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Gali pastatyt 5,500,000 vaisko ^ali pastatyt 5.200,000 vaisko

Isz laikraszcziu praneszimo 
regima, kad tai neiszpasakytai 
dideles pajiegos, bet kares lai
ke atsitinka kad mažesne pa- 
jiega pergali didesnia. Tas at 
sitinka nuo iszlavinimo karei
viuos, ir kitokiu priežascziu de-

BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS.
RATES ON APPLICATION.

Kesiklos sidabro Konysber- 
ge, Norvegijoj, jau dirba per 
300 metu, o viso sidabro da ne 
iszkase. Kada sidabras pasi
baigs, patis locnininkai kasik
iu nežino.

Kilus dabartiniems susire 
mimams Europos tarpe viesz 
patyscziu, gali statyt kriuvi 
non kovon milijonus vyru.

cze perski- 
us ir užmirszo 

ines pe- 
visu 

isz 
negali

Pasikorė priglaudoje paikszu.
Wilkes-Barre, Pa. —- Anta

nas Lukasz, 29' metu senumo, 
kuris radosi paikszu prigląu- 
doj.e Retreat, pasikorė praejta 
petnyczia. Lukaszas paėjo isz 
Ashley, Pa. Jojo kabanti ku
na sargai priglaudos Tado apie 
2 valanda isz ryto.

Warszava. — Rusiszkas vaiskas sunaikino dinamitu ge 
ležkelio tilta terp Granicos, Lenkijos o Szoszakovos, Galicijos 
ant geležkelio vėdanczio isz Warszavos in Viedniu.

Visi užrubežiniai trukei likos sulaikyti. Kiti trukei pa 
liovė vežti pasažierius o tik gabena vaiska ir kariszka materi

Iždavysta “Tarkos” prane- 
sza, buk atejnanti nu mari isz- 
leis So. Bostone in kur persi
kėle isz Lawrence, Mass. “Tar
ka” bus padidinta ant 8|xl2 
nuo 16 lig 24 puslap 
ejdines regulariszkai kas

Kokis tai statistikas apskai
tė, jago ant tikrųjų pakils eu 
ropiszka kare, tai kas diena 
vieszpatistems kasztuos tiktai.. 
55 milijonai doleriu. — Puiki 
suma!

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
520-522 W. SOUTH ST., MAHANOY CITY, PA

Amerikoniszkoi kariu menei 
ketina nepriversti net kareivius 
ant tarnystes keturiu metu ja
go ne turi noro tarnauti visa 
laika, visus tokius paleis kada 
tik sau vėlins pamesti tarnysta.

Gyventoju viso civilizavote 
svieto, pagal paskutini surasza 
randasi 1,700,000,000. Puiki 
kxuvute žmonių ar ne?

___ _ czionais susirėmė 
su Serbais. Musztineje pražuvo in 600 Serbu o suvirszum 200 Austrijoku. Daug likos sužeistais isz abieju pusiu. Tiltas 
vedantis per upe likos isznesztas su dinamitu in padanges.

linti. Tokia tautininku 'iK 
tikos permaina aiszkinauJI 
tuo, kad jie pamate save izo4 
Jiuotus nuo kitu Duraco gyj 
ventoju. Po draug tautinkai 
bijo Esad paszos atvykimo, 
apie kuri jau eina gande s^ad 
jis inkognito gyvenai Skutari. 
Valdytojaus padėjimas kiek
viena diena eina blogyn.

Revoliucije priesząis katali- 
kiszka bažnyczia Meksike.
Saltillo, Mex. — Antonio 

Villareal, gubernatorius ir ka- 
reiviszkas vadas gubernijoi 
Nuevo Leon, iždave dekretą 
kas kiszasi rimiszko katalikisz 
ko tikėjimo tame apskritije. 
Tasai dekretas skelbe: “Lig 
sziam laikui bažny 
rynejo gyventoj 
visai apie savo bažnyt 
rejgas. Visi kunigai, 
tautu liks praszalintais 
Nuevo Leon, o tieje ka 
užsilaikyt nuo politikos liks 
teip-gi praszalintais nes ku- 
ningije už daug kiszo savo no
sis in randaviszka politika ir 
pakelinejo gyventojus prie- 
szais randa. Bažnyczios likos 
uždarytos Saltille, San Luis 
Potosti ir Nuevo Laredo.Vagys Ryme insigavo in ba

zilika Szv. Povylo Vatikane 
ir pavogė daugeli brangeny
bių nuo altoriaus tojo apaszta- 
lo. Brangenybes buvo dovano 
tos Popiežiui Grigoriui XVI 
per rusiszka cara Nikaloju I.

“Draugas” patalpino kun. 
D iii ano atsiszaukima link jo 
kunigystes. Kun. Dilianis pri- 
rode, kad jisai yra tikrai in 
kunigus per rutenu vyskupą 
Ortinski iszven tintas: kad bu
vo vyskupo net sekretorium, 
ir važi nejaus su misijom kitur- 
se krasztuose isz kur neseniai

Dydele armije atejviu Amerike.
New York. — Pagal sura

sza gyventoju, tai czionais ran
dasi in milijoną atejviu kurie 
galėtu paymt ginklus apgini- 
me savo tėvynių. Czionais ran 
dasi suvirszum 2000 Austrijo
ku ir 5000 Serbu kurie lauke 
ant laivu sugrįžti in tėvynės.

BU-KAKT NEDEL1N1S LA1KRASZT1S

“SAULE”
ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

PRENUMERATA KASZTUOJA:

Suvalgė szimta žaliu kernu.
Wilmington, Del. — Ralph 

Di Fonzo likos czionais pra
mintu “žmogiszku arjdiu” už 
tai kad suvalgė ant kart 100 
žaliu kornu sztore D. Bernar
do su kuriuom susilaižino už 
10 doleriu. In valanda laiko 
pabaigė viską, pasiėmė deszim 
tinia ir iszejo.

Philadelphijos Szv. Kazi
miero parap. klebonas kun. 
Kaulakis tame pat “Drauge” 
vėl prirodo kad jisai buvęs 
pas Philadelphijos vyskupą 
su klausimu link kunigo Di- 
liąnio, tai gavės atsakyma jo- 
gei vyskupas savo diecezijoj 
tokio kunigo neturis.

/ Philadelphijos klebono Kau 
kukio vikaras prirodo, tame 
pat “Drauge,” kad jisai’buvęs 
jfcme klausime pas vyskupo 
Glinskio sekretorių, nes vys- 

Fu pas d-anrez Htyma^ncgryžes, 
ketonus pri rodės, kad V. 
Klilianis ju knygose užraszy 
SJesas, bet kad jam Dilianiui 

Įroka esanti pagal rutenu baž- 
,n y ežios apeigas mokslo tai duo 
fla termiąas iszmokt, ir vysk u-.

<amisiiai

-r?" ' 
n duotas. _____ -—•

Paveikslas ant dangaus.
Bloomsburg, Pa. —- Keli 

gyventojei miestelije Hetler- 
ville’ mate ant dangaus nepa
prastus paveikslus arba kaip 
tuos paveikslus moksliszkai 
vadina “miražus.” Pirmiause 
pasirodė ant debesų namas isz 
kurio iszejo vaikai baltai pa
sirėdė su juodais kaspinais 
ant ranku, po keliu sekundų 
mate aniola su kardu rankoje. 
Nekurie mena, jog tai ženklas 
kares.

g ■' U ■cTT. •

■ iavimas iszsiplatines pil 
y/ti; per girtybe visokiu ne

e su ti k i m u sz ei m y n o s e 
■^yiiystese yra perpilnai. 

feint czion ta epidemija nu- 
■meratyt, pradėta saliu nūs nai- 
xiat. Dar Milvaukei uždaryta 
120 saliu n u.

Suprantama kad su tuom už 
darymu, daug "padaryta nuo- 
stolu saliuninkams bei bravo
rams, bet kad kitaip girtavi
mai neįveikiami, tai miestai 
griebėsi to inrankio.

Toji epidemija isivyravus 
netiktai Amerikoi bet ir kito
se szalise. Ir Lietuva pasijun
ta per skaudžiai girtuoklystes 
liga užgauta. Valscziai nori 
nusikratyt uždarant monopo
lius. Czion isz daugumos rei
kalavimu nors prirodom viena.

“‘Skuodas. Valscziaus sueiga 
norėjo nutarti uždaryti visas 
girtuoklybes ištaigas. Raszti- 
ninkas pasakė, kad nutarimas 
busiąs neteisėtas, nes sueigon 
ateje permaža žmonių. Szis 
klausimas atidėta kitam kar
tui. Rasztininkas patarė žmo
nėms pirm negu tarti girtuok
lybes ištaigas uždaryti, gerai 
ta klausima apsvarstyti. Da
bar atsirado agitatorių, kurie 
atkalbinėja žmones, kad neda
ryti panaszaus nutarimo, nes 
girdi, ant savo galvos užsi
krausite beda, daugiau turėsite 
mokėti kitu mokeseziu, nes vy 
resnybe norėsianti surinkti isz 
jusu kruvino prakaito ta pa- 
czia suma, kuria duodavo mo
nopoliai ir traktieriai.

Kažin, ar pasiduos skuodie- 
cziai tokiems gudriems agita
torių iszvadžiojimams, ar ne
duos sau akiu apdumti.”

Sugrąžys tris atgal in Europa.
Pottsville, Pa. — Petras Blu 

vas, 23 metu senumo, kuris 
pribuvo in Shenandori 6 me
nesiai adgalios ir prisisavino 
czeki ir piningus kito žmogaus 
likos patalpintas kalėjime ir 
bus sugražintas adgal in Lie
tuva. ‘

Ignacas Szvedas isz New 
Philadelfijos teipgi bus sugra
žintu adgal kaipo nepilno pro-

Viednius, Austrije. — Pirmutine kova terp Austrijos o 
Serbu atsibuvo miestelije Fatcho. Austrijokai musztinia laime 
jo užmuszdami 800 Serbu o paežiu austrijoku pražuvo 200 vy 
ru.; Dvi devizijos serbu likos sumusztos.
|įRymas. — Telegramai isz Salonikos da 
siszki laivai plauke in Bosforą (Turkije) 
mo tenais vokiszku laivu.

Amerika - laivai 
sustojo plaukt.

New York. — Vokiszkas 
randas davė žinia in czionais, 
ydant visi vokiszki laivai ne
drįstu plaukti 
isz Europos. Philadelphįoi lai 
vas Rhaetia ir kiti ka ketino 
plaukti in Hamburgą aplaike 
toki paliepima. Europoje ran
dasi amerikoniszku keliaunin
ku suvirszum 150 tukstaneziu 
kurie negali atplaukti ii Ame 
rika isz priežasties sulaikimo 
laivu, kuriuos ketina permai
nyti, ant kariszku. Laivas Im
peratorius ant kurio ketino 
plaukti 800 pasažieriai isz 
Hamburgo in New Yorka li
kos sulaikyti, ant kaip ylgai 
tai nežinia. Daugelis pasažie- 
riu iszbaige visus savo pinin
gus ir turės kensti visokius ne 
smagumus, nes kaip girdėt, tai 
amerikoniszkas konsulis apie 
juosius rūpinsis.

■Plzalininkai, per- 
o taktika. Kiti da- 

as, no- 
■arnioj

Austrijos prekių boikotas.
Belgradas. — Czionyksz- 

cziai pirkliai uoliai rengiasi 
paskelbti Austrijos prekių boi 
kotą. Serbu spauda pataria ne 
važiuoti Austrijos laivais ir 
nelankyti Austrijos kurorte?7 
Vėl aresztuota rusu bombistal.

Paryžius.— Finansų ir karo 
ministerijų dirbtuvėse aresz
tuota darbininkai Ustinovas, 
Gorodeckis, Gogelis ir Aba- 
szidze. Visi jie intariami, kad 
laiko pas save bombas ir kito
kia sprogstama j a medžiaga.

Laikraszcziuose buvo žinių, 
buk aresztuotieji noreje už- 
muszti prezidentą Puankare, 
bet tardytojas tas žinias atszau

Senovės laiku užpuolikus 
apskel beina sziuos laikuose 
barbarais, jie barbarai užpuo
lė ant silpnesniu tautu juos pa 
verge arba apiplesze vien sa
vai naudai.

Anų laiku barbarus vadina
ma tamsunais, nesaužineis ir 
t. t. Sziu laiku barbarizmas 
pakeistas kitaip tik isz vardo, 
o darbai nekuom nesiskiria 
nuo barbarizmo praeites.

Anuomet skerdynes žmonių 
jaunu, buvo ne tokios dideles 
bei gabios kaip dabar; sziu 
laiku instrumentai skerdynių 
žmonijos potobulinti teip toli, 
kad greieziaus ir skaitlingiaus 
vieni kitus nudaigoja.

Dabartiniai kivirezai Aus
trijos su Serbija vis tai deliai 
užgrobmu kilia.

Neperseniai Balkanų viesz- 
patysteles gana kraujo iszlais- 
te vien norėdamos atsikratyt 
nuo užgrobiko globos. Kur to 
ji labdaringa žmonijos sziu lai 
ku-civilizacija.

Socijalizmas vien praliejimo 
kraujo užgrobėju neapkenezia 
bet to panaikinimas gana toli
mas. ,

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
520-522 W. SOUTH ST., MAHANOY CITY

Ulsteriecziu nutarimas.
Londonas.-— Ulstero unijo 

kėlės dienas nistai Belfasto mieste paskel

Amerike 1 E jiSEuropoje

NETROTINKITE VILTIES.
Jago esi plikas ir plaukai 

slenka nuo galvos Tuksztan- 
czei jau likos igžydintais Gydi 
mas dykai Adresą vok: “Profe 
sor”, Box 9 Station W. Brook 
lyn, N. Y. t m. 6

be, kad ryto bušias unijonistu 
mitingas. Szis mitkigas busiąs 
laikima Ulstero vyresnybes 
posėdžiu; busią tartasi aĮ^tąį, 
kokiu budu sUriszti Ulstera^re 
pertraukiamais rysziais-<su 
Anglija. Uksteras ne jokiu "bu 
du nepripažinsias Airijos par
lamento valdžios.

Prkco Vido padėjimas eina 
blogyn.

Duraco.— Tautininkai, ku
rie ligi sziol buvo vieninteliai 
pri ne] 
maim
gi tvirtina, kad valdytoj 
Tedamas- iiiAiykinti 
san ta

THE SEMI-WEEKLY

SAULE-SUN
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY

SUBSCRIPTION $2.50

Rusiszki rezervistai likos paszaukti po ginklais.
Serbai atmusze austrijokus po Semendira. Musztines ne

paliauna pakraszcziuosia upes Drina.

Petersburgas.— Vokiszkas ambasadoris davė žinia Rosi- 
jei, buk Keiseris Wilhelmas ižduoda Rosijei kare.

Panedeli.— Rosije jau užklupo ant Vokietijos isz rytu 
szalies o 20,000 vokiecziu norėjo užgriebt szmota Francuzijos 
bet likos atspirtais.

Badai terp francuziszkos o vokiszkos f lotos atsibuvo 
musztyne, bet kur tai nežine, nes szaudimas buvo girdėta per 
kitus laivus.

Berne, Szvaicarije. — Kariszkas ministeris iždave palie
pima traukti rekrutus nuo 20 lig 48 metu ydant pasirengtu 
ant kares.

Hagua, Holandije. Karaliene Wilhelmina teipgi iždave 
ukaiza ant sukuopinimo vaisko.

Bruksela, Belgije. — Ir czionais pradėjo organizavot ka- 
riszkus pulkus apginti rubežiu nuo neprieteliaus.

Juozas Askin, kuris radosi 
priglaudos name Schuylkill 
Haven, likos nugabentas in 
Bostoną isz kur bus nusiuns- 
tas in Rosije kaipo nepagelau 
jentis gyventojas Suv. Steitu. 

$45,435,000 aukse iszsiunsta 
in Europa.

New York. — In laika ne
dėlios likos iszsiunsta del eu- 
ropiszku bankieriu '$45,435,- 
000 aukse ir kaip rodos da 
daugiau suvis 
isz priežasties kares, nes euro- 
piszki bankai paliovė iszmoket 
piningus. Visu europiszku 
sklypai piningai paszoko ste
bėtinai. Diena July 28 rusisz
kas rublis kasztavo 50:85 o 
subato jau pabrango ant 60c. 
ir kožna diena kyla in virszu.
DaHraUJabrikuosia prasidės 

ant giaro.
Pittsburgh, Pa. — Visoir.p 

linkinei Pittsburgo fabrikai 
pradės dirbti gerai, nes turi už 
Igilbinimu daug anAgeležiniu 

’"i išdarbi ii.' iCoksine^iėczei Ii 
kos konia visi uždegti, Žodžiu 
tarent darbai visosia. geležinio 
šia pradėjo - krutet.

Žodžiu tarent kare prasidėjo Europoje, bet žinių apie jia 
jia mažai atejna isz priežasties rustos cenzūros kuri jokiu ži 
niu neiszleidže.

KAIP EUROPOS PININGAI PABRANGO.
Isz priežasties Europines kares, kursas tenaitiniu

piningu labai pabrango. Czionais paduodame atskaita 
kuris parodo kaip traukija trijų dienu paszoko kursas
Valdžia Piningai Liepos 29 Liepos 31

Austrija Kronerei $20.25 • $25.00
Bulgarija Goldlers 19.50 30.00
Finlandijfi Finmarks 20.00 25.00
Francija Frankai 20.25 30.00
Vokietija Markai 24.50 37.50
Holandija Guilderei 42.00- 45.00
Italija Lirai 19.75 30.00
Romani j a 
Rosi j a

Lei 
Rubliai

20.00
51.00

30.00
60.00

Servija ir kiti Kronerei 27.50 / 40.00
Svaicarija Frankai 20.25 30.00

Kaip dalykai iszrodo tai da ketina pabrangt
tenaitini piningai. Amerikos agentai siuntimo piningu 
aplaike žine nog banku kad jie neatsakis už piningus
katruos siunezia in Europa, todėl nesiųskite piningus
in tėvynė kolei tenais neapsimalszys.
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Visokiu • Pasakų 
ir trumpu istorijų

25c
50c

Jokio mandrumo
Su kožnu žmogum

MME 
GUEYDAN

Apdarvta in 
audek’a. 609 pus.

PREKE $2 
6fx9‘} col. dydų. 
W D Boczkowski Co. 
Mahanoy City, Pa. 
JSSF Nusiuntimo 

kasztus mejs 
apmokame.

as kai 
hsdina

19— Pas merga
2>—f ražios akis.
21— Tarnas.
22— v aigd enis Jonukas karalium. •
23 -Paveikias gyvenimo.
24—Nuopolei Mateuszo Jerubaucko,
20— Osieczna.
26—Graži haremo ne a’nike.
27 — Luoszis.
28— I-torija vienos motinos.
29— V&ikucziu plepėjimas.
3°—Stebuklingas Zerko'elis.
31—Sidabrinis grabelis.
3 ’—Dra1 us szuo.
33— Kolera.
34— Senelis.
3>—Vergo sapnas.
36—Kelios pasakaites ap'e čigonus.

I abai Pirki 
Didele Knyg;

wJtOcpraeina, 
mus neateina 
io svieto,

KUR BUNA

“DAKTARAS” 
parodo, kalj 
nuo ligų apsl« 
saugoti.

PIRMUTINE FAli CAILLAUXO KURI LIŪDINO 
PRIESZA1S SAVO VYRA.

Fa*

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios aE
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žoles, šaknis ir 1.1., aB 

tik yra žinomos ir žmoniiį vartojamos.
Reikalaukite prisiuntisno Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Kcelpiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingi 
patarimus kiekvienoje ligoje. ,

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

res—taš aniz“ 
sugėdintas!...

vi ft tanti DYKA? dvi geras sztn- 
kas ir Katalibga visokiu geru 
magiszku sztuku ir kitokiu 

-s"* visokiu dalyku, kuriu tu la- 
žbai nori, o nežinai knr ju gaut? 
! Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 

J na n aiszku adresu, o asz tuo- 
f jaus ta Katalioga ir tas sztukas 

tau nusiusiu dykai. Adresuok"
JUOZAS J. SZLIKAS, 

iMAGIKAS)
32511, «a.sr80 SL SKlCAGO, U.,

Ten kur steite Illinojuje, 
Užėjo tikra negerove,

Mat, isznaikino karczemas, 
Visam miestelije, visas.

Bet paleistuvyste nenustoję, 
Kas kartais labjaus insikerioje 

Szpicukai apie moteres tu- 
pineje, _ 

Arielkele atneszineje, 
Bonkutesia, 
Pantukesia.

Kaip del nekuriu tas patinka, 
O tankiausia ne vienas du

riu neatitinka, 
Su szluota iszvaro, 
Laruma padaro, 

Parduno neduoda, -r 
Pas vaita paduoda.

Jau ir atsiskirt megyna, 
Turteliu ir vaikais pasidalina, 

O tai vis tokius szpiclius, 
Ar tiesiog pasakius liicliusj

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

Money Orderį arba pinigus registruotam laiške, adresu.-

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

Apysaka isz pirmųjų krikszcziony- 
bes amžių.

Asz Antanas MiluszasJ^g 
r 3 ir taVo tlūkie AriJ.W| 
Alexandra Jankaucko iez nB| 
gub LuLavos cniesto. dargvv 
ėaos Ayres, So . Amerike 
jaus atsiezaukia ba

Tis, o Aukszcziausiojo palaimi 
įTina§-taUys kelius tavo ko
joms, kad kur neparpultum ir 
neužsigautum.

Dirbk ir melskis, melskis ir 
dirbk, o Viesspats isztjes tau 
Visogalingaja deszine ir iszgel 
bes tave i vairiu įvairiausiu ne
laimiu. Kuris Dievuje vilti tu- 

nebus

Ai, laimia laimia, tu galybia turi, 
Kodėl tu pas mus ateitie nenori, 
Ka mes tau padarem-Uuom mes susidėjom, 

blogybe savo noro ant svieto atėjom?
Mes kas diena troksztam tave pamatitt 

8jhįusi apt ai k i te, >-z

fToTla duoda UgW
Vieni kitiems niekaiW

In kito reikalus ne lys’.'*’ 
Už tat del Lietuviu ^esiejna, 
Retai katras in turtą\laej na,

Kožnas varguoje, \
Vos nebagelis dvesuoje.4 

Biznieriai turi mandruma in 
szali padėt,

Turi su kožnu žmogum grą
žei pakalbėt,

Stacziu žodžiu ne drebt, 
Jago nori guodonia turėt. 
Su puikybe cze niekas nie

ko nepadarys,
Tiktai “kvailio” varda ap 

laikys, 
Czionais lygus visi,

Per daug pūstis negali.
Žmogus davadnas, kad ir 

turtingu bus,
Tai kaip varle priesz jauti 

nesipus,
neturės, 
pasznekes.

mokslą ir
Knga dusze an
tiaros a kiše, szviesa nepiWJBBIF 

Kaunistos.dienos su laiku praeinu,
Niekas mus nemato kaip mes prakaituojem, 
Per dienas ir naktis nuo skaus. ^DViejuojem.

Kūnas mus netvirtas,-dusze rūpestinga, 
Trokszta nor po mirtei kad butu laiminga, 
Kaip tiktai nuo turczu iszpraszom doreli, 
Tai greitai ji neszam pas kunigėli.

Kad už mus melstųsi su Dievu kalbėtu,
Ir po mirtei dangus priimte galėtu,
Tu brangioji laimia pas mus paskubyke, 
Kur musu dalele tu murai parodyke.

O kad mes locnaste savo pamatitum,
Tai papirktam velniui szpiga paroditum,
Kialia mes in dangų kvietkom insoditum, 
Dievulio mes patis eitum ir praszitum.

Kad pinigu aukas kiek nor sumažintu, 
Ir dangaus szventuju visu papraszytu, 
Kad ant mus nepiktu ka mažai aukaujėm, 
Ba ir mes nuo'turcziu nedaugeli gaunam.

Tiktai ant duoneles ir ant drapanėlės,
Ir kaip kada lieka ant alaus panteles, 
Mokslo mus vadovai kad mus gerent mato, 
Tai stroszna pamokslą del Dievo sustato.

Sako: mes griesznikai Dieva kryžavojem, 
Auku mažai duodam tiktai ulevojem, 
Klausiam tavęs laimia ar yra teisibe, 
Kad mokslo vadovai turi ta galybe?

Žinote nuo Dievo kiek pinigu reikia,
Ir kad teisingai szventemi suteikia,
Ka-gi szventi dangui su pinigais daro, 
Kad Dievas su jeis biznio nevaro?

Tu brangioji laimia mumis pasakikie,
Nuo akiu aszaras tu mums nuszluostikie, 
Kad szviesa teisibes galėtum matitie, 
Ir musu locnasti galėtum ingitie.

Praszom tavęs laimia iszgirsk mus szaukima, 
Tegu mus mokslinczei velneis n-egazdina! F

ŠITOJ KNYGOJ •'DAKTARAS’1 netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, bet taip-pat labai gražiai, kaip 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų ausisaugoti.

KNYGOJ “KANTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdčs- 
tinčja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti, Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir motcrei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimą su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą ‘‘Daktaras’!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų už 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir i. ika- 
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik. ",

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo M U 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarniP 
ke ir pf tnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

a d i n ę - k r i k z i o ri e.
MSuija, ligsziol tylėjusi

JPTar kukliai prabilo:-- Kristaus 
k mokslas nors labai yra prakil- 
p irtis, bet ji kiekvienas žmogus, 
* kad ir nemokytas lengvai gali 

suprasti. Prastais žodžiais ir 
^ginimas paimtais isz žmo
nių gyvenimo aiszkino Jėzus 
savo dieviszkaji mokslą. Kad 
ir mažiausi dalykai turėjo Isz- 
ganytojaus akise labai dilele 
verte. Kas rodos, ypatingo žva

perlist per adatos ausi, negu 
turtingamui'ieiti dangaus kara 
lysten”. Pamacziusi viszta pe
rekle, misi yda vau apie didele 
prakilnia Jėzaus meile, kuria 
žmones yra numylėję. Kaip 
perekle renka visztukus po 
sparnu savo ir gina juos nuo 
pikto, teip ir Dievas laiko žmo 
nes savo globoj, teip ir Jisai 
mus nuo pikto sergsti?Karvelis 
buvo man ženklu nekaltybes 
ir kuklumo. Net žvirbly?, ku
ris nekviestas atlekia ir lesa 
grudus naminiams pauk- 
szcziams lemtus, ir tas man, ro 
dos isakmu sake: “Žiūrėk žmo 
gan! Dievas manės, žvirblelio, 
neužmirszta, bet parūpina ir 
man maista Kaip gi Jisai gal 
apie tave nesirūpinti”.

Duona maiszanttik mažuma 
rukszties, duonkubilyj tebesan 
ežios, užraugia visa maiszyma. 
Teszla iszkepus turime gardžia 
rukszczia duonele. Teip lygiai 
ir Kristaus mokslas tur perim
ti visas musu mislis visus no
rus, trokszkimus, visus darbus 
Tada tik busime krikszczionis, 
— kada Kristaus mokslas mu- 
mise gyvuos, kada jisai nebus 
apmiręs, nustelbtas turtu godu 
lyste, garbes troszkimu, kada 
netik vadisimes krikszczioni- 
mis, bet ir teip elgsimės, kaip 
krikszczionis.’ Mano vyras pre 
kybą vereziasi. Ir ežia randu 
daug pamokinimu. Kaip pirk
lys užejes, kur kokia brangia 
peria viską parduoda, kad ja 
tik nupirkus, teip ir mes turi
me iszsižadeti, jeigu Dievas 
reikalauja, visu žemes turtu, 
kad tik nusipirkus toji bran
gioji peria, toji daugaus kara
lyste. Pirklys norėdamas pra
lobti, kita syk dienas naktis 
galva laužo, kaip tiktai dau
giau pelnijus, kaip brangiau 
koki daikta pardavus arba 
pigiau pirkus. Užsiėmęs luTtu 
įgijimu, visai užmirszla^apie 
duszia. Bet Kristus sako: “Ka 
pagelbės žmogui, jeigu visus 
pasaulio turtus igytu, o duszia 
savo pražudytu. Stenkitės pir
ma jie’^eoti dangaus karais- 
tęs, o turtai jums bus- dovanai 
duota”. Kada valdant uodas 
ar muse valgiu ipuola,‘\tuoj at- 

a-1.’* 7 K ristu sY paša-

Net inrankiai, kuriuos ūki
ninkas vartoja žemelei dirbti, 
daug pamokinimu man stigi- 
no. Pasiėmus žagre rankom 
negalima in szonus dairytis, 
nes vaga kreiva nuvarytum, 
teip lygiai, kas aria savo szir- 
clies dirva, tur eiti tiesiok, in 
szonus nesidairydamas. Tur 
arti netingėdamas, tur eiti nes 
todamas, nes tinginiavimas ge
ro nemokina. Kaip, javus vė
tant, pelai szalin lekia, o svei
ki stambus grudai vieton le- 
kia; teip lygiai ir žmogaus ge
ri darbai tur verte Dievo aki
se, jei buna gryni, jei nesuter- 
szia ju pelai saunorybes, pelai 
tuszcziosios svieto garbes.

Sėkla žemen iseta, kiek lai
ko guli joje, kaip kokiam kar 
ste, bet paskui, aikszten pasi
rodžiusi, iszauga ir isbujoja,— 
teip lygiai ir žmogaus kūnas, 
žeme prisiektas, kuria diena 
kelsis isz nu mirusiųjų ir spin
dės, kaip toji saulele. Žodžiu 
sakant, in ka tik akiamesi, vis 
kas rodos, kalbete tau, žmogau 
ūkininke, kalba:

“Žiūrėdamas in szio pasau
lio daiktus, temyk juose Viesz 
paties galybe. Neprisiriszk 
prie ju, bet jais, kaip kokiais 
nelyginant sparnais, kilk prie 
Vieszpaties, kuris tai visa sure 
des. Tegu tavo/rankos žemele 
dirba, bet tavo szirdis ir 
mislis bus. pfie Dievo pakeltos. 
Ar vai gaidai’ geri ar ka kita da 
rai, vj/a daryk didesnei Dievo

Lietuvei greieziause pasikialtu 
Kad kožnas savo biznio žiū

rėtu,
Nevienas viską apimtu,
Kiek tik apžioti galėtu. ....
Cze man nereike sakyti, / 

Ba ne sztant viską ižgiedoti,
Kožnas gerai žinote, S
Ir ant tiek iszmanotepjBr 

Jog savo privalumu nejHh,
Isz ko užsilaikima tug||||l 

Kaip tai sako: “gejgBBĮ^į

iszkoszia, o kupranugari pB 
ja”. Mažu nusidėjimu sergsusi 
bet didelius už nieką laiko. 
Priesz valgi nepersižegnoti— 
tai didele nuodėmė, bet arti
mas apkalbet, jam szlove 
nupleszt— tai niekniekis!.

Aistakas atidžiai klausė. Ir 
jis ta pati mislijo, ir jam szir 
dis ta pati kalbėjo. Galop ne 
susilaikė szi ta ir patsai nepri- 
dūręs:

—Jėzaus Kristaus mokslas 
isz kiekvieno atžvilgio mažiau 
siuose ir diclžiausiosia dalykuo 
se .yra prakilnus ir stebėtinas. 
Kiekvienas jo žodis pasiekia 
žmogaus szirdi. Rodos, visa 
gamta mums kalba apie Jo 
mokslą. Rodos, kiekvienam 
nors mažiausiam sutvėrimui jis 
burna atidaro, kad skelbtu 
Dievo galybe kad Jin garbin
tu, Jin mylėtu. Supranta Jė
zaus mokslą ir mažas kūdikė
lis, supranta ir paaugantis ir 
jaunas ir senas. O kad žmones 
žiuretu in pasauli kristaus aki 
mis, rastu jame daug stebuklu 
ir daug pamokinimu!

Aistakui nutilus, prisiartino 
prie sedineziuju už stalo du se 
nu kareivių: Akas ir Antas 
jau seniai jiedu isztolo stove- 
damų, klausė, ka svecziai szne 
ka. Lauke nu stojant kalbėjus, 
nes nenorėjo jiems užkenkti, 
nenorėjo tokios pamaldžios j u 
kalbos pertraukti. Atsižinoju- 
siu, kad karžigio pati ir sunu 
gyvi esant, skubinosi su jais 
pasimatyti. Teopana, pama
cziusi savo senuosius tarnus 
pakilo nuo stalo ir szirdingai 
juodu pasveikino. Abudu gi 
pulkininku, apsikabinusiu bu- 
cziavo kareivius, kaip savo 
draugus, ar brolius. Laimingu 
kareiviu negalėjo pulkininkais 
atsigėrėti. Teip Akas sako:

— Dingojau, kad musu po
nia ir ponaieziai jau seniai 
auksztam miega kalnelyj. O 
dabar gi matau juos visus svei 
kus ir linksmus* Del graudu
mo, žodžiu man stinga, bet szir 
dis, szirdis, o toji daug jau- 
czia,dauk galėtu pasakyti!

Antas ne žodžio netaręs žiu
rėjo tai in pulkininku, tai in 
Teopana, rodos, savo akims ne 
tikėdamas.,Ka jis tuomet jau
tės, sunku pasakyti. Tik tas 
yra tikra, kad kitados didelis 
džiaugsmas žmogui kalba ati
ma. Gal ir jisai del didelio 
džiaugsmo ne žodžio negalėjo 
isztarti.

Aistakas, padėkojęs Lidijai 
už pusryczius, pakilo eiti, tei
sindamas tubmi, kad turis ta- 
voran nuvykti.

— Judu sunu ir kareiviu ei
site su manimi drauge, o tu, 
mylimoji, lik ežia szitam sve
tingame name. Tikiuosi, kad 
Lidija noriai sutiksianti mano 
praszyma iszpildyti.

Lidije, galva linktelėjusi, 
pasiėmė Teopana už rankos ir 
naman nusivedė. Likusieji gi 
tiesiok tavoran nužinksniavo. 
Kareiviai, pamate karžigi, 
ateinant — vienam akies mirk 
sny in eiles sustojo. Visu vei 
dai buvo linksmi, pakakinti. 
Aistakas, pasveikinės karei
vius, iszkilmingai visiems tarė:

— Sztai szituodu jaunu pul
kininku— mano sūnūs. Asz din 
gojau, kad jiedu jau seniai su 
sziuomi pasauliu persiskyru
siu. Dabar gi netikėtai juodu 
atradau!..

Kareiviai pakele dideli 
triukszma. Visi karžigi myle 
jo, taigi iszgirde apie toki at
sitikima, tiesiok nežinojo, kaip 
savo džiaugsmus iszreikszti. 
Aistakas vakarop iszkele karei 
vijai didele puota. Ligi pusiau 
naktų girdėti buvo ta vore dai
nos dainuojant, mizika grie
žiant. Rytojaus sulaukus, Ais 
takas liepe toliau keliauti. Po 
keliu valandų jau nebebaltavo 
lankose smailos palaipiu vir- 
szunes. Patsai karžigis žirge 
jojo. Teopana gi važiuota 
ži-av-o--.pulManpvežįnMgJt/ 
j i ai už lydovus'’fflW^E|^Sk

(Tolinus bus.) X

1— Dvarine pana.
2— Ba:si istorija
3 —Kapitonas Stornifield danguje.
4— Pabėgėlė
5— Kas i isztire?
6— Prigautas vagis.
7— Jenas ir Aliana
8— navo inga kla da.
9— P'ukt0 akmenorius.
10— Klara.
11— Nusprenstasis
12— Ant kiek moters užlaiko paslaptį
13— Baisi žudin ta
14— Urlikas razbainikas.
U—Ketvirtas prisakymas D’evo.
16— Kelautqjei in szventa žeme.
17— Beda.
18— Vaita- Szfilpikas.

Toji motere buvo vienu isz ženkliviausiu liudininku teis
me antros paezios Gailiauxo, kuri nužudė redaktori Figaro 
Francuzijoi. Caillauxas atsiskyrė su pirmutine paezia ydant 
galėtu apsivest su “daug szviesesne ir mokintesne motere 
kaip pats jošios vyras iszsitare sude.

Sudas Caillauxiene paliuosavo už žudinsta ana nedelia ir 
tokiu budu garsinga prova užsibaigė.-

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITCMAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotM 

Varszavoje, kuris turi suvirsi 15 metu iazb&ndima, 
fydiiaa visokiu liga. Iszgydo visoks* ligas aepaisaat šas 

okioa priežastie# paeina, kaipo tai: Naktinua T roti m ta 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkaa Pajėgos, teipgi gyA# 

rj Sa ▼ vai isz k as Ligas, Jiojo specialiszkumas
į Užsisenenjąsias Ligas, Nervą, Rumatizma, Plaukt 

j^^J***^®“*a*r Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ii Krauje Nnbegissf 
ijL^ U&ūaaajGfldae Ligas kad ir na j'

Raitai® raszykit
A v®.

lUte 1^0 s vdtetms

diles rūbas lopinti, Kristus te- 
cziaus aiszkino jais savo moks
lą. Taigi neistabu, kad Ji su
prato netik žmones suaugusie
ji, bet ir maži vaikeliai

Tėvas mano, amžina atilsi, 
būdamas da stabmeldžiu, labai 
geide pažinti tas teisybes, ku
rios žmogui protingam reika
linga žinoti. Pakakinimui savo 
noro, susipažino su vienu mo
kytu vyru, kuri paprastai gal- 
voeziumi žmones vaidina. Ta
sai mokytasis tankiai mumise 
lankydavosi, tankiai pietus vai 
gydavo. Daug jis kalbėjo, bet 
tokiais prakilniais, parinktais 
žodžiais savo mislis iszreikszda 
vo, kad asz tiesiok jo nesupraz 
davau. Dabar nieko neatsime
nu, ka jisai kalbėjęs. Prasti gi 
Kristaus žodžiai kuriais mus 
mokynes, giliai įsmigo in ma 
no atminti. Teip jie man aisz- 
kus, teip suprantami, kad ro
dos, ir norėdama negaleezia ju 
užmirszti. Kaip gi gali užmirsz 
ti. Kristaus mokslas? Ak jis ry 
tas vakarėlis man akise stovi J 
Ka tik dirbu, viskas man Jo 
mokslą primena. Uždegusi žva 
ke, neslepiu ja, bet žibintin 
statau, kad szviestu. Teip ly
giai ir krikszczionis geru gyve 
nimu tur kitiems szviesti, ki
tiems duoti gera pavyzdi mei
les Dievo ir artimo, kad žmo
nes matydami mus gerus dar
bus, garbintu Aukszcziausiji. 
Matydama vergutes indus sziu 
ruojant, mislidavau, kad ir tas 
tur but czysta, tai yra teisingu 
budu pelnyta, kas tuosna in- 
duosna dedama ir pilama. Net 
verdama adatan siūlą atsimin
davau Kristaus žodžius: 
“Lengviau yra kupranugariui

Skulkine nelabai gerai padare 
Erne valdže salunus nedelom 

uždare,
Ogi ir buvo vigada,

Jago bobele isztroszkydavo 
kada,

Tai kaip nuejdavo in karezema 
Konia kožna mama, 
Per diena ižbudavo, 

Ne karszczio neiszpažydavo.
Dabar vyreli nedelomi,

Nuo karszczio apimtos lygomi, 
Nežino kur pult, 

O nesinori in lova gult, 
Ba da niekiau, 

Ir szileziau!
Vandeni giart atprato, 

Ba kaip pamato, 
Tai visa tuo sukrato.

Už tat panedeli atsigauna,
Kaip aluezio szviežio gauna, 
Riaukia ir riaukia be paliovos, 

Kol - nenulaiko galvos.
Ir teip lyg Nedeliai pagirioję, 

Ba kas rytas dejuoje,
K\ Ii su kyliu varo, 

Be pasilsio ir be galo.

VISOS sekąnczios Istorijos tik ant 
trumpo laiko už Viena Doleri 

ir mes apmokame nusiuntimo 
kasztus. Gausite p ?r pa czta. Szitos puikios 
istorijos talpLead 10 Knygutėse ir visas in 
viena pasidtro mt 536 Dideliu Puslapiu 
skaitymo. Iszkirpkite szita apgarsinima, 
paraižykite aiškiai savo varda ir adresa, 
indekite Popierini Doleri arba Money-Order 
Į r prisiu-kite mumis, o tuojaus gausite ta 
viski per paczta.

eg-
- ••••«-•.......... 25c. ir 50c
kaudėjhno 25c. ir 50c

$1.00

KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apsirgus, taip-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

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

ĮSTEIGTAS 1898 METAIS.

Kžlta’ik&S yra 12-kos puslapių didelio formato ir redaguojamas 
geriausių redaktorių. '

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

KatallkOS ne-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. _________ X___ _____ ____ ______
Kataliko prenumerata Suv. Vai. Šiaur. Amer.: metams $2,pusei metų $1

Kanadoj ir Meksike: Metams $3, pusei metų $1.50.
Rusij j, Lietuvoj ir kituose užrubežiuose: metams $3, pusei metų $1.50.

Skilvines proškrv 
Pigulkos del kj 

-Nuo galvos ska 
rNuo kojų nuosp 

įNuo.daųp^rėjj n. 
Nuo persalimo
Plaukų stipriįįial f ..... 25c. ir 50c 
Linimentas arba* telleris .... 25c 
Anątharynas plovimui ... i........ .. 25c
Nuo kirmėlių........... ........................25c

Gydantimosti^^^^^^/- 
Antiseptiškas muilas..........
Antiseptiška mostis............
Nuo dusulio......................... ’
Proškos del craraTjj’................
-JįdcLkosulio delfvajknUU 
Kastorija del vaik^Įp* 
Nuo vidurį avi

Kraujo Stiprintojas................
Gumbo Lašai..............50c ir
Nuo plaukų žilimo.................
Blakių Naikintojas................
Karpų Naikintojas......

LIETU VISZK AS ....................... uju

PASAKORIS

ima ........ 25i 
ų .... 10c. ir3^

H Sveikata Brangiausia Žmogaus Turtas
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVI 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vienta J® 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis^H 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybg specijališkų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpo kitų aptiekos sandelyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:

i iv $1 oo I Del išvarymo soliterio"...... $3.00
' V 75cRel lytiškų ligų........ 50c. ir $1.00

*’r! ? '■ j*., . . “i0c. ir.Šl.OO
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cicilis

Czia Yra Didele Naujena

MINERS’
2 KATAL1OGAI DYKAI! PADEKITE STATYTI

TAUTOS NAMUS VILNIUJE

Servu x

Į 50 AL CORPS 
VsiAfcWt'

M Išmokėjo našiems ir našlaičiams posmertinių pa
šalpa $91.797.68; įvairiems kultūros reikalams $8.431.18 
Turtas išneša (1 d. Sausio 1914 m.) $64.620.36.

Parsiduoda Visur—Pirkite pakeli szendie

Isz Rosijos Lietuvos 
L ir Lenkijos.

\ Taryn^jįntra 
Riete ist. sumanymą 

^istybes biudžetą su atst.

A. B. Strimaitis, Centr. Sekr.
307 W. 30th St. - - - New York, N. Y

Ų jaii lietuviškų KNYGŲ nuo 
" seniausios iki naujausios 
laidos, pilnas naujas katalogas, 
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI. 
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti 
gerų muzikališkų instrumentų 
katalogą, įvairiausių armonikų, 
koncertinkų, klernetų ir 1.1.

Rašant man laišką, paminėk katra 
KATALOGĄ prisiųsti, ar abu kartu? 
Reikalingi knygų platintojai agen
tai iš mažesnių miestelių, pardavinėti 
knygas ir laiškams popieras. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS 4
903 W, 33rdSt.„ CHICAGO, ILL

Kaip su tuomi visukuom nu 
siduos visgi gausime iszgirsti. 
Red.

Szitas senei žinomas tabakas kas met daro daugiaus 
prieteliu ir juos užganėdina.

yra czisto, Kentuky Burley, pasenejas atsargiai idant 
iszgauti ta brangu saldu kvepanti rūkymą. Paskui ilgai pjau
stytas idant tiktu prie pypkes ar kramtymui.

ujas V. Durnai smūgis.
fel konstitucinis konflik-
MįVel teikiamas' smūgis 

^^■utiniems

Visur yra juoku ir juokeliu, 
bet kartais žmogus tikrai ko 
nors pageidaudamas, apie juo
kus nieko nemanydamas ganą 
reikalą apibriežia juokingai.

Skaitant “Lietuvos Žinias” 
inspoksojau kokios ten paibe-, 
liuos Varnių davatkos praszy- 
ma kuri skaicziau juokdama
sis po keletą sykiu; Sztai to 
laiszko visas turinis:

prie tos organizacijos. Moka pašalpą ligoje po 
$6.00 savaitėje ir turi keturis apsaugos laipsnius

notas turėjo atsibodet si u n 
cziant pas kleboną. Kaip gir
dėjom tai ir klebonas ta žmogų 
led va iszsibodej

nerkia, parsineszdino ir antra, 
gaspadinele kas žin ka pradė
jo plepet kad spaudon dėti net 
netinka, ir sau kalbas vare, 
bet Ignotas temijo, kad bur- 
dingieris kaip ir priekabiu

Suvienituju Steitu signalistu korpusas nesenei iszbande nauja, automobiliu kuriame randami 
visos bedratines telegrafiszkos prietaisos del susineszimo su atitolintais pulkais laike kares. 
Tasai automobilius likos padirbtas per White kompany isz Clevelando, Ohio. Laike 
manevru laikytu Tobyhanna, Pa. isz to automobiliaus siuntė bedratinius telegrafus in Was-, 
hingtona o aplaike žines isz Bostono, Brooklyn©, Key West, Porto Riko ir nuo laivu ant 
mariu.

Anuomet musu gautas laiszkas. 
Ponia Redakcija!

Tamstos .gyvenate arčziaii 
Kauno; ar negirdėjot, kokiai 
ten seminarija stato 
juk ten buvo nuo senove^ gir 
minarija?

Kiti szneka: kad ne sg 
rija, bet saulei namugi4SSiį|

mokisianti mol|^SfeS
Įvadina į^enfukUota .1 

' Vai-. HO

Visados iu stubas nereik eit, 
kur yra žmonių neramaus bu-

joniukai į-sialjoriai, ku- 
įdirba ant oro, gyvena il
gis. Ju*amžis paduodamas 

M* 50 ir 53 metu.
r Augmenų dulkes yra inkve- 
puojamos tabako iszdirbime, 
medvilnes, kanapių, popierosr 
teipgi - maluninku. Tabaku

Pabandykite MINERS’ EXTRA tabaka per sanvaite 
tam ir ant tolaus variuosite.

TUKSIANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 
^ARAfilSZKOS ISTORIJOS 

Lietaviizkai
BOCZKAUSKAS.

540 Puslapiu; 6x9 coliu Oydumo.
PREKE $1.50 

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

- /BoesferrnkI-Co.

macziau. Ponia vėl 
ir teip vis žiurėjo,

Kiekviena darbo ruszis turi 
savo ypatybes, kurios kenkia 
darbininko sveikatai. Vienose 
— dulkes, kitose — nuodai, tre 
ežiose — gazai.

Anglių dulkes intraukia i 
plauczius su oru anglekasiai, 
kaminkrecziai, paisziuku isz- 
dirbėjai ir visi, kurie nuolatos 
turi reikalą su anglim. Svar
biausia ju liga bronchu kata
ras ir dusulys, užtai mainieriai 
retai kada gauna tikra džiova. 
Ju. plaucziai buna pajuodę, 
pilni anglių ir džiovos baste- 
rijos juose nesiveisia — mais
tas joms perprastas.

Metalu dulkes įkvėpuoja 
kalviai, sliesoriai, adatoriai, te 
kintojai ir kiti metalu iszdir- 
bejai. Jie taipgi gauna bron
chu ligas ir plaucziu uždegi
mą, bet didžiuma mirszta nuo 
džiovos. Sulig Anglijos statis
tikų, adatų iszdirbejai gyvena 
vidutiniszkai tik 30 metu.

Mineralu dulkes yra ink ve - 
puojamos įvairiose industrijo 
se, bet daugiausiai nukenezia 
stiklo iszdirbejai. Sulig vieno 
tirinetojo, darbininkai, kurie 
pradėjo stiklą dirbti 25 metu 
amžiaus, vidutiniszkai gyveno 
42 metu, kurie pradėjo 15 me 
tu — gyveno tik 30 m. Rodos, 
geras pavyzdi?, kaip pavojin
gas vaiku darbas fabrike!

Girnų taszymas yra labai pa 
vojingas amatas. Vidutinis am 
žis, paduodamas tirinetojo 
Peacock, yra 24 metai. Tie 
žmones ne in darba eina, bet 
ant skerdynes. Apskritai, ak- 
Lenr^ taszymas yra nesveikas 
Wrbas. Daugelis taszytoju ap 
Bergą džiova, matomai, dėlto, 
kad dulkes sugadina plau
czius. Massachusetts statistika 
^aito ju amži ant 40 metu, o

Sziomis dienomis buvo invy 
kens rūpestingas jieszkajimas 
“Kovos” redaktoriaus p. Vy- 
diko.

Pirmiaus jieszkqjo Vydiko 
kansztebeliai anglikai, bet, 
muset tie kansztebeliai kad Vy 
dika nepažysta, su juomi su
sitikta pasznekedavo, paklausi 
nedavo kur Vydikas ir, apsi
lenkdavo; toliaus prie kansz- 
tebelio, vaikszcziojo ir žmogus 
lietuvis kursai Vydika pažys
ta, ir su tuomi negalėjo niekur 
surasti klausinėjo kur ansai 
gyvena, žmones atsako Kad ne 
žino. Galop patyrią kad jo 
jieszko kansztebeliai su varan 
tu. Mat nori aresztuot Dr. Ig
notas Stankus. Jieszkojo po 
karezemas ir namus, bet p. 
Vydikas tartum stebuklingai 
nesurandamas ir gana.

Prie tokiu apsireiszkimu. 
niekas nežinojo kam kanszte
beliai Vydiko jieszko, pasku
tiniu gi laiku skundikas* Dr. 
Stankus matydamas kad Vy
dika negali kansztebeliai suras 
tif griebėsi patsai su kanszte- 
heliais jieszkot, tuomet vi- 

žinoma kad Dr

Aukas priima musiį redak
cija, arba galite siųsti tiesiog 
į Vilnių šiuo adresu:

LIETIMŲ MOKSLO DRAUGIJA 
(Litovskoje Naučnoje Obščestvo),

Lydos gatvele, 7, Vilnius.
Russia-Lithuania.

MINERS’ EXTRA tabakas yra visada gera naujena del jusu pypkes.
Yra tai geresnis už kitus del rūkymui arba kramtymuj. Zecerei ir maszinistai 
geri ludytojei raidžiu-jie teipgi žino kad MINERS’ EXTRA tabakas yra geriau
sias tabakas susidedantis isz brangio, saldaus, primnu smoko tabako linkimas del 
rukimui ar kramtymuj.
MINERS’ EXTRA yra tai vienatinis tabakas del tu kuri e'reikalauja atsakanti 
tabaka del užganėdinau ežio rukimu ar kramtymu, visados szvelnas, sakius ir 
užganėdinantis.

Teorije ir praktika
— Juk tu Antanai 

tas”?
— Na teip!
— Jagu tu turėtum pora ar 

kliu, ar duotumei del manias 
viena?

— Žinoma!
— O jagu turėtumei dvi 

visztas ?
— Tai mat, tai mat, ne...
— Del ko?
— Ba tiktai turiu dvi.
Ira tai paveizda no tebiriu 

socialistu, kuriu ira teorije su 
tureziu dalitis viską pusiau ir 
patis skelbe save už priete- 
lius žmonijos jog su viskuom 
dalitusi — ko ne turi, o kada 
tas papraszi iž dvieju viena 
viszta, tai ne davi.

Isz tokiem
kad jau prSRBfflra savo be- 
esans, ir til^tuomet atsižvelgė 
ir mate kad ji burdingieriai 
nesiveja. Kaip Ignotas patsai 
sako, kad “isz smarkaus bėgi
mo, neszdamas savo kudasziu 
pribėgės piie duriu per užra- 
kytas norėjau inszokt vidun, 
nes net pamirszau kad užraky

SpTelnai patirta, 
Bamako darbiu inkai n eatsi -

’ veislumu. Massachusetts 
fortas duoda jiems 36 metus 

Lmžiaus.
■Medvilnes darbininkai, au- 

Bjai ir verpėjai serga invairio 
Bns plaucziu ligomis, ypatin
gai džiova’ Priežasczia yra 
dulkes Jr drėgnumas. Mat, me 
dvilne verpiant, reikia atidre- 
kin-t, kaip valakuos trūksta® 
Popieros darbininku gyveni
mas apskaitomas ant 3 7 .metu. 
Malūnininkai teipgi serga 
plaucziu ligomis, bet j u amžis 
yra ilgesnis, siekia apie 50 me 
tu vidutiniszkai.

Daugelyje darbu prisieina 
inkvepuoti įvairius gazus. Vie 
nas isz ju carbon men oxide, 
anglinis gazas, vartojamas kū
renimu ir szviesai. Jis įkvė
puojamas prie gazo iszdirbimo, 
metalu liejimo ir anglių kasyk 
lose. Darbininkai tuose dar
buose kenezia nuo viduriu ne
matinio, silpnumo, galvos skau 
dėjimo, kartais vemia ir vidu
riuoja. Kitas gazas kasyklose 
yra angletas hyclrogenas, pa
prastai terp anglių vadinamas 
fire damp. Susimaiszes su oru 
jis greitai užsidega su expliozi 
ja, jo angline dalis susijungia 
su oro oxygenu ir žmogus už- 
trokszta nuo stokos oxygeno.

Isz kitu nuo dingugazu gali 
ma paminėti vitrioliaus gazus, 
nitriszkos rugszties, ammonios, 
chorino, iodino. Petroleum© 
gazai kenkai plauežiams ir 
nervams. Paprastai darbinin
kai gauna galvos skaudejima, 
svaigimą. Gydytojas.

ministeriams pinigai, priimta. 
Tai aiszkus V. Durnos tetsiu 
siaurinimus, tai prasižengimas 
priesz visa istatimdavybes tvar 
ka. V. Durna biudžeto skait
menų skyrium nuo paties biu
džeto ist. sumanymo neprieme 
ir ne nesvarstė. Taigi, įduoti 
carui patvirtinti vien tik biu
džeto skaitmens reiszkia 
rai prasižengti priesz V. 
mos 86 str., kuriame ai 
pasakyta, kad ne vienas 
tymas neturi galios be V 
mos patvirtinimo.

Kaip atsakys in szi V. 
bos ir Durnos biudžeto konflik 
ta Rusijos ir visos Europos bir 
ža ir diplomatai? Ka susirin 
kus pasakys pati V. Durna in- 
toki bandymą įstatymam? 
raszyti be jos, iu toki žmonių 
atstovybes pažeminimą, ir toki 
pasikėsinimą ant pamatiniu 
jos teisiu? Reikia tiketies, kad 
V. Durna duos tinkama atsaky 
ma in szios naujus priesz ja žy 
gins. Atjauzdama visuomenes 
upa V. Durna jau nebe taip 
nuolaidi ir sunku manyti, kad 
ji sutiktu su tokiu pažeminau- 
ežiu ja padėjimu. Jeigu V. 
Taryba galėtu isz priimtu V. 
Durnoje įstatymu iszsirinkti ir 
priimti tik tinkamus punktus 
netinkamus gi atmesti, tai V. 
Durna neturėtu jokios pras
mes.

Tagi V. Durna negales ne
atsakyti in toki jos teisiu pa
niekinimą.

coliu (lydumo. Preke 35c. 
apmokame.

Malta noy Lity, Pa

ALL NATIONS DEFOST BANF
- LAIVAKORCZIU SKYRUS—

P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANU 
for. CsrsoB 8t», t’s

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

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Sviete 
greioziause ir pigiause. Parduoda Laivakorit s an 
visu geriausiu Laivu. Užtaiso NotaŲji&lna ir ve 
dimo Provu kanoelarija po vadovyste Varassaus 
Natarijauszįo užtviriinto per valdžia, kuriai padare 
Diovernastis ir visokius Dokuin 
gu tiesomis Ruissjos. |

prienius visa biudžeto skaitme 
nu dali. 1st. sumanymo skait
mens priimta, o tu paežiu skait 
menu pagrindas, t. y. pats su
manymas atmesta.

Vienas ist. sumanymas buvo 
suskaldyta in du ist. sumany
mu: pirmas ist. sumanymas, 
tai atmestas biudžeto tekstas; 
antras gi ist. sumanymas, tai 
skaitmens, kurie sudara priedą 
prie teksto. Bet ist. sumanymo 
apie valstybes biudžetą ne vie
noje valstybėje negalima skal
dyti in kelias dalis ir vienos 
jo dalies primti, o kitu atmes
ti; atmetus nors viena biudže
to punktą, visas biudžetas at
metamas.

.Bet kas per viena toji atst. 
Godnevo pataisa, delei kurios 
kilo szis svarbus konfliktas? 
—Visuose parlamentuose bind 
žeto svarstymas sutaikomas su 
taip vadinamuoju kredito spi- 
cializacijos principu: duoda
mos atskiromis iszlaidoms su 
mos aiszkiai nustatomos biud
žete, ir pinigai, paskirti ko
kiam nors vienam reikalui, ne
gali but iszleidžiami kitiems 
reikalams.

Taigi ir Godnevo pataisa 
draudžia ministeriams., be tam 
tikro istatu leidimo, perkelti 
asignuotu pinigu dali isz vieno 
sąmatos punkto in kita.

Kadangi V. Taryba antrą
syk atsisakė priimti nepatinka 
ina jai ist. sumanymo dali, tai 
naujos taikomosios komisijos 
jau nebegali būti, ir visas ist. 
sumanymas apie biudžetą tuo
mi atmesta. Reiszkia, vyresny
be neturi sziemet patvirtinto 
biudžeto. Bet musu lordai ne
nori paliktizministeriu be pini 
gu ir rado tokiiszejima: ist. su 
manymas apie biudžetą apskri 
tai atmesta, bet biudžeto skait 
mens, kuriose gludi reikalingi

Mat Ignotas jeigu butu ne- 
pastebejans kad burdingieris 
priekabiauja, tai but ir sušilau 
kės skaityt gaut egzerta,nes 
tas burdingieris tame name di 
de rolia loszią net szeimynos 
gyvenime.— S.K.

O ta poni, kuriai antra rubli 
paėmė, ir.gi nenusususi, kad 
deszimtines maino. O rinkė
jams vis malonu, kaip pijokui 
laszas. Kiti dejavo apsigave. 
O juk Dievas gerai žino:—ke- 
no —avinas, o keno —verszis. 
Visaip, visaip žmones plepa, 
asz ir’paklausiaU vieno bajoro, 
kur daug žino, gazietas skaito, 
paklausiau: Kas tie do per na 
mai statomi Kaune ir kam tie 
kunigai pinigus rinko? Tas O i-o
bajoras gerai nežinojo, bet 
man davė adresa ponios Re 
dakcijos, kuri gyvena Vilniuje 
ir sako: paraszyk, paklausk, 
ten geriausia žino apie kunigu 
darbus, tai ir tau paraszys vi 
sa teisybe.

Tai-gi ir asz, kaip jis sake, 
surasziau visa teisybe ir siun- 
cziu poniai Redakcijai ir pra- 
szau labai pakarniai szviesios 
ponios viską atsakyti, o asz ki 
tiems isztlamoczysiu.

Tos Varnių davatkos praszy 
mas lyginai panaszus in anuo- 
mi tarpu žmogaus kokio ten 
praszyma pas Mikalojų Ignotą 
Philadelph i j oi kad jisai Igno
tas priraszytu ji prie Vienybes 
10 kuopos kurios Philadelphi- 
j oi visai nėra.

Mat jisai norėjo prie S. L. 
A. 10 kuop. kad priraszytu,

Yra tai rinkimai gražiu Dainelių, ra 
® 78 pu*. 6x9 coL dy<i. Preke 25c. s

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

jieszkans, buvo visame atsar
gus; kur jisai sėdėjo, tai ir jo 
kalaite Milke prie jo gulėjo 
burdingieris in vaikszcziojenti 
katina žiūrėdamas pasakoja 
kad tai tas katinas esans didis 
drutorius, neatlaiko ne kiti ka 
tinai jam ne szunes.

Ignotas ta girdedams, bijojo 
kad tas drutorius katinas nesi
artintu prie jo Milkes, nes toji 
kalaite tai yra kacziu bei kati
nu morderis, jau ji nemažai 
kacziu y^t isz svieto iszvariusi. 
Ant nelaimes, burdingieris pa
ėmęs katina mete ant kalaites, 
toji kaipo kacziu razbaininkas 
asztrei griebės už katino kad 
net szerstis sudulkėjo katinas 
isz strioko szoko ant gaspadi- 
nes keteros, tai pasipynė spi- 
tunas keberiokszt parpuolė, 
kalaite rėkdama prie katino, 
katinas su strioku puolėsi tre- Į 
pais žemym^^^ggrtB 
larmavojalšBs
11 u s i v i j o WasinngBM| 
žine kur.

Už kalaites su kajg 
miroa, Ignotas p^ 
viaik pirtij, nes g 
riai, o gal pritartj| 
su kaczei-ga, tai W

kad tokie 11 
teparvažiuoj 
nius: czia iii 
sus, ant kali 
gai. Kiek czia kleriku ki^a sy 
ki mokinosi! Ko ten veržtią in Godnevo pataisa, tuo pat laiku 
ta Kauna, kad toksai biednas 
krasztas; taip toli reikia bal
dy ties, pinigu rinkti. Ne tik' 
pas mus rinko, -bet gyrėsi ir 
Amerikoj buvę, daugybe tuk- 
staneziu pinigu gyrėsi surinkę.
Ir czia prasze, kiek kas iszgali 
apieravoti, nors kapeikėle, — 
ne tos pepazgardys.

Teiravosi kits kito žmones: 
ar daug pinigu surinko?—Kas 
ten juos žino, bene sakysies?.. 
bet ir mokėjo rinkti! ne kož- 
nas teip tetropys! Duokim: 
asz daviau rubli iszmainyti. 
Paklausė: kiek ant apieros pa
likti? Pasakiau: grivina. Jis 
pasiliko dvi grivini, atidavė 
man asztuonias. Bene musz- 
ties? —numojau ranka. Kita 
ponia prasze deszimti rubliu 
iszmainyti. Isz tu apieravojo 
rubli. O jis pasiliko du rub
liu, pati 
nutylėjo 
kiek kas iszgali duoti, tiek ir 
pasiliko. Kurs atskaitęs davė 
žinoma nuo tokio daugiau ne- 
iszlups. Bet nelupo! sergek 
Dieve, nelupo! Vis geruoju 
tik prasze, tik labai mokėjo 
kaulyti.

Medines bažnyczios klebo
nas Jaugelis tuomet sirgo, ne
trukus ir mirė, amžina atilsi! 
Ir prie to ligonio.ėjo, nežinia 
kiek ten iszkaulijo. Vis tik, 
tur but, gavo. Tokiems galvo- 
cziams visuomet reikia apieras 
rinkti.

Kiti rugojo, kad antra tiek 
eme kiek kas apieravojo. O 
kas czia beda? Kad man butu 
ta grivina, sugražinęs, juk se
niai bucz jau iszleidusi, kaip 
ir tas asztuonias. Devintos ne
atidavė ir be jos apsitekau! 
Kita sako: kvaile, būtumei 
duonos pora svaru nusipirku
si.... buvo atimti... Te! užteko 
ir mažiau, mat, gyva tebeesu.

SENOJO IR NAUJO INSTATYMO
Nuo sutvėrimo Pasaulės iki

: Vieszpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.
upas Motiejus Volonczauskas - su 50 Paveiksle!

;; ....
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kur ans gyvena Už kokiprhžei 
d ima ir ka įįta nori Dr. Stan
kus aresztuot Vydika tuom 
laik nieks nežino, bet vis gi 
bus dažinota kada iszkils pro- 
va.

— Philadelphi jo j darbai 
nesigerina, ypatingai kriau- 
cziu darbai tai net per ilgai 
szlubuoja.

— Pagal iszmetytus plaka
tus, dažinota kad isz Europos 
svecziai kunigas Gustaitis isz 
Mariampoles, Suvalkų gub ir 
advokatas gabrys isz paryžiaus 
lankosi Philadelphi j oi ir 1 2 
dien. Rugpjuczio.

— Darbai kad blogai eina 
dabar kada kitais metais dirb
davo visur gerai, tai galima 
tikėt kad žiemos laike bus da 
blogiaus.

— Philadelphijoj gyvenans 
jau-nuo seniaus drukorius Mi
kalojus Ignatos ana subatos 
vakara nuėjės in paczta, nusi
pirkęs ka jam reikėjo cimpino 
sau namon su juomi sykiu be- 
go ir jo juoda mažiuke kalaite 
vadinama Milke. Jam beeinant 
sztai senokas žmogus Juozas 
jo pažystamas net isz Lietuvos 
yra kaimynas stovėdamas prie 
savo stubos pamojo ranka kad 
Ignatos pas ji ateitu. Ignotas 
matydamas savo pažystama, 
nuėjo ir abudu inėjo stubon, 
ten rado ir gaspadine, na tai 
reike užsifundyt. Parsineszdi
no už 10c. alaus ir besiszneku- 
cziuoja jie sau. Atsirado ir 
burdingieriai du. Vienas iszsi- 
rode esans mokytas. Juozas 
Ignotą perstatė burdingieriui, 
kad tai pirmutinis Philadel- 
phijoi drukorius. Pradėjus 
kalbėtis, burdingieris pradėjo 
Ignotą kaip ir egzaminuoti, 
bet Ignotas atsakęs kad at- 
ejans ne prie egzaminu, bet

" /’ji*X-Sx&x
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SZ VISU SZALIU

Mauch Chunk

Allentown

So. Bethlehem

Easton

Žinios Vietines

.1

Nandokities

RUSSIA RUSSIA

AMERIKA KANADA

'oHDEft}?
Atvažiavęs isz kitur

buvo 
pasi-

£7 cza "kur/ 
R U SSL

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS
CENTRAL HOTEL

VIENATINE 
UINIJA 

‘©OTARRE^ar

'APSZV1ETA' Moksliškai Istoriška Knvsra

DR. M. J. PETRIKAS 
[Jetuviszkas Medec’nos ir 

Chirurgij'.s Ugonbules 
...SPECIALISTAS...

I i C1HD.H L 
Tody t k n; 
a su to usu

In ten ir adgalic
Vaikams puse 

Prekes.

Ar Turite Skausmą 
Strenuosia?

ir geležinkeliu. 
$50 už akeri, in- 

usius galima

įstanczius kentincziusj'nno: ■

s k wild e Kijevo gu® 
kad antstolis betlH 
juos niuszes.

Vaiko tėvai suimti

Naujos mados, geriausio kriauczio darbo Siutai 
ir Kotai del Moterių.

W. TRASKAUSKAS 
...GRABORIUS...

palytinti daug isz Lietuviu prasitęs 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
m 780puslapiu, preke:

Apaz'vieta, apdaryta
Mainieris ir LeberissuOO pus. Wo 

Gaunama pirkt tik pas:
'. kirmiu. 941 S. St Pb g

Lietuviszka Agentūra 
Parduodu laivakortes ant geriausiu linijų 
in ir isz Europos. Siunčiu piningus in visas 
dalis svieto už žemiausias prekes ne vienos 
diems nelaikau pas save svetimu piningu. 
Viską dirbu kano'eisingiausia nes rsmiu po 
kaucija. Taigi meldžiu visu Lietuviu pas 
mane kreip is su virsz-minetais reikalais o 
busite visame užganėdinti. Su guodone

VICTORAS LAPINSKAS 
601 West Mahanoy Avenue

Mahanoy City, Pa.

Kožnas gal iszmokti būti Balberium 
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raszykite apie daugiaus pas 

Nessokoff’s Barber College

SZIPKORTES - $18 
Daug Vigesniosnegu pirm buvo.

—Padarau—
Faszportus ir Doviernastes 

su General s?ko Konsulio paraszu, 
AGENTAS American Express Company del 

siuntyma piu’gu in kraju.
AGENTU REIKALAUNU kiek vienasmo- 
kantis rasziti gali likti Agen 
isz progos ir raszykite ar ateikite pas:

A. BALTIĖJUS
87 Greenwich Street - Hew York, N. Y

Daug Mahanojaus Gyventoju Dasi- 
žinojo Kaip Aplaikyt Palengvinimą

Specialiszkas tremas aj 
Grįžtant apleis: P 
6:30 P.M. So. Bethlel 
P.M. Mauch Chunk 7:

žinia boseliui, jog nedirbs pa
kol pirsztai nesugys. Na ir 
nedirbo 4 dienas, o kada su
grįžo in darba, tai jojo vieta 
boselis davė del savo pažinsta- 
mu. Kur tame teisingysta? 
Ar tai teip lietuviszki boselei 
pasielgė su savo tautieczeis. 
Juk to nepadarytu velszis ne 
ajriszis. Geda už tai tokiam 
boseliui.

CZARITZA^
\pwiNSK^

Nusipirkite sau keletą 
buteliu arielkos 
įfilUniCtoS O 6. 
Geriausia arielka visam 
mieste $1 už bonka. 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu 
kokiu tik pareikalausite.

t Hortowic?
408 W. ^ahmoy Street

Priima L'gonius kasdien.
312 W. Mahanoy Avė 

Mahanoy City, Pa.

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

Paszportus del keliaujanoziu pa-

z?U lig 3 popi«>

K-ctverge rėrinnola kata- 
feO^?ZVente ■ Tersi main i 
Viesz. Jėzaus.

■— Lietuviszka parapija 
silaukepauja vargoninka Ant. 
Jankaucka kuris pribuvo isz 
St. Charles, III.

—- Redingo kąsiklos susto
jo dirbt praeita petnyczia ir

Bayonne, n. j. 
kiti czionaš turiny 
tautiecziu kurie rūpinasi 
savo brolius Lietuvius, o ypa
tingai tokiu, kurie aplaiko ko
ki din sta boselio ,tai jau Ink 
aut! Yra czionais vienas isz 
tokiu boseliu P. B.... turintis 
užsiėmimą Standard Oil Co. 
Dirbo po juom tūlas žmogelis 
kuriam sužeido pirsztus ir ne-

Garsingas socialistas 
nužudintas.

Parižius, Francuzije.— Jean 
Leon Jaures, sėdėdamas hote- 
liję prie stalelio, likos nužu
dintas per jauna žmogų kuris 
szove in Jaures kelis kartus 
užmuszdamas jin ant vietos.

Jaures buvo vadu socialistu 
partijos Francuzijoi, buvo pui 
kus kalbėtojas ir kitados lai
ke dinsta profesoriaus f ilozofb 
jos Toulonse. Gymes 1859 
mete.

kHtnf a otru procentą ant nudėtu pinigu. Protinu pridėdšti 
i d'cna Sausi’* tr 1 n-pos B;t*oe>tšėr»ėi?t neptiestu 

ytiit- my ne. Me? n.-rtfi kad U juk 
bsrirkav aištini ar ar ’<H4e.ll*

Ant Pardavimo.
Puikus saliunas su namais, 

ant didžiausios uliczios, mies
te Tamaqua, Pa. Labai geroi 
vietoi. Parsiduos neperbran- 
gei. Atsiszaukite tuojaus ant 
adreso. (‘gg o;)

■ August Yermal.-
Cor. Center St, ir Cottage Ave.

Tamaqua, Pa.

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gelipia: 

kormis ant kojų tai gausi po 
5c. 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 dy 
ka rodą. —Raszyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9. z 
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

Lietnyfož&s# Agentas]
SZIPKGHCZIU $ ram
Parduoda Ssipkortes ant geriausiu 

linijų in r isz Lietuvos. Šiunczia 
Piningus in v sa» dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai’

Kas nori atgabent sz Lietuvos 
savo gymines ar p .žinstamus tai ra
ižykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias. prexes Szipkoreziu ir 
galima dar'pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. R szant prisiu 
ikite už 2c. stempa o gausite greits 
atsukimą.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu tavoru ir Buozerae.
Fr. Petraitis - Clymer, Fa.

NĘDELIOJ, 23 AUGUSTO
Koncernai Allentown dyka 
Isląiltl Parke popiet, per gar 
kapeli jas. ' ’

Kardinolas Lugari mirė.
Rymas.— Kardinolas Lu

gari, assesoris apasztaliszko 
sosto mirė praejta petnyczia 
turėdamas 68 metus. Jojo 
sukcesoris likos da nepaženk
lintas.

Suimta banditai.
Lodžius.—Tuszino kaime 

policija suseke butą, kuriam 
slėpėsi penki pavojingi bandy
tai. Namus apstojo kariuome
ne.

Banditai bandė d 
bet policija atėmė isz ju^ra
kius ir aresztavo. gį E

Boikotistu drauajįlSlM

Mrs W. D Powell nog 1426 E. 
Centre St. M«h >noy City, Pa. sako: 
‘ Per ilga la k 1 kentėjau skausmą pe- 
c/.uo: ia ir mano inkstai davė man 
daug ergelio Doan’s Kidney pigul- 
<os palengvino man visame. Dar vie 
na yputa mcsu szeiminoje teipgi ap- 
aike palengvinama nog tu pigulku.”
Ant pardavimo visuose aptiekose 

50o; baksukas. N epamirszkite vardą 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Vlilburn Co. Buffalo, N Y. parda 
*eiai Jei Snv. Vs.D<;iln

Levas vandenin prabuvo ik 
utarninko, isz vandens iszini- 
tas ir paguldytas ik petnycziai 
trupelneje; jo kuna apžiūrėju
si valdžia sanitoriszka graban 
uždariusi, neduoda niekam ati
daryt ik palaidos.

Juozas Aliszauskas apie 32 
ra. amžiaus, nevedes, paeina 
isz Lietuvos Suvalkų gub. 
Gražiškių bažnytkaimoi.

Juozas kiek laiko gyveno 
Philadelphijoi, isz amato 
kriauczius. Po jo gyvenimo 
ne kas žin kokia atmintis tarp 
lietuviu pasiliko. —S. K.

Ant Pardavimo.
Puikus namas. Ant pirmo 

floro randasi buczerne ir vai
siu sztoras, tarp buczernes ir 
sztoro szaucziu szapas, ant vyr 
sziaus 7 ruimai, isz kitos puses 
6 ruimai. Randasi puikioj vie
toi ant kampo Main ir River 
ulycziu, mieste Pequonock, 
Conn. Parsiduos nebrangei ba 
locainikas turi važuoti in tevy 
ue. Atsiszaukite ant adreso.

P. O. Box 202 * 
PequonQck, Conn.

Neužmirszkite tautieczTart
Lietuviai atlankytie savo 

dranga kad ir ant trumpos va
landėlės nusidžiaugsite isz sve
tingo priėmimo ir gaudami 
nuo visko geras rodąs lietuvisz 
kame name pas.

Mikola Roczewski
Feldstrasse no. 2-3

Eydtkuhnen Germany.

Farmos — Farmos
Parsiduoda pigei, didžiojo 

Lietuviu kolonijoj kur randa
si jau 154 lietuviszku farme- 
riu. Turiu žemiu su troboms ir 

“Sodais, iszdirbtos ir neiszdirb 
tos žemes prieinauczios prie 
upiu, ežeriu ir : 
Preke $8 1 
juokaut $100 Iii 
YzmoTcet lig 5 met 
tiems užniokame už J 
lio tikietai. 
kreiuki&^t^ifcl

202 Troy St; Dayton, 0.
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva 
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai 
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti 
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano locnam name vertes 
$14,000 ir esi u po kauczija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka 
dasižmoti prisiuskite 2c. strmpa.

Patarnauja Visiems

Tikslas szito 
banko yra idant 
patarnauti vis

uomenei, seniems ir 
jauniems, biednams 
ir turtingams. Priima 
paczedžius nog do
lerio vyrsziaus ir mo
ka 2 procentą ant 
meto už padėtus pini 
gus. Su džiaugsmu 
patarnausime bile 
kokiam reikale.

A. G. GROBLEWSKI
Co?. EŠbi & Sts. P’jTHeetE, Fe. 

„.SAVININKAS IR KABIU KANTAIS.. 
Bmly LI§tii?lszkii’Leiiklsz^ Yabh.

Puikus Vasarini Siutai.
Jaigu pirksite Nauja Siutą ar bile Kokiu 

Vasariniu Drapanų ar aprcdiruu tai ateikite 
peržiureti musu nauja Tavora. Vasarini 
Siutai vyrams ir vaikams pasiūti pagal nau- 
sios mados isz visokio materijolo.

Visokiu Vakariniu Apredimu kaipo tai: 
Sziaudiniu Skribeliu, Kepurių, Marszkines, 
Apatiniu Drapanų ir tas viskas kas yra reika
linga vyrams ar vaikams.

mokesti už dienos da^g|g 
šakoju Wdn -dAtba^M 
tai už dirbdavo nui^ĮH 
$20 ant nedėlios. Czioiia 
ventie yra linksma^nm^

.. NOTARIUSZAS..
ZJJ-Z35 vi. GEMINE ST., MAHANOY CITY, PA,

PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU 
......PO FRIZŪRA RAUDOS......

Vis > $1.60 i 
JgT'Kas atsius iszkirpes szila apgarsi- g 
nii! a isz “SAULES’ ir $1 per money * 
orelei, tai gaus visas 4 knygas 60c., 
pigiau. S

F. MIKOLĄ IMS f
Box 62 New York City f 

■į'

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

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. Iszduoda Dosto- 
vierenes del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, Špilkas ir t. t. 
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu Pinigus ir t.t., raszykite 
pas mane o aplankysite teisinga ataakyma. Apsaugoju Namus ir 
Naminus Daigtus nog Ugnies.

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunus Numirusiu...
Pasamdo Riginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir 
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir 
puikiause. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City.

Ant Pardavimo. %
Du lotai 50 per 200 pėdu 

didumo, teip gi prie szitu lo
tu. randasi suvirszum akieris 
žemes. Namas geram padėji
me. Randasi kaimelije Grier 
City, Pa. (arti Lakeside). Tu
ri but tuojaus parduota, todėl 
galima pirkti už labai pigia 
preke. Dasižinokite apie dau
giaus pas lojeri. (-gg oą)

> A. C. Sherman.
Hagenbuko Name.

Mahanoy City, Pa.

Naujas Iszradimas
Apraszima Šiunczia Dykai.

Kaip galima apsaugoti no ligų ir patu 
iszsigydyti be daktaro visokias liga?

Plauku puolimą ir užsiauginima; 
Nežali, Papuozkus, Pleiškas®? 
ir kitas panaszias ligas

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Komu užtrinu tik do, Mes 
turime apie puse milijono laiszku 
padekavonemis nuo žmonių visokia 
tautysoziu. Raszykite tuojau? 
adreso pas Spaoialistua:
Prof. Bruudza Co., Box Wo 
Sta. W. Kings Co., Brooklyn 
New York.

Naujiausias iszradimas.
Jaigu turi praplikuse galva? 

ar plaukaj slenka? Siuskite 
szienden $1, tai gausite verte 
gyduolių desetku doleriu; g va 
rantota 7 ingrediencijos kad 
užžaugys storus plaukus, nesi
gailėsite dolerio. Jaigu nepa- 
gelbetu bus sugražinti pinin
gai- Teip-gi iszsius placzes in 
formacijas no ko plaukai slen
ka ir plinka, pleiskanų atsira-! 
dymas ir nupuczkave veidai.

Tukstanczei dekavoja už dy 
ka rodą.— Raszyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists .9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

i y bada?
?3i.rš-fci£ Niaž'j!......4

....

Puikios Foulard Szlebes $6.50 
Specialiszkos Jekes - - 98c.
Naujos mados Andarokai 98c.

Vyriu ranku darbo Siutai $15, $18 ir $20.
Padaryti per geriausius krauezius amerike, laiko 
savo kol orą ir pavidalu bile kokiam ore.

i v < o Mahanoy City, Shenandoah, 
vjrtlllldll S ' MLCarmel, Landsfonl

Camden, N. J.— Nedelioje, 
26 Liepos po pietų keli lietu
viai užsigeidė ant upes laivelio 
pasivažinėti. Jie pasisamdė 
vaikinus kurie moka laiveli 
valdyti. Prisiyrė prie sausže- 
mio, anglikucziai isz valteles 
iszlipo o lietuviai nemokėdami 
valtelia valdyt muset 
apsilinksmine ir drąsus, 
leido patis sau važiuoti, 
nas isz tarp ju Juozas 
szauskas kitaip pramanytas 
(Levas) berūkydamas popiero- 
sa sėdėjo ant valteles kraszto 
ir, muset užsnūdęs dript ir nu
krito in vandeni, paskui ji 
viens lietuvio vaikas. Vaika 
tėvas griebėsi geibet ir iszgel- 
belo, o Juozas Levas nusken-

Central Parke o Eastojįd 
singus Allentown ir Easton 

Tikietai geri tik ant Specialiszk® Treiho.
. . :Y-

Lehigh Aalley 
Railroad

3000 prigėrė o 8,000,000 
keneze bada Kinuosia.

Canton, Kinai. — Pagal 
randaviszka daneszima tai 29 
orovincijosia tvanai padare 
Jledes ant keturiu milijonu 
doleriu, 3000 ypatų prigėrė o 
asztuoni milijonai žmonių 
keneze bada, nes vanduo už
liejo ukes ir namus. Dydesne 
dalis kaimu randasi po vande
niu.

z: >:< .......

___
-f ’. iL-ie,•■<kau«ie». uc ?■

— Ketverge Ashlando li- 
gonbutije mirė Juozas Griga
lius apie 40 m. senumo ženo- 
tas žmogus nog 1308 E. Pine 
ulyczios. Nabaszninkas paliko 
paezia ir viena suauguse duktė 
re. Paėjo isz Kauno gub. Pa
nevėžio pav. Subaczio parapi
jos. Laidotuves atsibuvo Su- 
batos ryta.

— Juozas Borauckas nog 
611 W. Pine ulyczios likos pa 
žeistas Boston Run kasiklose 
per nupuolimą anglius. Gydo
si namie.

— Balberis Juozas Ancere- 
viezia su visa szeimina iszvažia 
vo in Poolville, N. Y. kur ke
letą dienu pasiszvecziuos ant 
farmos pas Antana Kazlaucka.

f Subatos ryta mirė p. Lau- 
r'no Janulevicziu 11 menesiu 
senumo dukrele Kasė. Laido 
tu ves atsibuvo Nedelioj popiet 
Grab ori u s Traskauckas laido
jo kūneli.

— Jurgutis Jancus, dingo 
ant kalno rinkdamas uogas bet 
likos surastas per ejnanti ang- 
lekasi namon ir atvestas pas 
tėvus.

— Krapsztydamas dinami
tini patroną, Juozukas Seszke- 
viezius neteko keliu pirsztu 
per eksplozije.

— Pagal assesmenta, tai 
Skulkino pavietas turi turto 
ant $60,967,395. Gana turtin
gais esame.

— Subato ir nedelio vieszi- 
nosi A. Aleksandravicziute su 
Juozu Keniaucku Philadelfi- 
joi ir Willow Grove.

— Nedelos diena iszkeliavo 
in Atlantik City A. Szvarcai, 
F. W. Boczkauskai, J. Baltai- 
czei, J. Breidžei, p. Ardickie- 
ne, p. Kriaucziuniene, Helena 
Grigu, J. Vaitkunas, A. Au- 
gustaitis, P. Dulskis, W. Me- 
trulis, C. Kubilius, J. Novikas 
ir kiti.

And. Miliszauckas, Savininkas 
16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.

(Persai Central B. B. Dypa)

Jaigu kada busite Wilkes-Barre 
tai užeikite pas Andriu Miliszaucka 
<ur busite svetingai priimti ir gausite 
visokiu geriausiu gėrimu. Puikios ka 
dugines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokavo, visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net iszHavanos. 
Užeikite o busite visame užganėdinti. 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeina 
sugrįžta adgalios atsilankite,

r
Sziomis clitncmi? ptrkchm savo Szioia skersai kelio 
in Savo Iccna N r m a jo No. 133 W. Centre St. 
Ateikyte pažiurete Nauja Sztora o busite linksmai 
priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo’tai: 
Visokiu Moteriszku, Merginiu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu 
gatavu Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksna taipgi visokiu nau 
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.

HP 1 1^1 133 W. Centre St.,Ine Globe aty,pa.

a.

•<ks*n- V

VPrfesiJėntay.’ . • I
Y š<?e4 Pnytideptąs.

GERA PROGAI l

? GRAMATIKA - angliszkos kalbos j 
@ mokytis be mokytojo (apdaryta)

Preke $1.00 ♦

i VAIKU DRAUGAS-arba taip x 
m kyt'S s' aityti ir raszyti be
mokyt-jo - Preke 15c. 6 

L NAUJAS P,ŪDAS - mokytis
raszyti be mokytojo Preke 10c. i 

p ARITHMETIKA - mokinimuisi

Trokundu su paveikslais w 
(apdaryta) - Preke 35c. 1

iiJ.'ti pnjessj 
ei-io (bon- 

Bhriuo $2000 iki 
Atsiradus tokiam žmo 

g<Yi meldžiu per laiszka kreip
tis szitu adresu. (f,g oj)

M. Strikulis 
198 E, Main St.

Amesterdam N. Y.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMEUL

?: UNION NATIONAL BANKl 
į M&hXsWV CITY, FA '
f GAPrp.d Tt»< K $125.t?06. SURPLUS LB;.PROFrD $390000 i

Sot. vAist. Bandas tnri musu banke sudėtu piumngn. ~ t

tuviam ku<^^M
turi prastus darbu^B^^^^ 
ti in czionai. Žydu ir Slavo- 
ku yra prasigivenusiu; turi po 
kelis namus, teip-gi ir Italijo- 
nu. Lietuviu kaip minėjau 
ne už daug, bet visi sutikime 
givena, norint ne prie vienos 
vietos bet susiejna ir ranka 
vieni kitiems paduoda, pasukai 
ba broliszkai, norint vieni Su- 
valkiszkei o kiti Kauniszkei, 
bet skirtumo nėra tarpe juju 
visi yra doraus pasielgimo. 
Norint ežia nėra kunigo lietu
vio ne lenko, bet dorybe di
desne matosi kaip tuose mies
tuose kur yra lietuviu parapi
jos ir kur kunigai pamokslus 
pasakoje po pusei valandos 
apie parapijonu nedorybes. 
Kaip matosi tai Amerikoi ku
nigai nepataiso isztvii keliu, 
bet dar juos padaugyna, tai 
yra privaiso daugiau. Kur tik 
ne buna susitverus parapija, 
ten meile tarpe lietuviu dides
ne yra. Kada parapija sutve
ria tai ir visoki persekiojimai 
prasideda tarpe savųjų. Kas 
tame yra kaltas tai tik vienas 
Ameiikos biznis ta žino. Ku
nigas isz parapijonu buna ne 
užgahadytas vėl, parapijonaj 
isz kunigo gaspadoriavimo ir 
tokiosia parapijose supratimas 
yra Amerikanskas.

South Norwalk, Conn.— Szi- 
ta aplinkine dar mažai yra ži
noma del lietuviu apsigyvenu
siu po Suvienitas Valstijas, 
kad dar-gi ežia tik septintos' 
familijos lietuviszkos, ir, gal 
apie tuzinas pavieniu. Neku- 1 
rie yra ka tik atvažiavę isz ki
tur jeszkotie darbo.

Darbai ir czionai eina pras
tai, bet kas nori dirbti bilia 
darba, tai toki gauna, ir toki 
gali gauti darba kurie yra pra
mokta, prositie marszkinius, 
skribeles ir spinas dirbtie.

Czionai yra visokiu darbu: 
szilku audimo fa brikos, ir vil
nų audimo fabrikos ir kitokiu 
ne dideliu szapu yra per 50. 
Pasakojo lietuviai kur e nuo 
seniau apsigivenia South Nor
walk, kada darbai gerai ėjo, 
tai bosai gaude darbinika kaip 
tik pamate ejnanti pro fabriką 
tai vadino prie darbo. South 
Norwalk skaitosi apie 8000 
giventoju. Tėipogi East Nor
walk ir Norwalk susiejna in 
vieta. Bet dar dabar raszosi 
in tris skirius. Gal kada atei- 
tei raszisis in viena miestą. 
Norwalkas turi mažiau given
toju už South Norwalka, vie
nok yra nubalsuotas ant mies- 

j to. O South Norwalk ir East 
i Norwalk nesiraszo miestas. 
I Prie visu trijų szitu perskiri- 
: m u prie j na vanduo mariu. Už 
i tai vasaros laike darbu yra 
j prie doku kurie netingi dirbti. 
I Czionai eliamsu (varliu) gali- 
| ma prisikasti kiek kas nori 
\ tiktai del to reike turetie val

tis. Yra tarpie vandeniu ne- 
į auksztos žviruotos salos, tai 
I isz to žviraus su szakem iszka- 
| sa eliamsus, kurie vadinasi 
į “Stim cliąms”. Žuvu teip-gi 
I galima prisigaudit su sznuriais 
Į kas tik mili žuvauti.
į Biznius laiko dausmi^gMgg 
1 dai, Italai ir

( e. ^žisais audru'iiatojsfe Hėęj ks-i

G-vd. uao Gripgo........ ..
Liauka apaaugt'lajas............. .
Muva? į-jauku..............

mV! E,epKJ5.........
Kaisažis&s .......... .

ati&ūjriįius La-isa;....... .
--VytkrAn'.... ....

Begularkzkl 10 dienini gįĮanSįĮ.!. 
plaukimai.

Didžiausi dubeltavi szrubinei Laivai, tarpe 
Liepojaus ir New Yorko ir isz New Yorko ir 
Rotlerdama ir Liepoja. Pigios Prekes. Dasi
žinokite pas: A. E. Johnson&,Co. Gen. Pass. Agts.

37 Broadway — New York,-N.Y.

UETUVISZKAS^DVOKATAS 
Baltrus S. Yaukaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
A DVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
Geriauses ir didžiausias auniap 

piningo iszlaimeja provoaw už pa 
aidima kasiklose, fabrikuose, geD 
zinkeluose, labose ir Iszlaimej* 
provae kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai

Ądresa vokite:

' B-S-YANKAUS
LSI. Nassau Street

F*olithenia State Bank 
1910 Carson Street S. S. - Fittslbiirgh, Pa.

A ienir.tele I iefuvhzka FarJa. nuo 14 Sjalio 1913m. 
tapo perkialia in f-avo kena nan.ą 1910 Carson St., S. S.

EPittsburgh Ta. Lž lai piaszom visus noru viengianezius, 
I ietuviszkan I'ti kui kreiptis naujuoju adresu. Priimam 
pinigus; sucz dinimui ir mokam 4 Procentą už sudėtus pas 
mus pinigus: siureziam pinigus in visas dalis svieto, greit ir 
pigiai; parduodam szipkoilias ant visu linijų ir geriausiu 
laivu; padirbam visokiasrus23.es rejentali us dokumentus; su
teikiam rodąs dykai. Deltogi ne patingekit-kreipkytes prie 
vieninteles lietuviszkos per valdžia kontroliuojamos Rankos.

GARBUS TAUTIECZIAI: •' Kaip jau seniau nranesziau 
kad a.1 z pertraukiau visokius ryszius su savo senąja vieta, tai 
yia: kur randasi ant kampo 12-tos ir Carson St. S S. 
I ittsburgh, Pa., dabar praneszu kad mano biznio vieta randasi 
Polithania State Bank Bldg. 1910 Carson Si. S. S. Pittsburgh Pa 
(7 blokai nuo mano s< niau buvusios vietos). U žpraszau visus 
savo senus priettlius ir pažįstamus kreiptis prie manias, su 
tavo reikalais, naujuoju adrefa. Na gi, savas pas sava. 
PAUL V. OBIECUN AS, 1910 Carson St., S.S. Pittsburgh, Pa

SPECIALISZKA EKSKURCUA
( Glen Onoko

Ant Pardavimo.
Namai ant dvieju familiju, 

po 8 ruimus, Tamaqua, Pa. 
Statytos tris metai adgalios, 
lotas 27 140 pėdu didumo. Par 
siduos pigiai ba locnininkas 
perka bizni ir reikalauja pinin 
gu. Atsiszaukite po No 25 
Seventh St. Mahanoy City, Pa.

Kiekvienas Lietav.SEkas Šstorninkas 
taipgi privalo užlaikyti visada siusk 
puikias Lietuvisskas Gyduoles save 
feztorucse ant pardavimo, kad^musv 
tautieczei reikalaudami galėtu jand- 
pirktl ir nereikalautu iszduoU 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sstoruinkai 
raškykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; pardnokyie 
musu tyria Lietuv isskas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame,

Egiutere No.l........ 
Egiutero No.2........ 
Zmijecmik..........21 
Gum bo Lasz&i...... .
žfesskos Mosfis....... 
Trejanka............... 
Linimentac vaikams 
Gyduoles nuo KosuI 
Liepiu Baisamaš .

Ssftty’SJSk’soa dėl wku .......... ..gA
M. Utėliai vaikams aursKMji

’'' nuo Kirsaeliu
Vanduo nuo Ardu ............ .......
Ugnial.raukis,.........i..........2? 
Skilvio Laaxai
* fytl. užlaikiaiui VkdaĮįdfcHm!'- ir 

Kt ihčjd ra.f
Uicure ^rb% gyd Hstmstywo |3.č

■ iy-l. dęl TeiisUmo Pilvo....■ ... ,-ei 
Vlikdiai

tikaudejinjo:................................ 51
basjsai nuo D&»tu.

ei'»np .yd I (9A v>|ip,{.vi 
g Mi m-fu TTyT7 a i ta; zylTkf VaVdgii D tlTii ą ' 
kt.i l<ji ,1 :< ku ilsime ai t jos greita : lydą.

8 S. Washington ft, Wilies-Barrc, Fa . Tr 
! k į Jvj į Ku t irt Ir Į-Vi w- -

FIR)5T A 
NATIONAL BANK

MAHANOY. CI T.Y. PA. ..

--I'liinK*

rus23.es
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