 
pasakiti: istorine pergale.

Didžiause pervarta vienlai- 
kei geografine ir prekinga ne 
trukus užstos: Naujas svietas 
ingales Senaji, Amerikas inga- 
les Europa, PaciLkas panai
kins Atlantika, persivers vis
kas augsztin kojom, busime 
nuvargia, malszus, užmirszti 
Amerikonai bus turtingi, ga
lingi ir garsus, istorije api Eu
ropa užmirsz, kaip užmirszo 
api Arabus ir Egipcionus, per 
stvers senas avietinis pared- 
kas, o Europoje nieko ne bus, 
ba visas krutėjimas persikels 
in nauja svietą kur bus neisz- 
semtas gerbūvis. . ..

Api taje baise ateite apraszo 
mums p Jonas Izoulet ‘‘Tiga- 
ro”.

No tukstancziu metu jure 
Viduržemine—mare, vidurio 
žemiu — buvo viduriu pre 
kiscziu, turtu ir svietinia pa
jėga. Po atidengimui naujo 
svieto — Amerika tasai vidu- 
ris svieto persineszi ant did- 
mario Atlantiko. Traukija 
XX-to szimtmcczio pereis ant 
Pacif ko, kuris tai didmaris 
stosis viduržemiu — naujoms 
mariom Viduržeminem.

Ira tai paskutine ir augsz- 
cziause permaina. Bus tai per
varta pabaigta:

Jau ira paslėptu sklipu. 
Ir mariu žmonijos in vakarus 
priėjo savo pabaiga.

Perkasimas panamiszko ka 
nalo bus paskutiniu geogrtfiez 
ku ženklu.

Neira daugiaus kanalu, ku 
rie galėtu priskubinti švieti 
nia prekista Kanalas Sceskas 
atneezi didele nauda del An
glijos. Panamiszkas visas nau
das atneez del Suv. Steiiu.

Darbi r es dirstelekime ant 
aplinkines Pac fiko, ant tuju 
plotu žemes prisiglaudusiu 
prie tojo didmario.

Ira tai tikru faktu, jog tie- 
jei dideli plotai žemes užgiven 
ti o ne iezsirieteja, apart Afri
kos, visi padėti palei Pacifika. 
Atkreipkite pažvelga: Ame
rika viena ir kita, Australije, 
Siber’je ir tt. Kokia didele nau 
da atnesz trumpoja ateiteja!

Paimkime cielibe savo e:eli 
lieja?

Amerikas da ira mažai žino
mas. Skirtumą tarp tuju dvie
ju Seno ir Naujo svieto ira to
ji: Senamjam sviete mažai li- 
ja, o naujamjam nuolatinei lie
tus. Naujamjam sviete dau- 
gibe ira visokiu upiu, o senam 
jam sausos pustinee. Užtat 
Amerike ira daugiau žemes 
dirbamos, negu Europoje, Azi
joje ir Afrikoja-visosia trijo- 
sia daliaia.

Api taji neužginfa fakta ti 
krina Britąniszka Enciklopedi 
ja.

“Naujas kontinentas, norint 
ira mažesnis už senaji sklipa, 
bet turi daugiau dirbamos že
mos”.

O del ko:
Del to, jagu kontinentas 

butu iszsirietejas kaip reike, 
tai iszmaitintu tris ir pusią mi
lijardo žmonijos. O žinoma ira 
gerai, jog dabar žmonije c’elos 
žemes iezne za vos lį milijar
do.

Tai teip, ateis laikas, jog 
naujas svietas turės daugiau 
žmonijos! negu tris dalie seno
jo svieto: Europa, Azije ir 
Afrika.

O ka kalbėti api Australije ?
Australije vos turi 4 milijo 

nue giventoju, Da labai ilgai

Sir Oliver užmetineja klausima del visu garsingu moky
tu vyru klausima: “ar yra gyvenimas po smert, kur ir kokis’ 
ir tikyai, jog mokslincziai taji klausima neužilgio iszrisz. b.r 
Oliver teip-gi daro baudimus kokiu budu dažinot kokios ly
ties kudykie užgims priesz užgimimą.

reike laukti kol bus užgiven 
ta.

Na, o Siberije?
Siberije, buvo tai “sklipas 

nežinomas” del svieto.. Dabar 
tee su iszvedimu geležkelo pra
dės augti in viską, jog stebėsis 
cielas svietas. Ira tai labai ba- 
gotae sklipas, turi auksa, dide
les girias, aremos žemes ir ga 
nikiu baisia daugibe. — Ira 
tai milžiniszkas skarbcziue! 
Tosios szalis. netrukus bus su- 
vienitos per laivoriste ant did 
mario Pac fiko.

Visuose tuose sklipuosia, 
Alaskoje ir Kanadoje ir “Tar- 
West” Suvienitu Steitu, Aus
tralijoje, Naujoje, Zelandijoje 
ir Siberijoje, civilizacije pada
ris stebėtina permaina — žu
veles ir duon eli maitis milijo
nus tenais, kur dabar givuoje 
saujale laukiniu.

N es tai da ne viskas :
Civilizacije ne nustos ant 

pasidauginimo žmonijos ne už- 
giventose szalisia; ijje da per 
virszins žmonije užgiventose 
szalisia, kaip ana Kinus.

Visu nuomonia ira, jog jau 
Kinuose per daug žmonių. Tai 
da ne ira teip. Kinai turi žmo
nijos biski daugiau, negu 
Francuzije, kuri teipos-gi turi 
per daug. Jagu Kinai butu 
teip užgiventi, kaip Japonije, 
tai patilptu pas juosus 1,200,- 
000,000 givėntu, tai ira konia 
tiek kiek dabar ira ant cielo 
svieto žmonių. O da galėtu 
daugiau žmonių patilpti, ba 
žemeje ira neiž emti skarbai! 
Randasi anglie ir geležis ap
skritose Szensi ir Szansi tai 
ant cielo svieto tokiu neira. Ir 
tai anglis tokia, kaip Pennsyl- 
vanijoje, kieta antrac'tas, ant 
dvieju tukstancziu metu užtek
tu anglies del cielo svieto. 
Angliję tame kraszte turi savo 
geležkeli ir turi kontrakta su 
Kinais ant 60 metu ir per ta 
laika gali isz vidurio žemes 
naudoti. Jagu jau kasiklos 
bus pilname begije, turės ge
ležies invales, tada ir geležke- 
leis prasiplatis, pasikels pre- 
kiete ir vertelgiste, o tas turės 
susineszima su cielu svietu.

Dirstelekime dabar ant pui 
kiu pakraszcziu d d mario Pa- 
c fiko no pakraszcziu Azijos 
lig Singapoor in Vladivostoko, 
su pakraszczeis Siberijos, Ki
nu, Australijos ir tt.

Dirstelekime in pakraszti 
Pac’fiko no szalies Ameriko 
no Alaskos lig Patogonijei, su 
milžiniszkais plotais Kanados 
Suvienitu Steitu, sziaurinio 
Ameriko ir tt.

Daleiskime tiktai po du mi- 
liardu giventoju isz abieju sza 
liu, tai pasidaro sikiu keturi 
milijardai.

Isz Pac f ko stosis tada kaip 
didelis ažeras terp to milžinisz- 
ko skaitlaus žmonijos ir bus 
pamintas Vidurženimem ma
riom.

Isztikro teip bus. O ženklu 
ira tas, jog žmonije isz senos

Europos neszdinasi galop in 
nauja svietą. Da karta dirste- 
'ekime m apielinkia Pacfiko: 
Aplinkui dideli skarbai bran
giu mineralu. Daugybe Aus
tralijoje, ant Filipinų, Japo
nijoje, ant Korės, Kinuose ir 
tt. — ir Amerike, no Alaskos 
lig Patagonijos. Didmaris Pa- 
c f įkas ira tai kaip brangiu 
deimantas aptaisitas in auksa 
ir -sidabrą.

Kas tada stosis isz Europos.
Europa griūva.
Stosis tai, ka nekurie no se

nei perspeje. Priesz suvirsz 50 
metu adgal Humboltas perspė
jo, jog prekiste Pacfiko savo 
laike iszlenks prekiste Atlanti
ko. Ne seniai, Tamoszius H. 
Benton pasakė, jog “bute svie
to priguli prie isztaisimo kelo 
in Indijes.” Sekretoris Steito 
Willimas H. Seward, kuris 
perspėja ateite, kalbėjo Senate 
Suvienitu Steitu, 1852 mete, 
iszsitare: “No sziol europini 
prekiste, europini veiksme, no 
nnt ira galinga ir susivienijus 
su mumi, pradės gesti ir nikti,
— kada Tikusis oceanas (Pa- 
c fikas), pradės turėti savo žen 
klivuma svietineje ateiteje.

Europa giasta: tai ira jiojo 
žodžei.

Priszakis Rusijos ir Suvie
nitu Steitu kreipėsi in Pac’fi- 
ka in ta szali kur pasirodo 
szviesa paskutines civilizacijos 
Isz Atlantiko stosis bala usz- 
klesta maurais, Europai bus 
sunku gautis in aukso vartus
— in rankas Suvienitu Steitu.

Tiktai da galėtu užeiti at
maina, jagu balonai daeitu ta- 
but teip kaip užėjo atmaina 
per iszradimo gariniu maszinu.

O ka žmogus mielina ?
Ira tai svarbiauses klausi

mas, ba mislina api svarbesni 
daigta, negu teknika. Kol da 
greicziau užeis atmainos tokios 
kuriu sunku perspėti ir viskas 
kitokia pervarta paims.

Amerikas cielam svietui ka 
lą kili in galva.

Skaitome kningoja Lazaro 
Weillono, po vardu: “Dideles 
mieles dideees žmonijos.” Au
torius, turtingas francuzinis 
vertelga, atlankė Suvienitue 
Steitus, o kad turėjo susineszi- 
ma su daugeliu .vertelgų, kvo- 
tinejo czionais viską ir sugrižo 
apimtas svaigulu. Viskas jiam 
patiko, del visu Europiecziu 
liepia mokintis no Amerikonu. 
Stebėjosi isz vieko ka tiktai 
Amerike regejo.

Lztikro stovime prieiz dide
le svietinia atmaina. Gal ne 
viename ezimtmetije tas nesi
davė regeti, kas dėsis szitame.

Katra vieezpatiste ims vir- 
ezu, katra bus laimingesnei

Ateite parodis, o toji ateite 
skubei prisiartina.

Szimet sukanka 15-ka me
tu, kaip “katalikas” iszvydo 
szviesa, kaip pasirodė 1-mas 
numeris. Penkiolika metu — 
tai ne viena diena. Per ta 
laika daug ko matyta ir daug 
ko naujo invykta. Per 15-ka 
metu “katalikas” daug kuo 
prisidėjo prie lietuviu apszvie 
timo, daug kuo prisitarnavo 
musu broliams iszeiviams. 
“Katalikas” iszpradžiu buvo 
mažas laikraszt’s, gi sziandie, 
kaip matote, yra dydžiausias 
už visus kitus sanvaitinius laik 
raezczius. Sulyg savo didumo 
ir pats jo turinys invairus, su 
daugel žinių, apysakų ir kit
ko.

"Kataliko” Redakcija sutik- 
miai su Administracija tai-gi 
ir nusprendė szias “kataliko” 
15-kos metu sukaktuves kuo
mi nore pažymėti. Nutarta lap 
krežio pradžioje sz. m. iezleis- 
ti padvigubinta “kataliko” nu 
meri kuriame turės tilpti visa 
“kataliko” historija, taip pat 
žymesniųjų atsitikimu tarp 
Amerikos lietuviu paminėji
mai. Tame numeryj, iszemus 
beganczias žinias ir specialius 
straipsnius, bus placziau ap 
raszyta lietuviu kolionijos 
Amerikoje, ju praeitis ir da
bartis, būtent: parapijos, or- 
ganizsc'jos, paszelpos dr-jos 
verteiviai ir ju skaitlius. Tas 
turtingas savo turiniu “katali
ko” numeris Amerikos lietu
viams bus graži dovana. Apie 
tai neabejojame.

Bet kadangi vienai Redakci
jai toksai “Kataliko” — žiny
no numeris sunku sudėstyti 
trūkstant tinkamųjų žinių, 
nuoszirdžiai kreipiamės in vi
sus gerb. Skaitytojus ir sziaip 
kitus lietuvius praneszti mums 
tuojaus isz saro kolioniju ži- 
nucziu sulyg žemiau nurody
tu klausimu. Meldžiame ra- 
szyti kaip kas moka. Viskas 
bus kuodailiausiai sutvarky
ta ir žadamam numeryj at- 
spaudinta.

Sztai ko mes norime suži
noti isz kiekvienos lietuviu ko
lioniju Amerikoje:

1. Katrais metais atkeliavo 
ir apsigyveno pirmieji lietu
viai.

2. Ju skaitlius ir žymesnių
jų pavardes.

3. Kokius darbus dirba. 
Skaitlius paprastu darbininku 
ir amatninku.

4. Katrais metais suorgani
zuota pirmutine lietuviu drau
gija-

5. Kur buvo laikomi pir
mutiniai mitingai ir kur laiko 
mi dabar, kaip tankiai.

6. Kas organizavo drau
gija-

7. Pavardes pirmutiniu 
drauijos virezininku.

8. Draugijos tikslai (mie- 
riai.

9 Kaip draugijai sekeei 
Kiek nariu draugija skaito 
ja inkurus ir kiek nariu 
skaito dabar.

10. Kiek dabar draugija 
gyvuoja. Kada kuri drau 
gija liko suorganizuota. 
Kiek nariu kiekvienoj drau
gijoj-

11- Kokius draugijos ka
pitalus valdo ir kokiems tiks
lams.

12. Kada suorganizuota 
lietuviu parapija. Kiek pa- 
rapijonu buvo iszpradžiu ir 
kiek dabar. Kas buvo pir
mutiniu klebonu, kas juo 
yra dabar. Kaip tvarkoma 
parapijos reikalai.

13 Kiek draugijų priguli 
prie parapijų.

14 Kada inkurta parapi
jine mokykla, kas mokina 
vaikus, ar daug vaiku moky
kla lanko.

15. Kas kada ir kokia 
pirmutine krautuve uždėjo. 
Ar daug yra dabar lietuviu 
krautuvių.

16. Kaip daug prasiplatinęs 
tarp lietuviu skaitymas. Kiek 
laikraszcziu ateina.

17. Ablenos pastabos apie 
vietos lietuvius ir ju santi- 
kius su svetimtauežiais.

Suteikiantiems mums tas 
žinias isz kalno tariame aeziu

Asz Elzbieta Gudlauokiute pajiesz 
kan savo pus-brolio Juozo Gadlauo- 
ko, apie 10 metu amerike, apie 5 me 
tai trdgalios gyveno Trentone, Pa. o 
dar girdėjau kad gyveno virszutine- 
se apie Brooklyna. Tegul atsiszauke 
ant adreso, (gg *oą)

Mrs. Elizabeth Kundrot
206 W. Pine st, Mahanoy City, Pa.

Mano brolis Tadeuszas Melinauskas 
paeina isz Kauno gub., Raseinių pav 
Kwedainos para., Klebu kaimo pir
ma gyveno So. Omaha Neb., isz ten 
iszvaževo in Melrose Park, Ill. o 
dabar nežinau kur, atveževo sesuva 
isz lietuvos ir turi svarbu reikalą tai 
praszau atsiszaukt ant adreso.

(0L '°1)
G. Zakaras

3409 U, st. So. Omaha Neb.

Mano brolis Juozas Petraitis paei
na isz Kauno gub„ Raseinių pav., 
5 pėdu augszozio ženklas ant noses, 
praszau atsiszaukt ant adreso.

(gi 'Oi)
Mrs Anna Matuliene

563 S* avė. B. Canton 111

Mano vyras Antanas Gricius, atke- 
levau in Amerika su dukterimis, pir
miau gyveno New Britian Conn, 
o dabar nežinau kur jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso.

Urszule Griciene
80 John st. Hartford, Conn.

Juodkai
Kas ta j ira telegrafas
— Nu -gi tu Jonai buvai 

ir daug matej ant svieto, 
pasakiki tu man, kas tas tele
grafas ir kaip jis pritaisitas?

— Tai ve, matai, teip kaip 
ilgas szuo, kurio galvas butu 
Vilniuje, o uodega Kaune. 
Tai kaip vienas paspaustu uo
dega tai Vilniuje szuo užstaug 
tu ir tada viską žinotu.

— Jau dabar suprantu.

Mokikloje
Daraktoris:-Jonuk, kodėl tu 

vakar ne atejej mokintis?
Jonuka?-A»z ne galu paša 

kiti.
D. - Asz turiu žinoti!
J. -Jagu teip norite dasižino 

ti, tai pasakiau. Vakar mano 
mama labai sumuezi teveli, usz 
tai, jog “pede” prageri ir -pra- 
kaziravo, tai paskui mama la
bai persigando, ba tėtis buvo 
kaip negivae ir asz turėjau 
bėgti paszaukt daktara.

■Miff! 1 I m 1 I I H-M-I nil KHmni IHlHrH-H-m'mfrN

ii UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

‘ I CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
• • Suv. ValfiL Randas tori musu banke Budėtu piningo.

; J Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
■ • -T. prie jueu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant

ar atne8zat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
; J * turėtumėt reikalą bu musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

; J’ HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet
• F. J. NOONAN, Vice-Prezidentaa. Subatomis 9 lig 12-ad.

■ i W. H. KOHLER, Kasierius.
ii -ii i itu r1 ■ ———m——

Sveikata fluoa! 
KAIP IŽM1NTINCAS ŪKININKAS PATAIKO Į 
TINKANČIĄ DIRVĄ PASET SĖKLĄ; kuri kra- 
Hint sudyasla, puikiai auga Ir gausius vaisius at- 
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS 
DAKTARAS, pažysta gerai Ilgę, pritaiko atsakan
čiai llekArstas prio visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikino, 
llgQ, užmezga IBgydymę, sugražina pajlogas IrlS- 
augina puikiu sveikatų ir drūtumų, kas suteikia 
žmogui laimę ir linksmybę. PH1LADELPH1OS 
M. KLINIKAS be( daktarai tūkstančius žmonių- 
padarė sveikais ir laimingais ISgydant nuo viso
kių ligų
Cl/CIIZUTn YRA TA1.DIDŽ1AUSIAS 
r>Vr l\fl I n turtaszmooaus.be er I 1.1111 1 I 1 1 SVEIKATOS NĖRA LAI

ramsu™
Didele knyga api 1300 paslaptį 
Visos 6 dalis dructiai ir puikai 
apdaryta. Kasstus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4

■uuaoT cm, r*.

Introligatorne
APDlBBTUVI KlItiU.

Aysidirba senos maldaknyges istoiion 
natos ir laikraocsei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagia Drangas, Tėvynė ir Lt. 
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ar 
ekspreso kasitua Adresas:

Lltbaanlaa Bindery,
114 w. Snrass. Malianey fflty,

Tas dėjosi Shciiaiidoalie-
Motina in savo dukrele 13 

metu - I, tu, begede! ar tai 
tav gražu Antana buezuoti.

Dukriuki: Gerai tav mama 
mane barti, kaip tu savo vira 
turi.

ROBCOltOltOROSlOROBteROROXOBIOltO

I PUIKUS SKAITYMAI ‘
NAUJOS KNYGOS

o

o

o

o

o

o

o

o

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

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

o

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

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

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

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

Szitog o

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

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

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

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

o

8

5 Skaitykite!
J gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
V arba JI.25 vertes knygų už Ji. 
įf Raszykite kokiu norite. Mes 
2 siusime knygas per paozta ir 
o apmokame visus kasztus. Galite 
o pirkti kiek norite. Visos knygos 
J yra geros ir kožnam jie patiks.
■ Raszykite szendie, Adresavokit 
I W. D. FOCZKOWSKI-CO.

Mahinoy City, Pi.
aaoBoaoHoHoMoMoMoaoMoiioBfa

o

Tiko ant to.
Ponaitis pas sziaucziu:- Pra 

szau tavęs, idant man czeveri- 
kus padaritum.

Sziauczius:-Labai gerai, pra 
szau sesti.

P.-Nes asz tav prisipažinau 
jog. . . . jog. . . .dabar ne galu 
užmokėti.

— Tai nieko, asz galu pa. 
laukti.

— Ar teip, galite palaukti? 
Tai busi geras žmogus.

— Teip, galu palaukti Kaip 
turesi'e piningu, tai tuojaus im 
su miera ant czebatu. . . .

L1ETUVISZKAS ADVOKATAS
Baltrus S. Yankaus
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausias sumas 

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

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street

New York, N.Y.

638 Penn Ave. 
Pittsburgh, Pa;

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

Dr. Kolcr garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
javo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavoe ligonbučiuose, o paskuti* 
niais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
vatiškas ligaa vyrą ir moterų.

SIFILI išgydau vartodamas gyduolę 6o6, dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu 
kenti išbėrimas ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklžje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrSsi tavo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPERĮ 
ir kt. išgydau į io dienų, o jei ne, tai pinigui 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei 
nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu į «8 dienas 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriško; 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ką^ 
nalo išgydau į ai dieną ir lai be skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai 
į 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randas 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimai 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženklų 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga* 
(lakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitai 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujr 
išgydau trumpam laika ir ligoniui nerelk pei 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vataR 
Pėdnyčiomis iki 5 popiet ’Nedaliomis iki 1 

popiet Ateikit (uolaus.

Vardas ir pravardė.....,...,
Pačta*............................ .7^7

MES Ng LINKSMYBES ANT SVIETO. J|
Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam * 

laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo iSsyk, o nedaro experamentu ant sergan- 1 
Čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotus. To- 
kiam Jau tik galima tikėti. V

PrlvatiSkoj LABARATORIJOJ Ph. M. Klinlko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam j 
liekarstas iŠ šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos j 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių. A

Iš daugybės išgydytų štai ka patįs žmonės rašo:
GARBINGAS PU. M. CLINICl Pranešu, kad nekarštas subalgėm ir esame labai užga- £ 

nėdintl už tikrų pagelbų; greitų ir gerų išgydymų. Mano inqterls toiput Jau yra sveika už kų 1 
siunčia širdingiausių padėkavonę. Jūsų pamačlyvų Ir teisingų būdų gero gydymo, skelbsim A 
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dūkavoda- J 
misų moterla A. Antonickas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va. *

Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., tclpat šimtais kartų dėknvoja, už 
išgydymų nuo ilgos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nnsllpnėjusios ir suiru- J 
sius sveikatos — te i pa t moteriškų ilgų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., V 
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen- J 
ter St., Freeland. Pa. Tclpat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių Jokiu budu ne- 
gal imų_su talpinti.
ĮSITEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada. J 
o. IČAD FSI NFSVFIJC ACl BET nori pastoti sveiku f® rvAALA L.O1 1NC.O V ,R LAIMINGU, tad atallanliyk, (
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savolig| bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, tj 
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka- 1 
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užslsenū- 
justas ilgas nuo skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal- f 
vos, šonų: Išbėrimui spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, uuo saužagystės sėklos nubėgi- S 
mo, nusilpnėjimo, vidurių uedlrblmo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai- A 
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptųlytiškų ilgų. Širdies, kepenų, ink* U 
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo sloga, blogų sapnų, neml- W 
gos, neturėjimo apetito, be peilio bo pjaustymo be aparacijos, bet su liekarstome, kurios 
tūkstančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pageltos J 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

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

* VALANDOS: nuo 10 Iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. ūtarn. ir Pėtny- B 
čiomis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Klinlko dovanai Ir skaitykit knygą ,,Daktaras . ■

Utah AGENW i’
Abz esmia po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo loonam name vertes $12,000,00 

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

iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku psgsl teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius , 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite szitefp^e^e^a 
A. J. KEYDOSZ1US. 202TroySt. Dayton. Oblo.

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

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

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

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

Katalikas nS'-a laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
kinantis lietuvius išeivius.

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

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

Kanadoj* ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.504
Rusij >j, Lietuvoj ir kituose užrubežiuoso: metams $3, pusei metų $1.50.

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

Money Orderi arba pinigus registruotam laiške, adresu:

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

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
— LAIVAKORCZIU SKYRUB—

P. v. OBIECUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, Pa-

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka * 
Banka su Kapitalu J75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na. 
muose kuriu verte isznesa apie J150,000.00,

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakorte s ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K, Varaszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanezius 
eu tiesomis Russijos.

50,000 KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing1 mus ogausite didelos vertes 
knygele. Ta knygelė pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, a b einam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedamt piningus daktarams ir uz ęidukles, 
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos 
vertingos knigelės. Ta knykelė ira krautuve žjniu, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysal dykai; mas 
užmokam ir pačtau. Jškirpkite zemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, o mas 
kuo greičiaus prieinama jums vysai dykai ta brange knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena. '
DR. JOS. LISTER A CO., L.700 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, Ill. 

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygelė.

Statas.

turtaszmooaus.be


W. RYNKEW1CZ1US
...NOTARIUSZAS..

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

....... PO FRIZŪRA 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
mpinu.

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

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

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

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

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

OI#Idant padariti vietos del rudeninu 
Wlltlllllillul *r žeruiuu tav01'°> ta> iszparduosim 

• visa vasarini tavora už labai piges
prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ir 
vaiku-tai dar turite giara proga pirkt ir suezedint pinigo

Žinios Vietines, ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

Ant pardavimo.
Puikus didelis namas su biz- 

oeis Middleport, Pa. Lccninin- 
kas nori parduot isz priežasties 
l'goe. Didelis namas 40 x 50 
pėdu didumo geriausioj vietoj 
visam m’eite ant d džiausios 
uliezios. Tame name randasi 
salunas, sztoras ir buezerne ir 
viską nori parduot už maža 
preke. Lrcuininkas 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’’ cfiea 
Mshanoy City, Pa. (y

Ant Pardavimo.
Trijų piontru naujas medi

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

P. J. Niroski.
New Philadelphia, Pa.

Laukti yra pavojus. 
Inkstu ligos yra per pavojingi del 

žmonių atydeti.

Mrs. E. Reese, 1135 E. Centre St. 
Mahanoy City, Pa. sako: Per koki 
laika kentėjau nog skaudėjimo pe- 
czuose. Neturėjau daug pajėgos ir 
sunku buvo man kvėpuoti. Kaip tik 
pradėjau vartot Doans Kidney Pi. 
gulkas, ėjau drutyn ir sveikyn ir ne- 
užilgio visiszkai man palengvino. 
Doans Kidney Pigulkos veike kaipo 
sudrutintojus ir pagelbėjo man visa
me. Keletą kartu pasakojau kaip 
Doans Kidney Pigulkos man pagel
bėjo, dabar su džiaugsmu paantrinu 
kad visiszkai esmių iszgydyta.

Jaigu turite skausmą peczuose, 
jaigu inkstai negerai veike, tada pir
kite Doans Kidney Pigulku teip 
kaip Mrs. Reese padare o rasite gera 
gyduole.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50c, baksukas. Nepamirszkite v a rd a 
Doan’s ir neimkite kitokia, Foster- 

'Milburn Co. Buffalo, N. Y, parda
vėjai del Suv. Valstijų.

LIetnviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijuj in ir isz Lietuvos. Siunezia 
Piningus in visas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar pižinstamus tai ra- 
ezykite 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 tavoru ir Buezerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

DEKYTE PININGUS
...IN...

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

TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.

Szita Banka visada yra geras draugas savo 
depositorams. Pagialbsta jiems pirkti pra- 
pertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu. 
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo 
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo 
mokėt Procentą ant sudėtu piningu. Yra tai 
sargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius 
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslaihiu Maha- 
nojaus distrikte laiko piningus szitam banke 
Yra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

No. 6.
Nusipirkite sau kėlėt 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. i 

'Geriausia Arielka Vhaa 
Mieste. Tik $1 už Buleli 
Teipgi ežia, gausite ir visokio 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priess laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyt*

S. Norkewicz
408 W«t Mihaiov Au.

W. TRASKAUGKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

^GRABORIUS^

Laidoja Knnus Numirusiu. Yaunde 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigtus ir t. L Viską aiJisla kl 
nogeriause ir puikiauee. Su vim triveh 
reikalais kreipkitės pas jin p bariis vi'f® 
ižganedintais

CHv

— Szendien paskutine die
na Septemberio.

— Rytoj turėsime pirma 
diena Oktoberio.

— Szio meto lieka tik tris 
menesei.

— Kasiklos pradėjo geriau 
dirbti. Praeita nedelia iszdir- 
bo visas dienas.

— p. St. Kubilius jau insi- 
krauste in savo nauja saluna 
po No. 27 N. Main St. Užei
kite pamatyti nauja saluna o 
busite svetingai priimti.

— Jurgis Cdalek isz Dela
no, pagyvenias su savo jauna 
paeziule vos tris menesius at
ėmė sau gyvaste per nusiezovi- 
ma. Bt dai nesutiko su jaja 
ir tai buvo priežastis savžu- 
dinstes. _ „

Westville, Ill — t Ateis 
kyre su szuom svietu 11 d 
September Jonas Girkonis, li
kosi palaidoti s ant Szv. Petro 
ir Povilo parapijos kapiniu 
Westville, Ill. velionis paeina 
isz Kauno gub., Raseinių pav. 
Stirbiskes kaimo., Laukuwos 
para., jagu kas norėtu placziau 
apie jio mirti žinot tegul raszo 
ant szio adreso.

Ig. Girkontas.
Box 338. Westville Ill.

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

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

Gratis Specialists 9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

r
 KRAUTUVININKU 
asentu'mydaii

Mes esame importeriai ir wholesaleriai 
ieztisos dalyku, kurie yra ypatingai indo- 
mus lietuviams, kaip tai:Gražus laiszkai su 
lietuviszkais ei'emis, Atvirlaiszkai su lietu- 
viszknis tekstais, Korteles gimimo ir vardu
vių dienai lietuviu kalboje, Lietuviezkos 
maldaknyges, Paveikslai ir jiems rėmai, 
Ražancziai, Szkaplieriai Medalikai, M tikos, 
Bažnytines lempeles(prie Szvencziausiojo ir 
t. L), Szaltiniai szventintam vandeniui, 
Szventuju stovylos. Apskelbimo kalendoriai 
tikejimiszko turinio, Brankagmenis, Vasz- 
kiniai vestuvėms vainikai, Vaszkiniai lai
dotuvėms vainikai su lietuviszkos tekstais, 
Lietuviszkos korteles kalėdoms, Lopsziai 
kalėdoms, Nosines skepetaites su lietuviszka 
ir amerikoniszka vėliavomis ir dauęcl's 
kitu daiktu, indomiu lietuviu vertelgija*.

Pareikalavus bile kokiam krautuvnin- 
kui arba agentui, pilnas kataliogas prisiun- 
cziama uždyka.

Mes varome tiktai wholesalinini bizni ir 
kataliogu privatiniems žmonėms visai 
nesiuneziame.

THE LIPMAN SUPPLY HOUSE 
627 8. Fifth Avenue • Chicago, III. Dept. 14

DR. J. W. ZIGMANTĄ
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

SpecIaliKzkal Gydo VisoklaR Lygas. 
Vyru -Moterių—Valku.

Pabaigęs Mokslą Mcdico-Chirurglcal 
Kolegijų Philadelphia, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...
8 LIG 10 AD. PRIESZ PIET.
2 LIG 4 POPIET.
6 LIG 8 VAKARE.

Iszdirbu
Kontraktus,

Dovernastis, 
ir Visokius

Dokumentus

___ — Jago noryte sumažintos 
~/’ekes ant žiburio tai ejkite in

< fisa Schuylkill Gas and Elec
tric Co. o tonais dažinosite apie 
nužemintas prekes ir kiek tu
rėsite mokėt už szviesa.

Pittsburg, Pa. — t At- 
siskyre su szuom svietu Petras 
Plunge 27 m. amžiaus. 4 d. 
September o likosi palaidotas 
6 d. su bažnytinėm apeigom, 
velionis paėjo isz Kauno gub , 
Szauliu pav., Szaduvos para., 
Gimbogales sodžiaus., paliko 
czionai Amerike 3 brolius 
Juozą, Jurgi ir Kazimiera, 
tai jagu norėtu platesniu žinių 

raszo ant adreso.
J. Paleckis.
2812 Penn Avė.

Pittsburgh Pa.

tegul

Ant pardavimo
Parduodu visa savo sztora 

visokiu knygų, mažmožiu ir 
Spaustuve, geras biznis del 
lietuvio arba lenko, geroj vie
toj, apgyventoj lietuviais ir 
lenkais, Parduosiu pigiai, nes 
esu ne sveikas ir noriu važiuo 
ti in Lietuva pas daktarus gy
dytis.

Norintieje pirkti dasižinoki- 
te po sziuo adresu: (fg °}1

T. P. Križanauskas,
38 E. Centre Str.

Shenandoah, Pa.

VYRAI; JAIGU NORITE DARBO 
Kreipkitės pas mus, turime vietų tinkamu 
del jus. International Bureau 419 Fourth 
Ave., Skersai Paczto, Pittsburgh, Pa.

REIKALINGA 500 MERGINU
Del naminiu darbu, privatiszkuose namuose 
restauracijose ir 1.1. Galime tuojaus atrasto 
jumis tinkama vieta. International Bureau 
119 4tb. Avė.,skersai paczto.Pittsburgh,Pa.

in 
Lietuva ir patvirtinu pas 
Generaliszka Russijos 
Konsulinei norite parduo
ti ar pirkti žeme ar narna 
Lietuvoj o norite padirbti 
teisingus Duokumentus 
kreipkitės pas mane.

...DIREKTORIAI...

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

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

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

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

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

Ciar, 13,000 tonu.
In llottordania In I) dienas be peraedlmo. 

11 dienu be perHedimo in Llbata.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA 

*31.00 TrecaloH K laso* *33.00 
*45.00 A n Iron KIbkok $50.00 
*65.00 l’IrniOH K Išnok *75.00

Laivai lezelna kae antra S ubą ta, apie dau
ginus informacijos krelpkitee pae
A. H.Johnson,General l’.Agt. 27 Broadway 
New York, N.Y. arba i>ae vietiniui agentus. 
ItuNNlan American Line—l'lcr 31«t. Street

f \ Mahanoy City, Shenandoah,
VJrLHIlclIl S Mt.Carinel, Landsford.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istnriszka Knyga 

palytinti daug iaz Lietuviu praeites 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 mst 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta JI.25.
Mainieris ir Leberis su 80 pus. lOo 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd, St., Pblli. Pa.

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

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

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Maio Sta. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS.- 
Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVaistu.

— Ntdeloje suėjo vaikai in 
tula parapine mokslaine ant 
katekizmo. Kuningae atejas 
perklausyt vaiku užklausė Jo
nuko V: “Jonuk ar tu moki 
poteriu?” “Moku dvasiezkae 
teveli.” “Na tai persižegnok”.

Vaikas pradėjo žegnotis 
“Vardan su.... 
dva.... dvasios

“O kur tėvas?” — užklau
sė kuningas.
fe “U-gi nuėjo melžt karve in 
sztebeli”.

Ir ant to užsibaigė perkau
simas Jonuko.

New Philadelphia, Pa
t Praeita Nedėlios ryta pire 

Vincas Bendorsv'czius. Naba- 
szninkas turėjo 50 m. senumo. 
Laidotuves atsibuvo szedien.

eunaus ir

— Nedelos diena arti High 
Point parko, karukas ejnantis 
in Mahanoju nupuolė nuo 
sztangu. Ant gilukio nieką 
nesuže do, bet baimes turėjo 
pasažieriai invales.

— Buczeris F. Sklera par
duoda rūkytus szolderius po 
120 švara. Parszai po 12į0 
Szvieži szolderei po 140,ir 15^ 
Rūkyti hamsai po 200. Pork- 
czaps po 19 ir 200. Round 
Steik po 180. Kumpai Sar- 
loin Stoikas po 230. Czuk- 
rost po 150. Balones nog 12 ir 
150. Duona po 40 ir 90 
Komai bleszine 90 tris už 250 
Žirnei bleszine 90 tris už 250 
Saradinkai 40 baksukas arba 
7 už 250. Pirkite pas Sklera 
o pirkaite pigiau negu kitui. 
Neužmirszkite numaro 400 W 
Pine St.

— Dr. M. J. Petrikas, lie 
tuvisžkas medecinos ir chirur
gijos ligonbutes specialistas 
priima ligonius kasdien nog 
10 lig 12 ad. priesz piet. nog 
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 
vaxare. Kazuno aptiekoje 
237 W. Centre 8t. (y j)

Ant pardavimo.
Puikus salunas Juozo Moc- 

kaiezio 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.

(•j i) Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Puikus Salunas ant W. Ma- 

hanoy St. Mt hanoy C.ty, Pa. 
Biznis gerai eina, viskas naujei 
intaisyta, geras traktas, vien 
tik Lietuviais apgyventas, ne
toli lietuviezkos bažnyczios ir 
ant kelio prie kasiklos. Parsi
duos neperbrangiai ba locni- 
ninikas turi kita užsiėmimą. 
Atsiezaukite po No. 638 W. 
Mahanoy St. Mihanoy City 
Pa. (62, oi)

Priimu.

DAINOS
W SURINKTOS ISZ LIETUVOS
IĮ Yra tai rinkimas gražia Dainelia. 
• 78 pas. 6x9 coL dyd. Preke 25c.

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

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo,

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

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietu visiko D. T. B,

Preke — lOo

Dr. O'Malley 
SpcclaliHtaH

patentavotas 
visai reiketu

visokias Provas ' isz 
Lietuvos ir duodu 
teisingus patarimus. 
Turėdami koki reikalą, 
krėipkytes per laiszka 
indedami marke už 2c. 
arba ypatiszkai, adresas:

Garbus Tautecriai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad 

jau afz nesu daugiau nelocniniku nevirazininku,ne darbiniku 
“All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano uaujoi vietai •

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

Reikahiosia me’džiu'kreiptis prie^savo seno pažistamo ] 
tokiu adreso* >1

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-ud. & Carson Stą; 8,8. Pittsburgh, Pa.

Atyda.
Seredoj pirma diena Okto- 

bėrio 1913 m. bus paskutine 
diena mokėt randa už vandeni 
už terminą nog 1 Aprilaus 
1918 lig 1 Oktoberio 1913, po 
tam bus uždėta bausme, todėl 
mokėkite už vandeni rytoj.

Mahanoy City Water Co.
Ed, B. Silliman Sup.

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

—su pagialbaKaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

Prisiuskite 25o. vertes Stempn 
o gausite visas tris Knygutes 
per paozta.
Kasztus nusiuntimo mee apmokame

W. D. Boczkowsld-Co.
S20-5Z2 W.S.WE Al; Hilui, CU,P,

Ant Pardavimo.
Puikus salunas su namais, 

teip-gi yra vieta del buezerres, 
groser sztoro arba ant bile ko
kio biznio. Geras traktas, ap
gyventa vien lietuvais ir len
kais. Locnininkas parduos 
už neperbrangia preke kadan
gi turi važuoti in tėvynė. Apie 
daugiau dasižinokite ant adre
so: (88 01)

John Szostakauckas.
309-311 E. Broad St.

W. Hazleton, Pa.

Silpnos Moteres
Yra daug moterių 

kurios yra silpnos, už 
tai kad yra “silpnos” 
ir ateina pas mane tu
rėdami vilti kad asz 
esmių padėjime jias 
iszgydyt. Yra daug 
moterių kurios paezios 
save nori iszgydyt. nie
kam nieko nesakyda- 
mos, imdami kokius 
gyduoles neg katrų 
szalintis.

Jaigu keneziate ant bile kokios 
nors ligos, nesisarmatinkite jumis 
jaigu mes teisybe pasakome. Mes 
jumis iszaiszkinsim kiek giaro pa
darėme del kitu moterių kurios buvo 
silpnos bet szendien esą sveikos ir 
drūtos, dekavodami mums už iszgydi- 
ma- Moteres kurios esą nesveikos 
ateiszaukite pas mane.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum 
30 metu daktaravimo Wilkes-Barre 
muso glaunas ofisas.

DYDELIS PARDAVIMAS

ARKLIU 
IR

MULU

FR. KIBORT
4611 S. PAULINA ST., 

CHICAGO, ILL.

Linksmybe ir laime.
Mes turime stengties turėti 

savo gyvenime kuodaugiau 
linksmybes ir atsiekti kuodi- 
džiausios laimes. Buk pats lai
mingu ir daryk kitus laimin
gais. Pirma laimes sąlygą yra 
sveikata ir pirma sveikatos 
sąlygą yra geras maisto suvir- 
szkinimas. Jei del kokiu nois 
priežaseziu virezkinimas suge0, 
vartok Tiiher’s American Eli
xir i f Bitter Wine. Jis pataisys 
virszkinima. Užvarys isz vidu
riu paszalinius daiktus, iezva- 
lys vidurius ir tuomet skilvis 
pajėgs priimti maisto tiek, kiek 
reikia. Jie prigelbes virezkini- 
mu’. Vartok apetito netekes, 
skilviui eukietejue, nervisz- 
kumui užėjus, meezlungi ar 
sziaip silpnumą ingijee. Skilvio 
ir viduriu negalese jis yra ge
ras vaistas, greitai ir gerai vei
kias. Aptiekcse. Jos Triner, 
ieidirbejas, 1333-39 So. Ash 
lard avė., Chicago, Ill. kuo
met reikes linimento praezalini 
mui skaudėjimu, vartok Tri- 
ner’s Liniment. Szis yra geriau 
sias.

Atsibus Petnyczioj 3 d. Spalio 
(Oct.) prasidės pirma adyna popiet, 
Campions Tvarte, Mahanoy City, Pa. 
Parsiduos visokiu gatunko Arkliu ir 
Mulu. Ateikite pamatyti. Parda
vėjas E. Z. Handley pardavinėjo 
arklius Mahanojuje pirmiau ir visados 
užganėdino pirkėjus. Arklei parsi
duos tam kuris daugiause pasiūlys.

E. Z. HANDLEY,
Pard vejas.

Ant Pardavimo.
Du namai ant 4 familiju, 

salunas ir bnezerne arba szto- 
ras ir bnezerne W. H.zletone 
netoli lietuviezkos ir lenkiezkoe 
bažnyczios labai gera viet'. 
Parsiduos už neperbrangia 
preke ba Iccnininkae ketina 
važuoti in Lietuva. Ateiezau- 
kite pas. ( 98 o?)

Jonas Szeeztakat ckas. 
309-311 E Broad St.

W Hazleton, Pa

Ant Pardavimo
Puikus saliunas ant E Cen

ter St. Mahanoy City, Pa. V'- 
durije miesto namas didelis 
ant viso loto. Kanda 35 dore
lei alų galima pirkt no bilia 
kokio bravaro. Parsiduos la
bai pigei ba locnininkas ka- 
necz turi iezvažiuot in hitą 
miestą ir apimt bizni savo loc 
nam name norintieji pirkti at- 
siszaukite greitai ba turiu 
greitai parduot in 15 dienu 
atsiszaukit in “Saules” Ofisą 
Mshanoy, City, Pa. ( gg oy)
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Pigus Iszpardavimas vTaxu
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.
Him ninhn f mue dirba Lietuvaites.

m T HnR 1 122 W. Center Str.
' 11U UlUUu I Mahenov Oitv. Pp

Naujas Iszradimas 
Apraszima siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no lięu ir pato 
iszsigydyti be daktaro visokias liga? 

Plauku puolimą ir užsiauęinima, 
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Komu užtrinu tik 5o. Mee 
turime apie puse milijono laiszku sc 
padekavonemis nuo žmonių visokio 
tautyseziu. Raszykite tuojaus *■’ 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dwav & So. 84h. Brooklyn. N

NE tik ka darbini- 
kai szito banko 

yra pasirenge ju 
mifl visados patarnauti 
bet ir banko virszini- 
nkai visados duos ju
mis rodą kas-link pini- 
giszku jr bąnkavu 
reikalu.

Seniausia Banka
Mahanoy City, Penna.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

KALENDORINIS LAIKRODĖLIS.
Karabino-plieno, drūtas JaikYodelis, 16 mieros, 

su 7 akmenų viduriais. Teisingai rodo: minutas, 
valandas, dienas, savaites, menesius ir menesio 
ataainas. Juos visur krautuvesia parduoda po 
$8 ir §9, bet asz ant trumpo laiko, juos dabar 
parduodu tik po Jeigu nenori visu

pinigu siusti man, gali tik 85c. paczto markėms 
prisiųsti, kitus užmokėsi savo paczte, kaip pri
imsi liaikrodeli, leszas prisiuntimo asz apmoku. 
Naudokis isz progos, nes tik ant trumpo laiko 
szitas apskelbimas. Adresuok:

M. J. DAMIJONAITIS
812-814 W. 33rd. St., Chicago, 111.

27m. SENAS LAIKRASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZEINA K/S SEREDA BROOKLYN,N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia iszLietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacija 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
vienybes lietuvninku prenumerata 
Metams - - - 82.00. 
Pusei Metu = - 81-00. 
Užrubežin - - - §3.00.

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

Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

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

J. J. PAUKSZTIS & 00.
120-124 Grand St BrooHyn, N.Y,

STAKT business, make money for yourself, 
not for bosses; send postal for 20 ways to 

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

Ant Konselmano Pirmo Vordo
Mike Gavula

Demokratu Partijos

Ant Burgiso - Balsuokite už
John J. O’Neil

Demokraffts. Praszo balso ir parėmimo

Ant Konselmano Pirmo Vordo

W. D. Boczkowski
Demokratu Partijos

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowitcb’io 25 Latru Iszgydyinai.

Nuo Meazlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

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

PREKE 25c.
Sudaryta...
Dr. W. Glbowltch’o |s| 
MaskolljpN. V|enat|ne 
Agcptnra Pcpnay Ivanla

A. G. CĄVENAS, P-H. G.
FIRST WARD DRUG STORE
221 ECENTRE ST., SHENANDOAH,PA.

Hplkalaulapie Agentu Ir *Bodupe 
gera dm ok* I mil.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkaa 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad,musu 
tautieczei reikalaudami galėt u. n už
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nors apgay 
vikams tose apielinkese. Kztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l.
Egiutero No.2............................. .
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meszkos Mostis...............
Trejanka..........................
Linimentas vaikams.... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsamas............
Anty-Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių. 25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu...................... ;,25c.
Ugnį a traukis...............................26c.
Skilvio Laszai. ___ ___
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

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

Kojų........................................25c.

.....50c.

.25c.
,25c.
25c.

.25c

.25c.

.25c.

.. 10c.

Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto...................15c.
Gvd. nuo Grippo...................... $1.25.
Plauku apsaugotojas.................... 50c.
Muilas del Plauku.......................10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Balsamas............................. 25c.
Kinder Balsamas.......................... 25c.
Bobriaus Laszai............................50c.
8zvelnintojas.................................. 35c.
Kraujo valytojas........................$2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

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

abelnai skausmo ir skarbulis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

.25c.

.25c.

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
Pirkt ziegorelius, lenciigo- 

litis, szliubinius ir kitokius 
žiedus, szipkorte’, davierna- 
ste», siųst m lietuva pinigus 
visokiu knygų, jmpieras 

lt I gromatoms raszyti irt. t.
’’ Jau Per iy metu visl<a ifiZ" 

pildė teisingai tai reiszko 
gerai. Eikite pas:

I locmanta G S-Washlngton, ( or.K.MarketS|.» 
J| JcSlliania WilkeK-Barre, Penna.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausia Laiva 

in Lietuva ir atgal, Teipgi siunoziu 
piningus už žermause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas sr re 
svetima pininga paskirta siuntimui, 
viskas dirbąs! teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžia visa Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka bu minėtais reikalai*,

Su godone

Viktoras Lapinskas
601W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.




