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KAS GIRDĖT?
Socijalistai savo Sanjungoj 

regisi paszelpa invykdys. Tas 
užmanymas pakeltas jau ne da 
bar ir, ko tolyn, to dauginus 
gaun pritarėju.

“Kovos” administratoris Zy- 
montas 21 num. “Kovos” ra- 
szydamas netrumpa apie pa- 
szelpini klausima straipsni, sa
ko teip;

“Daugumas draugu Sanjun 
giecziu visai be reikalingai ti
kisi ka nors nuo S. L. A. bū
tent kad jis pasidarys pirmei- 
viszkas, bet asz ne biskuczio; 
mums su tautiszkais demokra
tais bieziuliuotis neverta ir ne
naudinga, tik savo spėkas be
reikalingai iszaikvojam ir dau 
ginu nieko.”

Isz administratoriaus prasi- 
tarimu mato tas pats mieris, 
kas buvo anuomet matoma F. 
Bagocziaus siuntinėjamu agita 
ciju; soc'.jalistai savo pajie- 

Lgomis yrėsi prie tautininku sti 
priausias organizacijos, Kad ja 
su ju pajiega palenkti socija- 
lizmo link ir, kad Susivienyji- 
mas L. A. szoktu vienoki tan- 
ciu su sau junga; dabar zy- 
montas tiesiok sako, ; kad tas 
yra tik eikvojimu socijalistu 
pajiegu o dauginus niekas. 
Mat tautininkai yra nerangus 
prie socijalistiszko tanciaus tai 
regisi bus geriausi steigt pa
szelpa prie Sanjungos, o su 
tautininkais duot pakaju. Tas 
paszelpinis Sanjungoje skyrius 
Dieve duok tegul invyksta, tai 
bus mažiau barniu ir prasivar- 
dževimu.

Tautininkai nors kietai spy
rėsi szokti socijalistiszka tan- 
ciu, bet besispirent nepatemi- 
jo kaip tapo invelti in painy- 
biu tinklą isz kurio kepurne- 
tis yra dar gana nelengva.

per beda visas bjaurybes ko
kias toji Standard Oil Co. da
re savo isztarme ja panaikino 
duodant 6 menesius laiko del 
galutinio likvidavimo.

Gerai, isztarme krito ant ne 
naudos to kirmino (trusto), bet 
kad isztarme butu iszpildyta, 
kas žiu ar gales kaip kas ta isz 
dabot....

Muset tok vienas tam panai
kinimui yra kelias, paimt ran
dui paežiam viską in savo ran
kas.

Szlubiniu Sziebiu o ir teat 
to turime visokio Szlebob. U 
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Visam svietui yra žinomas 
Truskas vadinamas Standard 
Oil Co. Toji szalies kirmėlė 
t. y. gazo leumpanija uždėta 
net 1810 m. tai muset seniau
sia, ir arsziausia priesz randa 
ir žmonija grieszninke. Ta 
kompanija suorganizavo Jonas 
D. Rockefeller, William Roc
kefeller, ir koksai Henry M. 
Flager priesz 40 metu; kumpa 
nija perejo per savas tris eilias 
— nuo 1870—1882; — nuo 18- 
82— 1899 ir nuo 1899 ik da
bartiniam laiku. Taigi perėju
si per trejopu čigonu raukas, 
ir niekas, negali aprokuot 
kiek toji kirmėlė in kandusi 
yra žmonija; tiek tik surasta 
kad akcija 100 dol. daejo iki 
700 doleriu.

Valdžia Suvienytu Valstijų 
Amerikos, griebėsi tai kirmė
lei už sprando priesz 6 metus 
panaudojo isztarme priesz ta 
trustas asztuntame teismisz- 
kam apskritoj: trustas užapela 
vojo in aukszcziausi suda 1906 
m. Per penkeris metus tyrinė
jimai traukėsi. Tai nėra žertas 
kad 23 tomai aktu su 12,000 
puslapiu siauro druko tyrinėji 
mai užėmė. Prie tu tyrinėjimu 
susekta ir apkaltinta 34 korpo 
racijos, kurios susirisze in vie
na dideli trusta veike apgavys 
tęs prieszai Szerma.no tiesas. 
Vyrokas priesz ta trusta isz- 
nesztas turėjo 20 tukstaneziu 
žodžiu labai retai palytincziu 
punktus priesz apskunsta Irus
ia.

Gazine (naftine) trusto kum 
panija sumezgė visas pramones 
szakas po sau, o kas nenorėjo 
isz mažesniu pasiduot, naikino 
juo visaip, nupirko mežesnes 
instaigas, jeigu ne tai perisz- 
kadyjo darbui isz vįsu pusiu.

Aukszcziausias Suvienytu 
Valstijų sūdąs, patyręs nors

Gavome ana diena nog tūlo 
patnjoto(l?) gromata su priki- 
sziniu kurioje raszo teip: 
“Jagu tamistos savo nuomone 
permainitumet tai visi Lietu
vei Amerike skaitytu “Saule” 
ir t.t.

Mes ant to tik tiek atsako
me, jog esame tosios paezios 
nuomones nog to laiko kada 
pradėjome “Saule” iszdavinet, 
tai ir nemainisime. Muso nuo
mone yra labai sveika ir ne 
sugialta o kad visi lietuvei 
butu muso nuomones, tai szen- 
dien labai augsztai stovėtu: ne 
butu girtuoklu, paleistuviu, 
bedusziu, be Dieviu, vagiu ir 
visokio sztamo prasižengėliu, 
muso nuomone tokio progreso 
ne nori.— Su Dievu greieziau 
gali giaro susilaukt negu be 
Dievo.— Mes esame tame per- 
sitikrinia ir vėliname del visu 
tokiu keliu ejti.

Nepoilgo muset vienas isz 
pagarsėjusiu klebonu, turės 
apleist savo parapijonus. Prie 
žastis to, iszvaikymas parapi
jos komiteto: ir nedavimas jo
kiu isz ineigu rokundu.

“Tėvynės” redaktoris atsta
tytas nuo redaktorystes už pa- 
talpinima straipsniu Žagaro 
link politikierių.

Isz teisybes, tai Žagaras ra- 
sze apie politikierius Susivie- 
nyjimo pagal žines paimtas ne 
isz kaliniu rankoves bet isz 
faktu. Gal Seime platumas tos 
politikos ir jos norai da aisz- 
kiaus pasirodys negu rasze Ža
garas.

ATSAKYMAI.
M. J. B. Motint Carmel, 

Pa.— Mus neapejna in ka kas 
tiki ir kokios yra nuomones.—■ 
Mums yra geri szliuptarnei, 
dievoezei, bedievei ir t.t. nes 
tikrai geri ir dorus žmonis. 
Mes ne sudijem ne jokio žmo
gaus, visus ligei milime o ir 
Luteronus ir kitokius .laikome 
už krikszczionius: mums tiky- 
be ne daro skirtumos. Ne no
rime ne vieno traukt per dan
tis, ba tas ne tinka su szventu 
Rasztu, tik tada kada mus už
kabina be jokios priežasties.

F. K. Naugatuk.—Tamistos 
daneezima negalime talpyti, 
yra tai senas padavimas o vela 
muso skaititojaras nepripildin- 
sime laikraszti korespondenci
joms kaip tai kiti daro. Veluk 
in taja vieta kokia naudinga 
žinute patalpyt tai dydesne 
nauda skaititojai aplaikis.

Trumpi Telegramai.
§ Wilkes-Barre, Pa.— Zo- 

fije Malinauckiute isz Hanover 
likos baisei sužeista per au
tomobiliu laike kada stengėsi 
iszgialbet maža mergaitejisz po 
ratu maszinos.

§ Rimas.— Lekiotojas An
dre Beaumont iszlaimejo $20,- 
000 už nulekima isz Parižiaus 
in Turiną. Nulėkė isz viso 13- 
00 miliu.

§ Vera Cruz, Mexico.— Bu
vusia prezidentas Mexico— 
Diazas, iszplauke su szeimina 
in Iszpanije ant apsigivenimo.
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ISZ AMERIKOS.
Pardavė savo dukterų* už 

30 doleriu.
Philadelphia, Pa.— Mrs. 

Julia Habbitiene tomis dieno
mis apskundė savo vyra Dovi- 
da už apleidimą ir neiszmaiti- 
nima jiosios. Laike perklausi- 
rao iszsidave buk Julia turi 
tik 15 metu amžiaus o josios 
tėvai pardavė jiaja Dovidui už 
30 doleriu ir szilkinia szlebe. 
Sudže stengsis idant jauna mo 
tere aplaikytu nog savo vyro 
persiskyrimą.

Ilgas amžis nog gėrimo 
alaus-

Hershey, Neb.— Lauras 
Philipsas 106 metu senumo ku 
ris ne senei mirė czionais, bu
vo dėkingu savo ilgui amžiui 
del alaus. Gere jisai alų per 
visa amži. Paskutiniuosia de- 
szimts metuosia iszgiardavo po 
tris kvortas alaus ant dienos— 
kvorta tuojaus po pusrycziu 
viena popiet o trecze tuojaus 
priesz ejnant gult. Turėjo pa
jėgas kaip žmogus turintis 40 
metu.

Iszkase skryliu* aukso.
Clinton, Ind.— Kada kas

damas ant savo ukes Adolfas 
Johnsonas, pataikė ant geleži
nes skrynes. Pradėjo toliaus 
kast ir kas persistatė jojo aki
mis? atidaręs geležine skryne 
rado daugybe auksiniu ir po
pieriniu piningu. Isz viso bu
vo jioje apie 50 tukstaneziu 
doleriu.

Kruvina inusztine ant 
veseilios.

Fairpoint, Ohio.— Kruvi
nai užsibaigė veseile Jono Bel- 
ciako su pana Helena Liberda 
paskutini vakara pakylo terp 
veselninku o kitu nepraszytu 
svecziu musztine. Vienas isz 
veselninku vardu Tamoszius 
Bieruotas likos perszautas per 
szirdi ir tuojaus mirė. Szuvi 
badai paleido M. Laguta kuri 
palicije aresztavojo.
Ligi sniertis dvieju broliu

Washington, Wis.— Par
tneris Teodoras Ilundson pa- 
nedeli likos užmusztas nog pa- 
sibaidinimo arkliu. Priesz dvi 
nedelias adgal, brolis jiojo 
Adolfas, važuodamas tuom pa
ežiu keliu ir taiseis arkleis ant 
tos paezios vietos teipos-gi li
kos užmusztas nog pasibaidi- 
mo arkliu.

Teisingas vagis.
Brooklyn, N. Y.— Utarny- 

ko diena pamėtė koke tai po
niute savo masznele su pinin
gais kurioje radosi ir josios 
adresas. Ant rytojaus aplaike 
savo pamesta masznele ir po- 
pieras su gromata, kurioje 
talpinosi tas: “Guodotina Po
ni, atsiuneziu ta viską kas ta
vo maszneleje radosi, kuria pa 
metei vakar, nes 15 doleriu ku 
irioje buvo neprisiuneziu adga- 
lios, nes man yra reikalingesni 
ne kaip tau. Tikiuosiu, jog 
mano kalte man vargingam 
velniui atleisi, kad pasilikau 
sau piningus.”

Gromata buvo puikei para- 
szyta ir galima buvo pažint, 
kad vagis buvo gero mokslo.

Nuskandino kudyki.
Liberty, Mo.— W. Carr, 

pririszo akmeni prie kaklo 
savo jaunos dukriukes ir in- 
mete in upe, kuri tuojaus ir 
nuskendo o tai padare ant pa
liepimo savo antros paezios, 
kuri jin prispyrė, kad iszpil- 
dintu josios velniszka norą. 
Žmonis teip inirszo, jog ketina 
jin isz kalėjimo iszgaut ir pa
kart.

Nebaszninkas adgijo.
Los Angelos, Cal.— Dane- 

sza isz Santa Monica apie tik
ra atsitikima isz ano svieto su 
paliudinimais teisingu ypatų.

Williamas Graliamas, jau
nas žmogus, numirė kaip ro
dos ant sukatu. Sirgo nog dau 
gelio menesiu o akyse verken- 
czios paezios ir nuludusiu gy- 
unniu užbaigė gyvenimą. Pri
buvo graborius, parengė ne- 
baszninka ant palaidojimo, o 
gimines ramino gailestije pas
kendusia naszle. Bet toji isz- 
trukus isz ranku prieteliu ir 
melde verkdama idant atsikel
tu.

Kaip-gi nusigando ir pra
džiugo kada pajuto, jog per 
negyvėlio kuna perbėgo dre
bulis? Už valandos numirėlis 
ant tiek atsikvotejo, jog pra
dėjo kalbėt.

Pasirodė, jog gyvibe buvo 
užlaikyta ir jog tikras gailes
tis paezios atnaujino užlaikita 
begi kraujo. Nusiuntė pas isz 
ėjusi jau graboriu idant neuž- 
siyminetu szermenimis, nes gai 
lingas Dievas milemui vyrui 
sugražino gyvaste.

Graliamas kalbėjo, kad tu 
rojo jatisla, jog keliavo in kita 
svietą, kuris buvo puikesnis 
nog musu, jog kėlės kuriuom 
ėjo turėjo isz szaliu medžius. 
Ore buvo girdėtas balsas pui
kios muzikos o ant pusiauke
les iszejo pasitikt jin jio tėvas 
senei numirias. Su tėvu meilei 
kalbėjosi, kad sztai ant kart 
likos nog visko atitrauktas ir 
kada akės atydare pamate sa
vo paezia. Adgijas nebaszny- 
kas yra tosios nuomones, jog 
ne ilgai gyvens.

Naszlis 77, pati 1S.
Hodgenville, Ky.— Nedė

lios diena atsibuvo czionais 
paprastas szliubas naszlio P 
H. Ford 77 metu senumo su 
mergaite Miss. Ida Houston 18 
metu senumo. Tai jau septin
ta paezia paėmė Fordas.

Ne norėjo mergaites.
Redville, III.— Isz priežas

ties ne apteikime savo vyro 
šuneliu, tiktai mergaite Fra- 
nas Perlinskas kone užmusze 
savo paezia isz tos priežasties. 
Praejta petnyczia kada parėjo 
isz miesto, o rado naujai užgy- 
musia mergaite, padūko o isz- 
traukes sergante motere isz lo
vos už kojų pradėjo nemiela- 
szirdingai muszt ir kad ne bu
tu adbegia kaimynai, tai tik
rai butu tas gyvulis užmuszes 
savo paezia. Daktarai tvirtina, 
jog motere isz to neiszliks. 
Perlinskas likos suymtas. Kaip 
girdėt, tai jau ketvirtu kart 
užgyme jiam mergaite.
100,000 ubagu New Yorke.

New York.— Pagal Mila- 
szirdingu Drauguviu apskaity- 
ma ir palicijos tai New Yorke 
randasi suvirszum lOOtukstan 
ežiu ubagu ir valkatų visokio 
sztamo. Tame skaitlije randasi 
keli tukstanezei moterių. Skait 
lis ubagu auga kas metas dau
giau.

Numirė isz bado.
Bendville, W. Va,— Praejta 

diena kaimynai iszgirdo kliks- 
ma name Juozo Goszacko? 
o kada insigavo in vidų, per
sistatė jiems baisus regėjimas. 
Motina ka tik buvo numirus 
isz bado o trejetas iszbadejusu 
vaiku stovėjo prie lavono mo
tinos verkdami “duonos.” Da- 
žinojo toliaus, jog vyras iszejo 
isz rito dirbt in kasiklas, ne 
ymdamas nieko in dinerke, o 
namie teipos-gi nieko ne buvo 
ka valgyt. Vaikai likos ati
duotais del draugystes miela- 
szirdingu.

Stebuklas bažnyczioje?
Martindale, Pa.— Ant sie

nos Szv. Jono katalikiszkos 
bažnyczios ant South Side, 
žmonis tvirtina, jog apsireisz- 
ke Szv. Pana Marije. Kuny- 
gas matydamas, jog tame nie
ko ne yra, užrakino bažnycze 
ir lengvatikius ajriszius nelei 
do in bažnyczia. Mat, keli me
tai adgalios užlipino toje vie
toje niulorei skylia, ka lietus 
buvo padaręs ir teip buvo pa
našai, jog rodos buvo tai galva 
ir krutinę moteres, ajriszei tai 
paregeja, paleido paskala buk 
bažnyczioje apsireiszke Szv. P. 
Marije.— Ka tai lengvatikei 
ajriszei ne iszmislys!
12 *nžmiisztii ant geležin

ei kelio.
Me Cook, Neb.— Trukei 

No.'9 ir 12 ant Burlington 
gel-šžinkelio susimusze laike 
miglu. Nelaimėje pražuvo 12 
pasažieriu o keturesdeszimts pa 
žeido. Priežastis nelaimes sude 
da ant inžinierių buk neiszpil- 
de prisakimu.

Sndege ant grabo savo 
gimines.

Pittston, Pa.— Deszimts me 
tu senumo Margarieta Franko 
na hiiejo su tėvais ant kapiniu 
d įeitoje “Atminimo Numirė
liu”^ atsiklaupus ant kapo sa 
vo ^yminaites ant kuriuo sto
vėjo uždegtos žvakes, uždege 
szlabute ir tuojaus likos apim
ta liepsna. Mergaite teip buvo 
iszsigandus jog vietoje stovėt 
pradėjo bėginėt po kapines 
paL>l josios nesueme Antanas 
Boskotas ir užgesino liepsna 
Mergaite mire in kėlės valan
das po tani o Boskotas likos 
teip-gi stnarkei apdegintu ant 
ranku.

I’erknnas ir inedžei.
Perkūnai nemusza in kožna 

medi, tiktai in savo numiletus. 
Tai nužvelgė garsus tirinetojas 
p. Kanalus Mueller, kuris savo 
raszte “Himmel nud Erde” isz 
rode savo dasekimus padary
tus girriosia Lippe. Del mold” 
per trauki 11 metu. Perta trau 
ki trenke perkūnas 56 kartus 
in aržuolus mitologini medi 
Dievaicziu griausmo: Joviszo, 
Taro ir Perkūno, 20 kartu 
trenke in puszes, nes-gi neda- 
lipstejo buku, o norint toji gi- 
rre susideda isz septiniu daliu 
tuju medžiu. Jago-gi žmogui 
reike no lietaus pasislėpt tai 
reike stotie po tokiu medžiu in 
kuri perkiunas nemusza.

Kaip žuvis miega.
Moksliszki dasekimai tvirti

na jog žuvis teipos gi miega 
ir tai visaip. Vienas gula ant 
szono, kitos plaukent, kitos 
persivereze augsztin pilvą. 
Sztamas žuvies, ka laikosi ka
nale La Mansz, ka skyrė Ang
liję nog Francuzijos— tai ke
tina teip druezei miegot, jog 
priselinus gali su ranka nu
tvert. Kol žuvis miega, turi 
akis atydarytas del to, jog ne- 
kuriuos negali akiu uždaryt, o 
teipos-gi del to, jog galėtu isz 
sisaugot nog nelaimes nes žu
vis ausu ne turi, tai akės auses 
užvaduoja. Isz viso žuviniu 
sztamu randasi 16.875.

Dirbtuve siulu del siuvi
mo.

Szkotijoi fabrikas yra dy- 
džiauses. Isz ten paejna visi 
siūlai kureis siuvame. Garsin
giausia vieta iždirbystes siulu 
yra Paisley, ne toli Glasgovo. 
Tenais tai ant pradžios tojo 
szimtmeczio prasidėjo iždirbys 
te siulu po vardu Coats. Pas
kui pasikėlė fabrikas J. Clar
kes Co. Prieszininkais abieju 
tu firmų buvo fabrikas J. 
Brook, J. Bros. Huddersfield, 
J. Chadwik ir Brolis Bostone. 
Tebiriam laike susivienijo tos 
keturios dirbtuves in abelna 
drauguve sudidelu kapitolu 
5į milijonu svaru szterlingu.
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Metas XXIV

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos,

Žemes drebėjimo pasek- 
meS/Semirecziuje.

“Prav. Viestnik’e” smulkiai 
apraszyta baisios žemes drebė
jimo pasekmes Semirecziuje.

Tai, kas pasidarė kalnuose, 
bus žinoma tik vėliau, nes da
bar jokiu budu negalimu isz- 
tirti. Nusiusta komisija tolinė
ti einaneziu per kalnus keliu 
pamate, kad keliai visai už
versti ir nepereinami. Siauri 
tarpkalniai apsversti dide
liais akmenais, sudariusais isz- 
tisus kalnus, kurie tęsiasi ke
liolika verstu.

Žemes pavirszus vietomis 
nuostabiai iszrodo: visur ma
tyti žemeje dideli plysziai, ku
riu ilgis nuo keliu deszimcziu 
sieksniu ligi keliu verstu. Vie
tomis žemes nuo kalnu virto 
ežeran ir pridarė saliukiu, ku
rios dabar iszrodo lyg suszalu- 
sios ežero bangos. Apie Alek- 
sejevkos sodžių visas pakrasz 
tys, kurio ilgis apie 2 verstu ir 
plotis apie į versto, keletą 
sieksniu nuslūgo žemyn, žeme 
kas-žin kaip suardyta gaba
lais, o tarp tu gabalu vietomis 
kyszo telegrapo stulpu galai, 
vietomis taipo-gi pasidarė ma
ži ežerėliai.

Žemes drebėjimas buvo toks 
smarkus, kad žmones negalėjo 
nustovėti ant kojų, namuose 
eme pulti visoki daiktai byrėti 
stiklai, luszti stogai, sienos. Ne 
apsakomai persigandę žmones, 
kaip galėdami, iszbego isz na
mu ir pusnuogi eme bėgioti 
gatvėmis. Žeme drebėjo, 'nuo
lat silpniau, visa sausi ir vasa
ri. Ligi puses sausio drebėji
mai buvo dar taip smarkus, 
kad gyventojai nėjo namuosna 
nakvoti, o nakvojo turtinges
nieji budelese, o varginges- 
nieji— vežimuose arba tie
siog ant sniego, susikūrė ug
nis. Kaimu gyventojai dar la
biau persigando. Jie mete vis
ką ir iszbego patis nežinodami 
kur, jie tikėjosi pasaulio pa
baigos.

Vierno mieste (be priemies- 
cziu) visai sugriautu namu 
600, o aplinkiniuose kaimuose 
—apie 500. Sugadintu-gi na
mu visoje apygardoje—apie 7 
tukstanezius, bet 1 tūkstantyje 
ju visai negalima gyventi.

Užmusztas žmonių per že
mes drebejima 452, o sužeista 
760 žmonių.

Skiirbas ranciuje.
Laike kares Sevastopolines 

likos pavogta 70 tukstaneziu 
rubliu randaviszku piningu. 
Nužiūrėjimas apie vagysyta 
puolė ant dvieju kareiviu ir 
norint prisipažino prie vagys
tes, nes ne pasakė, kur pinin
gus paslėpė. Vagei likos nu
bausti prie sunkiu darbu in 
Siberije. Vienas isz jiu numirė 
kasiklosia, kitas-gi ant druties 
manifesto, likos paluosuotas, 
nes turėjo gyvent Siberijoi ir 
ten apsipaeziavo.

Mirdamas pavede taja slap
tybe savo vyriausiu! sunui, nes 
tasai isz priežasties visokiu ap- 
linkenybiu negalejoskarbo at
kast ir velei taja slaptybe pa
vede savo sunui, gizelui kriau- 
cziunui. Tasai nukeliavo apie 
upe Wolga ir pradėjo jeszkot 
aplinkinėje kaimo Luczko apie 
7 viorstai nog Sereptos. Ant 
kart nepasiseke jiam surasti, 
ba dirbo paslapta. Tada 'nusi
davė pas gubernatori aetraha- 
ne o apsakęs jiam viską, gavo 
pavelinima ant jeszkojimo ir 
tada net pasisekė surast žal- 
nieriszka ranciu su 70 tukstan- 
czeis rubliu.

Pasikeleliai sudegino miestą ir užmusze 40 
gyventoju.

Puebla, Mexico.— Pasikelelei užklupo ant miesto Cholu- 
la, provindamiesi idant miestiszka valdže jiems pasiduotu. 
Gyventojai pasispire prieszais pasikelelius, Isz to pakylo musz 
tine kurioje pražuvo 40 gyventoju o daugelis likos pažeistu. 
Po musztinei pasikelelei apiplesze turtingesnius gyventojus ir 
kremus o ant galo sudegino miestą.

Paveikslas parodo kuopa pasikeleliu su armota su kuria 
daužė murus miesto ir suszaudyta mūra vietinio kliosztoriaus.

Senas skarbas.
Apie kaima Blyszeryuoda, 

Žulkievskam paviete, Lenki- 
joi, bernas iszare molini puo 
da su sidabrineis pinigais 131 
sztukiu.* Piningai tieje paejna 
nog 300 metu. Pagal rasztus 
ir žmonių pasakojimus, tai ar
timoje girrioje ketina rastis dy 
deli skarbai, o tai ketino pas
lėpti gyventojai nog’/fotoriu ir 
Turku.

Buvusis gubernatorius 
gavosi in kalėjimą.

Moskva.— Major-general 
Rheinbot, likos nubaustas ant 
meto in Kalėjimą ir patrotini- 
mo visu civiliszku tiesu už ap
vogimą rando tkada buvo gu
bernatorių Moskvos.

Badai isz viso prisisavino su 
virszum in 150 tukstaneziu 
rubliu.— Maža bausme už 
tiek piningu.
Stebuklingas akiu iszgidi- 

nias.
Gegužes 4 diena 1910 m. 

apie 10 valanda ryto Visztyteje 
(Vilkaviszkio ap., Suv. gub.) 
buvo szioks nepaprastas atsi
tikimas.

Nuo daug metu viena varg
diene mergina M K. 45 metu 
amžiaus sirgo akiu liga ir ga
lutinai jau visai mažai ka ma
te, o isz knygų skaityti jau nei 
kiek negalėjo. Iszgirdusi per 
gegužines pamaldus, jog per 
Szv. Panos Marijos užtarymą 
daug ligoniu sveikata atgauna 
sugrįžus namon atsiklaupus 
priesz Szv. Censtakavos Mari
jos paveiksią iszpraszymui sau 
sveikatos sukalbėjo: lioreta- 
niszka litanija, “po tavo apgi- 
nimui” ir “Sveika Karaliene”. 
Besimeldžiant suskaudėjo akis 
ir lyg kokia plėvė nuo ju nus
linko, pasidarė aiszkau. Ima 
knygas ir bando skaityt. Seka
si, mato gerai. Bet gal tik 
tuom syk praszvito, mano pati 
sau nenorėdama tikėti, kad 
taip umu laiku, be jokiu vais
tu, galėtu iszgyti. Sulaukusi 
vakaro mėgino skaityti isz kny 
gu prie žiburio. Pirmiaus prie 
žiburio visai nematydavo, da- 
bar-gi mato aiszkiai visas rai
des, tai-gi jau intikejo, kad 
jos akis pasveiko ir sveikos yra 
lig sziai dienai.— Dekavoda- 
ma Dievui ir Marijai už suteik 
ta sveikata, tokiu stebėtinų bu 
du metineje dienoje, t. y. 4 die 
na geg. sziu metu užprasze isz 
kilmingas Miszias ir leido ap
garsinti laikraszcziuose ta ne
paprasta atsitikima.

Nepaprastas apmirimas.
Kursko gubernijoi, atsitiko 

ne senei nepaprastas apmiri
mas. In kaima M. pribuvo in 
sveczius jauna mergina, kuri 
po drūtam skaudėjimui galvos 
ir apalpimui užmigo. Plaki
mas gislu suvis nustojo. Visi 
buvo tosios nuomones, jog nu
mirė ir nusiuntė pas kunyga 
duoti žinia api szermenis. Sztai 
nebaszninke pabudo suvis svei
ka. Apie vakara vienok užmi
go velei ir miegojo per visa 
nedelia. Pargabeno daktara 
kuris stengėsi visom pajėgom 
mergina atgaivyt, bet ant tusz- 
czio. Po septiniu dienu velei 
pati pabudo ir apsakinėjo vi
siems, jog miegodama viską 
girdėjo ir ka terp savias žmo
nis sznabždejosi. Norėjo gana 
prakalbėt, bet ne galėjo. Dak
tarai vienok yra tosios nuomo
nes, norint yra dabar ant pa
žiūros sveika, bet tai ne yra 
kaip reike pasveikus.

Kad teip visi padaritu.
Maravuosia, arti austrijoki- 

nio Szležiugio yra miestas už
gyventas per paežius katalikus 
o vadinasi Mistka. Ne senei 
vienas židas apsisedo tam mies 
te ir uždėjo kroma pigiu'tavo- 
ru ant ko ir burmistras pavė
lino. Kaip tiktai gyventojai 
dažinojo, jog židas insikrauste 
in miestą su savo bakurais, 
iszejo prieszais jin su inuzikia 
ir linksmai pasveikinėjo. Židas 
buvo tvirtu, jog žmonis džiau
gėsi isz to, jog pigiau gaus 
pas jin pirkt tavora. Atydare 
krdma ir lauke pirkiku. Pir
mutinėje ir antroja dienoja 
niekas nepasirodė. Stojo priesz 
duris, pradėjo pagal židu pa- 
pratimą traukt praejgius už 
skvernu in kroma. Niekas ne 
inejo in kroma, horints cukrius 
du centu buvo pigiau ant sva
ro o kava 10 centu.

^Katalikai atsakinėjo; “Mes 
turime savo kupezius katali
kus.” Praėjo nedelia ir mene- 
sis, židas nieko ne pardavė, 
uždare kroma ir isz miesto isz- 
sineszdino: nes ir velei su mu
zike iszleido ir su riksmu net 
in užmiesti.

Nelaimes per trūkimą 
debesio.

Berlinas.— Per trūkimą de
besio ir dydelio lietaus szesi 
namai Badena likos nunesztais 
per vandeni o 12 ypatų nusken. 
do Keturiuos ypatos nuskendo 
aplinkineja Heidelbergo. Asz- 
tuoni colei nupuolė lietaus su
naikindamas jevus ir iszmusze 
daug paukszcziu.

Citt.fi
Szerma.no


Ona lauke ant savo milemo, 
Nežine ka daryti isz nekantrumo, 

Jau dvi valandos praėjo, 
In teatra su Jonu nuėjo.

—Kur Jonas?

hiivelo. Prisiartino prie krasz- 
tu, pririszo laiveli prie medžio 
o kad jau buvo v.- k ras, pas- 
tanaiij > pernakvot luoteHje. 
Nes kaip i k ataigu’e ir pra
dėjo migditis iszgirdo baisa:

— Klierikai kelkis!
Tada jis • tsikele apsidairi. 

ues nieko ne mate ir vela atsi
gulė, ne< ir velei ta pati bai
sa girdėjo tada jis atsikėlęs 
apsidairė, nes ir velei nieko 
ne mate, kada atsigulė treczia 
karta, iszgirdo da didesni bal-

kad

KUR BUNAVargingo ŽmogelioSunus
(ISZ ANGELSKO)

Senovės gadineja gyveno 
vienas vargingas žmogelis su 
savo pacziule ir apteiki juos 
Dievas patogu sunelu, kuriam 
davi varda Jurgis. Jurgis isz 
mažens buvo labai patogus, o 
tėvai isz jio turėjo labai dideli 
džiaugsma. Augino jin grąžei.

— mokino poteriu ir Dievo bai
mes.

Viena karta ižbego Jurgis 
isz grinczutes, atsisėdo szale 
kelo ir bovijosi su pieskom.

Tuoni kart užvaževo tos 
parafijos kunigas prabaszczius 
ir pamatias toki patogu vaike
li tuojaus sustojo ir tari in 
jin:

— Kur tavo tevelei vaike
li?

Vaikelis nors da jaunas bu
vo, bet tuojaus atsistojo ir pa- 

_ rodi su pirsztu ant grinczutes 
ta ridamas:

— Ten mano tevelei.
Tada kuningas tari velei in

jin:
— O persižegnot ar moki ?
Tada tas vaikelis ant usz- 

klausimo kuningo, tuojaus per 
sižegnojo ir pakalbėjo visus 
poterius.

Kuningas ižgirdias toki "ma
ža kūdiki teip grąžei kalbanti 
poterius labai stebėjosi tarida- 
mas:

— Kiek tu veikeli turi me
tu ?

Jurgis tuojaus ant kuningo 
klausimo atšaki:

— Keturis dvasiszkas teve
li.

Tada kuningas labai pamilę 
jo jin, jog toks jaunas ir teip 
grąžei mokėjo poterius, davi 
jiam-deszimts grasziu, lemento 
riu parodi kėlės literas ir tari 
in jin:

— Mano vaikeli mokikis 
dabar ant szitu kningucziu, o 
kaip ant jiu iszmoksi, tai asz 
tau atvežsziu kitas.

Tada kuningas atsisveikino 
su juom ir nuvaževo, o Jur
gis parbėgo su didelu džiaugs
mu in grinczute ir parodi tė
vams deszimts "grasziu ir le- 
mentoriu, kuruos gavo no ku
ningo, isz ko tėvai labai džiau 
gesi.

Vaikelis mokinosi ant to- 
lementoriaus diena ir nakti ba 
labai turėjo akvata in mokslą 
ir ne ilgai trukus iszmoko ta 
ciela lementoriu.

Tas kuningas sulaukiąs me
tu tuojaus važevo pas ta vai
keli ir velei jin rado ant tos 
paczios vietos, ka ir pernai, 
tuojaus kuningas sustojo ir ta
ri in jin:

— ArtuJuguti?
Tas vaikelis pakeli galva ir 

pažines kuninga tuojaus atsi
liepi;

— Asz dvasiszkas teveli-
Ir priejas pasveikino kunin-

ga-
Tada kuningas kalbėjo to

laus:
— Ar tevelei sveiki ?
— Sveiki Dievui dėkui,— 

saki Jurgis.
— Ar jau iszmokai ant knin 

gucziu, kurias asz tau per
nai,— daviau paklausi kunin
gas.

Tada Jurgis atsiverti lemen
toriu kuri su savim turėjo, ba
ne ant valandėlės no saves ne
paleido jio ir perskaiti ciela ku 
ningui.

Tada tas kuningas labai 
džiaugėsi, jog teip grąžei isz
moko skaitit, tari:

— Eik mano vaikeli ir pa- 
szauk savo tevelus pas mane.

Tada jis nubėgo in grinczu
te ir apsaki apie viską tėvams 
kurie tuojaus pribuvo pas ku. 
ninga. Tada pasisveikino su 
kuningu, o jis tari jin 
lūs:

— Leiskit jius savo 
pas mane mokintis, ba
butu iszkada, kad tokis protin 
gas kūdikis susivalkiotu ant 
nieku.)

Tėvai nors labai gailėjo sa
vo vienatinio sunelo, nes atida 
vi jin in rankas kuningo.

Tada kuningas paemi Jurgi 
su savim atsisveikino su sene- 
leis ir iszvaževo.

Kada kuningas parveži jin 
pas save, tuojaus leido in mok 
sla ir per kelis metus pabaigi 
visa mokslą. Tada leido jin 
kuningas in seminarija mokin-j persikels! per marias ir velei szaudimui.

sene-

suneli 
labai

tis ant kuningo. O tas kunin- 
gas iszejo ant biskupo.

Viena karta tari tas klieri
kas in biskupa:

— Mano brangus mokito- 
jau ir teve! rupi man labai 
mano seni tevelei ir norecze 
asz juos atlankit, ba ne žinau 
ar givi ar jau gal senei numi
na.

Tada biskupas atšaki:
— Kelauk mano vaikeli, 

nes ne trukus sugrižk ba’. turėsi 
iszsiszventit ant kuningo.

Tada atsisveikino klierikas 
su biskupu ir iszkelevo pas sa
vo tėvus. Ne ilgai trukus pri
buvo in tėvu grinczutia ir rado 
tik viena motina. Koks buvo 
džiaugsmas motinos, kada pa
žino savo sūneli klieriszkuo- 
sia rubuosia, tai ne galima ap- 
raszit. Po didelu džiaugmu ta
ri sūnūs in motina.

— Mano motinėlė, kur teve 
lis?

— Iszejo in girria parneszt 
malku— atšaki motina.

Tada klierikas velei tari in 
motina.

— Eisiu asz pasitikt tevelo 
ir padėsiu parneszt jiam mal
kas.

Ir tuojaus iszejo isz griuczu- 
tes ir ėjo in girria. Kada pri
siartino prie girrios, atsisėdo 
ant akmeno ir lauki aut tėvo.

To kleriko tėvas be rinkda
mas malkas paklido ir niekap 
negalėjo iszeit isz girrios. Po 
ilgam klaidžiojimui susitiko 
su kokiu tai ponu, kuris tari 
in seneli;

— Ko teip vaikszczioji se
neli?

Senukas atšaki:
— Iszejau malku rinkt ir 

paklidau, o dabar ne galu isz- 
ejt.

Tada nepažinstamas velei 
tai e:

— Pasiraszik man su savo 
krauju isz pirszto, jog pažadėsi 
man kapirmiausia sutiksi, tai 
asz tave iszvesiu, o jagu ne, 
tai pražūsi be klaidžiojant po 
girria.

Tada tas senukas apsimisli- 
no, jog daugiau nieko ne gali 
patikt kaip tik koki žveri ai' 
paukszti ir pasirasze ant kor
teles su savo krauju. Tada tas 
nepažinstamas iszvede in krasz 
ta girrios, o pats prapuolė.

Kada sūnūs pamate savo tę
va iszeinanti isz girrios tuojaus 
prisiartino prie jio ir pasvei
kino. Senelis pažines savo sunu 
apsiliejo aszaroms ir ne žodžio 
ne isztare, o sunūs paklausė:

— Ko teip teveli verki?
Tada senis apsakė apie visa 

savo atsitikima, kaip jis užra- 
sze jin velniui, o sūnūs tare in 
tęva.

— Ne verk teveli kaip Die
vas duos, teip bus

Tuojaus parėjo namon, nes 
sūnūs ne ilgai buvo pas juos, 
ba tuojaus atsisveikinęs iszke- 
liavo pas savo mokitoju bisku
pa. Kada pribuvo pas biskupa 
tuojaus pasisveikino ir apsakė 
apie tėvo atsitikima, tada bis
kupa s pamislijo valandėlė ir 
tarė:

— Ar žinai mano vaikeli tu 
ne gali ilgai laukt, turi tuojaus 
eit jeszkot savo ’tėvo raszto in 
pekla. Kaip iszeisi mano vai
keli tai eik ir eik niekur ne 
stok ir prieisi marias, kraszte 
rasi luoteli, tai insesk in jin,

— Kodėl ne klausai 
kėlu!

Tada jis atsikėlė ir ėjo 
ret kas jin szaukia, nes. nieko 
ne mate kaip tik rado koki tai 
vedenti urvą iu žemiu, kuruotu 
nusileido žemio, ir priėjo do
res kuriuose buvo raktas, atra
ki 10 duris ir rado trepus 
vedanczius da žemio, tada jis 
ėjo tais trepais ir priėjo antras 
duris, kūmose teipos-gi buvo 
raktas, kada atrakino duris, 
rado tamsu pakaju kureme sė
dėjo juoda pana, o jis tare in 
ja.

— Ko pana reikaulauji no 
manes?

| O jije atsake.
la" — Nieko daugiau no tavęs 

atsl" ne reikalauju kaip tik pagial- 
bos, idant tu mane iszluoseo- 

! turn isz szitos tams bes, ba^ier 
žmogiszka asaba inpuolau^ in 
ta tamsibia ir per žmogiszka

I....... .
per ka meldžiu mano mielas, 

i mane iszluosuotum, 
ba jau vis tiek kuningu ne bu 
si, kad in cze pribuvau.

1 Tada jis apsiėmė viską isz- 
' pildit, o toji pana kalbėjo to

mus liaus.
Busi per tris vakarus kan

ži ii-

ten

eik. Kada busi ne toli peklos, 
tai tau rodisis visokios baidik- 
los, nes tu ne nieko ne bijok, 
tik eik tiesiog in pekla, o 
atrasi savo tėvo raszta.

Tada klierikas paėmė 
pila, szventito vandenio,
veikino su biskupu ir iszkele
vo.

Kada pribuvo in pekla rado 
stovinczius ant duriu du pek- 
liszkus tarnus, kurie paszauke turiu ‘’ l.u? ‘ iszluomofa“ 
pekhszku balsu m klieriką: I

— Neik in cze, ba tuojau iJaut'tu 
pražūsi!

Nes jis jiu ne žiurėjo tik ėjo 
toliau in pekla ir velei iszgir
do Jbalsa:

— Kam inleidotia in 
namus ta razbaininKa!

Kaip tik inejo in viduri pek kintas per prakeiktas dvasias, 
los, užsidegė vaszkine žvakia' nes tu ne bijok nieko nors tau 
ir pradėjo melstis, o kada pa- ir smerti padaritu, tai asz tave 
simelde, eme visus velnius atgidisiu ir tu jokiu skaud^ji- 
szventit, kurie pradėjo viso- mu ne jausi.
keis balsais cipt ir paszauke. Tai pasakius juoda pana’isz

— Ko tu no mumi reika- ėjo, o jis likos vienas ir lanke 
lauji mes tave suvis ne pažins- nakties.
tam!

Klierikas atsake:
— Atiduokit mano

lasztaI
Tada iszlindo isz\kampo ži- sei kankint ir po ilgam kanki- 

ras velnes su ilga barzda ir ta- nimui suvis nukankino, ir pa
re:

Kada prisiartino vidurnak
tis, atsidarė dūręs ir priėjo dau 

tėvo gibia visokiu baidiklu, kurios 
| pradėjo patogu jaunikaiti bai-

| likia jin suvis negiva iszejo isz
— Dabar nesenei nuskendo to pakajaus.

vienas laivas ant mariu su vi-j Ant ritojaus kada atėjo ta 
sais pekliszkais leistrais, kuruo juoda pana rado į jin negiva, 
se ir tavo tėvo rasztas radosi.' PatePe k(?kio!u tai Įiekarstyom 

likos sveikas ir nejauti jokio 
skaudėjimo.

(Tolaus bus).

se ir tavo tėvo rasztas radosi
Tada klierikas pradėjo da I 

labiau szventit, jog velnei ne 
turėjo kur pasidėt ir paszauke 
visi:

Atiduosim mes tau tavo tė
vo raszta tik tu mum nieko ne 
darik!

Tas klierikas nustojo szven
tit, o tas žilas velnes atnesze 
jio tėvo raszta ir atidavė, o 
klierikas paemias raszt-i iszke- 
lavo namon.

Kada prisiartino prie mariu 
ir velei perplauke ant to paties

Labai yra geru daigtu, ka* 
moka raszyti, tai tokiam žmo
gui daug geriau ant svieto gy
venti. Bet ne visi ant giaro 
taja dovanele Dievo sunaudo
ja

Vieni, raszta ant giaro nau
doje,

Antri su rasztu kitus aploję. 
Nes su tuom teip sau paga

dina, 
Ir in beda save inklampina.

Juk ir liežuvis, 
Ira galvažudis, 

Nuplesze szlove artimui, 
Liežuvis daeda kaimynui. 

Bet liežuvis, 
Tiek blogo nepadaris, 

Ba sznekta vejas iszklaidis, 
O rasztas pasiliks.

Ne vienas raszo iu Lietuva, 
Pas gymines motina ir tęva, 
Kad kaip pouas gyvena;
Norint turi vargo gana. 
Iszgirdia tokia gromata. 
Tuojaus viską pameta, 

Paskutinių parduoda sermėga, 
Ir in Amerika bėga, 

Tokiu bildu grinoriai plauke, 
Ne žiuri, norint vargas jin 

lauke, 
Kaip pribuna baisei peikesi, 

Jog paklausė melo, pats kei
kėsi.

Tai vyruezei ne kas, 
Tokis niekai rasztininkas! 

Kalbėti reike visada teisybe, 
Ne raszyti jokia melagy be. 
Ba su rasztu blede gali pa- 

dariti, 
Kita in beda nuklampyti, 
Atsiranda ir tokiu szpiclu, 

Ka raszo varde kitu.
Bjaurindami kitus, 
Niekame ne kaltus, 

Ir ne bijo, kito varde raszyti? 
Ir pravarde ne savo padėti. 
Ba taukiause toki szeszkai, 
Žino, jog iszejs jam negerai, 

Po laikui graužėsi, 
Net plaukus peszasi, 
Jog padare ne gerai, 

Suvis kvailei.
O kiek tai valszczio rasztiny 

keliu, 
Suede Lietuvoje vaiteliu, 
Tokie pisorelei piningelus 

renka, 
Padeda vaitelio ranka.

Ne trukus vaiteli iszparduoda, 
O rasztininkelis iszsimeluoja.

Mano dukters Kazimiera Sziaulai- 
te ir Vincas Slavitzkas buvo ant bar
do pas mane ir abudu su mano dūk 
tere iszvaževo ten kur apie Boston, 
Mass, duktere esą 15 metu senumo 
kaip szneka tai mirkezioja o vyras 22 
metu senumo 5 pėdu ir coliu augsz 
ežio apskrito veido turi gymines 
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 dede Vincas Boguszis paei
na isz Suvalku gub, Sejnu pav., Lei 
punu gmino, Liszkevos para., 19 me 
tu kaip amerike pirmiau gyveno 

I Schenectady, N. Y o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas tegul duoda 
žine ant adreso:

J no. Boguszus
72 Barnis st. Ashley, Pa.

Mano draugai Seb. Gegužis paeina 
isz Suvalku gub. Nauruiesczio pav., 
Kidulių gmino, Sudargu para, antru 
syk amerike 4 metai adgal gyveno 
Cleveland Ohio teiposgi ir Elzbieta 

Suvalkup .eina isz

no Kaimeliu para 4 metai adgal gy 
ven > Pililadelpliioi jie pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

A, Stankus
416 Spruce st. Collinsville Ill.

Franas Buzas paeina isz Suvalku 
gub , Kalvarijos, pav., Krokeliaukio 

’ para., Antokolo kaimo, 5 metai adgal

bar nežinau kur turiu svarbu reikalą 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso: (to 44)

Jos. Lastauckas
Box 23 Excelsior, Pa.

Juozas ir Antanas Neverauckas
paeina isz kaimo Iszdagu teiposgi ir
Juozas Staniulis paeina isz kaimo
Kaulupiu turiu svarbu reikalu jis
pats ar kas kitas praszau duot žine
ant adreso:

.M ra
Box 114*

(tt °l)
Mozur

Krebs, Okla.

Mano tikra sesuo p » tėvu Zose
X’aitkus, palikau jia 11 metu adga-
lios Lietuvoje girdėjau kad pribuvo 
in Amerika bet nežinau kokiame 
mieste. Paeina isz kauno gub., Tel- 
sziu pav , ‘Navardieniu kaimo, Varle 
parapijos, Tegul atsiszaukia ant ad
reso: (to 44)

Kaz. Vaitkus
609 E. Centre st. Mahanoy City, Ta.

W. TRASKAUCKAS
/*< r m utiniu Lietuviszkas

GRABORIUS

Namine Mokykla.
Grimatlki angliszkos kalbos moky 
ntis be mokintojo (apdaryta) tl 

Valku Draugas ar^a kaip mokintis 
skaityti ir raszyti be mokintoja 15o. 
Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo lOo.
Aritmetika mokininmusi rokundu, su 
paveikslais (apdaryta) 35c.
Pinigus siuskit per money-order, adiesas 

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

Ne kurie vyrai yra toki kvaili, 
Jog pasakyti ne gali, 

Alų baczkutem perkineje
Angliszkom bobom Javinėje. 

Girdo jaises ir joju vyrus, 
O bet laiko juosus Uz kvai-

sakyti, jog tai

NEW YORKO GARSAUS
Dr. F. Hartmaiiiio

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

teip pasekminga, kad šilas daktaras gali pwldl 
vikriausias ir geriausias būdas išgydymui visokiųdžiuodamas

ligų; todėl kad tai yra paslaptys surastų raistų paties Dr. Hartmann* ir pa" 
slaptybė to išradimo- apie kuria kiti visai nežino tojo budo sutaisymo vaistų 
kaip Dr. Hartmannas yra išradęs. Kadangi lai naujas būdas gydymo tik 
dabar atidengta, tai ir vadinasi NAUJA METODĄ GYDYMO, — be abejones 
kuri sergantiems pagelbsti ir išgydo greičiaa ir teisingiau, negu koksai iu 
jermulka iš New Yorke netikras. Dr. Hartmanui, yra dėkingi žmonės, 
kurie tik kreipėsi priėjo, tai visi apturėjo sveikatą, tik pasidėkavojant jo 
geriems vaistams ir NAUJAI METODAI, kurią naudoja išgydymui sergančių. 
Jeigu tūlas vaikiozas tik buvęs New Yorke ir pas mane, o pabėgęs iš čia, ne- 
sisarmatija užsidėjęs žydišką jermulkąsu kitu, vadytis dideliu daktaru, įsi 
galit žinoti, kad Dr. Hartmanas turi būti daug sykių didesniu daktaru, todėl 
kad suvirs per 20 metų New Yorke hospilolėsia buvo ir dabar gydo žmones 
tam pačiam mieste. Geras daktaras nereikalauja bėgiot. Dr. Hartman viso
kias ligas išgydo be peilio; ir nežudo žmonių bu aperacijomi, nes pagelbsti su 
gerais vaistais.

Nereikia daug kalbėti, bet štai patys žmonės kalba, kurie yra dėkingi 
Dr. Hartmanui už jo gerą gydymą; tad~il daugumos nors porą laipiname

Guod. Tamlsta Daktare.
Aš žemiau pasirašęs, širdingai dėkavoju Dr. Ferd. Hartmanui, už išgydy

mą nuo ligos, kuri kankino mane per 3 metus, skaudėjimas viduriuose, page
dusių nervų ir kraujo; kas mane labai privargino. Nors kili neįstengė išgy
dyti, bet kad Dr. Hartmanas pataikė, ir pamatiškai išgydyti, tad pri- 
pažinsiu, kad esi geras daktaras. FR. LEVACEK3,

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

Su džiaugsmu siunčiu didelį dėkingumą už išgydymą mano vldnrlų ligos, 
išbėrimo kūno, blogo kraujo, sutinimo ir skaudėjimo blauzdose. Dar karta 
sakau, nemažai esiu dėkingas už sveikatą. JOS. TURKEV1ČIA,

695 Sheridan Road Canal, Wilmette, Ill.

Kad kitiem* pagelbėjo, tad Dr. Hartmanas gali ir tau pagelbėti, tai atsišaik 
pas j į parašydamas lietuviškai, aprašar-t 1 igą, o apturėsi tokius vaistui ir pa- 
gelbą, kuri tau išeis ant sveikatos nuo rheumatizmo, dispepsijos, nusidėvėjimo, 
širdies ligos ir kraujo nečystumą, kaip tai iŠbOrymus ir niežėjimo odosant 
viso kimo ir t. t., teip-pat užkietėjusių vidurių, nuomario, mažumos kraujo 
ir įvairiau piktas ligas, kurias dėlei negražumo vardų neminim ir nuo sau- 
žagystės, teip-pat ir moterų nesveikumus ligų ant kurių tik sergate. Alsi 
šaukite ar parašykit apie savo liga adresuojant*

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

Dr. F. ITartmano, paraše ir jau išleido knygą po vardu “NAUJA ME
TODĄ". yra lai žingeidi knygele, kuri aprašo, kaip kraujas teka po žmogaus 
kūną ir visokias ligas. Prisi ųskie 10 cenlij ir čionai paminėk savo liga ant 
kurios nesveikas ir iškirpęs prisiekia.

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

No. ir gatvės.........................................w.................................................. . .......

Miestas ir Steltas...

OBOLIU SVIESTAS
Padirbtas isz “vaisiu karaliaus” —yra sveikiausia 
valgiu. Jis labai sotinantis, drutinautis ir užlaiko 
jusli organizmu sveiku.

Crubro Obuoliu Sviestas skiriasi nuo kitu.

niaiszu ir uždarytas sveikose einalijuotuose dežese. s 
$100 NAGRADOS.

Cnihro konservai ir raugintos daržoves yra absoliu- 
tiszkai yrynioir padirbti isz geriausia produktu. 
į,luu duosim kiekvienam kuris ras Juose koki priemaisza.

10c. ir 25c. dėžutė.
Sziandien pradek ji valgyti.

Severus Gyduoles Praszalina Ligas aut Visados.

Ka turi atsakyti“?

Žmonis ne gali szale būti,
Turi toliu nog tos szunijos 

traukti.
Pilkyte m gerkle savo procia 

del kitu,
Juk turyte in vales piningu, 

Mislinate, jog kaip gerkle pri- 
sipilsyte,

Tai pas kokia ajrisze malone 
ingy si te?

Ne! da ant galo in kaili gau
sy te !

Tas Miczigane dedasi.
Kur lietuvei teip elgesi,

Ar ėsi sveikas? Nuvargęs? Persidirbęs? Nieko nenori?
Nustojęs visu siekiniu? Neužima tave joki smagumai?
silpnas ir apsunkės' Iszuales^ Liežuvis aptrauktas? Už- 
kietėjimas viduriuTankus galvos skaudėjimas? Viduriai SžJsas 
nevirina? Iszrodai seneniu negu esi? Nusiramink ir vartok

SEVEROS

Dėdės Šamo laivoriai geriausi szovikai.
Ne senei laikytosia manevruosią szaudime isz 12 coliniu 

armotu amerikoniszki laivoriai pasirodė geriauseis szovykais 
in cieliu. Jago apsvarstisime, jog kožnas tokis szuvi: kasztuoje 
mažiausia 800 doleriu tai neužsimoketu leist ant vėjo. Pa
veikslai parodo parengima cieliu ir peržiūrėjimo szuviu po

Kaip naršei ir be drąsos, 
Tai vis iszkerta visados,

Buvo pakviestas kunygas ir 
spaviedojo,

Žmonis iszklause, na ir nus
tojo.

Tame viena boba paszauke; 
“Palauk, da ne stok 
Mane iszspaviedok!”

O tai buvo boba isz tu man
dril,

Ka tai prisiskere prietdavatku, 
Mat mandrei pasirodė, 
Savo drąsumą parode.

Teip jau, likosi iszklausyta, 
Bet no visu ant juok palaikita, 
Juk tai prasezioke,— ne dyvai, 
Del tokios cziukes ir teip ge

rai!
Ba kad kitaip mokėtu, 

Tai kiauliszkai ne atsilieptu.
Jagu mes teip kuningus pa- 

guodosime,
Tai savo tautos ne iszlulosime. 

Apie tai gavau telegrama, 
Bus ant szendien gana.

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

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

Iszberimai Odos Nebūk Nervuotu
priguli paprastiems apreiszkinias 
ir pasekmes negero kraujo. Nau
dinga ir tikra gyduole nuo ne- 
szvaraus, silpno ir menko kraujo, 
o taipgi gydymui kitu odos ligų,

Nervuoti žmones negyvena ilgai. 
Turime gyduole, kuri numalszina 
ir sutrumpina nervus, suteikia 
palengvinimą ju suirime ir suma
žina suerzinimą organizmo. 
Tukstancziams asmenų turineziu 
suirusius nervus pagelboje

Severos Valytojaus Kraujo
Boninite kasztuoja doleris

Severus Nervoton
Bonkute kasztuoja doleris

Daktariszka rodą siuneziame dykai per gromata.
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Jodami prijojo prie akmeni 
nio stulpo pakelij stovinezio, 
ant kurio stovėjo medinis pa
veikslas Motinos Dievo. Vie
nas isz ju pažiūrėjęs in stovila 
tarė: “Jau gana prisistovejai 
iszkelta nekensi kad atsigulsi 
in minkszta žole.”— Tai paša 
kės iszsitrauke karda isz 
maksztu ir kirto smarkiai juo- 
mi in stovila, arba paveiksią. 
Paveikslas nupuolė, bet pul
damas puolė tiesiog ant nedo
ro kareivio, iszmusze jam de- 
szine aki ir sumusze smarkiai 
galva, o apart to tas nedoras 
darbas jo pridarė jam da ne
mažai rupeseziu ir nesmagumu 
kadangi negana kad turėjo at
sakyti priesz savo vyresnybe, 
bet ir usz stovyla valscziui už
mokėti.

5. Tūlam kaime prie upes 
Rlioep’o, kur gyventojai neap- 
kenezia grinai krikszczionisz
ko gyvenimo, tūlas geras krik 
szczionis patalpines prie savo 
namo paveiksią Motinos Dievo 
naturaliszko didumo. Darbi
ninkas dirbans arti stoviu- 
ežiam nuo ten fabrike, maty
damas tai, tare in savo san
drauga: “Žiurekį jau ežia pra 
deda apsireiszkinet tikrai mu- 
riniszki veikalai.”— Vos tai 
isztare, rato krumpliai pagavo 
jo ranka ir maszina mauko 
jam ja.

Idant priminti jam kad Die 
vas ji nubaudė usz pikta iszsi- 
tarima draugas tarė:

“Tai muriniszkas veikslas 
kaltas.”

Tie žodžiai teip smarkiai da 
lipstejo sužeista kad stojo kaip 
indiegtas visai pamirszes apie 
savo skausmą.

Dabar suprato nelaimingas 
viską ir mate savo nusidėjimą 
ir jaute bausme Dievo....

Daug panasziu atsitikimu 
galima butu privesti czionais, 
kuriuose aiszkiai žmogus pa
mato esybe Dievo, bet man 
ding tuokart bus pakaktinai, 
idant skaitytojui nenusibostu, 
o kiekvienas krikszczionis do
ras ir isz virszminetu gali su
prasti, kad žmogus nusideda 
priesz Dieva net ir isznieKin- 
damas religiszkus abrozus, ar 
paveikslus.
Atsitikimui bausmes Die

vo už fszjuokinejima 
bažnytiniu cere

monijų.

Kaip sena ira žeme Vinczevone Indijose.
Pas ne kurios sztamus Indi- 

jonu taip vinezevojesi jaunikis 
invesdineje nuotaka in vande
ni in kuria draugia eina kuni
gas su karve ir versziu.

Jaunikis paduoda viena ran 
ka savo milemai, o kita kunin- 
gui, kurie aplaistineje karve ir 
verszi su vandeniu, kalbėda
mas kokias ten maldas.

Paskui kuningas surisza 
skvernus in draugia jaunikio 
ir nuotakos ir gauna už savo 
žigi karve su verszuku, —- 
Karve pas Indijonus ira szlo- 
vinta kaipo szventas žvėrelis.

damas oran mato židra spalva, 
žiūrėdamas in jurias mato ten 
vandeni žalios parvos. Kamba 
riję, arba aplink save negal 
matyti oro spalvos, bet juo in 
labjau atitolinta daigta žiūrės, 
tas daigtas persistato jam mels 
voj, židroj szviesoj, žiūrint in 
erdve mes teipgi matome židra 
spalva. Taigi kada mažai ma
tome oro jo tikros spalvos ne
matome, bet juo daugiau jo 
bus priesz musu akis tuo aisz- 
kiau matome tikra oro spalva. 
Viedre spalvos vandenio teip 
gi nematome, bet ten kur van
denio daug jau ir tikra spalva 
matome.

Teip ligiai ir žmogus, kursai 
moraliszko mokslo tur tik bis- 
kuti, kursai teipgi biski žino 
isz mokslo apie gamta visus 
gamtiszkus apsireiszkimus pa
laiko už veikalą paczios pri
gimties, bet klausk tokio isz 
kur eme pradžia tas apsireisz- 
kimas, tikrai, nepasakis teisin
gai, kadangi jis nenorėtu esy
bes Dievo iszpažint, o tikros 
priežasties apsireiszkimo atrast 
negales, nes negali atrasti ir 
didžiausi mokslincziai, jei ne- 

1 pripažins lyg viskas paima 
’ pradžia nuo Dievo kad kiek 

vienas dalikas, kiekvienas ap- 
reiszkimas uszsimezga rankoje

1 Dievo.
' Tikėkim in Dievo esybe, 

Kadangi Dievas turi būti, 
Nes kas duod’ gamtaigalibe. 
Tuos apreiszkimus gimdyt?- 
Bet juo daugiau mes turesi-

1 me moraliszko mokslo, juo 
’ daugiau tirinesime mokslą mu 
1 su krikszczioniszko tikėjimo, 

tuo geriau ir aiszkiau matysi 
me tikra jo spalva, tikriau ga 
lesime pasakyti apie 
tikybos, tuo tvircziau 
krisime, kad mokslas 
ežios yra neklaidingas.

Negalima tvirtinti kad visi 
tie atsitikimai, kuriuos jau pa
davėme ir paduosime yra tik 
prastais priepuoliais, kadangi 
juose tikrai matos kokia virsz 
prigimtine, esybe kuri redo 
svietu, kuri pridaboja tvarkos. 
Teisybe buna atsitikimai nelai 
mingi kame buna kalte paties 
žmogaus, kada negalima kal
tint Dievo, kaipo baudžianczio 
bet yra toki atsitikimai, ku
riuose tikrai ir aiszkiai mato
mas buna suradimas virsz pri
gimties, bausme Dievo, arba 
vėl malone Jo ant žmogaus: 
dažnai atsitaiko kad žmogus 
tik malonei Dievo turi būti de 
kingu usz gyvasti, kuriai ne
laimingam atsitikime grūmojo 
baisus, rodytųsi neiszvengemas 
pavojus ir galas.

Paduosime ežia kelis atsiti
kimus mirties be szventu sa
kramentu, pripažintus už baus 
me Dievo. Tikime mes, jog 
szveneziausiame Sakramente 
po paveikslu duonos yra tik
ras Dievas, ka patikrina daž
nai atsitikimai, jog tas, kuris 
daro sau isz to juokus, niekad 
nesulaukia priimti Szvencziau- 
sio Sakramento Altoriaus 
priesz mirti, jei nenumirszta 
staiga mirezia, mirszta didelėj 
neramibej, kuomet žmogus do
ras aprūpintas szventais sakra
mentais mirszta ramiai su vi- 
siszku pasidavimu valei Dievo.

(Da bus.)

Del muso vaiku

kokybe 
persiti- 
bažny-

W. Rynkewiczius
-iNOTARIUSZAS:-

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

Oidziause Lietuviszka Agentūra. Kontoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokia Linija.

Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausiu ir 
reriaušiu Laivu.
siuneziu Piningus in

Visas Dalis Svieto 
freieziause ir pigianse. 
Visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino

Iszduoda Dostovierne 
tel tu ka nori savo dali 
Jetuvoje kam pavesti.

Nėra abejo, kad žeme ira la 
.i sena, nes kaip susekta ira, 

tai reikėjo milijonu metu, ko- 
ei žeme ingijo dabartini pa

vidalą ir tobulibe. Rasztas 
Szventas mini, kad Dievas su
tvėrė dangų ir žeme in szeszias . 
dienas bet nežinia kokios ir ] 
kaip ilgos tos dienos buvo, ka
dangi per dienas minavojamas 
Raszte Szventame tankiai rei- 1 
kia suprasti ilgesni arba trum
pesni laik-truki, anot liudiji- 1 
mo to pat raszto szvento, kad 
pas Dieva viena diena ira, kaip 
tūkstantis metu ir tt. Tai-gi, 
kiek musiszkiu metu tilpo in 
anas dienas, per kurias Die
vas svietą arba pasaule tvėrė, 
— tai nieko ne žinia, nes rasz
tas szventas apie tai nieko ne
paduoda. Visai kitoks klausi
mas iszeina, kaip sena ira že
me tokiame pavidale ir tobu- 
libeje, kaip dabar ja matome 
arba kaip seniai ant žemes gi- 
vena žmogiszka esi b e su pra
kilnia ir daug-galia duszia, 
kurios veikimo vaisiumi ira 
visa žmonijos kultūra ir civi
lizacija. Rasztas szventas tie
sioginiu žinių, rodo, apie tai 
mums nesuteikia, tacziaus pa
gal geneoliogiszkas skaitlines 
iszrinktosios židu tautos ir pa
gal pažimetas raszte szventame 
josios dejas suliginime su kitu 
tautu tinimu kronikoms mena
ma ira vienu tam dalike žiuu- 
nu, kad no pasirodimo ant že
mes pavirsziaus pirmųjų musu 
tėvu turėjo jau praeiti apie 

’ 10,000 dabartiniu metu,— kiti 
' vėl žinunai to daliko sako, 
■ kad nuo pirmųjų musu tėvu 

iki musu dienu daugiau ne 
’ praėjo, kaip apie 5000 dabar

tiniu metu. Katalikiszkas mok 
’ slas ir bažnis tikras savo nuo- 
’ mones tame dalike pasaulei da 
1 apskelbė, o dėlto in žemes se

numą value tikėti ir rasziti, 
kaip kam patiuka, nors pati 
szventa Romos-Katalikiszka 
Bažniczia laikosi nuomones 
mokslincziu susektos, kaipo 
labiausiai tiespanaszios, kad 
nuo pirmųjų musu tėvu Ado
mo ir Jievos iki užgimimo Je- 
zuso Pono svieto Iszganitojo 
praėjo 4004 metai,— o kaip 
žinia ira nuo užgimimo Viesz- 
paties Jėzaus jau ejua 1903 
metas, tai-gi nuo pirmutiniu 
musu tėvu sulig musu dienu 
jau, turbut, eina 5907 metas.

Tokia, mat, skaitline metu 
jau jeigu nėra visiszkai tikra 
sulig senumo žmonijos ant že
mes, tai vis-gi ji bus aidžiau
sia teisibe arba tiespanasziau- 
sia, del-to ta metu skaitliu 
priėmė beveik visos civilizuo
tos krikszczioniszkos tautos.

Del Draugyscziu...
Pristatau puikes Szarfas 

Juostas, Kepuras, Karūnas 
Špilkas ir 1.1.
Su kokiu nors reikalu 
kas-link Szipkorcziu, 
Piningus ir 1.1, 
Raszykite pas mane o 

i aplankysite teisinga 
atsakyma.

Ponia: — Del ko turejei ap
leisti paskutine tarnysta?

Tarnaite:-— Esu teip graži, 
jog visi mane laike už ponia, o 
ponia už mane.

Riaurus papratimas. (
Mokytojaus Visbara visai ( 

blaivus žmogus; jis niekuomet j 
negeria jokiu biaurybiu, nuo ( 
kuriu žmogus ir kvaišta ir 
nualina savo sveikata; be to j 
jisai niekuomet nėra rūkęs.

Karta jis ėjo su savo duktė- , 
ria per kaima ir susitiko pažis 
tama kaimieti, Joną, kurisai , 
laike dantyse, pypke. Kaimie
tis buvo visai iszdžiuves, koše- , 
jo ir spiaude.

Isz Jono lupu ir isz jo pyp
kes kėlėsi dvokiantis durnai- 
Mergaite, suuodusi ta smarve, 
kuone apalpo; ji eme spjaudy
ti ir tarė.

— Teveli, kam tai žmones 
laiko dantyse tokia bjaurybe, 
kam jie save dvokina? Juk tai 
ne valgis, nei koks gėrimas!... 
Juk tu, tetuszi, nerūkai, mama 
teipo-gi, o ir svecziai, kurie

■ pas 'mus lankosi, niekuomet 
tokios biaurybes nevartoja.

■ Juk be to galima gyventi?...
— Tai biaurus ir neprotin

gas papratimas,—' atsake mo
kytojas savo Aldonukei,— tu 
sakai teisingai, be to galima

■ gyventi, ir ^žmogus, kuris tos
■ smarves nevartoja, yra daug 
• sveikesnis, laimingesnis, kan- 
’ tresnis ir ilgiau gyvena!
■ Netrukus juodu priėjo kai- 
> mo bažnyczia ežia szalis baž- 
1 nyczios sienos, gulėjo gana pla
■ tus akmuo. Mokytojas rodyda 

mas mergaitei akmeni tarė.
— Matai szita akmeni?., jis 

ežia guli prie sienos apie szim- 
ta metu. Pažiūrėk in akmeni, 
dukrele, tai pastebėsi ant jo 
duobele, ar žinai, nuo ko ta 
duobele yra pasidarius?

— Nežinau,— atsake mer
gaite.

— Tai asz tau pasakysiu, 
ja iszduobe laszai vandens, ku
rie per ilgus metus varvėjo 
nuo bažnyczios stogo, ar snie
gui tirpstant, ar lietui lijant.

— Tai nuostabu!— suriko 
Aldonuke:— tokie minksztu- 
cziukai laszeliai gurina kieta 
akmeni!

— Ar žinai, dukrele, kas 
pasidarytu su kreida, jeigu ji 
gulėtu ant tos vietos, kur szi- 
tas akmuo guli?

— Kreida dar labiau la
szai krizdami nuo stogo gurin
tu.

— Taip, tu pasakei teisin
gai. kreida dar labjau ir grei- 
cziau gestu. Na, o jeigu vieto 
je akmens padėtumėm dideli 
kąsni druskos?

— Tai druska žinoma, urnai 
visa sutirptu, palijus mažam 
lietui.

— Tikra tiesa kalbi, mano 
dukrele! Tad kaip anie 'laszai 
vandens akmeniui kenkia ma
žiau kreidai—labiau, o druskai 
labiausiai, lygiai taip ir taba
ko nuodoi kenkia žmonių svei
katai: vieniems 
tiems daugiau ir 
biausiai: bet 
žmogui rūkymas 
tabako sutrumpina gyvenimą: 
vienam deszimczia metu kitam 
dvideszimczia, o treczia— dar 
labiau!

— Todėl, tu, tėvuži, visai 
sveikas ir niekuomet nei gydy
toju, nei vaistu nereikalauji.

— Taip, Aldonele matai ir 
dauguma mano mokiniu seka 
mano pavyzdi: kai- kuiie net 
man laiszkus raszo pasigyrda- 
mi kad jokiu nuodu nėra pri
pratę vartoti, tik ’aeziu mano 
pamokymams, ir geram pavyz 
džiui. Tas geriausiai pamoko, 
kuris pats pavydime gyvena, 
kuris taip daro kaip kitus mo
ko gerai daryti. Yra senoji 
lotynu patarle, kuri sako:“ Žo 
džiai nulekia, o pavyzdžiai 
traukia.” Taip, dukrele, aisz- 
kinkim visiems, kad rūkymas, 
lygiai kaip ir vartojimas spiri
tiniu gėrimu yra labai biaurus 
ir kenksmingas papratimas! 
Beto kiek jis nelaimiu yra pa
daręs kad visos triobos ir ja
vai nuo rūkymo sudegei Ai, 
kiek tas nelaimingas paprati
mas žmonėms pinigu isztrau- 
kial

Ligone:— Susimylėk, dak
tare, liepei tamista parodyti 
liežuvi, o asz jau laikau de- 
szimti minutu iszkiszta, o ta
mista ne nedirstelejei.

Daktaras:— Jau dabar ta
mista gali pakavoti liežuvi, no 
rejau tiktai turėti spakaju pa
kol parasziau receptą.

Ūkininkas in žydą:— Pasa
kyk man, Mausziau, delko žy
dai ne nori užsiimti ūke?

Mauszius:— Nu kaip žydai 
butu ūkininkais, kas tada da
rytu geszefta?

Vienas žydelis parėjusia isz 
kariumenes savo draugo klau
sia:— Pasakyk man Cbassai, 
ar tu szaudau isz strielbos?

— Szaudai,—■ atsake.
— Ar balsiai?
—- O teip, balsiai.
— O ar nakezia ir szaudai?
— O teip, ir nakezia.

.. — Tai jau galas, juk pa
tamsyje gali kitam in aki 
szauti.

in-

Nesibucziuoje.
Randasi tokios szales ant 

miszkos pavirszes, kur ne žino 
kas tai bueziuotis Tolimuose 
Bituose, Birme, visose dalise 
Indiju, Kinuose ir Japonis, 
teipos-gi ant ne kuriu salų 
Tikojo Didmario žmonis nie
kados nesibueziuoja. Jaunos- 
japonaites nežino ka tai ženkli 
na pabuezevimas; Kinczikui 
ir Indusui ne ant raisles ne 
ateina pabueziuot milema, o 
motinos tose szalise gana gla- 
monisi su vaikais, nes prie jiu 
lupu savo ne dalipsto. Ir žie
miu szalise Eskimai nesibu
eziuoja, nes vietoje pasibueze- 
vimo trina nosis in nosi.

že-

Introligatorne.^
APD1RBTUVK KNYGŲ.

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

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagis, Draugas, Tėvynė ir Lt.

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

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

Cor. Elm. & Main Sts,. Plymouth, Pa
... SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu

25c.

Fgiulero No.l. 25c. 
Egiutero No.2. 50c. 
Zmijecznik 25c. 
Gumbo laszai 35c. 
Meszkos Mostis 25c.
Trejanka 26c.
Linimentas Vaikams
Gyduoles nuo Kosulio25c. 
Liepiu Balsamas 25c. 
Aulylakson del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo

Kirmėlių 25c.
“ nuo Kirmėlių del 

suangusiu35c.
Vanduo nuo Akiu skaudėj! 

- mo 25c.
Ugniatraukis - 25c.
Skilvio Laszai - 25c.
Gyd. užlaikimui Viduria

vimo ir Kruvinosios 75c.
“Uicure“ arba gydymas 

Rumatyzmo - 13.50
Gyd. del nemaiimo Pilvo 

(60c.
Milteliai apstabdymui 

Galvos skaudėjimo 10c.
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c.
Mostis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c
Geležinis sudrutintojas
> sveikatos - 50c.
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c.
Vaistas nuo I 

Corn

Del Visu
Kentėjimu ir Skaudėjimu.

Geriause gyduole del skaudėjimo 
Galvos, Katara.Pecziu, Krutinės 
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio, 
Nuralgija ir nukandima visokiu 
vabalukri.
Pasarga: Kas nori parsitraukt 
gyduoles perekspres turi atsiusti 
$1 isz augszto, o už kitus siunezi- 
ame per c.o.d. Mažiau negu už 
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
kasztus apmoka pats apturejas. 
Siunsdamas piningus per Money 
Oredr visada paduok tikra ir 
aiszku savo adresa.

czia specialiszkai ii

GYDYS GYDYTOJAS

Dr. Ig. Stankus M.D.
Pabaigęs inedikaliszka mokslą Universitete 
Indianos valstijos teipgi buvo miestavn dak- 
aru Indianapolis, Ind. katram turėjo did

■entus nes nei:

tikra U.utHzka n broliszk: 
ai m tint sunkei uždirbtu- 
igyde- ir paleidęs savu pi

laklariszka gydimą ir geresni pasistoravinv 
tegu pas koki sveitiintuuti. Kožnas kuri 
ikrai gydinsis pas mane supras kad a*z es 

pabaigęs didesni daktariszka mokslą ir ka-

Gyduolis nuo Grippo 25c. 
Plauku apsaugotojas 50cj 
Muilas Plauku '

Milteliai nuo Kepenų 35c 
Valytojas Plemu " 

žiuose 
Rožes Ealsamas • 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Laszai 
Svelnitojas 
Kraujo valytojas 
Nervu Rami toj as 
Egzema arba odos 

mas pas Vaikus $125 
Groblevskio Pleisteris 

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

Ausise 25c.
Gyduoles nuo Riemens50c 
Vengersko Fixator del 

Ubu 15c. 
Inkstu Vaistas (mažesne) 

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

Dantų arba abelnai 
skausmo ir skurbutis $1.25 

; Gyduolių ir mostis nog 
Parku ir Niežu $2.00
Gyduolių ir mostis nog

Dedervines $2.00
Gyduolių nuo Paslaptingo 

Ligos $50.

saugoto
10c

Drabu.
- 25c.

- 25l.
- 25c.
- 50c.

35c.
$2.00
$1.00

uždegi

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

Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvania. Užrubežines 
kapitolas $40,000.00. Locnas Namas vertas $150,000.00. 
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta. 
procentą nog szimto. Sziuncziame piningus in visas dalis 
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokiu Linijų. 
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir Užrube- 
žiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats P. V. 
Obiecunas organizatorius tos Bankos. KreipKitesBU visokeis 
reikalais prie Musu Bankos per gi omatas ar asabiszkai o mes 
iszpildisime visokius jusu reikalus greitai, teisingai ir gerai. 

M;Piningu ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi 
»A~.per Express arb Pacztini Money-Order.

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. Asz gydžiu:

“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: Nog 9 ryte lyg 9ad. vakare.

Apsiimu Pasekmingai Iszg-dyti Ilgis 
rumatizmo, skaudėjimas szonu sąnariu kan 
Iu, streinu, kojų, pecziu. nuo visokiu krauj< 
ligų, užkreczemu liiiszku ligu, trypei- szankn 
dūlis, užkietėjimą ir nedirbima viduriu, isz 
bėrimą, nezejimu ir augima ant veido ii 
kūno visokiu sp-igu. dedeiv uiti ir slinkim: 
plauku, galvos skaudejima. szirdies inkstu 
<e|»niu ir plaueziu ligas visokiu nervu ligas 
įcuralgija. drebejima sąnariu, greito supy 

Kimo, negalima miegot ir iszgasczio greiti 
pailsimo, sunkaus kvepavirna, perszaliino 
■logu ir nusilpnejimassveikatos visokiu mo 
icriu ligas skausmingu ir neregu!ariszki 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo. 
Jaigu negalima prib-ti asabiszkai tai para 
szykite o asz supras i, isztirau ir duosiu rodi 
o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. Ni 
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerikc 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biednus Gydau Dykai!
Turiu Specluliszka Diplomą dc<

Darinio Visokiu Operacijų
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszku ligų Nereilc kankytis ir 
būti ubagu visa i-avo amži nes po operacijos 
Kali būti iszgydytas už maža preke. 
Iszgydau su operacija ruptura, apendedtis 
vėžio skilvije, auganeziu akmeniu, visokiu 
skauduliu, guzu (tumors), kepeniu, ink.-tu, 
ir pusliti. Darau operacijas ant girfu, kaulu, 
nervu, smegenių, moterių ir vyriu gymdančiu 
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytaisau 
ir padarau sveikais. L\i! operacijų kviecziu 
[>as mane. Turi usavo locna narna arba 
ligonbuti (Sanitarium).

Or. Ignatius Stankus M.D.
1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa.

Oficzv ) 9 lig 12 priesz piel.
V/11OV I 2 lig 4 popiet.

YT i j ( 6 lig 8 vakar®.Y alanuos J N®d«liomis2-5popiet

‘TJžtrucintas Kraujas” in 39

uszo ar potasu.
“Stryktura” ba peilo ir 

skaudėjimo.
“Varicocele” gydau in 15 d. 
“Szaszius” ir skaudulus skaros 
iszgydau greitai ir ant visados

vriovo AJUirivo; xiug wijie i/g T>nv»v» A vn
Nedeliomis nog 9 ryte lyg 4 popiet. Gyveniullr I fl|*Qn7 ± vllll 
Pittsburge nog 15 meta toj paczioi vietoj. UI I L UI U IIFloor Front Pltkharff Pa 
Kalbame Lenkiszkai, Rusiszkai ir Vokiszkai.

“Exzema” ir kitas panaszas 
ligas iszgydau labai trumpam dienu-be naudojimo merikuri- 
laike.
“Paslaptingas Ligas” in 3 lyg 
5 dienas.
“Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijos.

___ JPirkite pas mus §6' 
J Ivtll vertes tabako ir iszsi z 

rinkit sau dovana isz sekaneziu 
daiktu: 1.-Naujausias importuotas 
Fonografas, su didelia nikeliuota 
dūda ir Rekordu, kuris grajina 
garsei ir aiszkei. Kiekvienas gali 
turėti savo name koncertą. 2.-Ge-^ 
riausia Armonika vokiszko iszdirbinio su notom ir t.t.

3.-Gražus, nikelinis laikrodis su mužike, 
kiekviena karta mužike grajina 10 minutu. 4.-Gražus, padailinti vyriški 
arba moteriszki laikrodėliai. 5, Stalavi inrankiai gražioje dežuteje: 6 
peiliai. 6 szakutes, G dideli szauksztai, 6 maži, 1 peilis sveistui, 1 szau- 
ksztukas cukrui. Apart tu duodame iszsiskirti: gražu albuma fotogra
fijoms su mužike, 10Ą col.augszta; Gražu užbona alui, su muzike 8Ą col. augszczio, 
su gražioms figūroms',kada užbona paimi,muzike grajina,okada pastatai vėl perstoją. 
Už musu dovanas vien norime, kad pagarsintumet musu firma. Atsiuskit mums ant 
rankos 50c. pacztiniais ženkleliais, o mes jums prisiusime 40 pakeliu tabako už $6, 
dovana per expresia. Kam prekes nepatiks, gali ji sugražinti.

English-Asiatic Tobacco Co. DeptNęW ^1*-St-

Sudžia:— Kada antra syk 
vedei?

Kaltinkas:— Na tiktai po 
smerties pirmosios moteries.

Vieszpats Kristus patsai sa- s 
vo mokslu inrenge bažnyczia j 
ir visos ceremonijos, apeigos i 
primena žmogui tik mokslą i 
Jėzaus. Todėl kas iszjuokia i 
bažnytįnias ceremonijas, iszjuo i 
ke pati Jezu Kristų, Iszganito i 
ju, nes niekina Jo mokslu tik
rai Dieviszku. Tokius žmones 
Dievas teisingai baudžia, kaip 
ligiai baudžia ir tuos, kurie 
niekina bažnyczia, kuri tikrai 
yra musu Dvasiszka Motina 
mokinanezia mus doros ir pa
žinties Di- vo.

1. Kuningas Albinas Sta- 
tz’as apsako atsitikima, kurio 
buvo pats liuditojumi, t. i. 
pats mates savo akimi’. Ir 
ezeip: Laike procesijos, tūlas 
gnodojamas abelnai ukesas 
W., kuningaiksztistej Badeno, 
ar tai del szposo ar su kokiom 
kitom mislimis inmete in ži
binte, (naudojamos tik procesi 
jose, kurias tai nesza brossvi- 
ninkai) laiszkeli, ant kurio bu 
vo paraszyta kelios eilutes 
raszto, kalbėdamas: “Sudegk 
neklaidingume popiežiszkas.” 
Tas drūtas ir sveikas vyras 
vos tuos žodžius isztare, prade 
jo silpt urnai, kad kojos po 
juom pradėjo linkt ir parpuo
lė neženges ne vieno žingsnio 
toliaus. Pasimirė ant vietos.

Mirtis be sakramentu 
szventu.

Mokslas musu tikybos nėra 
klaidingu; iszžiuri jis klaidin
gu tik, rasi, tiems, kurie ma
žai jo turi ir kokybes negali 
suprasti. Daleiskime oras ir 
vanduo turi parva, žino tai 
kiekvienas žmogus, nes žiure-

litilrink jog tau duoda l L

auk Nemotu

kai pergroję

mažiau ki- 
tretiems la- 
kiekvienam 

ir uostymas

S’emioti žmones Bareli't* j 
Turime gyduole, kari ! 

r sutrumpina aerns 
lalengiinima ju sniriwi^ j 

iiia suerzinimą «
'ukstancziams mm S |

u’rusius neims pagelto,* Įj

ros Nerrotai
BonhlrWl111'”’'

COLUN5NEW ^t^cal
. I40 W. 34™ Street. New York City

Atsiųskite 10 centu markiems pačto, o apleikisitė garsinga 
knyga “Vadovas in Sveikatą”. Knyga ta mokina Jumis, 

kaip sveikata savo užlaikite o ligoj-kaipgalima ja atgautė.
Rašikitę dar šiadiena prie Pro S. E. Hyndman, Miedikališko Direkt.

■idirl«? NitloMifl' į 

art-joki .niaguiiiii!
iežuvis aptraukto! Ii Bl
- .-kaudėjima.'! Vidurį S__
ii Nusiramink ir raito!?

ika- 
tai- 
isas
nui 
tęs 
5c.

Veiksme laszo vandenio.
“Des neue Blatt” danesza, 

jog vienoje apigardoje Vokie- 
tijo prie alaus kalbėjo apie vi
sokius daigtus ir vienas darak- 
toris isz kaimines mokslaines 
pasakė, jog ne tiki, idant kas 
norint iszlaikitu puolanczius 
laszus vandenio. Ant to vieti
nis drutuolis, mėsininkas, at
sake, jog noi ingai apsiima, 
idant jiam vanduo varvėtu la- 
szais. Sutiko laižybas ir pra
dėjo. Drutuolis isz pradžios 
szposavo ir juokėsi laikidamas 
savo ranka apnuoginta, ant 
kurios iu viena vieta no augsz- 
tai nupuolinejo laszai vande
nio. Po dvieju szimtu laszu 
nubudo, kada užpuoli 300 la
szu susirauki baisei no skaus
mo, kada nupuoli 350 laszu, 
truko skūra ant rankos o kada 
nupuoli 420 laszu, mėsininkas 
atemi ranka, ba jau ilgiau ne 
galėjo dalaikit. Ir reikėjo 
dvieju nedeliu laiko, kol ran
ka užgijo, o kuri teip sutino ir 
pamelinavo, jog vos iszgidi.

“LIETUVISZKAS
PASAKORIS”
-:arba:-

Surinkimas visokiu Pasakų isz 
visokiu Liežuviu.

414 Puslapiu; 5Ąx7į Coliu Djdumo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

Jonas karalaitis, pauksztis ir 
vilkas.

Paikszas Jonukas, arkliukas 
antaite ka auksinius kiauszinius 
dėjo ir kiaulaite žemeziugpile. 
Karalaite paversta in varle. 
Karalaite stebukl-ruerge.
Jonukas karalaitis ir nematomai 
muszanti lazda.
Netikėtas karalaitis.
Remuneles vainikėlis.
Velnes ir mužikas.
Melagis.
Giliukningas zbrajus.
Zerkolas.
G ūdras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Milžinai, maži žmones ir 

niksztukai.
Du brolei.
Karalaitis vargutis, szunitis 
lojutis, katinėlis niauklelis ir 
raganiszkas žiedas.
Petras Bude.
Tris brolei karalaiczei ir 
sergantis ju tėvas.
Szleivis (tikras melas).
Mužikas karalum.
Mikutis kupriukas ir niksztukas.
Raganiszka pleczkute.
Jonukas pauksztukas.
Karalius vargutis.
Žuvininkas, geniuszas ir juodu 

salų karalius.
Akmedas ir raganaite Paribana.

PREKE TIK $1.00. 
fiQF“Nuiiuntimo kasztus mes apmokame.

=: Adresą vokite :=
W. D. Boczkowski-Co.

Mahanoy City, Pa.

1 /i M F T U kaip Dr- E- c- Collins 
IVII-I V Uždėjo Medicališka
Instytuta, po vardu “The Collins 
New York Medical Institute”.

Nuo 14 METU DaktaraiMedi- iNiuw avie, i \j kališk0 Iųsty.
tuto “The Collins N.Y. Medical Insti
tute” gydo Lietuvius Amerikos. Jaigu 
gydymas ne butų pasiekmingas ir vai
stai ne užganadintu paciento tei Me
dikališkas Institutas ‘The Collins New 
York Medicai Institute” ne butų di

džiausiu Institutu tokio budu Amerikoj.
Dr. E. C. COLLINS

Uždėto jas.
Nuo 14 METU musu Daktarai gydė tianai, kur kiti 

daktarai gialbet ne galėjo. Tukstančiej 
dėkingu laišku darodija apie tei.

Nuo14 METU užpirkdavom tiktais geriausius ir grini- 
ausius chemikališkas vaistas, ka patvir- 

tit gali didžiausios Sankrovos Apteku Amerikei.
Nuo14 METU vaistai piarašiti pier musu Daktarus, 

yra suteisieti pier gerai užmokietus Ap- 
tekorius ir Chemikus Institute, o pier tei prašalintas kokis pri
malsimas ne ėistu preparatu.

Nuo 14 METU Medikališkas Institutas “The Collins 
N. Y. Medical Institute” buvo viastas 

sumlaniškai. Musu Daktarai neduoda pagialbos nelegališkuosė 
acitikimusė, mias nekados negvarentinam už išgydymą, musu 
prekes pigiausios ir vaistai musu gieriausi, kadangi žinome 
kaip jas sugamite.______________________________

Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nao 10-5 po pietų. Nedeldieniais ir 
Sventądieniais nuo 10-1. Utarninkais ir petnyčiomis nuo 7-8 v. vakare.

-;AGENTAS:-
Szipkorcziu iu ir isz Europos

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

Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia
Piningus siunoziu grietai ir pigei o p riek tau

po kaucija irno turite abejoti mano teisia*

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotai 

Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimuz 
Sekios, Sy filis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauoziu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimw, 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu, 

Reikale raszykite ant adreso
RD yni CD 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.Ulli KULtn Adinos: 9iki 5 vakar*. Nedeloj nog 9iki 4popi«t,

ISZGYDYTAS
Isz 10-tioes /Ąetipes Rupturos

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

Perejo penki metai Apriluje s.m. kada atsiszaukiau pas Daktara O’Malley in 
Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant du bei tavos Rupturos, padeymasmano buvo 
pavoyngas o su didele nebegale galėjau baigt savo darba. Gidytojai kurie man® 
priesz tai gydė: jog tai yra didele k vailiste mislint jog Ruptura duosis iszsigidynt 
be operacijos [asz e-mu prieszingas tokiu operacijų.] Po perskaitimui 
apgarsinimo laikrasztije Berwick, Pa., apie gidima Rupturos per Daktara 
O’Malley, nusidaviau in oflisa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos kur man 
Dr. O’Malley pasakė jog iszeidins mane isz kenteyniu.ne norėjau in tai intikeL

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

JOHN EVANS, Wapwallopan, Pe.

Dirželei niekad neižgidyns Ruęturos. Kožnas vyras motere 
ar kūdikis gali būti iszgydint nog Rupturos (kuilo) be 
skausmo ir perszkados per mano Kemiszka-Elektro Methoda. 
Asz esmu vienntiuis Specialistas ir galu gvarantyti jog tave 
iszgydinsu isz Rupturos. Mano spasabas gidymo Rupturos 
užtikrina kožnam iszgydima apie ka szimtai ypatų jau 
persitikrin per ka turi pilna tvirtybia prie manes. Atsiunsk 
■?c. marke o gausi knygute su abrozeleis apraszant mano būda 
gidymo Rupturos Rodą dikaj. Kas ne gali ant kart užmokėt, 
tai duodu aut iszn.okesczio. Preke užganadidante.
Prisiuskpacztine marke už2c. o aplaikysi Daktariszka knygute su abrozelais už dyka.Dr.A.OlalIev^t^s^ARRĖ, pa 
Uf I I 1 ■ I ■ M 11 V J t’zla rauoma Ir kalbama Lietu visikai ir LenkiaakaL
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NO. 6.
Visam

Gilbertville, Mass — Dar 
bai gerai eina.

— Lietuviu pusėtinas, bū
relis, isz tu visokiu atsiranda, 
apszvieta ant mažo laipsnio sto

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

su 
pa
su 

ant

n.

Kokis tai szmutoris 
Lodžeje—Lenki joja, ne turė
damas ka darit, pastanavijo 
padaritie szposa isz kvailiu

B

Atlieka kalviszka <larb<i kanngerianse. 
Paibo Vežimus, M.linines TuIsz s ir 1.1. Su 
uirszinineiais reikalais kiupkites pas mus o 
budie visame užganed mi. (9 ounf)

NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka 

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

ži 
nėr-

23 Akmenų Railroad Laikrodis 
Patentuotas regulatoris 
užsukamas isz virszaus 
del moterių ar vyru, 81 k 

gvarantuot as ant 20 
melu. Siusein szita 
laikrodi vinims C.O.D 
už $5.75 irexpreso 
leszas iszegzaminavi 
mui, jei nebus toks 
sakom, Nemokėkite 
nei centą.

ATMINKIT, 
toki laikrodi in $35 
duodam Lenciugeli.

Chicago, III

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

S'iinc/ia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
\gentai. Mano agentūra yra po 
pr'vžiura Ohijos Valstijos.

Su virsz minėtais reikalais galite 
pas mane kreipta per gromata ar 
tsabiszkai o visame kanogeriause 
.latarnau-iu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpinu 
Paszportus su patvirtinimu Konsulio.

visas 
O gal ir tasai 

szmutoris ta tai praminė apie 
tai, ne mislino, jog teip toli 
prasiplatins.

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Eotogral’istas

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

l’uikei ir pigei nutraukė vi»oker Fotografijas 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reitniis. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir L t. Panlnola visokes Ruimas 
Lietuvei su virsz-minetais reikalai netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris pa biro 
viską kanogeiiause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Fotograpijas ant Post-Karcziu.

15
garimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, 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.

Hazleton, Pa.— Darbai 
gerai eina, dirba kožna die
na.

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istorišKų ir mal- 

j da-knyglų. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
» fldfctof apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu-

zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Dideli Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ip lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich, 
3225 So.JHalsted St. Dept. s. Chicago, HL

Lawler ir 1‘uicell 
i’IHMOS KL\>OS KA1A1AI

W . i’iiic St., Mithuiioy City.

Kvietkos
žmonių. Ėjo jisai uliezia ir'^eI kapiniu ir daržu; vaszkines 

• t i i kvietkos del szermenu irt.t. Teipgi
mislina kn cze padai’lt, per ’visokiu gyvu kvietku del veseiliu, 

izertnenu. ir t. t. pas: (e®unf

Keushef, 215 W. Centre St.

P. J. CUMMINGS 
KRIAUCZIUS

Siuva siutus pagal naujausia mada isz visokiu 
ceiku. Darbas gvarantytas, preke nebrangi. 
Teipgi czistina, taiso ir prosija visokias 
diapanas. Atneszkyte darba pas mane o 
busite visame užganedyti. (j23)
34 S. 2nd.St.(prie KrikcB)MahanoyCity.

Ant Pardavimo pigiai.
Sztoras su namu Coaldale, 

Schuylkill Paviete, Pa. žino
mas kaipo Charles Powell na
mas. Bus tusezias Id. July 
1911. Apie daugiaus kreipki
tės pas,

Wm. G. Jones
Coal Dale Pa.

(‘J J)

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

Pigus pardavimas Nikeliniu Darbiniu 
Ziegoreliu szia nedele.

—:Lencugeli duodame dykai:—

Nužemintos ] isokiu

Žiedu
Špiliui
Giiziku

Sziame laike pargabenome 
daugybe Nauju Vasariniu Siutu (g®5 
del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai 
yra gražiausi visam mieste, pa-(gw- 
siūti pagal naujausia mada.

Szitus Siutus parduosime už 
pigesne preke negu kiti sztornin- 
kai, todėl jaigu reikalaujate 
Naujo Siuto tai ne eikyte kitur - 
kaip tik pas mus o patis persiti- 
krinsyte kad gerinus ir piginus 
galima pas mus pirkti negu kitur.

VISOKIU MADŲ.
VISOKIU PREKIŲ.

Teipgi visokiu kitu Vasariniu 
Drapanų; žinome kad perkant pas 
mus busite visame užganėdinti. 
Pirkyti savo Varasini Siutą pas
W. RYNKEWICZIU 

233-235 West Centre Street.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

%!

II

— Nedelioj Sekmines.
—; Gegužio menesi gyme 60 

kudykiu o du negyvi, mirė 36 
ypatos, serga ant tymu 77 vai
kai (yra daugiau, nes tėvai ne 
duoda apie tai žinot virszinin- 
kams) o tik vienas mirė. Szkar 
latinos randasi in puse tuzino 
ligoniu ir tai kas dien platina
si.

— Badai Pottsvilles sudžios 
po dienai 26 June daugiau 
“netransfortis” laisnu tik atsi
tikime mirties locninyko. Tie- 
je ka ketina parduoti kareze- 
mas tegul paskubina.

— Seredoje suėjo 22 metai 
nog baisaus tvano kuriame 
tiek žmonių pražuvo Johns- 
towne. Taji atsitikima dauge
lis atsimena ir musu mieste. 
Tvanas prasidėjo apie 4:40 po 
piet.

— Szi vakara mokslaineje 
atsibus svarbus susirinkimas 
31 Kuopos S. L. Am. Visi są
nariai privalo kanecz pribūti 
per paliepima sekretoriaus.

— Tomis dienomis lankėsi 
pas ponstva Zablackus du sū
nūs: Kunygas Juozas Z.iblac- 
kas isz Elizabeth N. J. ir Jonas 
Zableckas isz Philadelphios. 
Kun. Juozas pribuvo atlankyt 
tevelus priesz iszvažiavima in 
Daytona, Ohio kur tikisi ap- 
laikit parapije ir tame mierije 
in tenais iszvažiavo utaminke.

— Nedelioj pripuola mėne
sinis susirinkimas Y. M. L. L 
klobo. Visi sanariai privalo 
pribūti, per paliepima komi
teto.

— Nedelioj bus suszauktas 
visuomeniszkas susirinkimas 
English Lutheran Bažnyczioje 
ant 3:30 popiet, mierije uždė
jimo pasilinksminimo vietų 
del vaiku vasaros laike. Mieris 
tojo, susirinkimo bus praszyti 
mokslainiu virszininku idant 
pavėlintu daržus del pasilinks 
minimo vaikams o ir senesniu 
ypatų. Ant susirinkimo visus 
užpraszo. Yra tai puikus už- 
manimas kuriam szirdingai pri 
tariame.

— Karsztos dienos užstojo, 
ne kurios veisles kaliu, senos 
ir jaunos teip paleido snukius, 
jog žada gyventojai nusiduot 
pas burmistrą idant jioms už
dėtu muzelus ant snukiu.— 
Teip ir padaris, nes lojimas 
per dienas nepalauna.

— Iszpildinkite prisuki
mus Sveikatos Biuro o apsau
gosite vaikus nog szkarlatinos 
kuri yra prasiplatinus kaip 
kur po miestą.

SHENANDOAH, PA.
— Parapijoje kanodidžiau- 

ses malszumas, rodos kad te- 
nais joki neužganadimai ne- 
vieszpat.au je.

— Kaip musu reporteris iszti 
rinejo neg daugeli pažinstamu 
tai visi tvirtina kad p. Taba- 
ras bus iszrinktas ant lietuvisz 
ko skvajerio atejnancziuosia 
rinkimuosia. Jagu Lietuvei, 
Lenkai, Slavokai, Rusnokai, 
balsuos (ka ir ketina) tai skva- 
jeri iszrinks be jokio ergelio.

— Septiniolekos metu se
numo Juozas, sūnūs Augusto 
Margelio nuėjo maudytis iu se 
na brusta kuriame radosi van
dens. Maudydamas pajuto kad 
gauna traukuczius o pradėjo 
szaukti pagialbos, bet pakol 
pagialba pribuvo Juozas nu
ėjo ant dugno. Norints kuna 
iszgavo ir stengėsi jin adgai- 
vint bet ant tuszczio dusze jau 
senei bu vo apleidus kuna.

— Brownsville pakylo kru
vina musztine kurioje likos 
baisei nudurtas Martinas Misz- 
kinis per veidą ir krutinia o 
teip-gi ir konsztabelis Wassar. 
Pesztukus adgabeno in miestą 
kurios pastate po dydelia kau- 
cije lig pro vai.

arba pas.
Ch. R. Powell 

1109 Grandview Ave.
Scranton, Pa.

Middleport, Pa.— Del vi
su pažiiutamas miesto burmis
trus p. Antanas Milinaviczin 
abisnke nng savo d i u stos ir isz 
važiavo in Nrvvarka, N.J. kur 
apsigyvens ant visados. Miesto* 
gyveniojiai labai gailesi kad 
p. Milinaviczia juos apleido 
kadangi už lietuvius visados 
užstodavo. p. Milinaviczia 
priesz iszvažiavima atsisveiki
no su visais ir vėlino visiems 
drueziai laikytis kaip ir 
dos.

Pittston, Pit.— Darbai 
pusėtinai eina, dirba pilna lai
ka, isz kitur pribuvusiam dar
bas ne sunku gaut,

— Lietuviu yra apie 200 fa- 
milijn ir apie 100 pavieniu, 
isz tu visokiu atsiranda, dau
gumas in geryma palinkę jog 
apie blaivybe nėra eznektos.

— Czionais yra dvi paszial- 
pines draugystes viena po var
du szv. Petro ir Povilo antra 
szv. Mikolo Arkaniuolo, abid
vi gerai stovi ir turi pusėtina 
būreli sąnariu.

Naujos parafijos reikalai 
gerai eina.

— Po szveneziu musu vaiki 
nai sujudo paeziuotis, bet kad 
nėra mergynu tai ne gal, kad 
ir yra, kelios bet in lietuvius 
suvis ne žiuri, jagu isz kur pri 
butu pora tuzinu tai gautu po 
gražu ir dora vaikina.

— Czionai susitvėrė paszial 
pos draugyste 19 d. moreziaus, 
szendien beveik visi iszmire 
isz 26 sąnariu likosi vos 7, 
aeziu brolyczei tamsunai proto 
ir stikleliui rudžiaus.

— Lietuviszka parapija 
neužilgio pradės statyt nauja 
bažnyczia. Kontraktas jau pa
darytas.

■f- Praeita Sereda atsibuvo 
laidotuves Juozo Griezkonio, 
21 m. senumo vaikino isz Ilar 
wood kuris Nedelioj maudėsi 
prūde arti brekerio ii- nusken
do. Nabaszninkas paliko dide- 
lam nubudime motina ir sese
rį. Prigulėjo prie Szv. Juozu- 
po draugystes.

Ant Pardavimo.
Puikus salunas ant Sunbu

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

Louis Sowinski, 
Box 435 Minersville, Pa.

(lt <'i) ( t.rvi[--as)

Senoje gadineje viename 
kaime giveno du broliu, isz ju 
vienas buvo turtingas, o kitas 
biednas, Kaipo pas turtingąjį 
už stojo varda-szvente (imėni- 
nos ) czion ir biednasis atėjo 
in sveczius; atėjės sako: “Bro
lau, nors szendien tu mane ge
rai priimk vardan savo vardo; 
duok atsigerti iki valei alaus, 
o kad ne, nors giros.”— “Su 
alumi kaip dedama,” sako tur
tingasis, “o gira statinėje sto
vi, jog gerk iki valei!” “O to
je statinėje tai buvo vanduo; 
bėdžius atsigėrės vandens, nie 
kam nieko ne sakes, ejna sau 
namon, eidamas dainuoja, nu- 
siduodamas girtu no vandens.

Bedainuodamas girdi, kad 
jam kas žin-kas padeda dai
nuoti. Jis pasidairė in visas pu 
sės, nieko ne matyti, sustojęs 
klausia: “Kas man padeda 
giedoti?”— “Asz” atsake.— 
“Kas-gi tu?” jisai klausė.— 
“Na, asz, sakau tav, tavo be
da.”

— Kur-gi tu būni ?”
— “Asz vis su tavim bu- 

nu.”— “Kaip-gi tu su mani
mi gali būti?” “Taip, prastai, 
kur tu eini, ii- asz no tavęs ne 
nelieku.”

“Jei asz,” atsako bedžiulis, 
“namon parėjės turiu mirti ?”

— “Nu, ka dariti, ir asz su 
tavimi mirsiu.” Szitas žmogus 
parėjės namon pradėjo dariti 
graba, kuri padaręs sako: “Be 
da, ai beda! lisk graban, o tai 
ir man reikia in ji gulti!” Pa
lūkėjęs klausia: “Beda, ar jau 
tu grabe?” Asz ežia, tik dar 
tavęs czionai reikia, “atsako 
beda. Teip jo bėdai sėdint gra 
be, jis takszt! užvože graba. 
nuneszes ant kapiniu užkasė.

Jisai no to laiko pradėjo 
lobti toki manta susipilė, kaip 
turtingasis jo brolis. O turtin
gasis matidamas, kad .biedna
sis ira už ji beveik turtinges
nis, pradėjo szitam užvideti ir 
kelis sikius sav vienas klausė: 
“Kastai ira? Noko jis lobs
ta? ’ Del to jis atėjės pas bied 
naji klausė: “No ko tu, bro
lau, nulobai?”— “O ar ži
nai” szitas sako, “kaip asz pas 
tave buvau ant tavo varda 
szventes, tu mane priėmei van
deniu asz vandenio geriau, ge
riau, geriau ir pasigėriau einu 
namon ir bedainuodamas gir
džiu kad man padeda kas dai
nuoti.

Vot asz ir paklausiau; Kas 
su manimi giesta? Man atsa
ko: “Asz!”— Na kastu?

— “Asz beda!”— Jam tai 
iszkalbejus turezius klausė: 
“Kur-gi tu ja dejei?”— “Asz 
ja in tupdės graban ant kapi
niu užkasiu.”— Turcziu taipo 
ir paėmė pavidas, isz tos pu
ses, jis nuėjės ant kapiniu at
kasė ta graba, kuri iszemes ant 
virszaus klausė: “Beda, ai be
da, tu ežia?!”— “Czia vos szil 
ta giva,” atsako beda miksė
dama. Szitai sako: “Asz atda- 
risiu graba, eik pas mano bro
li, jis dabar nulobo.” Beda isz 
lindusi isz grabo sako: “Ne, 
ne! pas ana neeisiu, asz ge
naus su tavimi busiu; matau, 
kad tu geras žmogus, o aus ma 
ne kone numarino. Mat, ir ju
du ne ligus 1 rolai, kad pas ge 
resniji būni, tai vis ira ge
naus.”

Taip szis turtingasis iszsika- 
se beda sau ant sprando, jis no 
jos ir atsisakė, bet nieko ne 
galėjo padariti. Beda nuėjo su 
juomi, per ka turtingasis pa 
biedno, o biednasis užkasės be 
da, visa savo laika mantingai 
giveno.

Taipo, Lietuvei, jus vieni 
kitiems duobes ne kąskite, nes 
kitiems duobe be kasdami pa- 
tis galite inpulti. Del to kiek
vienas imkite isz ežios pasakos 
sav prieklodo.

Naudingos rodos.
Juodulei no stramento ant visokiu 

ceikiu.

Reiki’sutrint alūno ir sumai 
szit su viniiie rukszte ir 
tuom maiszimu juodulus 
vilgit, o paskui iszmazgot 
drnmbnu vandeniu: jogu
vieno karto juodulis ne iszeina 
tai reike paantrit.

Spasabas ant usztrucito kraujo.
Jagu no ko norint užsitru- 

cina kraujas ir jau pradeda da 
lis kūno tint, yra geriausiu 
spasabu apdet su skaruleis pa- 
vilgintuosius maslonkose, ar
ba tiesiok dali kūno laikit mas 
lonkose, tuojaus pasigerina ir 
sopot palaima ba maslonka la 
bai vedina. O kad greitai mas
lonka suszila, tai reikia tuo
jaus atmainit.

Virimas bulviu.

Rodos kad bulves kožnas 
moka iszvirt o mėgintum kat
rai moterei pasukit, jog ne mo 
ka bulviu iszvirt, tai tau 
gatava akis iszpleszt. Su mil
tingom bulvėm kaip dedama 
nes nemiltingom tai beda.

Bulves yra gardžiausios nes
kustos su lupinom o skustos 
ne yra gardžios. Reike bulves 
nuplaut gerai ir no kožnos 
nupjaut szmoteli didumo kaip 
kvoteris, dedasi in szalta van
deni ant puses adinos paskui 
dedasi in puodą ir troszkinasi 
be vandenio. Kada jau buna 
minksztos iszsiima aut bludo ir 
dedasi ant trumpo laiko in pe- 
cz.iu idant ižgaruotu drėgnu
mas. Teip iszvirtos bulves bu
na labai gardžios.

Kaip tai tamsunus 
prigauna.

szposa.
Tame kokia tai boba pro jin 

praslinko neszdama kėlės sil
kes popieroje suviniotas. Szpo- 
sininkui tuojaus puolė mislis 
in galva, paszauke boba ir ta-

kitur užmokėsite
Su koznu Laikrodi
Excelsior Watch Co.901

Farinos-Farinos.
Sztai proga ingyti farma tarpe 61 

Lietuviu farmeriu. Szitoi kolonijoi 
susiorganizavę Ukiszka Draugyste 
palengvinimo ūkininkavime ir susir
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita 
kolonija randasi Mason ir Lake pa
viete vakarinėms kraszte Michigan 
valstijoj prie Miczigan ežerio. Arti 
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie 
4 geležinkeliu, daugybe czisto van
dens, upeliu ir žuvingu ežeruku. 
Szitoi kolonijoi turime ant pardavi
mo del tukstaneziu farm u geros že
mes, del visokiu jevu, daržovių, so
dams, pievoms, gyvuliu ir pauksz- 
cziu auginimui, gali pasirinkti kokios 
žemes tik nori pigei ir ant lengvu 
iszmokeseziu. Prekes nog §10 lig 
§25 už akeri žemes. Norintieji pirk
ti raszykite pas mane, asz pats gyve
nu ant tu farmu. Adresavokyte.

(9T eunp o}) 
Anton Kiedis,

Peacock, Lake Co. Mich.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Procentas auga diena ir nakti.
Dekyte Piningus szitam Banke, tegul jie 
uždirba daugiaus.
Bankas uždirbs jumis tiek kiek jusu mažas 
vaikas brekerije.
Geriause padėti savo Piningus prie darbo o 
vaika hi mokslaine.
Pradekyte czedinti Piningus szitam Banke ir 
pamatysite kaip Piningai auga.
Procentą pridedam prie jusu Piningu kožna 
6 menesius.

D. M. GRAHAM, Prezidentas.
C.L. ADAMS, Vice-Prezidentas.

D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.APGARSINIMAI.

Musu nervai.
Seniaus žmones mažai ka 

nojo, kas tai yra nervai;
viszkuniasir nervu sugedimas 
buvo beveik nežinoma.s Szian- 
dien-gi ko ne tris-ketvirtda- 
liai žmonių, ypatingai mies- 
tieeziu, serga yvairiomis ner
vu ligomis serga seni ir jauni, 
turtingi ir betureziai. Mes mat 
gyvename ne taip, kaip reikė
tų gyventi, mažai apie savo 
sveikata tepaisydami. Besigai- 
niodami virszyti gyvenime ki
tus, prastai užmirsztame pa
tįs save. .Reikia suprasti, kad. 
norint būti sveikiems, reikia 
būtinai kas metai mažiausiai 
viena menesi pasilsėti ir per ta

nizma, kad atgavus nauju pa- 
jiegu. Patartina vartoti Trine- 
rio American Elixir of Bitter 
Wine, kurs praszalina isz kū
no visas sudėvėtas medegas ir 
iszvalo krauja. Tuo sugražina
mas apetitas, organizmas at
gauna sveikata, nervai stipru
ma, Vartotina kiekviename li
gos apsireiszkime. Virose ap
tiekose. Jos. Triner, 1333 
1339 So. Ashland avė., Chi
cago, III.

— Bijok tu Dievo, motin! 
kas girdėjo dabar silkes pirki
nei.

— Tai kodėl ?— paklausė 
moters nusidivijus,— juk da
bar gavene.

— Na teip, gavene, nes ar 
ne žinote, jog dabar Turkai 
daugibe silkių užtrucitų isz- 
siunte in visas žemes kur tik
rai buna krikszczionis. Jieje da 
žinojo jog krikszczionai keti
na del jin ižduot vaina, tai no
ri visus isztrucint. Jagu jumis 
givastis maloni, tai silkių ne 
valgikite, da gal ir szitos isz 
Turkijos.

Motere padekavojo labai už 
praserga ir uarbegus namon, 
tuojaus prasergejo savo kūmas 
ir kaiminkas.

Ir kas stojosi? Szitai po ke
liu dienu Lodžeje kupezei pa
sijuto su divu, jog silkių nie
kas neperka, norint tai gavė
nios laikas, kada labiause pir
kinėjo. Da labinus nusidiv’jo, 
kada mažesni kupezei isz Ozor 
hovo, Zgierzo ir kitu artimu 
miestu pradėjo jiem prisiuntė 
net pilnas baczkas silkių, skus- 
damesi, jog tame laike niekas 
už puse piningu ne nori silkių 
pirkt. Isz to pasirodė, jog pas- 
kialba apie užtrucitas silkes 
ir tenais pasklido, o tamsunai 
in tai intikejo, norint ne už 
skatiką ne yra teisibes. Ba 
kaip Turkai gali nutrucit sil
kes, kad josios apie Turkije 
nesigaudo, nes pakraszcziuose 
Norwegu, Anglijos ir Ulandi- 
jos.

Tenais jaises sūdo, dėsto in 
baczkas ir siuntinėje in 
dales svieto. ~

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familijn 

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

Thomas Ilaughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr

Ant pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas 

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

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

Mahanojaus gyventojei 
apie szita gerai žino.

...DIRDKT0R1AI...
A. DANISZEWICZ. W. RYNKIEWICZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. C. F.KAIER. W. L MILES.

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

Dydells Pardavimas

Didelis Pardavimas 
Auksiniu Ziegoreliu. 

1’as Ziegorninka Milleri

Bronzoietu 
tai.

proga gauti ta vora 
beveik puse prekes.

G. MILLER
113 W. Centre UI. 

Mahanoy City.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Sziomis dienomis muso tautietis 
’agažinskas pargabeno visokiu

t^“Tik už Piningus ne ant Bargo"^
Naminiu Rakandu ir Pecziu.

Pigiausias Sztoras 
BrusselI Karpetai 
ingrain 
Bėgsi nes ” 
Pluszines ” 
Dydeiis Peczius 
Bed Boom Siutas
Vaikams Vežimukai 83.98.

JSŽŽ^Tik už Piningus ne ant Bargo.*^ 
/"“s I I I IX. 1 /\ 1X1 Mahanoy City, Shenandoah 

! 1 N! ZA. I X Mt. Carinei, Landsford.

Visam Steite.
69c. mastas. 
20c.

89c.
S2S.00.
831.50.

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

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.0(1 ir už sudėtos pas mus 
pinigus mokam 1-ta procentą, priskaitant 
kas 3 menesiai. Siuneziain 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 provas senam krajoi. Rejentelna 
kancelari jayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczeduinni in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Regisi motam Laiszke, ar per 
Expreso Money Orderi.

Kusiszkai Anierikoniszka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Hnsijos.

8Ą dienu in Roterdamu F La i vai isz New Yorko: Birma 13Gegužio*| 11Ą dienu in Liepoju
III klasa $.31. LKursk27Gegužio;Lithuania 10Birželi^I m klasa$35.
11 , Del smulkesniu žinių kreipkitės in musu g utufl ” D'-
1 ” $52. jr centraliszka kontora. I ” $®2.

A. E. Johnson & Co.,(General Passenger Agts.) 27 Broadway, New York, N. Y.

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
Jekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yr6 reikalinga del 
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu, 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti.

Lgcl'as mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, Pa

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. 
Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa 
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka 
da tik ateina proga vis rekamendavo 
ju szitas pigulkas asz pažinstd keletą 
žmonių kurie likos iszgialbeti nog 
skausmo paežiuose 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 aptiekose 
po 50c. baksukas. Agentai amerike 
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo, 
N. Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans” 
ir neimkyte kitokiu.

Apsigarsiutoju. Jeigu apser 
gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktarą.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 50 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradyraas ir 
nupuezkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

reikalą su
ar dydeiis.

9 ryte lyg 3 popiet.
...Subntomii...

9 ryte lyg 12 ad.

(JWON 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 mm^suose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne. 
Mes norim kad ir jus turėtumėt 
musu Banka, nepaisant ar mažas

Harrison Bali, Prezidentas.
F. J. Noonan, Vicc-Prezidentas.
W.H.Kohlcr Kasijerius.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Bcadc Ulicze

New York, N.
Kas reikalauna teisingi

1 patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit,

tlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta ISlSni.

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

K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

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

paliudyimu Konsulio.
Atj< szkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

vieszpat.au



