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Badai Jonas Mieželis buvu- 
sis prezidentas anglekasiu uni
jos ketina apimti redaktorista 
anglekasiu laikraszczio “Mine 
Workers Journal’- kuris iszej- 
na Indianapoliu. Tebyris re- 
daktoris padekavojo už dinsta 
o kaip rodos tai Mieželis 
priyms redaktorista.
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Metas XXIV

Seniausia ir dydžiausia liga 
muso tautos-— yra “nesutiki
mas”, kurs daug mums blogo 
padare ir daro, kadangi nesu
tikimas tik ardo musu vienybe 
ir nedaleidžia mums, nieko 
giaro nuveikti, Nesutikimas, 
užvidejimas ir kvaila puikybe, 
arba tas žeminantis asz persky 
re mus ir ežia Amerikoi net in 
kėlės partijes. Pakol tu ligų, 
tu kirminu graužaneziu ir 
naikinaneziu musu dvasiszka 
sveikata nesirūpinsime isznai- 
kyt, organizmas musu tautos 
nebus sveikas o atejtis persista 
to mums liūdna. Duksaujame 
kalbėdami: “Vienybes mums 
reike, vienybes!” ] 
būti tarp musu, vienybe, j' ' 
nėra sutikimo, kursai yra rei-, 
kalingiausiu visom, ypacz Laidotuves atsibuvo Subatoje 
vargstaneziom po jungu galin- \ 4 diena Kovo, 9 valanda ryte 
go prieszo, tautom taigi ir įsz Szv. Jurgio kata, bažny

czios in Szy. Kazimiero betu- 
viszkas kapines. Pasiliko dy- 
džiausiame nubudime pati Ma 
rijona ir vaikai: Jonas, Myko
las, Antanas, Stanislovas ir 
Zigmuntas.—■ Tegul Dievas 
jam suteikia amžina atsilsi dan 
gaus karalisteja.

Szi menesi sukaks szimtas 
metu kaip susitvėrė Skulkino 
pavietas, kuris szendien yra 
vienas isz dydžiausiu pavietu 
visam Pennsylvanios steite. 
Taja diena apvaikszczios isz- 
kilmingai.

j- Su nubudimu praneszain 
api mirti a. a. Mikolo Tauane- 

Bet knip ".'iii j ' ieziaus, “Kataliko” leidėjo
• - je; tėvas. Mire pelenu diena ryte,

I susilaukęs 71 metu amžiaus

mums. Visuteisingiausiai skani 
ba lenkiszkas priežodis: “Zgo- 
da buduje, niezgoda rujnuje.”

Visoki muso užnaanimai pa
siliko bergždžiais, igi nepalau- 
sime vien del savo partijoniu 
nesutikimu viena kitu, kad ir 
labai geru muso visuonieniai, 
užmanimu naikinia. Concor
dia resparvae crescunt deseor- 
diamaximae dalibunltir. Ar 
prisiturime mes tos teisingos Slavokai prisiuntė isz Ameri- 
nuomones? Vienybe ir sutiki- ko s
mas idealu musu privalo būti, praejta 1910 meta. Tasai skair

Pagal Viedniaus Austrijos 
paczto raparta tai Ungarai ir

Gana pažvelgt in muso lai- 
kraszczius, kaip muso “vado
vams” rupi sutikimas, kaipo 
toli esame nog to ydealo. Lai- 
krasztis yra paszvenstas del vi 
suomenes, o ne asabiszkiems 
reikalams....

Spauda musu, tai musu ga
lybe, tai muso vadas kovoje su 
prieszu varžaneziu musu nog 
Dievo mums duotas tiesas. Ar 
musu laikraszczei nesigiria kad 
kovoje delei “teisybes” usz 
“paveržtas tiesas” pasiszvente 
reikalams tautos ir tėvynės— 
bet ar teisingai tie muso lai
kraszczei savo užduoti iszpil- 
do? Ar ne laikraszczei yra dy- 
džiausiais ardytojais muso vie
nybes ir naikintojais sutiki
mo? Vieton jungti žmonis in 
vienybe, idant sustiprint savo 
pajėgas, reikalingas mums mu 
so padėjime, laikraszczei del 
asabiszku kokiu neapikaneziu 
kovoje tarp savias ir vieton 
sžviesti visados puikia paveiz- 
da, sėja tarp žmonių pikta ir 
tokiu budū visuomene dalina 
in prieszingus kits kitam 
žus.

Ar-gi nelaikąs butu 
prasti, ar ne laikas butu 
rairszt visas savitarpines neapi 
kantas atsimyt, kad esame vai
kais vienos motinos muso tevy 
nes Lietuvos, ar ne laikas bu
tu paduot vieni kitiems brolisz 
ka ranka tart: “United we 
stand, devided we fall”, susi- 
riszt vienybes rysziu, idant 
bendrom pajėgom atsispirt 
priesz ta, kuris tikru musu 
nevidonu yra? O jus “vado
vai” neužmirszkyt psnkto pra- 
šzimo maldoje “Teve musu” — 
matikyte artima savo ne tik 
prietelije, nes teip daro ne 
“pagonis”, bet ir “Samaritone” 
o ko galybe ir ginklu neingai- 
lesi, ta veik savo meilia apga
lėsi.

Kartoju da karta, kad 
mums reike pirma pasveikt 
isz tu ligų, kurios naikina 
czielybe muso visuomenes or
ganizmo, idant usztikrint sau 
gyvasti.

savo gymines $37.060.000 Į 

lūs yra penkis kart dydesnis 
ne kaip mete 1900.

Gorsetas arba vyste.

aba-

susi-
pa-

QejeužlO<'

>da Sztorį

Povilas Pilarskis (Pulaski) 
per daugeli metu turėdamas 
saldinga užsiėmimą kaipo vice 
prezidentas U.M.W.A. tomis 
dienomis sugrižo in Kasiklas 
dirbti kaipo “ripersmonas.”

Ne tik szioi gadynei yra pa
žystamas moterėlėms gorsetas, 
teip labai bledingas moterių - 
visam organizatui inmankis su 
kurio pagelba moteriszke per , 
dirbinėja pavidala savo kūno, i 
nes buvo jisai pažinstamas pa- 
gal pasėkimo Dr. Pali, kuris 
savo istoriszka dasekima priesz 
nesenei apgarsino laikrasztije 
“Die Fr. Zeit.” jau žilos seno- 
viszkos moteres, kaip tai Grai
kijos ir Rimionu vieszpatistes. 
Senoviszkos Graikijos ponios 
ir Rimo savo gražius, ideabsz- 
kus, antiszkus kunus, verže 
jau konia tokioms paczioms 
vystemis, kaip ir szendien mu
so gadinęs “poniutes.” Garsus 
poetai, arba dainiai rimiszki, 
kaip tai Platus ir Terencijus 
juokėsi savo rasztuosia isz teip 
bledingo paproczio moterių. 
Skaudžiu botagu savo kliasisz- 
ko liežuvio plaka jie tuos in- 
vairius “apodesmus, stethode- 
mas, mamuilares ir facsa pec- 
toralis”, arba teip vadinamas 
vystės graikių ir rimionku.

Tada tin naudojo placzias 
juostas, kurioms varžėsi per 
liemeni senoviszkos moteres, o 
buvo tai paprastos “szniurau- 
kos”, kurios prilaikinejo sens
tanti biustą ir davinėjo patoga 
iszveizda stuomanio, arba pa
toga mergiszko stuomenio 
kvarma. Tos tai szniuraukos 
arba vystės kas kart juomenije 
buvo siauresnėm, net ant galo 
pasisekė XI sžimtmetije po 
Kristusui kulminaciszka punk
tą. Valframas von Eschen-
bauch raszo: “Žinoma yra
kaip plona skruzde juosmeni- 
je, bet dar plonesnes yra mo- 

; terš.” Dr. Pali daejdamas prie 
, reformacijos gadynes, prie mu 

su laiku,’ nupeikia labai ta pa
vojinga papratima. Nors szioi 
gadynėje mokinti stengiasi isz 
rodyti visa baise blede kokia 
atnesza žmonijai vystės, vie- 
nog pakol isznaikins ta mote- 
riszka paredala, daug da metu 
praejs, kadangi būdas mote- 
riszkes nepavelis jai niekad 
palikt save tokia, kokia yra 
sutverta.

Pati szauke jin isz grabo-
Sharon, Pa.— Būdamas pa- 

szauktu per savo mirusia pa
ezia idant su jaja susivienitu 
ant ano svieto, Szinias Szvart- 
zas, 72 metu senumo, bandė 
iszpildyti paliepima savo pri- 

; siegos per nusitrucinima, bet 
. daktarai in laika iszgialbejo 

senuką. Tvirtino jisai, buk jio 
jo mirusi pati pasirodė jam 
laike sapno melsdama jio idant 
ejtu pas jiaja.

Juoda pekla.— Iszbjauri- 
ninias jaunu mergaieziu.

Minneapolis, Minn.— Sa- 
narei “Humane Society” iszti- 
rinejo bjauria urvą ant 2 Avė. 
kuria laike du brolei pus-mu- 
linai. In taja urvą privilioda
vo jaunas mergaites nog 10 lig 
16 metu su kuriom apsiejda- 
vo gyvuliszkai, parengdami 
jiaises ant nemoraliszko gyve
nimo. Mergaites neiszejdavo 
isz tosios pekliszkos urvos ko
kios in jia inejdavo.

Palicije ir tėvai ne butu apie 
tai nieko žinoja jago ne butu 
viena isz mergaieziu per sapna 
iszs’davus. Nakties laike turė
jo baisu sapna, paszoko isz lo
vos su rinksmu. Tėvai atbe- 
gia užklausė priežasties sapno 
ir dažinojo nog mergaites vis
ką. Dave žinia palicijai, kurie 
aresztavo juodus velnius.

Gervalei parsidavė in bal
ta nevalia.

Milwaukee, Wis.— Morta 
Rutkauckiute 19 metu patogi 
mergaite likos tomis dienomis 
apsudinta in kalėjimą už vedi
ma gėdingo gyvenimo. Su jia
ja aresztavojo koki tai Charle- 
sa Bubena kuris prisipažino 
policijai buk gyveno isz pinigu 
uždirbtu per Morta. Norints bu 
vo aresztavota kelis kartus, bet 
nepalove vesti gėdingo gyveni
mo. Ant galo B'ubenas jaja 
patalpino savo name ir atves
davo savo draugus ant pasi
linksminimo. Dabar abudu 
randasi už grotelu.

Dvilinkai užgimė atsky- 
riuosia menesiuosia.

Yuba City, Cal.—Mrs. And
rew Smith, pagimdė dvinukus 
bet ne tam paežiam menesije, 
nes vienasgyme Vasarioo kitas 
Kovo menesije. Pirmutinis už 
gyme kėlės minutas priesz pu
siaunakti Vasario 28 o antras 
užgyme tuojaus po pusiaunakt 
Kovo 1. Norints yra dvinu- 
kais, bet perkelamam mete ne 
gali abudu apvaiksztinet savo 
užgimimo dienas, nes vienas 
antro pripuola in dvi dienas 
paskiau.

Isztekejo už devinto vyro.
Evansville, Ind.— Polly 

Ahn Weed 73 metu senumo, 
turtinga naszle, tomis dieno
mis isztekejo už devinto vy
ro Harrisono Strodas 69 metu 
senumo. Pirmutinei tris mire, 
du atėmė sau gyvastes o su ke- 
tureis atsiskyrė. Sena kvaile 
tvirtina buk visus szirdingai 
milejo.— Pasirodo kad szir- 
dingai(?) milejo, jago du atė
mė sau gyvastes o keturi iszsi- 
painiojo isz mazgo moterystes.

Baisus atsitikimas.
Molody Galicije.— Katrie 

Krilikiene, skalbdama drapa
nas, pastate ant pecziaus katy- 
la del verdimo o pati nusidavė 
in kroma pirkti muilo. Motina 
neprijausdama jokios nelaimes 
paliko mieganti kudyki ant 
pecziaus. Kudykis po iszeji- 
mui motinos, pabudo, o norė
damas nulipti nog pecziaus in- 
puolė in katila verdanczio van 
dens. Kada motina sugryžo, 
užtiko kudyki jau gerai iszvir 
ta. Oj motinos, motinos nie
kad ne galite būti už daug sau 
gios palikdamos vienus vaikus 
namieja.

Plaukenczios kapines.
London.— Žinios isz Peters

burg© danesza in Londoną, 
buk ant Kaspeisku mariu, li
kos surastas laivas arti Astra- 
kano, ant kuriuo visi laivoriai 
buvo suszalia ant smert. Isz 
viso rado 30 žmonių ir pati 
kapitoną.

Dydelis sziksztuolis.
. Parižius, Francije.—Ne per 

senei mirė senam name ant ga- 
lo miesto Parižiaus sku puolus 
nekokis tai Sebilleau. Kitados 
pildė jisai randaviszka dinsta, 
o kad buvo dydeliu sziksztuo- 
lum surinko suvirszum septi
nis tukstanezius doleriu. Paga 
lauš pamėtė tarnysta ir gyveno 
b- jokio užsiėmimo o szeirny- 
nai liepdavo sunkei dirbti ir 
didinti jio kapitola. Apsiejti- 
nejo su savo vaikais ir paezia 
žveriszkai, priversdamas anuos 
net elgetauti ir rinkt jam pi
ningus visokeis budais.

Gyveno vargingai ir nieks 
ne nedasiprato kad turėjo jis 
tiek pinygu, netmirus jam pa
tyrė apie palikimą jo, isz ko 
pati ir vaikai lenvgiau atsidu
so.'

Gavėnios Pasnikas.
(Suiyg Philadelphijos archidijecezi- 

jos valdytojo Jo M. vyskupo 
Prendergast’o padavadijima.

Laidotuves Kun. Abromaiczio
Tukstanczei žmonių atidavė paskutini pa- 

tarnavima mirusiam prabaszcziui.

Kun. Džekonas isz Mouch Chunk ir buvo.

apsaki-

Trumpi Telegramai

“Tamba

ap- 
ir

gy-

Visi tikintieje sukakę dvi- 
deszimts pirmus metus turi už
laikyti Gavėnios pasninką, jei 
deljteisingu priežaseziu neyra 
dispensuoti.

Paliuosuoti nuo pasninko 
yrai ligoniai, ne sukakę 21 
metu, moterys szesziauninkes 
ir žindanežios, tie ka sunkius 
labai darbus dirba ir senatvės 
apsilpninti seneliai.

Iszskyrus nedeldienius tik 
vier i kart ant dienos valia pa
valgyti iki soeziai.

Dienose, kada leista valgyti 
su mesa, nevalia valgyti žu
vies ir mėsos prie to paties vai 
glo.^

Vakare pavelyta užsikasti, 
bet negalima suvalgyti dau
giaus kaip 8 uncijas (puse sva
ro).

Sulyg Apasztaliszkojo Sosto 
Indulta, iszduota 3 d. Rugpiu- 
ežio 1887 m. yra suteiktos dar 
szios dispenses:

Musztine su razbainyktiis.
Paszavur, Britiszka India.— 

Garsingas razbaininkas Haki- 
mas Kaliu likos netikėtinai už 
kluptas urvoje su savo 30 
draugais per angliszka vaiska. 
Pulkauninkas Keppel davė ga 
na. laiko razbaininku vadui ant 
parsidavimo, o kada laikas pra 
ėjo, pradėjo szauti isz greit- 
szaunamu anuotu ir visus už- 
niusze iszskyriant tik penbij.

500 iszbatlejusie kinezikai 
sudeginti.

Victoria, B.C.— Priversti 
per bada ir neiszpasakyta val
ga, kuopos nelaimingu Kinczi- 
ku užpuolineja ant kaimu, api 
pleszdami ir užmuszdanii tur
tingesnius gyventojus. Padėji
mas yra baisus pagal
mus pasažieriu kurie pribuvo 
isz Kinu ant laivo 
Maru”.

Vienoje vietoje gyventojai 
naršei atsispyrė prieszais tokia 
banda plesziku o tai buvo ap- 
murintain kaimelije Kunshan, 
40 miliu nog Shanghai.

Toji banda kuri susidėjo isz 
500 ypatų, užklupo netikėtinai 
ant gyventoju kaimo Kunshan 
apipleszdami kromus isz' viso
kiu valgomu dalikli, užmusz- 
dami arba pažeisdami tuosius 
kurie jiems pasiprieszino.

Kada pleszikai ketino 
leisti apipleszta kaimeli 
užklupti ant kaiminiszko,
ventojai antro kaimelio surin
ko kiek galėdami vyru o apsi- 
ginklavia ėjo pasitik pleszi- 
kus. Prieja prie mažo kaime
lio užklupo ant plesziku, ku
rie pasislėpė in kaimeli. Tada 
apsiginklavia žmonis uždare 
bromus miesto, uždege grin- 
czes krumuosia sudege 500 
plesziku neiszleisdami ne vie
no.

— Vienas milionas Kinczi- 
ku numirs isz bado lig pirmu
tinio uždęrejimo o kuris bus 
labai mažas, nes žmonis ne tu
ri pajėgu iszdirbti laukus a ir 
gyyulu ne turi prie darbo nes 
visus suvalgė.

— San Fransisco, Cal.— 
Czionaitinei Kinezikai nusiun
tė 20 tukstaneziu doleriu del 
iszbadejusiu savo tautiecziu.

§ Glen Lyon, Pa.— 60 me
tu senumo J uozas Kroczna ne
galėdamas iszsigauti isz de- 
ganezio namo sudege ant 
smert.

§ Freeland, Pa.— Ona Men 
czik apžiūrėdama savo tėvo 
revolveri nusiszove ant smert 
patraukdama vamždi.

Karalienes dama 
nužudinta.

Rimas. Kuningaiksztiene di 
Trigona, patogi ir jauna dama 
kuri pritarnaudavo karalienei 
Helenai, likos nužudinta hote- 
lije czionais per pulkaunyką 
Paterno. Priežastis žudinstos 
yra nežinoma o randas svarbes 
niu žinių neiszleidže.

A.fA. KUN1NGAS PETRAS ABROMAITIS.
Kaip milejo žmonis mirusi 

kunyga Petra Abromaiti budi 
jo tukstanczei žmonių Subatos 
diena kurie pribuvo isz visu 
szaliu atyduoti paskutini pa
tarnavima buvusiam prabasz
cziui.

Petnyczioje Mainersville ku 
nas likos paguldytas puikiam 
grabe ir pastatytas priesz alto
rių bažnyczioje kuri sergėjo 
sargai. Dydele myne žmonių 
per kėlės valandas ėjo dirste-* ' ĮZVA UVAVV . VJW

Per vakarienes užkandi pa-: yey anį veido milemo kuninge- 
lyta valgyti duona, sviesta, ]j0. Subatos ryta, 10 valandavelyta valgyti duona, sviesta, 

visokius vaisius, daržoves, pie
ną kiauszinius.

Leista isz ryto iszsigerti ka 
szilto: puoduką arbatos, ka
vos, czekolados ir užsikasti 
szmoteli duonos, bet ne dau- 
giaus kaip dvi uncijas.

Pritaisant daržoves ir žuvis 
pavelyta naudoti taukus vie
toje sviesto.

Nedeldieniais leista valgyti 
mesa kad ir kelis syk, o po sy
ki ant dienos pavelyta valgyti 
mesajsziose dienose: panedelyj, 
utarninke, czetverge ir suka
toj, iszskyrus czvertines dienas 
ir Didžiąją Subata.

./Kurie del senatvės ar sun
kiu darbu yra paliuosuoti nuo 
pasninko, virszminetose dieno
se gali ir daugiaus nei viena 
syki valgyti mesa. Kas ne ga
li pietuiti vidudienyj, tai gali 
atmainyti valgiu tvarka, už
kandi darydamas diena, o pie- 
tuidamas vakare.

Sulyg ypatinga Apasztalisz- 
kojo Sosto leidimą darbinin
kai ir ju szeimynos gali viena 
kart ant dienos valgyti su me
sa per isztisus metus, iszsky
rus visas petnyczias, Pelenu 
diena, Dideses Nedėlios sei'eda 
ir subata ir Kuczia. Kurie pa
sinaudoja isz tu dispensu, ne 
gali prie to paties valgio val
gyti žuvi ir mesa ir yra ragi
nami padaryti isz savo valios 
koki marinimosi akta.—

§ Philadelphia, Pa.— Gar
singas lenku drutorius Zbysz- 
ko paguldė savo priesza Dr. 
Rolli. Laike ymtiniu vagis pa
vogė Rollerui auksini ziegore- 
li o Zbyszkui nauja overkoti.

prasidėjo želamiszes, prie ku
riu dalybavo daugelis kunygu 
pribuvusiu isz aplinkines. 
Džekonas Massonas isz Mauch 
Chunk, kuris perstatė bisku- 
pa turėjo miszes, kuriam asis
tavojo kun. Dargis isz New 
Philadelphija, kun. Vizgirda 
isz Wilkes-Barre, kun. Tasz- 
kunas, pamokslą kalbėjo kun. 
Dumczios isz Girardvilles. Po 
misziu grabas likos uždarytas 
ir nunesztas ant Readingo sto
ties, kur jau lauke specialisz- 
kas trūkis susidedentis isz de- 
szimts vagonu idant nugabenti 
kuna in Szenadori, kuris pri
buvo api treczia valanda po 
piet.

O kad taja diena ne dirbo 
kasiklos ant atminties mirusio 
kun. Abromaiczio, tukstanczei 
žmonių susirinko prie stoties. 
Puiki! graba nunesze in lauke’ 
ma karavona A. Navickas, J. 
Ancereviczius, A. P. Tabaras, 
K. Radzeviczius S. Dovidai- 
tis, ir J. Lauraitis. Pribuvusie 
kunygai važiavo karietosia o 
paskui ėjo lietūviszka ir Elmor 
kapelijos graydamas graudin
gus marszus sekdamos paskiau 
ėjo visos bažnytines draugys
tes.

Daugeli mergaieziu parėdy
tos baltuose szlebesia ėjo pas
kui graba barstydamos žiedus, 
ka padare dydeli inspudi ant 
visuomenes. Kada gailės pro
cesijų artinosi prie bažnyczios, 
varpai užskambejo graudžei 
pasveikindami buvusi prabasz- 
cziu, mine žmonių apsiaubė 
bažnyczia. Burmistras Strolis 
su pagialba palicijos dare vi-

gailėjo pribūti atiduot pasku
tini patarnavima mirusiam 
draugui.

Sekanczios draugystes isz 
Szenadorio eme dalybas lai- 
dotuvesia: Jurgio, Juozapo, 
Petro ir Povilo, Vincento, An
driaus, Povilo citizens, Stanis
lovo, Mikolo, Danielaus, Jono 
Tamoeziaus, Stepono, Darni- 
niko, Asztraus Bromo, Mar
tino, Jokūbo. Adomo sūnūs, 
Augustino, Algirdo, Lietuvos 
Sargai ir Laisves Lietuviu Sū
nūs. Isz Minersvilles pribuvo 
draugistes: Kazimierio, Vin
cento, Albino, Jurgio, Fran- 
ciszko ir Szimono Daukanto.

Reike priminti, jog da teip 
milžiniszku laidotuvių szioi 
aplinkinėj ne buvo isz ko duo
dasi suprast, jog mirusis [ kun. 
Petras Abromaitis buvo mile- 
tu ne tik per savo tautieczius, 
bet per visas tautas, ka davėsi 
regeti diena laidotuvių.

Lai silsisi.a. a. kun. Abro
maitis amžinam atsilsi ir buna 
priymtas terp palaimintu dan
gaus karalisteje o jojo atmin
tis pasiliks terp žmonių ilgai.

same puiku paredka lauke ir 
bažnyczioje.

Absolucije davė džekonas 
Massonas kuriam asistavojo 
vietinis prabaszczius kun. Ka
minskas su daugeliu kunygu.

Priesz tai apie szeszi tuks- 
tanezęi žmonių ėjo dirstelėt 
paskutini karta ant veido bu
vusio prabaszcziaus, pradeda
mi ejti nog treczios lig penk
tos valandos ir da ne butu pa
baigė ėja, nes isz priežasties 
vėlybo laiko, turėjo pradėti 
ceremonijos bažnytines.

Žmonių apgaudinėjimas.
Palanga. Kad daug dar yra 

tamsiu žmonių, matyti kad ir 
isz to, jog pas mus atsirado 
szundaktare apgavike, be jo
kio mokslo mergina. Isz kitos 
parapijos atsibastė, prasimanė 
žmones gydyti. Kažikokius 
szlamsztus suvirina ir už juos 
kartais po 3 rublius už buteli 
atima, su tais vaistais Bemaž 
ko viena moteriszke isz svieto 
neiszvare. Vienas vaikynas 
tais vaistais užnuodytas krito 
ant lovos ir dabar guli. Szun
daktare turi keletą savo sėbru 
kurie prikalbinėja žmones, 
kad ji stebuklingai pagydanti 

‘ h- taip privilioja tamsus žmo
nes. Kitas po 6-8 rublius už
mokėjo. Isz tokio gydymo nei 
vienas dar nepasveiko, bet 
kaip girdeties, kožnas guod- 

’ žias, kad bloginus liko.

likos atitrauktas kadaSzitas paveikslas 
a.a. kun. Abromaitis pirma karta pribuvo 
in Mahanoy City.

Ant kapiniu kun. Džekonas 
Massonas turėjo puiku pamok
slą, kuris sugraudino milžinisz- 
ka myne žmonių lig Įaszaru.

Vincas Minkeviczius užsiė
mė laidotuvėms.

Kunygu radosi isz visu ap
linkiniu, lietuviszki kaipo ir 
svetimtautiszki, kurie nepasi-

Reikalaujame.
Kožnam mieste Lietuviszku 

agentu del gavimo-orderiu ant 
moterių apredimu, teip-gi sztor 
ninku ir pedloriu kurie norėtu 
imti orderius ant moterių ap
redimu. Musu fabrike galima 
gauti kanopigiause. Del agen
tu pristatome sempelius ir ki
tus reikalingus daigtus. Raszy- 
kite Lietuviszkai ant adreso:

J. F. Richard (to 26.) 
140 Maple St. Holyoke, Mass.

Ant Pardavimo.
Geras biznis, ziegoriu szto- 

ras, ir daugiau visokiu daigtu, 
czionais ziegormeisteris gal lik 
ti jeigu perkikas iszmano 
kaip taisyt ziegorius, parsiduo 
da pigiai isz priežasties jog sa
vininkas yažuoja ant farmos 
gyvent, atsiszaukt ant adreso:

(0ė °1)
Kaz. Marcinkewicz
1035 Michigan avė.

Sheboygan, Wis.

Viduria Sz, J urgio bažnyczioa Shenandori is z kur atsibuvo laidotuves.



ffllBININKO [JOKIE.
Isz Czetyisztyo.

— Dig sziol vi skas gerai ir 
ramu—atsake Henry Lion.— 
O pas jumis kaip?

— Turėjome kelis susirėmi
mus su tais raudonskuriais, 
ale mus didesnis būrys, taigi 
mus bijosi. Isz kur grįžtate?

— Isz Jeffersouo — tarė 
Brisson— jau pardavėme aku- 
ras.

Dar valandėlė pasikalbėjo 
ir persiskyrė. Kada Lion va
žiuodamas pradėjo dainuoti 
palengva viena ten kokia 
dainele, Brisson tuojaus atsi
liepei

— Perstok dainuoti Henry, 
turiu koki tai blogąją t jautimą. 
Perdaug laimingai mums seka 
si, o kur atsiranda daug lai
mes, tankiai apsireiszkia ir ne
laimes.

— Prietarai!— 'atsiliepe 
juokdamasis Lion.— Kas gali 
blogo atsitikti? Savo moteris 
palikome sveikas, jas laiko 
savo globoje Adrijonas ir Lo
la.

— Nuolatos bijausi ' indijo- 
nu— kalbėjo užsimislijes Bris 
son.

— Tas tiesa: tasai laukinis, 
kuris iszgelbejo Lola, prapuo
lė nereikalaudamas sau užino- 
kesczio, tas taigi ir gali but 
nužiuroma. Ale buk geros mis 
lies, jei kartais užpultu, mokė
sime ir galėsime apsiginti. O 
dabar kalbėkime apie savo rei 
kalus.

KalbedamiJ taigi apie bu- 
sianczius uždarbius už skuras 
ir futras, privažiavo namus. 
Kada jau pakaktinai prisiarti
no, Lion suriko:

— Ei, Adrijonai!
Ant to szauksmo isz namu 

pasirodė Liono sesuo.
— Kas naujo, Mare, pas ju 

mis? Ar namie viskas laimin
gai ?— paklausė brolis.

— Namie blogai ir liūdna— 
atsake verkdama sesuo.

— Del Dievo! Sakyk, kas 
atsitiko ?

Abudu nuszoko nuo vežimo 
ir prisiartino prie verkenczios, 
kuri verkdama atsake:

— Adrijono nėra jau pora 
dienu, o Lolos nuo vakar.

— Kaipgi laikosi mano pa
ti ?— paklausė Brisson.

— Guli silpnoka.
— Tai mano prijautimas!— 

atsiliepe liūdnai ir inejo pir- 
kion; paskui ji nusidavė ir 
Lion su sesere.

Lovoje gulėjo iszbalus ir su 
sirgus sunkiai Brissono pati, 
kuri pamaczius vyra, pradėjo 
tyliai verkti ir paklausei

— Kaip misliji, Jonai ar 
Lola gyva?

— Jei papuolė in indijonu 
rankas, tai be abejones yra gy 
va: eisiu ir iszgelbesiu ja, ar
ba pats pražūsiu.

■— Ir asz einu su tavim, ma 
no prieteliau— atsiliepe liūd
nai Lion.

— Taigi pasiskubinkime, 
Henry, užkaskime ir tuojaus 
in kelione.

Jiems bevalgant moterys 
papasakojo apie indijona, ku
ris užpuolė ant Brissono namu 
ir apie Lolos apsigynima.

Iszklausineje visas apylinkes 
isz katros indijonas turėjo atei 
ti ir katron pusėn Adrijonas 
su Lola nuėjo, abu medžiotojai 
pasileido savo vaiku jieszkoti.

Netrukus suseke Lolos pė
das, o po tam Adrijono: tasai 
buvo nuėjės kiton pusėn. 
Abudu tėvai atsisveikino ir 
kiekvienas nuėjo savo vaiko

pask'au ža zdn tui--j<> but 
riszta, nes daugi ui kraujo ne
simatė. Kaip juo* p.-il uo-uot ?

—- Palaukime naktie’, ale! 
pirmiausiai turiu apžiūrėti 
apylinke.

— lave pamatysiu.
— Ne taip lengvai: eisiu 

ant kra’zto miszko ir užsilip
siu in medi, o tu palauk czio- 
nai.

— Eisime kartu— tare Lion I 
tu abservuosi isz virszaus, o 
asz stovėsiu ant sargybos.

— Tegul ir taip bus.
Brisson nuo augsztos pu- 

szies pamate dvi szetras (palat 
kas), priesz kurias stovėjo sar
gyba. Priėjimas prie tu szetru 
buvo lengvas, kadangi stovėjo 
ant pat sodybos kraszto.

Peržiurejes taigi kuogeriau- 
siai vieta, nulipo nuo medžio 
ir apsakė Lionui visas tas ma
tytas smulkmenas.

— Kiek indijonu stovi ant 
sargybos?

— Po viena prie kiekvienos 
szetros.

— Du laukinius lengvai 
apeisime, tik reikalas tame, ar 
galėsime prisiartinti.

— Palaukime nakties— pa
tarė Brisson.—' Dangus apsi
niaukęs, matyt bus tamsu. Pa
lengva prislinksime ir be jo
kio trukszmo turėsime sargyba 
paguldyti.

— Meile del sunaus priduos 
šylu— tarė (Henry Lion, 
spauzdamas tvirtai medžiotojo 
peili.

— Mažiausias neatsargumas 
gali prapuldyt netik mus bet 
ir paimtus ne valion.

— Be reikalo tai man pasa
koji, Brissone, žinau, visi susi
judintu ant mus, jei tik sargy
ba surėktu.

PasitrauKe abudu szilo gi- 
lumon, o kada užstojo visiszka 
naktis, prisiartino prie sody
bos. Ant pažiūros sodyboje vi
si miegojo, vadas iszvakaro 
netiktai padvigubino prie sze
tru sargyba, ale apart to prisa
kė dvideszimts žmonėms but 
pasirengusiems ant visako. Da 
leido kadangi, jog baltieji no
rės gelbėti nevalninkus ir mė
gins ant sodybos užpulti.

Abudu medžiotojai paleng
va szliauzdami, netrukus pa
suko in szetras, turėdami pri- 
ruosztus ginklus, idant nelai
mėje butu galima atsispirti.

Taigi tokiame padėjime 
slinko pimyn, dairydamies 
aplinkui: buvo matomas tiktai 
menulis, kaip slėpėsi už debe
siu; pagalios priszliauže arti, 
gal kokius dvideszimts žing
sniu nuo kaliniu szetru. Pri
gulė prie žemes, kadangi tuo 
tarpu menulis iszlindo isz po 
debesiu ir apszviete apylinkes.

Ant placzios lygumos tie du 
medžiotojai tuokart perstatė 
pilkus gulinczius akmenis, bet 
smarkios sargo indijono akys 
tai nužvelgė ir jau nenuleido 
nuo akiu. Nekantrus Lion su
sijudino, kol menulis dar ne- 
pasislepe. Indijonas kaipo pe
lėda suriko, ant ženklo, kad 
ten kas toksai artinasi ir tuo
jaus prie jo atbėgo, deszimts 
kitu indijonu, laukdami aisz- 
kesnio ženklo.

Brisson ir Lion, nesuprazda 
mi tokios galybes, o pasinau
dodami tamsybe, tuojau pasku 
bo paskirton vieton. Jau Bris
son pagriebė savo glėbin viena 
sarga, o Lion antra, kad tuo 
tarpu aplinkui iszsi girdo indi
jonu kariszkas riksmas:

— Hugh!
— Esame pražuvę!— atsilie 

pe Lolos tėvas.
— Ginkimės!— atsake

pėdomis.
Jau pradėjo temti, kada 

Brisson nuolatos dabodamas

Lion.
Ir nakties tamsoja prasidėjo 

baisi kova.
Lolos ir indijono pėdu pedsa- 
kius, iszejo isz miszko ir tolu
moj pamate indijonu sodyba. 
Greitai f pasislėpė tankumyne 
ir atsigulė ant žemes. Po va
landėlei iszgirdo kokius tai 
žingsnius, atsargiai iszkiszo 
galva per krumus ir pamate 
savo prieteliu Lioną. Susikal
bėjo ženklais, idant pasitrau
kus in miszko giluma ir tenai 
pasikalbėjus.

— Lola pas indijonus — 
suszvapejo Brisson, kada atėjo 
atvangion vieton.

— Adrijonas taippat— at
sake Lion— matomai gynėsi, 
nes radau kraujo ženklas, bet

Jau tris raudonskuriai savo 
kraujais mirkino žeme, jau 
Brisson buvo sužeistas kirvu
ku in peti, kad tuo tarpu sody 
boj užgimė gaisras, ir medžio
tojai pamate isz visu pusiu 
beganczius apsiginklavusius 
indijonus.

Prerijų žaltys, atbėgės in 
kovos vieta, suriko trenksmin- 
gu balsu:

— Gyvus juos paimti! tegul 
gyvi prie stulpo pražus!

Indijonai atsakydami suszu- 
ko:

— Hugh!
Ant besiginancziu užmesta 

virves, parmesta ant žemes,

-mi-zta ir tuojaus invilkta 
abudu fzetrou.

Asztiiouis už niuztiH indi
jonus nutaria palaidoti, ale ne 
pirmiau, kol tie balti žmones 
ant pleciaus bu< nukankinti.

VII.
Auk".

Kaip tik praszvito indijonu 
sodyboj prasidėjo nepaprastas 
judėjimas. Vieni vilko rastus 
ir medžius su malkais prie ug- 
navietes, kiti tempe stulpus, o 
nekurie kasė duobes. Moterys 
kepe mesa ir ruosze gerymus, 
kadangi turėjo atsibūti puiki 
iszkilmybe. Tris balti žmones 
pražus ant pleciaus prie kan
kinimo stulpu, ju kraujais 
paszlakstys nakties kovoj už 
musztus indijonus, o vakare 
vadas, Prerijų žaltys, parengs 
svodbos puota su Balta Lelija. 
Tai-gi indijonams linksmybe 
buvo neapsakoma.

Kada stulpai buvoinkasti ir 
sudrutinti, pirmiausiai iszves- 
tas Adrijonas. Iszbales, su su
draskytais rubais ženge drą
siai, o net szypsojosi, idant 
tuo budu apsisaugojus neprie
teliu pajuokimo ir piktumo. 
Pririezta jis prie stulpo, taip 
kad nei pasijudinti negalėjo ir 
tik paskiau atvesta antrasis 
kalinys, Jonas Brisson.

— Kaip drūtas ir sudiev!— 
atsiliepe Brisson.

— Nesibijau smerties — at
sake Adrijonas— bet mane la
bai kankina biednos Lolos li
kimas.

— Matei ja?— paklausė tė
vas.

— Macziau. Gyva ir sveika, 
ale laukia jos paniekinimas — 
atsake sopulingai jaunikaitis.

— Tegul nubalusieji vei
dai tyli! —suszuko indijonai— 
jei nenori, kad jiems butu lie- 
žiuviai nukapoti.

Pririszta prie stulpo Brisson 
ir netrukus atvesta treczias ka
linys, Henry Lion.

— Mano sunau!—atsiliepe 
Lion ir nežiūrint sargybos, 
puolėsi prie Adrijono.

Nutvėrė ji indijonai ir nu
tempė prie stulpo, stovinczio 
viduryj kitu.

Henry Lion, žiūrėdamas in 
sunu, japsiverke. Laukiniai 
matydami aszaras, o mislyda- 
mi, kad jos bėga isz smerties 
baimes, pradėjo juokties ir 
szaukti:

— Szeszkai! Baltveidžiai tu
ri zuikio szirdis.

— Mano teve!—neverk ma
nes, juk mirsime kartu ir pa 
simatysime aname sviete.

— O, mano sunau! mano 
sunau!— pradėjo sielvartauti 

■ Henry Lion.
— Mirkime dvasiai!— atsi- 

\ liepe Brisson.
— Tylėti! Tylėti dabar!— 

suszuko indijonai, matydami 
prisiartinanti Prerijų žalti.

Ant duoto per vada ženklo 
prasidėjo zobova. Pirmiausiai 
iszejo saidokiniai ir strelomis 
skylėjo kaliniu | nubus, nepa- 
liezdami kūno. Po tam iszejo 
indijonai su kirvukais ir mete 
tuos kirvukas teip puikiai, kad 
kiekvienas kirvukas pataiky
davo in stulpus, nelytint kali- 

Iniu. Prerijų Žaltys szypsojosi, 
Į džiaugdamasis isz savo žmonių 

okio parinkto lavumo.
Dave ženklą, indijonai ap- 

simalszino, o jisai tarė:
— Paduokite man mano 

kirvuką, o tam jaunikaicziui 
pririezkite plaukus prie stul
po.

Kada prisakymas iszpildy- 
ta. Prerijų žaltys atsistojo 
priesz Adrijono stulpą, užsimo 
jo ir mete taip laviai, kad nu
kirto plaukus prie pat galvos. 
Linksmas '‘Hugh”! pasklydo 
aplinkui, o vadas iszdidžiai 
szypsodamasis nuėjo ir atsisė
do ant savo senosios vietos.

Tuo paežiu laiku sodybos 
gilumoj pasigirdo baisus 
trenksmas ir rinkamas. Tai Lo
la bego prie stulpu, ja vijosi 
kelios indijonkos.

Indijonai puolėsi ir nutvėrė 
mergaite, o potam atvede prie 
vado. Ant jo ženklo, ja palei 
do, o ji atsiklaupė ir pakėlus 
augsztyn rankas suszuko:

— Visagalis Dieve, susimy
lėk ant manes!

— Ko Balta Lelija czionai 
nori?

— Didysis vade!atėjau pra- 
szyti tavo suaimylejimo. Pa

leisk tuos nevalninkus! leisk 
juos liuosus.

— Balta Lelija nenori b'it 
Prerijų Žalczio paezia, o* dar- 
reikalauja baltiems liuo'Sybes.

— Paleisk juos! paleisk! — 
prasze Lola.

— O tuokart Balta Lelija 
paliks tavo szetroje!

— Nesakyk taip! Nesakyk!
— atsiliepe Adrijonas.

— Asz tik viena tegul bu
siu nelaiminga, o jus tris isz
gelbesiu!— atsake Lola pro 
aszaras.

— Prerijų Žaltys nevelija 
kalbėti su kaliniais! puszu- 
ko raudonskuris.— Ka ‘Balta 
Lelija pastanavijo?

— Busiu tavo pati—atsike 
mergaite sujudinaneziu balsu 
—tiktai leisk juos laisvai!

— Prerijų Žaltys yra geras 
ir galingas, tai padarys del 
Baltos Lelijos ir paleis balt- 
veidžius.

Lola nusiszypsojo linksmai.
Prerijų Žaltys |liepe nuka

poti virves, o kada imta pil
dyt jo prisakymas indijonu 
minioj prasidėjo sznabždesis; 
rugojimai lapsniszkai augo, 
kadangi laukiniams' buvo gai
la baltuosius paleisti. Vadas 
susiraukė ir suriko:

— Prerijų Žaltys, galingu 
kariauninku vadas paleidžia 
juos laisvai.,Kas tam prieszi- 
nasi yra smerties sunumi!

Sznabždesis pranyko. Preri 
j u Žaltis neleido Lolai atsis
veikinti su kaliniais, bet paė
męs ja už rankos ženge in sa
vo szetra.

Kaip tik tie tris paleisti 
medžiotojai iszejo isz indijonu 
sodybos, kad staiga isz miszko 
iszlindo skyrius baltu raiteliu.

Buvo tai tie jauni sodibinin- 
kai, kurie atkeliavo isz Jeffer- 
sono.

Dasižinoje nuo Brissono pa 
ežios, jog indijonu sodyboj 
randasi jos duktė pasileido vi
si ton pusėn kuogrecziausiai.

Bet ir indijonai pamate už
puolikus ir pasirenge ginties.

Prasidėjo kruvina kova, ku
rioje baltieji, turėdami puikius 
ginklus, netrukus paėmė vir
ažu. . .

Indijonai matydami, jog ju 
tarpe daug užmuszta ir sužeis
ta ir kad negales ilgai priesz 
baltuosius atsispirti, iszbegiojo 
po visa sodyba.

Brisson ir Adrijonas neda
lyvavo toj kovoj, taigi pasis
kubino in vado szetra, kur bu
vo kalinama Lola.

Kaip tik jie inbego in szetra 
paskui juos vidun inszoko 
Prerijų Žaltys. Kova buvo 
trumpa. Adrijono durtuvas 
pervere vadui szirdi.

Neteke indijonai vado, pa
sidavė gražumu ir maldavo 
susitaikymo. Baltieji iszruke 
su jais “kai u meta”, sandaros 
pypke, sugryžo in medžiotoju 
sodyba.

Keliomis dienomis vėliau 
laike puotos, pataisytos Lolos 
apgynėjams, senis Lion pakilo 
ir tarė:

— Prieteliau Brissone! Tos 
puotos pagerbimui leisk tavęs 
papraszyti tavo dukteries Lo
los rankos del mano sunaus 
Adrijono.

O kada Brissonai sutiko ir 
jaunieji szalia vienas kito su
sėdo, visi svecziai suszuko, pa
keldami augsztyn stiklus:

— Lai jauna porute gyvuo 
ja.

W.1RASKADCKAS
PIRMUTINIS LIETUV18ZKAS

GRABORIUS*^

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo. 
Krausto daigtus ir L L Viską atlieka 
ka nogeriause ir puikiause. Bu virsi 
minėtais reikalais kreipkities pas jin o 
busite visame užganėdintais.

520 W. Center St. Mahanoy City

Reikalingas Krlauczius.
Du geri kriaueziai, kurie 

moka visa darba ypacz toksai 
ka moka gerai surdotus siūti. 
Darbo ant visados. Gera mo
kestis kad tik gerai darba at
liktu. Atsiszaukyte ant adre
so: (to 21).

Petras Brundza
206 E. Centre St.

Shenandoah, Pa.

Katruka aut teatro nuėjo,
Nuolatos aplinkui žiurėjo,

Ar kur nepatemins savo milemo,
Savo jaunikio Nikodemo,

Nes jisai labai arti, 
In savo miL ma žiuri.

—Kur Nikodemas?

O vyruezei laikd atvirto, 
Jau ne kurie ant kvailu pa

virto, 
Baidykla dvasiszkai paredi, 

Ir toki kuningu vadinti nesi
gėdi.

Kokis kuningas, tokia viera, 
Proto ne pas viena neita, 
Bile kokis asilas atsiranda, 

Tuojaus sau panaszius atranda 
Dievas ne gretas, nes teisin

ga“,
Savo darbuose dydelei ste

buklingas.
Kvailiu ne reike toli jeszkoti, 

Tarp Lietuviu gali surasti, 
Paredyk in ilga balakona, 
Bile besmegeni balvona, 

Tuojaus priyms už kleboną!
* # *

Baltimoreja buvau ant vardu
vių, 

Kaip tai sako: imeninu, 
Buvo ir bertainis alaus, 
Ir da ko tokio daugiaus. 
Sveteliu ir visokiu buvo, 

Dvi bobos; ilga ir trumpa pri 
buvo,

Viena turėjo api 6 pėdas kita 
dvi,

O liežuvius turėjo gerus abidvi
Tuojaus eme ant liežuviu ki

tus, 
O paskui pradėjo apie jauni

kius.
Ne trukus už kudlu susitvėrė, 

Ir musztis eme.
Ar mislinat ta maža apsileido?

Iš e! su stiklu tai diczkei net 
paleido!

Perkirto baisei morda, 
Ir norėjo duoti da. 

Tuojaus keturi žemskei atbėgo 
Nes toji mažiuke pabėgo. 

Ant rytojaus iszpirko varanta,
Ir ta mažiuke nutempė pas 

vaita,

$
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Provos ne buvo, vaitas ati
dėjo.

Ant kitos dienos, sūdyt pri
žadėjo.

Kaip bus, tai nežinau, 
Kitu kartu danesziu daugiau.

* « *

Te'p tai vyrucz-i geriausia, 
Ir iszmintingiausia.

Piningu ne re;ke rinkti, 
Ib i k - in karezemas padėti. 

Ne reike ne gazietos skaititi,
Ir už jia mokėti,

Tada ant svieto geriausia, 
Gyventi smagiausia.

Turime daug tokiu apuoku, 
Anot vokieczio “szpicbuku”, 
Ka niekad ne iszsipagirioje, 
Galva skauda, vis dejuoje.

-n pokeriais ant strito, 
Muszasi no pats ryto, 

Net skriblei ant gaivu poszka, 
Smegens ir isz guogiu tiszka 

Dingo visame geda.
Bobos su dinerkem in karcz* - 

ma bėga, 
Parneszius isz dinerkes riaukė,

Tuojaus daugiau parneszti 
trauke.

Kur salimu daugel randari, 
O mažai palicijos nebeturi, 
Ten girtavimai ne nustoję, 
Ten kožnas proto nustoję.

Bažnyczios del tokio nereike, 
Aut visu szventim biii keike, 

Gyvena kaip gyvulei, 
Kaip pekloje velnei.

Jagu merga kanecz nori vyra 
gauti,

Tai laikais ne su vaszeliu ne 
gali pritraukti, 

Tai vis teip tėveliai daro, 
Jagu jaunikius nuvaro.
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I tūle No 25c. 
Eg utfto N o 2 0c.

i eeznik 25c. 
nnilio la-zai -”5c. 

N e zk M >ti- -5c 
'I rejanka 2-' c.
1 inun n a A aikam* 5c. 

ydų le- nuo KoMilj<»25ę.
i epin Baliui n a» 25c. 
Antyiakf n del \ ai k u 25c. 
Milteliai Vaikam* nuo 

Kirmėlių 25c.
’■ nuo K m el in del 

bu*1 gu*iu35c. 
and o nuo Akiu >kau«teji 

mo 25c.
I gnia t raukiu - 25c
Skilvio la-zai - '5c

yd. ūžia k mui \ iduria 
imo ir Kruvino* o* 75c 

l ietne’’ arba gydymas 
Kuniaty mo - $3.5(i

< yd. del nemalimo Pib o
(5(c 

liteliai apsiabdymui 
Galvos pkaudejiu.o 10c

I at-zai nuo "Dantų 
pkaudejimo - 10c. 

Mot-tis nuo gedimo ir 
prakaitav mo Koj'j 25c 

<-elezinis Mjdrutintoja- 
tveikatos - 50c 

\ aistaa nutildymui \ aiku 
25c.

Vaistas nuo Papa i to 
Corn Cuie 15c.

. C- •- < F 
/I . ii tv 
uijfin u

I ' \z
I ly n out', Pa.

]7.J I II /Jiljlb...
I i< lt >111(1

I ISO 
Kenlejimu ir skaudėjimu.

Gerianse gyduok de) skaudėjimo 
Galvos. K atara, l’ecziu. Krutinės 
' zonosie. Kun atizmo. Szdczio, 
K ui ai gija ir nukandima visokiu 
vabalukiu.
Pasarga: Kas nori |atsitraukt 
gxduo'les ] erekspres turi atsiusti 
$1 iszaugszto. o už kiti.ssiunczi- 
amejerco.d. Mažiau negu už 
|1 vaistu nesiunczem. Atsiimiinio 
kapztus apm< ka pats apturejas. 
Si> nadamas piningus p r Money 
t'reor visada į adi.oK tikra ir 
ai zku aavo adresą.

1 it; 11 5 a siu
• • i < lit n • t rii|< :6< 
1 'ai 1 i t j h i j.i u .at -lt 
Muihs I lauku sauktoje.

10.
M i te iai nuo Keienu 
\ a lytoj as Plemu Drain 

žiuoae *
Rož«s Pakamas - 2-Sc 
Kinder B^kamas • 52c.
I obriaus Laužai 50c.
Svelnitojaa 35c.
K laujo alTtqas 12.00
' ervu Raraitojaa Si.00.
Egzema arba odos uždegi.

u as pas Vaikus $1.1- 
Groblevskio Pleirteris 

(Kauta ai o) 25c.
Pamada Vaikams 25c. 
L'choiyna nuo i-kaudejims 

Autose 25c. 
Gyduoles nuo Piemens 50e 
Veugersko Fixator del 

Um 15c. 
Inkstu Vaistas (mažesie) 

2x 
Ink’tuVaistap (didesne) 11 
Akines Dulkeles • 50c 
Gydimas nuo uždegimo 

Dantų arba abelnai 
skausmo ir skurbutia $1.25 
Gyduolių ir mostisiiog 
Paiku ir Niežu >2<0

Gyduolių ir mestis na
Dedervines |2W

Gyduolių nuo Paslaptingos 
Ligos I5.U0

V. ublt-CUNAb & «, O
A 1.1 v.niU.N* EPOM IhM.

<i 2 U A i.imj bu. 1 ittsburg, Fh

.u \ lenutine I įeiti' u-zka 1 tinka nu kapitulų $75,UOU.UU 
aiir:at<i | <• 11ieziura \ alMijut- 1 ennsylvatii|ub. L žri-bežinit 
apitolas l«4O.<UM).<H>. Locna* narna* venae $150,000*00

5 es priin ame piningu* ant paezedumo ir mokame in 
-io | rocenta uug .-zimto. Kiuncziame piningus in viais dali 
ieto ir pardu'daiie I ai va-kurna* ant visokiu linijų

ūmi 1 aukoje randasi tau* tikra Kejentalna teipgi u 
žrubeziniii 1 tovu kauuelarija, kuriu* Kejeutu yra pat- 
\ .Obieciina* organizatorių* to* Banko*.

E rei pk i te* nu vi*okeis reikalais prie Musu Banko* pe 
i-ron ata* ar a*al iszkai o me* i*zpildisime visokiu* jum 
• eikalii* greitai, t« įsingai ir prideranczei Piningu
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi )*•

i xpies* tu. ai I * | fa czilti i Aiouevt »nieri

BANKING HOUSE 
kampas Reade Ulieze 

Telefonas.* Worth 2822.

Tėvai ni.ri pirma piningus iš
vilioti,

Bet vyrai Durios ne mislina 
duoti,

Papraszo pas save atsilankyti, 
Kad dukreles pamatyti.

Vieszina su saide ir arielka, 
Kaip pinygu ne gauna, vaida 

pradeda,
O da kaip koki vaikina, 

Nuszaut garsina.
Tėveliai, teip nedarykite, 

Vaikinu doru no dukrelių ne 
baidykite.

Ba tas ant giaro ne iszejs, 
O dukrelei pražilti pareis;

Toliaus bus daugiaus 
Kada pasimatysim vėliaus.

BISCHOFF’S
287 Broadway Aew \urk, A. Y.

Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
plikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848 m.

Pinigui* tiunezime in Kraju kno greieziaubei.
Pinigus visu krai-ztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant pn.cento ir iszduidame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Garlaiviu visu Linijų in ir is> 

K rajaus už pigia use preke.
Paszportus del kehaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas so 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisin^iausiai.

- : Del vygados Tautiecziu laikome atidaryta :_
Subatoje iki 8 ad vakare. Nedėlioja nuo 1U iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

DABAR LAIKAS: NAUDOKI i ES VISI!
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano 

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N.Y. in SCRANTON PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIUCHlU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
KALŪKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLERNE- 
FU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru-
mc< tu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAYOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFUOK, 9 
MINIU LITARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti d 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZF.| d 
25c., 5tuž. -$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠYLNTAS ttfll 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryti, n 

prisiuntimu $3. 00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 1 
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir uifie, 
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Ai 
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos Ir Kana
dos kraštus. Pcrkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkini:1"- ' j

”■ n adresu: M. K. WII&tWICH. 115 W MARRT Sir ,P»nrWen» & ■

ISZGAVIMAS LAIVO “MAINE” ISZ VANDENS.
Gulėdamas suvirszum per 13 metu purvine ant dugno 

Havanos pristovos Amerikoniszkas vajaunas laivas “Maine” 
neužilgio bus iszgautas isz vandens. Aplinkui laiva daro teip 
vadinamus prudus inmuszdami in dugną pliennies balkes 75 
pėdu ilgio. Tokiu prudu rasis 20. Kada visi bus pabaigti, 
vandeni isz vidurio iszpumpuos ir gales matyti keno buvo 
priežaste nuskandinimo laivo su kuriom pražuvo 188 laivo- 
riu isz tu 63 lig sziolei nesurado nes tikysi rasti laive o kau
lus palaidos ant randaviszku kapiniu Arlington National prie 
szalies pražuvusiu draugu.

trąši

vėpuoti tyra lauky 
oru, o labiausiai 

ilsį suvargintiem^

.aivas, išpte|f 
lostono, 1^® 
nūs į 
žymiaitfw8Į||| 
. su^^^^ 
igybLv^^B 

gyveffKtfĘra 
miestą ir p<|| 
apielinke rfe 
geležinkft|s|| 
om tolia^^^ 
iu.

Miesu?i||| 
a mažesni^® 
i ir lietuviu ji 
s—turbut į 51 
it susirinkimas 
mčijos mus 
•o parengtas, ® 
mažiaus 300. g 
'enime vietinfg 
ta, kad čion E 
nė airiu. Išsil 
gauti tiktai sla 
ėse, kurios vadi 
ės. Apart 
3j parduoda alų

Ijios. Matomai 
®ato& dešimty 
ssAiuvo jas iš> 
gūirva ant tiek 
'uja medžiy pa-

ste-

AngSMEetviF 
K^’,000 gy- 

Įlamažiaifr- 
Sįjstone.
Ofarmerial

Visy 
%|j|gfiinksnia3, 
$jB||s,ito kuone 
^^^aikraščius 
ĮĮIII su lieti}- 

laikrašti 
&į*j|a?ntui no- 
ĮjMįįįTadmė už- 
Įrištas už me
stos. Ir drau- 
f pas juos ne- 
B kas vakaras 
f pas vienį į



musz*s„.
IMI S MWDIHdGtDj.
•entura. KibtonijJ?
nw nut

huimi Inu >Hu> V

"» |< Ml 'Ill'll. li
irciin I»*ih» į| nM

’ M

11

” W

Del muso vaiku.

F I ► V (x
1 b»«n

i L'.iiunnt...
1 hiliiildij

u ir .-kudŲimu. Gnhxton •, 
.~. , i j ■• Va,iml! r» 
duok del skaudėjimo
ira. I'ecau. Kr- uws hteni Via . 
ud atirwo SiJcso.
- nnkandina visokia InhoVia 

Ahwi lua 
as nori | arsitraukt Gydau m ( 
r eUfres tun awiAi Ito n 
». o U kin»Huncr- »kir®c it c^, 
d. Mažiau Mfoui Gydtnin ir 

uudcxm).AUumimo hhi'Sai ■ 
i>< ka pis apureiaa Grdadh j
■ piningus p r Money Lwra ; 
da pdiuk tikra ir GydioLs^ 
adr^a. if t

IČ & < u
BlV

1 ittsburg, F#

kapuotu f7>%UuaiO 
irai i|ua. I ir Lėtini 
?na» 1150,WKk(X' 
51U0HI ir tnokamt i> 
iningusin n*ijdali 

U einikiu linijų 
i Kejentalna įeipgi u 
ue hejealu yra pi- 
ikin.
ne Musu Bankus pr 
ildiMQie visokius jus 
uiaei Iff Piningu 
ktu galite pnsiuit pr 
-nieri

BANKING HOISE 
kampas Reade litu 

Telefonu.' BortAždžl

kuo greicz ausel 
ome pagal k urea, 
jto ir iszdoi dame ant pireikilrB 
geraosiu Garlaivio viso Liiijuini, 
ke.

i in Knju pastarajame DereikuEE

i ir visas kitas rejentaliszku Pqa«

le kuoteiŠD  ̂ausiai
.utieciiu likome atidaryta' 
re. NedeliojeduoĮbildi!ii '
j asabiszkai ar per laiszka ir p«stc 
is reikalus greiniauwi, teistp®'

Karszta malda.
Pirm keliu metu prancūzu 

žemeje Paryžiaus mieste buvo 
sunkiai su-irges vienas visai 
biednas darbininkas. Po ke
liu dienu ta paczia liga užsi
krėtė ir jo žmona. Dvejetas 
vaikeliu, mažyte mergaite ir 
dar mažesnis la rna tis badu 
mi e, o nebuvo kam nelaimin
gųjų i asig ileti.

Vargsze mergaite nežinojo, 
kas daryti. Bet sztai ateina jai 
in g Iva mintis: “Ji.k Dievas 
yra taip geras ir gailestingas, 
tai gi in Jin reikia kreiptis su 
praszymu.” B-1 kaip? Pagal
vojus mergaite sumano para- 
szyti in Dieva gražu, szirdin- 
ga, meldžiama laiszka. Ima 
tad plunksna, popierio ir ra- 
szo... . iszdestydama Vieszpa- 
cziui Dievui, kad jos tėvai sun 
kiai serga ir baisiai pavargę, 
todėl praszo jiems sveikatos, o 
sau ir broleliui nors kąsnelio 
duonos, nes abudu labai isz- 
alke.

Paraszius ta laiszkeli, sude
da in koperta ir bėga in szven 
tojo Rokaus bažnyczia. Jai 
rodėsi, kad kaip tik padėsianti 
laiszka bažnyczioje ant alto
riaus, tai Vieszpats Dievas jin 
atsiimsias. Tuotarpu dedant 
jai laiszka aut altoriaus, pa
mate tai viena gražiai apsirė
džiusi ponia.

— Ka tu darai, mergaite? 
paklausė jos. Mergaite isz syk 
sutrimo ir nusigando, bet ma 
tydama malonu ponios veidą, 
su aszaromis akyse apsakė jai 
viską: kaip jos tėvai serga ir 
esą nelaimingi, kaip ji ir jos 
brolelis nieKo neturi valgyti 
ir kaip sumanius szaukties in 
Dieva pigi Ibos.

Ponia pagyre mergaite už 
pasitikėjimą Dievui ir ramin
dama ja tarė:

— Asz pati atiduosiu szi 
laiszka kam reikiant. Bet ar 
jame yra paraszyta, kur tavo 
tėvai gyvena ?

— Ne— atsake mergaite,— 
juk Vieszpats Dievas, kaipo 
viską žinąs, žino ir tai, kur 
mes gyvename

— Tiesa,— pridėjo ponia— 
bet Vieszpats Dievas gali pa
vesti globa ant jusu tokiam, 
kuris to ne žinos. Todėl aisz- 
kiai pasakyk, kur gyvenate?

Mergaite papasakojo, o po
nia su ja atsisveikino ir nuėjo

Keliomis valandomis pas-

L'ž valandėlės a'ejo gydyto
jas, apžiurėjo ligonius ir užra- 
sze vaistu.

Tie vargszai darbininkai ne
užilgo pa-veiko, o kol negalė
jo dar dirbti, kasdien atsiras
davo pintine su valgiais.

Taip tai geros ir tikinczios 
mergaites laiszkas, nors nenu
ėjo in Dieva, bet per Dievo 
Apvaizdos nurodymą, pateko 
in rankas vieno isz tu aniolu, 
kurie ant žemes pildo Dievo 
valia.

Žmogui niekad nėra gana.
Vienas žmogelis eina keliu 

ii taip sau kalbasi: “Tiems 
m iriems ui kad nėra gana; 

turi tukstanczius ir dar jiems 
maža, kad taip asz turecziau 
b. n' szimta rubliu, tai man už 
tektų.” Taip jam bekalbant 
ateina žilas balta barzda sene
lis ir sako: “Eikszen pas ma
ne, asz tau duosiu pilna karti 
auksiniu pinigu; tik žiūrėk, 
kad pildamas neperpiltum, 
jeigu nukris nors vienas pini
gas žemen, nieko negausi. 
“Nudžiugo žmogelis iszvydes 
krūva aukso, augszta ligi baž- 
nyczios bokszto. Seme pini
gus rieszkucziomis, prisipylė 
pilna karti su kaupu, o krūvo
je aukso ne ženklo nėra. Už
pylė ant kaupo dar viena sau
sa, pinigai laikosi, pila kita— 
pasisekė. Gaila žmogeliui pa
likti tiek aukso, dar griebe 
saujele, bet vos tik uždėjo ja 
ant kampo, bubt ir nukrito 
keli pinigai žemen. Priszokes 
tas žilas senelis suszuko: “sza- 
lin, gobsze, negausi nieko.”

Tuomet žmogelis suprato, 
kad žmogui niekad nėra gana.

Gardus juokeliai api 
kunygus.

Gerai atkirto.

JDOKhES VISI! -U 
iems lietuviams ir mano jEUį 
avo krautuvę is Brooklyn JfiH 
paduoto adreso, kurioje 

TiOLGtUl', PUOŽlffiO.M į|l 
in Aklom, sniPK, niu- to* 
jokiu muzikališku mstro- 
na DRUUV0JIK1 IM!, AUffi 
D, visokiu gražiu POP® groti® ; 
imis su drukuotaib aplinkui 
ooo už $6.00. imtomis® 
:omis literomis pusk 1127, drcčzi 
i Jai katras neturit maw 
idien: prisiosdami tikrą *!81' 
u 456 paveikslais ir LW 
mano teroras pirmos kleso.®^', 
us išsiunčiu greitai i visas 
■upaai gali gaut pirkt tavora M ■■ 
ns su ordelisis ir visokiais $■' ,
151 -z

kiau kažin kas klabina ligo
niu darbininku duris. Atidaro 
ta pati mergaite ir mato didele 
pintine, pilna invairiu daiktu, 
rubu ir valgiu, o viduryje po 
peris su paraszu: “ Vieszpahes 
Dirva atsakymas

Smulkmenos.

* Japonijoje, iki nepersenei 
nebuvo jokia, sena neženota 
merga, daaugus iki paskirto 
amžiaus jai neapsiviruodavo, 
tad pagal Japonijos provasi 
panevalia ja apženidavo. Ne 
perseniai karalius Micado isz 
davė naujas provas, kad mer
ga gali mergauti kol nori.

* Jėzuitai in Lenkija tapo 
paszaukti per Warmijos visku 
pa Stasi Hoziusza del to, kad 
Svecki kuningai jau neinsten- 
ge sulai kiti Lenk joje ir Lietu 
voje protestoniszko tikėjimo 
Jėzuitai parkviest! in jo vis 
kupiste pradėjo statitis kliosz- 
torius, apimti mokslainias pa
sirodė kenkencziais prasiplati
nimui protestonizmo: tuomet 
visi kiti viskupai pakvietė Jė
zuitus kad prislogintu progre
są protestonu, kurie buvo jau 
placziai gana su savo mokslu 
paugeja, nes visi mokinti be-
veik pavirto in protestonus o 
karalius Zigmuntas nors buvo 
geras katalikas, be' pjudinti ir 
persekioti žmones už religija 
nenorėjo. Taigi ir Lietuva tad 
susilaukė Jėzuitus. Buvo tai 
16 szimtmetije.

2JQCJ&I
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O#10 PIRMUTINE MERGINA “DEPUTI SZERIF.”
Kada J. M. Johns likos iszrinktas szerifu Fayette pavieto, 

aprinko, kaipo savo pagialbinyka, savo duktere Lucy. Mer
gina turės pilnas tiesas aresztavoti ir pildint dinsta teip kaip 
ir vyras,

— Del ko tai kuningelis 
priesz medi nusijima skrybėlė! 
Juk križiuje randasi tokis pats 
medis kaip ir kitosia girriosia, 
kuriems teip pat reiketu aty- 
duoti garbe?

— Tamista esi paczuotu?— 
užklausė kunygas Luteronui.

— Teip esmul— atsake lu
ti ioaas.

— Ar mėgsti buczuoti?
— O, da kaip!
— O ar tamista teip-gi bu- 

cziuoji savo piaczia?
Tankei!

— O in kur, jago vale už
klausti <

— Kur?.... Tik in lupas!
Teip? Del ko-gi tamista 

jia bucziuoji in lupas, juk ga
lėtum jiaja pabuczuot kur ki
tur. ... gal in kita dali kūno, 
nes tai vis kūnas, panaezus 
kaip tasai medis Dievo Muko- 
je, kaip tamista tvirtini.

Sumusztas luteronas supra
to prie ko priligino paczios 
kuna užtilo ir nuėjo kaip szuo 
suedias muilą.

Bernardinai ir Jėzuitas.
Vienas bernardiszkas brolis 

užėjo in karczema ant nakvi- 
nes, kur nieko negavo ant va
karienes nes nieko nesirado; 
nes brolelis turėjo su savim 
visko, o kad tai buvo diena 
pasnyko, iszeme isz krepszio 
pagauta žuvi artimam prude 
ir reikalingus prie jos prietai
sus, prasze gaspadines idant 
jiam pagamintu, o pats pail
stas ilga kelione atsigulė už- 
peczkije idant truputi atsilset. 
Tuom kart užvažiuoje priesz 
karczema du jėzuitai.

— Gaspadin ar ne turit ka 
valgyt?— užklausė abudu ine- 
ja in karczema.

— Kur turėsi, praszau jėga 
mascziu; vargas, nieko ne tu
riu.

— O kas ten kepasi ant 
skaurados?— užklausė antras 
dirstelėdamas akyvai, in skau- 
rada.

— Praszau jegamascziu tai 
žuvis, bet ne mano, tik tojo 
žokonyko ka guli už pecziaus.

Jėzuitai prisiartino prie ne- 
vos mieganczio brolelio, kuris 
viską girdėjo.

— “Laudatur Jėzus Chris- 
tus”, paszauke vienas in guliu 
ti.

— “In saecula saeculorum”, 
atsake vos girdėtum balsu gu
lintis bernardinas,— o kas jus 
per vieni?

— Draugai Kristuso.
— Ar prie užgimimo ar 

prie smerties, — užklausė vela 
gulintis brolelis.

— Prie užgimimo,— atsi
liepė vienas isz jėzuitu.

— Tai jautis ir asilas, — 
kalba bernardinas.

— Prie smerties paszauke 
antras.

— Na, tai du latrai.
— E, gana tu juoku frater 

(teve), kelkis o pasikalbėsime 
truputi, bus mums linksmiau.

— Kur man ligintis su je- 
gamaszczeis,— iszsikalbedamas 
tarė bernardinas keldamasis.

Jėzuitai pradėjo kalba api 
pamokinančius klausimus:

— Ar tu žinai ka tai reisz- 
ke literos ka yra primusztos 
ant križiaus J. N. K. Z?—(Je- 
zusas Nazaranczikas Karalus 
Aidu) užklausė vienas isz jezui 
tu bernardino.

— Tai ženklina, — atsake 
bernardinas su nuboiumu,— 
jog “Jėzuitai Nevalgios Kep
tos Žuvies”.

Ant tokio atsakimo pasibai
gė kalba, kuri davė suprasti 
jėzuitams, jog nevalgius vaka
rienes su bernardinu o ir ne 
gali susiligyt su jojo iszrnin- 
tingais atsakimais.

—Surinko F. W. S. B.

— Keliomis kalbomis kal
ba tavo pati ?

— Keturioms: lietuvmkai, 
prancuziszkai, vokiszkat ir 
vaikiezkai.

Strielčius nuilsias:—Vai
kezai, ar nematei catenas pra- 
beganczio zuikio?

Vaikas:— Jau; bus metas 
laiko.

KURJ3UNA.
Mano puabrolei, Antanas Kižis, 

Antanas, Ražinckas, abudu paeina 
isz Suvalkų, gub., Klebiszkio gmino, 
Pajieso kaimo, pirmiau gyveno po 
149 Washington, avė. Waterbury, 
C nn., buvo sakyta kad in Brookly- 
no upe inszoko, kas apie jin žino, 
praszau duot žine ant adreso:

Jos. Naudžius
24 Thomas st. Westfield, Mass.

Mano dede Karolius Zurauskas, 
paeina isz Kauno gub., Ukmergės 
pav., Raguvos volos., 7 menesiai 
kaip isz Lietuvos, kalba lietuviszkai 
ir lenkiszkai, 5 ' metu senumo, turiu 
svarbu reikalą, jis pats, ar kas kitas, 
pra-zau duot žine ant adreso: (to 20) 

Jno. Berbilas
Box 238 Piedmont, W. Va.

Mano brolis Juozas Bauža arba 
(Buda,) paeina isz Kauno gub., Ra
seinių pav., Markūnu volos., Girkal
nio para., pliungiu sodžiaus, pirmiau 
gyveno Worcester, isz ten isžvaževo 
in Madison, 111. jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (to 20) 

Ant. Bauža
437 Millbury st. Worcester, Mass

Mano draugas, P. Waicziunas, isz- 
važevo in Bristol, Conn o dabar ne
žinau ar gyvas ar numirias, praszau 
atsiszaukt ant adrero:

Ch. Lapinskas
906 Hubbard avė. Detroit, Mich.

Amilija Abramavicziute, mažam 
jau ženota, du metai adgal gyveno 
Ansonia, Conn., o dabar nežinau kur 
turiu svarbu reikalą, ji pati ar kaa 
kitas praszau duot žine ant adreso:

B. Krawejalis,
28 Kenny st. Torrington, Conn.

Aptiekos.
Aptiekos pasirodė tiktai 

1343 m. Pirmutine aptieka 
prasidėjo Vokietijoje mieste 
Frankjurte, nuo to pasipletojo 
po visa svietą. Iki minėto lai
ko nebuvo aptieku niekur. 
Vieta aptieku ir daktaru už
ėmė senos bobos su visokiom 
žolėms! Lietuvoje da ir dabar 
gyvenantiem žmonėm toli no 
miesto suteikia gyduolias bo
bos isz surankiotu po laukus 
žolių arba nuo medžiu žiedu 
ir ugiu padirbtas liekarstas.

Ant paveikslo galima dirs 
telt in Lietuviu botanika til
pusią “Apszvietoje” ant pus
lapiu 638,639,640,641,642,643, 
644,645,646,647,648,649,650,- 
651,652, ten surankiota dau
gumas gyduolių vardu, isz ko 
darosi, ir, nuo kokios ligos.

Papartis: Vaistas kad kar
vėms pieną nepagadintu. Pa
vasariais gegužiai da neužku
kavus reik szaknis paparczio 
suszert.

Perstupas: Vaistas nuo vi
duriu gėlimo ir dieglio; vaka
rais reik perstupo virinta ar
bata gerti.

Remune geltona; Vaistas

Mano dede, Vincas Kizlaitis, ko
kia 20 metu amerike, Pirmiau gyve
no apie Mahanoy City o dabar neži
no kur, Paeina isz Suvalkų gub. Vil- 
kaviszkio pav Lenkeliszkiu kaimo, 
ir parapi jos. Tegul jis pats, ar kas k i 
tas apie ji duoda žinia ant adreso: j

Jonas Zekas (07o0 
Box 47 Coal Dale Pa.

Mano pusbrolis, Kazimieras Tamo- 
szaitis, pirmiau gyveno Chicage o da 
bar nežinau kur paeina isz Kauno 
gub. Raseinių pav Raseinių para 
Szimkaicziu volos. jis pats arkas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

W. Skralskis (q^ oj) 
437 Millbury st. Worcester Mass.

Mano szvogeris, Juozas Szarksnis, 
paeina isz Suvalkn gub., Sejnu pav., 
Leipalinges gmino, Leipalinges par* 
Abrausku kaimo, 5 metai adgal, gy
veno Clevelande o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

P. Waszkevicz
Box 39 Courtney Pa

Mano brolis .I uozas Krivas paeina 
isz Vilniaus gub., Traku pav. Ware- 
nos volos., pirmiaus gyveno Middle
port, Pa o dabar nežinau kur jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

Jno. Sakalevicz
521 Olen avė, Trenton, N,J.

nuo galvos svaigumo: karszto 
vandeniu užpila žiedus, ir 
tuom vandeniu trenka galva 
rytais ir vakarais.

Sz. Jono žole: vaistas no 
gumbo.

Bulve laukine: vaistas no 
tridos, mažu vaiku, džiovintas 
žolias iszvirintas duot gerti.

Balanda tikroji: Vaistas 
mažiems vaikams no džiovos, 
isz virna balandas vandenija 
ir daro vania kurioje vaikus 
markina.

Aguona baltoji: Vaistas kad 
neramus maži vaikai gerai mie 
gotu, iszviritoms galvutėm už
girdo su pienu sumaiszia.

Žole bedruske: Vuogomis 
tos žoles iszvirintoms jai užgir 
do gauna tad besote valgio ir 
valgo, ir ūs silpnas asti.

Drigne: No jos lapu ir sek
lu jai iszgeria, gauna sumaiszi 
ma ramibes.

Szaltmete: Vaistas no sus
kirdusiu lupu ir iszszutusiu 
terpupirszcziu, sza tmete karsz 
ti traukia.

Iszskaitant kelis szimtus vi
sokiu senovės lietuviszku gy
duolių vietose reik net szipso- 
tis no ko kokias žolias reik 
vartoti, ir numanoma, kad to
ji praktika teisinga arba kita 
neteis'nga eme szimtus metu 
del tilinijimo, o vis ta žinoma 
ne kas dare kaip kad senos bo 
butes.

Mano draugas, Szukis paeina isz 
Suvalkų gub., Senapiles pav Kvie- 
tiszkio gmino Rudzikiu kaimo pra
szau atsiszaukt ant adreso:

Jno. Mickevicz
1 Fall st. Ashley Pa

Mano motyna Marijona Pelekiene, 
23 metai kaip amerike, per ta laika 
niekad gromatos neatrasze, paeina 
isz Kauno gub Raseinių pav. Kvie- 
darnos para, teiposgi du draugai 
Antanas ir Juozas Morkų vienai paei. 
na isz Kauno gub. Panevėžio pav. 
girdėjau kad gyveno Chicage jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

Jos. Pelenas
79 Bond st. Elizabeth N.J.

Jonas Bubela paeina isz Kauno 
gub., Telsziu pav., Gurzdu mieste
lio, girdėjau kad gyvena Westville, 
Ill. jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine am adreso:

Jos. Pareigia
Box 51 Randolph, Mass.

Mano brolis Jonas Sukaitis ir Ni 
kodimas Stirba, Raudoni plaukai, 
viena puse veido nudegusi, abudu 
paeina isz Raseinių pav. Kukuliszkiu 
sodžiaus jie pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (qį o|)

M. Lukaitis
10446 Florence avė. So Deering Ill

Studentas: — Delko tamista 
uabar brangiau skaitai užplo- 
vima mankietu?

Skalbėjas: — Dėlto, jog ta
mista darai nototkas ant j u su 
alaveliu, o mergaites plauda- 
mos skaito jas ir trotija laika.

Daktaras;—Suskaityk, kiek 
ligoniu laukia kanceliarijoje.

Jonas:— Nevieno,
Daktaras:— Ar tik gerai 

suskaitei ?

— Kaip tai gerai, jog sutin
ku daktara, jaueziuos labai 
pavargęs ir silpnas, duok man 
rodą ka turiu daryti?

Daktaras:— Paimk tamista 
vežimą ir važiuok važiuotas.

Vyras atsisėdės snaudžia, 
pati atšiliepe:— Vyreli, mel
džiu sveczius bovyti.

Vyras:— Pasakyk jiems, 
jeigu nori nusibovyti, tegul 
seka mano pavyzdi.

Kaltininkas:— Delko ta
mista paskala paleidai, buk 
asz mires.

Bankierius:— Tamista pa
sakei, jog jeigu sulauksi kito 
sausio menesio, tai atiduosi 
skola, o kada dabar jau yra 
balandis, mislijau, jog numi
rei.

VIDURAMŽINI VYRAI

Stejtaa

SENI VYRAI

KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

GROMATA PRISIUNSTAĮ

Viso labo yra $6.30.

Aukos kurios likosi surink-
tos, isz Springfield, paduoti
visu vardai ir kiek kas davė.
John Christ 25^.
John Ruzenskis 25^.
Martin Krypas 25^.
Amilija Zigmontiene 25^.
Antanas VVizbara 254*.
Edward Z gmont 25^.
John Statkus 25^.
Peter Malaitis 25^.
Mikas Jurkszaitis 25^.
John Statkus 25^.
John Rymutis 25^.
Mikas Mazak 25^.
Ignotas Molis 25^.
John Rugis 25^.
Kazimieras Juszkas 25<
Jonas Adomėlis 25/.
Kaz. Ruzenskis 25/.
Kaz. Bielskis 50/.
Ad. Jocius 25/.
Ant. Kemžura 15/-
Ant. Survila 25/.
Wm. Bagdonas 25/.
Jno. Ploplis 25/.
V. Wizbara 10c.
Alex Zigmont 10c.

Pasiuntimas pynigu paczto 
kasztai 10^. jum prisiuneziu 
$6.00. John Christ užvedejas 
kolektos ir rasztininkas: Jonas 
Ruzenskis pinigu rrnkejes:

Tos aukos yra siunezemos 
Juozapui Tamoszaicziui ant to 
adreso R. D. no. 10 County 
Homs, Washington, Pa.

Introligatorne.-->
APD1BBT0VE KNYGŲ.

Aysidirba senos maldaknyges, istorines 
natos ir laikraszęzei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagia. Draugas, Tėvynė ir L L 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery*
514 W. Spruce. Mahanoy C’iyt pa

KARUNAVOJIMAS KARALAUS JURGIO
Mensije June, atsibus karunavojimas Anglijos karalaus 

Jurgio ir jiojo paczios karalienes Marijonos. Isz visu daliu 
svieto susivažiuos ženklivos ypatos ymti dalibas teip svarbioje 
ceremonijoi. Paveikslas parodo karaliszka karieta laike pa
rodos.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budame 
neprotingi dasileida perviršum^—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 igauna 

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

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Apei
na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tizma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atpava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertes, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda. pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų

Vardas ir pavardė

Adresas

KINCZIKAI EJNA ANT MEDŽIOKLES GAUDYT 
ERELUS IN MONGOLISZKUS KALNUS.

-AGENTAS:-
Szipkorcziu iii ir isz Europos 

Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto 
601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.

Parduoda Szipkortes isz Bromo,
Hamburgo ir Liverpool tiesog in

Piningus siuneziu grietai ir pigei o 
eemu po kaucije irne turite abejoti mano teisin
gumo. Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.

— Sapnavosi man, brolau, 
buk nuo tavęs paskolinau 20 
rubliu.

— Brolis:— Galiu tau ta ir 
dovanoti.

Namine Mokykla.
Gltmitllta angliszkos kalbos mok) 
ntis be mokintojo (apdaryta) $1 

Valku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir raszyti be mokintoja 15c. į 
Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo lOo.
Arltmstlka mokininmusi rokundu, su 
paveikslais (apdaryta) 35c.
Pinigus siuskit per money-order, adresas

P. MIKOUINIS, E01E2. New York, N.Y

20 Metu Senas Laikrasztis

^“LIETUVA”
W Iszelna kas Petnyczla 
jL Chicago, Ill.
Laikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu, 

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik 
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie60,0u0 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

-; “LIETUVOS" PRENUMERATA:-

Suvienytuose Valstijuose < Metams $2.00 
Sziaurines Amerikos č Puse Metu $1.00

Kanadoj ir Meaike {

----------o----------
Rossijos, Lieivvojir kitos f Metams$3.00. 

užrubežinese vieszpatystese L Puse ”$1.60.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekviename laike.

Užsiraszant “LIETUVA” reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
Paczta Money-Orderi ‘ arba pinigais 
Registruotame laiszke ant iszleistojo 
anku.

Raszyk tuojaus, o gausi viena 
“LIETUVOS” numeri ant pažiūros 
dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

Reikalingas Kriauczius.
Kuris moka siūti surdotus, 

mokestis gera, darbo užtekti
nai. Atsiszaukyte ant adreso:

(to 19).
Joe J. Tachilauckas

701 E. Mason st.
Springfield, Ill.

Ant Gavėnios

Spaustuvėje “Saules” 
galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

Gyvenimas Jėzaus Kristaus 
su paveikslais, popierineis 
apdarais - - 50c.

Apdaryta in juoda audima 75c. 
Kanczia Vieszpaties arba 

Dievobaimingi apmislijimai 
ant kiekvienos dienos per 

isztisa gavėnia - - 25o.
Stacijos arba Kalvarija 10c. 
Grandas Verksmai — 10c.
Kanticzkos ... - 50c. 
Maldeles Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesp.J.Kristaus 10c. 
Istorija Szventa, Seno ir

Naujo Instatymo su 50 
paveikslais - 35c.

Evangelija Lietuviszkai ir
Lenkiszkai, ant viso meto, 
apda. in juoda audima 75c. 

Gyvenimas Visu Szventu 
visos 6 dalis vienoje knygoje 
puikiai apdaryta - - §3.50. 

Trumpas Katekizmas pagal 
iszguldima Kun, Pilauckio, 
su nekuriais naudingais 
pridėjimais - - - 10c.

Aukso-Altorius arba Didis
Szaltinis 1,000 puslapiu §1.00 

Senas ir Naujas Aukso Altorius 
visos reikalingos Maldos, 864 
puslapiu - §1.00

Balsas Balandėlis arba Mažas
Szaltinis, 711 pusjapiu 75c. 

Garbe Dievui ant Augsztybes 
640 puslapiu - 75c.

Aukso Altorius apdaryta in
Francuziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti klastai su 
kabe - - §1.50.

Mažas Naujas Aukso Altorius,
Celeloido apdarais, puiki 
knygele - - §1.00.

Aniuolas Sargas, minksztai 
apdaryta in skūra apvalais 
kampais auksuoti krasztai, 
visos reikalingos Maldos 
geriausia už visas kitas- 75c. 

Aniuolas Sargas, apdaryta in 
tamsei rusva audima 50c.

“SAULE”
Mahanoy City, Penna.



PIGUS PARDAVIMAS.

Isz priežasties kad neužilgio aplankysime nauja 

Vasarini Tavora, pastanavijom iszparduoti visa 

Žiemini Tavora už labai numažinta preke idant 

padaryti vietos del naujo Vasarinio Tavoro.

Dabar yra gera proga pirkti Siutą arba Overkoti 

ir kitu žieminiu apredimu. Todėl ateikyte 

pasinaudoti isz szito 'pigaus pardavimo o sucze- 

dinsite piningu antkožno pirkinio.

W. RYNKEWICZIUS
233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines.
ft

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

— Dienos jau ilgesnes. Isz- 
ryto ilgesnes viena valanda ir 
23 minutos, vakare viena va
landa ir 53 minutos.

— Malianojui randasi tike- 
jimiszka szaka kuri ne tiki in 
pekla. Sanarei tojo tikėjimo 
tankei susirenka ant kurio at- 
važuoje kokis tai priczeris 
kalbėdamas jiems pamokslus.

— Dėdingo kasyklos ne 
dirbo panedeli ir utarnyke o 
pradės dirbti ryto. Badai lig 
Apriliui teip dirbs; ketures 
dienas ant nedėlios. Blogus 
laikai vela užejna.

— Daktarai kalba, buk szia 
žiema sirgulavo daugybe žmo
nių ant visokiu ligų o ypatin
gai ant gripo, uždegimo plau- 
cziu ir kitokiu pavojingu ligų.

— Ana diena du galinczei 
isz Spruce ulyczios turėjo 
musztine už merga. Abudu 
nusidavė prie geležinkelio kur 
vienas kitam puikei apdaužė 
ciferbloti. Mergina vienok isz- 
rinko sau sumusztaji o ingale- 
tojui davė szpiga.

— Naminei daigtai geram 
padėjime. Parsiduos pigiai ba 

. locninikas iszvažuoja isz mies
to. Kas nupirks tai gaus ir 
stubas del gyvenimo. Dasiži- 
nokyte apie daugiaus pas 714 
W. Centre St. (6 Į o;)

— Daugelis isz musu gyven 
toju buvo nuvažiavę in She- 
nandori atyduoti paskutini pa 
tarnavima mirusiam kuningui 
P. Abromaicziui.

— Daugelis isz “paklydusiu 
aveliu” pradėjo susiprast ir 
pametinet ‘neteisinga pranasza’ 
o sugrįžti prie tikros “Motinos 
Bažnyczios.” —■ Dieve duok 
Dvasia Szventa.

— Jono Klimaicziu sūnelis, 
8 metu senumo, nupuolė nog 
“szantes” laike siautimo susi- 
muszdamas gana skausmingai.

— Parsiduoda naminei daig 
tai, geram padėjime parsiduos 
labai pigiai. Dasižinokyte pas 
609 W. Mahanoy St. (61 oj)

— Keli vaikai ejdami prie 
Kaiero prūdo ana diena užtiko 
sena pustelnyka kuris gyvena 
ant kalno pastatytoje grincze- 
leje. Su niekuom ne suejna ir 
neszneka. Kas tai do ypata tai 
niekas ne žino. Vaikai norėjo 
su pustelnyku prakalbėt bet 
tasai uždare duris savo pri- 
glaudos ir nieko ne inleido.

— Laike siautimo, Ona Sin 
kevicziute, 8 metu mergaite in 
puolė in sena brusta, kuris bu
vo 20 pėdu gylio. Puldama 
susipjauste veidą ir apdraskė 
kuna. Likos isztraukta ir nu- 
neszta namon kur daktaras 
apžiurėjo žaidulus.

— Parsiduoda naminei daig 
tai geram padėjime. Kas pirks 
gaus ir stubas del gyvenimo. 
Atsiszaukyte pas Vinca Czes- 
laucka 437 E. Pine Str. (og)

—- Szimonas Jankus, aplai- 
ke žinia tomis dienomis, buk 
pasekmingai užbaigė egzami
ną ant aptiekoriaus, per ka p. 
Jankaus ergelei jau užsibaigė 
ir isz to džiaugėsi.

San Francisco, Cal.— Po 
ilgam lietui kuris traukėsi per 
menesi ir puse, San-Francis- 
kas labai linksminas gražum 
oru, nes yargei galima atrastie 
visoi Amerikoi puikesne vieta 
del gyvenimo arba pasilinks
minimo kaip szicze. Teipos-gi 
gyventoje! nusidžiaugė labai 
szirdingai isz apturėjimo pa- 
velinimo per Washington, D. 
C. valdžia laikit Panama-Pa- 
cific-Terptautiszka Iszkelme 
1915 mete- Norint tikrai da 
nežino kurioi vietoi arba szali 
miesto kels (nes apie penkios 
vietos yra paskirtos) bet jau 
budavojimas didelu budinku 
vidurije miesto jau prasidėjo, 
teipos-gi budavojimas doku 
“docks” po visa aplinkine San 
Francisco Bay, arba tai po ap
linkinius mieszczukus, eina 
labai gudrei. Darbu atsiranda 
in vales del tu ka nori dirbtie, 
o ypatingai del amatniku ku
rie gal darba gautie buk ko
kia diena, ir su gera užmokes- 
czia.

— Pullmano fabrikas pra
dėjo dirbti Gruodžio menesi ir 
dabar jau dirba suvirszum 600 
vyru, mokestis daugiause ant 
“piece work” ir daugibe už 
dirba nuo $30 iki $50 in dvi 
sanvaites. Vincas Laukevi- 
czius, kuris atvaževo isz Ak
ron, Ohio, apie dvi sanvaites 
atgal ir dirba Pullmano fabri- 
koje sako, kad jam nesitaike 
geresne vieta atrastie del dar
bo nei uždarbio kaip dabarti
ne vieta. Man teip rodos kad 
szimtai tokiu vaikinu kaip 
Vincas, galėtu darbus gautie 
ir linksma gyvenimą vestie 
Kalifornei.

— Oaklande Pradėjo buda- 
votie “City Hali” verties mi
lijono doleriu.

New Castle, Pa — Darbai 
povalei eina, isz kitur pribu
vusiam, darbas sunku gaut.

— Lietuviu yra apie 7 fa- 
milijos, 6 pavienei, ir dvi mer- 
gynos. Taradaika del vyreliu 
labai reikalinga, ba per daug 
in kaziras palinkę.

Duryea, pa.— Darbai po
valei eina, isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.

— Oras szaltas.
— 28 d. Vasario, 8 valanda 

vakare inejo in stoną moterys
tes p. Juozas Ivoszka, 27 metu 
amžiaus, su naszle Ona Ryn- 
kevicziene 57 metu amžiaus, 
velijame viso gero jaunave
džiams.

Thomas W. Va — Darbai 
sustojo dirbę, ir nežine kada 
pradės dirbt.

— Parapijos reikalai gerai 
stovi.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda. 
Del ne kuriu bobelių p. Bal
truviene labai reikalikga.

Elizabeth, N. J — Darbai 
povalei eina.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda. 
Del ne kuriu bobelių p. Bal
truviene neužilgio pribus ba 
per daug in aluti palinkę.

Courtney, Pa— Danai i 
s'obnei eina, už darbei ne vie
noki, daugybe vaikszczioja be 
darbo, isz kitur pribuvusiam 
darbas sunku gaut.

— Baltruviene del moterė
liu, labai reikalinga.

New Baden, I’ll — Dar
bai slobnei eina, bet isz kitur 
pribuvusiam darbas ne sunku 
gaut.

— Oras gražus.
— Lietuviu yra 9 familijos, 

ir visi grąžei užsilaiko.

La Salle, I’ll.— Darbai 
gerai eina, uždarbei neszlekti.

— Oras sziltas
— Lietuviu apie 4 famili

jos, ir visi malszei užsilaiko.

Mollenauer, Pa.— Dar
bai povalei eina dirba po 2 ir 
3 dienas ant nedėlios.

— Apszvietimas terp lietu
viu ant mažo lipsnio stovi.

— Oras gražus.

Connerville, Ohio.— Dal
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu tik tris famili
jos, isz tu visokiu atsiranda.

Forestville, Conn — Dar
bai slobnei eina, isz kitur pri 
buvusiam darbas sunku gaut.

— Oras gražus.
— Lietuviu mažas būrelis.

So. Omaha, Neb — Dar
bai blogai eina.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda, p. Ta 
radaika labai reikalingas del 
nekuriu vyreliu.

Jauna, turtinga mote- 
riszke kaipo vadas 

plesziku.

Parižius, Franci je.— Szio- 
mis dienomis policijei pasisekė 
susekt banda plesziku, bet ne 
kur girnose arba kainuosią, 
tik puikiam name gyvenan- 
czius, kuriu vadovu buvus jau
na ir turtinga, kaipo ir pato
gi 19 metu senumo mergina, 
Gordone.

Sztai nežinomi vagis pavo
gė motereiprekejaus Plaisance, 
visa' jos turtą ir brangmenias 
tai yra 75.000 franku. Pikta- 
darei insiverže in jos namus, 
esanczius prie Piepus avenue, 
Parižiuje laike baltos dienos 
ir paėmė minėta suma piningu 
ir brangenybių be jokiu kliu- 
cziu ir ergeliu, bet toji pikta- 
dariste, lengvai atlikta turbut 
bus paskutinia, kadangi ji pa
rode policijai pedsaki pikta
dariu bandos.

Apvogta moteriszke prane- 
sze policijos kamisoriui Brune
tui, o kad pasakė kokiais nu
meriais pažimetos buvo jos po- 
pieros nog pinygu, kurias ple- 
szikai paėmė. Brunetas netru
kus atrado pedsaki piktadariu. 
Popieros tapo atrastos pas du 
bankierius. Bankieriai, neno
rėjo iszreikszti vardo ypatos, 
kuri paliko popieras bankoje, 
tad bankieriai likos aresztuoti, 
o ju kantoruosia padaryta kra
tos. Pasirodė kad popieras par 
davus pana Gordone, gyvenan
ti puikioj rezidencijoi Vilią 
Saint Eloi.

Palocelis insteigtas savo lai
ke per koki tai turcziu kurs 
mirdamas paliko savo gymi- 
niai, o kuri pasamdė pana 
Gordone kur ir gyveno nog 
senesnio laiko.

Palocelije tankei per kiaura 
nakti žėrėjo žiburei visuosia 
languosią o ritmeti vieszpata- 
vo gyli tyla, rodos visi ten isz- 
miria. Matita nekarta kaip 
priesz narna atvažuodavo ka
rieta, o in jia insesdavo kokia 
tai jauna poni. Nekarta toji 
poni vaikszcziodavo, kaip pa
prasta mieszczione, prastai pa
sirėdžius. Policije turėdama 
daug priežaszcziu, nužiurineda 
ma minėta narna, nutarė pada
ryti krata.

Per dvi dienas sustatė aplin
kui paloceli slapta sargyba, o 
kada jau buvo viskas sureng
ta, kamisorius su daugeli de- 
dektivu nakties laike kada 
name linksminosi, apsiginkla
vę apsupo narna, o atrakinus 
sliesoriui atsargiai duris na
mo, nesibeldžiant inejo in vidų 
drauge su keleis palicijantais

j ir gilukuingai nog nieko ne- 
pateminti priėjo net prie priesz 
pakaju puikios valgstubes kur 
sėdėjo prie stalo drauguve su- 
sidedante isz dvieju poniu ir 
asztuoniu vyru. Kamisorius 
paliepė palici jau tams parengt 
revolverius o pats atydares du- 
r s in sale žerinczia nog aukso 
ir brangiu papuoszu tarė:

— Praszau nesikelt nog vie 
tos!

Viena dalis detektivu atki- 
szo revolverius in pikdarius, o 
kiti pradėjo dėti pancziukus 
ant ranku poniu ir ponu o ka
da priėjo prie ponios namo 
idant ir jai surakinti baltas 
rankeles isz kito kambario 
iszejo kokis tai puikei pasire- 
dias ponas ir kerszidamas re
volveriu, paszauke:

— Tegul nieks nedrįsta da 
silipstet “Sirenos isz Renilly” 
nes szausiu!

Bet pirm negu tai padare 
jau pasijuto > rankosia palici- 
jantu, o ant ranku jo jau bu
vo plienines rinkutes. Teip 
supancziojus visa drauguve po 
licije pradėjo atlikinėt krata. 
Visur, ant kožno žingsnio ko- 
nia atrasta invairias brangeny 
bias. Viename kambarije at
rasta gulinczia apriszta mote- 
re, kuri turėjo sužeista uosi 
szuviu isz revolverio, o kaip 
patirta prie tirinejimo atsi
tiko jai toji nelaime laike api- 
pleszimo. Vienas isz kambariu 
buvo apverstas ant tikros ap- 
tiekos. Apart daugybes gyduo 
lu, radosi daktariszkos pabūk- 
les, prietaisos o net ir opera- 
ciszkas stalas. Ligonbuczio 
kambarije gydėsi piktadarei, 
pažeisti laike savo piktadarisz- 
ku darbu, prie bandos prigu. 
Įėjo ir daktaras. Atrasta teip- 
gi kasa ir magazinas kur sukrau 
ti buvo pavogti daigtai. Tarp 
daigtu buvo visokios brangeny 
bes, aukso ir sidabro daigtai, 
brangus .bažnytinei aparatai, 
abrozai, drapanos, dviraczei ir 
daugybe kitokiu smulkesniu 
ir stambesniu daigtu. Kitam 
kambarije rasta adresu kny
gos, kurias ypatas ketino api- 
pleszt. Vadoves kambarije, at
rasta maža kasa su kankuolia 
žmogiszka ir paraszu: “del ma
no milemo”. Kasoje rasta 3000 
franku.

Su Gordone suėmė josios 
prieteli Ludvika Karlu turinti 
22 metus. Paslaptis net po 
dvieju metu iszsireiszke o in 
spanstus užpuolė visa gauja 
parižiniu pone—plesziku.

Gordone būdama paleistu- 
vingo gyvenimo susipažino su 
daugeli turtingu žmonių ir 
pradėjo veikti kaipo vadove 
baudos plesziku su Karlu.

Nepaprastas laikrodis.

Prancūzijos mieste Bove ka
tedroj yra tokie laidrodis, ku
rio visas surėdymas painiau
sias, negu kitu visu laikrodžiu. 
Jo visas surėdymas susideda 
isz 92 tuketaneziu daleliu. Gal 
jo surėdymas dėlto toks nepa
prastas, kad jis parodo valan
das, dienas nedelias, menesius 
užtek ėjimą, nusileidyma saules 
permainas menesio, kitu svar
besniu miestu laikrodžiu va
landas ir orą nuspėja.

Ilgio tas laikrodis turi 11 
arszinu ploczio —84 arszino. 
Kuomet laikrodis musza valan 
das, tai ant virszaus pasirodo 
giedantys gaidys, iszeina ketu
ri aniuolai grajantis in trubas, 
skylėse, kame kabo varpai, 
pasirodo ugniniai liežuviai. 
Svarbiausiose duryse pasil' 'do 
senelis, reiszkiantis Dieva, tu
ris linktelėjimu galvos parodo, 
jog bus pasaulio teismą.

Potam priesz ta seneli pasi
rodo žmogus, paskendęs nuo
dėmėse, kuri jis pasmerkė pra 
garan ir velnias, pagriebęs jin 
ant szakiu, numeta in pragaro 
bedugne. Galop priesz ta se
neli— Dieva pasirodo geras 
žmogus, kuriam paskirta dan
gus ir ta žmogų aniuolai su 
velevomis ir grajidami lydi in 
dangų.

Tas laikrodis padarytas isz 
medžio, dar nelabai seniai. Ji 
padare to miestelio gyventojas 
inžinierius Verite, kurs mirė 
1887 metuose.

A. J. Keydoszius
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Szipkortes ant visi u 
Geriausiu Linijų in ir isz Lietuvos 
ir kitu daliu Svieto.

Siunczia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kit 
Agentai. Mano agentūra yra po 
priežiūra Ohijos Valstijos.

Teipgi užlaikau puiku Saluna kur 
kiekvienas atras svetinga1 priėmimą.

TI JBin

su

PUSE PREKES PARDAVIMAS.
Moterių Kotu ir Siutu. 

Pardavimas pigus tik per szita menesi.
Vyru 50c. Marszkinei 29c.
Vyru audeklinei Kalnierei 5c.
Vyru juodi Overkotai 85.
Vyru nauji Siutai 810._

Vaiku Siutai po puse prekes.
I I I IS. I /\ IX. I Mahanoy City, Shenandoah 
V—z I I >1ZAI x Mt. Carmel, Landsford.

Ant Pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Se

nas Ceikiu ir groser sztoras. 
Puikus popieru ir knygų szto 
ras. Gerai užmokama duonkep 
tuve. Teipgi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. (tpru Į

Wm. Shugg.
246 E. Broad st. Tamaqua Pa.

Pilna scrgancziu reuma
tizmu.

Szitu metu laiku, kada taip 
daug lietaus ir drėgnumo, kiek 
vienoj vietoj pilna sergancziu 
reumatizmu, neuraligija, gal- 
voskaudžiu, gerkles ligomis, 
susztvyejimu ir su brinkimu 
nariu. Ligos apsėstas klauso 
kiekvieno patarimo, kuri jam 
kas duoda kartais gauna isz 
to kokia nauda, kartais ir vi
sai ant blogo iszeina. Jeigu 
kas nori gero patarimo, patar
kite jam vartoti Trinerio Ame 
rican Elixira isz kartaus vyno, 
pilnai prisilaikant nurodymu, 
taip jau tinkamai užsilaikant. 
Jis greit pagys. Trinerio Ame 
rican Elixiras isz kartaus vy
no iszvarys visus nereikalin
gus dalykus isz kūno, sutvar
kys suvirinimą, iszvalys krau
ją ir raumenims suteiks stip
rybe. Kaip tik kraujas bus 
grynas nebeliks reumatizmo 
nei paduju. Vartokite szi vais 
ta susilpnėjus apetitui. Gausi
te vaistu sankrovose, Jos. Tri- 
ner, 1333—1339 So. Ashland 
avenue, Chicago, LIL

uetuviszas Fotografistas
M. Varzinskas

205 E, Center St. Mahanoy Cit) 
Puikei ir pige> 
nutraukė viso 
kės fotografijai 
Padaro dideliu 

= fotografijas iei 
mažių ir indeds 

F in reimus. In- 
deda fotografi 
jas in špilkas, 

kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja post- 
karezius. Parduoda visokes reimas ir L L 
Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro vis 
ka kanogeriause o ir busite uzganedint 
rišame. Lietuvei pas Lietui

Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyti’

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA LINIJA
Vienatine be. persedimo tarp 
Amerikos ir Liepojans)Rusijosj. 
(Russian American Mail Steamers)

Ruski Pacztavi Laivai iszeina:
BIRMA 11, Kovo ”

Ant pardavimo
Sabinas geroi vietoi, Maha

noy City, biznis gerai eina. 
Parsiduoda už tai kad locni- 
ninkas važuoje in Lietuva. 
Apie daugiaus dasižinokite po 
No. 436 W. Pine St. Mahanoy 
City, Pa. •__ (io ė[).

Ant Pardavimo.
Parsiduoda barber shop,

trims dideleis puikeis zerkolais 
50 coliu ilgio, dvi kamodos ir 
dvi kreses, ir visokiu mažu 
daigtu, biznis puikus daromas, 
szapa lietuviszkam salunia, 
parsiduos už maža preke, isz 
priežasties locnynikas važuoja 
in lietuva. Kas norėtu pirkt 
tegul atsiszauke aut adreso:

(91 >P-ir.’IV) 
T. Lozo

Witherbee, N. Y,

4^42? & 3% &&&
1 MERCHANTS BANKING TRUST CO. &

' lOIAUAMAV D A K*■ ■.MAHANOY CITY, PA...

issl Po priežiūra Pennsylvanijos Valstijos Bankinio, 
•Afl Departmento, Peržiuretas per Valstija du kartu ant 
^Įjfmeto. Pennsylvanijoe Valstija turi sudeja piningus' 
'nrmusu banke.

Pinigus skoliname ant pirmo morgiezio. ;
Procentą mokame ant sudėtu pinigu.
Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai,, 

Lenkiszkai, Slavokiszkai, Rusiszkai, Vokiszkai ir1 
Angelskai. <
Banko turtas iszneszaant700tukstacziu doleriu vertes.: 

Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes 
mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke'

keletą

NO. 6.
Visam

------ DIREKTOREI SZITO BANKO YRA:-------
D. M. GRAHAM. 

MICHAEL GAVULA. 
JOHN HORNSBY.

THO8. F. FLANAGAN. 
W. J. MILES. 
LEON ECKERT.
DANIEL F. GŪINAN.

W. RYNKIEWICZ.
ANT. DANJSAVICZ. 
CHA8. F. KAIER 
JOHN J. MEYER 
CHAS. L ADAM.
CHA8. BURCHILL.

i

RUSSIA 8, . Balandžio 1911 
KUHS K 22,

Tleaog in Libava, apleidžiant Rotterdama.

Prekes Laivakorczlu (Szlpkorczlu):
In Roterdama. In Liepoju.
§31.00 — III, Kliasos — $38.00 
$33.00 — III. Pagerinta — $40.00 
$43.'>0 — II. Kliasa B — $50.00 
$50.00 — II. Kliasa A — §00.00

...Isz Liepojaus in New Yorka...
I. Kliasa
II. Kliasa
III. Kliasa

Apart visko keliauninkai (eurgrantai) ! 
III.Kliasos moka §4.00 taksu paskirtu 
Amerikos valdžios.

A. E. Johnson & Co.
Gen. Pass. Agent, 27 Broadway

New York, N. Y.

$02.50

$43.50

į

UNION NATIONAL BANKAS
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS ir PROFITS $300,000'

Su v. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentą' 
pridedam prie tavo piningu pirma diena Sausio ir Liepos: 
menesuose, nej aisant ar atneszi parodint knygute ar ne. ! 
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka/ 

nepaisant ar mažas ar dydelis. ;
t VYRSZININKAI:
T IJarrisou Bali Prezidentas
T F J. NoonanVice-Prezidentas.
į I .a W. Barnes Kasijerius.

T 
Į

BANKO ADYNOS:
9 ryte lyg 3 popiet 

Subatomie
9 ryte lyg 12 ad.

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS.
Szinme laike aplaikome visokiu labai puikiu Rudeninu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudenin'u 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu, 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

IDL- Pas mus dirba Lietuvaites.ntM i
Puikiu

Armonikų
Drukavojlmul Gromatas Maszineliu
Lietuviszku Knygų 
ir kitokiu Daiktu.

Prišiusk savo adresu ir 2c. 
paczto ženklą, o katalioga gausite 
dovanai. Adresas:

M. J. Damijonaitis
812 33-rd. St., Dept 2. Chicago, I’ll.

Kataliogas Dykai
..Visokiu.. 

Muzikaliszku
Instrumentu,

Box 15

VISOS
MOTERYS

Uzpraszom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt ‘Sveikos ir Drūtos’ pilnos gyvibes 
ir moteriNzkumo, kaip tai kitados buvo jau- 
nistoje, pribūta pas mane ir pamatitu ka , 
padarėm del kitu Moteliu kurios ir kentėjo 
ant moteriszka nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejone!’.

Tokie dalikai yra per svarbus ant atyde- 
jinio ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PR 12URA ir gydimo ne kaip gautu
mėte namie no savo daktaro.

Dr.Alex. O’Malley
158 S. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai irLenkiszkai susikalbama 
ir susiraszoma

Didžiausia Lietuviszku 
Aparatu Dirbtuve 

Amerikoje.
Vertelgyste egzistuoja 14 metu.

FR. LABANAUCKAS
Lietuviszkas Auksorius

PITTSBURGE, PA.

Taisau visokius 
auksinius daiktus, kaip 
Laikrodžius mažus ir 
lidelius labai pasek

mingai. Teipgi taisau 
sulažituf. žiedus, indedu

iedam naujusdaimen- 
tus, perlus ir kitus 

brangius akmenis.

Godotinoms Tautiszkoms ir 
Bažnytinėms Draugystėms iszdirbame 

Karūnas, Amerikoniškas Vėliavas. 
Sarpas, Juostas, visokios ruszies, 
auksinius ir metalinius ženklelius 
Uniformas, Kepures ir Marszalkoms 
parėdus. Adresuokite sziteip: 
T. I. Andruszevicz & Co. 
1421 DirisionSt., Chicago, Ill.

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 5^ 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburg 

Brookljm, N. Y,

Suczedinsime Jumis Piningus.
Geriausi Ryžei po 
Gera Arbata 
30c. Kava
3 bleszines 12c. Komi 

” Tametes 
” Žirniu
” Szebelbonu
” Kruopeliu 

baksas K rėkiu

3

3
1

vines taisit siuvamas 
maszinas, revolverius 

muszkietas ir kitas maszi & 
nerijas. Parduočiau S'OgŽK I 
visokius brangius daiktu.1 

• > iuz maža preke.
Mano darbas ir pirkimas yjr 
yra gvarantavojemas.

Szirdingai kvieoziu visus ateiti.

Fr. Labanauckas
2104 Carson Street S. S. 

Pittsburg, Pa. B„K

6c. svaras.
19c. ”
20c. ”

25c,

25c.
4c.

"Oin/T/xln Geresnis už Taukus—Mažiaus kasztuoja 
.D1mvU16v mažiaus reike naudoti.

3 svarai 45c. " 5 svarai 75c.Butterine—Sviestas
1 svarus 25c. 5 svarai $1.15.

W. R CONRAD
15 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

415 Pine St., TamaMua, Pa.

K/

B. RAGAŽINSKAS I

Sziomis dienomis muso tautietis 
B. Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitū. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dzinin ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

B. RAGAŽINSKAS
64-56 N. Main St., 

Miihiinoy City.

Naujausias Importuotas Fonografas Dykai!
Bus duotas kiek 

vienam kas nupirks 
pas mus Rusiszko 
Tabko, už $6.

Nieko nuo justi 
daugiaus nereika
laujame tik kad 
J atartumėte savo 

raugams pirkti isz 
musu firmos tabaka 
Szitas Importuotas 

“Y08 Fonografas 
yra padalytas isz 
geriausio metalo, 
turi didele nikeline 
truba ir labai gerai 
skamba. Turėdami 
musu Fonografa ga 
lite surengti namie 

puiku mužikos 
koncertą.

Užsuksite tik 
maszinele, uždėsite

voliuka, ir galesite iszgirste gražiausias tautiszkas, darbininkiszkas ir kitokias 
dainas, isztraukas isz opera ireperecziu, žaidimą visokiu instrumentu pavieniu ir 
orkestroje. Klausant tai viską dus malonu ne tik jums ir jusu szeimynai, bet ir 
jusu pažystamiems ir kaimynams. Musu Fonografas yra geriausias, koks tik 
dabar gali būti. Už toki Fonografa užmoketumet mažiausi $12. Mes duodame 
jums ta Fonografa suvis dykai. Prisiuskitc tik 50c. markėm ir mes atsiųsim jum 
perinusio Rusiszko Tabako už $G ir ta Fonografa dravg'e su voleliais ir nurodymai 
kaip reikia apsieiti. Apturėjo tai per Express, užmokėsite likusius $5.50.

Namie galite iszbar.dyti musu Fonografa, o jaigu jis jums 
nepatiks, tai galite sugražint mums Tabaka ir Fonografa, o 
mes sugražinsime jums visus iniuoketus Piningus.

Szi Dovana yra suprantama ir puiki, nėra ežia jokios rizikos, taigi naudokitės, 
pamatysite, kad busite užganėdinti. I'araarga: praazome neeullglte musuIlrmaBUkUom 

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO. new york, n.y.




