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Suvieniti Steitai apskaitė, 
buk czionais randasi anglių da 
9,000 000,000,000 tonu. To
linus, tvirtina buk lig sziam 
laikui likos iszkasta tik 11,- 
000,000,000 in laika septines- 
deszimts penkis metus o kaip 
isz to pasirodo, tai turime ang
lių da aut gana ilgo laiko. Ja- 
go ymsime ant paveizdos, kad 
praejta meta likos iszkasta 
500,000,000 arba puse biliono 
tonu tai neprivalome rūpintis, 
jog trumpam laike anglis iazsi- 
baigs.

Lietuviai gyvenanti Kauno 
gubernej ik sziolei sugyveno 
vis kaimuose, bet sziuose lai
kuose pamate ūkininkai kad 
gyvenanti žmones ūkininkai 
aut kolioniju, suvisai kitaip 
gali ūkininkauti, didesni pel
ną ūke atnesza kolionisto, ne
gu ūkininko kaime ne viena- 
sedžiuose gyvenanezio, tai grie 
besi skirstytis isz kaimu in ko- 
lionijas su nepaprastu spartu
mu, ir reik tikėtis, kad greitai 
pasijus ūkininkai laimingesni 
beesanti negu kaime besedinti 
ir sznurelius nei liežuvius že
mes be valdanti.
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Amerike pasirodė pirmuti
nis automobilus 
numirėliu o tai 
delphioi kur;
Eugene White,
Lowncrooft kapiniu. Tasai au
tomobilus yra 17 pėdu ilgio ir 
nžyma tiek kiek szeszios ka
rietos. Jame patelpa 24 ypa
tos ir grabas. Graborei yma 
už kožna karieta po $9 o už 
karawana $12 o už szeszes ka
rietas ir karawana reike užmo
kėt $66 ka vargingiem žmo- 
niems tas labai brangu o tokis 
automobilus atliktu laidotuves 
už $30.

Suvienytuose Valstijose 
Amerikos nepoilgo prasidės 
darbininkiszki szlubavimai, 
nes priesz ablava prezidenti
niu balsu visados reikalai sza- 
lies suszlubuoja.

Tafto vieszpatavime nors 
perdemai darbai suszlubave, o 
laike 
būti.

ablavu tai turės teip
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Portugalijoj vela verda ne- 
užganadimas isz naujos repub- 
likos. Gyventojai spyrėsi idant 
vela užstotu monarkije— idant 
randytu sklypą karalus. Slap
tingi agentai keliauna pi visas 
aplinkines apginkluodami gy
ventojus kurie buvo ižtikiami 
karai ui.

prezidentes Roseveltas, 
prisirengia medžioklėn ant 
Valiu meszku in ledu jūres, ir 
turi prie tokios drąsos imt ne 
mažai praktikos kad nein pul
tu in meszku ablava ne stir- 
niokas in vilku. Meszka ne 
zuikelis, nuo szuvio ne labai 
bėga szalin.

Ex

ne visokiu labai puikiu Vau 
ir Mergaicziu. l'žpnactna 
i ja Ta vora, kokio kitotš ifis 
Ta voras susideda ia Nujosi 
<ū, visokiu Apatinio 
tpa Kotu ir viską ta h jnėuf 
erginiu, Vaiku ir Kodikit 
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Baltimores lietuviams, szio 
meto pavasaris bus ant ilgai 
atmenamas tuomi, kad visu 
pažiūru lietu v. organizacijos 
Baltimorej turės savo seimus.

“Tevyneje” skaitome, kad 
tautiszko Susivienyjimo paro
doje dalyvaus visos draugys
tes bažnytines ir tautines.

Pagirtinas dalykas kad vie
ni kitiems žmones simpatizuo
ja. Dabar talkins tautiszko Su
sivienyjimo parodai ir bažny
tines dr., turės po to tautinin
kai talkint parodoj Rymo K. 
S. L. A. kada anie laikis savo 
apvaikszcziojiraus.

Lenku Zwiijzkas turi kova 
su kunigu iszleidžiama laikrasz 
ežiu “Gazeta Bostonska.” Prie 
žastis vaidu, tai kunigas A. 
Syskis užsipuldineja ant 
Zwiazko Narodawo; Vyriau
sybe stoja priesz kunigą ir, ve 
dasi kova.
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Laikraszcziai ir Susiv. orga
nas Tėvynė pranesza, kad tapo 
atstatytas nuo redaktoravimo 
“Tėvynės” redaktorius p. Vi- 
dikas.

Priežasti atstatymo, “Tėvy
nė” sako pranesz Literaliszkas 
Komitetas. Pirmiaus buvo mis 
lijama kad prie redaktoriaus 
“Tėvynės” turi pretensijas tik 
tai centrinis prezidentas, bet 
dabar pasirodo kad ir lietera- 
liszkas komitetas gali redakto- 
ri paapinastriuot. Prie tokiu 
aplinkybių beveik iszeina min
tis, kad bent kas vargei vi
siems gali intikti. Dabar uži- 
mans redaktoryste gaus kita 
Centro sekretorius. Žiūrint, 
jeigu prasikalto Vidikas, tai 
ir seimas jau tiktai už slenksz- 
czio, galėta palaukt ik seimo, 
bet turbūt vidutiniszkai prasi
kalto kad staiga tapo atstaty
tas.

Apie pora kuopu S. L. A. 
savo nutarimuos paduoda pro
jekte, kad “Tėvynės” literas ir 
kitas prietaisas paleist paveju j 
(panaikint.) “Tėvynė” duot 
ant kontrakto.

Tai-gi vela durnas sumany
mas!

Vietoje kad “Tėvynė” bran 
gei leszuojanczia isz New Yor- 
ko kelt szalin, rodavija panai- 
kyt.

Iszeina teip: sziadien pabu- 
davokim o rytoj skubinkim 
sugriaut nors su didžiausia 
nuotrota.

Rado blesziiicje žmogaus 
pirszta.

Passaic, N. J.— Tula mote- 
re atidavus bleszine tamei- 
cziu rado vidurije žmogaus 
pirszta. Kaip rodos, turėjo vie
nam darbinykui maszina nu
kirsti pirszta ir tasai inpuole 
in tameiezius ir likosi iu ble
szine indetas.

Pirsztas iszrodo teip szviežei, 
jog rodos ka tiktai nukirstas.
Norėjo laisvins aut 

pliekimo paezios.
St. Louis, Mo.— Kokis tai 

Petras Viszniovskis nusidavęs 
pas slidžia Strant, melsdamas 
iszdavimo jiam laisnu idant 
butu jiam vale muszti savo pa- 
czia. Sudže Viszniovskui atsa
ke praszimo kalbėdamas, buk 
sziam luošam sklype muszti 
paezia yra uždrausta. Viszniev 
skis tuom nusistebėjo kalbė
damas: “juk Lankijoi po už
mokėjimui 15 rubliu, gali vy
rai savo paezes muszti kiek tik 
nori.” (?).

Tokie avingalvei kaip Visz
niovskis, tik geda daro su sa
vo svajonėmis visiems atej- 
viams.

Turtas mirusio 
skiipuolaus.

Springfield, Mo.— James 
T. Burge mirdamas paslėpė 
savo turtą slaptinguosia stal- 
cziuosia, bleszinesia ir kur tik 
rado kokia slapta vieta. Kada 
likusio gimines pradėjo jeszko 
ti rado visosia dalysią namo 
$60.680 piningais. Skiepe ra
do viedra nog vandens kuria
me buvo konia pilna auksiniu 
piningu, kuriuos senas skupuo- 
lus krovė per daugeli metu.

Pasileidus mergaite.
Freeland, Pa.— Magdelena 

Iszkevicziute" duktė moteresži- 
uomos kaipo “Juoda Mare” 
pamėtė motina ir nusidavė in 
Ilazletona. Ne senei badai 
Magduke iszbego su kokiu ten 
italionu ir nog to laiko jokio 
gando apie jaja neturėjo, net 
ana diena palicije rado pasilei
dus mergina Ilazletone vienoje 
restauracijoi valgant pietus su 
kokiu ten vyru. Norints moti
na melde dukreles sugrįžti na
mon, nes toji ant praszimo ir 
aszaru senos motinėlės nepaisė.

Išz Visu Szaliu-

New

Kudykis su paukszczio 
galva.

iKosciane, Poznaniuje.— Isz 
n^tycziu likos surastas pas 
viijna kaimuoti negirdeto gy- 
mįno kudykis: Yra tai 16 me 
nešiu vaikinelis, mažo ūgio, 
silpno sudėjimo kūno su ma- 
žaigalva panaszia ant pauksz
czio.

jliojo vardas Jonukas ir bu
vo! peržiuremas per daugeli 
dn3<taru ir mokintu vyru isz 
vižos aplinkines, kurie nus
prendė, jog da ant svieto to
kio atsigimelio ne buvo isz 
žrripniszko sztamo. Priežasties 
i lo atsigimimo da ne daseke.

K
Senas rasi i uis-

Kairo, Egiptas.— Du ang
liški pakelevingi surado ant 
Litijoskas pustines griaužto 
la4u “papiruso” su paraszais. 
Piteirode jog paraszai buvo se
noles graikinioje kalboje isz 
laiku Kristuso Vieszpats. Kož 
n alų parasze prasideda nog žo 
džju: “Jezusas tara.”
Įsra ko tai apgavikai nepa

sinaudos?
Fauzaso, Italije.— Randasi 

eonais stebuklingas paveiks
lai Motinos Dievo, pas kuri 
tr.JSke pulkais žmonis isz Ti-

Bjaurus ir baisus atsitiki
mas.

Budapeszt,. Vengrai.—Aplin 
kineja Sotoralia.— Ujheby, 
nesusektas žudintojas, piapilde 
negirdėta žudinsta ant 17 metu 
merginos, pirmiausia jiaja už 
smaugė po tam pakorė ant me 
džio girnoje. Mergaite da bu
vo parėdyta in baltas szlebes, 
nes taja diena priėjo prie Bir- 
mavones ir turėjo ejti 
per girria.

Isz meiles del savo 
neles-

Interburge, Prusuosia, nuė
jo 10 metu mergaite ant gelež- 
kelio pririnkti anglių, idant 
užkurt ugni pecziuje ir iszvirt 
truputi valgio del serganezios 
motinėlės. Ant kart iszgirdo, 
kad rodos kas paskui jiaja ve- 
jesi. Pradėjo bėgti, nes vos ke- 
lioleka žingsniu nubėgo, paga
vo jiaja trūkis ir ant szmoteliu 
sukapojo.

namon

inoti-

;u apser
>as savo

ima: kor)“1^’ 

po 5^ 
įgelbetu 
ii. Teip 
rm arijas 
ir plin- 
;mas ir 
’ukstan- 
i rodą, 
lieso: 

ts 
imsburg

1 nataroaaiia 
KttliiujtfW*

Auiį/'i 
Narni m

ant iwW'tjW-

nokjteut*^ F
Ik* I

“Tėvynės” No. 20 J. A 
Giegžnas navatniausia Susi- 
vienyjimui paduoda rodą, ko
kios tiktai kada kad buvo t. 
yr.: Centro Valdyba kad pa
naikint, sutaisyti rujonus, ra
jonai pinigus laikys pasidali
nę, ir kur reiks tai rujonai ap
mokės; rujonai prižiuręs spaus 
tuve, knygyną ir t. t. Tai-gi 
szitokiu inneszimu muset esa
me da negirdėja.

S. L. A. XXVI Seimas su- 
tvarkinimui suirutes, kito isze- 
jimo neturi kaip tiktai visa 
XXI Seimą sukonfiskuot, ki 
taip darant regisi Susivienyji- 
ma nuo baisios raupu ligos ne 
iezgelbes, ir toji liga platinsią 
toli teip, kad kartais visas gra 
žus žmonių trusas gal nueit 
ant szuns vuodegos.

Kunigo W. Dilionis iszva- 
ževimas isz Philadelphijos ga
na pridarė daugeli paskalų, 
vieni juokėsi isz viso jo važe- 
vimo kitur, kiti sako iszvaževo 
ne in Ryma, bet Maskolijon, 
treti sako iszvaževo kun. Di
lionis in Ryma parvežt cudau- 
nu vinių isz krūvos tos, isz ku
rios vinimis žydai Jezu pri
kalė.

Sena knyga.
Ne senei užtiko knygas nog 

5000 metu senumo palociuje 
Senacheriba, Asirijoi. Tosios 
knygos raszytos Chaldejsboje 
kalboje, paduoda paskyrius 
akyvus szmotelus apie sutvėri
mą svieto. Tiejei szmotelei 
suvis tinka su Seno Zokono 
Biblije.

Priverto kramtyti 
dinamitą.

Pottsville, Pa.— Mikola 
Slater isz Blakwood apskundė 
Herbertą White už tai buk ta
sai kanecz priverstinejo jin 
kad sukramtytu szmota dina
mito idant jin iszneszt in pa
danges.

Slateris tvirtino buk Whites 
jin laike už ranku, inkiszo 
szmota dinamito in burna ir 
privertinejo jin kad jin su
kramtytu. Jago butu dinami
tas trukęs tai abudu liktus su
draskyti ant szmoteliu. Whi
tes turėjo pasirūpint $400 kau 
cijos lig provai.
Aukos ugnies in laika 15 

metu.
York.— Suvirszum

20,000 ypatų pražuvo visokio- 
kiosia ugnisia Suvienituosia 
Steituosia in laika penkiole- 
kos metu o per taji laika ug
nis padare bledes ant $2.000,- 
000,000 (du bilionus doleriu). 
Toki stebėtina skaitliu padavė 
prezidentes W. II. Mervill ant 
seimo National Fire Protec
tion Association.

Žudinsta už kaziras.
Kittanning, Pa.— Tris vy

rai likos užmusztais o vienas 
mirtinai pažeistu laike loszimo 
kaziru Kaylore, ne toli nog 
czionais. Richardas Szendrib 
anglekasis, nuszove ant smert 
savo broli Kazimiera, Raidą 
ir Audriu Bralczius brolius irtrolius. Sztai ana diena sargai 
pažeido mirtinai Vlada Spili- 
sza. Laike loszimo likos atras
ta kaladoje penki tūzai ir nu- 
žiurinejo Richardą už apga- 
vistą kuri gerai apdaužė. Ta
sai atsimokėjo szovimu ir žu
dinsta o po tam prasiszalino.

Per daug milejo savo 
pacziule.

Okaton, S. D.— Vinifredie- 
ne Ingalls, apskundė savo Ni- 
kaloju už daug milista ir tan
ku bueziavima o priek tam ir 
sulaužima keliu szonkauliu ir 
dabar geidže nog tokio mie- 
laus paeziulio atsikratyt. Vi- 
nigrediene kalbėjo:

“Kada Nikalojut ejdavo ar 
sugriždavo isz darbo tai sus
pausdavo mane, jog net kvapo 
negalėjau adgauti. Kita karta 
teip mane suspaudė, jog net 
du szonkaulei truko o kraujas 
persimusze per nosi ir ausis.”

Nikalojus tvirtina buk mi
lejo savo pacziule nes kaulu 
ne lauže nes tai isz priežasties 
pervirszinio suveržimo korseto.

Mielaszirdingumas amerikoniszku Žalnierių.
Laike musztines prie miesto Jwarez, Mexike, terp pasi- 

keleliu o randaviszko vaisko, amerikoniszki Žalnieriai paėmė 
po savo apgloba daugeli pažeistu pasikeleliu ir prižiurinejo 
juju žaidulius. Augszcziau paveikslas parodo Amerikonus 
neszanti pažeista pasikeleli per rubežiu in savo abaza o žemiau 
paveikslas perstoto pažeista pasikeleli kuriam amerikoniszkas 
daktaras aprisza žaiduli.

rirliežiaus nusistebėjo nog ko
ki^ tai laiko jog terp tuju die
vobaimingu žmonių traukenti 
ai-L atlaidų, teip daug randasi 
moterių su mažais kudykeis, 
kuriuos motynos jauslei gla- 
moni. Nutarė tada sargai ap
žiūrėt tuosius kudykius. Ir ka 
rado ?....

Szitai ne buvo kudykei, tik
tai galvos cukrius, parėdytos 
ant kudykiu o moteres buvo 
kontrabanes perneszdamos cu- 
kriu per rubežiu tokiu budu.

Visas žverinezius buvo 
smle,

Margoniu, Galicije.— Aky 
va prova buvo czionaitiniam 
sude: Sztai Voznas vadinamas 
Vilkas apskundė kupeziu Jose 
Ii Kanarka už iszkoliojima, 
jog jin pavadino kvailiu du- 
dueziu. Vilkui tas nepatiko, 
jog jin Kanarkas pnrokavo 
prie paukszcziu ir nusidavė 
pas advokato vadinama Kuo
sa o už budintoju buvo dakta
ras Ožis.

Stojo priesz sudže Lape, o 
kitu Judintoju buvo palicijan- 
tas Ziukis. Sudžei pasisekė abi 
dvi szales sutaikyt ir tokiu bu
du žverei ir paukszczei iszsis- 
kirste.

Barbariszkumas.
Zablotuosia pas poneli Sali 

(Galicijoi) tarnavo Mikita Sa
dovas. Karta supikino jisai 
“Szviesiausia ponia” o toji, pa 
gal pcniszka būda, pagriebus 
lazda pradėjo toji žmogeli ne- 
milaszirdingai bubnit. Vargin 
gas mužikėlis kente isz pra
džių kantrei savo katalikisz- 
kam nusižeminime, bet ant ga 
lo saiKas kantrybes persipyle 
ir ka daro ? Szitai isztrauke jis 
“szviesiai lazda isz ranku ir 
driso sulaužyt ant szmoteliu. 
Tame adbego kaip padūktas 
“szviesus ponas” ir pradėjo 
vargsza mužikėli baisei muszt 
per galva, jog tasai stojosi 
kaip negyvas.

Už valandos atsigaivelavo 
ir konia rėploms nuvežtojo in 
mieste, kur daktaras žaidulus 
apžiurėjo. Kada kiti darbinin
kai pradėjo gundyt idant 
skunstu, tai vargszas nesutiko 
ant to kalbėdamas; “Juk žino 
te, jog ponui už tai nieko ne 
bus, jagu mužikui kaulus ir 
sulaužytu.”

Isz Rusijos, Lietuvos

Aresztavojimai ir kratos.
Petersburgas.— Czionaitine 

policije, dažinojus, buk revo- 
lucionieriszka partije darbiny- 
ku pasirengineja ant padari
nio demonstracijos dienoje 1 
Gegužio (pagal sena kalendo
rių) padare daugeli aresztevo- 
jimu terp darbinyku ir augsz- 
tesnio luomo žmonių. Terp 
aresztavotu randasi daraktor- 
ka, duktė popo Kolykovskio, 
teip-gi ir 200 studentu. Poli
cije padare krata daugeluosia 
vietuosia suymdami daugybe 
visokiu rasztu.

Lekiojama maszina puolė; 
100 pažeidė.

Odessa.— Lekiojama maszi
na puolė ant susirinkusiu re
gėtoju Kurske, pažeisdama 
szimta ypatų, viena "isz juju 
lig sziam raszimui mirė.

Žudinsta kunygo.
Motkilei, Lietuva.— Kada 

vietinis prabaszczius kiin. Fa- 
raguita turėjo pamokslą, už
lipo ant pamokslinyczios ke
turi vyrai, uždavė’ mirtinis 
žaidulus kunygui su peileis. 
Kada kunygas puolė negyvu, 
tai žudintojai da apsiėjo su 
juom gyvuliszkai. Žudintoju 
ne suėmė.

Šlaistai ant kunygu.
Daugeluosia aplinkinesia 

Lietuvos atsilanko pas prabasz 
ežius labai tankei nežinomos 
ypatos mierije persikriksztini 
mo ant katalikystes. Yra tai 
sznipai kurie yra siuneziami 
per valdže idant kunygūs vė
liaus nubausti, kaip tai jau ne 
karta atsitiko. Ir teip:

— Sudas perkratinėjo pro- 
va kun Ramanauckio apkal
tinta pagal paragarfa 1 art 94 
bausmes kad už davima szliu- 
bo katalikui su pravoslavu 
mergyna o teipgi perkratinėjo 
pro va kun. Jono Poszkevi- 
cziaus kuris apkriksztino pra
voslavu kudyki.

Kun. Ramanauckis turi už
mokėti 200 rubliu bausmes ir 
praszalinimo nog dinsto per 6 
menesius. Kun. Poszkeviczius 
likos nubaustas ant 25 rubliu.

— Isz Kijevo danesza buk 
sūdąs Žitomire nubaudė kuny- 
ga Gurski už perkriksztinima 
10 metu pravoslaves, ant pen
kių menesiu in kalėjimą, pra
szalinimo nog prabasztystes ir 
užmokėjimo 10 rubliu.

KAZYRES.
Kazyrevimas, žiūrint butu 

tai nekalta bovyktele, pertrau
ka pas žmogų nuobodumu ir 
t.t. Ir sztai prie tos bovykte- 
les prisitaiko atvyra apgavys
te t. y. grajus isz pinigu: szitas 
inprotys tarp tulu žmonių yra 
tai liga ir už raupus arszesne. 
Atvyra toji szuleryste žydete 
terp žmonijos žydi: kazyrevi
mas nevienam prarijo sveikata 
kazyrevimas neduoda iszmie- 
got pagunda apgaut bile tik 
artymo pinigą pagaut kazyre
vimas begediszkai vogti gun
do: kazyrevimas atveda žmogų 
ant didžiausio nemoralizmo 
kokis sviete yra.

Kazyrninkas besziuleriuoda 
mas, nežiūri ant nieko, pasi- 
ženklines kazyres. vage nuo 
artymo pinigą nematydamas 
del saves už tai jokios kaltes. 
Kazyrninkas isztusztines drau
go keszeniu, linksminasi tuo
mi, ir dali to pinigo tuojaus 
prageria: kazyrninkas vogti 
kazyria gabiaus vagia, negu 
cigonka viszta: Kazyrninkas 
sztoruose nuperka naujas ka- 
zyrias, jas suženklina ir, savo
je vietoj padeda, pareikalau
jant nauju kazyriu, iszsiunczia 
savo dranga nupirkt naujas 
isz sztoro, o tuom laik drau
gas jo atnesza naujas sužen- 
klytas jo paties, o ne isz sztoro 
ir vėl vagia gabei, grajus ir su 
naujom kazyrem sekasi kaip 
ant mielių.

Kazyrninkas, pajutęs žmogų 
mylinti nors biski kazyriuot, 
jis ji daboja teip sargei, kaip 
szeszkas viszta, jis net nakti ji 
sapnuoja kol pasigauna, o pa
sigavęs grąžei nuauna, ir tuo
mi džiaugėsi kad kvailesni 
praktikoj szuleri, nuavė gal ik 
duonos karniui.

Kazyrninkai per mielas nak 
ties valandas žiopsodami in 
kazyras ir suktybe liekasi ne- 
paedia, na tai nors bonka 
sznapso pasistatė tuomi druti- 
nasi o ant ryt jie visi iszrodo 
ant veido kaip triupai tika isz 
grabo, arba ligūstai tik stovin
ti krist in graba.

Kazyrevimas ne isz pinigu 
kaipsenoveje kazyrevo ūki
ninkai ir ju tarnai, stubelnin 
kai ir dvaru kumecziai, kiksą, 
burmistro, durnių, sava mosti 
brusbarta ir kitus nekaltus gra 
jus, peikiami negali but, bet 
ir tuomet jau tarpe ponijos ir 
kunigijos buvo invykes nelai
mingas grajus isz pinigu tai 
proferansas, tai kiti grajei pai 
nesni kame atsimenu nors ma
žutis buvau kad kvietiszkio 
dvaro ponas Juozas Gejsztoras 
prakazyrevo kunigu Marijonu 
prezidentui seniui Gegužiui vi 
sa zvana nekaltu kviecziu nes 
pinigu jau ponas neturėjo. 
(Zvanas tai buvo visa szaline 
kluone tarp poros sztuliu.) 
Veliasneme laike insigavo toji 
grajaus liga in kaimus tarp 
ūkininku vaiku kurie vogė 
nuo tėvu javus, ir už tuos pini 
gus jau mėgino dėti aukas ant 
nelaimingo sziuleriu kazyrnin- 
ku aukaro ir ko tolyn tuo la
byn plėtojosi tas kazyrninkisz- 
kas užsikrėtimas, kad dabar 
kaip girdėtis, tai ir jauni pats 
ūkininkai isz kaimu nusidavė 
miestuosna, prasėdi prie kazy
riu net kelete naktų pargryže 
namon, teisinasi savo moterims 
kad su žmonių reikalais važi
nėja toli svetimame mieste del 
to nebuve namieje.

Reikia isztarti, kad kazyr
ninkas yra blogesnis už girtuo 
kli, nes girtuoklis užpylęs sme 
genis eina gult, ir po keliu 
adynu miego iszsitaiso, bet ka- 
zyrninkui negana sėdėt prie 
kazyriu be miego ir pasilsio 
net po 24 adynas.

Tam pražūtingam inproeziu 
net valdžia czion Amerikoje 
nori kelia užbėgt bet sunkus 
inveikijnas. Senas Kapsas.

Del ko žmogus ejna in 
karezema?

1— Del to, kad karezema 
pas žmogų niekados neatejna.

2— Del to, kad prižada 
žmogus kad jau paskutini kar
ta ejna.

3— Del to, kad pati ir vai
kai rugoje, jago kada norint 
usimanytu vyras giart o turėtu 
kožna ka ejtu parneszt.

4— Del to, kad geriau už
mokėt szinkoriui ne kaip dak
tarui.

5— Del to, kad nuolatos pa 
ežia nepiktint.

6— ■ Del to, kad naujenu 
iszgirst ir su kitais disputuot.

7— Del to, kad karezemoi 
gali paliept duot giart o pa- 
czei to ne gali paliept.

8— Del to, kad pasigiarti 
ir musztis o ant galo da ir pro 
votis.

9^- Del to, idant apšmeižt 
savo tikėjimą ir dvasiszkus o 
priek tam ir savo artima.

10— Del to, idant szinko
riui duoti truputi “savo isz- 
minties” ir suprasti, jog jam 
yra dėkingu jog gyvena ant 
svieto.

Darbiniiikiszkos žinutes.
— Su v. Steitai turi 70,000,- 

000 margu anglių.
— Nevažiuokit in Alaska. 

Ten yra penki darbininkai ant 
vieno darbo.

— Buffalo sustojo dirbti 
700 darbinyku plitinycziosia 
provindamiesi 9 valandų dar
bo ir pakėlimo mokesties.

— Chicage 400 dirbėjai ma 
terocu sustojo dirbt provinda
miesi pakėlimo mokesties.

— San Francisce diibtuve- 
je virvių, locninykai paliepė 
seniems darbinykams iszmoky 
ti kelioleka Graiku kaip dirb
ti virves. Paliepimo neiszpilde 
ir likos praszalinti nog darbo.

— Cautone 200 merginu su
stojo dirbt Timkeno dirbtuvė
je už tai kad locninykai už- 
musze lentoms visus langus. 
Merginos tvirtino buk per tai 
ne turi szviežio oro ir sžviesos.

Trumpi Telegramai.
§ St. Michaels, Md.— Per 

iszgerima kavos kuri buvo 
neiszvirta gana ilgai užsitruci- 
no tris ypatos o viena mire.

§ Mexico City.— Inirszus 
myne, Užklupo ant randavisz- 
kos spaustuves, iszkule langus 
ir leido kelis szuvius. Policije 
iszvaikino juos.

§ Johnstown, Pa.— Perku 
nas trenke in varpa katalikisz- 
kos Slavoku bažnyczios, nu- 
muszdamas ant szmoteliu.

Čigonu orkiestra.
Vengrijo, sostepiles, mieste 

Budapeszte yra 130 čigonu 
orkiestru susidedaneziu isz 
997 sąnariu, kurie grajina ant 
visokiu koncertiniu salų res
tauracijų ir ant visokiu balių. 
Užmiestije yra 32 orkiestros 
turinezios 216 muzikantu ir da 
yra 21 orkiestros susidedan- 
czios isz moterių, kuriuos dau
giausia grajina vinyczosia 
isz viso 154 moteres artistkos. 
Tasai skaitlis muzikantu 
praaugsztina grajimu vaiska- 
vos kopelijes, ba grajina ant 
koncertu ir balių. Pribuna da 
ir isz aplinkiniu daugybe viso 
kiti muzikantu jog isz viso pa- 
rejna 3000 ypatų ka gyvena 
isz muzikes. Yra tai gana dy- 
delis skaitlius kapeliju ant 
skaitlaus tik 600,000 gyvento
ju. H



ATSIMOKĖJO.
Arba palaiminti milaszir 

dingi.
Tikras atsitikimas.

Puikei pasirėdęs, su linksmu 
veidu ėjo ponas Leopoldas va 
kare ulicze per miestą. Jaunas, 
gražaus pavidalo, turtingas, ne 
žinojo kas tai yra rūpesti-szia- 
me givenime, o kad priek tam 
buvo doras ir tvirtas tikėjime, 
tai ir saužine turėjo czista. Sze 
dien jautėsi suvisai laimingu, 
ba ketino praszit rankeles del 
saves puikios panos, dukters 
turtingo kupcziaus, kuriamile- 
jo jau no senei, o kuri jam bu
vo prilauki o tėvai ne buvo 
prieszingais juju susiporavi
mui, ba ji paguoduodavo la
bai.

Sugrižinejo jisai tame laike 
isz savo kromo, namon, idant 
persiredyt ir nusiduot pas sa
vo milema. Neužmirszo jisai 
savo laimėje, kam yra dėkingu 
už jaja, nes svietiszka laimia, 
dangiszka per gerus darbus 
žmogus gali dasilaukt, del to 
dekavojo Dievui irmislino sau: 
tiek yra nelaimingu ir biednu 
—kaip tai butu gerai, jagu tu- 
reczia proga padarit laimingu 
katra isz artimo savo ir nusz- 
luostit jam aszaras.

Tai buvo puiki krikszczio- 
niszka mislis. o Dievas jia tuo- 
jaus ir iszklauso. Kada prisi- 
artinejo prie tamsios nlicziu- 
kes, iszgirdo laukinius riksmus 
ir juokus vaiku o terp jiu szau 
kimas pagialbos. Tuojaus pa
suko in ten isz kur riksmas pa 
ėjo ir pamate liūdna perstati- 
ma.

Ant akmens priesz viena na
rna sėdėjo jaunas viras; galva 
turėjo nuleista isz nuvargimo 
ir pailsumo, o rankomis už- 
denginejo sau veidą no kumsz- 
cziu keliu vaiku kurie jin su 
kumszcziom musze ir lazdom 
bade. Greitai prisiartino Leo
poldas, drūtas ir narsus viru- 
kas, stojo priesz goveda; aki- 
mirko tris isz bernuku aplaike 
smarkius ipus per veidą, ket
virta suėmė už kalnieraus ir 
paczestavojo per veidą kelioli
ka kartu o vaikinas reke kiek 
galėdamas idant paleistu.

— Tu ejsi su manim in pa 
licije!—paszauke Leopoldas, o 
atsikreipęs in vargsza prakal
bėjo:

— Kas tau kenke?— už
klausė.

— Jisai girtas!— reke vai
kinas, kuri laike už kateros ir 
stengėsi iszsisukt isz jojo ran
ku ir tik pasiliko apikakle 
rankose Leopoldo. Vaikinas 
dingo tamsoje o vargszas ati
dengęs sau veidą nusistebėjo 
pažiurėjo ant Leopoldo.

— Pone, tikėt man, atsake 
jisai vos girdėtu balsu, ne es
mių girtas, vaikai meluoje!

— Matau, ta!— nes kotu 
czionais sėdi? Del ko ne ejni 
namon ? •

— Teip ejcze, nes ne turiu 
namu jagu turecziau norints 
mažiause kampeli szitam dide
liam mieste, tai nesiraszcziau 
szedien ant uliczios. Nes pir- 
mucziause turiu ponui padė
ka vot ir - tegul Dievas poną 
szimtaropai už tai isznagradi- 
na, jog mane apginei priesz 
taja uliczine gauja!— ir dide- 
lu stengimu vos atsikėlė isz 
vietos.

— Ar sergi ? paklausė susi
graudinęs Leopoldas.

— Ar sergu ? Teip badas ir 
liga!— buvo atsakimas, o Leo
poldas patemino, jog vargszas 
kitados turėjo būtie geresnia
me padėjime:

Milaszirdisteje apimtas vė
lei užklausė:

— Ar galiu tau kuom pri- 
gialbet? Turi krauja ant kak
lo, reike pirma tave apžiūrėt 
ir kuom sudrutrint. Ejme, pri
gelbėsiu kuom galiu, mano vie 
toje tu gal padaritum!

Tai isztares paėmė jin už 
rankos, o vargszas atsiliepe;

— Dabar tunu atszaukt ta, 
ka priesz valandėlė buvau pa. 
sakias. Baladojau in visas du
ris, nes visur radau žmonis be 
jauslos: matau jog klaidžiojau. 
Ponas mane kitaip perkanojei

Kur raudasi “filderis”, 
Kuris begije kita grajota sulaikis, 

Nedaleis iszlaimet, 
Namon adbegt.

ir kaip galu ponui būti dėkin
gu dekavoju tau kaip broliui, 
ba matau broliszkai su manim 
apsiejei.

Leopoldas klausė žodžiu 
vargszo susigraudinęs, ir paži
no isz jojo kalbos, jog nepažin 
stamas turėjo gera auginimą, 
o kad papuolė in varga, tai ne 
isz savo locnos kaltes.

— Kaip man rodosi, tai esi 
be jokios vietos?— užklausė.

— Esmių suvisais apiplesz- 
tas no visko. Ne szirdies del 
manes ne vilties jokios! De- 
szimts metu pergivenau Ame
rike! Ka sau uždirbau ant ves
tu, tai vela kone viską pralei
dau o likusius piningus ka tu
rėjau tai likausi apiplesztu Na 
jorke. Czionai ne turiu jokiu 
pažinstamu. Stengiausi aplai- 
kit czionais koki užsiėmimą 
nes niekas man nedave. Da 
nesuprantu, kaip ne pabaigiau 
ta varginga givenima szokda- 
mas no laivo kad in czionais 
plaukiau. Drūtas mano tikė
jimas tiktai mane sulaikė no 
patžudinstos. Užsiėmimą! Gal 
ponas turi koki del manes už
siėmimą? Norints tai butu sun 
kiauses darbas!

— Tik ant kokio laiko ga- 
lecze tave priimt ant neszioji- 
mo visokio tavoro mano sklo-
de, o paskui gal geresnio kas 
atsirastu. Tuom kart paimk 
szita mano bilietą su adresu ir 
pagialba piningine, už kuria 
gali sau pasidrūtint ir pernak
vot kokiam prastam hotelije, 
rito lauksiu tave savo krome.

Tai kalbėdamas inbruko 
vargszui bilietą ir masznele su 
piningais ir greitai atsitolino.

Nelaimingas nutirpo isz nu
sistebėjimo ir stovėjo ant vie
tos, ne žinojo ka su savim pra
dėt. Nuėmė kepure no galvos, 
dirstelėjo in dangų ir dreban- 
cziu balsu isztare:

— Vieszpate Dieve! dabar 
tau prižadu visa szirdže, jog 
niekados tave ne apleisiu! Lai- 
minkie taji žmogų, kurtis ne
pažinias mane, tiek mau giaro 
padare dabar ir ant visados. 
Amen-

Nus'dave in miestą idant 
sau pasijieszkot kvatiera. Už
tiko viena prie’geležinkelio ant 
kurio diena ir nakti ėjo trukei 
per ka nakvine buvo ue bran
gi. Inejo in vidų, iszeme kelio
lika smulkiu piningu isz Leo 
poldo maszneles, suvalgė pige 
vakariene ir tuojaus pasijuto 
jog naujas givastis inženge in 
jin. Pasidrūtinęs nusidavė ant 
atsilsio. Buvo tai mažas kam
barėlis perskirtas tiktai su 
plonom lentutėm. Namas rado 
si ne toli* geležinkelio ir visas 
drebėjo kada trūkis praejtine- 
jo. Pasimeldęs da karta už sa
vo geradeju, užmigo.

* * *

Leopoldas ne galėjo užmigt 
ta nakti ir džiaugėsi jog l.mie- 
ris jojo geidimo iszsipilde. 
Atejas namon, apsirenge, paė
mė sunku auksini ziegoreli su 
lenciugelu, masznele su pinin
gais ir dejmantini žiedą kuri 
ketino dovanot del savo mile- 
mos ir teip iszsirenge in narna 
savo atėjusios paczios Tėvai 
priėmė jin linksmai ir ta vaka 
ra terp keliu pažinstamu atsi
buvo sugertuves. Žinoma jog 
niekam nieko apie tai ne sake. 
Buvo jau vėlus laikas kada su 
grįžinėjo namon.

Ėjo sau po valej no uliczios 
igi uliczios ir butu iszdžiaugs- 
mo dainavęs, nes ne butu bu
vęs tokie linksmas jagu butu 
apsidairęs in užpakali ir pate
ntines dvi ypatas slenkanczes 
paskui jin. Ko toliaus jis ėjo 
in užmiesti kur jau namai re- 
cziau stovėjo, tuo du szesze- 
lei labiau artinosi prie jo. Ant 
kart du valkatos priszoko isz 
uszpakalio ir suėmė jin už giar 
klės, o in kėlės minutas po 
tam jau gulėjo surisztas ant 
uliczios. Mate Leopoldas kaip 
jam valkatos paeminejo viską 
isz keszeniu: žiegoreli lenciū
gėli, masznele ir puiku žiedą 
ka aplaike no savo milemos. 
Sužeistas ne buvo, už tai su 
didelu akivumu prisižiurinejo 
dviem valkatom kad vejdus 
juju gerai insitemint.

Vienas isz valkatų patemi
no tai ir atsiliepe angliszkai in 
savo draugai

— Žiūrėk kaip toji lape 
ant musprisižiurineje! Tai man 
suvisai nepatinka! Asz nore- 
cze jin patikt' terp numirusiu 
Numirėlei moka tilet. Isztrauk 
tik peili— pasielgsiu su juom 
greitai.

Antras valkata pažiurėjo 
ant gulinczio ir pratarė.

— Tai bus nereikalingas 
praliejimas kraujo ir da gal 
mum atneszt nelaime. Geriau 
padekim jin ant geležinkelio o 
reikalas bus trumpai atliktas.

Dovanai Leopoldas stengia
si isz pancziu iszsivalnit, bet 
valkatos nunesze aut geležin- 
lio.

Negana to da pririszo prie 
sztangu ir pabėgo in tamsia 
ulicziuke, kad sztai iszmusze 
ant miestiszko ziegoriaus pir
ma adina.

Trūkis ketino atejtie antra 
adina po pusiaunakt.

— Ar-gi igi tam laikui ne 
atejtu kokia pagialba?— pa- 
mislino sau Leopoldas, ir pra
dėjo melstis o viltis inženge in 
jojo szirdi. Atsiminė ant savo 
milemos, ant josios skausmo 
ir nuludimo, kada dažinos 
apie jojo baise smerti.—

Laikas bego, o ne žingnis 
žmogaus nepertraukinejo tiku 
ma nakties. Vagis jau senei 
nubėgo o pagialba jokia ne
siartino. Ir vela iszmusze aut 
tolimo bokszto puse po pir
mai. Da turi puse adinos lai 
ko, o sunki maeziua ketino 
ne užilgio perejt per jojo ku
na! Minutos bego pasiutiszkai. 
Dabar Leopoldas ketino prisi- 
renginet ant smert, atsiminė 
savo visus nusidėjimus ir už 
juos gailėjosi norints buvo ne 
labai senej spaviedes smertel- 
no grieko neturėjo. Tegul bu
na vale Dievo!

Jau davėsi girdėt paskutinis 
signolas no paskutinios staci
jos, jog trūkis jau apleido. 
Leopoldas klausė drebėdamas, 
nudavė jam jog pajuto drėbė 
jima geležiniu sztangu ant ku
riu gulėjo ba trūkis jau buvo 
begije.

Sztai atbėgo kokis tai žmo
gus. Užkimęs balsas davėsi 
girdėt isz jojo lupu, nepažins- 
tarnas mėtėsi ant gulinczio o 
peilis užžibejo jojo rankoje.

— Kur ponas esi pririsztas? 
szauke,— noriu perpjaut vir
ves!

Sztangos jau drebėjo nog ar 
tinanczio trūkio. Su keleis 
smarkeis ipais nepažinstamas

I perpjovė virves, kuriomi ne'r 
b im :igas buvo pririsztas prie 
sztaigu-—jau trūkis mete sa V 
vo szviesa ant dvieju »ze«ze iii, . 
kuris viena kita steu esi nit- . .j riszt no sztang '.

M.aszinistas in pati laika pa 
regėjo. Szvilpimas maszinos 
davėsi girdėt ir tame pacziame 
laike sugriežė ratai maszinos o 
linkis sustojo su triukszmu 
kelis žingsnius no n-daimingo: 
konduktorius su pasažiereis 
szoko isz trūkio ir dažitiojo 
apie szetoniszka darba žadin
toju. Nes nepažinstamas pa
klausė karsztai.

— Ar nesiranda policijos 
ant trūkio? Kas ejs su manim, 
idant suimt žadintojus? Jieje 
randasi czionais ne toli ir ne 
tiki jog likos atidengti ir pa
žinti. Galime juosius miegan- 
czius suimt.

Tuojaus atsirado kelideka 
vyru, isz kuriu keli isztrauke 
revolverus isz keszeniu.

— Kur tieje— užklausė.
— Ejkite su manim— atsa

ke nepažinstamas, ir visi nusi
davė paskui jiu o trūkis nuėjo 
ant kitos stacijos.

Ne perejo czvertis adinos o 
abudu latrai kuriuos užtiko 
gulinczius likos suimtais ir su- 
risztaisj Atėmė jiems viską ka 
buvo paėmė o keliolika vyru 
pasiliko prie plesziku pakol 
ne paėmė juos in ten kur pri
gulėjo— už geležiniu sztangu.

Leopoldas buvo teip persi
gandęs, jog ne žodžio ne galė
jo isztart. Tik viena misle 
džiaugėsi, jog yra prie gyvas
ties ir luosas. Kada žudintojus 
nugabeno iu kalėjimą, apsidai 
re m apstojanczius ir užklau
sė:

— Ir kas tokis buvo mano 
i žgi ai betoj u m ?

— Ar ponas jau mane nepa 
žinsti.— Juk ponas kėlės adi- 
nas adgalios ižgialbejei mane 
nog vargo ir bailinęs smer
ti es!

Leopoldas pažino nusistebė
jas jame žmogų, kuriam atėjo 
in pagialba, kada jin gauja 
uliczine buvo apsiaubus.

— Dieve mano, naip tai ga 
Įėjo atsitikt? paszauke.

— Labai prastai, arba ki
taip tarent pats Dievas teip 
suteikė. Tada mane ponas 
teip gausei apdovanojei, nuė
jau pasidrūtint ir pernakvot 
in taja netolima rėstauracije. 
Užmigau, nes neužilgio pabu 
dau. Naktis buvo tika. Užgir
dau usz sienos balsus.

Kalbėjo angleskai o kad ta
ja kalba iszmokau Amerike, 
per ka viską supratau gerai. 
Latrai dalinosi su pavogtais 
taigtais. Ant galo skaitė pra
varde savo aukos ant bilieto, 
kuri rado maszneleje ir paži
nau jog tai ponas buvai api
plesztu. Paszokau isz lovos, 
iszemiau savo ilga peili, kuri 
ne karta buvau naudojas ant 
savo prieszu Westuose, bėgiau 
ant geležinkelio visom pajie- 
gom idant sustabdinti truki, 
ba ne žinojau kokioje vietoje 
ponas buvai pririsztas Ir terp 
teip atradau poną ant sztangu 
ir iszgelbejau nog tikros smer- 
ties! Ne dėka vok man ponas, 
tiktai Dievui, kuris mane ta
me atsitikime nusiuntė, idant 
savo geradeju ižgalbet už mi- 
laszirdinga apsiejima suma
niai. F. B.

— Vilhelmas I, ciesorius 
I’rusu, sėdėdamas viena karta 
sode ant lonkos, pamate atei
nanti ungara, kurs ramiai at
sisėdo ant to paties suolo ka 
ir ciesorius, ir užrukę savo 
smirdanezia pypkele.

— Kas tamista esi ?— už
klausė ciesorius, biski užpy
kęs ant tokio drąsumo žmo
gaus.

— Esu N. Odry, furmonas 
vežantis sziukszlius musu prie- 
mesezio.

— Tai gražu!— atsake cie
sorius, linktelejes galva.

Po valandos užklausė teip- 
gi ungaras:— O kas tamista 
esi ?

— Prusu karalius,— atsa
ke užklaustas.

— Tai teip-gi gražu,— at
sake ungaras rūkydamas la- 
bjaus savo pypke.

KUR BUNA.

Tieje vyrai, ka ne moka savo 
bobas suvaldyti, 

Tai niekad ne gali būti isz- 
ganyti;

Dalibuk, jagu boba vyrams 
žandus teszkina, 
Tai jau gana!

Plait se žmogelis nog vienos 
bobeles gerai aplaike, 

Badai su pokeriu ar su peiliu, 
To asz pasakyti ne galiu.

Teip bjaurei, net dantis buvo 
matyti,

Jog daktaras turėjo veidą su
taisyti, 

Jago vyrai bobų nesuvaldo, 
Tai tos kitiems galvas skaldo;

Ir da užmuszti gali, 
Pagriebus koki pagali.

Boboms valos ue reike duoti, 
Vyras turi vyt u pasirodyti, 

Ba juom tolin, 
Tuom niekin. 
Nelaimingas,

Tokis gyvenimas, 
Lig smert turi pakutavoti, 

Sunku križiu aut sprando ne- 
. szioti,

Tai gerai, 
ta Vyrai!
.Del to-gi, gerai apsižiūrėkite, 
i Bile ragana ne ymkite, 
'Ba tai ne karve,— ne parduosi, 

Niekas ne pirks, 
Už dyka ne yms, 
Ir da paspyrs.

* * ■»

Maspete puikios mergaites, 
Kaip morcziaus kataites. • 
Slankiodamos kuiauko, 

, Katinelus szauke. 
. Mergaites, pasitaisykite, 
GJuoku daugiau nedarykite, 
i, Ba kaip mano kurna pribus, 
* Tada susimilejimo nebus,

Kaip su koczelu užskus.
Jau laikas giažei užsilaikytie, 

Po pakampes nesitraukytie, 
O jaunikis puikus atlėks, 
Viena isz jus pagriebs.
Piie altoriaus nuves, 
Ir laimingai gyvens.

* * *

Ir sztoruykai taukei turi trio 
heli,

Jagu kokia indukusia bobeli, 
Viename sztore pasisuko, 
Ir baisei vaikine iuduko;
Jagu butu su buteliu patai

kius,
Butu sztornyka nudėjus.

Acto pantuke butelije turėjo, 
Na ir nubaust žmogeli norėjo, 
Bet ne pataikė in sztornyka,
Tik in pecziu, net sutiszko 

bouka.
Tai vyruezei labai ne gerai, 

Jagu daug keneze Szenadorio 
sztornykai;

Visiems teisingai tarnauje, 
Su bile boba ne yra ka pra

dėti.
Gal nusilakus gala gaus, 

Tada ir nusilaus.
* * «

Czikagoje yra vyras netikias, 
Visada moliu apliptas, 

Niekur ant burdo ne laiko, 
Ba stuboje niekas ne dalaiko, 

O kad jin bala, 
Tokis ne vale.

Ne gali niekur nuejti, 
Ne laiko grinezioje, turi isz- 

eiti,
Ir aut mitingu ta padaro, 

Usz tad laukan iszvaro
Ir da gaspadines apkalba, 

Tasai begėdis nevala; 
Buk visos ne kam tikia.

Tik girkszuoje namie likia. 
Vaikyne, buki szvaresnis, 

Bukie sziek tiek czujnesnis, 
Tai gaspadines tave laikis,

1 Nog burdo ne viena ne isz- 
vis.

Tai bus ir gana,
• Nes saule karsztai degina, 

Ne galiu daugiau kalbėti, 
Tik pavesije sėdėti.

Namine Mokykla.
GraUlStlkS angliszkos kalbos moky 

i utis be mokintojo (apdaryta) $1 
: Vaiki! Draugas ur^a kaip mokintis 
: skaityti ir raszyti be mokintoja 15o. 

1: Naujas Budas mokintis rokundu, 
(: be mokytojo 10c.

: Aritmetika tnokininmusi rokundu, su 
: paveikslais (apdaryta) 35c.
■ Pinigus siuskit |>er money-order, adieeas 
{ P. MIKOLAINIS, Boi62. Mew York, N.Y

Mano duktere Kazimiera Sziaulai- 
te ir Vincas Siavitzkas buvo ant bur
do pas mane ir abudu su mano duk
tė re iezvaževo ten kur apie Boston, 
Mass, duktere esą 15 metu senumo 
kaip szneka tai mirkczioja o vyras 22 
metu senumo 5 pėdu ir uoliu augtz 
ežio apskrito veido turi gymio s 
ir seseri Boston, Mass, asz motina 
draugu.praszau danesztie ant szio 
adreso: jauna mergaite nepavelinu 
ženytis. (to 44;.

Mrs. Pet. Baluszis
Box 118 Whitsett, Pa.

Mano pussesere Ona Teresiukepat 
eina isz Kauno gub , Kaseiniu pav.,' 
Juodaiczio para., Miszkunu kaimo, 
pirmiau gyveno Waukegan, o (Jubar | 
nežinau kur, teipos-gi ir j< s brolis 
Antanas Teresas, gyveno W aukegan 
o dabar nežinau kur, apie 7 metai 
kaip amerike, jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (to 42) 

P. Bartiaszka
Box 3 E. Pepperell, Mass.

Frunas Buzas paeina isz Suvalkų 
gub, Kalvarijos, pav., Krokeliaukio 
para., Antokolo kaimo, 5 metaiadgal 
gyveno Elizabeth porte, N. J. o da
bar nežinau kur turiu svarbu reikalu 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso: \ (to 44)

Jos. Lastauckas
Box 23 Excelsior, Pa. I
K įtinsiantiems Atsakimas

Daugumas Klausinėja rašky
dami, kodėl Philadelphijos M. 
Klinikas, nuolatos nesigarsiua 
kaip kiti pavieniai daktarai? 
Atšakiu a^; todėl, kad iu szita 
Klinika, kas tik atsiszauke 
tai tampa ir iszgydytas kaip 
vyrai teip ir moteris nuo viso
kiu ligų ir todėl patys iszgydy ,
ti žmoues ta Klinika garsina 
ir savo pažįstamiems parouyja 
ja, kad tik czionai tikra pagel-' 
ba gali atrasti,— o, kad žmo-' 
nes garsipa tai geriam-ias ir 
teisingiausias apgarsinimas tai 
-gi ir kaipo teisyngi daktarai 
tik kaip kada: savo adreea pa
duoda in laikraszti kad sergan 
ti žinotu kur atsiszaukti savo 
prigimtoje lietuviszkoj kalbo j 
je,— jog nereikalauja tlumo- 
cziaus kaip asabiszkai teip per 
laiszka; nes czionai yr ir lie- 
tuviszkas daktara. Visada at
siszaukti po sziuoni adresu: , . . IThe Philadelphia Mdd Clinic, 

1117 Walnut st.
Philadelphia, Pa.

Kasdiena atidaras nuo 10 
isz ryto iki 4 po piet ir Nede- 
lioj nuo 2 iki 3 valandai po 
[>iet.

(toJ3).

Dr. E. C COLLINS
Uždetojas.

Nuo14 METU

14 METU!!!
14 METU naidpDr-H Uždėjo Medicališka M 

Instytuta, po vardu “The Collins H 
New York Medical Institute”.

Nuo14METU °“1 
kalisko lusty- S 

tuto “The Collins N.Y.*Medical Insti- B 
tutė” gydo Lietuvius Amerikos. Jaigu W 
gydymas ne butų pasiekmingas ir vai- B 
štai ne užganadintu paciento tei Me- 
dikaliSkas Institutas ‘TheCollins New B 
York Medical Institute” ne butų di- B 

džiausiu Institutu tokiu bud u Amerikoj. B 
musu Daktarai gydė tianai, kur kiti H 
daktarai gialbėt ne galėjo. Tukstančiej H

dėkingu laišku darodija apie tei.
l m 1 /Į |\/| C" TI J užpirkdavom tiktais geriausius ir grini- R

IMUU 1 *-r IVI K— ausius chemikališkas vaistas, ka patvir- M
tit gali didžiausios Sankrovos Apteku Amerikei. Eį

Nuo 14 METU vaistai piarašiti pier musu Daktarus, W
I1UU I ■ It- I yra suteisieti pier gerrti uzmokietus Ap- A

tekorius ir Chemikus Institute, o pier tei prašalintas kokis pri- " 
maišiinas ne čistu preparatu. M

Nuo 14 METU Medikališkas Institutas “The-Collins M 
I1UU IVI C. 1 N y. Medical Institute” buvo viaetas R

sumlaniškai. Musu Daktarai neduoda pagialbos nelegališkuosė M 
acitikimuse, miasnekados negvarentinam už iSgydyma, musu H 
prekes pigiausios ir vaistai musu gieriausi, kadangi žinome H 

______ kaij) jas sugamitū.____________________________________  H
Atsiųskite 10 centu markiems pauto, o apleikisite garsinga 

H knyga “Vadovas in Sveikatą”. Knyga ta mokina Jumis,
gg kaip sveikata savo užlaikitė o ligoj-kaip galima ja atgalite.

Rzišikiiė dar ftiadiena prie Dro S. E. Hyndman. Mivdikališko Direkt

140 W. 34™ Street,N£w York Cit

Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nao 10-5 po pietų. Nedcldieniais ir 
šveutądieniais nuo 10-f. Utarninkais ir petnyčiomis nuo 7-8 v. vakare.

Rynkewiczius
: XOTAKH SZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Apsaugoja Namus ir Naminus Rakandus nog Ugnies.

Oi&uuse I.ietuviszka Agentūra. Kanloras Bankinis ir pardaviste Szipkorczio ant visokiu Linija.

I’urduodn S'.ipkortes ant 
zisokiu d rued ausi u ir 
r liausiu Laivu.
Šiuncziu Piningus in 

Visas Dal s Svieto 
freieziause ir p'g:au>e. 
Visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino

Is'duoda Doslovieme 
lel tn ka noii savo dali 
Jeluvoje kam pavesti.

Del Draugyscziu...
Pristatau pnikes Szarfss 

Juostas, Kepuras, Katonas 
Špilkas ir 1.1.

Sn kokiu nor« reikalu 
kas-'ink Sz'ųikorcziu, 
Piningus ir t.L

pas mane o
ysite teisinga

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

...SAVININKAS IK FABRIKANTAS...
Garsiu Lietuviszku—Lenkiszku Vaistu

Egiutero No 1. 25c. 
Egiutero No.2 50c. 
Zmi ecznik 25c. 
( umbo laszai 35c.’ 
Me.-zkos Mostis 25c. 
Tr-janka 25c.
Linimen as Vaikams ?5c. 
Gyduoles nuo Kosnlio25c. 
Liepi" Balsamas 25c. 
Anfvlakson del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo 

Kirmėlių 25c.
” nuo Kirmėlių del 

siiaiigusiu35c. 
Vanduo nuo Akiu skaudeji 

mo 25c. 
Upniat raukia - 25c.

Skilvio Laszai — 25c.
Gyd. užlaikiinui Viduria

vimo ir Kruvinosios 75c. 
“Uicine” arba gydymas 

Rumatyzmo - $3.50 
Gvd. del uemalimo Pilvo 

(50c. 
Mil'eliai apstabdymui

Galvos skaudėjimo 10c. 
Laszai nuo Dantų

skaudėjimo - 10c. 
Most is nuo gedimo ir 

prul aituvinio Kojų 25c 
Gelei inis sudrutintojas 

sveikatos - 50c. 
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c. 
Vaisti s nuo Papauto 

Corn Cure 15c.

Del Visu
Kent ėjimu ir Skaudėjimu.

Geriause gyduole del skaudėjimo 
t>alvos,Kataru.Pecziu, Krutinės 
S'zonosie, Rumatizmo, Szalczio, 
Nuralgija ir uukandima visokiu 
vabalukirt.
Pasarga: Kas nori parsitrauki 
gyduoles perekspres turi atsiusti 
$1 isz augszto, o už kitus siunezi- 
arne per c o.d. Mažiau negu už 
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
kasztus apmoka pats apturėjas. 
Sinnsdamas.piningus per Money 
Oredr visada paduok tikra ir 
ai-zku savo adresa.

Gyduolis nuo Grippo 25c. 
Plauku apsangotojas 50c) 
Muilas Plauku saugoto 

10c .
Milteliai nuo Kepenu 35c 
Valytojas Plemu Draba 

žiuose - 25c.
Rožes Balsamas - 25c. 
Kinder Baisumas - 25c. 
Bobriaus Laszai - 50c. 
Svelnitojas 35c.
Kraujo valytojas f2.00 
Nervu Rami toj as H 00 
Egzema arba odos uždegi 

mas pas \ a iki s $125
Groblevskio Pleisteris 

(Kasztu’ulo) 25c.
Pomada Vaikams 25c.
Ucholyna nuo skaudėjimo 

Ausise 25c.
Gyduoles nuo Riemens50c
Vengertjko 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 
Paiku ir Niežu $2.00
Gyduolių ir mostis nog 

Dedervines $2.00
Gyduolių nuo Paslaptingo 

Ligos $5.0

Severus Gyduoles Praszalina Ligas aut Visados.

V/.FSfVfWw-

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

1 an k us galvo:

SEVEROS

I iktai 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. Bonkutes preke 75c.

Iszberimai Odos Nebūk Nervuotu

»£ES>b!

i Wi^Bui!
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' į nr® Ispiy- j
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Honkiite kasztiiojn doleris

Severus Valytojaus Kraujo

ikrą gyduole nuo ne
silpno ir menko kraujo,

ir sutrumpina nervus, 
paleng\ inima ju siiirini 
žiną suerzinimą organizmo.* 
Tnkstancziams asmenų turineziu 
suirusius nervus pagt

Severus Nervoton
Honkute kasztuoja doleris

Daktariszka ruda siuucziame dykai per gromata

!. Barahpj rita 
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SURINKIMAS TIKRU 
ATSITIKIMU

PATIKRINANCZIU ESYBE DIEVO

NEW YORKO GARSAUS
Dr. F. HartmannoTulas burtininkas iszprana- 

szavo. Liudvikui XI, Pranei! 
zijos karaliui, jog pana, kuria 
jis myli, mirs už asztuoniu die 
nu. Pranaszyste iszsipilde. 
Tada karalius paszauke bur
tininką pas save, liepe pirma 
savo tarnams, ant duoto ženk
lo iszmesti minėta burtininką 
isz antro gyvenimo per langa 
laukan.

— Jeigu tokiu mokylu esi 
žmogum,—- tarė karalius,— 
jog kitu likimą inspeji tai pa
sakyk man, kada tu pats mir-

19. Szvaicarijoj, kalu no toj 
aplinkinėj, pro križiu praeiti- 
nejo keli jhunikaicziai, einan- 
tiejie nuo liuksmos zobovos. 
Vienas isz ju pažiūrėjęs in pa
veiksią nukrižiavoto Iszganyto 
jaus, tare pasijuokdamas: 
"Nuleiakgi bent karta žemiu 
rankas, jog gana jau prisilai- 
kiai iszkeltas augsztin.” Girde 
darni ta bedievieviszka kalba 
savo draugo kiti, gal katras ka 
ir pamislijo, bet nieks jauni- 
kaiezio nesubare usz toki isz- 
juokima paveikslo Iszganito- 
ja-18. Net po dvideszimt metu, 
kada jaunikaitis likos supara- 
lizuotas, kad ne ranku ne ko
jų pavaldyt negalėjo, atkreipė 
atyda aut to jo bedieviszko isz 
sitarimo, kuri primine drau
gams jo tas atsikimas. Dabar

I visi pradėjo kalbėti, kad tai 
Dievas tikrai ji nubaudęs usz 
nusidėjimą.

20. Prusnos vienkart pava
kare sargas kapinino patemi- 
jes, jog tris vyrai atėjo ir pa
sistatė lipine prie vieno kri- 
žiaus, o vienas isz ju užlipo i 
augtiu ir dalipo lig tos vietos 
kad galėjo pasisiekti paveiks
lą nukryžiavote Iszganitojaus, i 
bet pirm negu jis pradėjo ka 
tokio ten veikt atipinis lipines 
lūžo o jis nupuolė ant žemes: . 
nežine kodėl kiti du bendrai ■ 
nupuolus anam net ne prikėlė 
jo patis tuoj pabėgo Nupuo
lęs, po trumpai valandai, pasi- , 
kele palengvele nuo žemes, , 
apsižvelgė aplink ir teipgi nu- , 
ėjo szaliu nuo kapinino, pali
kes stovinezia prie križiaus li-

■ pine. Paimtas žingeidumo ka- 
Į pininio sargas ar tie vyrai lietu 
i rejo užtnanimo padaryt ka pa- 
i veikslui nukrižiavoto Iszgany- 

tojaus, pradėję klausinėt žmo
nių keno lipine palikta ant ka 

. pinino kasgi ir del ko ja pas
tate prie križiaus.

Savininkas vietines kareze- 
mos buvęs savininku lipines, 

e kuria paskolino tiems trims 
vilams, kurie begerdami pas- 
ji padare lalžybas, kada vie
nas isz ju, da jaunas bernas 
pradėjo girtis, jogei jis drūtes

nis ir usz pati Kristusa, kad, 
girdi, be jokiu inrankiu atple- 

.. szeses nuo križiaus paveiksią 
| Kristuso, bet pralaimėjo, ka

dangi pirm negu savo sutepta 
ranka dasilitejo paveikslo Isz- 
ganytojaus nupuolė nuo lipines 
o tas Qupuolimas buvo priežas 
tini jo mirties, kuri in puse me 
tu po tam atsitikimui atėjo.

21. Bavarijoj virszininkas 
valszcziaus, pakvietė akmeno 
iriu, idant pridarytu nauja ran 
ka prie paveikslo isz akmens 
padaryto nukrižiavoto Iszgany 
tojaus.

Križius stovėjo prie kelio ir 
nežine per koki atsitikima pa
veikslas Iszgauytojaus likos 
sugadintas. Amatninkas pri
dėjo labai dailiai nulužuse ran 
ka ir atlikęs darba pareikala
vo užmokesties. Virszininkas 
valscziaus nenorėjo duot tiek 
kiek amatnykas reikalavo ir 
turėjo anas tikti ant siūlomos 
v&lszcziaus virszininko už- 
mokesties usz darba. Supikes 
amatninkas grįždamas namon, 
kada praeitinejo pro pataisy
ta kryžių, pastvėrė dideli 
akmeni ir keikdamas mete in 
krutinę paveikslo tarydamas: 
“Tu esi kaltas, kad teip ma 
žai usz darba gavau!” Asz- 
tunta diena potam pajautė 
didi skausmą krūtinėj iszau- 
go ant krutinės guzas, kuris 
trumpam laike užaugo, teip 
kad buvo jau kaip kad kepa
lėlis duonos. Krutinę tada isz- 
sipute, kad ne drabužiai už
dengt jos negalėjo, o nelaimin
gas amatninkas kente teip di
deli skausmą, kad desperacijos 
paimtas jau norėjo mestis pro 
langa ant akmenais iszdetos 
ulyczios, idant tuomi surengt 
sau tniri ir padaryti gala kan 
ežiom, bet žmona jo suturėjo 
ji. In puse metu pasimirė, isz- 
pažines savo piktadaryste ir 
atmetavojes usz nusidėjimą.

22. Pa-Renij, Polatinate, 
sode tūlo ukeso stovi senas kri 
žiua, po kuriuo stovi dvi akme 
nines stovilos, arba paveikslai, 
perstatantie Motina Iszganyto-

414Puslapiu; 51x7į Coliu Djdumo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

Jonas karalaitis, pauksztis ir 
vilkas.

Paikszas Jonukas, arkliukas 
antaite ka auksinius kiauszinius

Karalaite paversta in varle.
Karalaite stebukl-iuorge.
Jonukas karalaitis ir nematomai 
muszanti lazda.

Melagis.
Giliuku i ngas zbrajus.

Nauja Metodą Gydymo!

’10-5 po pietį], j-.

iiSczi®
Gty.fi

“•K*"* kitaip

Kiru

1CEWSKI

DBRlLWls... 
■Leukiszh Vaiin

'q Minhs Rah fc-_

Peš iax
E3! - i 

R’iiF»Pikuf. į 
Kibler k‘Ej • i 
BoImb ha • k 
Snhikjs į 
Eny 'inis tl 
'ertEeijS 1.1 
EadUiiiii i-s 
ei įl< bin 

GrvUerii Peso
ten. 5: 

PiiahVūE i 
Ccham a

8“ lai
■rnitjmi.
,, , _ '•(«* r®* 
?J Fuodejimo faft

no, Krutins Viis a» 
do, Sakau i

litaViinStel
Itirf • "A 

i parsitrauk ordini u 34* 
s turi atausti ' [(jEtirira 
kilus siunta- .įusr jjįrtaD 
linu negu už j 
l Atsiuntimo piihirMta 
its apturėjęs. Gydoma ir 
is p-r .Money ‘ Dujenia I-’ 
ook tikra ir

ląa |il

:eko nenori! 
irai! E-i 
iktas! Ui- 
! Viduriai 
ik ir vartok

nt Visados.

'-.r i
Si

— Tris dienas priesz Jo Ka 
raliszkos Mylistos smerti,— at 
sake burtininkas.

Po to atsakymo netiktai ka
ralius nemislijo apie iszmeti- 
ma per langa burtininko, ale 
ypatingoje mylistoje laike jin 
pas save ir stengėsi, kad jam 
ne vienas plaukas nuo gnlvcs 
ne pražiltu.

G ūdras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Milžinai,' maži žmones ir 

niksztukai.
Du brolei.
Karalaitis vargutis, szunitis 
lojutis, katinėlis niauklelis ir 
raganiškas žiedas.
Petras Bude.
Tris brolei karalaiczei ir 
sergantis ju tėvas.

'•>'''' Šita nauja metodą gydymo visokias ligas, yra 
teip pasekminga, kad šitas daktaras gali pasldi-1 

džiuodamas sakyti, jog tai tikriausias Ir goriausias būdas išgydymui visokių 
ligų; todėl kad tai yra paslaptys surastų vaistų patios Dr. Hartmann® ir pa
slaptybė to išradimo; apie kurią kiti visai nežino tojo budo sutaisymo vaistų 
kaip Dr. Hartmannas yra išradęs. Kadangi lai naujas būdas gydymo lik 
dabar atidengta, tai ir vadinasi NAUJA METODĄ GYDYMO, — bo abejonės 
kuri sergantiems pagelbsti ir išgydo greičiau ir teisingiau, negu koksai bu 
jormulka iš New Yorko netikras. Dr. Hartmanul, yra dėkingi žmonės, 
kurio tik kreipėsi priėjo, tai visi apturėjo sveikatą, tik pasidėkavojant jo 
geriems vaistams ir NAUJAI METODAI, kurią naudojaišgydymui sergančių. 
Jeigu tulas vaikiozas tik buvęs New Yorke ir pas mane, o pabėgęs iš čia, ne- 
sisarmatija užsidėjęs žydišką jermulkąsu kitu, vadytis dideliu daktaru, tai 
galit žinoti, kad Dr. Hartmanai 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 bo peilio; ir nežudo žmonių lu aperacijomi, nes pagelbsti su 
gerais vaistais.

Nereikia daug kalbėti, bet štai patys žmonės kalba, kurio yra dėkingi 
Dr. Hartmanui už jo gerą gydymą; tad iŠ daugumos nors porą talpiname: 

Good. 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, 
dyti, bet kad Dr. Hartmanas pataikė, 
pažinsiu, kad esi geras daktaras.

Nors kiti neįstengė išgy- 
ir pamatiškai išgydyti, tad pri- 

FR. LEVAČEK9,
514 W. 50 Si., New York, N Y.

jagu ne, tai asz pa-

Supredentas vajaunos akademijos Annapoluje.
Kapitonas Jonas II. Gibbonsas, apėmė dinsta supredento 

ant garsingos vajaunos akadenijos Annapolis, Md. ant vietos 
Kapitono Boweyr, kuris padekapojo už dinsta isz priežasties 
silpnos sveikatos.

jaus ir Marija Magdelena. Tu 
la rytmetį patemiuta uszdetas 
ant kaklo stovylos Marijos, 
Motinos Dievo, kopeczias, o 
ant galvos paveikslo nukrižia- 
voto Iszganitojaus pantis isz 
szieno nuvitas, ir da kiti isznie 
kinimai padaryti per koki tai 
piktadari bedievi. Gyventojai 
miestelio datire isz tos priežas
ties dideles kartybes, ir susi
krimtimo, matydami teip dide
li iszniekinima ir iszjuokima 
szventu paveikslu, per nelaba 
žmogų, Nužiūrėjimas puolė 
ant vieno szaucziaus, bet anas 
nebuvo kaltas.

Laike iszkilmingo paszventi 
nimo bažynezios, visi dalivavo 
toj apeigoj, apart vieno jauno 
melmnko, kuris ta diena be
dirbdamas tapo sužeistas. 
Ti Lįsdamas apie krumplius 
malūno rato, pagavo anie jam 
ranka ir antrine teip kad rei
kėjo gabenti in ligonbuti. Ten 
visupirmu gydytojai turėjo nu 
pjaut jam delną, potam vėl 
iki alkuniai, o ant galo ir visa 
ranka atpjauti, idant, gelbet 
gyvasti. Kęsdamas dideliai ne 
laimingas maluninkas szauk- 
daves: “Isztikro tai bausme 
Dievo, ant kurios uszsipelniau 
kabindamas ant kaklo paveiks 
lo Motinos Dievo ko peczias.”

Vėliaus iszsirode kad prie 
virszmineto iszniekinimo kri- 
žiaus ir stovylu prisidėjo da 
du sandraugai maluninko. Vi
si tris jie buvo protestonais. 
Antras isz ju buvęs murininku 
ir teipgi tapo Dievo nubaustas 
usz ta nedora darba, nes nu
puolęs nuo lipines, iszsisuko 
sau ranka ir nevaldė jau jos 
lig mireziai. Treczesis laukia 
da Dieviszko nusprendimo.

(Da bus.)

Apie Melninko Ouktere.
Kitados giveno biednas mel- 

ninkas ir turėjo labai patoga 
duktere, kuria labai pamilejo 
vienas karalaitis.

Viena karta susitiko tas ka
ralaitis melniuka ir tare in 
jin:

— Ka tavo duktė moka 
dirbt?

Meluiukas atsake:
— Szviesiauses karalaiti! 

mano duktė isz szaudu suver
pia auksini siūlą.

Karalaitis velei tare in mel- 
uiuka:

— Jagu ije teip padaris 
kaip tu sakai, tai atvesk tu ija 
pas mane iu palociu.

Kaip tik melninko duktė 
pribuvo in paloci, paeini ija 
karalaitis už rankos, nuvedi 
in viena pakaju, kureme buvo 
didele krūva sziaudu ir tare in

karaliene iszjiunte 
tarnu in svietą kad

Malonus Dr. Hartmanai:
Su džiaugsmu siunčiu didelį dėkingumą už Išgydymą mano vidurių ligos, 

išbėrimo kūno, blogo kraujo, sutinimo ir skaudėjimo blauzdose. Dar kartą 
sakau, nemažai esiu dėkingas už sveikatą. JOS. TURKEVICIA,

695 Sheridan Road Canal, Wilmette, Ill.

Kad kiliems pagelbėjo, tad Dr. Hartmanas gali ir tau pagelbėti, tai atsišank 
pas j į parašydamas lietuviškai, aprašai.t ligą, o apturėsi tokius vaistus ir pa
galbą, kuri tau išeis ant sveikatos nuo rheumatizmo, dispepsijos, nusidėvėjimo, 

S širdies ligos ir kraujo nečyslumą, kaip tai išbBrymus ir niežėjimo odosant 
viso kūno ir t. t., teip-pat užkietėjusių vidurių, nuomario, mažumos kraujo 
ir įvairiau piktas ligas, kurias dėlei negražumo vardij neminim ir nuo sau- 
žagystės, teip-pat ir moterų nesveikumus ligų ant kurių tik serrate. Atsi
šaukite ar parašykit apie savo liga adresuojant*

DR. F. HARTMANN,
231 East 14 St, New York, N. Y.

Mikutis kupriukas ir niksztukas. 
Raganiszka pleczkute.
Jonukas paukszlukas.

Indianos va'slijos teipgi buvo miestąvii dak

salų karalius.u
Akmedas ir raganaite Paribana.Į
* PREKE TIK $1.00. |

Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

=; Adresą vokite :=
W. 1). Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa.

Mergina pamislino sav, ar 
ijje gali but karaliene ar ne 
tai da to niekas ne žino ir pri 
žadėjo jiam savo pirmutini ku 
diki. Tada senukas velei su 
verpi tuos szaudus ir iszejo.

Ant ritojaus, kada jis atėjo 
pas mergina rado velei tuosus 
szaudus suverptus, tada tas ka 
ralaitis apsipacziavo su taja 
mergina.

Pagivenia juodu koki laika 
davi jiems 'Dievas patogu sū
neli, o karalieni suvis tižmir- 
sz°, jog pažadėjo savo pirmu
tini kūdiki kokiam tai senu
kui.

Už poros dienu gimimo kū
dikio, atėjo tas pats senukas 
pas karaliene ir tarė:

— Atiduok man ka priža- 
dejei.

Karaliene ižgirdus tuosius 
žodžius labai persigando ir ta
re in jin:

— Ka nori, tai viską gausi 
tik palik tu man mano kūdiki.

Senukas pasigailejas kara
lienes tarė:

— Asz tau duosiu tris die
nas laiko, jagu mano varda at
minsi, tai galėsi pasilaikit sau 
kūdiki, o 
imsiu.

Tada 
daugibia
klausinėtu visokiu vardu, o ir 
pati per visa nakti miglino vi
sokius vardus.

Ant rytojaus, velei tas senu
kas atėjo ir paklausė:

— Ar žinai mano varda?
Tada karalieni pradėjo viso 

kius vardus mint, o senukas 
tari:

— Tai mano vardo ne inspe 
jei!

Tai pasakias senukas iszejo.
Ant rytojaus karaliene ir 

ne inspejo senuko varda.
Treczia diena pribuvo vie

nas tarnas namon ir tari in ka 
raliene:

— Kaip asz ėjau per dide- 
lūs kalnus ir klonius ir ant ga 
lo inejau in didele girre, eida
mas per girre priėjau grincziu 
ke, kurioi koks tai senukas szo 
ko po grincziute ir teip kalbė
jo: “Szedien asz szoku ir džiau 
giuosiu, ba ryt anksti paimsiu 
karalienes kudyki, oj! kaip 
asz džiaugiosiu kad niekas 
ne gali atmint kokis mano var 
das, mano vardas, mano var
das Runipelstiltskin.”

Koks buvo džiaugsmas, ka
ralienes kada dažinojo senuko, 
varda, tai ne galema apraszyt.

Tuojaus^atejo tas senukas 
pas karaliene ir tarė:

— Na o szendien ar atminsi 
mano varda?

O karaliene atsake:
— Man rodos kad tavo var

da, Kumpelstiltskin! Senukas 
ižgirdes savo var baisei perpy- 
ko ir iszejo, o karalieni likosi 
su savo milimu kudykiu.

J)YDYS GYDYTOJAS

Dr. Ig. Stankus Al.D.

kati:i!*yni di<lži;ui>'i* ir jau |>a->kuiini 
ziiiju daktaru mokslą <, ežia special szk • 
silavinh daryti visokias operacijas ir g\ 1 
lygoniws sergauez.ius su t 
Dab-jr kvleczlu NeriranczluM 
“Jaigu sergi, pribuk a 
mane, o b.įsi iszgydintn. 
katrų negalima iszgydint, 
apturės pas mine tikra tauliszka ir broli- .:

W.TRASKAUCKAS
Pi r m u t in is Lietuviszkas.

GRABORIUS
Valandos nuo 10 ryte iki 5 po plet. Nedėliotu nuo 10 ryte iki 1 po piet.

Dr. F. Hartmans, 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 iškirpęs prisiųskie.

Vardas pavardė..

No. ir gatvės....

520 W. Centro SI. MnhanoyCitj Miestas ir Steitas..

K'

Naujausias Importuotas Fonografas Dykai!
Bus duotas kiek 

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

Nieko nuo jusn 
daugiaus nereika
laujame tik kad 
patartumėte savo 
draugams pirkti isz 
musu firmos tabaka 
Szitas Importuotas 
“'fea Fonografas 
yra padarytas 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 palcsite iszgirste gražiausias tautiszkas, darbininkiszkae ir kitokias 
dainas, isztraukas isz opera ir cperecziu, žnidima visokiu instrumentu pavieniu ir 
oi kęsti oje. Klausant tai viską bus malonu ne tik jums ir jusu szeimynai, bet ir 
jusu pažyramiems ir kaimynams. Musu Fonografas yra geriausias, koks tik 
dabar gali būti. Už toki Fonografu užmoketumet mažiausi $12. Mes duodame 
jums ta Fonografa suvis dykai. Prisilįskite tik 50c. markėm ir mes atsiųsim jum 
geriausio Rusiszko Tabako už $6 ir ta Fonografa draugie su voleliais ir nurodymai 
kaip reikia apsieiti. Apturėję tai per Expresa, užmokėsite likusius $5.50.

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

Szi Dovana yra supiantania ir puiki, nėra ežia jokios rizikos, taigi naudokite, 
pamatysite, kad busite užganėdinti. Parssrga: praezoma neauMgltemaau tlrmaBukltom 

EKGLD H ASIATIC TOBACCO CO. i””15 EnEwTyork: n.y.

centus nes neiszngyde> ir | 
n ingus jnpulsi in sunkesni 
Seiganti atsiszaukia pas tu: 
Jaklarjgzka gydimą ir gere 
negu pas koki sceitimtaut 
tik'ai gydiusis pas mane si 
pabaigęs didesni dūktaiisz* 
gulu gerinus gydyti negu k

Apsiimu Pasekmingai Iszg dyti Ligas 
runiatizmo, skaudėjimus szonu sąnariu |:-.i 
lu, streinu, kojų, peeziu, m.o visokiu kr.r 
ligu.užkreczcniu liiiszku ligų, tryper szat - 
sifilis, užkietėjimu ir nedirbima viduriu, 
bėrimą, nežejima ir augimu ant vei lo 
kūno visokiu sptigti, dedervinių ir slinkus. 
t Jauku, galvos skaudėjimu, szirdies inkšti 
:epniu ir plauczui ligas, visokiu nervu ligas 

neuralgija, drebėjimą sąnariu, greito su py 
kimo, negalima miegot ir iszgasezio. greh 
pailsimo, sunkaus kvepavima, perszaliino 
slogu ir nusilpnėjimas sveikatos visokiu inc 
tenu ligas skausmingu ir neregulariszk 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo. 
Jaigu negalima pribūti asabiszkai tai par? 
szykite o asz supraš isztirsu ir duosiu rot’ 
o jaigu reike tai prisiunsiu gyduoles. h. 
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerik 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biednus Gydau Dykai!
Turiu Specialiszka Diplomu <)•• 

Darinio Visokiu Operacij t
Su pagelba operacijų galit) isagydyt no i iso 
kiu organiszku ligų Nereik kankyii i 
būti ubagu visa tavo amži nes po open vijo 
gali būti iszgydytas už maža preke. 
Iszgydau su operacija ruptura, apendv it’ 
vėžio skilvije, auganeziu ak neniu, vi oki 
skauduliu, guzu (tumors), kepeniu, irk ti 
ir pusliu. Darau operacijas ant gisiu, k uli 
nervu, smegenių, moterų ir vyriu gymd.. ėi 
organu, pritraukta-s kojas ir rankas atyi.ii a 
ir padarau sveikais. Del operacijų krievzi 
pas mane. Turi usavo lucna narna ai b 
ligonbuti (Sanitorium).

Or. Ignatius Stankus M 0.
1220 So. Broad St,

Ofiso
Valandos [ Nekėliomis 2-5 popl

Szenakt turi tu tuosus szau
dus suverpt in auksa, o jago 
ne, busi smerczia korota!

Karalaitis pasakias tuosius 
žodžius, užrakino pakaju ir 
iszejo. Mergina likus viena 
pradėjo graudžeU verkt ir mis
lino kaip ije tuos szaudus su
verps in auksa. Ir tuom kart 
atsidarė duris inejo koks tai 
senukas ir tarė:

— Ko teip gailei verki ma
no mergele?

Ijje atsake:
— Kaip man ne verktie, 

kad karalaitis liepi tuos visus 
szaudus suverpt in auksa, o 
jagu to ne padarisiu, tai smer
czia busiu korota.

Senukas tarė:
— Ka tu man duosi, tai asz 

už tave padarysiu.
Mergina atsake:
— Ka asz tav galiu duot, 

kad nieko ne turiu kaip tik 
viena skepetaitia, tai ta jagu 
nori, galu atiduot.

Senukas priėmė no ijosios 
ta skepetaitia, sėdo prie rate
lio ir tuojaus tuos visus sziau- 
dus suverpi in auksa.

Ant ritojaus kada karalai
tis atėjo pas mergina, rado vi
sus szaudus suverptus, tada 
jis norėjo da daugiau aukso 
turėt.

Sulaukiąs vakaro nuvedi 
karalaitis mergina in labai di
deli pakaju kuriame buvo da 
kita tiek sziaudu, kaip pirma 
nakti ir tarė:

— Jagu dabar tu tuosius 
szaudus suverpsi in auksa, tai 
busi mano pati, o jagu ne tai 
pražūsi!

Mergina velei likus viena 
graudžei verki, ir velei tasai 
senukas atsidarias duris inejo 
ir tarė:

— Ko verki mano dukrele?
Mergina apsakė apie viską 

senukui, o jis velei tare in ija:
— Jagu duosi man savo 

pirmutini kūdiki kaip tu pa
siliksi karaliene, tai asz tav 
velei suverpsiu szaudus in auk 
sa.

PRAKTIKINES RODOS.

Nedelinos Vakarienei
Crul.ro Obuoliu Sviestas paranku 

laikyt) stuboje. Greitam užkan 
dziui nėra nieko parankesnio.

Juo daugiau tavo szeimyna valgis 
|o, tuo geriau.

Crubro Obuoliu Sviestas padirbtas , 
dz sultuotu obuoliu ir visokiu | 

1 gryniausiu priemaiszu. Isz to R 
(viso padarytas skaniausias valgis b 

koki tu geriausiai mėgsti.
Pas visus grosenus sveikose etoa- " 

bjuotuosc deieze; 10c. ir 25c.
Netankiai vali ka nors .

°BuuL u

Phlladelphic, P;
9 lig 12 priesz p eu 
2 lig 4 popiet.
6 lig 8 vakr-*

RUBRO

del
'0 ž in on

JO cent

VYRIU LIGOS
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa 

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie 1 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas 
kanoatsargausia ir ant visados- Mes neduodame falszivu ar pavojingu 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados isz- 
gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. A------J*:~-

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszgydam in 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju kana 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

“Rumatiszma” visokį 
iszgydau labai greitai. 
OFISOS ADINOS: Nog9ryte lyg 9ad. vakare.

Ant kosulo.

Ketina būtie gera giduole 
spausti sivai isz citrinos su cu
krum ir karsztu vandeniu.

Aut stiklo vandenio imasi 
sivai no 1 arba 2 citrinų.

Reike giart ant nakties 
lant in lova.

“MUSO PASAKOS”
-:arba:-

Sarinkimas visokiu Pasakų 
isz visokiu liežuviu.

288 Puslapiu; 5x7| Coliu Dydimo. -
Telpasi sekanezios Istorijos:

Karalių sultoną, jio sunu, dideli 
galineziu ir karalaite gulbe. 
Prapuoluse karalaite ir 7 

galinezius.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaite Miranda.
Kaip tai giliukis mainosi.
Ragana.
Elnes, velioribas ir arelis. 
Medėjus.
Dvideszims keturi razbainikai.
Szluocz.iaus duktė.
Vaiskas Sz. Jadvigos szale 

Lasovicu.
Vaitiekus.
Protingas Jonelis.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Staliorius daktaru.
Nedora pati ir tris popai.
Ilgasis, platusis ir smark akis. 
Tris jaunikei.
Meszkinai.
Baidiklos.
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Juokingas atsitikimas.

PREKE TIK 75C-
Nusiuntimo kasztus mes 
apmokame. Adresavokite:

W. I). Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.

gil

Plemuotus peilus.

Reikia isztrint su kamsztu- 
ku, pavilgiotų spirite ir dulke 
lems pirktom isz aptiekos. Ap 
trinus reike palaukt, o kaip 
apdžiusta, su sausu skarulu 
uuszluosztit.

-:AGENTAS:-
Szlpkorcziu in ir isz Europos^

Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto
601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa. |
Parduoda Szipkortes isz Bremo, Antverpo,V^^*^ 

Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia.
Piningus siunoziu grietai ir pigei o priek tam 

earns po kauoije irne turite abejoti mano teisia- 
(WMK Ateikjta paaitikryt o kitur na ejaita.

Asz gydžiu: 
“Užtrncintas Kraujas” in 30 
dienu-be naudojimo merikuri- 
uszo ar po tašo.

“Stryktura” ba peilo ir 
skaudėjimo.
“Varicocele” gydau in 15 d. 
“Szaszius” ir skaudulus ekuros 
iszgydau greitai ir ant visados

Ul’iavo AlZLl’ivra; i-vugižijie ajjj jzau. vaivore. Pnnn A
Nedeliomis nog 9 ryte lyg 4 popiet. Gyveniullr I nrnny A Vllil AVU.j 
Pittsburge nog 15 metu toj paczioi vietoj. UI I L UI UII42 Floor Front Pi|khurcr Pa 
Kalbame Lenkiszkai, Rusitzkai ir Vokiszkai. °

‘‘Exzema” ir kitas panaszas 
ligas iszgydau labai trumpam 
laike.
*'Paslaptingas Ligaa” in 3 lyg 
5 dienas.
“Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijos.

ISZGYDYTAS
Isz 10-tipes /Ąetipes Rupturos

John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz IVapwaliopen, Pa.
Fabrike parako, apsakinėjo bistorije kuri užims visus akivus:

Perejo penki metai Apriluje s.m. kada atsiszaukiau pas Daklara O’Malley in 
Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau anldubeltavos Rupturos, padeymasmano buvo 
payoyngas o su didele nebegale galėjau baigt savo darba. Gidytojai kurie mane 
uriesz tai gydė: jog tai yra didele k vailiste mielini jog Ruptura duosis iszsigidynt 
be operacijos [asz emu prieszingas tokiu operacijų.] Po perskaitimiii 
apgarsinimo laikia-ztije Berwick. Pa., apie gidima Rupturos per Daklara 
O’Ma'ley, nusidav au in otiisa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos kur man 
Dr. O’Malley | arake jog iezgidins mane isz kenteymu,ne norėjau in tai intiket.

Nes dabar nežinau kaip iszre kszt savo dekinguna už tai, jog esmu dabar 
suvisai sveikas be jokios operacijos No keluriu 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 lai yra mano privalumu 
duot rodą kožnam kuris keneze ant Rupturos idant nusiduot pas Dr. O’Malley.

JOHN EVANS, WapwaUopan, Pe.

Dirželei niekad m ižgidyns Rupturos. Kožnas vyras motere 
ar kūdikis gali būti iszgydint nog Rupturos (kuilo) be 
skausmo ir p-rszkados per mano Kemiszka-Elektro Methoda. 
Isz esmu vienatinis Specialistas ir galu gvarantyti jog taye 
szgjdinsu isz Rupturos. Mano spasabas gidymo Rupturos 
užtikrina kožnam iszgydima apie ka szimtai ypatų jau 
persitikrin - p, r ka turi pilna tvirtybia prie manes. Atsiunsk 
!c. marke o gausi knygute su abrozeleis apraszant mano būda 
gidy mo Rupturos R< da dikaj. Kas ne gali ant kart užmokėt, 
tai duodu ant iszn.okesczio. Preke užganadidante.
Prisiusk|'acziine maike už2c. o aplaikytd Daktarit-zka knygute bu abrozelais už dyka.

Hm fl 158 S. WASHINGTON ST.Or.AiU msllev w,LKES”BARRE’PA raS I I ■ ■ H 11 W CkIb rauoiua Ir kalbama Llctu»lnakal ir Lenkinkal.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yrra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavota? 

Varszavoie, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
Kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimus 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajegos^teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Bumatizma, Plauczii 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim* 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu, 

Reikale raszyliite ant adreso
RD Ifni ED 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.UKi KULtii Adinos: 9iki 5 vakare. Nedeloj nog 9iki ipopiet.
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Geras spasabas del bambadieru.

Sumaiszik 4 dales cukraus,3 
dales borakso, 2 dales miltu ir 
viena dale negesintu kalkių ir 
papilt ten kur bambadierei 
pasirodo.

Knatai in lampas.

Szviesiausia dega,
priesz indejima in lampa pasi
merkia in labai .suru vandeni 
o paskui iszsidžiovina.

Jagu uszsidega kaminia suodžei

Tai tuojaus reikia uždarit 
dores ir langus idant ne teip 
labai trauktu per kamina ir 
uszpilt pora sauju druskos ant 
ugnies, o no to gazo tuojaus 
ugnis užges.

P. V. OBIECUNAS & COMPANY
(ALL NATIONS DEPOSIT BANK) 

Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
Musu Vienatine L'etuviszka Banka su kapitolu $75.000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užriibežino 
kapitalas $40,000.00. Locnas Namas vertas $150,000.00. 
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta. 
procentą nog szimto. Szimicziame piningus in visas dalis 
svieto ir parduodame Laiva-Kortiai ant visokia Linijų. 
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi irllžrube- 
žiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra jats P. V. 
Obiecunas organizatorius tos liaukos. Kreipkitės fu visokeis 
reikalais prie Musu Bankos per giomatns ar asabiszkai o mes 
jszpildisime visokius jueu reikalus greitai, teisingai ir gerai. 
;Piningu ant paezedumo arba kitokiu reikalu galitejprisiust 
’ per Express arb Pacztini Money-Order.

Crul.ro


) Vasarinei Siutai Pas Rynkiviczia.
) Sziame laike pargabenome 
)daugybe Nauju Vasariniu Siutu (gp1 
)del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai 
)yra gražiausi visam mieste, pa- rfw' 
s siūti pagal naujausia mada.
h Szitus Siutus parduosime už 
\pigesne preke negu kiti sztornin- 
įskai, todėl jaigū reikalaujate 
.Naujo Siuto tai ne eikyte kitur -JV 
.kaip tik pas mus o patis persiti- 
'krinsyte kad geriaus ir pigiaus 
įgalima pas mus pirkti negu kitur.
5 VISOKIU MADŲ. W
) VISOKIU PREKIŲ.
i) Teipgi visokiu kitu Vasariniu 
į) Drapanų; žinome kad perkant pas (^^ 
i)mus busite visame užganėdinti, 
Pirkyti savo Varasini Siutą pas 
W. RYNKEWICZIU 

233-235 West Centre Street.

Henry VV. Va — Darbai 
ejua menkai dirba tik 2—3 
diena ant nedėlios. Lietuviu 
randasi pusėtinas būrelis bet 
ir tieje gyvena nesutikime.

— Diena 20 Gegužio vienas 
norėdamas parodyt szposa, pa
vogė isz kito namo bertainuka 
alaus o nuneszes in girria pra 
dėjo gerti su draugais. Gaspa- 
doris pateminias, jog alų pa
vogė padare krata ir užtiko 
begerent. Tieje szoko ant gas- 
padoriaus su stiklais ir peileis. 
Ant rytojaus gaspadoris pa- 
szauke policije idant niekade- 
jus aresztavotu nes atsiprasze 
ir melde gaspadorians idant 
kalte dovanotu. Užmokėją 
kasztus ir nupirkta kita ber
tainuka alaus gaspadoris do
vanojo.

B.

B

RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
Kagažinskas pargabeno visokiu 

garimu, Amerikoniszku ir Jmportitu. 
Galima gaut visokiu Arielka, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t.
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

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

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

Keusher, 2I5 W. Centre SI.

Ar Nori Padidint Savo Turtą?
Kam tau laikyti Piningus Banke už 
kuriuos tik aplaikai nog 2 lig 3 
centu ant dolerio.

PIRK AUKSINES SZERAS!

Žinios Vietines
— Palijo, pagriovė ir vela 

puiku. - •
— Lietuviszko Beno pikny- 

kas nusidavė pasekmingai.
— Kaip duodasi girdėt, tai 

Lehigh Valles kompauije keti
na nupirkti nog Lentz Co. 
Park Place kasyklas.

— Praejta diena, kada keli 
anglekasiai ejdami isz darbo 
užtiko prie Thompstono kokia 
tai motere su apipliszusioms 
szlebemis, be czeveriku ir pan- 
czeku. Dave žinia valdžei, ku
re motere nugabeno in paikszu 
narna, nes isz tenais buvo pa
bėgus.

— Ant paczto randasi gro- 
matos del Miss. Y. C. Andre- 
jevski, Konst Balkevicz, Nits. 
Radzis, II. Valovicz.

— Gus. Abromaitis mažas 
vaikiukas sėdėdamas ant sai- 
dvoko grabeje, važiuodamas 
vežimas pervažiavo vaikui 
pirsztus kaires kojos, suspaus
damas labai. Daktaras Dun- 
n’as apžiurėjo žaiduli.

— Laike dydelio szturmo 
ir griausmo praejta nedelia 
Magdalena Me Cauley, jauna 
mergina gyvenanti penktam 
varde teip iszsigando trenksmo 
perkūno, jog nustojo kalbėt 
per 60 valandų. Norints pa- 
szauke daktarus bet tieje nie
ko negalėjo merginai prigial- 
bet pakol pati neadgavo kal
ba.

— Praeita Sereda suėjo 
penki metai kaip ponas Juozas 
Ancereviczia pradėjo balbe- 
liauti. Priesz tai buvo tik gize 
lum prie kitu balberiu o szen- 
die yra locnininkas puikiausio 
“szapo” visam mieste. Taja 
vakara susirinko pas ji daugy
be pažinstamu ir draugu kurie 
sudėjo jam geriausius veliji
mus ir buvo svetingai priimti 
per p. Ancerevicziu kuris vi
siems szirdingai padekavojo už 
gerus velijimus.

— Parsiduoda naminei daig 
tai geram padėjime, kas nu
pirks gaus ir stubas del gyve 
nimo. Parsiduos pigiai ba loc
nininkas iszvažuoja isz miesto. 
Todėl pasiskubinkyte nupirk
ti. Ateikyte pas S. Necunska 
605 W. Mahanoy St. (to 43).

— Poni Alaburdiene isz 
Minersvilles lankosi pas V. 
Pajaujus ant Main uliezios. 
Vėliname puikaus pasilinksmi 
nimo musu miestelije.

— Tomis dienomis laukėsi 
pas savo broli Adolfą, Juozas 
Gudeviczius isz Elizabeth N. 
J. Ponas Gudeviczius yra pa
sekmingu biznierium savo 
mieste ir paguodojamu per sa- 
votautieczius.

— Milema pacziule Jurgio 
Baukaus, atsiskyrė su szia pa
gaule ir su savo Jurgucziu ir 
miliniais vaikeleis panedelio 
diena po kudykiui. Laidotuves 
atsibuvo seredos diena R. K. 
Szv. Juozapo Bažnyczioje. Lai 
silsisi amžinu sapnu.

— Utarnyko vakara ant 
Kaiero Sales atsibuvo persta
tiniai “Salamono Sapnas” ir 
“Aukso Dievaiczei” su daino
mis ir deklamacijoms. Gaila 
kad žmonis apie taji perstati- 
ma nežinojo, nes susirinko ma
žai. O gal dramatiszka kuope
le nežinojo kad mieste randasi 
lietuviszka spaustuve. Vyru- 
czei “godumas tai nepaczedu 
mas”. Tarnavoni del daugelio 
užmanimu del lietuvystes ta pa 
ti butuni padare ir szitam atsi- 
tikyme. Patis tame kalti.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Harding, W. Va— Dar
bai silpnai eina dirba po 2 die 
nas ant nedėlios, ir uždarbei 
menki.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda.

Portland, Oreg.— Dal
bai pusėtinai eina, uždarbei 
geri.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, isz tu visokiu atsiranda.

Williamsburg—Brooklyn.
— Nesenei czionais nelaba 

smertis paėmė milema dukrele 
tėvams, kurie nepersenei pri
buvo isz Lietuvos. Nulude tė
vai nežinojo papratimo szio 

, sklypo kaip graborei apsiejna 
su nebaszninkais ir juju pa
pratimus. Nusidavė pas lietu
viszka graboriu. Graborius 
pribuvęs, tvirtino buk kudy
kiui reik kanecz karabono? 
nes kur gyvieje važiuoje nega
lima dėti grabelio, Nelaimin
gi tėvai nežinodami paprati
mu czionais, sutiko ant grabo- 
riaus iszminties (!?) Ant ryto
jaus graborius pribuvo su ka- 
rabonu ir trimis karietomis. 
Už grabeli pareikalavo $10 
kuriame nesirado ne padusz- 
kaites o už panaszu grabeli ki
tiems buvo pareikalavęs tik 
$5. Laike laidotuvių grabo
rius pribuvo da priesz laika o 
tėvai tvirtino, jog da ne visi 
gymines susirinko, nes tas ne- 
paisedamas nieko uždare gra
beli, užgesino žvakes indejo 
grabeli in karavona o insodi- 
nes žmonis in karietas tik po 
2 ir 3 susodino ir nupiszkejo 
ant kapiniu, vietoje apvažiuot 
aplinkui bloką kaip tai czion 
yra papratimu. Prie kapiniu 
pasibaidė arklei karietos ku
pinoje važiavo tėvai nebasznin 
kės ir turėjo pekszti ejti ant 
kapiniu. Tėvai pabijojo va
žiuot namon toje karietoje, 
kalbėdami, jog da arklei juos 
užmuš o graborius kalbėjo: 
“jago užmusz tai duosiu graba 
už dyka. Darbinykai ant ka
piniu tame ]aik buvo nue 
ant piet o graborius palikes 
grabeli ant kapiniu sugryžo 
namon. Ponas? graborius vie
toje no visu surinkti užmokes
ti už karietas, tai pareikalavo 
nog vargingu tėvu idant užmo 
ketu už visas karietas.

Ir tu žmogau ejki pas 
tautieczius su reikalais 
teip saviszki nuskriaudže ve- 
luk ejti pas svetimtauezius o 
aplaikysi geresni patarnavima. 
Geriau kad tokis graborius 
vežotu pastipusius gyvulus del 
Board of Health ne kaip žmo
nis.

“Ten buvus Misiuke.”

keletąN usipirkite 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 pristatyt^

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

NO. 6.
Visam

A. J. Keydoszius
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, O.

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

S'uuczia 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 
įsabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpinu 
Paszportus su patvirtinimu Konsulio.

'82

Patentuotas regulatoris 
užsukamas isz virezaus. 

moterių ar vyru, 81 k 
gvarantuot as ant 20 
metu. Siusem szita 
laikrodi visiinsC.O.D 
už $5.75 irexpreso 
Icszas iszegzaminavi 
mui, jei nebus toks 
sakom, Nemokėkite 
nei centą.

ATMINKIT, 
toki laikrodi in $35 
duodam Lenciugeli.

Chicago, III

del

kitur užmokėsite už
Su koznu Laikrodi

Excelsior Watch Co.001 Cp"lr“'
Nemokėk dykai 810.00,

savo
jagu

Apsigarsintoju. Jeigu apser 
gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktaru.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 5ji 
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 

Brooklyn, N. Y.

Merchants BankingTrustCo
MAHANOY CITY, PA.

Ho tie

•f- Praeita Utarninka po il
gai ligai 7 menesiu atsiskire su 
szuom svietu Magdelena 3 me
tu senumo dukruke p. Kaz. 
Beruksztu nog 635 W. South 
alles. Laidotuves kūnelio atsi
buvo Ketverge pirma adyna 
popiet.

Michigan City, Ind.
— Darbai biski sumažėjo, 

dirba po 4 dienas ant nedėlios’ 
isz kitur pribuvusiam darbas 
sunku gaut, mergynu szapos 
gerai eina net viskas rūksta, ir 
uždarbei geri, tik mergynu sto 
kas jagu isz kur pribūtu pora 
tuziuu tai gautu gerus darbus, 
ir jagu norėtu apsipacziuot 
tai gautu po gražus ir dorus 
jaunikius.

GRINA TEISYBE.

Mahaiiojaiis gyveni oje! 
apie szitu gerai žino.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604 — 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (y j )

Thomas Ilaughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pf

WARDS’ PEAK MINING & MILLING CO.
CAPITAL STOCK $1,000,000.

Auksines kasiklos jau nog senei atidarytos ir guli 
Steite Mantanoje, Missoula I’aviete, aut kalno terp 
Montanos 6 Idaho rubežiaus, kuria surado Jonas Ward, 
paejnantis isz Hazleton, Penna., kuris kelioleka metu 
adgalios iszkeliavo in fenais kaipo geras kalnakasis ir po 
daugeli vargu pasiske surasti taisės Aukso Kasiklas o 
idant turėtu isz to nauda ir kiti, pastauavijo pardoti 
Szeras tosia kasiklosia idant intaisyti visokes reikalingas 
maszinas aut iszgavimo aukso isz auksines rudos. Galėjo 
gauti milijonierius prie nupirkimo szeru, bet jaigo 
milijonieriai nupirktu tai ir norėtu jin valdyti už nosies 
o pagalinus ir isztumti isz kompanijos, per tai nutarė 
parduoti tik prastiems žmonimis ir būti valdinyku tujų 
kasikiu ir dalintis pelnu su jeis.

TIK 50,000 SZERU PARSIDUOS

(PO 75 CENTUS UŽ SZERA)

Ne mažiau parsiduos kaip po 20 Szeru už 
$15 del norincziu pirkti, arba ir daugiau.

Kitos Aukso Kasiklos toje aplinkinėje moka savo 
szeriuykams po tukstancziiis doleriu ant metu, kurie buvo 
indeja tik po kelis dolerius o szendien pastojo turtingais.

senei ka gali patvirtint szimtai žmonių ir randaviszki 
inžinieriai. Nevilkinkyt ilgai nes szeros pakilst po §5.

Baszikit Gromatas Lietuviszkai In

WARDS PEAK MINING & MILLING CO.
140 Nassau Street, New York, N. Y.

ARBA RASZYKIT PAS AGENTUS:

P. W. Birsztonas, Shenandoah, Pa.
John Szvedas, Mahanoy City, Pa.

Pirkit szendien, nes ryto gal Imti per vein!

Ant pa įdavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas 

Ceikiu ir groser sztoras. Pui
kus popieru ir knygų sztoras. 
Gerai užmokama duonkeptu- 
ve Teip gi daugybe namu ir 
lotu aut pardavimo už neper- 
brangia preke. (i lupj) 

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

Farnios-Farinos.
Sztai proga ingyti farnia tarpe 61

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

D. M. GRAHAM, — PREZIDENTAS.
D. F. GUINAN, — SEKRETORIUS. 

-:DIREKTORIAI:-
A. DANISZEWICZIA. W. RYNKIEWICZIA.
M. GAVULA. W. I. MILES.
J. HORNSBY. L. ECKERT.
C. F. KAIER. T. F. FLANAGAN.

C. L. ADAMS; — VICE-PRESIDENTAS.
J. J. MEYERS, — KASIJERIUS.

Lž? Tik už Piningus ne ant Bargo“^j
Naminiu Rakandu ir Pecziu.

Pigiausias Sztoras Visam Steite.
Brnssell Karpetas
Ingrain ”
Kegsinis ”
Pluszinis ”
Dydelis l’eczius
Bed Boom Siutas
Vaikams Vežimukas 83.98.

69c. mastas.
20c.
33c.
89c.

828.00.
831.50.

l l l IX l /\ rx I Miilinnoy City, Siieiiamloali 
•L? UJ I I xj AA I Nl M t. Carmel, Landsford.

... VIRSZINYKAI ...

J. F. WARD, Prezidentas ir Manažeras, De Borgia, Mont 
M. S. GORMAN, Vice-Prezi. 129 S. 2nd. Brooklyn, N. Y’ 
M.A. W A R l),Sek. ir Kas. 735 Knickabocker Ave. Brooklyn,N. Y.

Ne kurie isz gerai pažinstamu kurie turi tuoje Kompanijoj Szeras:

P. W. Biriztonai, Shenandoah, Pa.
A.Naujelis, 131 S. 1st., Brooklyn, N.Y.

Jos.Leszevicz, DeKalb Ave., Brooklyn, N.Y.
P.Leszlcevicz, 1151 Pacific St., Brooklyn, N. Y.

J.Szaukaitii, 77-4 Diggs Ave., Brooklyn, N.Y.
J.Meehan, Diamond Ave. Hazleton, Pa.

Wm.Gittens,Hazleton, Pa. ir szimtai kitu.

Polithania [State Bank
Cor. 22(1. & Carson Sts.

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suczedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
Innigns mokam 1-ta . procentą, priskaitant 
:as 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 

dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam proves senam krajm. Rejentelna 
kaneelarijayra rėdoma per valdiszka notare 
J. G. Miliancka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptiaprie mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalns o persilikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunczant paczedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per

Itusiszkai Amorikoiiiszka Linija. 
Vienatine be persediino Linija tarpe Amerikos 
ličiui iii RoterdaniarLaivai isz New Yurko: Birma 13Gegiižio*| 
J!1 kl,?aa F1- LKurek27 Gegužio; Lithuania 10 Birželi, J

— Ketvergo diena lietuviez- 
koje R. K. Bažnyczioje Szv. 
Juozapo, prabaszczius kun. 
Pautienius suriszo mazgu mo- 
teristes Simona Szadžiu su pa
na Antanina Bukocziute (se
suo p. Szeszkeviczienes). Del 
jaunos poros vėliname laimin
go pagivenimo idant jiems 
luomas raoteristes niekad ne- 
nubostu.

— Szendien atsibuvo laido
tuves Marijonos, pati Petro 
Szesztakaucko o moczeka po
nios Juozienės Patrikienes. 
Priežastis mirties buvo užde
gimas plaucziu, turėjo 64 me
tus amžiaus.

Tamaqua, Fa.— Czionais 
baisei platinasi szkarlatina o 
ypatingvi ant Dutch Hill kur 
randasi in 40 ligoniu. Jago 
žmonis neapsisaugos pagal pa
liepimą sveikatos bjura tai 
miestas bus priverstu uždaryti 
bažnyczes mokslaines, sales ir 
pasilinksminimo vietas.

— Ana diena palicije suė
mė tris valkiozus Antana Kau
na, Kaži Tukdanavicziu ir 
Juozą Surdoka kurie sakėsi 
buk yra isz Mahanoy City. 
Kada palicije prispyrė pasa
kyt del ko apleido tėvus vienas 
isz jiu pripažino, buk apvogė 
kupareli ir iszkeliavo turėti 
gud taimus. Palicije nuvarė 
jaunus prasižengėlius in Ma
li anoj u.

— Darbai ejna palengva— 
kaip ir kitur. Lietuviu padė
jimas czionais atmainingas— 
kaip ir oras.

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. 
Mahanoy Si. Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa 
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka 
da tik ateina proga vis rekamendavo 
ju szitas pigulkas asz pažinsiu keletą 
žmonių kurie 'likos iszgialbeti nog 
skausmo peoziuose ir inkstuose. Szi- 
ta pati liga mane vargino per ilga 
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai 
kino kad negalėjau atlikti namini 
darba. Turėjau ženklus kad mano 
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas 
Timms 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.

Bulius! Balius!
Parengė dideli balių dr. 

Szv. Jono Evangelisto isz Hart 
ford, Conn. 30 d. Gegužio 
1911 m. aut Germania sales, 
balius prasidės nog 1 mos. va
landos po piet ir trauksis lig 
7-tai vakare tik savo draugai 
iezkele dideli balių 3 metu su- 
kaktuviu isz paszalies negali 
eitie tik savo draugai su fami- 
lijom. (gf- o))

Komitetas.

Teatras Teatras!
Parengė puiku teatra, Teat- 

raliszka kuopa isz Donora, Pa. 
su dainoms ir deklemacijoms, 
Dar bus pirmas tokis teatras 
visoi Pittsburgo aplinkinei už 
tai gi nepraleiskyte progos 
ne vienos bet visi lietuvei at
silankykite, loszimas prasidės 
treczia vai. po pietų, nedelioje 
28 Gegužio svetainėje Grand 
6 ir 7th. gatvių, Donora, Pa.

Inžanga 25-50 centu. Ti- 
kietus galima gaut po Lietu
viszka bažnyczia ir pas Jurgi 
Klimavicziu, arba pas A. Ki- 
veri kriaueziu. Užpraszo vi
sus lietuvius ir lietuvaites isz 
visur atsilankyti aut to pui
kaus teatro.

Teatraliszka kuopele.

susiorganizavę Ukiszka Draugyste 
palengvinimo ūkininkavime ir susir
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita 
kolonija randasi Mason ir Lake pa
viete vakarineme kraszte Michigan 
valstijoj prie Miczigan ežerio. Arti 
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie 
4 geležinkeliu, daugybe czisto van
dens, upeliu ir žuvingu ežeruku. 
Szitoi kolonijoj turime ant pardavi
mo del tukstancziu 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 
iszmokescziu. Prekes nog §10 lig 
§25 už a keri žemes. Norintieji pirk
ti raszykite pas mane, asz pats gyve
nu ant tu farmu. Adresavokyte.

(9T ounr o;) 
Anton Kiedis,

Peacock, Lake Co. Mich.

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^
Sziamo laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Ta vora, 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 
apvedimo 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 piginus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti.

JTIL _ PI] „L- ( Ibis mus dirba Lietuvaites.T HR |t OM j 122 W. Center Str.
1UU UllIUU | MahanovCitv.PS

Malorins ir Popinrninkas.
Gt«> laimiu ir puikia ela, u? ninža preke atlieka 

aavod u ba Jaigu o aluvoalte eavo narna vidurije 
arba lauke, arba popieriumi eavo btubu-i tai nuei 
duokite pat* man« o bueltu užganėdinti viaauie.

Vienatiniu katalikai inaloruM Ir poplerulnkae 
vloain mlerte.

Wm Qp|pk 500 w- Kpruce s,mWill. OCIUa Maliaiioy Cit). (yzAsuiO))

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotogra tįstas 

205 E. Centre St. Maluuioy City.
--------o--------

l’uikei ir pigei nutraukė visokesFotografijas 
Padaro Ditlelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reimus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir 1.1. Pardiio la riaukęs Reinius 
Lietuvei su virsz-minetais reikala s netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažindama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daru Fotograpijąs ant Post-Karužių.

UNION RATIONAL gANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K $125.000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv.Valst. Randas turi musu Banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. 
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, 
ar atneszi parodint knygute ar ne. 
Mes norim kad ir jus turėtumėt 
musu Banka, nepaisant ar mažas :

Harrison Ball, Prezidentas.
F. J. Noonan, Vice-Prezidentas.
W.H.Kobler Kasijerius.

, nepaisant

reikalą su i
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 popiet.
...Subatomit...

9 ryte lyg 12 ad.

Naujas Iszrailimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstancziu pade- 
kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras i n form a 
cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokyte:

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

101
Lawler ir Purcell

1*1 K R os KLAROS KALVIAI
W. Pine St., Mnlianoy City.

Atlieka kalviszka darbu kanogeriause. 
Taiso Vežimus, Mumines Tulsz's ir 1.1. Su 
virszminetais reikalais kie'pkites pas mus o 
bu-ite visame užganed nti. (y dunf)

Didelis Pardavimas
Auksiniu Ziegoreliu.

Pas Ziegorninka Milleri

Balius Balius!
Parengė dideli balių dr. sz. 

Jono isz Coal Dale, d. 29 Mo- 
jaus ant Taylors Defense sa
les, muzikantai pirmos klesoe 
isz Tilžės, grajins puikiausius 
lietu viszkus szokius.

Inžanga .350.
Užpraszo visus lietuvius ir 

lietuvaites isz visur ant to pui
kaus pasilinksminimo.

Komitetas.

P. J. CUMMINGS 
KHIAI CZIl S

Siuva siutus pagal naujausia mada isz visokiu 
ceiku. Darbas gvarautytns, preke nebrangi. 
Teipgi czistina, taiso ir prosija visokias 
drapanas. Atneszkyte darbą pas mane o 
busite visame užgan'edyti. (J23)
34 S. 2nd.St.(prie Krlkeii)Mahanoy City. I

Ant Pardavimo.
Puikus salunas ant Sunbu

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

Louis Sowinski, 
Box 435 Minersville, Pa.

(U (KS-’as)

Kataliogiis Dykai

H
 ..Visokiu..

Muzikaliuku
Instrumentu, 

ypatingai:

Puikiu
Armonikų 

Drukavojlmul Gromatas Maszlneliu 
Lietuviszka Knygų 
ir kitokiu Daiktu.

Prisiusk savo adresą ir 2c. 
naczto ženklą, o katalioga gausite 
dovanai. Adresas:

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

Gryno Aukso Zicgoreli vertes $50 už $35
” •• ” ” $30 ” $22
’» »» ” ” $25 ” $19
»’ »» »» ” $18 ” $12

Pigus pardavimas Nikeliniu Darbiniu 
Ziegoreliu szia nedele.

—: Lencugeli duodame dykai:—
Nužemintos prekei ant visokiu

Žiedu i
SpiTku pRJhy!
Guziku

Bi'onzoletu 
ir kitokį dnigtai.
Pirkyte dabar kolei yra 

gera proga gauti ta vora 
už beveik puse prekes.

G. MILLER
113 W. Centre UI.

Mahanoy City.

BANKING HOUSE
Kampas Reade Ulicze

l elefonas.* Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N. Y.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
tlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

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

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszhojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

- : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje 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.




