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Kas Girdėt?
Steite Missouri randasi tie

sos, pagal kuliu kožna naszle 
su vaikais aplaiko pensije 10 
doleriu kas menesis o priek 
tam aplaiko $5 ant menesio už 
kožna kudyki turintis mažiau 
kaip 14 metu ejnantis in moks 
laine. Bet ne kurios naszles 
isz to nepasinaudoję nes iszte- 
ka kagreieziausia.

Naczelnykas palicijos su 
kelnėmis!— niekas gal in tai 
ne intiketu o bet yra tai teisy
be. Ilunnevell, Kas. randasi 
majoru m miesto motore kuri 
teip-gi randasi sekretorium ir 
naczelnyku palicijos moteris. 
O saldus miestas, kuriame 
žmonis gyvena po bobiszku
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Kittaninge, l’a. tomis dieno
mis apsipaeziavo 15 metu 
snarglis su tiek jau metu mer
gaite ir tai su pavelinimu tė
vu. Oj botagu reiketu— nes 
ne vaikams tik tėvams.

“Tėvynės” 19 No. 30 kuopa 
paduoda projektą, kad “Tėvy
nė” duotu spaust ant kontrak
to, drukarne savo kad panai
kintu, tai leszuosia mažiaus 
negu dabar leszuoja.

Pridaro regis nemažai kasz- 
tu “Tėvynės” iszleidinejimas 
tai užmanytas New Yorke nu- 
pirkt namas. Kanda ruimu 
spaustuves So. Bostone kasz- 
tavo ‘20 dob, dabar-gi New 
Yorke nors tai spaustuve sa
vam name, bet isz mokamu 
ant “Tėvynės” pinigu moka
ma jau po 75 dol. kas menuo; 
tai 55 dol. virszaus. Paczios 
“Tėvynės” spauda su expedi- 
cija New Yorke atsieina teip 
saldžiai, kaip aptiekoje geros 
liekarsteles.

“Tėvynės” spaustuve, regis 
vertėtu nepanaikint, bet isz 
New Yorko iszgabent in ma
žesni miestą kur viskas atsiei
na pigiaus. Panaikinimas 
spaustuves iszrodytu, kad Su- 
sivienyjimas visai buk nežino 
ka daro; sutaisė spaustuve, 
greit ja vėl meta lauk ir griau
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Vela ižlindo “Stasukas isz Ta 
niakves” su savo Caput maitų 
um kuris keneze ant Cucaethes 
scribendi. Sztai “D. V.” vela 
lieje krokodilines aszaras rau
dodamas ant atejties ir “Sau
les.” Važiavom per 23 metus 
lig sziol pasekmingu keliu, 
važiuosim ir tolinus be pagial- 
bos tokiu “patrijotu” kuriems 
“Saule” labai kaitina pakau- 
szi, jog net visa protą iszsvili- 
no.— Užteks.

Isz netycziu sziomis dieno
mis patek o mumis in rankas 
naujas maskoliszkas laikrasz- 
tis užvadinanias Nowyj Mir 
(Naujas svietas) Laikrasztis 
didumo to patr kokio yra So. 
Bostono “Keleivis;” turinis 
perdemai socijalistiszkas. Pre
ke $1.00 metams.

Nesuprantama, isz kur ga
lėtu rastis tiek daug ruskiu 
kad net sociajistai galėtu už
laikyti savo laikrasžti.

Nežine dabartinis Popiežius 
ar mislija kada atgaut civilisz- 
ka valdžia kuria IX Pijuszui 
Emanuel Viktoras Italijos 
karalius atėmė.

Popiežius A. a. Leonas XIII 
turėjo vilti kad Austrija kai
po katalikiszka vieszpatyste 
iusikiszusi, gales atgavime tos 
valdžios prigelbet, bet per ne 
koki laika prigelbos nuo Aus 
trijos Popiežius jau nesitikėjo 
padedant vilti Prancūzijoj. 
Dabar-gi Prancija deliai Po
piežiaus, be vilties gelbet, tai 
niekas žinot negali kaip da
bartinis szventas Tėvas apie 
tai mislija.

“Tėvynės” No. 19 randame 
vėl suspenduotu apie 14 Kon- 
ferentistu.

Nesuprantama, kodėl žino
dami sanar. konferencijos da
ryti uždrausta, o czion tyczio- 
mis tais konferencijos daro ir 
gana, o kada už tai gauna per 
noei, tai vėl negerai.

.a.
J .

Kunigas? W, Dilioms isz- 
kelevo in Ryma. Vienas Phi 
ladelplnjoje lietuv. biznieris, 
tarp pasisznekejimu su pažys
tamais, isztare kad kun. Dilio
ms iszvaževo in Ryma. Lietu
viai pažystanti gerai kun. Di
liom juokėsi, sako: koki pai- 
beli kun. Dilioms ten Ryme 
veiks? Jis nemoka kalbas ita- 
lijoniszka o ne lotyniszka, ku- 
riaj jis ten su žmonėmis kal
bėsis?! Na, juokai buvo tai 
juokai, niekas tam tikėt neno
rėjo.

Diena 1‘2 Gegužio, sztai atė
jo pas ta liet, biznieji vienas 
kunigas lenkas, ii’ tarp kitko 
prisiėjo kalba apie iszkelevi- 
ma kun. Dilionio in Ryma; 
kunigas lenkas biznieriui ne 
norėjo tikėti sakydamas: Bis- 
kup Ortinski prędzej by pos
tal księdza rusina a nie litwy- 
na. (Vyskupas Ortinskis siuns 
tu, greieziaus kunigą rusina o 
ne lietuvi.) Biznierius tikrino 
kad mates ir szipkorte iszpirk- 
ta kun. Dilionio ii’ piie jo da 
lekajus.

Sziteip girdėdamas lenku 
kunigas, o netikėdamas tokiai 
žiniai, patsai nusidavė pas ru
simi vyskupą Ortinski su klau 
simu kur dažinojo, kad tikrai 
kunigą Dilioni vyskupas Or
tinskis iszsiunte in Ryma, isz- 
kelevo isz Philadelpliijos 8 
diena Gegužio, ii' kitu kart 
atejas pas biznieri lenku tas 
kunigas, dideliai dyvyjosi ko
kiu budu kun. Dilionis galėjo 
vyskupui rusinu prisilaižyt. 
Buda tokio prisilaižymo ne
žino niekas, kaip ii' kad del 
ko jin savo kasztais net su le- 
kajum iszsiunte in Ryma.

Visiems yra beveik žinoma, 
kad kun. Dilioniui stokoja da- 
eimo.kyt prie bent szakos moks 
lo, tai gal jin tas vyskupas isz 
siuntė dasimokyti.— S. K.

Pagal “Vilties” praneszima, 
tai maskolei Peterburge Szven 
tos Katarinos parapijoje daro 
revizijas, teip pat ir gimnazi
jose. Maskvoj Szvento Petro 
ir Povylo parapijoj. Mat jie 
ten snvuodžia ka nors trefno.

Naujai nukaltas lietuviams 
nežinomas žodis jeibe, jau pa
sirodė ir “Žvaigždėje.” Jeigu 
butu jeibena, greieziaus dasi 
mislytumem ka jisai reiszkia, 
bet dabar tai tiktai gal pons 
juodas kipszas, žino kokiam 
skyriui jeibe priklaus r.

Trumpi Telegramai.
§ Mandžurije.— Isz prie

žasties milžiniszkos ugnies Ki- 
rine, 40,Q00 ypatų randasi be 
pastoges. Bledes ugnis padare 
ant $20,000,C 00.

§ Dover, N. J.— Pei' iszsi- 
vertima automobilaus truko 
bone su gazolinu. Edwardas 
Middlekaufas ir Elsie Wal
pole sudege ant smert.

§ Minersville, Pa.— Socia
listai ketina iszszaukt 3000 
darbininku ant straiko in pa- 
gialba 300 straikuojanezioms 
siuveczkoms dirbtuvėje Coom- 
be.
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IszAmerihos.
Siiinisziiiias parapijoj.
Niagara Falls, N. Y.— Pra- 

ejta vakara pakylo gana dyde 
lis sumiszimas lenkiszkoje pa
rapijoje Szventos Traices. 
Priesz klebonija susirinkoszim 
tai parapijonu, kurie spyrėsi 
kanecž iszmesti laukan prabasz 
ežiu. Palieije pribuvus apmal- 
szino lenkelus su palkomsirne 
daleido prie tolimesniu maisza 
ežiu.

Nelabas tėvas
Dayton, Ohio.— Mikola 

Ruttmeyeris likos paymtas in 
kalėjimą už žveriszka sumuszi 
ma savo 11 metu senumo duk
ters pakol toji neapalpo nog 
sumuszimo, Nelabas tėvas pir- 
miause suriszo mei’gaite virvė
mis o po tam plieke su dratine 
uagaika. Adbegus kaimyne 
Mrs. Capalan ant riksmo mer
gaites, atkiszo revolveri ir ker- 
szino nuszovimu pakol ne pri
buvo palicijantas ir aresztavo- 
jo jin.

Pardavė savo paezia in 
paleistuviu iiaina.

Chicago.— Kokis tai Jonas 
Koszkovskis, 32 metu senumo, 
susipažinęs su 16 metu mergai
te teatre Crown apsipaeziavo 
su jaja. In nedelia po szlubui, 
nuvede jaja in paleistuviu na
rna ant 2115 Dearborn uliezios 
u1 ten pardavė. Jauna motere 
dasipratus kur randasi, bandė 
nusitrucint ne kaip vesti gė
dinga gyvenimą, bet savžudins 
ta likos susekta in laika o ne
laiminga likos iszgialbeta nog 
smert per daktarus.

Sudas nubaudė taji rakali 
ant meto in kalėjimą ii’ užmo
kėjimo 300 doleriu bausmes.

Pigus būdas gavimo 
deimanto.

Pittston, Pa.— Harry Fa- 
ssen, jubilierius, aplaikes ke- 
lioleka puikiu deimantu rode 
juos savo kaimynui Max Mark 
sui kriaueziui ii’ užklausė jio ai’ 
jam patinka tieje žibuezei. 
Maxas gėrėjosi deimantais kai 
bedamas: “tai butu lengva nu
ryt viena isz tokiu puikiu ak
menėliu tiems ka juos iszkasa, 
o asz galėtu taji didžiausia 
pats nuryt.

Fassenas atsake Maxui, jog 
jam kasztuotu 50 doleriu jagu 
ta galėtu padaryt. Maxas 
daug nemislindamas, insidejo 
didžiausia deimantą verties 
150 doleriu in burna iszgere 
stiklą vandens ir deimantas 
radosi viduriuosią. Iszejdamas 
padavė nusistebėjusiam jubi- 
lieriui 50 doleriu ka tas turėjo 
priymti.
Žiurkes užmusze 

kalininkit.
Fort Worth, Tex.— Wil- 

liamas Wiggins kalinykas ežio 
naitiniam kalėjime likos už
kluptas savo kambarelije per 
daugeli žiurkių. Norints gy
nėsi nog jiu bet negalėjo in- 
veikti szimtus žiurkių, kurios 
jin inveike ii' apgraužė lig 
kaulu. Kada dažiuretojai ati
darė isz i'yto kambarėli, per
sistatė jiems-baisus regėjimas: 
Sienos buvo kraujeis aptesz- 
kintos, Wigginsas gulėjo ne 
gyvas, o kūnas buvo apgriauž- 
tas nog veido, ranku ir visu 
daliu.
Ugnis sunaikino daugybe 

“pinacu.”
Suffolk, Va.— Ugnis su

naikino “pinacu” už szimta 
tukstaneziu doleriu sklode 
Bain <t Co. Suvirszum 200 
tukstaneziu buszeliu sudege. 
Isz tos priežasties pinacai pa
brango toje aplinkinėje ant 
10 centu už kvorta.

Pakėlimas Lietuvystes, r 
Tamaqua, Pa.— Antanas 

Sadauckas likos baisei supjau
stytas musztineje vienoje kai- 
czemoje ant “Dutch 1L11” pra 
ejta subata pei- Joną Astrauc- 
ka ir Juozą Flovski? Badai 
Astrauskas laike Sadaucka o 
Floyskis dare aut jio operaci- 
je užduodamas žaiduli nog gal 
vos lig kaklui o daktaras tu
rėjo net 46 diegsnius indetiant 
žaidulio. Prova atsibuvo pas 
skvajera Leopoldą, kuris nu
siuntė abudu pesztukus in 
Pottsvilles kalėjimą.

Vadai darbinyku ne ejs 
in kalėjimą.

Washington, D. C.— Sa 
muel Gompersas prezidentas ’ 
Jonas Mieželis vice preziden 
tas ir Franas Morrisonas se
kretorius virszinykai Ameri
can Federation of Labor, ne 
ejs in kalėjimą. Teip nuspren
dė augszeziauses sūdąs United 
States.

Augszcziau minėti virsziny
kai uždėjo “boikotą” ant Bucks 
Stove (Jo. isz St. Louis laike 
darbininkiszko straiko, laiky

Lietuvis sutrintas ant 
szmoteliu-

New Philadelphia, Pa.— 
Juozas Sinkeviczius, 28 metu 
senumo rado baisia mirti ant 
Redingo geležinkelio kada O o
ėjo namon su Adomu Alek- 
sandravieziu isz Cumboles in 
New Philadelphia. Taji vaka
ra pavėlino karuka ir ėjo 
pekszti namon ir kaip rodos 
likos pagautais per ekspresini 
truki. Kūnas Sinkevic.ziaus 
likos iszmetintas ant geležke
lio konia per myle kelio— ne 
galima buvo ne pažinti.

Aleksandraviczius kinis ėjo 
namon su Sinkevicziu dingo 
nežine kur. Ar likos teip-gi 
užmusztu ar gal pabėgo isz 
baimes tai negalima dažinot.

Gyvens su dviem 
paezioms.

Pittsburg, Pa.— Petras S. 
Sharp atsiskyręs su savo pa
ezia mete 1871, vela su jaja 
gyvens, drauge su antra pa
ezia su kuria apsipaeziavo se
nei.

Pirmutine pati jeszkojo 
Sharpo per 40 metu o tik to-

darni prakalbas ir pakurstindt imis dienomis dažinojo buk ji- 
mi žmonis idant nepirkinetv’sai yra gyvas, kada parasze

.------------- ir------- . — -įiižklausauezia gromata in Wa-
Miingtona aut kurios aplaike 
atsakima, buk Sharp, senas 
žalnieris— raudasi Kansuosia,

jiuju tavora. Kompanije aps į 
kunde vadus darbininku u^j 
gadinimą jiems biznio o žemes 
uis sūdąs pripažino juosius kai
tais ii' nubaudė Gompei'sa ant 
meto kalėjimo, Mieželi ant do
viniu menesiu o Morrisona aut 
szesziu menesiu. Nes augsz
eziauses sūdąs kitaip nusprendė 
taji dalika ii' numėtė viroka 
žemesnio sūdo.

Girios dega—milžiniszkos 
bledes.

Ridgeway, Pa.— Aplinki
nes girrios smarkei dega ii' ar
tinasi prie miestelio Arrayo. 
Ugnagesei pribuvo isz Du Bois 
in pagialba idant miesteli ap
saugot. Ugnis sunaikino gar- 
borinia Elk Tanning Co., 
skerdinycze gyvulu ii- daugeli 
namu. Bledes isznesza ant 175 
tukstaneziu doleriu.

Aplinkinėje Renovo ugnis 
sunaikino suvirszum 16,000 
margu girriu. Ne toli Penfield 
sudege trūkis su 2,500,000 pė
du balkiu ir dalis geležkelio.

Mnsztine straikierin su 
policije.

Grand Rapids, Mich.— Pa- 
nedelio diena apie 2000 darbi
ninku isz stalorines Widde- 
combo susidūrė su policije. 
Laike musztines straikierei ir 
policije szove vieni in kitus, 
plitos ii- akmenai buvo naudo
jami gausei. Suvirszum in 
szimta ypatų likos pažeistos 
terp kuriu randasi ii' kelioleka 
policijantu. Musztine tik tada 
užsibaigė kada pribuvo in pa
gialba ugnagesei ii' pradėjo 
leisti vandeni ant maisztinyku. 
Smalkiausia vede musztine 
apie 300 moterių kurios ra
dosi pirmutiniosia glitosia. 
.Straikierei laimėjo musztine
nes iszgujo isz fabriko visus 
“skebsus” ir tik tada visi isz- 
siskirste.

Priežastis straiko yra: darbi 
nykai provinasi pakėlimo mo- 
kesties 10 centu ant dolerio ir 
kad dirbti tik devines valan
das ir kad kompanije pripa
žintu unije. Kompanije nesu
tinka ant darbininku praszimo 
ir isz to pakylo straikas.

Upe gylumojc žemes.
Mt. Carmel Pa.— Kompa

nije vandens Locust Gap ir 
Kulpmont, je.szkodama van
dens, užtiko gylumoje žemes 
10,289 pėdu, požeminia upe 
kuri turi 160 pėdu gylumo.

kur apsipaeziavo su antra mo- 
tere ir aplaiko kas menesis 
pensije. Pirmutine pati para
ižė pas jin gromata o jisai at- 
rasze jai idant pribūtu pas jin 
ir gyventu su juom drauge.

Kruvina musztine 
parapijonu.

Cleveland, Ohio.— Prie kle 
bonijos parapijos Szv. Kazi- 
mierio pakylo kruvina musz
tine terp parapijonu. Dalis pa 
rapijonu buvo neužganadyta 
isz vedimo veikalu parapijos 
per kun. Piotrovski ir kanecz 
geide jin praszalyt isz klebo
nijos. Tame mierije susirinko 
visi prieszinykai ii- nusidavė 
pas prabaszcziu, bet prie kle
bonijos susitiko su prieteleis 
prabaszcziaus. Pakylo musz
tine ii' likos paszaukta palici- 
je. Kulkos szvilpe aplinkui o 
akmenai buvo darbe. Muszti
neje likos pažeisti dvileka pa
rapijonu o du perszauti.

Pulkas palicijantu suside
dantis isz 30 vyru sergėjo kle
bonija pei- visa diena. Kaip 
rodos tai ant to neužsibaigs, 
nes ne užganadyti parapijonai 
vela ketina užklupti ant kle
bonijos ir kanecz iszvarit kun. 
Piotrovski.

Yda bomba truko 
Czikage.

Chicago.— Ant uliezios 
Bunker truko vela dinamitine 
bomba, kuri sukratė konia pu 
se miesto. Eksplozije pakylo 
prie naujai statomo namo km- 
randasi dydelis neužganadi- 
mas terp darbininku o kon- 
traktoriaus. Policije aresztavo 
jo in dvideszimts ypatų.

Isz Kosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Židai nužudo krikszczio- 
niszka vaika ant macu.
Kijev.— Vasario 28 likos 

surastas kūnasnužudytokriksz- 
czioniszko vaikino vardu Jusz- 
czinski, 13 metu senumo kuris 
lankėsi in czionaitine semina- 
liję. Knna nužiulinto surado 
urvoje ne toli židiszkos dalies 
miesto.

Krikszczioniai pakele dydeli 
riksmą, buk tai židai nužudė 
ki ikszczioni ant macu priesz 
Velikas. Paskalas api tai pas
klido žaibiniu staigumu o val- 
dže ėmėsi ant apmalszinimo 
tuju paskalų.

Isz to pakylo didele neapi- 
kauta prieszais židus o prieszi- 
nykai židiszkos veisles, pradė
jo žmonis pakurstinet ant isz- 
skerdimo visu židu Kijeve ir 
ketino tai iszpildyt ana nede
lia. Turtingesni židai budam- 
baimeje prieszais pasikelimia 
apleidineje miestą pulkais.

Lavonas po sofka.
Vilnius.— Prie uliezios Asz 

troszbromos name po No. 29 
gyvena inžinierius Manuelus 
Nejmanas. Tomis dienomis in
žinierius Nejmanas sugrižo na
mon isz Ilomulu, kur perleido 
szvente, namie ne rado nieko, 
ne savo pagialbinyko Kaplono 
18 metu senumo, ne tarno Do
reli ėjo Zlotnikovo, ne temin
damas ant to, nusidavė in sa
vo katnbari kur davėsi jiam 
jausti supuvėlis. Pradėjo jesz- 
koti priežaste ir tuojaus atrado 
lavona Kaplono jau pūvanti 
su aprisztu kaklu elektrikiniu 
dratu. Nužiūrėjimas puolė ant 
Zlotniko kuris prasiszalino ne
žine kur.

Kaliniui statys Amūro 
geležkeli.

8000 katorginiu kaliniu isz 
Rusijos kalėjimu bus pavasa- 
ryj sugrusti prie Amūro upes 
(Sibire ir pristatytijprie gelž- 
kelio, tiesimo darbu. Jau da
bar kaliniai vežami isz mažes
niu kalėjimu in (didesnius eta
po centrus, k. t. Maskva, Char 
kovas, Orias, Jakutskas. Pa
baigoj liepos visi kaliniai bus 
jau ties Amuru. Kaliniams 
sergėti paskirta 2000 kereiviu, 
jie sudarys paamuryj nuolati
ne sargyba. Kalinius vež be 
retežiu, mat norima, kad dau
giau turėtu spėkų žemems kas
ti. Valdininkai jau iszkeliavo 
in Sibirą, kad surengti tenai 
žmonių butus ir valgi. Gali
mas daiktas, jog katorginiai 
bus palikti pamuryj ir peržie- 
ma.

Kaip lengvai Rusijos viriau 
sybe isztusztys pripildytus ka
lėjimus. Bet kas dėsis su kali- 
liniu tukstantimis in viena vie
ta sugrustu, apie tai vyriausy
be nepamano,— bene tarp ju 
susuks kareztines ir maras nau 
ja sau guszta.

Kontraktoriai badai ketino 
priymti prie darbo darbinin
kus neprigulinezius prie uni
jom, priesz ka pasiprieszino 
unije—kaip rodos tai bomba 
padėjo patis unistai.

40 metu senumo mirė nog 
szkarletinos.

Tamaqua, Pa.— Vincas 
Abromaitis 40 metu senumo 
mirė nog szkarlatinos ir užde
gimo plaucziu. Abromaitis 
praejta nedelia palaidojo du 
kudykius isz tos priežasties ir 
pats užsikrėtė jiaja. Czionais 
szkarlatina platinasi greitai, 
tebyriam laike yra 24 atsitiky 
mai.
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Metas XXIV

Diazas pristoja ant pasikeleliu iszligu.
El Paso, Tex.— Telegramai skelbe isz Mexico City, buk 

prezidentas Diazas pristoja ant iszligu pasikeleliu ir kaip ro
dos vaina neužilgio užsibaigs. Diazas duos pasikeleliams 14 
gubernatorių o kas kiszasi jojo rezignacijos nog prezidentistes, 
tai pasikelelei nespirs jiu ant prasiszalinimo ir pasiliks ant to
linus prezidentu.

Norints meksikoniszki pasikelelei paliovė musztis ant ke
liu dienu laukdami pakajaus bet per tais dienas netinginiavo, 
dare pasirengimus užklupti aut Jurazo. Augszcziau paveiks
las parodo pasikelelius terp kalnu o žemiau randasi pakajaus 
komissije kuri stengėsi sutaikint pasikelelius su randu.

Isz Visu Szaliu-
30 bclgiszku Žalnierių 

nuskendo.
Antverpas, Belgija.— Dvi 

dydeles valtis prikrautos su 
vaisku nuskendo laike viesulos 
ant Lualaba upes, ne toli Lo- 
kandu, Konge. Trisdeszimts 
Žalnierių nuskendo o tik ke
lioleka iszsigialbejo.
Prancūzai užmusze 100 

Mauru.
Rel Ajoun.Moroko.— Fran- 

cuziszkas pulkas Žalnierių, ku
ris likos nusiunstas ant apmal
szinimo pasikeleliu Mauru 
užklupo ant jiu. aplinkinėje 
Medara. Musztineje pražuvo 
100 pasikeleliu o 200 likos pa
žeistais.

Trupinelei.
* Suvirszum szeszi milionai 

margu lauko ant svieto yra 
užsėtais tabaku.

* Anglijoj kas metas padir
ba in szimta tukstaneziu lėkio 
j am u maszinu.

* Idant perskaityti visa Bib 
lija, ymant tik po viena sky
rių ant dienos, tai reiketu skai 
tyti per tris metus ir tris mene 
sius.

* Amerike turi užsiėmimo 
prie telegrafu suvirszum 30,- 
000 ypatų, iszskyrent darbiny
ku prie geležkeli u telegrafu.

* Arizonoje, farmeris turi 
versziuka su dviems stuobriais 
szeszioms kojoms ir tik viena 
galva, Gyveno tik deszimts 
dienu.

Paliko tarnaitei .$1500000 
už prižiūrėjimą ligoje.
New York.— Walteris E. 

Dureya kuris nesenei mirė už- 
rasze testamente pusantro mi- 
liona doleriu Elenorai Peregri 
nei savo tarnaitei, už tai kad 
jin gerai prižiurinejo ligoje.

Duryea panerdamas in van
deni sulaužė sau strena ir nog 
tos dienos buvo be valdžios o 
tarnaite neatsitolindavo nog 
jio diena ir nakti prižiūrėda
ma jin kaipo kudyki. Už taja 
geradejiste gausei jaja apdo
vanojo mirdamas.

Kardinolas Gibbonsas apvaiksztinejo 25 metini 
jubileju.

Praeita nedelia Kardinolas James Gibbons apvaiksztine
jo 25 metini jubileju kaip yra kardinolu o priek tam apvaiksz 
tinejo teip gi 50 metini jubileju kaip yra kuningu. Taja tat 
diena likos apdovanotu puikum herbu per zokonybus Pauli
nus isz New Yorko.



|£eturios ĮJienos

tiek

ap- 
gali

Kada jis norėjo pasitraukti 
szabn, mažas žmogelis, kuri 
jis butu galejes nutrenkt viena 
savo juoda kumsezia, paszoko 
ir inkiszo jam durtuvą in izir- 
di.

Ka-gi jis kaltas?
Ir ka kaltas asz, nors ji už- 

musziau? Ka asz kaltas? Kodėl 
asz turiu teip trokszti? Troksz- 
ti? Kas žino, ka reiszkia tas 
žodis! Net tuo-kart, kada mes 
ėjom per Rumunija, pereida
mi kas-dien po 50 verstu, nors 
trukdė baisi kaitra su savo 40 
laipsniu, net tuo-kart nejau- 
cziau to, ka dabar jaueziu. Ai, 
kad kas-nors ateitu!
. Dieve mano! jog tam dide

liam- jo butelyj’ turbut, yra 
vandens! Reikia tik prislink- 
ti. Bet kaip sunku! Vis 
prislinksiu.

Slenku. Kojos velkasi, 
silpusios rankos ka tik
pajudinti sustingusi kuna. Su- 
lyg lavonui apie du sieksniu, 
bet man tai daugiaus—nedau- 
giauarbet biauriaus-už deszim 

. ežius verstu. Vis tik reikia 
slinkti. Gerkle iszdžiuvus, deg 
te dega. Jog be vandens ir nu
mirti gali greieziaus. Vis-tik, 
gal but....

Slenku. Kojos kliūva už že
mines ir kiekvienas pasijudini
mas iszszaukia neiszpasakytus 
sopulius. Rėkiu, vaitoju, bet 
vis-tik slenku. Ant galo paga
lios, sztai ir jis. Sztai butelis... 
jame yra vandens, ir kiek 
daug! rodos, daugiau kaip pu
se butelio. O! vandens užteks 
ilgam... kol mirsiu!

Mano auka, tu geibi mane. 
Ėmiau risti buteli pasirėmęs 
ant vienos alkūnes ir staiga, 
pasviręs, sugriuvau veidu 
krutinės savo gelbetojaus. 
labai jau dvoke lavonu.

» « *

ant
Jis

Atsigėriau. Vanduo buvo 
sziltas, bet da geras, ir jo buvo 
daug. Dar keletą dienu galėsiu 
iszgyventi. Pamenu, “Fiziolo
gijoje kasdieninio gyvenimo” 
pasakyta, kad be valgio žmo
gus gal gyventi ilgiaus, kaip 
nedelia, kad tik butu vandens. 
Dar tenai pasakyta apie viena 
žmogų, kuris badu save numa
rinęs. Jis gyvenęs gana ilgai, 
nes gėrės.

Tai kas isz-to? Jeigu gyvė
siu dar kokias penkias szeszias 
dienas, kas bus isz to? 
siszkiai nuvejo, bulgarai isz- 
begiojo. Kelio arti nėra. Vis 
tiek— reiks mirti. Tiktai, ka 
turecziau merdėti kokias tris 
dienas, dabar merdesiu visa 
nedelia. Ar negeriaus baigti? 
Szaly mano kaimyno guli jo 
szaudykle; puikus angliszkas 
dirbinys. Reikia tiktai ranka 
isztiesti, paskun vienas akies 
mirksnis ir galas. Patronu czia 
-pat visa krūva. Jis nespėjo 
visus iszszaudyti.

Taigi, ar baigt ar—laukti? 
Ko? Pagelbos? Mirties? Laukt 
iki atvažiuos turkai ir ims 
pleszti oda nuo pažeistu mano 
kojų. Geriaus paežiam....

Ne, nereikia nusiminti, tu- 
resiuosi isz paskutines, kolei 
teksiu spėkų. Jog jei mane at
ras, asz iszgelbetas. Gal-but, 
kaulai neperszauti: mane iszgi 
dys. Pamatysiu gimtine, moti
na, Maryte....

Vieszpatie, neduok 
iszgirsti visa teisybe? Tegul 
mano, kad asz visiszkai už- 
musztas. Ka jos darytu, kad 
žinotu, kaip asz kentėjau dvi, 
tris, keturias dienas!

Galva sukasi, kelione pas 
kaimyną labai mane nukanki
no. O czia da tokia baisi smar 
ve! Kaip jis pajuodavo.... 
Kas isz jo bus rytoj arba po
ryt. Ir dabar guliu czia tik del 
to, kad negaliu pasitraukti to
lyn. Pasilsėjęs šliukšiu in se
nąją vieta, vejas puczia iez ten 
ir ta smarve nunesz nuo ma
nes.

Guliu visai nusilpęs. Saule 
degina veidą ir rankas. Nėr ko 
užsikloti. Kad nors naktis grei 
cziaus ateitu: tai, rodos, bus 
antra. Mintys maiszosi, nieko 
nepamenu.

Mu-
isz-

joms

Ilgai miegojau, nes man pa
budus buvo jau naktis. Viskas 
tebet; kaip buvo: žaizdas tebe-

Asz Jonas ir Petras žuvauti iszvažiavom, 
Jog tokia baidykla sugausint, ne nesapnavom, 

Jonas su Petru namo pabėgo,
O man net kraujas isz gyslų iszbego.

— Kur Jonas su Petru?

sopa, kaimynas tebeguli, toks 
-pat didelis ir nekruta.

Negaliu but nemastes apie 
ji. Ar-gi asz mecziau visa, kas 

i miela, kas brangu, ėjau czia 
■ tukstanezius verstu, badavau, 
; szalau, keneziau nuo kaitros; 

ar-gi pagaliaus guliu czia kęs
damas sopulius tik tam, kad 
tas nelaimingas žmogus netek
tu gyvasties? O teisybe sakant 
jog asz nieko nedariau naudin
go karo siekiams, kaip tik už- 
musziau szi viena žmogeli.

Užmuszimas, užmuszejas...
Ir kas-gi Asz.

Kada panorėjau eiti karau, 
motina ir Maryte neatkalbine- 
jo man, nors ir verke. Idėjos 
apakintas, nemaeziau tu asza- 
ru. Nesupratau (dabar’supran- 
tu), ka daliau su savo arty- 
miausiais.

Ar minėti! Kas buvo, nebe- 
sugrisz.

Kaip keistai pažiurėjo ant 
mano žingsniu daugelis mano 
pažįstamų ,‘Tikras pusgalvis! 
Lenda, pats nežino ko!” Kaip 
jie galėjo teip sakyti ? Kaip-gi 
riszasi tokie žodžiai su ju isz- 
manymu apie didžius darbus, 
meile tėvynės ir kitus tokius 
daiktus. Jog ju akise Jasz tu
rėjau atlikti visus tuos gerus 
darbus, ir vis-tik esmi pus
galvis.

Važiuoju in Kiszeniova man 
ant pecziu uždeda versziuka ir 
visokius kareivio daiktus. Ir 
einu drauge su tukstaneziais, 
isz kuriu rasi tik keletes eina, 
kaip asz, isz gero noro. Visi ki 
ti butu namiele pasilikę, jeigu : 
jiems butu duota liktis. \zie-1 J11 ra,1k°se! O jeigu 
nok jie teip-pat, kaip ir mes, 
“norininkai”, pareina tukstan
ezius verstu ir grumiasi 
teip-pat kaip mes, gal 
geriaus. Jie pildo savo 
gas, nors tuojau, kaip 
mestu viską ir eitu, sau kad tik 
butu leidžiama.

Papūtė sziaurus ryto vėjelis. 
Krūmai sujudėjo, iszskrido 
miegūstas pauksztelis. Žvaigž
des nyksta. Mėlynas dangus 
paliko pilkas, ji aptraukė ger- 
beneti debesėliai: pilka prie
blanda apsiautė žeme. Prasi
dėjo treczia diena mano.... 
Kaip tai pavadinti? Gyveni
mo ? Merdejimo?

Treczia.... Kiek ju da pa
liko? Vis tiek, nedaug. Asz 
labai apsilpes ir, turbut, nebe- 
galesiu atsitraukti nuo lavono. 
Greit mudu susilyginsiva ir 
nebesibiauresiva vienas kitu.

Reikia atsigerti. Gersiu 
kartus per diena; rytmety 
pietus ir vakare.

atkimszti buteli, at.sigerti: bet 
pakelti sunku sustingusi ku
na? Vis tik trauksiuosi, nors 
pamaži, nors po į use žingsnio 
per valanda.

Visas rytas pereina besiran- 
gant. Sopuliai smarkus, bet ka 
jie man dabar? Nebepamenn. 
nebežinau ka jauezia sveikas 
žmogus. Rodos jau apsipratau 
su sopuliais. Taryta vis tik nu 
siyriau apie du sieksniu ir atsi 
duriau ant senosios vietos. Bet 
neilgiausiai kvėpavau 
oru, jei tik gal but geras oras 
per szeszis žingsnius nuo pu 
vanezio lavono. Vejas gręžiasi 
ir vėl užpuezia ant manes to
kia smarve net biauru palie
ka. Dyka pilvą skauda, jis 
sitraukia ir mažinasi; visi 
duriai vartosi. O biaurus, 
krėstas oras plaukia tiesiai 
manes. Nebežinodams ka dary 
ti, imu verkti.

geru

su-
vy-
už-
ant

lygiai 
da ir 
parei- 
matai.

tris
per

Saule užtekėjo. Didelis 
ratas, perskirtas juodoms krū
mu szakomis, visas raudonas, 
kaip kraujas. Sziandien, tur
but karszta bus. Kaimyne— 
kas bus su tavim? Tu ir dabar 
baisus.
^Teip, jis buvo baisus. Jo 

plaukai eme mukti. Jo oda, 
juoda, nuo prigimimo, pabalo 
ir nugelto; iszputes veidas teip 
ja isztempe, net ji plyszo už 
ausies. Ten knebždejo kirmė
lės. Batuotos kojos iszputo ir 
isz aulu iszlindo dideles pūs
les. Jis visas baisiai iszsipute 
nelyginant kupstas.

Gulėt teip arti prie jo nebe
galima. Man reikia kaip-nors 
nuo jo nurobloti. Bet ar galė
siu? Dar galiu pakelti ranka,

jos

Visai nusiminęs, apsvaigęs, 
guliu ir nieko nebežinau. Stai
ga.... gal man tik teip •’pasi
rodė ligoje? Man rodos, kad... 
ne. Teip, tat balsai. Arkliai 
tajmoja, žmones kalba. Ka tik 
nesurikau, bet susiturėjau. O 
ka, jeigu tat turkai ? Kas bus 
tada ? Prie tu kaneziu prisidės 
kitos, dar baisesnes, nuo kuriu 
plaukai sziausziasi net tuomet, 
kada skaitai apie jas gazieto- 
se. Nulups oda, kepis sužeis
tas kojas... tai da teip pasielg- 

t tu; jog jie daug ka moka isz 
rasti. Ar negeriaus užbaigti 
gyvenimas czia, nekaip mirti 

tai mu- 
siszkiai! O! prakeikti krūmai! 
Kodėl jus suaugot aplink ma
ne, kaip kokia tanki tvora? 
Perjuos nieko nematau: tik 
vienoj vietoj, kaip per koki 
langeli, per krūmus matyti to- 
lymas slėnis. Ten, rodos, yra 
upelis, isz kurio gereme priesz 
kova. Teip, sztai ir smiltine 
uola, permesta per upeli, kaip 
koks tiltas. Tikrai czia jos ka
reiviai. Balsai aptila. Negaliu 
iszgirsti, kaip jie kalba: mano 
klusumas apsilpo. Vieszpatie! 
jeigu tat musiszkiai.. Surik
siu; jie iszgirs ir nuo upelio. 
Reikia surikti, szeip galima 
papulti in rankas baszibužu- 
kams. Bet kodėl jie teip ilgai 
nepasirodo? Nebetversiu: nebe 
jaueziu ne lavono smarves, 
nors ji nekiek nesumažėjo.

Staiga joja per upeli, ma
tau kazokus. Mėlynos mandie- 
ro«, raudoni liampasai, kalavi
jai. Bus apie puse szimto. Pir
mas joja ant puikaus žirgo 
juodbarzdis aficieras. Ka tik 
spėjo pereiti per upe, jis 
greže visas in užpakali ir 
ko:

“Ri-i-sczia, ma-arsz!”
— Palaukit, palaukit, 

mildami! Gelbėkit, gelbėkit, 
broliai!—szaukiu, bet dideliu 
arkliu tapnojimas, kardu 
barszkejimas ir daugelio kazo
ku balsai didesni už mano dus 
lia kalba— ir manes negirdi!

Velniop! Nusikamavęs puo
lu veidu ant žemes ir pradedu 
raudoti. Isz mano parversto 
butelio bėga vanduo, mano gy 
vastis, mano iszgelbejimas ati
tolinimas mano mirties. Bet 
pamaeziau tat tik tuo-met ka
da vandens teliko ne daugiaus

atsi
eti ri-

susi-

I gasezio, kurs mane apėmė po nors nesztuvus užsidėję ant pe 
i-zito atsitikimo. Gulejau'kaip : ežiu nesza keturi nugaluoti 
i negyvas, primerkęs akis. Ve-1 kareiviai.

— Piotr Ivanicz! sznibždu.
— Ka, broliuk?
Piotr Ivanicz pasilenke ties 

manim.
— Piotr Ivanicz, 

Tamstai daktaras! 
mirsiu ?

— Ka tu ežia, 
gana jau! Nemirsi. Jog visi ta
vo kaulai sveiki. Koks laimin
gas! Ne kaulai, ne gyslos. Tik 
kaip iszgyvenai tas tris ar ke
turias dienas? Ka valgei?

— Nieko.
— O ar gerei ka?
— Pas turką radau buteli. 

Piotr Ivanicz, asz dabar nebe
galiu kalbėti. Pa-kun.

— Na, gerai, gerai, miegok 
sau sveikas.

— Vėl miegu, nieko neži
nau.

Pabudau devizijos gydyklo 
je. Piie manes stovi daktarai, 
mielaszirdingos sesers, matau 
dar pažįstama veidą garsaus 
Peterburgo profesoriaus, pasi
lenkusio ties mano kojomis. Jo 
rankos kruvinos. Jisai triu- 
siasi neilgiausiai apie mano 
kojas ir atsigręžęs in mama 
taria:

— Va, džiangkis Tamsta! 
Tamstos laime! Busi gyva- 
viena tamstos koja mes nupio- 
vem; bet tai menkniekis. Ar 
gali Tamsta kalbėt?

Asz galiu kalbėt ir apiakau 
jiems visa kas czionai paraszy- 
ta.

• w - ’ I V- 1
jas nuolat mainėsi, kartais pu-1

j te smagus ir grynas Velejis 
kartais vėl dv-lke smarve.

j Kaimynas ta diena iszrode, 
j kaip kokia neapsakoma -biau- 
rybe. Viena kart norėdama ant q 
jo dirstelėti, atsimerkiau ir pa 

Jsibaisejau. Veido jau nebebu
vo, nuo kaulu buvo nuslinkęs.

j Baisus kaulu szypsojimas, am 
žinąs szypsoj mas, pasirodė 

, man toks biaurus, toks iszgas- 
Įtingas, kaip niekad dar, nors 
man nekarta tekdavo laikyti

■ rankose kiauszas ir preparuoti 
visa galva. Szitie maudieruoti 
kaulai su szviesioms sagomis 
baisiai mane papurtė. “Tai 
karas tariau sau.— Czia jo ti
kras paveik-las

Saule kaitina ir degina kaip 
pirma. Mano rankos ir veidas 
jau senei saule nudegei likusi 
vandeni iszgeriau visa. Trosz- 
kulys teip kankino, juog norė
dama iszgerti viena gurkszneli 
nurijau isz karto visa vandeni. 
Ai, kodėl asz neszukterejau 
kazokams, kada jie buvo teip 
arti manes! Jeigu tat butu bu
vę ir turkai, vis tik geriaus bu 
tu. Butu kankine kokia valan
da, dvi, o czia ne nežinau kaip 
ilgai reiks vartytis ir kentėti. 
Motinėlė mano, brangioji ma
no! Iszsirausi tu savo .žilus 
plaukus, musziesi galva in sie
na prakeiksi ta diena kada pa 
gimdei mane, prakeiksi visa 
pasaule, kad pramane kara 
žmonėms kankinti!

Bet judvi su Maryte, turbut 
neiszgirsita apie mano kan- 
czias. Sudiev 
mergele mano 
kaip sunku, 
spausti szirdi.

Vėl tas baltas sznnelis! Sar
gas jo nepasigailėjo tįenke 
galva in siena ir mete in duo
be, kur meta sziukszles ir lieja 
pamazgas. Bet jis buvo g^vas. 
Ir kankinosi dar visa diena. 
Asz nelaimingesnis už ji, nes 
keneziu jau tris dienas. Rytoj 
ketvirta, paskun penkta szesz- 
ta... Mirtie, kur tu ? Ateik, 
ateik! Pajimk mane!

Bet mirtis neateina ir nepa- 
jima manes. Ir asz guliu sau
les atkaltoje ir neturiu ne la- 
szelio vandens iszdžiuvusiai 
gerklei atvilgyti, ir lavonas 
užkreczia mane. Jis visai iszsi- 
leido. Isz jo krinta tukstaneziu 
tukstaneziai kirmėlių. Kaip 
jos knibžda. Kaip ji sues, ir 
paliks jo tiktai kaulai ir man- 
diera tuo kart bus mano 
Ir asz busiu toks pat.

Pereina diena, pareina 
tis. Vis teip pat. Pradeda 
ti. Vis teip-pat. Vėl diena pe
reina...

Krūmai juda ir oszia, tary
tum szneka. “Tu numirsi, 
mirsi, numirsi,” sznibžda 
Nepamatysi, nepamatysi, 
pamatysi! atkako krūmai 
kitos puses.

— Kaip czia juos ir pama
tysi? iszgirdau balsiai szne 
kant aplink mane."

Sudrėbėjau ir atsipeikėjau. 
Isz krūmu žiuri in mane geros 
mėlynos akys Jakovlevo, mu
su gefreiterio.

— Kastuvus! szaukia jisai. 
Czia da yra du: musu ir ju!

— Nereikia kastuvu, ne 
kąskite, asz gyvas!— noriu 
surikti, bet tik duslus vaitoji
mas iszeina isz mano sudžiuvu 
siu lupu.

Vieszpatie! Jugjis gyvas? 
Ponas Ivanovas! Vyrai! Bėki
te szia, musu ponas gyvas! 
Szaukite daktarai

Beregint man ima pilti 
burna vandeni, degtine ir 
kas-žin ka. Paskun viskas 
nyksta.

Palengva siūbuodama, slen
ka nesztuve. Toks lengvas ju
dėjimas užsupa mane. Užmie
gu ir vėl atbundu.

Surisztas žaizdas nebesopa, 
smagus, džiaugsmingas jaus
mas gaivina visa kuna....

Sustok! Nuleisk! Sanitarai! 
ketvirta permaina, marsz! nesz 
tuve! Imki! kelki!

Teip komanduoja 
Ivanicz. musu lazarieto 
ras, augsztas, liesas ir labai 
geras žmogus. Jis toks augsz-

matute sudiev 
mylimoji! Ai. 
graudu! Ima

eile.

nak-
ausz

DU- 
jie. 
ne- 
isz

in 
da 
isz

Piotr 
aficie-

kaip puse stiklo kada viskas tas, juog pagrežes akie in jo 
suėjo in godžia sausa žeme.

Nebegaliu atsiminti viso iez reta ilga barzda ir pecziais,
puse nuolat matau jo galva su

GALAS

k a sake 
Ar greit

Ivanovai,

Tula mergina atsilankė in 
dideli miestą, rinkdami aukas 
ant palaidojimo savo tėvo. Vie 
nuošė namuose užklausta, isz 
kur ji paeina, atsake:

— Ka tik dabar atvažiavau 
isz kaimo.

— O ar nebijei viena pati 
važiuoti!

— Ne, ne asz 
vau.

— O kas su tavim buvo?
— Mano tėvas,— atsake 

mergina.

važe-

DYDYS GYDYTOJAS 

Dr. Ig. Slankus M. D. 
‘ubaige* medilcaliszka mokslą Cit i vers't •» 
ndianos valstijos teipgi buvo miestą' n da 
aru IndianuiAolis Ina. katram tuijo d«. 
■ausiu p*aktika gydyti visokixs I gas.

aini* yra didžiaiis a* ir jau paskutinis <i ■ 
i ju daktaru inok-das, ez a s|>e<*ial szkai i 
lavina daryti visokias <ųoracijas ir gydy 
gontus s •rganrzius su snuki mL lii'omi 

abor kviecila servanczlux paa aaktdum 
Jaigu sergi pribuk arba paiusz.yk p 
ane, o busi iszgydintu. ’ Ihiug yra lig 
atru negalima iszgydint !bet toki serumu 
piures pas mane tikra t&iitiszkii ir broliszk 
•da. Neįeik dykai m Cnt sunkei uždirbtu 
.•ntus nes neiszMgyde ir paleidęs savo pi 
ingus inpulsi in sunkesni padej ma.
e gauti atsjhZ-iukia pas mane atras leiaing 
aktariszka gydimu ir ge-esiii pasistotavim 
ego pas koki s eit liulanti. Kožnas k r 
k ai gydinsis pas mane supras kad a«z <* 
abaiges didesni daktnrisz'ta mokslą ir k;< 
alų ger'aiis gydyt i negu kiti daktarai.

Apsiimu Pase’iiHngal Iszg dyti Ligas 
umatizmo, skaudėjimas szonu sanaroi ka 
u, st rein u kojų, pecziu. n o visokiu krau 

'igii užkrevzeinu liuszkti ligų, try per stauki 
ifilis. užk'etrjima ir Urdii bima viduriu, isz 

oerima, neže|irna ir auginta ant veido i 
kūno visokiu sp igu dederv'niu ir slinkiui 
plauku, galvos skaudėjimą, szirdies inkst' 
Kepniu ir plauez'ii ligas visokiu nervu liga- 
leuralgija. drebejima sąnariu, greito supt 

<cimo. negalima m’egut ir iszgasczio greit 
pailsimo sunkaus kvepavima perszalim< 
slogu ir nusilpnejimassveikatos visokiu nio 
lenu ligas skausmingu ir neregulariszk 
mėnesiniu, baltuju tekėjimą ir gnmlx). 
Jaigu negalima prib ti asabiszkai (ai para 
<zykite o asz supras isztirsu ir d< ošiu ro<l 
o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. 
yra skirtumo kaip toli gyvenate Anieiik. 
Anglijoj. Kanadoj ar kitur

Biednus Gydau Dykai!
Turiu SpecluliRzka Diplomą dr

Darinio Visokiu Operac-Ju
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organ isz k u ligų Nereta kankyti- ii 
būti ubagu visa ruvo amži ues |>o operacijo.- 
gali b iii iszgydytas už maža preke, 
fszgydau su operacija rupimą, apendc'itis 
vėžio skilvije. auganrziu ak neniu, visokiu 
'kauduliu. guzu (tumors). keĮieniu, ink-tu. 
ir pusliti. Darau operacijas aut gi siu, kaulu, 
nervu,smegenių, moter ų irvyriu gyn danciu 
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytaii-au 
ir padarau sveikais. LM operacijų kviecziu 
imis mane. Turi usavo locna narna arba 
ligonbuti (Sanitorium).

Or. Ignatius Stankus M.D.
1220 Si. Broid St., Philadelphli, Pa.

Ofi SA 1 9 12 Pri“* ?!e*-
V/LIBU I 2 lig 4 popiet.

Valandos J -5pop!e<

DOVANAI!
IŠKIRPK ŠI LAPĄ TEIPGI, IR 

ATSAKYK ANT UŽKLAUSIMU.

Ar yra kokia liga Jųsų genkartej?... 
Kaip Renei sergate?..................................
Kiek turit meti} ? ..........................
Ar patiko kada norints kokia nelaime? 
Ar stovis ligos eina blogyn?................
Ar jaučiate save nuvargintu?..............
Ar skubei nusigąstai?..........................
Ar skauda galvą ir kurioje vietoje? 
Aj turit kraujo užplaukyma galvoje 

ir kaiptankei?........................
Ar jaučiate kokį užimą ausise? ........
Ar akis ne skauda ?................................
Ar rodosi prieš akis margumai?.. . 
Ar liežuvis yra baltumais apdengtas? 
Ar tankei turite spjaudyti?..................
Ar spjaunate su kraujais ir kaip tan- 

’ kei?.....................................................
Ar gerklė uždegta ir sutinus?...............
Ar atjaučiate kutęninimą gerklėje?.. 
Ar viduriai reguliariškai čystinasi? . 
Ar malimas vidurių yra atsakantis?. . 
Ar atjaučiate sunkumą po valgiui?.. 
Ar nupuolate sveri Die?..........................
Ar turėjot kada karštligę ? ........
Ar turėjot kada veneriška (lytišką) 

ligą ?............................................
Aprašykit apie ją?................................
Ar turite išbėrimus ant kūno?............
Kuriose vietose?.......................................
Ar kankina užkietėjimai vidurių? ... 
Ar linkęs prie skubaus persišaldymo? 
Ar turite plaučių ligą?..........................
Ar kosite ir kada?..................................
Ar atjaučiate smarkų skausmą krūty-

♦ nėję?............................................
Kurioje vietoje?.................... _................
Ar jaučiate kryžiuje skaudėjimą?... 
Ar skauda šonuose?..............................
Kokis yra skaudėjimas?......................
Ar rankos, kojos ir kitos dalys kūno 

sutinę? .....................................
Ar atjaučiate kada Šaltį?....................
Ar jaučiate viduriniame organizme 

skausmus?................................
Kurioje vietoje?......................................
Ar turite norą valgyti (apetitą)........
Ar valgot reguliariškai?......................
Ar valgot daug mėsos?..........................
A r gerete daug arbatos ir kavos?........
Ar vartojate daug svaiginančių 

gėry m ų?.......................................
Ar rūkote ir kaip tankei?......................
Ar daug miegate?....................................
Ar atmintis bloga?..................................
Ar kankinot savo jaunystes klaidin

gumais?....................................
Ar jaučiate skausmus lytiškose dalise? 
Ar turite baltus tek ėjimus t................
Ar turite gumbo ligą?............................
Nuo kokios ligos?................................

KREIPKITĖS KIEKVIENAME ATSITIKIU j 
SU UZSITIKEJIMU, 0 APTURĖSITE ūŽOĄ.\

KEPINANTI ATSAKYMĄ DOVANAI!
Driko kenfejimuose tylite I 

Tūkstančiai Tautiečių apturėjo 
sveikąta ir savo jėgas, nes Jie 
norei ir su užsicikejimu man 
atsidavė. Dėlto tikėkite manim I 
Atsilankykite skubei, arba ra
šyk iteLiet u v iškai .reikalaudami 
patarimo Jųsų kentėjimuose, 
kol dar nėra per vėlų. Jųsų 
slaptybe, bus mano slaptybę, 
nes noriu vien tik Jums pagel
ba suteikti, per tai kreipkitės 
prie manęs kiekviename reika
le dar šiądien, o aš suteiksiu 
atsakyma naudinga Dovanai I

Iškirpkite Šį Lapą

Gerbiamas Daktare,
Oollins N. Y. Medical In

stituto, 140W.34th St. N.Y.
Siunčiu Tamstai atsakyma 

ant užklausymų ir meldžiu 
teisingai ir skubei man pra
nešti. kas yra su mano svei
kata? Ar Tamsta galite ma
ne išgydyti, ar gal liga mano 
yra jau ne išgydoma? Meld
žiu Tamstos prisiųsti man 
Dovanai, nusprendymą apie' 
kentęjimus mano.
Vardas ir pavardė,................

Adresas,

Dr. E. C. COLLINS.

įsteigėjas didžiausio Amerikoje Insti
tuto The Collins New York Medical 
Institute.

KNYGA'tA APSAUGOJE

SVEIKATĄ.

Yra tai didžiausia knyga, kokia kada 
norints likos išleista. Yra druknota Lie- 
tuviSkoje kalboje ir paaiškina Jums, 
kokių būdų sveikąta užlaikyti, o ištikus 
ligai, kaip sveikąta skubiau atgauti.

Skaitykit knygas ir kitų daktarų, o 
pątys suprasite skirtumą.

Prisiųskite 10 c. markėmis apmokė
jimui pasiuntymo lėšų, o apturėsite tą 
knygą Dovanai !

Skubinkit dėlto pasiteirauti apie savo sveikatą, kreipdamiesi ypatiškai, 
ar per laišką prie Dro S. E Hyndman, Virinusio Medikališko Direktoriaus,

institute
140 W. 34th Street - New York City, 
Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nuo 10 v. ryte, iki 5 v po pietų. Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10 v. ryta 

iki 1 v. pietų. Utaminkais ir petnyčiomis nuo 7 iki 8 v. vakare.

M. Varzinskas
205 E. Center St. Mahanoy Citj
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A*1,JVCk a kadaro didelm buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo
fotografijas ift ir kitokiu pavojingu budu gydimo. ” »

A mažiuir indeda kanoatsargausia ir ant visados.

1 Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas I.ygai— lyg visa 
L ■ nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie

I darbo ir kitokiu užsiėmimu.
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Kožnas ligonis privalo būti gydomas.
Mes neduodame falszivu ar pavojingu 

gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiaaše ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados isz-

dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:
“Dingusia Pajėga’’ vyru “Exžema” ir kitas panaszas 

iszgydam in 14 dienu. ligas iszgydau lai ai trumpam 
“Silpnus Vyrus” ju kuna?*1^6, 
sugražinu in normaliszka''‘Paslaptingas Ligas” in 3 lyg 
padėjimą in trumpa laika. 5 dienas.

“Rumatiszma” yisoki “Hydrocele” in 24 adynos, 
iszgydau labai greitai. Į be operacijos.
OFISOS A DINOS: Nog9ryte lyg 9ad. vakare. Daiiti A rfl
Nedeliomis nog 9 ryte lyg 4 popiet. GyveniuFlr I nrQn7 D4U 1 LJIII Aivt, 
Pittsburge nog 15 metu toj pacztoj vietoj. UI I L UI ullfcž Floor Front PĮfkhurff Pi, 
Kalbame l.enkiszkai, Rusitzkai ir Vokiszkai. 6

gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo lt-

“Užtrucintas Kraujas” in 30 
dienu-be naudojimo menturi- 
uszo ar po tas u.

‘‘Stryktura” bs peilo ir 
skaudėjimo.
“Varicocele” gydau tu 15d. 
“Szaszius” ir skaudulus ekuroi 
iszgydau greitai ir ant visadoi

Severos Gyduoles Praszalina Ligas aut Visados.

Ufa! Isęi-l®?1 
į į distk 
j iKtk&iiM ! 

- iv, ibiai s

Ar esi sveikas? Nuvargę 
Nustojęs visu siekiniu! ?

SEVEROS

Tiktai jame pagelba, kurios reika
lauji. Veikia in visa kūno sutai- 
syma ir in krauja teip; jog visas 
tas ligas praszalina, o organizmui 
sugražina sveikata ir jaunystes 
smagumą. Bonkutcs preke 75c.

i smagumai ? Esi 
aptrauktas! l’ž-

Parsiduoda Aptiekose. Reikalauk Severos Gyduolių ir persitikrink jog tau duoda ta ko reikalauji

Iszberimai Odos

114—

Severos Valytojaus Kraujo
Bonkute kasztuoja doleris

Nebūk Nervuotu
Nervuoti žmones negyvena ilgai. 
Turime gyduole, kuri uumalszina 
ir sutrumpina nervus, suteikia 
palengvinimą ju suirime ir suma
žina suerzinimą organizmo. 
Tukstaneziams asmenų turineziu 
suirusius nervus pagelLoie

Severos Nervoton
Itonkute kasztuoja doleris

Daktariszka rodą siuncziame dykai per gromata.

W. F. Sevęra Co. ]
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PATIKRINANCZIU ESYBE DIEVO

11. Mete 1866 Prusai užpuo 
le ant Austrijos provincijos, 
vadinamos Austrijokiszku 
Szlionsku. Miestelij. gulin- 
eziam per 4 milias in pietu sza 
H nuo Ciesziuo, pasisamdė ke
lias padvadas nuo ūkininku ir 
prikrovė jas žmonėmis važevo, 
kaip galima kuo smarkiausiai.

Vienas vežimas apsiverto ir 
visi Žalnieriai, žinoma, iszpuo 
le. Visi vienog pasikėlė sveiki 
nuo žemes, apart vieno ku
riam vežimas netik nulaužo 
abi kojas, bet prislėgė teip, 
kad visai antrine kaulus. Liko 
si tuoj nugabentas in ligonbu- 
ti, kur reikėjo abi sutrintas ko 
jas nupjauti beveik prie pat 
stuomenio. Tasai kareivis jau 
buvęs smarkiausiam muszije 
Prosu su Austrijokais po

Koeniggreat’zu isz kurio 
vienog sveikas iszejo ir net in 
szėszias sanvaites vėliau tame! 
nelaimingame atsitikime pra
žudė abi kojas. Iszpažiuo jis 
pats jog tas atsitikimas tai yra 
bausmia, Dievo už jo bedievisz 
ka darba. Mat jis priesz nese-i 
niai nukirtęs kardu kojas pa-i 
veikslui nukrižiavoto Ižgani- 
tojaus, prikalto prie križiaus, 
stovi n ežio prie kelio. Nubaus
tasis Dievo, kaip pats sakesis, 
numirė netrukus po operacijai 
bet žmones ilgai pasakodavo 
apie ta atsitikima aplinkinėj.

12. Priesz trisdeszimts kelis 
metus kaime O ... netoli 
Viedniaus, Žemutinej Austri
joj, gyvenęs tūlas savininkas 
gaspados, žmogus, kuriam 
nieks nebuvo szventu apart 
“piningo.” Vienkart matyda
mas reikalą pataisimo stogo, 
nusprendė pats pasitaisiti, ne 
būdamas “ponu”, Užsilipęs 
aut augszto apžiūrėti stogą, pa 
mate reikalą apkuopti augszta 
Buvo ten sukrauti invairi seni 
nereikalingi gramozdai ir daig 
tai. Tarp kitko rado ežia sena 
medini paveiksią kauczios. Isz 
gąnytojaus. Paėmė paveiksią 
ir iszmeti laukan aut kiemo, 
kalbėdamas: “Pirmiausiai te-Į 
gul eina lauk nereikalingiau- 
sie daigiai.” Potam pasiėmęs 
medega dengimui stogo iszlipo ■ 
pro skilę ant stogo, bet koja 
paslido ir jis pats nucziuože že Į 
min, nupuldamas tiesiog auti 
paveikslo nukrižiavotu Iszga- 
nytojaus.

Reikėjo pakelti bedievi nuo 
žemes nes buvo skaudžiai su 
sižeides: nusilaužė deszine ran 
ko ir krutinę labai suniusze, 
kad ilgai reikėjo sirgti jam pa 
kol pasitaisė. Tas vienog atsi
tikimas pataisė paklidusi žmo
gų, nes suprato, jog Dievas ji 
nubaudė už bedievyste.

13. Szlionske vėl tūlas ber
nas pravarde M.............. , va
žiuodamas in miszka medžiu 
viena szalta žiemos diena, pra
važiuodamas pro kryžių, pa
žiurėjo in paveiksią nukrižia
voto Iszganytojaus tarė iszjuo- 
kiancziai: “Tau ten nuogam 
turbut szalta. Jei imtum asz 
j a.kolincziau t-iu savo skran
dos.”

Grįždamas su medžiais, jau 
net nepravaževo pro križiu, nes 
Dievas nedaleido jam antru 
kartu pasijuokt isz Jo, kadan
gi atėjus jam vėl piktai mįslei 
in galva, nupuolė nuo medžiu 
ir pateko po ratais, kurie su- 
trine jam abi kojas Ant jo 
riksmo atbėgo žmones, o jis 
iszpažinsta aniems, kad tai tik 
rai bausme Dievo, už jo iszjuo 
kima križiaus.

14. Austrijoj, jaunas grown 
kas drauge su savo guverno- 
rium ėjo in artima giraite me
džioti. Prie kelio stovėjo se
nas križius tokiame pamirszi- 
ine, kad paveikslas kanczios 
Kristuso, ka tik kabojo. Jau
nas grovukas pažiūrėjęs tarė: 
“Reikia ta Dieva paliuosuoti 
nuo kentejimo ant križiaus. 
Kasztuos tik viens szuvis, o 
paveikslas nupuls”. — “Ne, po 
naiti, to nedaryk — tarė mo
kintojas szvelniai. —Dievas, už 
tokius nedorus darbus bau
džia: negali iszjuokinet pa
veikslo ir iszniekinet, jo, nes 
jis mums perstatota, ta kuris 
usz mus kentėjo.”— “Va, gali 
sau tamsta, laikitis savo doros

ir tikybos, asz ant tokiu nie
ku nepaisau taie iszdidus ne 
doras vaikinas”. Ir atkiszo 
szaudykla idant savo nedora 
darba iszpildinti, bet vos gai- 
įji nuleido, vamzdis, pliszo o 
szuvis pažeido bedievi in deszi 
ne ranka teip nelaimingai, kad 
del apsaugojimo viso kūno no 
gfangrinos ir uszsinuodiiimo 
kraujo, reikėjo nupjaut ranka.

15. Illirijoj mete 1864,— 
raszo autorius— važevau su 
ūkininku M. in J. ritinio pu- 
sia-Grifen kalno, kur yra gan 
ilgas murintas tiltas, vadina- 
mas “milžiniszku”. Po szalei 
no kalno stovi križius 1 Į sieks 
nio augszczio, Mano draugas, 
kaimietis M., pravažiuojant 
mums pro križiu atsiliepe in 
mane: “Apsakisiu, tamstai, ko 
buvau liudintojumi prie to kri 
žiaus.— “Esmių žingeidūs, jei j 
liuki, teisiesi papasakoti—ta-j 

į^iau, o mano draugas pradėjo: Į
“Szitai dirbau asz ežia su [ 

ciesoriszku keliadirbiu ir su j 
kitu darbininku, kaipo samdi-l 
ninkas, darbininkas da priesz• I mano apsivedima. Dirbanti 
mums pribuvo asistentas kelia 
mistrio apžiūrėti kelio, atvaže- 
vo ir nuvaževo sau vieszkeliu 
tolinus, net in V., pasakęs 
mums vien tik tai, kad križius 
jam nepatinka, ir pakol, girdi 
sugriž kad mes jiu praszalintuj 
me no kelio.

Keliadirbis pažiurėjo nusis- 
tebejes in mane, asz teippat 
in jin. Asz pamislijau sau, 
kad prisakimas asistento dau
giau tur rūpėti jam negu man 
prastam samdininkui. Nebuda 
mas jokiu algininku raudo, ne 
reikalauju klausiti tokiu nela
bu prisakimu virszininko ir 
niekados jis manes neprivers 
to padaryti, kadangi esmių pa 
samdytas tik kelia taisyti. Bet j 
i# keliadirbis arba drožninkas 
neturėjo noro iszpildyt to be- 
dieviszko prisakimo ir teip 
križius pasiliko iki vakaro. 
Grįždamas asistentas, pamatęs, 
križius, kaip stovėjo, teip sto
vi suriko piktai: Ar da tas Į 
velnias ežia stovi?” — ir da 
ka kito niurnėjo piktai, ko jau 
asz persigandęs ir nusistebejes 
isz tokio iszsitarimo bedievio, 
girdėt ne galėjau.

Kontraktorius bijodamas, 
kad nepražudyt uždarbio, ne-| 
ėjus man, pasiėmė antra darbi 
niuka ir iszverte križiu tada 
asistentas nuvaževo. Ant ryto 
jaus gavome no jo prisakima, 
idant križiu vėl ant tos paczios 
vietos pastatytumėm.

Nusistebejome visi tris daj 
smarkiau, negu vakar, kadan Į 
gi negalėjome suprast kodėl jis 
vakar neapkeneziantis križiaus 
sziandien liepia ji statyti. Ne-| 
trukus patirem kokia yra prie Į 
žastis to jo pasielgimo, kadan 
gi pasiuntinis nuo jo pasakė 
mums, praaiszkines sziais žo
džiais: Atsistentas pravažiuo
damas pro gaspada Birbamo, 
iszsedo isz karietos, idant užei
ti in ja, bet iszko teip nelai
mingai kad koja pusiau lūžo! 
Surikęs; O, asa nelaimingas 
nusidėjėlis, griuvo ant žemes. 
Inneszem in gaspada, kur visu 
pirmu paszauktas gydintojas 
sutaisė lužusi blauzdikauli: li
kos nugabentas potam namon 
ir prisakė idant nuneszcziau 
nuo jo paliepima, kad vėl pas- 
tatytumet križiu, nes tai yra 
bausme Dievo girdi, usz jo be- 
dieviszka pasielgimą. Pastatė
me križiu ir stovi jis iki sziai 
dienai. Asistentas vienog nega 
Įėjo pildyt savo taTnistos, ka
dangi koja negijo, kad net li- 
gonbutije chirurgai turėjo isz- 
naujo laužt ir sustati, bet asis
tentas to nedaturejo, pasimi
rė”

Taigi sakai buvo tai baus
me Dievo usz jo nedora pasi
elgimą? uszklausiau tycziom.

Jis pats tai iszpažino vie- 
sziai ir pasakodavo pakol bu
vo gyvas kožnam, jog dabar 
jau iszpažinsta esybe Dievo ir 
tvirtai tiki in tai in ka netikė
jęs. Pasimirė kaipo tikras krik 
szczionis metavodamas usz nu
sidėjimą.”

(Da bus.)

Kas nog Dievo ženklytas,
Tai jau buna ne kas, 

Ypatingai kuprei ir neūžau
gos,

Tieje kabinasi prie kitu vi- 
l sados;

Mėgsta su stiklu galva dau
žyti,

Su tuom priesz kitus pasigirti. 
Reiketu po szikszta pakiszti, 

Ir kupra isztaisyti.
Vyruczei, sukti ne reike, 

Sukczius visi peike, 
O ir už vagi palaiko,

Usz ka kalėjime jin laiko.
Bayonne vienas gavo pedes 

13 dol. su centais, 
Perdirbo ant 23, nuėjo in szto- 

ra su reikalais, 
Pas žida ezeki pardavė, 

23 dol. ir 60 centu paėmė.
Židas kur reike, ezeki nunesze, 
Bet žida paėmė, ne neatsipra-

• sze, 
Turėjo belą pastatyti,

O paskui ėjo apgaviko jesz- 
koti.

Vaikinelis prispirtas, prisipa
žino,

Jog jis kaltas nesiteisino, 
Dabar sėdi dželoje, nieks ne 

iszima,
Mat, tūkstantis kasztuoje už 

iszemima.
Kožnam sukeziui teip pareina, 
Visom latristom galas atejna.

* * *

Pas mus yra gėrimu alus, 
O Indijoi “czioktas” gardus,

Ana subata vienas teip užsi
traukė,

Jog net maudytis in kur nu
traukė.

Cziokas ir galva svaigina, 
Ir bjaurei apsergina,

Nog ko kunygai ir daktarai 
gina,

Ba tai žmogaus amži trum
pina,

Ir in varga klampina.

A. G. GROBLEWSKI

CrubroObuoliu Sviestas
Sveikose emalijnotose blekinese. 10c. ir 25c. didumo.

-j visokios priprovos 
randasi Crubro Obuo 
liti Svieste, užtai siū
lome kiekvienam, kas 
ras koki priemaisza 
Crubro Obuoliu Svie 
ste arba kokiame 

gryno maisto 
produkte.

$100 NAGRADOS

kiekvienam, kuris ras 
koki priemaisza 
“Crubro Obuoliu Svieste” 
arba kokiame

Produkte.

Cor. Elm. & Main Sts,. Plymouth, Pa
...SAVININKAS III FABllIKANTAS’."..

Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu
Egiutero No. 1. 25c. 
Egiutero No.2. 50c. 
^mijeeznik 25c. 
(Jumbo laszai 35o. 
Meszkos Mostis 25c. 
Treianka 25c. 
Linimentaa Vaikams 25c. 
Gyduoles nuo Kosulio25c. 
Liepiu Balsamas 25c. 
Ąntylakson del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo 

Kirmėlių 25c. I 
” nuo Kirmėlių del 

suaugusiu35c. 
Vanduo nuo Akiuskaudeji 

mo 25c.
Ugniatraukis - 25c. Į
Skilvio Laszai - 25c.’ 
Gyd. užlaikimui Viduria- j 

vimo ir Knivinosios 75c. j 
“Uicure” arba gydymas 

Kumatyzmo - $3.50 
Gyd. del nemalimo Pilvo 

(50c. . 
Milteliai apstabdymui 

Galvos skaudėjimo 10c. I 
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c.
Mostis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c 
Geležinis sudrutintojas 

sveikatos - 50c. 
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c. 
Vaistas nuo Papauto 

Com Cure 15c.

Del Visu 
Kentejimu ir Skaudėjimu.

Geriause gyduole del skaudėjimo 
(ralvoSjKatara.Pecziu, Krutinės 
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio, 
Nuralgija irnukandima visokiu 
vabalukiu.
Pasarga: Kas nori parsitraukt 
gyduoles per ekspres turi atsiusti 
$1 isz augszto, o už kitus siunezi- 
amepcrco.d. Mažiau negu už 
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
kasztus apmoka pats apturejas. 
Siunsdamas piningus per Money 
Oredr visada paduok tikra ir 
ai^zku savo adresa.

[įGyduolis nuo Grippo 25c* 
(Plauku apsaugotojas 50cJ 

1 Muilas Plauku saugoto 
I 10c

I Milteliai nuo Kepenų 35c 
Valytojas Plėniu Drabu. 

žiuose - 25c.
Rožes Balsamas • 25c.

, Kinder Balsamas - 25c. 
Bobriaus Laszai - 50c. 
Svelnitojas 35c.

Kraujo ^valytojas $2.00 
Nervu Ramitojas $1.00 
Egzema arba odos uždegi 

mas pas Vaikus $125
Groblevskio Pleisteris 

(Kasztavalo) 25c. 
j Pamada Vaikams 25c.
Ucholyna nuo skaudėjimo 

Ausise 25c.
Gyduoles nuo Riemens50c 
Vengersko Fixator del 

Ūsu 15c.
Inkstu Vaistas (mažesne) 

25c.
Inkstu Vaistas (didesne) $1 
Akines Dulkeles - 50c. 
Gydimas nuo uždegimo 

Dantų arba abelnai 
skausmo ir skurbutis $1.25 
Gyduolių ir mostis nog 
Parku ir Niežu $2.00
Gyduolių ir mostis nog

Dedervines $2.00
Gyduolių nuo Paslaptingo 

Ligos $5.0

KUR BUNA.
Pajieszkau geros merginos arba 

už|gaspadine darbas ant visados gera, 
mokestis katra mergina norėtu tegul 
atsiszauke ant adreso: Tikieta lig 
Chicago iszpirksim (op oj)

Jos, Palubecki
Box 19 Topeka, Kans.

Pajieszkau sau mergynos antapsi- 
vedimo nesenesnes kaip 28 m. ir ne 
jaunesnes kaip 12 m. asz esiu 30 m. 
senumo turiu gera darba praszau at- 
siszaukt ant adreso:

A. K.
212 Griffith, st. Syracuse, N. V.

Mano sesuva Kazimiera Jaraszke- 
vieziene tris metai adgal gyveno Ele 
anora, Pa., Paeina isz Kauno gub , 
Szauliu pav , akmenis para, jie pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso: (to 41).

II. Gabralevicz
Box 293 Westville, I’ll.

F. V. OBIECUNAS & CO.
[ALL NATIONS DEPOSIT BANK]

Cor. 12-th & Carson Sts. Pittsburg, Fa

Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000.00 .J 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvamjos. Užrubežinif ' 
kapitalas $40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00

Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 
4-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in visis dalis 
svieto ir parduodame l.aiva-kortias ant visokiu linijų.

Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir 
Užrubežiniu Provu kancelarija, Kurios Rejentu yra pats 
P. V.Obiecunas organizatorius los Bankos.

Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per 
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu 
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei. Piningus ( 
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi per - 
Express Co. arba pacztini Money Orderi.

Naujausias Importuotas Fonografas Dykai!

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotas i 

Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz j 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimua į 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi ^ydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczk 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu, 

Reikale raszykite ant adreso
OD VAI CD 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.
Ulli IxUlLII Adinos: 9iki 5 vakare. Nedeloj nog 9iki 4popi«t

Bus duotas kiek 
vienam kas nupirks 
pas mus Rusiszko 

yffiUaSjk Tabko, už $6.
Nieko nuo jusu 

A daugious nereika-
H"a laujame tik kad 

,/ų-' ’ ’ A patartumėte savo
3 t '2^ drftu8ams pirkti isz
\ _ musu firmQ3 tabaka
a~Szitas Inųiortuotas 

' "n R J Fonografas
“ į 'wį^yra padarytas isz

fr' -"N ’femgeriausio metalo,
F s A turi didele nikeline
/ ° F N • iŠ truba ir labai gerai

WAggŽ raT ■ **IB 4 skamba. Turėdami 
i, musu Fonografa ga 

^’rengti namie 
K' puiku mužikos

koncertą.
r 1 1 Užsuksite tik

V . H. maszinele, uždėsite
voliuka, ir galėsite iszgirste gražiausias tautkzkas, darbininkiszkas ir kitokias 
dainas, isztraukas isz opera ir cperecziu, žaidimą visokiu instrumentu pavieniu ir 
oi kęsti oje. Klausant tai viską bus malonu ne tik jums ir jusu szeimynai, bet ir 
jusn pažyramiems ir kaimynams. Musu Fonografas yra geriausias, koks tik 
dabar gali būti. Už toki Fonografa užmoketumet mažiausi $12. Mes duodame 
jums ta Fonografa suvis dykai. Prisiimkite tik 50c. markėm ir mes atsiųsim jum 
'geriausio Rusiszko Tabako už $6 ir ta Fonografa draugie su voleliais ir nurodymai 
kaii» reikia apsieiti. Apturėjo tai per Espresa, užmokėsite likusius $5.50.

Namie galite iszbardyti musu Fonografa, o jaigu jis jums 
nepatiks, tai galite sugražint mums Tabaka ir Fonografa, o

Juozas Dereszka per 14 m. gyve
no Planbary isz ten iszvaževo ant,į 
farmu pas savo teta Venskuniene ^in 
So. Hamilton, N. Y. del adgavimo 
geresnes sveikatos, jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

Jos. Dereszko
Gilberton, Pa.

Najorke ant kokio susirin
kimo,

Dydelio, seniu, vaiku ir jau
nimo,

Kur szoko ir klikavo,
Ba kožnas in gerkle gavo;

Tegul sveiks szoka, 
Kaip moka.

Tame atsirado milžinas,
Kaip gyrėsi, drūtas besamas, 

Kožnam lindo in akis, 
Gal su juom pasimegis.

Sztai szoko vaikinukas skab
rus,

Priszokias prie milžino, ar ne 
parmusz,

Isz to pasidarė dydele musz- 
tine,

Krauju teszkine.
Tame paliemonai pribuvo, 

Viskas apsimalszino ir po vi
sam buvo.

Ant to susirinkimo buvo ir 
mergina,

Nes jau gana!
Kožnam vyrui in ausis sznabž- 

dejo,
Zenitis su juom žadėjo.

Dalibuk tai vyruczei ne kas, 
Jagu mergina praszo kad ym- 

tu kas,
Ženitusi ir džiaugtųsi,
Ir su peleda gėrėtųsi.
Oj vyruczei, burrrr!
Dalibuk proto ne tur,

* * «

Jau gana su tokiu vyru,
Jog boba in barzda instrigu, 

Geriause neneszioti,
Jago turi bjauri boba peszioti.

O ka su boba? Iszgere ant 
drąsos,

Pasimeta vyra ant aslos.
Irpesza plaukus isz barzdos, 
Gaila labai, buvo puiki barz

dele,
Kaip szluotele.

Isz tos misiukes, geras bar
bens,

Ir isztikro, niekas to ne ižda- 
ris!

Kad barzda draskytu,
Gimi žmogaus bjaurytu.

Ne žinau, ar isz to prova buvo, 
Ar viskas dingo— pražuvo,

O gerai kaip be proves ap
siėjo,

Tai pinygai ant niek nenuėjo;
Tas tai buvo Virdžmioi, 

Tik nežinau katrai-

Mano tikri broliai Jokūbas ir Juo
zas Zeikai, kokia 5 metai adgalios 
Juozas gyveno Pottsville o Jokūbas 
kokia 8 metus adgalios gyveno Wa- 
shingtono mieste. Paeina iszSuvalkų 
gub. Mariampoles pav. Szunsku gmi- 
no, Oszkasviliu kaimo. Tegul atsi
szauke ant adreso:

Ambraziejus Zeikas
90 N. Plum al. Shenandoah Pa.

Mano pusbrolis Juozas Szimkus 
Pirmiaus gyveno Gilberton, o dabar 
nežinau kur jis pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso:

Jos. Valatkewicz
1727 S. Front st. Philadelphia Pa.

Mano pusbrolis Stanislovas ir Ka
zimieras Grigaitis, paeina isz Kauno 
gub. Raseinių pav., Girdiszkes para, 
jie pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:

T. Stonis
Box 52 Dodson Md

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

20 Metu Senas Laikraszti

rilETUVA”
Iszeina kas Petnyczia

IL 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 apie 00,000 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
leatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

“LIETUVOS” PRENUMERATA
Suvienytuose ValstijuoseC Metams $2.00 
Sziaurines Amerikos £ Puse Metu $1.00

TZ i • • nr -t J Metams $2.50. Kanadoj .r Mexike ( 1>u6e Melu „ 25

Rossijos, Lietuvoj ir kitos ( Metams$3.00. 
užnibežinese vieszpatystesc 1 Puse ” $1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.
OT“Užsiraszant “LIETUVA*’ reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
Paczta Money-Orderi arba pinigais 
Registruotame laiszke ant iszleistojo 
banku.

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

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

BISCHOFF’S
2S7 Broadway TVem York, N. Y.

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

BANKING HOUSE
Kampas Reatle ITlicze

Telefonas; Worth 2822.

Seniausi
Bankini

Na m a
Uždėta ISISni.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioj’e nuo 10 iki 12 ad.

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

pigiausei galite atlikti.

ISZGYDYTAS
Isz 10-tipes /Ąetipes Rupturos

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

Perejo penki metai Apriluje s.m. kada atsiszaukiau pas Daktara O’Malley in 
Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padeymasmano buvo 
payoyngas o su didele nebegale galėjau baigt savo darba. Gidytojai kurie mane 
priesz tai gydė: jog tai yra didele k vailiste niislint jog Ruptura duosis iszsigidynt 
oe operacijos [at-z emu prieszingas tokiu operacijų.! Po perskaitimui 
apgarsinimo laikrasztije Berwick. Pa., apie gidima Rupturos per Daktara 
O’Malley, nusidaviau in oftisa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos kur man 
Dr. O’Malley parake jog iszgidins mane isz kenteymu.ne norėjau in tai intiket-

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

JOHN EVANS, Wapwallopan, Pe-

Dirželei niekad neižgidyns Rupturos. Kožnas vyras motere 
ar kūdikis gali būti iszgydint nog Rupturos (kuilo) be 
skausmo ir p, rszkados per mano Kemiszka-Elektro Methoda. 
Asz esmu vienatinis Specialistas ir galu gvarantyti iog tave 
iszgjdiusu isz Rupturos. Mano spasabas gidymo Rupturos 
užtikrina kožnam iszgydima apie ka szimtai ypatų jau 
persitikrin pu- ka turi pilna tvirtybia prie manės. Atsiunsk 
2c. marke o gausi knygute su abrozeleis apraszant mano būda 
gidymo Rupturos Reda dikaj. Kas ne gali ant kart užmokėt, 
tai duodu ant iszn.okesczio. Preke užganadidante.
Prisiuskpacziine maike už2c. o aplaikysi Daktari^zka knygute su abrozelais už dyka.

Dr.A.O'Malley 150 S. WASHINGTON ST.
WILKES-BARRE, PA
Cz.la raxioniH ir kalbama Lieluviaikal Ir Lenklsakai.

-:AGENTAS:- 
Szipkorcziu iii ir isz Europos 

Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto 
601 W. Mabanoy St., Mahanoy City, Pa.
Parduoda Szipkortes isz Bremo, 

Hamburgo ir Liverpool tiesog in 
Piningus siunoziu grietai ir pigei o 

eima po kauoije ir na turite abejoti mano teisia* 
guaa. AteikjU pasitikryt o kitur ne ejaiU.

Namine Mokykla.
Gramatika angliszkos kalbos moky 
ntis be mokintojo (apdaryta) II 

Valku Draugas arbft ^aiP mokintis 
skaityti ir raszyti be mokintoja 15o. 
Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo 10c.
Aritmfitlka mokininmusi rokundu, su 
paveikslais (apdaryta) 35o.
Pinigus siuskit per money-order, adiesas

P. H1K0LAINIS, Box 62. New York, N.Y

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS^

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
2ginus ir vežimus del pasivažinėjimo.

rausta daigtus ir t. L Viską atlieka 
ka nogeriause ir puikiause. Su virei 
minėtais reikalais kreipkitiee pas jin o 
busite visame užganėdintais.

520 W. Center St. Mahanoy City

mes sugražinsime jums visus inmoketus Piningus.
Szi Dovana yra supiantama ir puiki, nėra ežia jokios rizikos, taigi naudokite^ 

pamatykite, kad busite užganėdinti. Parearga: praezome nepuliglteinneufinnaeukitom

EKGLUH ASIATIC 7GBACC0 CO. ^,senEwTyor^ n.y.

...NOTARIUSZAS...
APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
Didžiause Lietuviszka Agentūra. Kantoras Bankinis 

ir Fardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linijų.
323-235 W. CENTRE ST..

Parduoda Szipkortes ant visokiu dmeziausu 
ir geriausiu Laivu. Siuncze Piningui in visas 
dales Svieto greieziause ir pigjause. Visi tie 
kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.

Iszduoda Dostovierene del tu ka nori savo 
dali Lietuvoje kam pavestu

Del Draugysczlu pristatau pulkes Szarfas. 
Juostas, Kepuras, Karūnas, Špilkas Irt. t,

Su kokiu nore reikalu kas-link Szipkorcziu, 
Piningus ir L L, raszykite pas mane o aplai- 

kysite teisinga atsakyma.

MAHANOY CITY, PA

*" NEW YORKO GARSAUS
Dr. F. Hartmaiino

Nauja Metodą Gydymo!
Šita nauja metodą gydymo visokias ligas, yra 

teip pasekminga, kad šitas daktaras gali pasidi
džiuodamas sakyti, jog ta! tikriausias ir goriausias būdas išgydymui visokiu 
ligtj: todėl kad tai yra paslaptys surastų vaistų paties Dr. Hartmanna ir pa
slaptybė to išradimo; apie kuria kiti visai nežino tojo budo sutaisymo vaistų 
kaip Dr. Hartmannas yra iiradgs. Kadangi tai naujas būdas gydymo tik 
dabar atidengta, tai ir vadinasi NAUJA METODĄ GYDYMO, — be abejonės 
kuri sergantiems pagelbsti ir išgydo greičiau ir teisingiau, negu koksai su 
jermulka iš New Yorke netikras. Dr. Hartmanul, yra dėkingi žmonės, 
kuria tik kreipėsi priėjo, tai visi apturėjo sveikatą, tik pasidėkavojant jo 
geriems vaistams ir NAUJAI METODAI, kurią naudoja išgydymui sergančių. 
Jeigu tūlas vaikiozas tik buvgz New Yorke ir pas mano, o pablgęs iš čia, ne- 
sisarmatija užsidėjęs žydišką jermulkąsu kitu, vadytis dideliu daktaru, tai 
galit žinoti, kad Dr. Harlmanas turi būti daug sykių didesniu daktaru, todėl 
kad suvirs per 20 metų New Yorke hospilolėsia buvo ir dabar gydo žmones 
tam pačiam mieste. Geras daktaras nereikalauja bėgiot. Dr. Hartman viso
kias ligas išgydo be peilio; ir nežudo žmonių m aperacijomi, 'įlos pagelbsti su 

gerais vaistais.
Nereikia daug kalbšti, bet štai patys žmonės kalba, kurie yra dėkingi 

Dr. Hartmanui už jo gerą gydymą; tad ii daugumos nors porą talpiname:

Gnod. Tamista Daktare.
Aš žemiau pasirašęs, širdingai dėkavoju Dr. Ferd. Hartmanui, už išgydy

mą nuo ligos, kuri kankino mane per 3 metus, skaudėjimas viduriuose, page
dusių nervų ir kraujo; kas mane labai privargino. Nors kiti neįstengė išgy
dyti, bet kad Dr. Hartmanas pataikė, ir pamatiškai išgydyti, tad pri* 
pažinsiu, kad esi garas daktaras. FR. LEVACEK9,

514 W. 50 St., Now York, N Y.
Malonus Dr. Hartmanai:

Su džiaugsmu siunčiu didelį dėkingumą už išgydymą mano vidurių ligos, 
išbėrimo kūno, blogo kraujo, sutinimo i-r skaudėjimo blauzdose. Dar kartą 
sakau, nemažai ošiu dėkingas už sveikatą. JOS. TURKEVICIA,

695 Sheridan Road Canal, Wilmette, Ill.

Kad kitiems pagelbėjo, tad Dr. Hartmanas gali ir tau pagelbėti, tai atsišauk 
pas j į parašydamas lietuviškai, aprašant ligą, o apturėsi tokius vaistus ir pa
galbą, kuri tau išeis ant sveikatos nuo rheumatizmo, dispepsijos, nusidėvėjimo, 
širdies ligos ir kraujo nečystumą, kaip tai iibBrymus ir niežėjimo odos ant 
viso kūno ir t. t., teip-pat užkietėjusių vidurių, nuomario, mažumos kraujo 
ir įvairiau piktas ligas, kurias dėlei negraiumo vardų neminim ir nuo sau- 
žagystės, teip-pat ir moterų nesveikumus ligų ant kurių tik sergate. Atsi
šaukite ar parašykit apie savo liga adresuojant*

DR. F. HARTMANN,
231 East 14 St, New York, N. Y.
Valandos nuo 10 ryte iki 5 po plet. Nedėllem nuo 10 ryte iki 1 po piet.

Dr. F. Ilartmane, parašė ir jau išleido knygą po vardu “NAUJA ME
TODĄ”, yra tai žingeidi knygelė, kuri aprašo, kaip kraujas teka po žmogaus 
kūną ir visokias ligas. Prisiųskie 10 centų ir čionai paminėk savo liga ant 
kurios nesveikas ir iikirpęs prisiųskie.

Vardas pavardė................................................................. . ..............................................

No. Ir gatvės............. ............. . .................. ........... . ........................................... ...........
< j?

Miestas ir Steitas............................................................. . .............................................
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į) Sziame laike pargabenome 
įjdaugybe Nauju Vasariniu Siutu 
Ndel Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai 
Nyra gražiausi visam mieste, pa-(gp1' 
xsinti pagal naujausia mada.
n Szitus Siutus parduosime už 
n pigesne preke negu kiti sztornin- 
xkai, todėl jaigu reikalaujate^^-' 
x Naujo Siuto tai ne eikyte kitur 
xkaip tik pas mus o patis persiti- 
*krinsyte kad geriaus ir pigiaus Ji 
'galima pas mus pirkti negu kitur, 

VISOKIU MADŲ.
i) VISOKIU PREKIŲ.
>) Teipgi visokiu kitu Vasariniu
i) Drapanų; žinome kad perkant pas (MŽk 
i)mus busite visame užganėdinti, 
Pirkyti savo Varasini Siutą pas 
W. RVNKEWICZIU

233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines. ISZ LIETU VISZKU 
KAIMELU.

Nasledninkas vokisžko sosto.
Kun-'ngniksztis Williamas Fredrikas, gymias 

1906 mete. Jio tėvas yra vyriaušes sūnūs tebyrio 
Willhelmo kuris tik turi 52 metus senumo, per ka 
ketis greito užėmimo vokisžko sosto.

— Kaip rodos, tai sziinet 
turėsim užtektinai uogu ant ar
timu kalnu isz ko žmones tu
rės szioki toki pelną. Krūmai 
yra pripildyti bumburais.

— Ne tik isz miesto iszvaži- 
neje žmonis su visoms szeimy- 
noms in platu Amerika bet 
daugelis apleidineje ir artimas 
peczes. Daugiausia apleidže 
szeimynos su vaikais o keliau
na ten, kur randasi 
idant vaikams duoti 
ki amatu.

fabrikai 
szioki to-

rinkimai— Szi rudeni bus 
ant keliolekos urėdu, o ar Lie
tuvei pamislino apie pastatima 
kandydato ant kokio dinstelio? 
Nuleido visi raukas. Teip, ba 
ir yra ko, patis nedaleido ant 
iszrinkimo lietuviszko sudžiaus 
kada turėjo puikia proga o da 
bar politika visiems dagriso.

— Utarninko vakara aplaike 
krikszta szventa dukrele p. 
Vinco Milaucko. Kūmais bu
vo Alex. Bendinskas su pana 
Agnieszka Aleksandravicziute. 
Varda aplaike Antanina.

— Kun. Pautienius sunszo 
drutu mazgu moterystes Miko
la Linsevicziu su pana Mario- 
na Juodžiute. Svodba atsibu
vo ant West South Alley be 
jokiu kliksmu.

— Utarnyko ryta mirė 6 
menesiu senumo sūnelis Vincu 
Kriczinu. Likos palaidotas 
seredos'diena.

— Jau dydelis laikas idant 
miestiszka valdže pradėtu isz 
destinet Mahanoy ulieze pli
toms. — Wake up gentlemen 
of the Council.

— Parsiduoda naminei daig 
tai, kas nupirks gaus ir stu- 
bas del gyvenimo. Parsiduos 
nebrangiai ba locninikas va- 
žuoja in Lietuva. Atsiszauky- 
te po No. 117 West Mapel 
St. (lTO|)

SHENANDOAH, PA
— Kada tris Lietuvei ėjo 

namon in William Penn, likos 
užkluptais ' per penkis pleszi- 
kus, kurie sumusze juos, api- 
plesze o viena nurėdė isz dra
panų. Iszgirde riksmus du in
žinieriai, isz artimo krekerio 
adbego musiszkiems in pagial- 
ba o nuoga aprėdė.

— Jonukas, 3 metu senumo 
sūnelis Tamosziaus Greenevi- 
ęziaus, stovėdamas prie viedro 
karszto vandens, iupuole ad- 
bulas ir baisei nusiszutiuo. 
Numirė ant rytojaus.

Lawrence, Mass.— Dar
ba? pusėtinai, eina.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda.

— Oras gražus.
— Nekuriem vyrelem p. 

Taradaika labai reikalingas.

Portage, Fa.— Darbai vi- 
dutiniszkai eina, ir už darbei 
nemenki.

— Lietuviu yra apie 18 fa- 
miliju, ir visi grąžei užsilaiko.

Czionais užsidėjo groserszto 
ris, tai ir mes lietuvei dabar 
turėsime savo bizni.

Westville, 111.— Darbai 
povalei eina.

— Oras gražus.
— 7 d. szio menesio priėmė 

stoną moterystes p. Matijo- 
szius Bubnius su naszle p. Luc 
kiene, visi grąžei apsiėjo, ir ve 
lijame jaunavedžiams laimingo 
gyvenimo.

Susilaukė. ..

Liepos, 4, 
ciesoriaus 

ne gali ti-

— Nauja Sz. Franciszko 
draugyste turi jau 92 sąnarius. 
Mėnesinei susirinkimai bus lai
komi pirma Sereda kožno me
nesio. Norintieji prisiraszyti 
moka tik 50^ insiraszymo, ir 
tai tik ant trumpo laiko.

— “Kur velnias negali ten 
siuneze boba.” Teip ir ne ku
rios politikiszkos partijos da
ro, negalėdami pritraukti prie 
saves sąnariu siuneze bobas 
idant darytu “spiezius” ant 
kampu ulieziu kaip tai ana die 
na tiko matyti.

— Ant West Pine ulyczios 
užsidegė kaminas seredos die 
na. Kaip paprastai ugnagesei 
tuojaus užgesino.

— Miestiszki konsulmonai 
neiszpilde savo prižadejima, 
kada tvirtino, buk pirma “ižde 
sim plitoms Mahanoy Avė. pa 
kol pirksime ugnagesiams au- 
tomobilinia maszina del gesini 
mo ugnies. Dabartės pasirodė 
jog duoto žodžio nedalaike ir 
pirko automobilu kuris kasz- 
tavo $4.790. Juk “polande- 
rius” gali apmalszyt prižadėji
mais. “Tylėkit vaikelei, kon- 
sulmanai jums parvež kringeli 
isz Džunkszeno.”

Duquesne, Pa.— Juozas 
Stankus 36 metu senumo jau
nikaitis, atsikėlęs isz lovos apie 
pirma valanda naktije nubėgo 
prie Mikisporto tilto irszoko in 
upe. Kuna nelaimingo atrado 
ir palaidojo. Kokia buvo prie
žastis savžudinstos, yra nežino 
ma. Stankus paėjo isz Kauno 
gubernijos Sziauliu pavieto, 
Meitėliu parapijos.

PIRMUTINIS

’Didelis Piknikas
-:KURI ISZKELE:- 

LIETUV1SZKAS BENAS 
ISZ MAHANOY CITY

Ketverge^n—
Grajis pirmos Klasos orkestrą.

Inžanga ant Platformes 25c. 
Moterimis ir Merginoms dykai.

Apricz to, pribus daug svetimu benu 
isz aplinkiniu įmestu ir miesteliu, 
kurie pribuvę duos koncertus ant 
szito puikau kalno. O kad ta ja diena 
szventa ir kasiklos nedirbs tai pribu- 
kyte visi o visi, ne tik isz Mahanojaus 
bet ir isz visu aplinkiniu apigardu o 
turėsite linksma laika ant szviežio oro, 

goy-Ant kalno rasis visokiu gėrimu, 
užkandžiu, aiskrimas ir t. t., ka bus 
parduodami tik 11 žTi kietu S katruos 
^alešite nusipirkti nog komiteto 
curie juos pardavinės ant kalno.

Kvietkos—Kvietkos
Del kapiniu ir daržu; vaszkines 
kvietkos del szermenu irt.t. Teipgi 
visokiu gyvu kvietku del veseiliu, 
szermenu. irt. t. pas: (ooanf

Keusher, 215 W. Centre St.

101

Lawler ir Purcell
P1BMO8 KLASON KALVIAI

W.l’ine St., Mahanoy City.
...DAVIKO SENA VIETA... 

------ o------
Atlieka kalviszka darba kanogeriause. 

Taiso Vežimus, Mainines Totais ir t.L Su 
virazminetais reikalais kreipkitės pas mus o 

| busite visame užganėdinti.

Ankstybo ryto tyla pertrau
ke skardus pabriko kaukimas, 
jo aidas atsikartojo užmiestyj 
ir dingo kur-tai tolumoj.

Bestovįs darbininku buris 
ties vartais staiga metes in pa- 
brika, kad užėmus savo vietas 
ir pradėjus darba. Fabrike 
viskas sujudo-sukruto. Toly
džiai pradėjo suktis ratai su
žvangėjo geležis, isz visu krasz 
tu pasipylė kibirksztis ir stul
pai dulkiu kilo paluben.

Gausus pavasario saules spin 
dūliai veržes pro apdulkėju
sius pabriko langus, tarytum 
norėdami apszviesti ta geležies 
vieszpatija ir palinksminti tos 
vieszpatijos vergu sielas.

Jurgis Giedrys pažvelgė iu 
ta kraszta, isz kur liejos szvie- 
sus spinduliai, pridėjo prie 
tekelo geleži ir užsimąstė apie 
tai, kaip rytmeti apleis ta ne 
apkeneziama dvokianti miestą, 
mes ta prakeikta pabriko dar
ba ir važiuos in Lietuva iu 
savo gimtini sodžių, kame jam 
tėvas užrasze keletą deszimti- 
niu žemes.

Linksmai plake jo szirdis, 
taip ilgai buvusi prislėgta szal 
tu geležies žvangėjimu ir vie
nodu ratu užimu, kad paga
linus iszspruks in laisve ir Ve
lykų Szventes szves tarp sa
vųjų.

— Tik viena diena te liko 
nejucziomis prabylo jis, o ryt, 
asz lėksiu fenais....

Viena mintis gema po ki
tos:

Vaidintuve pletojas ir au
džia džiaugsmo tinklus.

Stojas priesz akis sodžiaus 
gyvenimo vaizdai.... tokie 
puikus, malonus....

Liūdnai nusikaukia trauki
nys, sujuda, sudejuoja ir nesza 
jin toli, toli, o miestas, ras ne- 
apkeneziamas miestas, su savo 
visu bildesiu, su triukszmu ir 
tie pabriKai su savo masziuo- 
mis, kuriu jis taip baisiai bi
jojo, kad nesužeistu, dingsta.

O kaip bus smagu sodžiuj!..
Po ilgo žiemos miego atbu

do gamta, neapglebiama aki
mis platuma lauku pradėjo 
žaliuoti.

Pulkai sparnuoeziu skrenda 
isz pietų szalies, linksmindami 
pilkąją Lietuvos padange ir 
jis drauge su tais sparuuocziais 
parlėks, ir jis pradžiugins sa- 
vaja szeimyna, suspausta var
gu— nelaimiu.

O kaip nudžiugs jo žilas tė
velis, kad jo vieniutelis sūne
lis Jurgutis pargrįžo sveikas, 
laimingas ir dar pinigu turės 
su savim nusipirkimui pavasa
rio sėjos,

O kiek tai buvo baimes jin 
iszleidžiant, kiek tėvelis jin 
inkalbinejo, kad sergetuei tu 
maszinu, kad tik jo ne užmusz 
tu.... jis iszliko gyvas-svei- 
kas ir, apkabindamas, bueziuo 
ja tęva.

— Teveli! asz dar ir pinigu 
parsinesziau.

-— Labai gerai, karvele pirk 
sim krito nabage, paszaro pri 
truko, ne Velykom pieno ne 
turim.

Ir sztai isz sulinkusios grin 
ežios iszbega senute motyna ir 
mažytėlės seseles.

Visi jin apkabina, visi bu- 
ezinoja, visi juomi džiaugiasi.

Apsvaigintas tomis kereti- 
nomis svajonėmis apie busian- 
cziaja laime, Jurgis Giedrys 
nusiszipsojo.

— Jurgi, kas tu sziandien 
taip linksmas, prabylo jo kai
mynas Juozas Auszrys.

-— Ryt, brolau, iu tėvynė 
važiuoju!

— Ka ten veiksi ?
— Tėvas žeme užrasze.
— Laimingas, kurezių bal

su atsake Auszrys. Asz ne tu
riu nei žemes, nei teviszkes, 
kad turecziau ir-gi važiuo- 
cziau, kiek'patylejes, it su gai- 
lescziu, užbaigė jis.

Pažvelgė in visa eile stoviu- 
cziuju prie maszinu su iszblysz 
kusiais, murkniais veidais dar 
biuinku. Jurgio akyse džiaugs 
mo kibirksztis isznyko, visos 
mintis iszsiblaszke, ko tai pa
gailo, pasidarė nyku, nyku lig 
skausmo kas tai sunkus, ezal- 
tas užgulė ant szirdies....

— Jie visi ne turi nei že
mes nei teviszkes, kad turėtu 
ir-gi važiuotu.

Jie visi važiuotu..
Ir vela Jurgio mintis skren

da in ta geležies vieszpatija, 
kame nematyti jokio privilin- 
go paveikslėlio, kame nieka
dos nesužibsta laimes spindu
lys, o tik plaukia-liuliuoja tos 
bespalves, pusalkanos dienos.

Net szurpu pasidarė Jur
giui, atsiminus praleistas die
nas pabrike.. ir sztai jo drau
gai liks ežia .. ir jie važiuotu, 
bet teviszkes ne turi.

Dar karia Jurgis stengės 
pažvelgti in savo draugu vei
dus, tik sztai kas žiu kas nus
tvėrė už rankos, taip drueziai, 
drueziai suspaudė, iszkele jin 
augsztyn, potam visa apglėbė, 
suslėgė. . . taip skaudžiai, net 
tamsu akyse pasidarė. . .

Sujudo, suriko visi darbi
ninkai, mete darbus, vieni be- 
go laukan, kiti spietes apie 
Jurgi Giedri, besamones gu
linti ant žemes. . .

— Tai tau ir Velykų susi
laukė, pratarė Juozas Ausz
rys.

—• Susilaukė, kaž kas liūd
nai atkartojo!. .

—Vienužis.’

Maloriiis ir Popierninkas.
Geriausia Ir puikianela, už maža preke atlieka 

eavo darba. dalgu malavoelte savo narna vldurtje 
arba lauke, arba popleruoel savo et ubas (ai mini- 
duokyte pas mane o busite užganėdinti visame.

Vienatinis katalikas malonia ir poplernlnkas 
visam mieste.

Wm Qnlnk 600 "• Spruce St.,Will. OCIUK Muliuno) City. (<>8X«iuoi)

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. f>04 — 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte aut adreso: (p j )

Thomas Ilaughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, P;

įį^

Klaidos per telefoną.
Daugelis kartu atsitinka, 

jog szaukeutieje per telefoną 
kokes ypatas aplaiko ne tu 
ka geide su jais susibalbeti o 
i-z to tankei pakyla juokingos 
klaidos.

Viena karta kas tokis pa- 
szauke per telefoną;

— Ar turi tamista atlieka
mu kauleliu ?

Ant ano galo telefono atsi- 
sžauke kokis tai bankieris. isz 
pradžių pamislino jog tai ko
kis szposa», nes supratęs ant 
meilingo balselio ant ano galo 
jog kalba isztikruju, tuojaus 
dasiprato, jog tai per klaida 
susimairze u umarai atsake grei 
tai;

— Ne, tamistele, asz ne ea
rn u Adomas ir ne turi atlieka
mo kaulo del tavęs.

— O, perpraszau labai,— 
atsiliepe saldus balselis, a-z 
nor-j tu gauti Šklėrių buezer- 
ne. Gud bai!

Antras pauaszus atsitikimas 
buvo Oklande, Gal. Kokia tai 
motere paszRuke per telefoną 
idant jai duotu buezerne o in 
vieta buezeriaus sudūrę jiaja 
su naczelnyku policijos. Mo
tere užklausė jiojo “ar turi 
smegenis”. Naczeluykas isz 
pradžių nedasiprato ir iszkei- 
ke motere uesvietiszkai, nes ve 
liaus daž-nojo. jog tai buvo 
klaida ir motere perprasze nes 
kitaip butu buvęs pasmauktu 
pas vaita.

Sz m ii t ori us tarnas.
Ponas parueznykas turėjo 

už tarna Mikuti o norints tai, 
buvo nepilno proto žmogelis! 
betdylelii -zmutorius.

Kur tik davėsi iszjuokinejo 
parueznyka o tasai apsakinėjo 
apie tai savo draugams

Viena diena parueznykas 
rengdamasis ant musztro, pa- 
szauke Mikuti, padavė jiam 
pleczka tardamas:

— Mikuti! Ejki pas Smai
la ir atneszk vyno!

— O piningai km ?— už
klausė Mikutis.

— Kas tau isz piningu! l’ž 
piningus tai atnesz bile asilas 
ir kvailis, o tu esi iszmiutin- 
gas!— atsiliepė parueznykas.

Mikutis atydave garbe, ap
sisuko ant kuliuio ir iszejo. Po 
valandėlei sugrįžo ir inteike 
ponui parueznykui pleczka, 
bet tuszczia.

— O kur vynas? - szauke 
parueznykas i žpykes.

— E... . k a ten vynas— ta 
re Mikutis kasdamas ausi—isz 
pilnos pleczkos tai pataikins 
giarti kožnas asilas ir kvailis, 
o ponas parueznykas juk yra 
iszmintingas žmogus.

Ant pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas 

Ceikiu ir groser sztoras. Pui
kus popieru ir knygų sztora“. 
Gerai užmokama duonkeptu- 
ve Teip gi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. ([ tujų).

Win. Shugg.
426 E. Broad st. Tamaqua, Pa.

Ant Pardavimo-
Puikus salunas ant Sunbu 

ry St. Minersville, Pa. Biznis 
gerai eina, didelis namas geroi 
vietoi. Parsiduos nebrangiai. 
Atsiszaukte pas.

Louis Sowinski,
Minersville, Pa.Box 435

Iszradimas.
Sulaiko puolanezius plaukus, priglallMa 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
kavoniu. Iszsium-ziame dykai geras informa 
cijas apie priežastis puolanezius plaukus ir 
kaip lame užbėgu, adresavokyte:

J.M.Brundza Co; New York & Brooklyn.
Sinertis blakėmis.

Atėjo vasara, kada vėl atsi- 
siras daug blakių. Jos neduo
da žmogui miegot ir užkre- 
czia ligomis. Žmogus gatavas 
užmokėt kelis dolerius, kad 
tik atsikratyt nuo to brudo ir 
gaut pasilsi. Mes iszradonie 
tokius nuodus, kad 
diena galima iszuaikinti 
kės jusu stuboi. Galite 
ant sienų ir lovų, jokiu 
rau nepasilieka.

Jei musu nuodai nebus 
tai mes apsiimame gražinti pi
nigus.

Mažeme blakių nuodu bou- 
ka hasztuoja 50^. didesne bon 
ka 1 dol.

Adresavokyte sziteip: 
Antiseptic Co.

Box 192 Taunton, Mass.

Naujas

viena 
bla- 
pilt 

plet-

GRINA TEISYBE.

Malianojaus gyventoje! 
apie szita gerai žino.

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. 
Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko; “Asz vėl linksmai atkartuoju pa 
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka 
da tik ateina proga vis rekamendavo 
ju saitas pigulkas as-z patinstu keletą 
Žmonių kurie likos iszgialbeti nog 
skausmo pecziuose ir inkstuose. Sai
tu pati liga mane vargino per ilga 
laika, būdavo mane apkvailina ir pai 
kino kad negalėjau atlikti namini 
darba. Turėjau ženklus kad mano 
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas 
Timtns aptiekoje, ir jie tuojaus man 
pagialbejo ka kitos gyduoles nega
lėjo padaryti todėl veliju kitiems 
naudoti taisės pigulkas.

. Ant pardavimo visuose aplinkose 
po.50c. baksukas. Agentai amerike 
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo, 
N. Y. Neužmirszkite vardo -Doans” 
ir neimkyte kitokiu.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B. Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Atnerikoniszku ir Tmportitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimėlio. Dziniu irt. t.
Teipgi skanibanezio Alaus ir Porterio, 

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St., 
Mahanoy City.

Kataliogas Dykai
..Visokiu..

VjBs&sa Puikiu
Armonikų

Drukavojimui Gromatas Maszlneliu
Lietuviszka Knygų 
ir kitokiu Daiktu.

paežio ženklą, o katalioga gausite 
dovanai. Adresas:

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

Ftirmos-Farmos.

Lietuviu farmeriu. Szitoi kolonijoi 
susiorganizavę Ukiszka Draugyste 
palengvinimo ūkininkavime ir susir
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita 
kolonija randasi Mason ir Lake pa
viete vakarineme kraszte Michigan 
valsti joj prie Miczigan ežerio. Arti 
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie 
4 geležinkeliu, daugybe ezisto van 
dens, upeliu ir žuvingu ežeruku. 
Szitoi kolonijoi turimi* ant pardavi
mo del tukstaneziu farmu geros že
mes, del visokiu jevu, daržovių, so
dams, pievoms, gyvuliu ir pauksz- 
cziu auginimui, gali pasirinkti kokios 
žemes tik nori pigei ir ant lengvu 
iszmokeseziu. Prekes nog §10 lig

ti raszykite pas mane, asz pats gyve
nu ant tu fanuu. Adresavokyte.

(t)T autų* oi)
Anton Kiedis,

Didelis Pardavimas
Auksiniu Ziegoreliu. 

Pas Ziegorninka Miller!
Gryno Aukso Ziegoreli vertes $50

” ” ” ” $30
už $35
” $22

„ „ „ „ j18 .. $j2

Pigus pardavimas Nikeliniu Darbiniu 
Ziegoreliu szia nedele.

ant

Špilkų
Guzikii

Brouzoletu 
ir kiloki diiigtui.
Tirkyte dabar kolei yra

už beveik puse prekes.

G. MILLER
113 W. Centre UI. 

Mahanoy City.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Szipkortes ant vistu 
Geriausiu Linijų in ir greieziausiu 
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.

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

Su virsz minėtais reikalais galite 
pas mane kreipits per gromata ar 
asabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausiu. sj-Avui 
Keliaujantiems in Lietuva parūpinu 
Paszportus su patvirtinimu Konsulu?.

MerchantsBankingTrustCo
MAHANOY CITY, PA.

:ee*

o tie

Tegul tavo piningai uždirba dauginus. 
Mokame procentą aut sudėtu piningu. 
Pradek czedint piningus szitam Banke 
piningai dauginus uždirbs.
Ne yra ta ka žmogus uždirba bet ta ka žmogus 
suezedina, ka padaro jin turtingu.
Musu Banka pagelbės-juso piniugains augti.
Musu Klerkai kalba Angelskai, Lietuviszkai, 
Lenkiszkai, Rusiszkai ir t. t., visados esą 
pasirengia jumis patarnaut kanogeriause.

D M. GRAHAM, — PREZIDENTA& 
D. F. GUINAN, — SEKRETORIUS.

-••DIREKTORIAI:.
A. DANISZEWICZIA.
M. GAVULA.
J. HORNSBY.
C. F. KA1ER.

W. RYNKIEWICZIA.
W. 1. MILES.
L. ECKERT
T. F. FLANAGAN.

C. L. ADAMS. — VICE-PRES1DENTAS.
J. J. MEYERS. — KASIJERIL'S.

I3F“Tik už Piningus ne ant Burgo^l
Naminiu Rakandu irPecziu.

Pigiausias Sztoras
Brussell Karpetas

Visam Steite.
69c. mastas.
20c. ”
33c.
89c. ”

828.00.
831.50.

Keksinis ”
Pluszinis ” 
Dydelis Feczius 
Bed Kooin Siutas
Vaikams Vežimukas $3.98.

fC^Tik už Piningus ne ant Bargo.^į
I I I IK I fX I Mahanoy City, Shenandoah 

kj? I I >4 ZA I >1 Mt. Carinei, Landsford.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka įkinką, uždėta per 

paežius lietuvius ir randasi |>o priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam -1-ta procentą, priskailant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in vi-as 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kftnadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnua Dokumentus ir 
vedam provas senam krajn*. Rejentelna 
kaneelarijayra rėdoma juir valdiszka notaru 
J. (i. Miliaueka. L’žkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
jiisn bankinius reikalus o per-itikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczed linui in Banku, arba siust 
iu Lietuva, galima siu«t Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar Į>er 
Expres > Money Orderi.

Kiisiszkai Amerikoniszka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.

S.Į dienu in Roterdamu r La i vai isz Nt w Yorko: Birma 13( iegužiol Uį dienu iu Liepoja
III k laša $31. Iliui-sk 27 (ieęužio; Lithuania 10 BirželioJ klasa$35.. (

* ,, 1 >elsmulkesniu žinių kreipkitės iu musu Agentus ** •cĮ’ '
I $-■)-. ji- centraliszka kontora. I

A. E. Johnson & Co.,(General Panenger Agti.) 27 Broadway, New York, N.Y.
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Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini 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 Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
.lekiu, 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.

hn Plnhn I Pas mus dirba Lietuvaites.
H T H H 122 W, Center Str.

11U U1UUU I Mahanov City. PbĮJMON RATIONAL gANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K $125 000. SI'R PLIS IR PROFITS $300,000.
Suv.Valst.Randas turi musu Banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sutirtu piningu. 
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos mwnesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalu su 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Harrison Ball, Prezidentas. 9 ryte lyg 3 popiet.
F. J. Noonan, Vice-Prezidentas. ... Sukatomis...
W. H. Kohler Kasijerius. 9 ryte lyg 12 ad.

Nemokėk dykai 810.00,

Apsigarsintoju. Jeigu apsei' 
gate liga tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
utis aut kojų, tai gausi po 50 
gyduole. Jaigu uepagelbetu 
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 Specialiste
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

K. KONEWKO
UŽLAIKO PUIKU

tN SALUNA <Ae
98 Main St., A sliley, Pa

----- o------
Fuikiause užejga del Lietuviu ir 
svetingiauses priėmimas del visu. 
Arielkele, Alus ir Cigarai tinkame 
karalui. Sale del zobovu ir mitingu,

"JiKrikiii-ki 
rlokShro 

■' p-*i tnsiriaijiiias 
■. p- ir raii-i m- 

Btlii ag- 
, iprogtu sa- 

i tBksueziu Jo 
'-FSipritaiis 

Apglobė- 
.WliMe perą-! 
. , ^ .Grwre isz 
Will Buko.

Patentuotas regulators 
užsukamas isz vin-zaus, 
del moterių ar vyru, 81 k

kitur užmokėsite ui 
Su koznu Laikrodi
Excelsior Watch Co. "°1 c"*™1

moterių ar vyru, 81 k 
gvarantuot as ant 20 
metu. Siusem szita 
laikrodi visiinsGO.D 
užSS.TSireĮpr®0 
leszas iszegzaiuinav* 
•nui, jei nebus toks 
f-akoru, Nemokėkite 
nei centą.

ATMINKIT, 
toki laikrodi in $35 
duodam Lenciugeli-

‘ nan*
Chicago, H*

Introligatorne.—
AI-UIBBTUVK KNYGŲ.

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

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagia, Draugas, Tėvynė irt. t.

Prisiunsdami knygas apmokekyte jiaczio ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mahanoy City, Pa
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