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Ant kožno milijono tono isz 
kastu anglių penki anglekaeiai 
pražūva katiklosia Teip aps
kaitė J Callbreath, sekretorie 
anglekaeiu kongreso.

Suvienituoeia Steituosia ran
dasi 239,077 patogiu stenogra- 
f.stku. Dydesne dalis iez ju 
yra baltplaukes

W. D. BOCZKOWSKI. Pres. & Mgr. 
F. W. BOCZKOWSKI, Editor.
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Viena uncije iszmintingo 
tylėjimo yra daugiau verta, ne 
kaip tonas.... kvailo klegėji
mo.

Prienuose. Prienų

| ’ -Mokslia^ į. . 

spansduUp^ 
‘pii, preke: 

ista, apdaryti Jų 
ir Le beris 1118(1^ 

narna pirkt

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTI8
“SAULE”

YAl VIENATINIS LIETUVIBZKAB LAIKRA8ZTIB AMKRŪLB 
KURIS I8ZEINA DU-KART ANT NEDĖLIOS.

BXKINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

Prenumerata Kasztuojai (
S *9 < a-M rife T* • t H ĮBSS,Amerike j “ ^Europoje Į
KMKA8T 9K0MATAB ra REDY8TE DŽDEKTTE 8ZTTOXI ADKK8A

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
520-522 W. SOUTH AK, MA HANOY CITY, PA.

*waeeMeocM«eoe«m«««ea«0eeee0eeeeeMeee«M««eee

<85.^

im Yid&ninai
i....... ..... I

dime Mro.-Jį
ubdjoi Gh

uiic.---------J
imoirpohaa

si Kosuzlj Ir
UJ‘

■00 IH]

Amerikas turi kariszkus lai- 
i vus, turi gerai iszlavintus lai- 
f vorius, turi užtektinai piningu 
r ir gana kantrybes. Bet nie

kai bus eu Meksiku jago Ame- 
P rikas neteks kantrybes.
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Telegramai ekelbe, buk im 
pi d e rusiezko eosto, mažas ci- 
rukas negale, gyventi ylgiaue 
kaip ezeszis meneeiue. Teip 
nusprendė geriausi daktarai 
Petersburge ir nutarė, kad ca- 
rūkas serga ant džiovos kaulu 
,ir isz to neiszsigydins. Caras 
su cariene labai nusimyne taja 
žinia o visas sklypas apgailes
tauja caruko drauge su tėvais

Nevienas in czion adbegise 
nuo vaisko laukia tosios va
landos, kurioje gales keliauti 
adgal in Lietuva pas pscziule 
ir vaikelius. Kožnas tikisi at
mainos ir kokiu dovanu mila- 
szirdingo caro, jago susilauks 
vela sunaus.

Sezonas leun Pranaiczio 
S.. c jalistu dar laikraszcziai 
sugriebė gera proga tarkuoti 
kunigą Pranaiti už žydelio 
Beilio prova K evoj. Dabar 
pažvalgos turi nukrypt nuo 
“• "siu in szali, nei pasipynė

--.į'Js Pranaitis. Tuomi nie
kas — kunigas toli, ir nusigast 
negali. Jeigu butu Ameriko
je, tai tuojaus butu kviestas 
eiti pas socijalistus eu diskusi
jom.

Darbai visur silpnėja, kaip 
toliaus bus nežinia. Matosi 
vietomis iszezaukiama etraikai. 
Geriaus kad ežiuose laikuose 
nuo straikavimo susilaikyti, 
nes patis darbai pradėjo etrai- 
kuot. Jeigu kur da darbai vi- 
siszkai nesustoja, tai vie-gi 
darbininku dili iki kol pa- 
liaidžiama.

Kas iszmanote Amerikoje 
vargo svarba, o jus gimines ar 
pažystami rengėsi eiti Ameri
kon, jus pasiklausia rodos, per- 
sergekite kad dabar nesikilni- 
tu isz tėvynės, nes svecziai 
Amerikoje dabar nereikalingi 
visiezkai. Tokiu budu iszgel- 
besite žmones nuo vargu ir 
bedu.

Kaip kuriuose laikraszczio- 
se matom paeimanavima link 
susilaukimo lietuviszko dien- 
raerezio. Sakoma: “Ana ten 
ir ten pasirodė naujas dien- 
rasztie, o kada lietuviai susi
lauks?”

Paklausti — kada susilauks, 
tai menkniekis, bet dienrasztis 
isz’eidinet, tai jau klausimas.

Tegul visi skaito, tuomet gal 
kas butu, bet ne dabartinėse 
aplinkybėse, kada-gi Nedeli 
niai laikraszcziai nevisi laimin
gai važiuoja. Ch'cagoj Tana- 
nevi ežius propozicija padavė 
ana met, ir pamatęs kiek ak- 
vatninku atsiliepe, sustojo ne
leidęs.

Džiaugkites Lietuvei, — ne
trukus užsidės lietuviezkoe ko
lonijos! Jau atsirado Maižie- 
eziue, ka vieue L’etuvius isz 
Pennsylvanijoe ižgabens ir ant 
farmu apsodys!

Episkopolas pasiliks 
katalikiszku kuningu.

Westminster, Md — Ran
dasi czionaitiniam katalikisz- 
kam seminarijum Henry B. 
Sanderson, kurie buvo episkc- 
poliniu kuningužiu Oakfield ir 
Fon du Lac o kuris pamėtė 
taji tikėjimą ir episkopoliezka 
kuningysta o priyme katal'- 
kyeta ir kuningysta.

Laivas “Fram” perplauks per Panamos kanala 
pirmutinis.

Žydeliu d iaugsmas. Kad 
žydelis Kievoj Beilis tapo už 
Jusrczinskuczio mirti iszteisin- 
tae, tai žydeliai visi nors per 
varga kovoja, neiszpasakytai 
nusidžiaugia.

Jie nusidžiaugia ne tiek del 
iszliuosavimo nuo bausmes 
B ilio, bet toli labai toli del 
nusikratymo užmetinejimu 
buk žydeliai panaudoja ms co
se krikezczionisžk i krauja.

Rosijos žydai juk jau nekar 
ta buvo fanatiku užpuldinėja 
mi, smaugemi be jokios malo 
nes ir tai vis buvo priežastie— 
užmetinejimai visur tikybos 
žydams link krikszczioniezko 
kraujo. Tas pat darėsi Suval
kų gub. 1883 m. kad skerde 
žydus be malones Balbieriez 
kij, ir
skerdyce buvo tai nedeldienij; 
kunigas vykaras w matydams 
kad insiutusiai miniai nėra ga
lo, mėgino bėgt malezint su 
kryžiumi, kryžius padūkimo 
nesustabdė, ir kunigas eu ap
draskyta kamža ledva paepru- 
do.

Tasai pasiutimas palytėjo 
netiktai Mariampoles pavietą, 
bet beviaik visa Suvalkų gub., 
Atlaiduose, visur tapo už
traukta kazokai.

Lzdykes jaunimas, naktimis 
kaimuose užpuldinėjo begyve- 
nanezia žydija ir cziudyjo ka 
pastveria, atimdami jai rasda
vo pinigus. Žydeliai iez kai
mu kraustėsi visi in miestus.

Tyrinėjimai sliedovateliu 
buvo silpni, tankiausei pro' os 
atmestos, o jeigu buvo Kam 
bausme, tai mažutėlė.

Prienų skerdynes prova Ma- 
riampolei, tęsęsi dvi nedeli, ir 
nesurasta kaltininku.

Skerdynių prie, mat tai prie
žastis svarbiausia krikezezio- 
niu kraujas, bet žmonija kurs
tė ir kitos priežastie: Žydai 
buvo visur insivyrave ezelmys- 
tomie; žydai visur buvo vadai 
arkliniu vagiu, kiek vieno ūki
ninko pavogti arkliai ėjo per 
žydu rankas; žydai dirbo fil- 
ezyvus vekselius ant ūkininku 
bile tik paeagavo ano paraezo 
chirekteri. Daug ūkininku 
žydai invyjo apgavystėmis in 
savo varža, kad kai kurie nus
tojo ukiu.

Tokiu budu, krito ant žyde
liu keteros dvejopa neapkanta 
ir ju persekiojimai.

Isz žydu gyvenimo apgavin- 
go paviaikslas ateimusza ir 
Amerikoje. Žydas czion szel- 
mysta nepadarys ten, kur ne 
prieis, net žydas žydą jeigu tik 
prigriebe, tai geruoju nepa
leis. Žydu turtą insurance Co. 
net retai priima.

Iez to atžvilgio Maekolijos 
valdžia regis nepadorumą žy
du nusikratyt negali, ten ir in 
reikalus kaip krikezczioniszko 
kraujo naudojimo paskalan 
per pireztus tik žiuri ir, nekal
tai kartais kimba.

Žydus isz pat Maekolijos 
vis gena lauk, bet kas tokiu 
žmonių gali pageidaut? Vilkas 
kaimenoje yra vis vilku.

Žydeli Beili jeib butu radęs 
teismas kaltu tuomet visur 
Maekolijos žydeliam butu bu
vusi sudna diena.“ Pagarsėji
mas visiems szlyksztus galėjo 
sukilnyt priesz žydija visus 
gyventojus, ir kuomet tai butu 
buvusi proga placziai žydu 
skerdyniai, bet visokio mon- 
ciaus protestor tyrinėjimai, ga 
lop nepagavimas Beili už ran
kos kad vaikas žudintas žyde
li iszteisino. o su tuom visai žy 
dijai neiszpasakytas nudžiugi- 
mas. — S. K.

Paslėpti skarbai
Minersville, Pa. — Aplinki

nėje senos publikines mokslai- 
n s, pleszikai ketinia paslėpti 
puodą su auksineis ir sidabri
nėms piningais verties §15,000. 
Pleszikai likos euymtais. Pri
žadėjo jiems numažitie baus 
mes, jago ižduos vieta paslėp
to skarbo, bet tieje neiždave 
savo slaptybes ir vienas po ki
tiems iezmire kalėjime. Dabar 
kaip rodos juju draugai kurie 
nesenei apleido kalėjimą atke
liavo in czionais jeszkoti pa
slėpto skarbo. Kelioleka ne- 
pažinstamu ypatų kasa aplin
kinėje ir jeszko skarbo su pa- 
gialba senu mapu ir rasztu.

Nedora pati iszdegino 
savo vyro akis.

Montrose, Pa. — Mrs. Clara 
Rose, isz Brooklyno, Susque
hanna pavieto, kuri likos aresz 
tavota praejta menesi, likos 
pripažinta kalta ir nubausta 
kalėjimu ant keliolekos metu 
už baisu darba kuri papilde 
ant savo vyro, tai yra norėjo 
sudraskyt savo vyra dinamitu 
bet josios szetoniszkas darbas 
nepasiseke o nelaimingui tik 
akis iždegino.

Su taja nedora motere, likos 
nubaustas ir josios milemas 
Abe Van Duesen bernas, kurie 
pas R ;se tarnavo. Roseniene 
privertė savo vyra ydant tasai 
indetu knata in dinamite, o ka 
da tai padare po prievarta su 
revolveriu ir iszbego laukan, 
pati uždegus knatus mete di
namitą ant savo vyro. Dyna
mites trukęs, baisei sužeido 
vyra ir iždegino jam abi akis 
ir tokiam padėjime gulėjo ant 
lauko pakol jin kaimynai ne
atrado. Roseniene turi 45 me
tus senumo ir yra motyna ke- 
liolekos vaiku.

Ižgydinta per stebuklą.
Kankakee, Ill. — Mare 

Schwartz 8 metu senumo mer
gaite, kuri nuo keturiu metu 
negalėjo vaikezeziot ir nesival- 
de teip kaip reikėdavo, reikėjo 
jiaja nesziot. Tomis dienomis 
atneszta in bažnyczia Szv. 
Onos, ydant ten pas Dieva isz- 
•melsti susimilejimo. In bažny
czia suėjo daug žmonių. Kunin 
gas ir visi susirinkusieje mel 
dėsi kartztai prie Dievo, mels
dami sugrąžinimo mergaitei 
sveikatos. Ir tikrai atsitiko 
stebuklas, nes mergaite, kuri 
pirma pasijudint negalėdavo, 
pasikėlė ir pati nuėjo prie mo- 
tynos, kuri puolus priesz pa
veikslą Szv. Onos meldėsi. Nu 
sistebejimas visu esaneziu baž- 
nyczioje buvo dydelis ir visi 
su tikru tikėjimu ir susijudini
mu padekavojo Dievui už ste
buklinga ižgydima mergaites.
Balta mergyna isztekejo 

už kineziko.
San Francieco, Cal. — Va

kar po piet prižadėjo famžina 
meile (!) ir ieztikymista Li 
Tunjungui, patogi k Hanora 
McGuire, kuri yra ajrisze. Ce- 
remonije szliubo buvo priva- 
tiszka nes Hanora isztekejo už 
kineziko prieszingai norams 
josios gyminiu. Puiki pora iez 
kineziko ir ajriezio.

Amudseno garbingas laivas “Fr»m” su kuriuom atbuvinejo 
keliones in žiemiu szalis bus pirmutiniu laivu kurie perplauks 
per Panamos kanala laike randaviezko atydarimo. Dabartės 
tas laivas randasi Colone. Žemiau parodo nuvalima nuslidūsio 
kalno Cucarscka Cut.

Kuiliukai
Krasnoielsko vahez , K. g. 

Pas mus ivyko baisus atsitiki
mas: 14 metu vaikas isz revol
verio nuezove savo tęva. Vieni 
pasakoja, buk vaikas tęva dėl
to nuszoves, jog jis girtas parė
jės, kiti mena, buk tai padaręs 
pagal motinos ikalbejima.

Meszkucziai,
K. g. Jauniunu sodžiuje, pa

baigus Gasevicziui javu kūli
mą eu garine maezina, buvo pa 
baigtuves. Žinoma, pabaigtuve 
se buvo degtines, tad jaunimas 
gerai ikauszes eusipesze ir ant 
vietos užtnusze 21 metu Dauk- 
eziuka. įtarti užmuszejai su
imti Norkiuks 18m. ir Aleksiu 
kas 20 m, Tai koki degtines 
darbai!

“ Daugelaicziu
Sodž. Mesk, parap. K. g. 

Szio sodžiaus ūkininkas Biru
tis, padaręs alaus, sukvietė savo 
kaimynus ir kaimynes “ant ko 
sztuviu”. Moters alų bekoszda- 
moe taip isikarezcziavo, kad 
pradėjo plaukais mainytis, vei 
dus nugaras ir krutinės viena 
kitai lyginti ir tol “darbavosi” 
kol langus iszmaieze. Szaltam 
orui iejus trupueziuka atvėso, 
sumigo ir tik ant rytojaus pasi 
juto, kad kaikurioms 
kreiptis prie daktaro.

Rozaline,
K. g. tapo suimta 6
vaigiai ir isz ju atimta 4 vogti 
arkliai ir daug visokiu vogtu 
daiktu.

Kelme.
K. g. Czia Juozas Cibulskis, 
26 m., katalikas, sumanė priim 
ti liuterio tikėjimą.

reikia

arklia-

Gyva sudegino.
Sulphur Springs, Tex. — 

Aresztuotas keles nedeliae ad 
galios už Kriminaliszka užpuo
limą ant 16 metu senumo bal
tos mergaites, Jack Nickson 
nigeris, likos atimtas isz ran
ku policijos per mynia indu- 
kusiu žmonių ir sudegintas ant 
sūdo kiemo.

Rado galva žmogaus
500,000 metu senumo.

New York. — Dr. J. Wil
liams pribuvo isz Liverpoolaus 
atveždamae su savim 15 pre 
hietoriezku žmonių galvas terp 
kuriu viena turi 500,000 metu 
senumo.

Taji kausza darbininkai isz- 
kase arti Folkstone, Anglijoi. 
Isz to pasirodo, jog žmogus ne 
paejna nuo beždžionių kaip ne 
kurie mokyti tvirtina.
256 pražuvo ant ežeru, 

bledes isznesza ant 
85,000,000.

Port Huron, M'ch. — Laike 
dydeliu szturmu ant ežeru pra
žuvo 256 ypatų. Ant ežero 
Huron nuskendo 8 laivai, Su
perior tris laivai, M ch’gan 
vienas, Erie du ir daug kitu 
apie kuriuos da nieko nedaži- 
nojo. Bledes viesulą padare 
suvirszum ant penkių milijonu 
doleriu.
Vela bedratinis telegrafas 

ižgialbejo 103 
pasažierius

New York. — Telegramai 
ekelbe buk vela bedratinis te
legramas ižgialbejo 103 pasa- 
žierius nuo deganezio laivo 
Balmo ne toli Bermudos. Ant 
szauksmo keli laivai tuojauš 
atplaukė in pagialba.

14 metu, o,jau pasiliko 
motyna.

Shamokin, Pa.— Czionaiti- 
nei ligonbutei Mrs Mary Kra- 
ley, 14 metu senumo, pagimdė 
dukrele. Isztekejo kada turė
jo 13 metu už vyro kuris yra 
16 metu senesnis.

AkivosZiniosiszUetuvos.
“Szaltiuis” patraukta 

teisman
Už iezipauzdinima No. 23 ir 

26 ežiu metu kun. Laukaiczio, 
Suvalkijos atstovo, kalbu, pa
sakytu Valstybes Dūmoje.

Kaunas.
“Garnio” redaktore p. Jas- 

tremskaite užmokėjo 500 rub. 
pabaudos ir todėl liko paliuo- 
suota iez policijos areszto.

Panevežis.
(Kauno gub). Sulig polici

jos žinių, sziandie Panevėžyje 
esama 13,894 gyventoju, kuriu 
tarpe pravoslavu — 1,444, len
ku — 1,647, lietuviu — 3,768, 
vokiecziu — 283, latviu — 16, 
žydu — 6,666 ir kitu tautu — 
70 žmonių.

Ukmerge,
K. g. Pagal surinktas žinias, 

pradžioje 1913m. Ukmergėje 
buvo 10,862 gyventojai, tarp 
kuriu: 7,045 žydai, 3,200 lietu 
viu, 542 rusai, 30 lenk, 17 vo
kiecziu, 1 latvis ir 27 kitokiu 
tautu.

Pablržiai,
K. g. Czia atsižymejes gir

tuoklis J. Ribbe, 5 kias dienas 
paeiliui girtuokliavęs urna mir- 
czia pasimirė.

Taujėnai,
K. g. Czebatariszkiu 

pas J. Mažukevicziu
kriksztynos, Simonas Mažuke- 
viezius su Juozu Kaziunu isz 
seniau pykosi už 22 rub., galu
tinai susipyko ir einant namon 
Mažukeviczius Kaziuna užmu- 
eze.

Kurszenai,
K g Naktyi, spaliu 

tapo iszpleezta Ktrszenu 
cziaus rasztine ir
skrynele, kurioje buvo 409 r. 
42k. Ant rytojaus rado skryne 
le už 3 ju varstu no Kurszenu 
suskaldyta, o pinigai pavogti

kaime, 
buvo

ld, 
vale- 

iszvežta

Geras mokytojus

Apdalah, mokytojas, vaka
ro valandai atėjus sėdėjo priesz 
viena isz Aigipto eoetmieeczio 
Kairo namu apsiaubtas pue- 
laukiu mokintiniu, kurie stove 
jo žiūrėdami in mokytoji, ku
ris klausė ju.

— Kogi iszmokai sziandien 
mano sunau ? •

Uezklaustasis mokintinis su 
garbiniuotais plaukais, stoviu 
ti po desziniai savo mokyto
jaus atsake:

— Mokinausi apie gerede- 
jistes fiziszko žmogaus iszsivie 
timo.

— Apie koki iszsivistima fi
zikos ? -klausia mokytojas.

— Apie sveikata žmogaus 
kūno.

— Taigi ka nuvoki apie ge 
redejiste sveikatos?

— Tai kad nieko nėra ge
resnio žmonijai kaip gera svei 
kata, pajiega ir patogumas 
kiekvieno jos sąnario.

— Bet ar visi žmones gal 
turėt tas gerybes?

— Man rodosi, kad teip jei 
gu tik priderenezei pildys isz 
mintingai savo privalumus gy 
venimo ir neperžengines higi- 
jeniszku tiesu o pildyt gali de 
ka mokslui fizikos.

— Teip, bet nore nevisi 
žmones mokinasi-kartais ir su 
vis be mokslo bet iszmintin- 
gas žmogus- teisingai pyldo 
tiesas reikalingas sveikatai 
patogumui ir pajiegai, jei tik 
priderenezei gyvena, tai vis 
isz tu trijų minėtinu gerybių 
viena tur but geriausia. Ir gi 
kokia ?

— Sveikata.
— įrodei gi manai kad ge

riausia, arba geresne uez pato
gumą ir pajiegas ?

— Todėl kad be sveikatas, 
nieko ne bus gero pas žmogų, 
t. y., pajiegu ne patogumo, ar
ba gražumo.

— Teisybe sakai. Matau 
kad iszmokai didžiausios slap
tybes laimingo ir ilgo gyveni
mo. Atmink, idant iez to isz- 
trauktum sau nauda.

Popiežius bara 
dvašiszkija

Rymas. — Popiežius pa
bara dvasiszkija už nepaise- 
jima ant busianeziuju gentkar 
ežiu moraliszko labo. Popie
žius pobiežia Amerikas dvasisz 
kija, kad atsisako nuo,teisingo 
pyldimo savo pasiuntinystes 
pareigu. Niekur t’ek dvasisz- 
kijai nereikia rūpintis aut jau- 
numenes iezauklejimo, kaip 
Amerike kur bereligiszkos 
mokyklos isz jaunumenes daro 
žmones neturinezius jokio su
pratimo apie tikėjimo dalikus 
ir pasilikt turi nemoraliszkais. 
Katalikiszka dvasiszkija pri
valo tad užbėgt tam blogui ir 
prisakinejo kuningams nedel- 
dienais mokint jaunumene re 
ligijos mokslo per visus metus 
paszvercziant tam reikalui 
mažiausiai po valanda laiko 
Ameiikoniszka auganti jaunu
mene lankanti visn publikines 
mokslaine?, nieko ne iszmano 
jagu tėvai, užymti savo vaiku 
katekizmo ir religijos instaty- 
ma, apie katalikiszkas szventes 
ir bažnytinius apvaikszczioji- 
mus meto laiku, kaip tai Ga
vėnios, Adventu ir kitu.

Popiežius reikalauje, ydant 
katalikiszkuosia institv cijosia, 
kaip tai kolegijose, universite- 
tuosia ir seminarijose butu in 
kurtos visur religijos mokslo 
kursai, ydant studentai iszeja 
isz ju butu žmonėmis guodo- 
janeziais dora, moraliszkuma 
ir tikėjimą.

Prekyste gyvųjų tavoru
Krokava, Galicije. — Dy- 

dele sen c i ei je padare visoi 
Austrijoi aresztavojimas buvu
sio siuntinio in antrijokini par 
lamenta Szpondra kuris isz- 
siuntinėjo ir užsiyminejo kup- 
czista gyvųjų tavoru.

Laike kratos name Szpondro 
palieję rado ant pastoges tris 
kaimiszkas mergynas kurias 
ketino tasai rakalis siųst in 
Kanada ir Amerika. Mergy 
nos pripaž'no buk Szponderis 
jiaises pirma subjaurino. Ka
da ant Szpondeno palic'je už
klupo, norėjo sau atimti gyvas 
ti isz gėdos, bet tame jam už 
bego.

ATSAKYMAI
M. P. Shenandoah. — Sker- 

dine Kražuoee atsibuvo 22 d 
Lapkr'czio 1893.

Del keliu. — Kelioleka da- 
neszimu netalpinome, nes ne 
buvo pasiraszia savo pravardes.

Trumpi Telegramai.
§ New York. — Mrs. Helen 

Winans, paliko $50,000 del 
priglaudos kacziu ir szunu.

§ Eufanta, Ala. — Ant ge- 
ležkelio Central Georgia trū
kis nuszoko nuo sztangu 14 
pasažieriu likos užmusztu o 
100 sužeido.

§ Odessa, 
nedelia mirė 
ypatoe o serga 
laikui mirė 22 
48.

Trupinėliai.
* Mirtinai serganti liį 

davadžioja, jog jiem yra 
riau ir jog ne trukus bus svei 
ki; sveiki-gi ružija, jog jiems 
kas tokis kenkia.

— Mokinti suvis savo 
mokslu nesigiria, o eu mažu 
mokslu statosi dydelei mokin
tais.

— Doras žmogus su savo 
dorybia nes’gyria, o latias sa
ko: jie jog nieko nepavogi(?) 
ne neužmuszi.

* Pėda keturkampe svėrė 
arti penkis kartus ir pusią 
tiek, kiek evere keturkampi 
pėda vandenio. Milia ketur
kampi žemes sveria 25,649, 
300 000 tonu Pavireze žemes 
turi 259,880,000 keturkampiu 
miliu. Sunkenybe žemes be 
slegymo aplinkui oro, svėrė 
6,666,000,000,000,000,000. ja- 
gu dadesymia oro tai turėsi
me sunkenybes 6,666,255,819, 
600,000,000,000.

Jagu kas netiki, tegul pats 
perskaito.

* Niekas tiek nesuvalgo ne 
nesuėda kiek paukszczei. Ir 
isztikro paukszcziu noras ne pri 
sotytas. Szitai vienas zeolo- 
gas apskaito kiek paukszczei 
sulesa:— Pora kregždžių no 
4tos ritia lig 8 tai vakaria trau 
kija 16 adi. sulesa 54 kirme 
laicziu su vabaleleis. ir 600 
mušiu arba ant dienos 7000 
gaivaleliu, ant menesio 21000 
mušiu, kirmelaieziu su vable- 
leis, ant menesio 210,000 mu
šiu kirmelaieziu ir vabalėliu. 
Szeimyna kregždžių padekime 
septinetas sulesa suvisz pusią 
milijono visokiu gaivaleliu. 
Kaimuose, kur daugybe kregž 
džiu prisilaiko tai milijonai 
gaivaleliu dingsta.

* Miestas Paryžius Francu 
zijoi turi daugiausia skelės už 
visus kitus miestus ant svieto 
Apskaito jog skole isznesza 
400 milijonu dol.

* Gilausios kasyklos aukso 
ant svieto randasi Bendigia, 
Australijoi. Glaunas szaftas 
turi 39,000 pėdas gylio.

* Daug turymia visokiu 
valgiu neteisiu (falszivu) ku 
ruoš mes tankei naudojame, o 
taiseis yra suris sviestas, pie 
nas, visokie gerymai ir tt. o 
labiausia naikyna žmogaus 
sveikata

* Irlandijoi (Airisziu žeme 
ja) su beždžionvaikeis ne kaip 
einasi. Szitai vietoja arielkos, 
pradėjo airiszei naudoti etera, 
mat daug pigesnis už arielka 
ir greieziau pasigeria, nes la
bai sveikatai kenkia ir žmogų 
in gyvuli paverezia. Kaip ro
dos airinis sztamas dings kaip 
žido bites.

* Vokietijoi yra 20,317,412 
kataliku.

Prakalbos ir Balius.

Rosije. — Ana 
ant koleros 8 
19. L;g ežiam 
ypatoe o serga

Parengė prakalbas ir balių 
dr. ezr. Jurgio isz Thompson
ville Conn. 27d. Lapkriczio 
1913 m.

Balius prasidės 12 vai., o 
prakalbos 3 vai. po piet ant 
Casino sales Central st.

inžanga 25 centai ypatai už 
praszo visus lietuvius ir lietu
vaites ant to vuikaus pasilinks
minimo. Komitetas

Balius.
Parengė dideli balių lietu- 

viszka parapija szv. Jono isz 
Coal Dale Pa. 26 d. Novem 
bėrio, ant Antano Girdaucko 
sales, balius prasidės 4-ta vai. 
po piet ir traukeis lig vėlybai 
nakezei, užpraszo visus atsilan
kyti. Komitetas.

Ant pardavimo.
Parsiduoda puikus saliunas 

apgyventas vien lietuviais len
kais ir t. t., yra tai gera proga 
del lietuviu apimt ezita puikia 
vieta, kas nori pirkt tegul at* 
siszauke ant adreso:

Jno. Nawicki
16 Soloman St.

Wilkes Barre. Pa.



pusei kelio Velei puoli viena" 
izuvis ir trcczes, o kožau kar
tu puoli vienas i«z. bestijų.

Ir velei puoli pora szuviu.— 
Asz savo kulkas pabaigiau — 
atsiduso Vircis.

Gospodi Bože! — paszauki 
Kutkovas, —kur mino kulkos 
—Iszszovi paskutini karta ir 
norint jeszkojo kulku, nerado.

— Palikau karezemoja, o 
isz nelaimingas, dabar mus 
sues vilkai — ne vieno szuvio, 
o tiek daug vilku! —dejavo.

Podbelskis meti savo revol- 
veri, ba jau buvo ne reikalin
gas. Ant dugno rogių rado 
sztangele geležies, ir su taje 
teszkino per galvas vilku, kat
ras tik megyno szokt Kutko- 
vas su kulbia gynėsi. Vienam 
vilkui suteszkino galva, nes ir 
kulbe nulužo no karabyno. 
In visas szalis szvitavo su 

Istoriszka myslis: — 309 metai adgalios f . ancuziezki vamzdžiu ir draugia su vilkais 
pasikeleliai nutarė iszneszti dinamitu narna Parlamenta bet Ii- staugi.
kos susektais ir nukirstais per gilotina. Suraskite da du — Gospodi! —jau daugiau 
draugus kurie yra pasislepia skiepe. negalų gintis, vilkai mus sues!

suriko. Ir Vincas pradėjo nu
ilsi. Gal dvideszimts ar dau
giau vilku pasiliko ant kelio 
užmusztu ir primusztu, nes vis 
daugiau da pribuvinejo. Kol 
vilkai mėgino isz priszakio 
arkliu užbėgt, nes tiejei su pat 
kavom nesidavi. Arklei leki 
kaip pasiutia.

Tame pabudo no to larumo 
mažiulelis šuniukas ir pradėjo 
verkt kiek tik turėjo pajėgu. 
Kutkovas paėmė nauja mieli 

— Pone—tarė Kutkovas in 
Podbelski, — tai viskas ant 
niek- ne turime - su kuom gin 
tis, Vilkai mus sues -visus 
draugia. Turime del jiu ka to 
ki mest, kad kiek sutrukdyti 
Kas jums po kudykiui, kaip 
jus paežius vilkai sudraskys 
szmeskitia jin, tuom ižeigelbe- 
syme.

— O tu prakeiktas pzungal 
vi- paszauki Vincas-man ve 
luk numirt, negu kudyki isz 
mest del vilku!

— Durak! paszauki Kutko
■ MW JU. V V. M V A U kJ I U. V MU I | a

VO del jius, teip greitai bėgti bus ne gerai. Pilna gyrria vii- va® kuri jau szaltas prakaitas 
isz Žabino. Policije labai ludi ku, — jiu girdėt slaugymą. apipRe nuo baunes- tun pa 
pono direktoriaus. Naktie ezala —o kaip mue su szvenst kūdiki, o jagu ne, tai

— Ne žinau, ka toki pada- vuos —turėsime baisia kelonia. | dingeimia visi!
riau, jog mane policije jeszkot — Paježdžai, svolacz!—pa-
— atsake Podbelskis nueimi- azauki maskolius pusmiegantie k® in uszpakali kad 
nia8. no pasigerymo. Nes ne priva- kūdiki no motinos.

— Ar isztikro — o del ko lo užmigkt, ba turėjo prie sa- iam ne pasiseki, ba
yidunakteje reikėjo bėgt? Įves prasikaltėli. |motina to nesitikėjo.

— Ne iszvijo mane kokia 
piktadaryste.

Važiavimas ant smertir 
gyvasties.

Puiki ateite.

Z’urekie Stasi, ar da 
szlubuoja, tarė jau kelintu kar 
tu Podbelekie vežejaus. Tasai 
iszejo. Sztai sugrįžta su bai- 
mia.

— Poneli, jau po visam — 
policmeisteris Kutkovas, yra 
ežia jau užsuka prie kareze- 
mos.

Poni Vanda kliktelejo. Vin

Bartis

paskui pasiketi ir prisiartino 
prie savo vyro.

Tame pradėjo in karczema 
rinktis žmonis ir su baime žiu
rėjo kaip Kutkovas dėjo lai
minga ant ranku Podbelskio. 
Paskui palikias abudu paszali- 
neja stubeleja, kur poni Van
da verki, o pats kalmukas sė
do prie stalo ir tusztino stikle
li po stiklelui.

Jau buvo gerai pritemia, 
kaip pamielino apie kelonia ad 
gal. O kad vienas isz arkliu 
da ezlubavo, liepi vežėjui pa
likt ta arkli, o ant vietos pa-

cas pabalo kaip drobe ir dan- kinkyti jio, ant kurio atjojo 
tie sukando. Ne paklausė Stasio vežejaus,

Ir teisybe, Kutkovas su žan- kad vaduot vieszkeliu o ne'gy 
daru pribuvo ir pirmiause per rjoml kur daugybe vylku. 
žiurėjo roges stovintos priesz _ , ...
karczema Palingavo galva su BaiSUS Važiavimas, 
užganadyjimu, pažino jog ra- — Ponas policmeisteri—pra 
do ka norėjo rast. Už minutes kalbėjo Stasis po dvieju ady- 
inejo in karczema. nu pavažiavimo, o buvo tai pir-

— Vot, pagavome pauksztu mutinei žodžei tame važiavime 
kus,— tarė su szaipu, parege- —ponas policmeisteri; reikėjo 
jas Podbelskius.—Ne gražu bu mums kita kele apsirinki—cze

tai

ran

Apisaka senos bobutes.

Isz Skulkino dvi mergynoe, 
Turbut kokios perlorkos, 

In Filadelfije pribuvo, 
Ir ant kokio laiko ten apsi

buvo.
Tuojaus in pažinti suėjo, 

Ba apsivyriuot norėjo, 
Ma\ Skulkine isz turgau< 

iszejo, 
Vyrai ant ju žiūrėt nenorėjo 

O kvailybe, 
O mandrybe!

Lietuviszkai nenorėjo kalbėt, 
Sarmatinosi ižsižiot;

O jus pasmirdėlės,• 
O jus amerikonines kiaules.

Vienas vyrukas užkalbino 
lietuviszkai, 

Pasakė “labas vakaras” 
angliszkai, 

Tai teip drąsi viena buvo, 
Jog per žanda vaikynui už 

gavo.
O judvi valkatos, 

Neturėjote Skulkine vietos, 
In czionais pribuvote, 

Vyru jeszkot atsibaladojo'e
Tai mergiukes, • 

E ate kiaulukes, 
Jau toliaus nenuvažiuosyte, 

Jagu teip pasielgsite, 
Jagu lietuviszkai nenore 

szneket, 
Turyte nuo jiu užpakaliu 

atsikreipt, 
Ant sausu plynių iszvykite, 

Ir da in užpakali inspirkyte.

Tai kalbėdamas sieki su 
iszpleszt 
Ka tik 

varginga 
Jau ture 

Nes tolaus jam nudavi, jogl kūdiki naguosia. Mėtėsi te 
Stasys turėjo teisybia. Baisus ™s ir motina ant Kutkovo ir

— Labai grąžei pasakei — slaugymai kas kartas labiaus praęidej’o tasynes už kudyki, 
buvo girdėt girgždeymas snie- kuri balsei klykė.
go no begymo vilku. Motina insijuszinus gynė ku

Kėlės ėjo per gyria. Lengva diki «« nagais ir dantimis,
migla draskėsi ant sniego jr jog Kutkovas buvo priverstas 
tarp medžiu szakus. Ant kart paleist kūdiki. Cze velei vienas 
toja migloja pasirodi žibantes vdkas inszoko in rogias. - Kut 
kibirksztes. kovas da karta norėjo imt ku

— Jau vilkai czionais!—pa diki, ba mati jog motina kaip 
apmirus, nes toja valandoja

Arklei pajutia pavoju, lei- kojos pasipainiojo ir su riks 
’ ■ - • - - j mu griuvo isz rogių, draugia
tas ne gelbėjo, vilkai isz szaliu au vdku, kuris už jiojo laike

si. Vilkai visi pameti rogias ir 
mėtėsi ant juodulio gulinezio 

Kutkovas ant kart iszsipagi-1 sn’e8’a. Stasys nesidairydamas 
reikalinga ri°j° ir miegas nuslinko, o k»- piaki arklius ir su vejeis leki.

1................................. ■ Da penkesdeszimts žingsniuueiei leiBimmai. v Kam czei^“ »uaai ^aauuui, i , r, , , , .
man su tamista nereikalingai griebi už karabino. Vilkai kas lr jau girna baigėsi - pasirodi 
teip ilgai gaiszt. Žinai tamis- kartas prisiartinejo—jau buvo ž>burei kaimo languosią.
ta, jog esmių Kutkovas, palic matytis garas isz snukiu, buvo Ten eusilaiki roges. Poni 
meisteris isz Žabino. Aez cze girdėt tarszkima su dantimis. Vanda gulėjo apalpus su kudi 
važiavau paskui, kad suraszta- Podbelskis su surakytomi ran- pin, kuris velei užmigo. Su 
vot tamista, vardia caro. komi stojo rogese, pati klikte- vargu inneszi jia virae su Sta-

Poni Vanda, kuri stovėjo lej° i8Z bajmes, kada pirmuti- 01u ln grlnczę-..................
ezale vyro ir drebėjo, pradėjo n0i vilkai prisiartino prie ro- 
garsei verkt.

— Ne verk, Vanda ,— rami 
no ijja Vincas, — Dievas yra I verio prie eaves ? 
teisingas, jis iezrodys mano ne Kutkovas in Pcdbelski. 
kaltybia, o nubaus tuosius, — Turiu, da yra tris szuvei, 
katrie mania ne kaltai perse- nes atleisk mano ranKas, kad 
kloja. Tikiu in tai druezei. galetau gint pa ežia ir vaika!

— Ponas policmeisteri, es- — Kas man isz suimto kal
iniu pono nevalnyku. tinyko, kaip mue vilkai su-

Toja valandoja, kada žanda draskys— pamislino Kutkovas 
ras iszymmejo geležinius pantu ir nuemi pantukus no ranku 
kus isz savo krepeziaus, ponios Podbelskiui. Tas griebe tuo 
Vandos pasibaigi kantrybe, jaus už revolverio ir abudu su 
Puoli priesz maskolių ant ke- Kutkovu buvo pasirengia 
liu ir meldi sudėjus rankas: ezaut, vienas ant uszpakalines,

— Maloningas pone, mano sėdynės, kitas ezale važny- 
vyras niekamia ne kaltas, pa 
velykie mums sugryžti in tevy 
nia.

Szetoniszkas ezaipas sukrei
vino totoriui snuki Kutkovo.

— Tylėk, tylėk, patogia ga 
lubka, tu ne reikalausi kelaut 
in Syberije— pasiliksi Žabinia 
—po mano apgloba—o asz mo 
ku apszenavot tokias galbu- 
kas — ir norėjo da paglostyti eai szuvis da labiau vilkus in 
veidą. Nes poni Vanda dyrete juszino, kaip amaras iszsiverti 
Įėjo ant jiojo su paniekinimu, daugybe vilku isz gyrios abi

asz ir ne abejoju apie tamistos 
dorybia. Nes tamista tuom 
prasižengei, jog padarei de- 
monstracije prieszais jio miles 
ta cara ir nužeminai jojo vir- 
szinykus.

— Pate ponas netiki, jogl 
asz esmių demonetratorium.

— Turiu tikėt, jagu laikia | ezauki Stasys.
kratos tavo name radau dava-
due—visokias gromatas, adre-Į^osi su rogėm kaip vejas. Nes 
sus, drukus ir 1.1. H

— Viskas buvo galema pa- ir uezpakalije, vijosi paskui ro 
daryti — sumurmėjo Podbels- ?laa- 
kis.

— Teip, teip, ne
tiejei teisinimai. O kam cze <1® pirmutinei vilkai paeirodi,

Kada gerai ižsidienijo ir ark 
giU- i lei pasilsėjo, leidosi in tolymes
- Ar ne turi tamista revol- nia kelonia Hd8 Vėžiaus, nes 

- paszauki Pau ne Per Syrrla> tlktal vle8Z’ 
keliu kad ir toliau. Jau dabar 

, ne turėjo ka teip labai bijoti, 
j biaurus nevidonas Kutkovas, 

ne galėjo juju nutvert. Vaka 
ria gilukningai susilaiki užru 
bežiaus austrijokiniam mies 
tia. Podbelskei adgijo savo 
szalija.

Czionais gyveno ne teip isz 
kelmingai kaip Rusijoj®, nes 

. už tai buvo smagesni ir laimiu 
gesni.

Koalascziaue, o Stasys plaki su bota
gu arklius, jog tiejei kaip 
paukszczei, leki. Poni Vanda 
nusileido no sėdynės in viduri 
rogių, drebėjo no dydeles bai
mes ir spaudi prie suves kūdi
ki.

Pirmutinis vilkas dryso 
ezokt in rogias. Vincas szove 
vilkas atliko.— Nes rodos ta

Ne galėjo verkti.

— Tai rote kumute praeita 
nedele kuningelis graudu pa 
mokslą pasaki, net apsiverkiau 
o ar ir tu verkei?

— Aez Kumute ne galėjau 
verkt ba gaza no veido ka tu
rėjau labai kvarbuoja.

== Auks 
Lietuviazka AGENTŪRA IHMASSM

Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 
išturiu dideli agentūra ir kontora bankini

įtūžiam namu VCILDB <14,VUV,UU 

Parduodu laiva kortea ant geriausiu ir 
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas pininjęue 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaue 

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 sxitelp 
A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Okie.

— Tai mano szirdeles, buvo 
labai, labai senei!...

Ponas Jezulelis vaiksztinejo 
po svietą, isz pradžios važinė
jo, nes ne buvo geru keliu, tik 
tai takai, tai turėjo ergeli su 
vežimėliu o ir su arkleliu. Tai 
gi kada da ponas Jezulelis tu
rėjo arkleli ir vežimėli, tai va
žiavo per platu svietą. O kada 
tai in dangu’labai niekai kėlės, 
akmenuotas ir pilnas daubu, 
tai ir P. Jezulelui ne buvo sma 
gu važiuoti, pavažiavo galeli, 
o cze szirdeles, triokszf! — su- 
giado ratas!

— Ka cze darit? — mislina I 
sav Ponas Jezulelis.— Žino
ma, reikia pataisyti, ba tolau 
ne spasabas važuoti. M dikavo 
valandėlė, ir apmislino teip, 
jog reikia iszsznipinet koki ka] 
vi ir liepti patai)yt rata, ba p. . 
Jezulelis ne nusimani api rscz’s P 
ta o ir ncezinu ne turėjo. N- 
ilgai vilkimas ieztrauki isz tvo 
ros kuoleli, pakiszo po aszia, 
viena gala pririszo su virvele 
prie kripeles o kita gala pali
ko szlaužti žeme vietoja rato ir 
numovias pagadyta rata no a- 
szies, uždėjo ant vežimėlio ir 
yrėsi tolin. Po kokiam laikui 
privažiavo kalvia, o tai hadai 
toja vietoja kur szedien Barz
dų kaimas. Sustojo prie kal
ves, pasveikino grąžei kalvi 
kalbėdamas;

- Patiek Di v’a! — Ar ge
rai kalasi ?

— Dėkui, dtkui! Kaltis ge 
rai kalasi....

— Ar ž:nai ka, kumut' — 
sako p, Jezulelis — s’giado 
man ratas; gal pata’situmei o 
aez puikei užmokėsiu.

Ne reikėjo kalvio ilgai pra 
eziti, eme ir sutaiei. Kada jau 
sutaisi, klausia p. Jezulelis 
kiek reikes; nes kalvis kasosi 
paausia ir nedrįso pasakiti, 
kiek, ir kad ne butu per daug 
P. Jezulelui tas tilejimas nu
bodo ir sako:

— Ar žinai, kurna’, asz tav 
duosiu tokia kedutia, jog, jagu 
kas ant josios atsisės, tai ne ga
lės pasikelti, kol tu jam ne 
liepsi atsikelti, — teipos-gi 
duosiu tav tokia skrinele, jog 
kaip kas ranka in jsje inkisz, 
tai ne isztrauks, kol tu ne liep 
si ieztraukti.. ir duosiu tokia 
obeli, jog jagu kas in jaje in- 
lips, tai be tavo valos ne nulips.

Žinoma kalvis ant to tiko. 
O kada p. Jezulelis ėjo sėst in 
vežimėli, kad tolaus kelauti, 
tai pasaki kalviui, jog už dvi 
deizimts metu ateis Smertis pa 
imti jin.

Ir tai gerai, nes ne labai. I 
Vos iszejo dvideszimti metu, oLj 
Smertis tucz! Inejoin grinezia 
ir sako:

— Skubink ba asz neturiu 
laiko laukti tavęs.

Kalvis labai malonei praszi,IduH9“irT”jaa”“r“dejo“spiegti: 
had palauktu valandėlė, kol 0 jei! o jei! koja! koja ma- 
jis nusipraus. I

Smertis i ėdi viena ir antra petra8 prareri biski duri8) 
adyna, o kalvis sau kaip nieko I tag inki;z0 ir ranka ir da la. 
vaikeztineja po gnntele, kaip biang pradejo spiegti! Tada 
kada dirsteli ant Smert.es ir U dfikt per duris in daūgU] 
sav nosija krapszto Jau”szir-I eti savo žiur8tuka aQt a9]O8 
deles Smertis net užpiko ir pra L gedo ant jojo 
deda keikti su velneie, kad kai , ,, ...., , . . . ... - , Dabartės uszklupo ant jiojovis ekubintuei o kalvis nieko . ., „ , . . visi ezventi:sav isz to ne daro. Kalvis jau 
ijei in valias daedi, norėjo O tu kame! 
paezokti ir užduoti ipa, o cze ® tu pasmirdeli, ar tai tu tu 
ane trukt no vietos... R e lute r' mus u^niek o ir P. Jezuleli 
laiko, kaip su replem. Ko tu io czion ateJ’ai ? Szelauk

Smertis pradejo veikt’, mat 18Z czi°ni tai ne tavo vieta.
bijojo, kad p Jezulelis per O kalvis tik juokės: pilvą 
žanda ne iszteizkytu už tingi- eusiemias ir tarė: - Ko jus ar- 
niavima ir jau su nusižemini- zate kaip varnos priesz audra- 
mu tarė: ” Juk aez sėdžiu ant savo žiur

— Leisk gi mania, o duosiu stuko, tai del jus ne giaro. Ka 
tav ka norėsi. HU9 geresnio mielinate?

— Duosi man da 20 metu I ■ da lig szedien et d i kalvis 
gyvasties — tarė kalvis. nevos danguja nevos ne, o 

— legul jau teip būna— kad ir dsrguja, bet ant savo 
tiko ant to Smertis ir paleista žiursto..
per kalvi leki in svietą net že
mes dulkėj' !-------------------------------------

Dvideszimts metu ne triko LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
prabėgti - smertis tucz kai Baltrus S> YankaUS 
vis sudrėbėjo bet ant ko tai at attorney, counsellor and 
simirei tare: advocate of united states

In ana svietą kėlės toli-Į Geriauses ir didžiausias samas 
mas ir ne kam tikias, nueikie Į piningo iszlaimeja provose už pa- 
kumutia (imerte teip pavady- žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
no) in kamarėlė, paimkie ižpaketuose, labose ir t.t. Iszlaimeja 
skrinios piningus su maeznele, 
o aez tuom laik pasiredysiu.

Smertis inkiszo ranka in skri 
nele, ne gali isztraukt Ir velei 
kalvis ižsiderejo 20 metu gi 
venti ant svieto, o pati nuėjo

10

ne

Po

South Bostonas palaimintas, 
Kasžin ar yra kur kitas, 

Kur tankei atsilanko garnys, 
O po juom pasilieka kudykis 

Daug mergelu pamylėjo, 
Kožnai dovanele prižadėjo, 

Oj tas garnys, 
Tas juokdarys, 

vienai Veselkai dovana 
atnesza,

Norints jaunavedžei nepraeze, 
Atneszias lelukia padėjo, 

Vyras persigandias iszrunijo 
Jago tas garnys, 

Vis tokius szposelius darys, 
Tai South Bostonas in meta 

pasidydys;
O apie Kalėdas, bus daugiau 

dovanu,
Bus verksmu ir džiaugsmu. 

Norint jau užėjo žiema, 
O garniui pasilsio neyra, 

Kaip yasarele ateis, 
Tai kožoa su dovana apteiks!

Ar katra norės ar nenorės, 
O vis priymti turės.

O stebuklą’, 
Avino ragai!

Jagu kas nori ka dažinot, 
Turi in Djtroita nusiduot;

Pamatyt gali visados,
Y patingai laike veseilios.
Vese'le ne tiktai stuboje nes 

ir visur, 
Kur tik koki ruimą tur, 

Ir szantesia ir sztebeluosia, 
Ir ant kalneliu ir krumuosia.

Kad linksma, tai linksma, 
Jau szirdeles neyra ka, 

Nenustoja niekada;
Bet kaip Dievas daleis, 
Tai perkūnais užleis, 
Nereikes veselijotis, 

Ne naktimis valkiotis. 
Akie užsipylia tėvai, 

Nežino ka daro vaikai, 
Ar namieje nakvoję, 

Ar po užkaborius zyloje.
Turiu vardus visu, 

Tai dzievaži užakusiu, 
O dabar da susilaikysiu, 
Apie viską negarsysiu!

Puikei vėlino.
Mažas Kazokas dienoja var 

duviu tėvuko sudeda veliji- 
mus:

— Vėlinu tėvukui viso ge
ro laimes ir kosulo!

— O del ko tu man snarg- 
lau vėlini koeulo?

— Del to, ba kaip tėvukas 
koseji, tai perki kendžiu del ra 
ves no koeulo, o tada ir man 
duodi.

Na ne.
— O tu netikias 

kur padarei skilę ant kelio!
— Tai ne ant kelo motinė

lė, tiktai ant kelna'cziu.

vaikeli

JBM '' A <^S“TO l°onam name vertes $12,000,(K

gerti ir api 
o tas atsa-

ezale abelis

cze ne

mislina 
su ma-

pas poną Jezuleli.
O ka, prakeikta kauluoto a 

tėjo tretu kartu pas kalvi, nes 
jau in grin cze ne eina, tiktai 
stovi laukia ir szaukia kalvi 
O buvo tada labai szilta jog 
smertei norėjosi 
tai kalvui pasaki, 
ki;

— Nugi stovi
insilypk ir pasiskink kelis o- 
buolius.

Smertis paklausi, inlipo in 
obeli, pavalgi oboliu ir nore 
jo nulipti no obels, o 
krust...

— Kas do velnee- 
smertis- ka tas kalvis 
nim nuolatos dirba?

bzpiktumo pradėjo verkti- 
ir labai gailingai ir grąžei pa
klausi, ar ne paleistu ijosos.

— Duokle da 20 metu gy 
vasties .

I — Tusrcie tave!
i jau gausi!...

— Na tai nulypk.
Ir nulypus pabėgo in 

svietą net kaulai barszkejo o 
kalvis insiremias in szonus c e 
la gerklia j uktsi už pilvo lai
kydamasis, kad saugok Dieve 
ne truktų.

Jau dabar nubodo kalviui 
gyventi ant svieto, ir kada a 
tėjo smertis, tuojaus pasireng 
eiti. Ir tina abudu eina ir ei 
na- aplinkui tamsybes dyde’es 
ir baisus klikavimai, nes tai 
nieko; eina abudu ir gana Jau 
daejo prie aukso vaitu rojaus 
Smertis ėjo pirma insmuko per 
vartus in rojų, o j riesz nosi 
kabio vartus užtrenki.

Ir ka ta bestije smertis pa- 
d»ri...

Pritauzijo priesz visu- 
szventus, jog tai kitras žmo 
gus tas kalvis, kaip tai ijaje 
per ilgus la kus prigavinejo 
ir klausė visu ka su juom pa 
daryti, ar inleisti in dangų. 

| — Mes laikykimės draugijo 
je re inleisime jiojo,...

— O ka pasakis p. Jezule- 
lis,— paklausi f z z. Agnieszka

— P Jezulelis ne turi ap 
tai žinoti suriko iz. Petras, asz 
turiu raktus, a-z cze gaspado 
rium...

Kada teip e t'ejei laru- 
ma k-1 - ka vis musza su 
kumszcze m vaitus, rėkia ir 
plusta, jog net visi viresniejei 
iszejo isz, savo rasztin:czios ir 
pradėjo klausinėti, kas cze da
rosi.

— Ar jus ne eisite prie sa
vo darbo!- paszauki Petras, 
žiūrėkite savo užs;etnimu, tai 
ne jusu reikalas kiszti nosi 
kur ne reikia ?

Biedniokelei ezventi vyrszy 
ninkai! pasitaisi akulorius ant 

‘ | nosies ir nuslinko in savo raez 
tinyczia. ..

O tas rakalis, kalvis duoda 
ir duoda su kumszte in vartus. 
Petras biskuti duria praveri, 
kalvis kiszt viena koja per

Gausi

platu

ZlRA
ioc'nRoE„TTK5*

NEREIKALAUJA 
PAGIRIMU UŽ SAVE 

PATĮS KALBA
—- Sns’deda in ZIAR. 

Laitu-ja už ju Geruma.

SKAITYKITE

Gandinga ir kiekvienam reikalinga užsisakyti

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.
nt-a laikraštis agitacijinis, bet informacijinis, pamo
kinantis lietuvius išeivius.
talpina visokias žinias iš visos LietuvoSs Amerikos ir 
abelnai iš viso pasviečio.
turi savo geriausius raštininkus bei sandarbininkus.

Katalikas

Katalikas

Katalikas

S
"r/i

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

Money Orderi arba pinigus registruotam laiško, adresu.*

J. M. TANA^JEViCZ,
3249-53 S. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

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

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

ALL NATIONS DEI OST BANK
— LA1VAKORCZIU tKYKUS—

J * P. V- OB1L-CUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & Carson St., S.8. Pittsburg, Pa-

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka bu Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie- 
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provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądresavokite:

B.S.YANKAUS 
164 Nassau Street 

New York, N.Y.

I

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 Storus 

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 aut ruskų. 
SIUNČIA pinigus į 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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Smert.es


Auksas nepadaro lai
mingu.

Labai senei, vienoje karalye 
teje gyveno turtingas karalius 
kuris vadinos Midas, jis turė
jo labai patogia dukterį vadi
nama Marygolda.

Karalius Midas nieko ant 
pasaulės daugiaus nemylėjo 
kaip tik aukea Jis turėjo po 
žemini skiepą kuriame talpino 
visa savo auksa; ir jis didesne 
dienos dili praleizdavo bovi- 
damas su geltonomis sztango- 
mis aukso aiba szveisdamas 
auksinius pinigus kad žybetv.

Midas viena d ena sėdėjo 
s a-o požemmiam skarl ežiui 
ir dž'auges auksu mishdamas 
kfd visa žeme pavirstu in auk
sa ir prie jo prigulėtu. Kada 
jie teip sėdėdamas matte pare
gėjo szeiželi ant sienos, o atsi
sukęs pamati žmogų stoventi 
netoli saves. Ateivis linksmai 
szipsojos žiūrėdamas in kara
lių, per ka karalius jo suvisai 
nenusigando.

Mano brangus draugai Ka
rsi au Msdas; prakalbėjo atei
vis, ‘ tu supilei ežia daugiau 
auk-o tegu jo szendiena randa 
si cielam švieti.”

“Teip aez ežia jo sukopinau 
I u įtinai”, atsake užganėdintas 
M das.

“K* 1 ar jau tuomi užganė
dintas?” paklausi ateivis.

Midas pakratė galva.
“Sakik kas tave gali užga- 

nednt?” klausė ateivis.
M das žiurėjo in jo veidą su 

nusistebėjimu, o regėdamas jo 
linksma veidą prakalbėjo, aez 
labai nore ežia padauginti savo 
skarl ežiu. Asz noreciia, kad 
ka tik asz su ranka dalipstesiu 
persimainitu in auksa”.

Ateivis nusiezipsojo ir ant 
jo veido pasirodi szvieea, kuri 
kaip saules spinduleis pnpildi 
kambarį.” Ar tas tave tikrai 
padarytu laimingu?” užklau
sė szipsodams ateivis.

“Asz tikiu, kad tas mane pa 
darytu laimingu ant visados.”

“Tegul buna pagal tavo no
rą”, kalbėjo ateivis paduoda- 
mas ranka ant atsisveikinimo, 

" i rito saulei tekant iszsipildis 
norai ir ant ko tik padėsi savo 
ranka tas persimainis in auk- 
sa.”

Veidas ateivio paliko teip 
szviesu, kad karalius turėjo už 
dariti savo akis, ir kada jis 
atveri savo akis ateivio jau ne 
buvo.

Karalius Midas su nekantru 
mu lauki ritojaus, negalėdamas 
ne akiu sudėti, ir vos tik pir
mutinei saules spindulei iszei- 
gavo in jo kambarį jis stveri 
už szaleje lovos stovinezios kra 
eei ir ta tuojaus persimainė in 
žibanti auksa. Jis su neapsako
mu džiaugsmu szoko isz lovos 
apsirenge, ir kas tik buvo 
kambareje ka tik jis dalipste- 
jo viekas persimainė in auksa.

Karalius Midas pamielino 
iezeiti in darža kur jis turėjo 
visokio gatunko rožių surink
tu isz visos pasaulės. Jis užsi
dėjo savo akuliorius, kad gale 
tu geriaus regeti ale jie tuo- 
jaue persitikrino kad jis per 
juos euvieu nieko negal regeti 
nes jie persimainė in auksines 
blokutes. Tas atsitikimas ji lik 
ir iszgazdino, bet pamislines 
tari “tai nieko, neužilgo už
augs mano duktė, tai ji del ma 
nes paekaitis”. Su ta vilczia jie 
iszėjo in darža, kur žydėjo 
tukstanesiai įvairiu rožių.Nors 
tai buvo neiszpasakitos gražy
bes reginis, bet M’das pamisli- 
no padaryti rožes dar gražės 
niome, jis pradėjo kožna dalips 
tėti su rankomis ir j< s visos 
pereimaine in auksines. Ka tik 
jis buvo pabaigęs savo dirba 
kada tarnas paszauki ji prie 
pusrieziu.

Karalius sėdo prie pusriezir, 
kuris buvo pritaisitas tikrai ka 
raliszkai, karalius butu tuojaus 
emei už valgio ale dar jo my- 
lema duktė Merygolda dar 
nebuvo prie stalo, be kurios jis 
niekad pusr'cziu nevalgi. To
dėl liepi paszaukti ja kuogrei- 
cziausei.

Nepoilgo jie iszgirdo atei- 
nanezia savo dukterį, kuri ei
dama graudžiai verk;, Kara 
liūs labai nusistebėjo iezvides 
savo dukterį verkanezia, nes ji 
būdavo visados linksma ir nie
kados aszaru bereikalo nelie-

davo. Karalius Midae norėda
mas jei padaryti netikėta 
džiaugema dalitejo jos puodeli 
su pienu kuris tuojaus persi
mainė in auksa.

Toje valandoje Marygolda 
atidarė durie ir inejo in valg 
stube szluoetidama akis su 
žiurstu.

Kada Midas paklausė jos ko 
ji verke teip anksti isz rito, 
ji a’zarcdama a'sake, “kad ro
žes kurios vakar teip gražiai 
ž dėjo, o szendiena visos su
džiūvę ir kvapo jokio neisz- 
duoda.

Karalius toje valandoje pri
pilė puodeli kavos ir palmes 
-ziukszteli prineszi prie lupu 
bet jis negalėjo nuryti, nes 
“zauksztukas ir kava persimai
no in auksa ir ka tik jis dasi- 
eilitejo viekas pastojo auksu 
ir jis dabar suprato, kad jis 
turės badu numirt.

J w labai pereigai d r ir pa- 
szauki savo dukteri pas save. 
M rygolda iezviduei nusimim- 
ma ant tėvo ve do puolė kuo 
gre'cziausei prie jo ir apkabi
no jo kakla norėdama sura
minti.

Dckavoju Dievui, kurie man 
davė teip gera dukteri, del ma 
no suraminimo jie stojo ir paei 
lenkes pabueziavo jos veidą. 
Ir ant didesnes jo nelaimes jos 
kūnas pasidarė kietas kaip ak
muo ir jos veidas persimainė 
m žibanti auksa.

Negalima apraszyti su ko
kiu gailesiu Midas lauže savo 
rankas ir žerki isz gaile ežio 
kaipo msžas vaikas, iszmetine- 
damas pats sau užgoduma ir 
troezkimo aukso. Jie velijo bū
ti vargingiausiu žmogumi pa- 
eauleje, kad tik turėti su sa
vim savo mylema dukteri Ma
rygolda.

Kada jie teip verki be nu- 
etojimo, jis iezvido ateivi sto 
vinti pas duris. Midae nuleido 
galva nieko neeakidamas, nes 
jie pažino ateivi kuris vakar 
d ena apdovanojo ji ta ne’ai- 
minga dovana. Ateivis szipso
jos savo auksiniu ezaipu ir ta
re: Draugai M.das ar dabar 
esi laimingas.?”

“Aez esmu dabar vargingiau 
eis žmogus pasauleje”, kalbėjo 
verkdamas Midas “Aez atiduo 
ežia visa auksa už viena laeza 
vandenio ir pluta duonos, arba 
už vienaisztarta žodi mano my 
lemos dukteres Marygoldos.” 
“Dabar jus karaliau Midae 
esat akivesni negu jus pirma 
buvot” kalbėjo ateivis, “aez 
jumis pagelbėsiu. Eik ezok in 
upe kuri teka per soda ir tae 
tavo gilukis pranike potam 
prisemk bliuda vandenio ir pa 
krapink tuos visus daiktus ku 
rius buvai permainee in auksa 
o jie visi pastos kaip buvo. 
Buk iszmintingeeniu Karaliau 
Midas ateiteje”. Teip kalbėda
mas iezniko ateivis.

Negalima apraszyti kokie 
buvo džiaugsmas Karaliaus, 
nieko nelaukdamas szoko in- 
vandeni nusiplovė ir prisėmęs 
bliuda pakrapino visus tuoe 
daiktus sikiu ir savo mylema 
dukteri Marygolda, kuri ve) 
pastojo gyva ir skaisti kai} 
pirma, tik jos plaukai žybejo, 
kaip auksinei.

Karalius Midas labai isz te
buvo linksmas ir dekavoj< 
Dievus už parodita jam stebuk 
la. Nuo to laiko praniko jo 
godumas, dtl ubagu ir varg 
ezu iezdalino daugybe aukso 
r potam dar ilgai ir laimingai 

vieszpatavo. K. Gedminas

GERIAUSIAS KONCERTU?KAS 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. 331d St., Chicago, I1L

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

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

Gratis Specialists 9.
Boxl06Sta. W. Williamsburg

Brooklyn, N. Y.

Franas Marrison ženkli v as sąnaris darbininku 
unijos American Federation of Labor.

Menulio pasakojimas

— Szi vakara, — pasakojo 
menulis, — asz žiurėjau pro 
tūlo vaiku kambario langa; 
langines nebuvo uždarytos ir 
pneszais ne jokiu kaimynu 
Kambaryje guldė miegoti visa 
virtine vaikeliu: ir sesr.cziu, ir 
broliuku. Jaunesniajai ju tik 
tai ketveri metai, bet jinai ne 
blogiau kitu žino “Teve mu
su.” Molyną kas vakaras atsi
sėda ant jos loveles ir klausosi, 
kaip jinai meldžiasi, paskiau 
jalnicziuoja ir laukia, kol j 
užmigo. Ilgai neprisieina lauk 
ti: mažutėles akutes guviai už- 
simerk’a.

Asz tiesiai in lova žiurėjau. 
Mažulėlė atsiklaupė ant pata 
1 lio, balta antklode apklota, 
sztai jinai suėmė rankutes, jos 
veidelis turėjo iszkilminga isz- 
vaizda, ir ji balsiai pradėjo 
kalbėti “Teve musu.” — Pa 
lauk! — staiga perkirto ja mo 
tyna. — Ka tu pasakei po žo
džiu: “duonos musu visu dienu 
duok mums sziandiena”? Tu 
k a tai pridėjai, bet aez tai ne 
užgirdau. Atkartok I Mažu
lėlė tylėjo, nedrąsiai in motina 
žiūrėdama. — Ka tu dar paša 
kei prie “duonos musu’,? — 
vis klausė motyna. — Nepyk, 
mamyte! — sucziauskejo ma
žulyte — asz paprasziau ant 
duonos sviestelio!

* * •
— Vakar, — pasakojo me

nulis, — asz žiurėjau in kieme 
Ii, isz visu pusiu augsztomie 
namu sienomis apsiausta. Ap
linkui perekszles su daugybe

viro-ežiuku ezokinejo graži ma 
žute mergaite, o perekezle bai 
šiai kudakojo ir sparnus eziau- 
eze, rūpindamasi savo vaike 
liūs apginti. Iszgirdes klegesį 
atėjo mergaites tėvas ir eme 
iszdykele barti. Aez pasislė
piau sziand'ena ir vėl pasižiu
rėjau in kiemą. Iszkarto buvo 
tylu, bet neužilgo atėjo mer
gaite, tyliai priėjo prie viszti- 
nyczios, atidarė dureles ir in- 
emuko kerten, kame perekezle 
su viezeziukais tupėjo. Viezta 
suriko, viezeziukai sucypė ir 
in visas puses iezsiblaezke; 
mergaite juos gaude. Aez visa 
tai pro vieztinyczios plyszeli 
maeziau ir iszdykele biaure- 
jausi. Ir labai a z nudžiugau, 
kada vieztinycdom jos tėvas 
inejo! Jis sueziupo mergaite 
už rankos ir dar labiau, negu 
vakar ja bare Jinai atmete 
galvute; jos dideles mėlynos 
akutes buvo pilnos aezaru. — 
Ko tu ežia atėjai ? — paklausė 
tėvas. Jinai apsiverke:—Aez .. 
aez norėjau viezta pabueziuoti 
ir už vakarykezti lapavima at 
leidimo praezyti, bet bijojau 
tau pasisakyti.

Kupestingas tėvas

Mužikas nuvaževo in mies
tą turėjo su savim sūneli 8 me 
tu na ir užsimani ineiti in teat 
ra, api kuri teipo daug buvo 
girdėjas. Užėjo ant galerijos o 
vaikas pasilenkiąs per barijer 
eli žiurėjo žemin, tėvas paszau 
ki:

— Vaikia, nesisvarstik ba 
da nupulsi, o ten žemai daug 
sedine kasztuoja.

Jauniausias gubernatorius New Jersey.
Ksda prezidentas WJeonss padekavojo už gubernatorysta 

būdamas isznnktu prezidentu Suv. titeitu, jojo vieta užėmė 
Leonas Taylor irtaji dinsta pildys lig Sausio 1914 mete.

Klausimai ir Atsakimai Skaitytojams!
sykius brangiau arba ir dauginus už žiegoreli? Atsakimas: Už tai kad 
mažai supranta apie fabrikantu prekes arba nežino kur galima pigiau pirkt. 
Klausimas: Kodėl sztorninkas ima 4 kartus brangiau už žiegoreli negu jis 
vertas? Atsakimas: Už tai kad sztorninkas parduoda viena arba ttk keletą 
per sanvaite, isz to turi užmokėti už sztora, pragyventi ir uždengti kitokius 
expensus, priek-tam sztorninkas gerai žino kad žmones mislina kad gera 
žiegoreli negalima gauti už pigia preke. Dabar ežia jumis iszaiszkinsime 
szita dalika. Jaigu fabrikas žiegoreliu indeda in laikraszti szitoki apgarsi- 
nima “Kodėl mokėtsztorninkui $25 už žiegoreli jaigu galite už $6 toki pat 
žiegoreli pirkt”. Ka žmones sako ap;e toki apgarsinnna? jie mislina kad 
tai negalima but, yra tai apgavyste, sako kaip tai gali pirkti žiegoreli už 
§6 jaigu kiti ima už toki pat žiegoreli net $25 arba 4 sykius daugiaus. Ar 
žmones teip nekalba apie teisinga apgarsinima? Dabar žinote kodėl sztor
ninkas ima 4 sykius brangiaus, bet da nežinote kodėl fabrikas gal parduot 
toki pat žiegoreli už G. Dabar tik skaitykite! Fabrikas neperka ziegorelius 
nog kito fabriko bet patis jlas padirba priek-tam fabrikas neparduoda 
viena arba keletą žiegoreliu ant sanvaites kaip tai sztorninkas daro. Fabri
kas parduoda szimtui arba tukstanoziu žiegoreliu kas dien. Jaigu fabrikas 
parduoda tik 100 žiegoreliu per diena ir turi tik 25c uždarbio ant kožno

KUR BUNA
Mano draugai,M, Ardawiczie pa

eina isz Kauno gub., Zaluves mieste
lio ir Alfonso Grebenas paeina isz 
Kauno gub., Wilkmerges pav., ir 
Ignas Pranokunas paeina isz Vilniaus 
gub., praszau visu atsiszaukt ant ad- 
reso. (^g o,)

J ns. Zala.
340 Devoe St. Brooklyn N. ¥•

Mano pusbrolis Stanislovas ir Mar
tynas Gudele ir draugas Vincentas 
Gerbutavicz paeina isz Vilniaus gub., 
Traku pav., Žaslių uolos,, Gilucziu 
kaimo turiu labai svarbu reikalą pra
szau atsiszaukt ant adreso.

P. Gudele.
40 St. Jacob St, Rochester N. ¥•

Antanas Smailis paeina isz Suval
kų gub.. Mariampoles pav,, Garlevos 
para., praszau atsiszaukt ant adreso.

Ona Joozbaliene.
59 Greenpoint Ave, 

Blissville L. I, N. Y.

Mano vyras Jonas Pakntinskis pa
eina isz Kauno gub., Raseinių pav., 
Taurges miesto, 5 m. kaip isz Lietu
vos pirmau gyveno Elco, Pa o dabar 
nežinau kur, vydutinio ogio, turi 
mėlyna ženklą ant kaktos, o ant no
ses raudona ženklą, pribuvau isz 
Lietuvos ir jio pajieszkau, jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre- 
bo. ( gg o;)

Ona Pakutinskiene,
Box 86. Elco, Pa-

Mano szvogeris Ignas Zwinakis 
ir szvogerka 2winakiene paeina isz 
Suvalkų gub., Sejnu para., Slaba
dos kaimo, 8 m. adgalios gyveno 
Waterbury Conn o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso.

A. Savickas
202 Beaver st, Akron Ohio.

Mano szvogeris Julijonas Aleksi
nas pirmiau gyveno Massachusetts 
ar New York Steite paeina isz Suval 
ku gub., Sejnu pav., Leipolingu 
gmino praszau atsiszaukt ant adreso* 

J. Janulevicz
9314 Woodlawn ave. Chicago, lib

Mano pusbrolis Wincentas Raoziu 
kaitis pirmiau gyveno Indianapolis, 
o dabar nežinau kur paeina isz Suval 
ku gub , Mariampoles pav., turiu 
svarbu reikalą jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso.

J. Baltuszis
251 Dayton St. Dayton, Ohio.

Dr. KOLEB
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Ave, 
Pittsburgh, Pa.

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir tan 
javo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
Eimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti* 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buve 
litonbutyje švento Lozoriaus, kur eydo tik pri* 
fališkas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydan vartodamas gyduole 6o6, dide* 
Ų išradimą profesoriaus Ebrlicb prieš sifilį. Jeigi 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoji 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 
ateik, o ufsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitu» 
užkrėsi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bB 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TR1PER 
ir kt. išgydau į io dienų, o jei ne, tai pinigu: 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei 
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j s8 dienas 
Ar jautiesi mažu m, jog neturi tos pačios vyriško; 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtun 
boti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
n ai o išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai 
į 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randas 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimą- 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitu ženkli 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydai 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga.- 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita: 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujt 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 vatacc 
Pėdnyčiomis Iki 5 popiet Nekėliomis Ik) 1 

»» popiet Ateikit tuojaus. <

Del ko

— Ne verk Juozuti, jagu 
tave tėvas musza tai tave mi
ll ir gerai vėlina.

— Aha, mil ! o kodėl tėtis 
mamos nemusza o ir labai mi
ll....

DOVANfll-DOVflNfll!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga

„DAKTARAS“ 
parodo, kaip nuo ligą apsisaugoti.

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet telp-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamoklna lr kaip nuo visokių ligų 
apsisaugoti.

. KNYGOJ „DAKTARAS“ labai" daug ap
rašo apio vyrų ir moterų lytiškų gyvenimų ir 
aiškiai, atvirai teip išdėstinėje, jog kitose 
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei 
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų 
daryti, seniems ir jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viskų negalima aprašyti, bet tik 
perskaičius knygų atrasite.

ŠITA KNYGA llliustruota puikiais moks- 
sliškais paveikslais ir apio žmogaus kūno su- 
budavojimų su visokiomis paslaptybėmis.

Apie MEILfiS DALYKUS „Daktaras“ 
nemažai rašo. _

YPATINGAI sergantl?nusllpnėjg, sukliu
rę, pasigadiug per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
teip užsisonėjusiomls ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.
' JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir

miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygų „Daktaras“, nos didelės daugybės 
žmonių, kurie tik perskaitė šitų knygų, išsi
gydė. ____

TODELTkad’ta'knyga del labo visuome
nės Išduota,'tai kiekvienas jų apturės visai 
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už prl- 
siuntlmų. C __ •

REIKALAUK DAR' ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimų ir adresuok teip:

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117Walnul si., Philadelphia, Pa.

TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų Ir reika
lauji geros, teisingos pageltos, kad trumpam 
laike galėtum išslgydyt, tai atsišaukle prie 
Profesionališko Daktaro, Pb. M. Klinikos 
lietuviškoj kaitoj. Rašyk. Ateik.
• Ofiso valąndos kasdien 10 iš ryto iki 4 po 
pietų. Nedėl. Iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo 
6 iki 8. e

ziegorelio tada jau turi $25 czisto uždarbio. Dabar žinote kodėl fabrikas 
gal parduoti žiegoreli UŽ teip pigia preke.

Jaigu norite giara žiegoreli už fabrikos preke tada pirkite nog mus 
o suezedinsite daug pinigo. Musu ziegorelei yra labai gražius, naujos 
mados isz geriausio padirbimo, gvarantiti per fabriką ant 20 metu (I4k. 
Gold Filled) puikiai iszmarginti, geriu viduriu, regulavoti ir iszbandyti 
idant laikytu atsakanti laika. Ja’gu dadar norite viena isz szitu $25 vertes 
žiegoreli už $0 peržurekite virsz padėtus paveikslus, iszkirpkite kokis ju
mis geriausia patinka, prisiuskite mumis su $1 ir bus tuojaus jumis iszsiu- 
stas iszrinktas žiegoreliu. gražam baksukije. Kada atnesz jumis in stuba 
žiegoreli, apžiūrėkite ir jaigu jumis patiks tada užmokėsite reszta pinigu 
$5 su nusiuntimo kasztus apie 25c. Jaigu žiegorelis nepatiks tada neimkite 
o mes sugražinsime jumis juso doleri. Temikite kad jaigu pirkaite nog mus 
žiegoreli tai neapsigausite. Ziegorelei gvarantiti ant 20 metu ir jaigu priesz 
ta laika pasigadytu, mes dykai pataisysime arba duosime nauja žiegoreli 
visiszkai dykai, tik reiketu prisiust 25o. del apmokejima nusiuntimo kasztu. 
Praszome guodotiniu skaitytoju idant kitiems parodytu szita apgarsinima 
už ka busime jumis dėkingi. Adresą vokite:

NATIONAL COMMERCIAL CO,
DEPT. 111. 505 EAST 5-TH. ST. NEW YORK CITY

Kožnas linksmas namas privalo but tinkamai 
apszviestas. Szviesa RA1 O lampos yra geriau- 
šia szviesa del juso akiu — szita lampa teipgi k 
papuoszina kambarį. I A
Geresne lampa negu kitos ir brangiaus nekasz- r V 
tuoja. ItAA O lampa padaryta isz geriausio k] 
materijolo, atsargiai padirbta ir užteks ant \ 
ilgesnio laiko negu brangesnios lampos. k i
Galima užžibinti be nuimima stiklo ar kloszio. V 
Lengvai iszczistint ir indeti nauja knata. V

Parsiduoda visur.
The Atlantic Refining Company

Philadelphia 
Pittsburgh

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Reade Ulicze

New York, N, F, Telefonai Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki ia

'1 Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 184Sm.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greicziauseL
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir lazduodama aat pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Garlaiviu visu Lialj« !■ ir iaz 

Krajaus už pigiause preke,
Paszportus del kėliaujenoziu ia Kraju - pastorojama aaralkaiaudami 

jokiu poperaa.
Doviernastes padarome pigiai ir vliaa kita* rajaaUBaikcs Paperai iu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiauilai.

— 1 Del vygados Taucacziu laikome atidaryta >— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedėlioja ana 10 iki U ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkal ar par lalaaka ir pacodtfkrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greiosdaund, tamagtansei, ir 
pigiause! galite atlikti.

~*"~ --------------- -

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie būdama 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio. katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igaufta' 

l ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keif 

Vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syflll. 
Triperi, erba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abel- 
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
K tlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
—X Pūsles ir Inkštu llgasr gali but galiutinai 
==S išgydyti sava nuomuse, privalai ir slapta, su ma-^ 
== žais kaštais. l

Tūkstančiai vyru atsrava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir Stiprumą per pagelbą tuos knygos. Ji i ra krautuve ži- 

=— nlos ir talpina šiom tykiais slaptibes, kurios vyras turi
= šinoti. Netrotiklet sava piningu mokiedaml už prastus, 
== bevertės, vaistus iki kolaik neperakaltistl šitą knygą Ji 
ggį pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
== dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI.

Męs užmokam ir paPta. Išrašik aiškeie sava vardu, pa- 
==4 varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

B Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

3 DR. JOS. USTER & CO.
ša! U 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

—-T Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulimlnui dykai 
-7 siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 

vieną iš tuo knygų.

^=4 Vardas ir pavardė......................................................... . ..........

Adresas

Stejtas



W. RYNKEWICZ1US
.. NOTARIUSZAS..

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

PO PBIZDRA 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 Szipkoroziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greioziause 
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 Szipkoroziu, Pinigus 

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

Žeminu Siutai ir Overkotai...
Jaigu reikalaujate Žeminio Siuto ar Overkoto 

■tai gausite geriausia pirkti musu sztore. Visokiu 
gatuuku ii- prekių ir yra isz ko pasirinkti. 
Teipgi visokiu kitu žeminiu tavoru, kaip tai: 
Kepures, Pirsztines, Apatiniu Drapanų ir t. t.

Pirkite pas mus o suezedinsite pinigą.

Žinios Vietines Nuopelnai dvasiszknju ap 
szvietoje ir pasikėlime

— Petnyczioi pripuola Af e 
ravohe Szv. P. M.

— Dekavones diena pripuo
la 27 Novemberio — ketverge. 
Taja diena publikines moks- 
laines bus uždarytos lig 1 die
na Dicemberio. Vaikams bus 
trumpa vakacije.

— Petnyczioę nakti mirė 
Petronėle, 8 metu duktė Pet 
raucku po No. 539 West South 
Al. Laidotuves atsibuvo szen- 
dien.

— Panedelio ryta iszkelia- 
vo daugelis lietuviezku parapi 
jonu in Pottsville ant “atpūs
to.” Toje tai dienoje ketino 
užsibaigt visas parapinis erge
lis su bažnyczia ir neužgana- 
dytais parapijonais. Kaip su 
das nosprens taji dalyka tai da 
nežine. O gal vela atydes ant 
toliaus teismą.

— Naszle turi parduot na 
minias daigtus. Kas pirks ga 
les parandavoti ir stuba del 
gyvenimo . atsiszaukite pas: 
Mrs. Auguniene 
St.

— Traukimas 
ant naudos Juozo 
ko atsibus Subatoj 22 Novem
berio salune pas Petra Juozu- 
paviezia.

— Dr. M. J. Petrikas, lie 
tuviežkas medecinos ir chirur
gijos ligonbutes specialistas 
priima ligonius kaidien nog 
10 lig 12 ad. priesz piet. nog 
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 
vaKare. Kazuno aptiekoje 
237 W. Centre St. (p j)

432 W. Pine

ziegorelio 
Vaiciekauc

SHENANDOAH, PA.

— Mikas Poliktip, barbens 
likos apskunstas už skutimą 
nedelomis ir nubaustas ant 
$5.12. Skunda innesze bar
benu unije.

— Jurgis Ranikis likos su
rastas negyvu arti Hudson 
vashery. Priežastis mirties bu
vo girtuoklyste. Szale jo gu
lėjo tupcze bonka nuo guzutes 
Kokie gyvastis, tokia mirtie.

— Martinas Kupstas, būda
mas, ant veeeilios Brownsville, 
kada atydare durie pažiūrėt 
kas darosi lauke, likos patai
kintas su pilta in aki. Kas 
mete plita tai da neisztirineta

“Keen Kutter” peilei ir 
žirkles.

Mes tur’m agentūra del ezitu 
garsingu iszdirbimo peilu ir 
žirkliu ir esą pilnai gvarantyti, 
jaigu nepatiks tai permainisim 
Gruber, 34 E. Center St.

START business, make money for yourself, 
not for bosses; send postal 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.

Nekarti duodaii girdėti ne- 
davirtu krepszeln'nku, kaip 
jiejej visaip iszmieloje ant ku 
ningu, vadindami juosus nevi 
dona’s apszvietos, uszsiliku- 
seis ir prieezais mokslo. Tie 
jej nedavirelei, nežino api tai, 
jog už sziandieninia apszvieta 
ir padarita žingsni in apszvie
ta, priguli dekingiste tiktai 
dvasiszkijej. Per 17 amžių vi 
sos mokiklos buvo rankose 
dvssiszkijos. Užlikai mokslisz 
ki isz pagoniszku laiku užlai 
ki kuningai ir zokoninkai cie 
libeje, palikdami ateinanti i 
gentkartei. Daugelis isz juju 
atsidavia tiktai mokslams di
deli ir skubu žingsni padari 
pirmin. Paprastinai vienok bu 
na, jog jagu studentas pame 
ta mokikla, tai prikiszineje sa 
vo profesoriams, rodosi jiam, 
jog ira iszmaningesniu no ju 
ju, o pripažinti nenori to, jog 
tas, ka moka, no juju iszmo- 
ko. Teip daro ir tiejej krep 
szelninkai, kurie togoje ant 
kuningu, buk jiejej trukdo pa 
sikelime. Ne žino tiejej kudžei 
ant dvases, jog ne butu sze- 
dien progreso, jagu ne butu 
pa deja pamata dvasiszkija.

Pi įminkime sav trumpai api 
nuopelnus dvasiszkuju:

O kad seniau ne žinojo api 
drukavima. tai zokoninkai 
perraszinejo moksliszkas knin- 
gas ir tiktai jiemis priguli pa- 
dekavone jog uezsiliko cielibe 
je idėjos graiku ir rimioniu.

Kristupas Kolumbas atiden 
gi Amerika - tai teisibi, nes 
ta užmanima padavi zokonin
kas Maurus, kuris 1450 mete 
svicczino, tikrindamas, j og že
mi turi pavidala obuolo - ne 
paplokczcze, kaip žmonis mie
lina.

Arabai iszrado sziandienini 
skaitli, nes Europoje prie ra- 
szimo skaitlu naudojo visada 
rimiezkas liczbas, api kurias 
mes žinome, tokios kaip ant 
ziegoriu turime o ira labai ne 
parankios. Suprato taji reikalą 
popiežis Silvestras II, tai už 
vedi mokiklose arabiezkas bez 
bas, tokiu spasabu ne tiek ira 
painios.

Padidinau ežiu stiklus iszrado 
Rogeris Bacon, kuris giveno 
priesz 700 metu.

Taje teieibe, api katra kož. 
nas kūdikis žino, jog žeme su
kasi api saule, ne žinojo žmo
nis per ilgus amžius. Seniaus 
tikrino, jog žeme stovi, o šau
lį vaikszczioje aplinkui ijaje 
Net priesz 500 n.etų viskupas 
Regiomontanus padėjo daseki 
neti api ta mokslą, o Koperni
kas, kanaunikas, mokeliszkai 
davedi, jog žeme sukasi 
saule.

Viduriniuose amžiuose 
piežei akvatino mokintus
nis ir visokius artistus prie dar 
bo. Popiežis Leonas X. rinko 
apie save artistus, snicierius, 
malonus, poetus, filozofus ir 
mokintus, paskirdamas del ju
ju ant visados mokesti, idant 
be rupeetes api bute, galėtu 
uezsiimineti mokslu. Tai ir 
tuose laikuose židejo savo pil 
nibeje mokslai, dailos, o szian-

api

Teniykite.
Lokalis No. 1333 U. M. W. 

cf A. isz Mahanoy City per- 
maine savo vieta susirinkimu 
isz Co-operative namo in 
Knapps narna (vyrszini Mer
chants Banko) ir visi susirin
kimai ezionais atsibus, todėl 
sanariai apie szita nepamirsz- 
kite. (86 oi)

Jos. Hollerbach Sek.

po- 
žmo

d eiinei artistai rėmėsi aut se 
noves galv. cnu. Kodėl tada 
ne uszsiiminejo tuom turezei, 
eiesorei ir karale ?

Mokikla kaimuose pradėjo 
platinti f anciizin's zokoninkae 
De la Salk;-retas d d nebi- 
lu užvedi iszpanas Pen'c-zo- 
koninkas. - Paraka del szavdi 
mo iszrado zokininkas Bertol 
das Szvaici (Schwartz) Sp»- 
raba muzikos sutveri zokonin 
kas Gvido isz Arezzo, Vala
kuose - Malavone ant stiklo 
iszrado zokoninkas Bavari
joje.

L’g sziol kalbėjo, jog per 
kunigą iszrado Franklinas, 
o tuom laik turime davadus 
jog da priesz jin daug metu 
tezrrdo prabaszczius Prokopas 
Divisch - zokoninkas. Polich 
romije iszrado jėzuitas Cava 
l'er’; - ana’ha spektoralini jė
zuitas S cegi. Api 60 kalbu 
mokėjo gerai kardinolas Mezo 
fini; - o garsingiausių paleo- 
grsfa buvo kardinolas Mai.

Pirmutini z’egoreli padirbo 
kuningas Kasidorus, numirias 
575 mete, jiojo isz^adima pa 
gerino popiežis Silvestras II 
Ziegon astronomini iszrado 
apatas Ryszaris Vallmf is 1316 
mete. - Akulorius iszrado 13 
mete amžiuje Dominkonas 
Aleksandra Spina - Baluna 
iszrado 1700 mete, Portugali- 
nis zokninkas Berthold Gus- 
macz. - Czirszkines gesinimui 
ugnies iszrado Cistersai, o pa- 
rižinei Kapt cinai net lig 17 
szimtmrczio buvo vienatineis 
ugnageseis sostapileje Francu- 
zijoj. Gaza del žibinimo iszrado 
jėzuitai angelski 18 amžiuje o 
ir sziolaikini dvirati iszrado 
kuningas Piautonas, kuris jau 
1845 važinėjo ant dviraezio. - 
Prabaszczius isz Szležingee 
Dzieržanes iszrado avili dide
lei pagerinta ka bite priverezes 
dirbti:

Szitai trumpa surasza nuo
pelno dvasiszkijos ant dirvos 
apszvietos ir pasikėlimo.

RUPTURA
...Ir Jos Gydimas...

Kreipkitės prie Dr. O’ Malley asa- 
biszkai arba per laiszka apie visiszka 
jszgydima Ruptures ir iszsikiszuszios 
Zarnukes, be peilo ir be operacijos. 
Profesionaliszkas gydimas ir ilga 
praktika ta padaro.

(RUPTUBOS IR REKTAL SPECIALISTAS)

Abner Welsh sako
po daug metu kentejimo antRupturos 
jisai buvo visiškai iszgydintas per 
Dr. O’Malley ir numėtė in szali savo 
diržą už tai kad jam jau nereikalingas 
p. Welsh yra formanas Jackson- 
Woodin Car Works fabrike Berwick, 
Pa. yra jio žodis yra vertas paterna- 
vimo del kitu kenkeneziu ant pana- 
szios ligos, jisai netrotino laiko gydi
mo tik ka syki ant sanvaites važinėjo 
in Wilkes-Barre, Pa. Yra tai visai 
naujas Elektro-Chemic būdas gydimo 
be peilo be operacijos. Szimtas kitu 
de kingu gromatu galima matyt mano 
ofise.

Diržas numestas ant visados.
Raszykite o gausite knygute apie 
mano gydimą dykai.

Dr. A. O’Malley
158 S. Washington St., Wllkes-Farro, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

Suvirszum 33 metu daktaravimo 
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas 
ofisas.

Skausmas, 
diegliai, nepa- 
stojentis skau
smas. Sunku 
paueszti. Kaip 
tai linksmai 
nog to atsikra 

- tyti. Neviena 
gyduole teip

AR TORI KATAUOGĄ ?

geresnio.

st

I ? r J uei ruuimizuiu ir 
U>j; irnerviszku skau- 

smu, nesiranda

z

119% ALCOHOL . 
FAtRICIUERilž

mi < ran

Vi^ll ^c^UT*^nl KNYGŲ nuo 
■ 1^7 seniausios iki naujausios 

laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAL 
Tik iškirpęs šitą apskelbimą ir, 
prisiųsk drauge su savo adresu.

MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir t. L

Rašant man laišku, adresuokite: 

M* J. DAMIJONAITIS
MAIL ORDER HOUSE

812-814 W. 33rd St. CHICAGO, ILL.

KVITAS S5O VERTES.

Sudekite numerius 1 lig 9 kožnrj kletkoj 
idant skaitant i-z visu pusti i-zeitu 20. Jaigu 
gerai sudėsite, tada prisiusime jumis kvitą 
vertes $50, tas kvitas bus geras prie pirki
mo 4 musu lotu arba 10,000 keturkaminiu 
pėdu žemes, tik 10 miliu nog New Yorko 
Preke tu lotu yra $119 bet jaigu prisiusite 
virsz-mineta kvitą tai reike mokėt tik $69 
ir galima iszmoket po $5 ant menesio.

Raszykite o gausite visas informacijas.
Outcalt Realty Co. Dcpln6!

Acme Gem kaip Deimantas
ACME GEM nėra 
padirbtu kad nu
rodytu kaip del-

pereina kritisz- 
kiausi egzaminą* 
vojima, kaip ir tik
ras deimantas. Su 
juo gali pjauti stik-£10.OO UiriiMįuenrJ.a- Ii, bud degintu, ir 
per savo dideli kie

tuma užlaiko žibanezius spindulius ant vi
sados. Mes per trumpa laika prisiusime 
moteriszka arba vyriška čysto aukso žiedą 
su W karatu Acme Gem. C. O. D-. tam ku
ris prisius mums $3.oo. Priemes žiedą 
egzaminuok visaip jei nerasi tokiu kokiu 
mes sakom, sugražink musu kasztu, ir mes 
sugražinsime jums inmoketus pinigus, 

Placziau norinti žinoti, apie Acme Gem 
raszykit mums, mes prisiusime Katalioga 
už dyka.

PUPAUSKY BROS., Jewelers 

3114 S. Halsted Street, CHICAGO, ILL 

.......
Ant pardavimo.

Puikus ealunae Juozo Mr c 
kaiezio po No. 330 W. Mshi- 
noy, Avė. Mehanoy City, Pa 
Apgyventas vien Lietuviais, 
Lenkais ir t. t. Yra tai gera 
proga katram isz Lietuviu ap
imti szita puikia vieta. Apie 
dauginus daeižinokite pas

Juozą Meckaiti,
330 W. Mahanoy, Avė.

(•j "0 Mahanoy City, Pa

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4-GRABORIUS4*

Laidoja Kanus Numirusiu. Fattird' 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinejinu 
Krausto Daigtus ir L L Viską atlieka k* 
nogeriause ir puikiause. Su virry mirei- 
reikalais kreipkitės pas jin p bariie vi'l» 
□žganedintaia.

Popieriai iaiszkains ra- 
szyti.

Popieriai laiszkams raszyti su viso
kiais gražiais pasveikinimais ir su tam 
pritinkanoziomis dainelėmis, su szil- 
kinemis kvietkomis ir su visokiais 
paveikslėliais. Parsiduoda labai pi
giai. Kas prisius 25c. pacztos mar. 
kemis, aplaikys 12 popieru su kon- 
vertais ir dar pridėsiu dovana, labai 
gražia stainele Kristaus užgimimo, 
iszleidžiama ant pavydalo altorėlio 
vertes 25o. Už $1.00 duodu 6 tuzi
nus popieru. Reikalaujam agentu 
ir duodam gera uždarbi.

Adresuokit: (gg oj)
K. J. Intas

P. O. Box 73 . Chicago, Ill;

"o.
patino kenten- 
cziams kaip 
garsingas žino 
mas “ANCHOR

PAIN
EXPELLER1S”
del rumatizmo ir

LietnviBzkas Agentas
SZIPrORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU,
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų* in ir sz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in v sae dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar p ižinstamus tai ra- 
szykita pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkoroziu 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 Buczerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

DR. J.W. ZIGMANTA
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

Speclallszkal Gydo Visokias I.ygas. 
Vyru -Moterių —Valku.

PabalgeR Mokslą Mcdlco-Chlrurglcal 
Kolegija Philadelphia, Pa.

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

Lietuvlszkl,

Angllszkl
KATALIOGAI.

Armonikų, skripku, kliarnetu, kornetu, 
fleftu, mandolinų, gramafonu, lieluviszku ir 
visose kalbose rekordu del gramafonu ir 
daug kitokiu muzikaliszku instrumentu, 
naujausio iždirbimo drukuojamu maszinku 
laikrodžiu, laikrodėliu, elektrikiniu Icszeni- 
niu lempukiu, žiedu, britvu ir daug kitokia 
daiktu. Jaigu norite gauti musu visus ka
ta liogus tai piisiuskite už 10c. markiu.

K. J. Krancliclnn Co.
120 Grand Street ... Brooklyn, N.Y.

Vyras ar motere gali užtlirbt 
OZd luošam laike $25 t nt eanvai- 
tes. Apie platesnias informacijas 
raszykitc ant adreso:

LIPMAN SUPPLY HOUSE, 
Dept. 14, 527 S. 5-th zYve. Chicago

GTOimo™
Didele kny^a api 1300 pualapu 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 

L \ apdaryta. Kaeztus nusiuntimo 
\ mes apmokame. PREKE TIK $4

W. D. 3oezkov.’fci-Ca
VAHANOY (TTY. PA

Darykite Prietelius su Savo 
Piningais

Dekite piningus in Merchants Banking Trust 
Co. banka o rasite prieteli kuris jumis prigel- 
bes laike reikalo. Musu depositorei yra musu 
prietelei ir mes visada bandom jiems prigelbsti.

Busime jumis dėkingi už padėjimą savo 
piningus in musu banka, arba jaigu kitus pri
kalbėsite kad deitu savo paezedžius in muso 
banka. Užpraszome visu idant prįgialbetu 
mumis dasekti milijoną dolerini skaitli.

Mokame procentą ant padėtu piningu ir 
iszmokiname jus kaip czedint piningus.

Banka yra atsargiausia ir geriausia vieta 
juso piningame.

Moe

S. Noitaicz
*92 W«t Maksai)* *«

Nusipirkite eta I
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. t, | 

JGeri ausis Arielka V'ustn || 
Mieste. Tik $1 už Bateli H 
Teipgi ežia gausite ir visok’ j m 
kitu gėrimu. Ateikyte debtt 
prieš* laika, duokite tavo 
orderi o bus jums pristatyta

RUSSIAN - AM ERICAN LINIJA 
Laivai plauke liet-og tarpe Rosijosir 
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgre- 
ieziausi Rusiszki Imperaliszki Paczta- 
vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai. 
Bussla, 16,000 tono. Knrnk, 13,600 tono. 

Ciar, 13,000 tona.
In Rotterdania In 9 dienas be peraedlmo. 

11 dienu be pernedlmo In Llbava.
IN ROTTERDAM ■ IN LlBAVA 

$31.00 Treeilos KIbnoh $33.00 
$46.00 Antros KIhkOh £50.00 
$66.00 Pirmos KIuhor $76.00

Laivai lezeina kas antra Subata.aple dau
ginus informacijos kreipkitės pas
A. E. Johnson, Generair.Agt. 2« Broadway 
New York, N.Y. arba nas vietinius agentus. 
Russian American Line—Pier 31st. Street

NJ
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...DIREKTORIAI...
D. .M 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.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istori^zka Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitos 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

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

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phlla. Pi.

Mene ii La 

Tai lapus n 

Visi medžii 

Vyra’, met: 

Snei grinc 

Piemens bn 

Lietai Beje 

žiemai guol 

l Sniegas ir, i 

Sės pradže

KAS

Moterių
Siutai ir

Kotai

Vyriu
Siutai ir

Overkotai
Geri Siutai ir Overkotai yra jumis geriausi. Geriaus 

iszrodo," geriaus nesziojasi ir gvarantinam kožna Siutą kad 
yra padirbti isz giaro ceiko per atsakanezius kriauezius. 
Užsimoka pirkti giara drabuži.

Musu P e ežiai Žinote kad musu Pecziai 
randasi daugybe namuose Mahano- 
juje. Kožnas kaiminas žino apie 

“MODEL KEYSTONE” Pecziu Gerai kepa ir gražia, 
iszrodo. Atyduodam piningus jaigu nebusite užganedintii 
Visiems tie Pecziai patinka.

-i -i i Mahanoy City, Shenandoah,
VjrUinan S Mt.Carmel,Landsford.

vlk

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

6arsiu Lletuviszku-Lenklszku Vaistu.
Lapkrczi 

H, Middle 

i [po priemi 

api sudegi 

p Vkdielo 

ris pašmii 

Imntore, 

no knn&a t 

lel, kad ve 

:w skaitė 

lojimą bud 

nmiausio; 

iii tarpe 

Iii kalbo 

{iiaueiai 

-“V. L.”

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

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

FIRST 
NATIONAL BANK 

MAHANOY CITY, PA.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti iums, kad 

jau hfz nesu daugiau ne locniniku nevirazininku,ne darbiniku 
‘ All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

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

Reikaluosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo 
tokiu adreso* P®

PAUL V. OB1ECLNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa.

IHSZALIN SU NUSIMINIMU!!!

GRAMAFONAS
ANT ISZMOKESZCZIO 

PO 10c. KASDIEN.
Jaigu apsieinate mokete po 10c. kas 

dien tai isziusime jums ant iszmokeszczio 
labai dailu GRAMAFONA sikiu su 16 
Rekordais (32 kavalkai) visokiu dainų, 
vairu, polkų, inarszu ir 1.1, kurios patis 
iszrinksite. Giarumas musu gramafonu 
gvarantavotas kiekvienam raszyta gva- 
rancija. Isziusime Naujus Specialiszkus 
Rekordus: Lietuviszkus Lenkiszkus, Ru 
sisukus ir Maža Rusiszkus Raszykite 
tuojaus, reikalaudami katalogu ir pahz- 
kinimu indedami paeitos ženkleli.

Liberty Commercial Co.
233 East 14-th. Street., * Now York, N.Y.

Kiekvienas Lietuviszkas KzterainkaB 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lieluviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad„tnusu 
lautieczei reikalaudami galet-icinuri- 
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga; 
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lieiuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l................................25c.
Egiutero No. 2................................50c.
Zmijecznik............25c., 60c. ir $1.00.
Gumbo Laszai................................35c.
Meszkos Mostis...............................25c.
Trejanka......................... .
Linimentas vaikams.... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsamas............
Anty-Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių.. 25c.

’’nuo Kurmeliu del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu...................... -.,25c.
Ugniatraukis... 
Skilvio Laszai.
Gyd. užlaikimui Viduriavijsfd ir 

Kruvinosios............................76c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.60, 
Gyd. del nematinio Pilvo...........50c.
Milteliai apstabdymui Galvos 

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

Kojų............................................ 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto...................16c.
Gyd. nuo Grippo......
Plauku apsaugotoje.................... 50c.
Muilas del Plauku.......................10c.
Milteliai nuo Kepenų...................35c.
Rožes Bals amas............................. 25c.
Kinder Bahamas.
Bobriaus Laszai.. 
Szvelnintojas........
Kraujo valytojas...'.................... $2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus.............................$1.26.
Pleifateris (Kasztavolo)....... ........ ,25c.
Pamada Plaukams........................ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Aurise.......25o.
Gyduoles nuo Riemens........ ..........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-------15c.
Inkstu Vaistas...............36c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arija

abeluai skausmo ir skarbatis $1.25, 
Gyd. nno Parka ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................$2.00
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

,25e

.25c.

,2oc.
.25c.

Ant pardavimo.
Didelis tvartas ant 1 Lease 

Ground” ant kampo Catawisa 
ir Maple St. Atsiszaukite po 
No. 416 E. Mahanoy St 
Mahanoy City, Pa.

SKAIYKT
...Moraliszka Kabala.

Katra iszdeda žmogaus ateiti
Preke — lOo,

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

RtlBINA 8ULVA.
Perdėjo ant Lietu visiko D. T. B.

Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...^ 
Arba atidengimas paslapcriu ateities 

—su pagialba Kaziru— 
Pagal Garsingiauai Chaldiazku 

Persiszku, Graikiszku, Arabiazku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

Prisiuskite 25o. vertes Stempa 
o gausite visas tris Knygutes 
per paozta.
Kasztus'nosiuntimo mes apmokame

D. Boczkow*ld-Co.
SZO-522 W.Sntk Al; Mitewy City Pi,

VARGONINKAS.
Pajieszko vietos

Baigias kursus Kaune: diri- 
goju chorais — giedoriu ir or 
kiestru. Turiu ateakaneziue 
pabudinimus isz buvusiu pas 
kutiniu vietų. Grainu ant pe- 
daliniu vargonų. ( 96 03) 

Petras Kamantauckas.
166 15 -th St.
Jersey City N J J.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuvuzluu

D. T. BOCZKAUSKAS.

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nasiantimo kasztas 
mes apmokame.

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

Apie Szita Banka. , 
Szita banka atsa- 
kaneziai atliko 
Lankavo bizni per 
49 metus, 
seniausia 
National 
visam paviete.
Turi kapitola ir 
pervirszutine suma 
$250,000.00 ka pa
rodo drūtuma szito 
banko.

Seniausia Banka 
Mahanoy City, Penna.

Yra tai 
banka 
Banka

.$1.25.

.25c.
,50c.
,35c.
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... Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras...
Ka tik aplaikcme nauja rudenini ir žemini tavora ir už 

praszome ateiti peržiureti o jaigu pirksite tai suezedinsite 
pinigo ir busite užganėdinti. Szitas tavoras susideda iszvisokiu 
gatavu žeminiu szlebiu del moterių, merginu ir mergaieziu,
visokiu žeminiu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir trumpu kotu 
ir šutu, visokiu kaldru, blanketu, paduszku, plunksnų irt. t.

BTPas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, Pant Mt
*nl Iszmokeszczio po 5c. Kasdien

Jums pasiusime dailu 14k. Aukso spaustas 
(14k. gold filled) Laikrodėlis, tuojaus su Lencu- 
geliu (retežėlis) su gsriauseis viduriais Elgin ar 
Waltham, gvarantavotas ant 20 metu.

Raszydamas del paiszkicima ir indek pacztos 
ženkleli atsakimui.

American Watch Company 
343 E. 9-th. St.. -- New York, N.Y.

Naujas Iszradimas
Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no li^a ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligai

Plauku puolimą ir ažsiaugininnų J 
Nežali, Papuozkas, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o; 
Nuo Kornu užtrinu tik 5o. Mes 
turime apie puse milijono laiszku sa 
padėkavonem?s nuo žmonių visokia 
tautysoziu. Raszykite tuojaus sat 
adreso pas Specialistas:

Drs. Srundza & Co.
B’dway & So, 8-tb. Brooklyn. N,

LABAI GERA GYDUOLE
Dr. Gibowitch'io 25 Lasza Iszgydymas.

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudonosios,
Priepuolio.
Gvarantuotaskad 
isz^ydys arba 
pinigai atgal.

PREKE 25c.
Sndaryta...
Dr. W. Glbowltch’o Irs 
MaRkoliJOR. Vienatine 
Agentūra Pennsylvania

A. G. GAVĖNAS, P. H. G.
FIRST WARD DRUQ STORE
221 E CENTRE ST., SHENANDOAH, PA.

Brlkalaulnmc Agento Ir flaoAame 
gera nnosxlmtL

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

I CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
' Suv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigo. Procentą pridedam
1 prie juso pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 

ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subatomis 9 lig 12-ad.
W. H. KOHLER, Kameriua

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozin ant geriausia Laiva 

in Lietava ir atgal. Teipgi sianozia 
piningos až žemiaase preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas sr re 
svetima piningu paskirta siuntimai, 
viskas dirbasi teisingai nes eamia po 
kaaoije, taigi meldžia visa Lietuviu 
a t šilan kiti e arba atsiszaoktie pei 
laiszka bū minėtais reikalais.

Sa godone

Viktoras Lapinskas
601W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City,Fa.
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