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KAS GIRDĖT?
Cincinnatoje Ohio užsibaigė 

aua subata gailinga prova ku
ri traukėsi nog keliu metu. 
Kasijerius geležkelio Big Four 
vardu Warriner apvogė kom- 
panije ant <’>43,000 dolerius. 
Prisipažino prie kaltes pir
miausia paslėpdamas pavogtus 
piningus saugioje vietoje už 
vagysta likos nubaustas tik 
ant 6 metu. O ka, užsimokėjo 
jiam būti vagiu. Už kožna me 
ta ka rasis kalėjime turi 100 
tukstaneziu doleriu.— Toki 
uždarbi tik turėjo buvusia pre
zidentas plieninio trusto Szva- 
bas.
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Lehigh Valles geležinkelis 
neužilgio inves kožnam vago
ne ir stoeziu sanitariszkus 
puodukus del gėrimo vandens, 
padirbtus isz popieros. Tieje 
puodukai arba stiklai bus tik 
geri del vieno pasažieriaus. To 
kiu budu apsisaugos žmonis 
nog užsikrecziamu ligų. Visi 
dydesni geležinkelei jau inve- 
de popierinius stiklus.
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Kelioleka dienu adgal užsi- 
szalde ant Ellis Island nesenei 
pribuvęs atejvis isz Austrijos 
Stanislovas Kubikas o in tris 
dienas mirė.

Mirtis Kubiako yra apgai- 
lestaujanczia, nes tai atsitiko 
isz priežasties kankinimo per 
virszininkus kastelgarde, nes 
jokio pared ko ant Ellis Island 
nesiranda. Su žmonimis apsi
ėjus kaip su gyvuleis. Kubia- 
kas senukas 63 metu senumo 
pribuvo czionais su paeze pas 
savo szeimyna; idant ant senat 
ves rasti priglauda ir pasilsi 
prie vaiku. Czionais Amerike 
turi szeszis paeziuotus sūnūs ir 
4 isztekejuses dukteres. Senam 
Kubiakui emigracijos komisije 
nedaleido iszlipti ant laisves 
kraszto, nes tvirtino buk yra 
per senas. Atstatė juos ant szo 
no ir ketino neužilgio su pa
eze grąžyt adgalios in Europa. 
Vaikai dažinoja apie seneliu 
padėjimą pradėjo daryti sten- 
gimus idant pavėlintu randas 
pasilikt senelems Amerike ir 
ant savo pastate nes tame lai
ke Kubiakas persiszalde ir isz 
dydelio rupesezio apsirgo o in 
tris dienas mire. V aikai po tei 
sybei aplaike savo teveli, nes 
tik jojo szalta kuna.

Telegramai danesza isz Ri
mo buk popiežius Piusas X po 
pabaigtu misziu laike Dievo 
Kūno teip susilpnėjo isz karsz 
ežio, jog apalpo, Ne kurie 
tvirtina buk popiežius gali nu
mirti kokia norints diena ant 
szirdies ligos, ant kurios ken 
cze nog daugelio metu.

Skaitome angliszkuosia lai- 
kraszcziuosia buk kokia tai 
Miss. Bertha Calby isz Mont
clair, N. J. sirgdama per ke
lis metus ant rumatizmo, va
žinėdama po visus daktarus 
jeszkodama palengvinimo, nes 
tik ana diena užtiko ant to tam 
tikras gyduoles. Gyduole yra 
niekuom daugiau kaip raugy- 
tu Kopūstu sultys. Mergina 
pasveiko visiszkai.

Su pabaiga szito menesio 
baigėsi terminas tuju, ka bu
vo užsimokeja ant puses metu 
už “Saule”. Muso privalumu 
yra visiems tiem primyt, idant 
atnaujintu prenumerata, ba ži
note, jog mes už dyka nesiun- 
czeme. Prisimena ir tai, jog 
kas atnaujis prenumerata, tai 
tas aplaikis kalendori, dovanu. 
Ir nauji skaitytojai aplaikis ta 
paezia dovana, katras prisius 
užmokesti.

Andrius Carnegie kalba, 
buk geidže numirti vargszu. 
Dydelis daigtas, nes tegul ban 
do gyventi vargszu ir būti 
juom už gyvasezio, tada pri- 
pažinstu visas svietas, jog tik
rai yra dydelu narsunu.

Trumpi Telegramai.
§ Northampton, Pa.— Jo

nas Semokas burdingieris teip 
buvo užvidus naszlei Onai 
Krisokienei, kad už kito keti
no iszteket, perpjovė jai gerk
le ir pats sau. Abudu pasveiks.

§ Scranton, Pa.— Archi
bald kasiklosia likos užmuszti 
per sugriuvimą anglių Juozas 
Zabilakas ir Kazis Crusek.

§ New York.— Tomis die
nomis atplaukė naujas ir dy- 
džiauses pasažierinis laivas 
“Olympic” kompanijos White 
Star. Turi jisai 882į pėdas il
gio, 45,000 tonu, kasztuoje 
10.000,000.
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Szokimas su lazda.
Augszcziau patalpytas paveikslas perstato studentą Ro

berta Gardneri isz Yale universiteto szokant su pagialba 
lazdos per bariera 12 pėdu augszczio. Ne tankei szokykai 
turi giluki pernokti, nes tankei iszsinere koja ar ranka o kaip 
kada ir sprandus iszsisuka.

ISZ AMERIKOS.
Kvieczei 3600 metu 

senumo.
Greeley Cal.— Kvieczei ku

rie radosi grabuosia Egipte ir 
likos prisiunsta asztuoni gru
dai del czionaitinio farmerio 
ant pasodinimo, jau užaugo 
ir iždave vaisiu. Isz tuju asz- 
tuoniu grudu iszaugo varpai 
daug dydesni ne kaip lig] 
sziani laikui kur randasi. Tie
je grudai gulėjo grabuosia 
Egipte per 3600 metus ir kaip 
mena tai paejna nog laiko 
Juozupo, kuri brolei pardavė 
'n nevale.

2000 baczku guzutes 
sudegė.

St. Louis, Mo. — Du tuks- 
tanezei baczku guzutes sudege 
czionaitiniam sklode ir sunai
kino visa dirbtuve. Bledes ug
nis padare ant szimto tukstan
eziu doleriu. Priežastis ugnies 
badai buvo trūkimas žibinties 
naktinio sargo.

Balsei atkerszino.
Elkins, V. Va.— Formanas 

Davis su inspektorium kasi
kiu atkreipė atyda vienam isz 
anglekasiu buk negerai užkim 
szo skyle su dinamitu ir inde- 
jo knata. Anglekasis teip už- 
piko, jog iszpyle konia bacz- 
kute parako, uždegė ir pabė
go. Pakylo baisi eksplozije, 
formanas Davis ir inspektoris 
Plaster likos baisei sudrasky
ti. Abudu numirs. Anglekasi 
aresztavojo: badai yra tai Lie
tuvis ar Lenkas.

Nudure savo vyra, už 
kriokimą.

New York.— Harvey J. 
Ramsey, likos nudurtas per sa
vo paeze. Kada Ramsey mie
gojo, pati su britva perpjovė 
jiam gerkle, o kada likosi 
aresztavota, tai teisinosi tuom, 
buk josios vyras per daug krio 
ke laike miegojimo o jieje ne 
galėjo to ilgiaus dalaikyt ir 
per tai perpjovė jiam gerkle.

Gera rodą už 50 centu.
Cincinnati, Ohio.—■ Kokis 

tai žmogelis apgarsino, kad tu
ri ant pardavimo svarbu sekre
tą už 50 centu. Tolinus, jago 
kas jiam prisiuns taja suma 
tai pasakis kokiu budu jisai 
likos iszgidytas nog rukimo 
paperosu, gėrimo, keiksmo ir 
t. t. o szendien net svėrė 20 
svaru daugiau. Daugelis jiam 
prisiuntė 50 centu o už tai ap
laike sekanti sekretą nog jio: 
“Ne senei likaus iszgidytu nog 
visokiu niekadejiszcziu per pri 
verstina sėdėjimą per du me
tus Ohio pavietavam kalėji
me.”— Žinoma, jog niekas ne 
bandė jiojo rodą.
Vaikai rado žmogų su nu

pjauta galva.
Sunbury, Pa.— Tris vaikai 

laike maudimo upeje, užtiko 
vandenije maisza, kuriame ra
dosi kūnas nužudinto žmogaus 
su nupjauta galva o kojos ir 
rankos buvo surisztos. Nužu- 
dintas svėrė apie 200 svaru, 
turi penkes pėdas augszczio. 
Lig sziolei palicije da ne da- 
seke kas do vienas.
“Nazalcžnu” bažnycze su

degė.
Wilkes-Barre, Pa.— Len

ku nezaležna bažnycze czio
nais sudege lig pamatu sere- 
dos ryta. Ugnis padare bledes 
ant $4000. Ne kurie tvirtina 
buk kas tokis padege.

Lijo variems.
Lorain, Pa.— Aplinkinėje 

lijo ana diena varlėmis. Tuks-
tanezius tuju sutvėrimu galima 
buvo matyt visur. Ūkininkai 
panesze per tai daug bledes.

Boba lierodas norėjo pra- 
szalint savo szeimyna. 
Eminitsburg, Md.— Mrs.

Katre Cornvall norėjo prasza- 
lint savo vyra per inpilima in 
sriuba truciznos nes ant gilu- 
kio vyras patemino in laika ir 
sriubos nevalgė. Po tam sze- 
ton-boba apipylus kudyki su 
karasinu uždege. Kudykis su
dege ant smert. Sudže patal
pino motere in paikszu narna.
Supjausi Intas ant szmote- 

liu už gyvasezio.
Bainbridge, Ga.— l ž pa

pildyta bjauru darba ant po
nios Ogletree, murinas Samas 
Ringsas likos per žmonis pri
rūkytas prie medžio o kiti pri-1 
szoke su peileis, pradėjo ne- 
baga pjaustyt. Isz kaukiu uie- 
kadejus praszesi idant jam pa
darytu greistesne mirti. Du 
jiojo draugai, kurie eme da- Į 
lybas tame darbe, teip-gi li
kos pakartais.

Kriksztu levu del 334 
kudykiu.

Phoenixville, Pa.— Juozas 
Gerenda slavokas, per laika 
dvilekos metu buvo kriksztu] 
tėvu del 334 kudykiu. Kalba] 
jisai, jog ant kožnu kriksztinu] 
iždave po $10 per tai suma in 
laika dvileka metu daejo lig 
$5.340 kuriuos in ta laika iž 
davė.
Szoko per visa naktį ir— 

pasiliko motina.
Boone, la.— Blanch Ran

deli, žinoma kaipo szokyke 
“Zenda”, szoko lig 11 valan
dai nakti o po perstatimui apie 
o valanda isz ryto likos nuvež
ta in ligonbnte, kur in trumpa 
laika garnis atnesze kudyki. 
Kudykis numirė in puse valan 
dos po užgimimui. Kaiįa rodos 
aktorka skus užveizdetoju tea
tro, nes tasai žinodamas gerai 
buk szokyke randasi neszcze, 
liepe jai szokti po bausme, jog 
jiaja praszalins nog dinsto.
Musztine terp “nezalcžnn” 

o kataliku.
Scranton, Pa.— Terp “ne- 

zaležnu” o Rimo kataliku pa
kylo musztine, kurioje likos 
keturios ypatos pažeistos o 
kelioleka aresztavojo. Parapi- 
joi Jėzuitu, kur randasi pra- 
baszczium kun. Kovaleskis at- 
sibuvinejo misije. Laike misi
jos nezalezni padare susirinki 
ma arti bažnyczios ir isz to pa 
kylo musztine. Dvi moters ir 
du vyrai prigulinti prie ne- 
zaležnu likos nudurtais peiles.

Isz Bosijęs, Lietuvos 
ir Lenkijos.
Isz gailesczio.

Arske numirė tūlo jauno 
vaikino numileta mergaite. 
Jaunikaitis gaileszczio prispir
tas kasdien atsilankydavo, nu
mirusios kapa ir ten per kiau
ras naktis iszsededavo. Paga- 
liaus viena karta jis atkasė ka 
pa savo numylėtosios ir iszpjo- 
ve jai szirdi. Palicija apie tai 
sužinojus aresztavo jaunikaiti, 
pasirodo, kad jis isz proto isz- 
ejo.
Nepaprastas versziukas-
Minske karve atsivedė ver- 

sziuka, kurio ižveizda labai 
panaszi in žmogaus. Spėjama, 
kad tai sumaiszyta.

Baisi nelaime.
Kijeve bestatant užgriuvo 

augszti mūriniai namai ant 
szalyj stovineziu mediniu Be- 
rendo namu. Berendas ir jo 
žmona liko sveiki, o du vaikai 
universiteto studentas liko už- 
musztais ir gimnazistas sun
kiai sužeistas. Tėvu nusimini
mas neapsakomas.

Vagiszkas szposas.
Tūlas ūkininkas isz aplinki

nes; Radomsko, Piotrokovskio 
gubernijos (Lenkijoi) pardavė 
autįjomarko mieste pora jau 
nu arkliu brangiau, negu tikė
josi

— Ar žinai ka motin— ta 
re in paeze— jagu teip gerai 
parjlaviau gyvulus, tai pirksiu 
sauiskranda.

Išgirdės tai vagis, kuris jau 
to įkiuinka turėjo ant akies: 
prisiartino prie jo kalbėda
mas:

-j- Ar girdi tėvai, asz ir tu
riu sau pirkt skranda. Nuėjo 
draįge pas skrandžiu ir prade 
jo ^skrandas apžiūrėt. Vagis 
isz^nko viena ir sako:

g- Pasimieruok tėvai szita o 
tauJlabai tinka.į

Ūkininkas nusivilko sermė
ga į apsivilko skranda. Vagis 
jiaiįi prigialbejo, užsege knip- 
kinį druezei, o isz szalies te- 
miitįo ant ’ sermėgos gulinties 
antjkedes, ba žinojo, jog joje 
Ini'® piningai gauti už ar
klius. Kada ūkininkas apsisu
ko p užpakali, pagriebė va- 
g’.-Jįerinega ir cu per duris. 
Ūkininkas apsidairęs, smuko 
perjluris vit vagi! O skran
džius paskui ūkininką rėkda
mas)!

-- Laikykit vagi! skranda 
pavogė. Sulaikė ūkininką, nu
lupi nog jio skranda ir nuve
dė i i koza kaipo vagi, o tikras 
vag's dingo su piningais ir ser 
mėgn.

Baisi žmogžudyste.
Nepertol Chersono valstie- 

cziai eidami pamate kyszant 
žmogaus kojas isz vandens, 
priėjus artyn pažiūrėti, patyrė 
jog iu vandeni inmestas žmo
gus su iszlaužytomis kojomis 
ir rankomis, abi ausis nuplau
tos ir prie kaklo pririsztas ak
muo.

Isztraukus isz vandens vals- 
tiecziai tame prigerelyj pažino 
žydeli, kuris vaiksztinejo po 
kaimus pardavinėdamas kny
gas. Spėjama kad jis prigirdy
tas ir apvogtas. Bet tai papil
de— nežinia. >,

ugfilš Joniszkiuosiit.
Sziaulei, Lietuva.— Mieste- 

lije Joniszkiuosia sudege du 
szimtai dvideszimts namu.

(Joniszkei yra paviete Sziau 
lu, 6 milios nog Sziaulu, 20 
viorstu nog senosios pacztines 
stacijos Meszkucziu. Ten ran
dasi katalikiszka bažnyczia 
Szv. Traices pastatyta per Zig
mantą III mete 1626. R.)

Vėla iszgujo židus isz Bo
sijęs.

Kijevas.— Randas nutarė 
iszczistyt da daugiau miestą 
nog parku— žideliu. Apie 
tūkstantis szeimynu aplaike 
prisakima idant apleistu mies
tą kagreieziausia.

Terp žydu pakylo dydelis 
gyvalt! Ne žino kur dabar tu 
res keliaut—ar in Suvieny
tus Steitus ar in Angliję. Emi 
gracijos virszininkai Suv. Stei- 
tuosia ne labai geidže inleist 
žydelu per tai turės apsigyven 
ti Londone.

Pasibaisėtini darbai.
Astrachaniuj moterų mo

kyklos inspektorius —Szventi- 
kas Stropotovas užkvietes pas 
save mokyne M. iszžagino.

Szventikas uždraudė moky
mai apie tai niekam nesakyti, 
teeziaus mergaite prispirta 
draugiu pasakiti kas su ja at
sitiko, kad ji sirguliuoja, pri
sipažino.

Sužinojo apie tai nelaimin
gosios drauges pranesze savo 
mokytojai, o ta pasakė moky
klos vyriausybei.

Szventikas patrauktas atsa
komybėn.

Mokyne elgeta.
Toropce (Pskovo red.) po 

gatves vaiksztinejo mokine 
3-klesos maldaudama almuž- 
nu nuo praeinaneziu žmonių.

— Geri žmones, gelbėkit! 
Mano tėvas ligonbuty. Mes al
kani... Asz mokine 3 klesos... 
Taip ji taria in žmones norė
dama gauti pagelba.

Pasirodo kad ta mokine, 
badas ir didis noras mokytis 
prispyrė eiti elgetauti. Ji be- 
elgetaudama turi surinkti pi
nigu pragyvenimui ii’ užsimo
kėjimui už mokslą.

Didybe visosvietine.
Apie didibe viso avietine ne 

gali paimt, norint turime didi 
bes nesuskaitytos nes tikrai 
per opservasijes aprokuota.

Žvaigždes, kureis matome, 
vadiname vietinėms, bet ne 
stovi ant vietos, nes turi savo 
begi po visa svietą. Greitibe ju 
bėgio pereine muso nuomone. 
Tosios visos žvaigždes ira tai 
saulėmis.

Viena isz tuju žvaigždžių, 
vadinama Arkulus bėga 197,- 
000 milu ant adinos arba per 
diena 4,728,000 milu. O kiek 
tai szimtu tukstaneziu metu 
jau bėga ir ne pribėga galo!

Mokintas Guilemin vienas 
isz garsingiausių da givas as
tronomas pasakoja, jog Ark- 
turus ira 11,5000 000 milu to
lo no saules. No muso žemes 
iki Arktuso ira, l,069,50Q,000, 
000,000 angelsku milu. Ira 
tai teip didelis skaitlis, jog pa
imt ne galime. O vienok gi 
galime pasakit, jog žeme stovi 
ant vieno galo svieto, Arktu- 
rus ant kito.

Arkturus daduoda mums 20 
tukstaneziu milijonu kartu 
mažiau szviesos, negu muso 
saule.

Jagu saule butu no mus 
140,000 kartu tolaus negu da
bar, tai iszroditu teip mažiuke 
žvaigžde kaip Arkturas.

Perdeminis saules isznesza 
886,000 milu, tai perdeminis 
Arkturo isznesza mažiause 
71,000,000 milu tai apivale 
apims 551,000 kartu didesni 
no saules, tai ira, Arkturus ira 
suvirsz didesnis 800,000,000,- 
000 kartu už muso žeme.

Kokios tai baisios pajėgos 
reike idant teip didele kulka 
pajudint su staiga 3283 milu 
ant minutes! O vienok ira 
žvaigždes da didesnes no Ark
turo. '

Szviesa Arkturo ira 6724 
kartu drutesni no szviesos Sau
les.

Jagu Arkturus teip butu ar 
ti muso žemes kaiti ira Saule, 
tai apskrite jo uždengtu puse 
dangaus, o jio kaitra sudegin
tu mus akimierko. Jagu muso 
žemi prisiartintu prie Arkturo 
8,000,000,000, tai turėtume to
kia szviesa ir sziluma, kaip ap- 
laikome no muso saules.

Dabar muso sauli ira no 
mus atitolinta 93 milijonus mi
lu.

Jagu Arkturas butu arti no 
mus tolo 490 milijonu milu, 
tai visos girrios iždegtu, van
denei iždžiutu, o jago butu ar
ti 93 milijonus milu, tai ciela 
žemi dingtų.

Kuom ira muso žemi priesz 
Arktura, tai Arkturas tiek gi- 
luoja priesz didibia svieto — 
niekuom!

Nes didibe begalini viso 
svietini, kuri ira del savo pla
tumo ne paimta, tai ne ira isz- 
mislu, ba ira dasekimas mate- 
matieznas, jog ira begaline di- 
dibi. Tam niekas ne sztant už- 
gint jog pradžios ir pabaigos 
kaip muso akis užmeta ir ne 
pabaigta ir begalini.

ISZ VISUSZALIU.
Nepaprastas laikrodis.
Bove katedroje (Prancūzijo

je) yra labai nepaprastas laik
rodis. Sudėtas jis isz 92 tuks
taneziu daliu-daleliu. Laikro
dis szis rodo valandas, dienas 
sanvaites menesius; saules ūžte 
kejima, nusileidimą; menesio 
permainas kitu svarbesniu mies 
tu laikrodžiu valandas ir spėja 
orą. Ilgio laikrodis 11 arszinu 
ploczio— 8į arszino. Kuomet 
szits laikrodis musza valandas, 
tai virszuje pasirodo giedantis 
gaidys, iszeina keturi aniuolai, 
grodami triubomis; pasirodo 
ugniniai liežuviai ir senelis, 
reiszkiantis Dieva. Priesz ta 
seneli iszeina teisingas žmogus, 
kuri paskui aniolai, grodami 
ir veluvomis neszini, lydi dan
gun; po to iszeina nusidėjėlis, 
kuri piktoji dvasia nuveda 
pragaran.

Dantys noseje-
London.— Tai ne juokai, 

bet tikras atsitikimas. Iszaugo 
dantys noseje vienai mergaitei 
ir iszbuvo ten ligi mergaite tu 
rejo 12 metu, kuomet tasai 
dantys isztraukta. Ilgio dantis 
turėjo 2 santimetru.

Muszys su kiaulėmis.
Moroko.— Laikraszcziai pa 

duoda žinia apie juokinga mu- 
szi iszpanu su kiaulėmis Maro
ko valstibeje. Iszpanu karei- 
vija apsistojo lygeje, kur pir
miau buvo kiaulių ganykla. 
Piemenis nusivarė savo kiaules 
toliau. Bet karta, piemenims 
užmigus, nakezia 500 kiaulių 
nuėjo savo buvusion gany
klom Kareiviu sargyba, isz 
girdusi kiaulių kriuksėjimą, 
pamanė, kad tai neprietelius. 
Tuoj sukelta visi kareiviai, ir 
prasidėjo muszys. Iszsiunsta 
darban visa batareja artileri
jos. Kiaules tuojau iszkriko, 
palikdamos daug užmusztu ir 
sužeistu. Iszpanu pulkininkas, 
kareivijos vadas, ta paezia nak 
ti davė savo vyriausybei žinia 
apie laimėta muszi su nepriete 
lium. Bet koks kartus buvo 
juokas, kai isz ryto visi pama 
te su kuo buvo toks karsztas 
muszys.

Vėla skerdyne armėnu.
Londonas.— Pagal daneszi- 

ma isz Konstantinopolaus, tai 
aplinkinėse Diarbekrir Moush 
vela atsibuvo skerdyne Armė
nu. Laukinis sztamas Kurdu 
užklupo ir iszkerdino keliole
ka armeniszku kaimeliu paym 
darni merginas ir moteres in 
nevale.

Nuszautas vetuos.
Tūlas kaimuotis žemesnioje 

Austrijoi pardavė ant jomarko 
du jauezius, o piningus paslė
pė komodoje grinezioje. Ant 
rytojaus nusidavė su paezia įir 
vyriausiu sunum ir duktere in 
karezema ant szokio o namie 
paliko tiktai 12 metu senumo 
sunu. Vėlybu vakaru pakol 
vaikas užmigo, jog kas tokis 
drasei atydaro duris ir inejna 
in grinezia. Atsikelias užklau
sė: “Ar tai tėvelis ir motinė
lė?” Duris atsidarė o kambari- 
je pasirodė velnes su ožio ra
gais ant galvos, juodu veidu 
su raudonu kabanežiu liežuviu: 
“Tai ne tėvelis—atsiliepe rus
tai velnes—tiktai asz, jojo vel- 
niszka dydybe? Atiduok man 
tuojaus garbe jago ne nori 
idant tave paymtau gyvu in 
pekla; kur tėvas paslėpė pinin 
gus už parduotus jauezius?”

Nog dydeles baimes skam- 
bydamas dantimis vaikinas 
parode stalcziu kur buvo pi
ningai sudėti:

— Czionais, dauggalis po
nas velne!”— “Teip, tai man 
patinka ir neymsiu tave in pek 
la, atplesze stalcziu paėmė pi
ningus ir atsisveikino su vai
kinu: “Tai lig sveikas, sunau, 
o pasveikink nog mane tęva! ’

Laike kada velnes ėmėsi 
prie stalczio, vaikui atėjo in 
galva, gal tai tik vagie, kuris 
del baimes nudavineja velnią. 
Kada velnes iszeitinejo, vaikas 
paemias tėvo dvivamzdi kara
binu paleido abudu szuvius 
ponui “velniu” in peczius. Ta
sai krito negyvu o vaikas su 
karabinu nubėgo in karezema 
szaukdamas: “Tetuk užmu- 
sziau velnią! užmusziau vėl 
nia!” Visi subėgo in grineze 
ir persitikrino, kad “velniu” 
buvo bernas kaimyno, kuris 
jau ne karta apvogė kelis gas- 
padorius ir isztikruju jau bu 
vo negyvu.

Naujas “Adomas.”
Ant vieno isz priemieseziu 

Viedniaus ne būtinas regėji
mas likosi iszszauktas per vie
na koki jauna vira, greitai 
skubinanti in szali Ilierhirgo, 
be skribeles, be ezebatu, apsi
gaubtas su lapais no kasztonu.

Navatnas keleivis, ne kokis 
Karolus Kundleris sugrįžda
mas isz Liesingio, ne galėjo 
atsispirt pagundai, idant ne 
isz simaudit prude ne toli 
miesto.

Ant nelaimes vienok, va
landoje kada ineitinejo in van 
deni, ant sudėtu drabužiu ant 
kraszto, numeti ne atsargei ci
garą.

Kada iszsimaudi ir iszejo
Dvasia aut kapiniu.

Plockas.—Parapijoi Mnisze 
vo, praeita žiema pradėjo pasi 
rodinet ant kapiniu dvase, ku
ri daugeliams pridarė nemažai 
baimes. Kas antra diena slan
kiojo po kapines kokia tai 
slaytinga dvase. Vieni matė; 
kaip ėjo terp kapu kiti vėl ma 
te taja dvase ejnant net už ka
piniu o vela vienas isz ’gyven
toju ’gyrėsi buk kada priėjo 
arti tosios dvases, persitikrino 
jog tai velnias, nes ne turėjo 
paprastas kojas, tiktai arklio. 
Žmonis inpuole in dydesne bai 
me o dvase kas kart buvo 
smarkesne. Isz pradžių pasiro- 
dinejo tiktai naktimis nes to
linus ir dienoje. Karta atsibu
vo laidotuves, o kada mirusi 
jau užkasė, susirinkusieje ėjo 
atlankyt kapus savo pažinsta- 
mu ir gyminiu, nes keli pare
gėjo kad križei nog kapu din
go o ir kopliezaites su para- 
szais. Dabar žmonis persitikri 
no kad tai nebuvo dvase, tik
tai paprastas vagis kuris vage 
križius. Vagies ne suėmė.

isz vandenio, su baime paregė
jo, kruvuke- rukstaneziu de
gėsiu. Vargszas ant kart rado
si verksmingame padėjime 
pats vienas laukuose:— kad 
ant kart puoli jiam mislis pasi 
darimo sau apdengtuvio isz 
lapu no medžio kasztono. Su
kabino lapus su miežineis 
sziaudais ir ant galo valojo 
szeip teip apdengt savo gnesz- 
na kuna, idant ka greieziause 
leistiqs in kelone namon o da 
turėjo gana giara gala kelo.

Ajszkei gali sau perstatit 
kaip jis iszrodi, teip liginai 
kaip koks Robinsonas no ko
kios salos.!

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietoviszkai 

D. T. BOCZKAUSKAS.
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Tik Ant Trumpo Laiko!
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> i *^> ules apmokame.
W. Boczkowski-Co. 

Mahanoy City, Pa.
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Vargingo žmogaus 
sūnūs ir razbainikas

Kitados gyveno biednas žmo 
gelis su savo pacziule. Per ilga 
laika neturėjo jie ne vieno 
kudikelo, o ant senatvės 
davė Dievas jiems patogu su 
nei i.

Kada jiems Dievas žadėjo 
duot kūdikėli, atvažiavo pas 
juos karalus, ir praszesi pas 
seneli ant nakvines, o kaip 
biednei gyvene tai norėjo atsa- 
kit ba nežinojo senelis, kad tai 
buvo karalus, o ant galo da- 
davi:

— Kad ne turime kur poną 
patalpint, nes jio atsakimas 
nieko nemaczino.

Karalus tari;
— Seneli, atneszk kuli 

sziaudu, pataisik ant žemes, o 
del manes bus viskas gerai, 
Senelis teip ir padari; o kara 
lūs tari:

— Ka jiums Dievas duos, 
tai man pasakisi ryto.

Dievas apdovanojo juos pa
togu sunelu, o tasai karalus ir 
buvo bevaikis, tai suraszes 
gromata padavi tėvui to kūdi
kio ir tari;

— Duodu tau piningu ir 
kaip paauks tavo sūnelis tai 
leisi jin in mokslaine, o kaip 
bus 20 metu senumo, tada ati
duok jiam ta gromata.

Kada vaikinas sukako 20 
metu tada jiam tėvas atidavė 
ta gromata, o jis perskaitęs ta
ri:

— Oj jius ubagai! kaip jus 
dristat mane vadint savo su- 
nu, kad asz esmių karalaite su 
nūs, o ne kokiu ten ubagu.

Ižgirdia tai tėvai, pradėjo 
gailei verkt, o jis apsirenge ke 
laut pas savo locna tęva.

Kada ėjo visa diena, daejo 
didele girre, o tenais susitiko 
razbaininka kuris in jin tari:

— Kur tu jaunas vaikineli 
eini? žinok kad asz visus už- 
muszu, tai ir tavęs givo ne pa
leisiu, nes da man pasakik kas 
esi pervienas.

Karalaitis apsakė savo visa 
givenima pas savo tikrus teve 
lūs, ir pasakė jog esąs karalaus 
sūnūs.

Tada razbaininkas tari:
— Prisiek man, jog kaip 

pareisim pas karalu, kad saki- 
tum jog asz esmių jio sūnūs, o 
tu mano tarnas, o jago ne, tai 
tave czionai užmuszu.

Na ka darit, karalaitis pri
siekė jog teip sakis kaip raz
baininkas norėjo.

Kada pribuvo pas karalu, 
razbaininkas parodi gromata, 
kuria karalus buvo suraszes.

Karalus perskaitęs ta groma 
ta dirstele ant jio ir tari:

— Lekojus panaszus in ka
ralaiti, o tu iszrodai persenas.

Karalus ne turėdamas ka da 
rit, tiko ant razbaininko ir da- 
vi jiam ezina oficiero. Pave
dė pulką vaisko ir liepe kera- 
votis.

Pabuvęs koki laika aficieru 
tari pats in save:

— Reike nutrotit mano le- 
koju o tada busiu spakainas, 
nes negalėjo iszmilit kitokio 
spasabo jin nužudint ir tari in 
karalu:

— Treczio karaliste yra la
bai patoga karalaite asz ijosios 
noriu usz paczia, nes niekas 
ijosios ne parves kaip tik ma 
no lekajus, o kitaip negalų 
ijos gaut, tai praszau szviesiau 
šio karalaus kaipo tėvo savo, 
kad pavelitum man nusiunrt 
mano lekoju, o jis padaris ta 
viską. '

Nes karalus ir jio visi dva- 
rokai labai gailėjosi to vaiki
nėjo, ba karalus žinojo kas tai 
per karalaite, kad tik kas ten 
nueina tai jau ne griszta ad- 
galos, nes ka darit karalus pa
vėlino teip kaip savo sunui, 
turėjo siunst ta biedna lekaju,

Paszauki razbaininkas savo 
lekaju ir tari;

Žinai manojmilimas vaike
li, gavau prisakima no mano 
tėvo, jog rito angsti turi reng
tis in kelone, pargabent mano 
milima isz treczios karalistes.

Tas nuejas gult, eme gailei 
verkt, nes už valandėlės atsi
darė duris ir inejo senas diedu 
kas ir tari in jin;

— Ko teip verki vaikeli ?
Lekojus atšaki:
— Kaip asz turiu ne verkt, 

karalaitis liepe man kad asz 
jiam pa r vesta u karalaite kuri

Jack Jonhson ir jojo balta pati iszkelevo in 
Angliję.

Jack Johnsonas murinas dydžiauses musztukas ant svieto 
su kumszczioms iszkeliavo in Angliję ant karukacijos karalaus 
Jurgio, paymdatnas su savim savo balta paczia ir du automo- 
bilus. Po karūnacijai, apvažiuos visa Europa'su pagialba 
automobilu. Pirmutinis paveikslas parodo Johnsono szirdin 
gas nusiszypsojimas o žemiau stovintis su savo balta paczia.

randasi treczio karaliste.
Senukas tari:
— Neverk, rito kaip užsi

kėlei, pasakik karalaicziui kad 
tau duotu 12 Žalnierių o kaip 
josi kėlu tai pirmiause rasi 
skruzdelina ant kurio visi min 
džioja tai liepk savo žalnie- 
rem idant jie ijaises aptvertu 
akmenais, ijosis tau bus pagel 
boję. Tolaus rasi bites ant ku
riu puola lietus ir sniegas, ir 
rasi didele ' žuvi volojenczese 
po purvina, tai liepk savo žal- 
nierem tais bites pridengt su 
bile kuom, o ta žuvi inmest 
in mares, o tau bus pagelboje, 
o da tolaus pajojas, rasi du 
karvelus peszantes, tai liepk 
savo žalnierem perskrit, o jie 
tau bus pagelboja.

Ant rytojaus lekojus anksti 
liepe paszaukt 12 Žalnierių ir 
leidosi in kelone.

Jodamas viską teip padare 
kaip senukas jiam buvo lie
pęs. Ant galo dajojo karalaus 
paloci, ir kaip tik pamate jin 
tėvas tos karalaites tari in jin:

— Žinau kad nori mano 
dukters už pacze, tai asz tau 
parodisiu ant to spasaba.

Nusivedė pas vienas duris, 
atidari, ir padavi jiam du 
szniurus privertus pilnus gai
vu ir tari:

—- Žiūrėk dabar, jagu tu 
gali gaut mano dukteri tai tau 
dovanosiu visa mano karalista, 
o jagu ne, tai ir tavo galva 
bus užverta ant szniuro.

Atnesze 8 gorczius aguonų 
sumaiszitu juodu su baltom, 
ir liepe per nakti iszrinkt bal
tas aguonas isz juodu.

Likias vienas sau pamisli- 
no:

— Kibą tik szimts velniu 
gali ta darba atlikt o ne žmo
gus per viena nakti, asz neno
riu pradėt ba žinau gerai kad 
ne iszsirinksiu, eis galva ant 
szniuro. O Dieve mano! turiu 
trumpa laika mano gyvenimo, 
gal už tai, ka savo gimditojus 
pamecziau ant senatvės. Dieve 
mieliauses, atleisk mano nusi
dėjimus!

Ir teip mislese praskendes 
atidarė akės ir pamati ant pad 
lagos laipiojant skruzdeles, ku 
rios rinko aguonas.

Kada viskas buvo gatava 
karalus atejas tari:

— O ka tu mano vaikia, ar 
padariai ka tau liepiau o leko
jus tari:

— Teip, padariau o karalus 
tari:

— Da tas ne viskas, atvede 
žmogų ir nukirto jam galva 
ir liepe prigulint o lekojus sė
dės ant kreses pradėjo verkt. 
Tame atlekes karvelis padavi 
dvi plunksnas, viena isz tie
sio sparno, o kita isz kairio ir 
tari:

— Pridek ta galva prie lie- 
menio apvesk isz tiesio sparno 
plunksna aplinkui kakla tai 
galva prigis, o isz kairio spar
no plunksna pakrutik jio lu
pas, o jis pradės kalbėt.

Ant ritojaus ižgirdo kara
lus, kad tas lekojus kalba su 
tuom negyvelu ir inejas tari.

— Mandras busi žentas nes 
da viena užduotia turėsi isz- 
pildint, tada bus gana.

Dabar karalus paliepė už- 
kinkit arklus, sėdo karalus su 
duktere ir jaunikaicziu nusi- 
davi in pamaria o karalus pa
ėmęs savo dukters žiedą ir in- 
mete in mares, o lekojui liepe 
iszimt ir atneszt jiam.

Jaunikaitis stovėjo ant kran 
to ir gailei verke, o žuvis isz- 
ueszus žiedą padavi jaunikai- 
cziui.

Ant rytojaus paszauke kara 
lūs lekoju ir tari:

— Parodik man žiedą kuri 
buvau vakar inmetias in gilu
ma mariu o jaunikaitis pada
vi karalui ta žiedą, o karalus 
tari.

— Rito anksti parodisiu 
tau 12 panų ant arklu, visos 
bus vieno budo, tai jagu pa
žinsi mano dukteri tai gausi 
usz pacze. Jaunikaitis migli
no jog bus sunku atmint, nes 
atlėkus bituke pasaki jaunikai 
ežiui jog ijos arklui lys in uosi 
tai arklis ga’.va kratis, tai ant 
to galėsi pažint. Ant rytojaus 
karalus pastate 12 panų su žir 
gaiš puikei inreditais, ir liepe 
jaunikaieziui mint. Jaunikai
tis pamatęs kad visos 12 kaip 
viena pameti vilti atminimo 
nes atlėkė bituke pabirzgejo 
arklui po nosia o arklis eme 
giluot ir teip atmine net tris 
kartus su pagialba bitukes, o 
karalus padovanojo jaunikai 
ežiui ta 12 panų del jio vaisko 
ir grižo namon su karalaite 
Karaleite jin teip pamilejo, 
jog kada razbaininkas atsi
traukdavo no jios, tai jije tuo- 
jaus bėgdavo pas lekoju. o vie 
na karta užtikęs jaja pas leko
ju, prasze tėvo idant jin nužu- 
dintu, o lekojus padavęs tais 
dvi plunksnas pamokino ja 
ka tur daritie su jiom.

Kada jiam galva nukirto 
karalaite paėmus pridėjo prie 
stuobrio apvede aplink kakla 
su viena plunksna, o su kita 
pakrutino lupas, o jis atsikėlęs 
tarė:

— Asz mislinu kad žmogus 
prisiege tik igi smert, o po 
smert gali viską iszpažint, o 
karalus su dvarokais pripaži
no kad tai yra teisibe, jog žmo 
gus prisiekia tik igi smert, o 
po smert gali viską iszpažit.

— Tada lekiojus tarė: asz 
esmių karalaitis, o jis yra di
džiausiu razbaininku ant svie
to, priesz kuri prislėgiau, jog 
pripažinsit! jin karalaicziu, ba 
jis man kerszino užmuszimu.

Po tam razbaininkas likos 
nukirzdintas, o lekojus apsipa 
cziavo su taje karalaite ir su 
lauke velibos senatvės.

Virdžinijoi vyreli buvo ime- 
niuos*

Suėjo 15 vaikynu ir 2 mer
ginos, 

Buvo alaus 5 kegutes, 
Ir 4 gorezei guzutes.

Vyrai api merginas tupinėjo, 
Gere patis ir jioms davinėjo, 

Vieni su merginom dainavo, 
Kiti isz tolo žiūrėdami sznai-

ravo
Beto, dvejetas isz kitur pri

buvo,
Su tiem-dviem szlektai atsi

buvo,
Maitele, ne grąžei padare, 
Ba abiem galais apsidajre. 

Sztai ne trukus vaikine, 
Pasikėlė ir musztine!

Szoko namu bosas ant bnrdin- 
gierio,

Ka baluka iszkele, užmuszt 
norėjo!

Gaspadine buvo užmigus, pa
budo}.

Szoko aut vaikino abudu, 
Kedžiu kojos darbe buvo, 

Dalibuk puiki Vaina atsiBuvo!
Tai rots, puikios imeninos, 

O begedžei, o padliuos;
Gala jau gaukyte, - 

Jagu kitaip ne mokate, 
Tiktai susibegia pesztis, 

Kaip žvėris ėstis. ‘
* * *

Najorke veseile atsibuvo 10 
diena

Ant kurios ne buvo Bįg-tyti 
girta ne vienąją 

Buvo puikus susirinkiijas, 
Isz senesniu o ir jaunimas.

Mergaites labai grąžei dainavo, 
O tame tarpe ir p. Z. atkelevo, 

Sėdo už stalo, davadnėi kal
bėjo,

O ir api reikalą teatru pri
iminėjo;

Jog kitose apigardose Lietu
vei gyvuoju.

Visokes draugoves organiza- 
voje.

Už valandos p. Z. atsistojo, 
Mat ka toki kalbėti norėjo, 

Prasze visu kad japsimalszytu, 
Ka jisai pasakis, klausytu.
Žinoma pirmiause jaunikio 

prasze,
Kad už tai nepirktu, persi- 

prasze,
Ir pradėjo p. Z. kalbėti, 

O sveczei klausyti.
Sztai vienas isz kur iszliudo, 
Artin kalbetojaus prilindo, 

Ir da buvo suvis arti, 
Tasai mandralus pradėjo plūs

ti ir barti.
Kalbėtoju iszvadino žodžiu

bjauriu,
Ne klausydamas draudimo 

kitu,
Plūdo nog dumiu ir kvailiu. 
Kalbėtojas ne galėjo pabaigti, 
Snsisarmatines, turėjo iszejti, 
Ba su kvailiu nėr ka pradėti, 

Veluk reti pupil pasidėti, 
Mat p Z. api kankytinius 

kalbėjo,
Kad po kelis centus sumestu, 

norėjo,
Teip vyruezei neiszpuola da 

ryti,
Žmogų davadua kojoti;

Tegul butu sau kalbėjus, 
Ir isz kur atėjo, butu sau nu- 

ėjas.
Priymti svecze kožnas privalo, 

Davadui žmonis, pikto ne 
daro,

Bet visur atsiranda kvailiu, 
O labjause terp Lietuviu. 
Usztyleti to asz ne galiu, 
Usz tokius didikus pabarti 

turiu,
Kalbėtojai, velei turi žinoti, 

Kokio vietoje iszsižioti;
O ir apsižiūrėti, 

Apie ka turi kalbėti.
Juk visokiu turime žmonių, 

Iszmintingu ir kvailiu, 
Vieniems kalba patinka, 
Kitiems suvis ne tinka.

* * *
Isz provu tokiu,

Tiktai buna juoku, 
Turki Run, gerdami svaiguli 

gavo, 
Na ir ant galo susirokavo. 
Boba su kokiu ten vyru su- 

sistumde,
Na ir boba vyra apskundė, 

O galybe barszcziu, kiek sar
matos buvo,

Kada provaatsibuvo.
Kaip ta boba snuki paleido, 

O ir tasai vyras ne apsileido,
Dalibuk, asz to cze ne galiu 

sakyti,
Ba net bjauru pam šlyti.

Jagu asz boba turecze, o teip 
p’ovotu,

Tai dalibuk, ant svieto ne 
gyventu,

Ir ausis užsikimszcze iu svietą 
begeze,

Su tokia bjaursnuke ne gy
veno, e, 

Abecze!

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Navatna auguole.
Navalna iutekme iszvereau- 

guole Jumbai, szamas mimaza 
(Lencacna glenca,) auganti 
dideleje datigibeje prie kėlu ir 
ant lauku salų aut il iuiu ir 
pietinėje Ameriko, 1 a:po ant 
salų bahausk'-. Auguole taja 
gali matit ir muso oranžerijose 
(kvietkinese), kur žinoma yra 
po vardu lenkinės tamarindos 
ir tinka ant padailinimo. Toji 
auguole stanavije savo tevi- 
neje puikiu miestu del arklu 
ir kiaulių, nes iszvere ne labai 

I puikia veiksme givulu, jog 
maitinami givulei trumpam 
laikia teip nusiszere, jog pasi
daro pliki, arklei kareziu ir 
uodegos ne tenka, jog labai 
bjaurei iszrodo. Tas pats buna 
su asilais ir mulais.

Kada tiejei žverei ilgai lui
ni szerti laja aguole, kuria 
guodžei ėda, tai net nagu ne 
tenka. Bet jagu nesiduoda taji 
auguole, tai velei užauga sze 
rei ir nagos, nes szerei jau bu
na kitokios borvos—balsvei ir 
buna labai minkszti szerei, per 
ka da bjauriau žverei iszrodo, 
Ant salos Nass daug be gali 
matit arklu naikintu jumbaju 
ir bjaurei iszrodo ba uodegos 
ne turi, tiktai sudžiuviai stim- 
buris, iiauaszus aut cisraro. 
Navatuas daigtas, jog ausis ir 
geram raguotam, katrie kram
to atroju tai jokios atmainos 
ne iszvere. Raguo givulei ir 
avis labai tunka ir plauku ne 
maino.

Pacztmeisteris:— Tas laisz- 
kas ne turi jokio adreso.

Kareivis:— O, Dievuli, ar 
t i neatbūtinai reikia adreso, 
idant kožnas kvailys si aitytu, 
kur asz raszau.

Ponas in savo gil ta tarna:— 
Kaip iszrodai, balione! Kas 
tai but, jeigu tave ant ulyczios 
tokiame padėjime atrastu?

Tarnas:— Tai niekas man 
nepasidarytu, nes asz visados 
nesziojn su savim tamistos bi
lietą.

Parduoda Szipkortes ant visiu 
• Jrrii'usiu Linijų in ir greieziausiu 
•iz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.

S'nnc'zia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti

Na mine Mokykla.
Gramatika angį iszkos kalbos moky 
ntis be it< kiūtojo (apdaryta) tl 

Valku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir raszyti be mokintoja lūo. 
NcIljaS Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo 10c.
‘ritfiifitlka ui"kininmusi rokundu.su 
paveikslais (apdaryta) 35c.
''iniifiin Niimkii per money-order, adiesas 

’ M.KOIIIHIS. RotfJ.SswYork. N.Y

\«rentai. Mano agentūra yra po 
.tr'vžiura Ohijos Val-tijos.

Su virsz minėtais reikalais galite 
.as mane kreipits per gromata ar 
sabiszkai o visame kanogeriause 
•atarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpinu 
Paszportus su patvirtinimu Konsulio.

-gzlvm

Studentu paroda.
Studentai Stevens Instituto Hoboken, N. J. ne senei pa

dare akyva paroda. Taji institutą uždėjo padirbėjas pirmu
tinio garlaivio ir lokoiuotivos. Isz tojo instituto iszejo dau
geli garsingu inžinierių kurie turi puikius dinstus po visa 
svietą.

Dr. F. Hartmanno
NEW YORKO GARSAUS

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

teip pasekminga, kad kitas daktaras gali pasidi
džiuodamas sakyti, jog tai tikriausias ir geriausias būdas išgydymui visokių 
ligų; todėl kad tai yra paslaptys surastų raistų paties Dr. Hartmann® ir pa 
slaptybė to išradimo- apie kuria kili visai nežino tojo budo sutaisymo vaistų 
kaip Dr. Hartmannas yra išradęs. Kadangi tai naujas būdas gydymotik 
dabar atidengta, tai ir vadinasi NAUJA METODĄ GYDYMO, — be abejonės 
kuri sergantiems pagelbsti ir išgydo greičiau ir teisingiau, negu koksai su 
jermulka iš New Yorke net ikras. Dr. Hartmanui, yra dėkingi žmonės, 
kurie tik kreipėsi priėjo, lai visi apturėjo sveikatą, tik pasidėkavoj&nt jo 
goriems vaistams ir NAUJAI METODAI, kurią naudoja išgydymui sergančių. 
Jeigu tūlas vaikiozas tik buvęa New Yorke ir pas mane, o pabėgęs iš Čia, ne- 
sisarmatija užsidėjęs žydišką jermulkąsu kitu, vadytis dideliu daktaru, tai 
galit žinoti, kad Dr. Hartmanas turi būti daug sykių didesniu daktaru, todėl 
kad suvirš per 20 metų New Yorke hospitolėsia buvo ir dabar gydo žmones 
tam pačiam mieste. Geras daktaras nereikalauja bėgiot. Dr. Hartman viso
kias ligas išgydo be peilio; ir nežudo žmonių su aperacijoms, nes pagelbsti su 
gerais vaistais.

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

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

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

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

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

695 Sheridan Road Canal, Wilmette, Ill.

Kad kitiems pagelbėjo, tad Dr. Hartmanas gali ir tau pagelbėti, tai atsišauk 
pas j į parašydamas lietuviškai, aprašant ligą, o apturėsi tokius vaistus ir pa- 
gelbą, kuri tau išeis ant sveikatos nuo rheumatiz.mo, dispepsijos, nusidėvėjimo, 
širdies ligos ir kraujo nečystumą, kaip tai išbėrymus ir niežėjimo odos ant 
viso kūno 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 lik sergate. Atsi
šaukite ar parašykit apie savo liga adresuojant-

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

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

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

No. ir gatvės............................................  r.........

Miestas ir Steitas.........................................................................................................

Jaucziuosi kaip naujai užgimęs.- Ponas J. Ileihal isz E.Jordan, 
prisiuntė inuiiis sekanti laiszka: “Malonu man pra- 

neszti, kad, pildydamas Jusu patarimus, t ola la ka vartojau 
Severos Gyvasties Balsama kuris padare tikrus stebuklus. 
Dabjr jai.ežiu -eikas, rodos naujai užgimęs.”

Iszrodai Senu?
Rupescziai. peisiinkus darbas, sumažėjimas jiegu ir kitos 
priežastis sykiu paimtos padaro tai, kad žmogus iszrodo 
senesniu negu turėtu buti. Pažvelgęs veidrodin, matai 
i'aukszles, esi iszbales, veidai inpule, visa veido iszvaizda 
sumenkus. Padaryk kaip kiti padare ir vartok

Severos Gyvasties Bahamas
Palaiko virszkiiiiina.

Paszalinti užkietėjimą.
Pataiso jaknu nesveikumus.

Apgali silpnumą.
Padaugina kraują.

Suteikia nauja gyvumą.
l'žbegu prieszlaikini susenejinia, kuris darko tavo iszvaizda.

Preke 75c.

Gamta reikalauja...
idant pakaktinai iszsimiegoti laike 
kiekvienu 24-riu valandų. Ai1 isz- 
simiegi { Jaigu turi silpnus, sulpu
sius ir suerzintus nervu, tai negali 
kaip reikiant iszsimiegoti.

Severos Nervotonas...
atnaujina suirusia nervu systema, 
nuramina suerzintus nervus, atgra- 
žina jiems jiegas, suteikia gaivinau 
ti ii* stiprinanti miega. Preke $L

Greitas palengvinimas...
yra reikalingas, kada užeina smar
kus reumatizmą skaudėjimai raume
nyse arba kūno sunariuose; skaudeji 
mo kryžkauliu, diegliuose, sustyri 
me arba neuralgijoje. Toki tai 
greita palengvinimą suteikia.

Severos Szv. Gothardo Aliejus...
Jisia pasiekia pati skaudėjimo gilu
ma ii* sulaiko ji. Nieko daugiau 
neriekia daryti, tiktai trinti aliejumi 
užsipylus ant delno arba ant szmo- 
cziuko minksztos vilnones materijos 
o jiaskui skaudama vieta apriszti.

luoles yra patariamos vartoti ii* parduodamos visu geriausiu Aptiekoriu.
Pirk tiktai Severos ii* neimk kitokiu, kurios butu siūlomos.
Diiklariszkti rodą siuneziame dykai per Gromata.

i -.J ■ . -■ :*•> . i 4 -,į>^r"-.*••• J

W. F. Severą Co. “"‘M.“,

rokundu.su


iaeWini)BlHb^ 
ninga, kad iiiu dakumnj 
ir geriamubviuilgriri.^ 
j nistę palies br Hir.itj 
sai neina tojo bcdoinuu 
adangi ui tuoju tela • 
A METODĄ GTIIYMO, 
greitai ir Uisinzau, ceri tu., 

Dr Harununį yndiujta 
turėjo sveikatą, tik pato- 
Al, kurią niudojiiĮrhiii^ 
i'orkiirpasttuie.op*>t;;1. 
su kitu, adyta ton įj- . 
□ii danf sykių didesnio įkir,į. 
ipitoltsia buvo ir din? fri) -v 
ereikalwaa bįiot. Drirmi4 
moni ų iu iperat] cei mi

amerikoui-
Amerika 

pribuvinet 
pirmiause

itys fanrah kita, kr* jn įį.

iiroju Dr Ferd. ErauE,Ėįr? 
Įmetus, skudėjuMmdma^. 
privargino. Nors k ii bic*$ 
ikė, ir puutbkai flptyį

FR.LETAIB
514 W. 50 Su Saki J’

ignmą d&ydnEjEMli’Į a 
o ir skaadėj.mo bituke. Du 
aU JOS. TTPIEVkU 
dan Road Caul

manas gali ir tau pųeibėii, ui L® 
st ligą o ipiiiMi lokius vk.uiia 
•heuaitizoo. čispeps:«. sidir'i 
p tai iibiryau ir niriė,.a»« 
U Vidurių, DK2XA 1UL3 h. 
negntumo vardą Deda ;?*(. 
mus lig] ant kurią Ui seni U 
tjuojant- 

ITMANN,
New York, N. t

išleido knygą po nrdn ‘W1E 
iapraio, kiip knuja tehpohąu 
0 cenuį ir iiouiptaiKiaoųii;

Tzbib 
I «U1 
n.rgnfž*

• Ulr- idSll

LGrtUiią

U--63 int- 
iiwrjju.'.a 
|. VlM P’- 
|B --m 
j.. Salin 2Eti

B I \
i C \ c. - tfio.
I '

[Į Hci i mekeabf fl* 
_ I •S’1-' 

ilbqiuk^s*-- 

nūūiike.:? • 
fięurut\ bi

tnm« moo? fim A®® “
i, jum* utdcJr
k ali ji ardžii _
1S. llSEJUh

F-J'-din, 
ruinpri- 

tranoju 
ole buklus
užginęs."

snnulojinui 5 
re tai, UI imogos išnok 

Paži'rk'C' rriilroiliD, 
įpule, vis* nido is'*i*k 

Įiadare ir vartok

iesBalsamas

iveilufl®
mo.
i knuj#'
ja nauja gyvumo.
iuris darko tuo liinW*

■: 75c.

j palengvinimas... 
alingas, ka<la užeina aut- 

natizma skaudejimūmunit-- 
,a kun.. Hiuariu.w.ekaudeji 

‘kauliu, diegliuose, susW 

a neuralgijoje. Toki Iii 

aleusrviuinia suteikia. J 
o

. Gothardo Aliejuj...

iekia pati skaudėjimo gilu- 

ulaiko ji. Nieko daugi* ■
daryti, tiktai trinti aliejumi |

s aut delno aria ant sau-*- § 

■inksztos vilnones materijos 

skaudama vieta aprišti

’roke — 50e.

Apszvieta žmonijos.
Keli žodelei del teip vadinamu in

teligentu lietuviszku Ameriko.

Kol pradesime glauna iszro- 
dima szito pieszinelio, apszvie
tos, turime paženklit, isz ko
kiu dalu susideda 
nei Lietuvei. Iu 
pirmiause pradėjo 
visokie Lietuvei;
priesz 40 metu leidosi in ta 
nauje svietą iždvaru keli eka 
uomelei, rasztinikelei, kaip ko 
kis prasikaltias urednikelis, o 
paskui keli dvarinei tarnai.

Na ir tiejei pribuiszai nie- 
kuom ne galėjo uszsiimt, kaip 
tiktai ranku proce ir jagu da 
kur randasi kokis uszsilaikias, 
tai mažna prigelbsti del lietu
vystes. In kiek metu pradėjo 
pulkais traukt in ta nauje svie 
ta visi kone dvaro tarnai, o ir 
kaimuoeziu vaikai, nes inteli
gentu labai mažai.— paskuti- 
nuose laikuose pradėjo kunin 
gai, buvusieje klierikai, ne pa
baigė klaeas ir keli kursinei ir 
vargamistrai. Paskutiniuose 
laikuose atsirado ir keli dakta
rai o ir gazietninkai kurie maž 
daugiau buvo uszkluvia Pru
snose — Tilže. Vienok tosios 
inteligencijos da suvis mažai 
ir tiktai szimtiuia dale vis 
skaitli Lietuvei atstoja. Pri
buvo teipos-gi ir amatninku, 
ūkininku, gminavu rasztinin- 
kelu ir biskeli apszviestu, bet 
ir tieje tiek ženklina, kiek keli 
laszai vandenio in prūdą. Ar
gi tai ta maža būreli gali va
dint ‘ Lietuvei apszviesti.”

Norint turime czion ta dale 
le apszviestunu bet tieje nesu, 
sideda isz ne apszviestunu, tik 
tai isz darbines klasos ir no
rint yra daugiause gaspadorisz 
ku vaiku, bet visi yra darbi
ninkai, ba isz mažames pri
pratinti dirbt, žmonis, kurie 
Europoje nežinojo kas tai ap
szvieta, kas tai tauta, kas tai 
tikybi, kai, tai tevini, kas pa- 
tritizmas; žmonis, kurie kone 
ne žinojo kas tai gazieta. Szi- 
tai isz tu tai žmonių, ka buvo 
Europoje usztemdinti ir už- 
mirszti, kurios bile ponpalai
kis ir kuningai vadina kamais, 
prie nieko netikusiu tiktai prie 
sunkaus darbo, sziezion Ame
rike susitveri lietuviszka vi- 
visuomeni, o ka turime czion 
pribuvusius nusiszpicavusius 
ponpalaikius, kuningus ir 
sziek tiek Ūžtelėjusiu mokslą, 
tai ne del ko kito pribuvo tik
tai kad isz tu žmonelu be dar
bo valgyt duona ir juosus isz- 
naudot ir tai jiejei labjausia 
czion gerkluoje ir kele lietu- 
viszka patriotizmą apdumdami 
darbininkams akės, temdinda
mi juosus ir broluojesi su Lie- 
tuveis, kuriuos Lietuvoje vadi
no kamais O tegul tiatai tokie 
nedavirias kiek savo blusas at
gaivina isz procios tuju darbi
ninku, tada atsikreipė no tuju 
darbsziu bitukių ir velei juo
stis vadina ‘ kamais’’ o ir ne 
nori pripažint prie lietuvystes. 
Ira tai labai naudingu del vi- 
suomes, jaigu yra insimaisziu- 
siu keli intelegentai, bet be 
tuju darbininku daugybes ir 
tiejei inteligentai nieko ne žen 
klintu ir ne žinotu niekas isz 
amerikonu, kas tai tiejei Lie
tuvei.

Europos Lietuvei stebuklin
gus daigtus tauziję apie ameri- 
koninius Lietuvius. Ir jagu 
mes usziimame apie tuosus Lie 
tuvius, tai ne kalbame apie 
tuosius dikaduonius, ka save 
laiko už mokieziausius tiktai 
kalbame apie darbszes biteles, 
o kurie mus labiause apeina.

II.
Kas žmones pirmiause parengi ant 

apsiszvietimo.

Prie apszvietos jagu reike 
tiesiog pasakit yra pirmutiniu i 
mokėt skaityt. Be to, uszczie- 
pijimas apszvietos yra szen- 
dien ne galimu daigtu. Lietu
vei iszmoko savo tevineje 
sziek tiek skaityt arba slebiz- 
lavot biskuti. Jagu ne turėtu 
kningos maldų, ka bažnyczio- 
je pamaželi skaito arba slebi- 
zavoje, tai ne vienas butu už- 
mirszias skaityt Pribuvias in 
Amerika, girdi kaip kiti skai
to gazieta su puikiom istori
jom ir akyvom žiniom, o mo
kėdamas sziek tiek skaityt, tuo 
jaus sugriebiąs laikraszti, rez
ga kaip galėdamas na ir tokiu 
spasabu pats per save ne tik
tai iszmoksta gerai skaityt nes 
ir raszyt.

Ir gali drasei tikrint, jog 
maldakninge buvo pirmutine 
del darbininko Dievu ir kėlės 
in apszvieta.

Gal tasai nusižiurejimas mu
su tame dalyke iszsiduos ne 
vienam mokintam (!) navatnu, 
bet mes pasakome kaip visada 
atvirei ir aiszkei, ir tuom su- 
muszame musu nevidonus in- 
kalbinejenczius in Lietuvius, 
jog žmonis atszaldome tikybo
je o tai del to, jog laikais pri
versti esame papeikt nedorus 
įr nekrikszczioniszkus žings
nius tulu vadovu tikybes, Ti- 
kybe o kuningas, tai dideli 
skirtumą. Tikybe yra daigtu 
Dieviszku, be permainos, ne 
klaidinga, szventa. Gi kunin 
gas yra tiktai žmogum, silpnu 
klaidum, nusidejelu, kaip ir 
visi žmones. Inkalbinejimai-gi 
in žmonis, jog tikybi o kunin
gas vienas ir tas pats yra ne 
tiktai apkvailinimu žmonų, nes 
sunkum nusidėjimu, ba tai yra 
statymu ligybeje kuningo su 
Dievu. Kožnas gali peikt neti 
kybiszka žingsni kuningo, vie
nok būtie geru kataliku. Kvai 
Ii tiejei laikraszczei kuninginei 
o ir patis kuningai, kurie pa
sistiebia daro laruma, jog žmo 
nis atszalineje tikybeje jog ne- 

1 siduoda save kuningai skriaust 
ai ba teisybe savo prabaszcziui 

’ iszkalba; o da didesne kvaily- 
bia daro tiejei laikraszcziai 
progresiviszki ka tamsiem žmo

’ nem inkalbineje, 
Dievo o bažnyczes 
i erst ant fabriku.

Jagu kuningas 
daro kaip szventa 
kiną ir ne epsieitineje kriksz- 
czioniszkai, turi kožnas laik- 
rasztis papeikt, ba su savo ne
dorais apsiėjimais atgrasineje 
žmones no bažnyczios ir mal
dos, duoda priežaste atszalime 
tikybeje ir platinimo lietuvys
tes. Teip paezei reike papeikt 
laikraszczius, kurie pasikeline- 
je ant szventos tikybes ir mal
dų, ba jagu ne kninga maldų 
ir ne lietuviszkas poteris tai 
szedien didesni dalis Lietuviu 
butu susianglijus.

III.
Antras daigtas kas patraukė 

nes in apszvieta.

buk neyra 
reika

katras, 
tikyba

pa-

ne
mo-

žmo-

rišu geriausiu Aptiekonu. 

butu siūlomos.

Kur jieszkot tosios pradžios 
no kurios Lietuvei Ameriko 
pradėjo apsiszviest?

“Ant to aiszkus atsakimas” 
gal nevienas pasakis. Nesjagu 
pareitu atsakima, tai kožnas 
kitaip atsakinėtu. Daugumas, 
pasakis, jog laikraszczei buvo 
pradžia apszvietimo Lietuviu 
Ameriko; kiti velei tikrine jog 
draugystes; kiti sakis, jog ku- 
uingai. O tai vis biustą.

Pradžia apszvietos Lietuviu 
Amerikoje buvo- Aukso alto
rius ir kitos kningos tikimisz- 
kos in talpos....

Pažinia pirmutini dalyba, 
kuri parengi Lietuvius in ap- 
ezvieta, dabar imsime už ant
ro.

Kožnas mums pripažins, jog 
žmogus skaitantis maldaknin- 
ge, ne padarys žingsnio in ap
szvieta, o ir nubos nuolatos 
skaityti ir pames norą skaity
mo svietiniu kningu, ba gal 
sau ne vienas tokis nobažnatis 
už grieka palaikytu, skaityt 
kas ne szvento. Ant apsiszvie 
timo ir ne atbutinai reikalingu 
skaitymas laikraszcziu ir knin
gu. Jau apie tai kožnas žino.

Vienok ne kožnas laikrasztis 
ir ne kožnas kninga yra del 
kožno atsakaneze. Reike-gi 
kožnam pagal jio lipšni apsi- 
szvietimo, amžio, noro ir t.t. 
kninga ir laikraszti aprinkt.

Tame tai yra kilis-ba tai yra 
apszvietimia žmonijos sunkiau 
se užduotis, didžiausiu daigtu.

Prūsinėje Lietuvoje del mu 
so žmonių da szeip teip-iresi 
in apszvieta norint ne skubei, o 
kaip po rakalum meszkorium, 
tai ne tiktai, jog apszvieta del 
kaimuoeziu Lietuviu prislėgta, 
nes ij mislit ka protingesniu, 
nevale, ba tuom valdžei prasi
žengsi ant posilenes. Ne vale 
mužikui pasiskunst ant nieko, 
ba pats už tai daug nukeneze.

Paliksime ant visu suda, ba 
visi žinote, jog ta biedna Lie
tuvi visi pesza ir visaip vadina.

Norint žmonis paakvatit ant 
skaitimo pamokinaneziu knin- 
gelu ir tai ne apszviesti žmo
nes kurie priesz tai nieko ne 
skaiti, kaip tiktai maldaknige
— tai reikėjo pirmiause prie 
apszvietiuejimo no žemiausio 
lipsnio. O ar teip muso inteli
gentai dare? Ne. Atsirado ku
ningai ir avietinei vadinami 
inteligentai, kurie griebėsi ap- 
szvietinet žmonis, nes ne isz 
kvoti kaip tiejei žmonis augsz- 
tai ira pasikėlė tojo apszvieto 
ir ne žinojo žmoniniu reikalu.

Szendien tiejei staigunai ap- 
szvietime žmonijos labai apsi
riko ir jiuju geriausi ir pui
kiausi norai ne atneszi gers- 
mingu vaisiu jin procios.

Tiejei vadinami reformato
rei lietuviszkos raszlavos, mai- 
nidami raszlava, ne pamislino 
apie tai, jog da kone visi Lie
tuvei ne buvo iszmokia gerai 
skaitit senoviszka druka, o cze 
vireli paszoko su nauja rasz
lava mislidami, kad visi puls 
skaitit kaip žuvęs ant szviežio 
vandenio, o tuom ne priskubi
no apszvieta, tiktai sutrukdi.

Norint kokia permaina rasz- 
lavoja užvest, tai ne reike su 
staiga, tiktai pamaželi — po 
viena litera ir tai kas keli me
tai, kada pripranta prie vienos 
tada velei kokia nauja in- 
spraust.

Ne vienas isz muso teip va
dinamu ligūstu literatu, raszi- 
damas straipsnius in laikraszti- 
tai norėdamas pasirodit del 
skaititoju didelei mokintu pri- 
krauje tokius žodžius, jog tik
tai gali pats suprast, nes kaip 
paima kitas panaszus jiam mo
kintas tas ne supranta ir pa
misima.

“Tai vireli tasai yra mokin
tai Lietuvis”. Ir teip besimež- 
džiodami vieni antriems, spau
dinėje laikraszczius del saves, 
ne del žmonių naudos.— Isz- 
tikro, visokiuose liežuviuose

- laikraszczei ne yra teip kvai
lai rėdomi kaip tūli . lietuviez- 
ki- Kalbėdami apie laikraszti 
del žmonių reike gerai užsista- 
navit apie tai ka tas ženklina.

Vienas isz garsingu gaziet- 
ninku, ant susirinkimo kandi- 

. datų ant redaktorių, turėjo in 
juosus urakalba, o tarp to ir 
tai pridavė:

! “Raszant koki straipsni ar
ba žinia teminkite už viską 
ant to, idant butu'teip raszita 

• kad kožnas skaititojas viską 
■ galėtu suprast.
s Tegul priesz juso akis stovi 

protas skaititojas, priesz kuri 
ne reikalaujant savo smegenis 
vargint ir su savo brolu pasi
rodyt su iszjeszkotais žodžeis 
ka turite priesz save ne pabai
gusi mokslą, tiktai troksztanti 
mokslo. Raszikite teip idant 
tasai skaititojas kožna žodi su 
prastu ir ne reikalautu kitu 
klaust, ka tas ir tas ženklina. 
Kada jiuso rasztas bus supras
tinąs, tada bus visuomeniszku 
ir turės kanogeriause pasiseki
mą”.

Yra tai ne naujena ka tasai 
garsingas viras kalbėjo. Nes 
ne daugelis gazietninku to lai
kosi, ba ne daugelis supranta 
apie reikalus žmonių ir ne isz- 
mano kaip pakelinet apszvieta 
tarp žmonių.

narna statome no virszaus ka
mino. Su žmonijos apszvieta 
su pagialba kningu tas pats 
yra. Skaitidami mes bažnitine 
ietorije, rasime ten apie viso
kius miestus straipsnus isz 
Raszto Szvente, nes kas isz 
to ir kokia nauda atnesz, tas 
skaitimas. kad mes esame tam
sus Raszte Szventam. Skai- 
tisime kokia istorine kninga, 
kur rasime apie Bulgarije, 
Graikėje. Rusije. Szvedija ir 
tt. Nes kas isz to, kad skai- 
titojas ne žino katroje sza- 
lije tas guli, kur Graikije. Si- 
birije, Rimas, kur Eskimai ir 
tt.

Ko norėt daugiau, kad gal 
ne žino kaip ta dalis svieto va
dinasi kur muso Lietuva guli.

O ka kalbėt apie avietine 
istorije, apie buvusius Lietu
vos valdonus.

Isz kningos ne gali žmogus 
apsiszviest kaip priguli. Mok
slas su žmoniemis be apszvies- 
tos reike pradėt kaip su vaiku 
no žemiausio lipsnio. Ne atbu- 
tinai del muso žmonių yra rei
kalingas žemraszis mapa, nes 
mapa prasta prieigi ir pigi. Rei 
kalinga yra norint trumpa viso 
svietine istorije reike pradiniu 
kningu apie geografije, astro- 
nomije ir tt. Tokiu spasabu 
turi žmonis pradėt apsiszvies- 
tinet.

Žinoma, kad ir paims katras 
in ranka augszcziau minėta 
kninga, bet jagu jiam ne isz- 
aiszkis, tai pats per save ir nie 
ko ne padaris, turi būtie prie- 
telei žmonijos kurie prigelbe- 
tu tame.

Kas ta viskas trukdo, mu
so vadovai. Jau jago pats to- 
kis vadovas ne turi laiko, ar 
ba pats ne nori tuom užsiimt, 
tai kožnoja apigardoja randa
si apszviesti virai, kurie gali 
ta geografije ir kitus reikalin 
gus mokslus iszguldinet. Juk 
tai ne kasztuoja nieko ba kož
nas kelti centu nesigailėtu, tik
tai reiketu apie tai pasirūpint.

O kaip tai butu naudingu, 
kad jagu jau ne yra niekam 
tuom užsiimt, kad tokis kunin 
gelis iszrinkias koke dienele 
ant nedelos, iszgulditu apie te- 
biri padėjimą svieto. Ne, tas 
Lietuviam ne yra reikalinga, 
ba paskui per daug ir ne bus 
naudos.

Nelaime del Lietuviu, jog 
ne vale nieko jiems jeszkot 
tiesu, ne vale pasiskunst, neva
lė nieko pradėt be vadovu, ne 
vale ne laikraszcziu skaitit ir 
tiktai tuos, katruos jiems lie
pė.

Jagu viruezei tulu vadovu 
jungo no savo sprando ne nu- 
simesime, tada gero nesulauk
site.

Laukas gimi, laukas stips, 
Kokis buvo tokis liks.
Kentėjote varga Lietuvoje. 
Kensite ir czion Amerikoje.

Senas Amerikonas.

KUR BUNA
Pajieszkau sau merginos ant apsi- 

vedimo ne jaunesnes kaip 18 m. ir 
ne senesnes kaip 23 m. kad mokėtu 
raszytie ir szneket angelskai, asz esi u 
22 m. gera darba turiu, ir czysta už
mokestis gera, praszau atsiszaukt 
ant adreso:

And. Pakersky 
2420-8th st. Watervliet, N. Y.

Mano szvogeris Jonas Jankauskas 
ir sesuva Anastazija Paluliute po vy 
ru Jankauskiene, szvogeris paeina 
isz Kauno gub Raseinių pav 4 m ad- 
gal gyveno Northumberland, o da 
bar nežinau kur jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

Ant. Palulis
Box 571 Hartshorne, Okla.

Jonas Butukiemas paeina isz Su
valkų gub Kalvarijos pav Simno pav 
pereitus metus iszvaževo in Illino 
jans ateita, turiu svarbu reikalą jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

F. Rėklaitis
no 2 Shaft 19 Du Bois, Pa.

Mano draugas Jonas Gugis paeina 
isz Kauno gub Kauno pav Eirogales 
vai Pastapolio kaima, jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

(IS °»)
J. Dambrauckas

Box 50 Donora Pa

Mano pusbrolis Paliconas Stulgas 
paeina isz Kauno gub. Raseinių pav. 
Szilalespara. pirmiau gyveno Pitts
burg o dabar nežinau kur jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:

Ant. Wasilauskas
4359 Wood St. Chicago 111.

Mano brolei Kazimi eras ir Petras 
Blazeviczei paeina isz Vilniaus gub 
Czobiszkiu para Zvagakalniu kaimo 
pirmiau gyveno Newark, 
pats ar kas kitas praszau 
ant adreso;

Ig, Blaževicz 
43^Springst. Union

—
Petras Aleknavicze paeina isz Vil

nimis gub., Traku pav, Meskuczu 
kaimo praszau atsiszaukt ant adreso;

J. Wassar
1053 W. Coal st. Shenandoah Pa.

N. J. jie 
duot žine 

(te <*»)

City Conn.

Mano brolis Izidoris Stonis paeina 
isz Kauno gub. Raseinių pav. Na- 
makseziu para, smeltino sodžiaus, 
4 m. kaip amerike 'pirmiau gyveno 
St.-Louis, o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: (gę o])

Ant, Stonis
2 crown Pl. Haverhill, Mass.

Mano brolis Motiejus Juszkevi- 
czius paeina isz Suvalkų gub. .Sejnu 
pav. Sejnu para. 2agantes kaimo, 
tris metai adgal gyveno apie Pittsto- 
na o dabar nežinau kur turiu svarbu 
reikalą praszau duot žine ant adre- 
so: (Og oi)

A. Juszkevioz
Box 202 Canonsburg Pa.

Mano brolis Stanislovas Aliszauc- 
kas ir szvogeris Juozas Kavaliauc- 
kas ir Franas Buivis, visi paeina isz 
Kauno gub. Trakiu para, jie pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre- 
so: (0S<n)

N. Aliszauckas
% Box 232 Du Bois, Pa.

ir Groniata.

IV.
Del ko apszvieta teip sunkei 

ženge?
Turime czion apie 500,000 

(?) Lietuviu, nes isz tu, skaito 
laikraszczius apie 16 tukstan- 
cziu. Yra tai geriausu ženklu 
jog Lietuvei stovi labai žemai 
apszvietoja. Vienok norint ant 
to skaitlaus yra in vales lai
kraszcziu, bet ir tiejei, ne visi 
užganadije norus skaititoju.

Norint vejio žingsniu slen
ka apszvieta —bet bile slebka 
—bile tolin. O ar gali užtekt 
del žmonių ant apsiszvietimo 
tiktai laikrasztis?

Del apszvietos žmonijos, ku
rie ne turi prigulinczio moks
lo yra kanecz reikalingos knin
gos.

Pasakis nevienas: Juk tu
rime invales pamokinaneziu 
kningu, tiktai kad visas per- 
skaitit tai butu invales žmo
gui. Teisibe. Nes jagu mislini, 
jog isz tu visu kningu, gali 
stotis kaip reike mokintu, tai 
viruti blusti. Nelaime pas Lie
tuvius didele, jog tankiause

“LIETUVISZKAS 
PASAKORIS” 
—:arba:-

Surinkimas viiokiu Palaku iiz 
visokiu Liežuviu.

414 Puslapiu; 5įx7Ą Coliu Djdumo.
Telpasi tekauczioi Istorijos:

Jonas karalaitis, pauksztis ir 
vilkas.

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

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

salų karalius.

vargutis, szunitis

DYDIS GYDYTOJAS

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, klernctų, 
trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
GcrH britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 

ĮMĮ| jiyi fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 
da-knygių. Gražių popierų gromaloms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu- 
žiną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisitisdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Pcrkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
3225 So. Halsted St. Dept. s. Chicago, Ill.

Dr. Ig. Stankus M.D.
Pabaigęs medikaliszka mokslą Universitete 
Indianos valstijos teipgi buvo iniestavudak
taru Indianapolis, Inu. katram turėjo dal 
žiausia praktika gydyti visokias I gas. 
Daktaras Stankus te pgi pabaigė kvotimą 
New York Post Graduate School A Hospita: 
katras yra didžiausias ir jau paskutinis d:d 
ž.iuju daktaru mokslas, ežia speeialiszkai ii 
įlavina daryti visokias operacijas ir gydyt 
Ivgonius SHganczius su sunkiomis ligomis.

• ■bar k vlccila SercanctluM pas hotc sakj darnus : 
‘Jaigu sergi, pribuk arba paraszyk pa* 
uane, o busi iszgydintu.” Daug yra ligi 
atru negalima iszgydint, |l>et loki sergant 

iptures pas mane tikra toutiszka ir broliszk;. 
oda. Nercik dykai m tint sunkei uždirbtn- 
■entus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi
ningus inpulsi in sunkesni padejuna. 
Serganti atsiszaukia pas mane atras teisingu 
laktariszka gydimą ir geresni pasistoravim; 
negu pas koki sveitimtauti. Kožnas k .ri: 
tik'ai gydinsis pas mane supras kad asz esi 
pabaigęs didesni daktariszka mokslą ir kai', 
galu geriaus gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Pasekmingai Iszg dyti Ligas 
rumatizmo, skaudėjimas szonu, sąnariu kai. 
Iu, streinu, kojų, pecziu, nuo visokiu krauji 
ligų.užkreczemu litiszku ligų,trypei* szankr) 
sifilis, užkietėjimą ir nedii bima viduriu, isz 
bėrimą, nežejima ir augima ant veido ii 
kūno visokiu spugu, dedervinių ir slinkimą 
i įlankų, galvos skaudejima, szirdies, inkstu 
tepniu ir plaiiczoi ligas, visokiu nervu ligas 

neuralgija, drebejima sąnariu, greito supy
kime, negalima miegot ir iszgascsio, greitu 
pailsimo, sunkaus kvepavima, perszalimu 
slogu ir nusilpnėjimas sveikatos, visokiu mo 
tenu ligas skausmingu ir nercgulariszku 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo. 
Jaigu negalima pribūti asabiszkai tai para 
szykite o asz suprasi!, isztirau ir duosiu rodą 
o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. Ne
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike, 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biednns Gydau Dykai!
Turiu SpeciaHszka Diploma del 

Darinio Visokiu Operacijų
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszKU ligų Nercik kankytie ir 
būti ubagu visa Favo amži nes j>o operacijos 
uoli būti iszgydytas už maža preke.
Iszgydau su operacija ruptura, apendesitis, 
vėžio skilvije, auganeziu akmeniu, visokiu 
skauduliu, guzu (tumors), kepeniu, inkstu, 
ir pusliu. Daiau operacijas ant gistu, kaulu, 
nervu,smegenių, moterių irvyriu gymdančiu 
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytaisau 
ir padarau sveikais. Del operacijų kviecziu 
pas mane. Turi usavo locna narna arba 
Ligonbuti (Sanitorium).

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

(Tfi on 1 9!'«12 PriesI Piet V/IABV ! *2 lig 4 popiet.
TT 1 J i 6 lig 8 vakare.V alandOS J Ned«di<mma-5popiet

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

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naklinus Trotimus 
Sekios^ Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvahszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaucziu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi, 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu,

Reikale raszykite ant adreso
1D yni CD 638 Penn Ave-, Pittsburg, Pa.Jill ftULCn Adinos: 9iki 5 vakare. Nedeloj nog 9iki 4poplet

Parduoda Szipkortes isz Bremo, 
Hamburgo ir Liverpool tiesog in

Piningus siunoziu grietai ir pigei o
Mina po kaucija iras turite abejoti mano

V. Lapinskas 
-:AGENTAS:- 

Szipkorcziu in ir isz Europos 
Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto 

601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.

UNION RATIONAL gANK.
MAHANOT CITY, PA.

CAPITOL STO K $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv.Vaisi. Randas turi musu Banke sudėtu piningu.

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

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

reikalą su
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 popiet.
...Subatomis...

9 ryte lyg 12 ad.

Mano Tėvas Franas Saveikis ir mo 
tyna paeina isz Suvalkų gub., Sejnu 
pav., Metelu para., Pareczenu kaimo 
pirmiau gyveno Bruceton, o dabar 
nežinau kur jis pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso: (to 50).

M. Saveikis
723 D. avė Rochester, N. Y.

Mano brolis Vincentas Brazas paei 
na isz Kauno gub., Szauliu pav., 
Sziauliu para., Leporiu sodžiaus, 2 
metai adgal gyveno Oglesby, Ill. o 
dabar nežinau kur, jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

(to 52)
Ch. Brazas

Box 368 Westville, Ill,

Mano brolis Stanislovas Gudaus
kas paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav., Kaltinėnų volos., apie 8 metai 
kaip amerike pirmiau gyveno Chi
cago o dabar nežinau kur jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so: (to 50).

J no. Gudauskas
Box 111 Dodson, Md.

PRANESZIMAS
Sveikatos Jieszkantiems!
Jeigu kiti daktarai taip pasekmin

gai išgydytu sergančius kaip kad 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOJE, 
tai ir jie būty taip mylimi žmonių, 
taip populariški, jiem dėkavoty taip 
kaip iš daugybės išgydytu, nors ke
lios padėkavonės žmonių žodžiais 
kalba, neminint tokiŲ padėkavoniŲ. 
už išgydytus nesveikumus, apie ku
riuos paejentai nenori kad kas bent 
būt\i žinoma.

Aš St. Suska turėjau didelius skaudėji
mus ausyje, kilo skauduliai arti metą lai
ko, gydžiausi pas daugelĮ daktarų bet be 
pasekmes. Kuomet atsilankiau gi prieg 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOS 
daktarų, tai į trumpą laiką man aus| ir 
galvos skaudėjimą visiškai išgydė. Dabar 
esu visiškai sveika ir labai dčkavoju PHI- 
LA. M. KLINIKAI. Su guodone —
St. Suska 2335 Calowhill St. Phila. Pa.
GUODOT. M. PHILA, KLINIKA.
Ilgai sirgau sunkumu krutinėję ir abel- 

nu silpnumu skaudėjimu galvos ir didelio 
kosulio, nors gydžiausi pas keletą dakta
rų per ilgą laiką, bet niekas nemaczyjo. 
Jau buvau visai nusilpęs kad negalėjau 
ne lengvą darbą dirbti. Bet kaip atsišau- 
kiauprie PHILA, M. KLINIKOS dak
tarų, tad manę j greitą laiką pilnai išgydė. 
Dabar jau galiu gerai dirbt ir sveikas esu, 
todėl širdingai dekavoju už sveikatą.

J. MELNICZzVKS. Coatesville, Pa. 
GUODOTINI DAKTARAI.

Negaliu atidekavoti Tamistoms už ge- 
radojystę kurią man padarote. Pas daug 
daktarų buvau, bet nieko nepagelbojo. 
Kaip tik atsišaukiau prie Tamistų,gavau 
Jus vaistus dabar antrus, tai tik pusę su
vartojau, tai jau aš nejaučiu jokių skau
dėjimų ir viskas jau gerai. Kada nors tik 
reikės daktariškos rodos, tai visada tiktai 
pas Jumis šauksiuos ir prašau neatsakyt. 
Mag. Weiwerene. bx 64 Hardwick, Mass.

Kurie tik norit išsigydyt, tai pri
būkite bei atsišaukit lietuv. kalboj 
o apturėsite tikrg. pagelb^. Geras ir 
greitas atgavimas sveikatos, verta 
žygio. Jaigu dėl tolumo negalit pri- 
būt asabiškai, tad parašykit, aptu- 
rėsit rodę, ir pagelbę. sveikatai.

Jeigu liga neišgydoma, tad išsyk aptu- 
rOsit teisingą pranešimą, nes čionais yra 
teisingas, lietuvis daktaras, kad lietuviam 
tarnautų ir gelbėtų nelaimingus iš ligos.

PHILA. M. KLINIKOJ, visokias ligas 
kaip vyrų taip moterų pasekmingai, ge
rai gydo; slaptas, užsikrečiamas ir visas 
ligas, kurios tik užpuola ant žmogaus kū
no bei organizmo.

Visuomet kreipkitės šituo adresu:
The Phila. Medical Clinic 1117 Walnut St.

Philadelphia, Pa.
Vai. ofiso: Nuo 10 ryt. ik 4 po piet. Nedė
liotu Nuo 10,30 ryto ik 8 po piet. UtarnĮ- 
kais ir Petnyčiom. Nuo 6 ik 8 vakare.

BANKING-HOUSE
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas.^ Worth 2822. LGu

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta lS4Sni.

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

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

Dr. E. C. COLLINS 
Uždetojas.

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

Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00 
rardasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užmbežinea 
kapitolas $40,000.00. Locnas Namas vertas $150,000.00. 
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta. 
procentą nog ezimto. Sziunczianie piningas in visas dalis 
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokiu Linijų. 
Musu Bankoje randasi tam tikra Eejentalna teipgi ir Užrube- 
žiniu Provu kance)arija, kurios Rejentu yra pats P. V. 
Obiecunas organizatorius tos Bankos. Kreipkitės su visokeis 
reikalais prie Musu Bankos per giomatas ar asabiszkai o mes 
iszpildisimc visokius jutu reikalus greitai, teisingai ir gerai. 
Piningu ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi 
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. Araziausios Lygos kurie.
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 
fyduoliu, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 

augiause 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:

"Užtracintas Kraujas” in 30 
dienu-be naudojimo merikuri- 
uszo ar potasu.

"Stryktura” b« peilo ir 
skaudėjimo.
“Varicocele” gydau in 15d. 
“Szaszius” ir skaudulus skuroe 
iazgydau greitai ir ant visados

"Eizema” ir kitas panaszas 
ligas iszgydan labai trumpam 
laike.
“Paslaptingas Ligas” in 3 lyg 
5 dienas.
‘'Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijom

"Dingosią Pajėga” vyro 
iszgydam in 14 dienu.
"Silpnus Vyrus” jo kana 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

“Rumatiszma” visokį 
iszgydau labai greitai. 
OFISOS ADINOS: Nog9ryte lyg 9ad. vakare. Pnnn A v A
Nedeliomis nog 9 ryte lyg 4 popiet Gyveniujlr I nrn|17 A U11H
Pittsburge nog 15 metu toj pacuoj vietoj. UI IL UI U ll£> PltiSbifR. Pk

■f /Į IVIFTLJ kaiP Dr. E. C. Collins 
I-+ IVIL.I V Uždėjo Medicališka ■ 

Instytuta, po vardu "The Collins M 
New York Medical Institute”.

N uo 14 M ETŲ 1
kalisko lusty-

tufo "The Collins N.Y. Medical Insti- M 
tute” gydo Lietuvius Amerikos. Jaigu W 
gydymas ne butų pasiekmiugas ir vai- A 
štai ne užganadintu paciento tei Me- 
dikališkas Institutas ‘The Collins New M 
York Medicai Institute” ne butų di- H;

džiausiu Institutu tokio budu Amerikoj. M
Nuo 14 METU musu Daktarai gydė tianai, kur kiti ■< 
1^1 U U IM- I daktarai gialbėt no galėjo. Tukstančioj H;

dėkingu laišku darodija apie tei.
N U O 1 4- IV! ETŲ nžPJrk^avom tiktais geriausius ir grini- M 

nusius ohemikališkas vaistas, ka patvir- M 
tit gali didžiausios Sankrovos Apteku Amerikei. ■

Nuo14 METU vaistai piarašiti pier musu Daktarus, 
W yra suteisieti pier gerai uzmokietus Ap- A

tekorius ir Chemikus Institute, o pier tei prašalintas kokis pri- 
maišimas ne čistu preparatu. > j

Mijf* 14. MFTU Medikališkas Institutas "The Collins H 
nuu l*+ IVI £- 1 VF N Y. Medical Institute” buvo viastas W 

sumlanifikai. Musu Daktarai neduoda pagialbos nelegališkuose M 
acitikimusė, mias nekados negvarentinam už išgydymą, musu R 
prekės pigiausios ir vaistai musu gieriausi, kadangi žinome

_____  1 .: ■ I I__ . ■ ■! i r ■ . _______ - __ ___ M
Atsiųskite 10 centu markioms pačto, o apleikisito garsinga 
knyga "Vadovas in Sveikatą”. Knyga ta mokina Jnmis, 

kaip sveikata savo užlaikitė o ligoj-kaip galima ja atgauto.
Rašikitė dar šiadiena prie Dro S. E. Hyndman, Miedikališko Direkt.

C 0LLUS5 new^tmue^cal
____ 140 W. 34™ Street New York City

Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nao 10-5 po pietų. Nedeldieniais ir 
Sventądieniais nuo 10-1. Utarninkais ir petnyčiomis nuo 7-8 v. vakare.
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NO. 6.
Visam

dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Dainelu, 

Per cielti metu aut visu dieneli!

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

y Knyga druezei susiūta. 
Kas nusipirks, ras

Jeigu tamista reikalauji geros 
britvos, tai pirk nog manes, o ne kur 

pažinti, kaip 11110 jų apsisaugoti, kokias gyduoles kitur.

M. VARZINSKAS
Liet 11 viszkas Fotogral’istas 

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

Puikei ir pigei nutraukė visokes Fotografijas 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reinius. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir 1.1. Paribio la vištikes Relinas 
Lietuvei su virsz-minėtais reikala s nelur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstania Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Fotograpijąs aut Post Kareziu.

Aysidirba senos maldaknyges, istorine# 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paežio ai 
ekspreso karatus. Adresas:

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

Laidoja Kimus Numirusiu Pa.«nmd< 
Ryginus ir Vežimus del PaMvažinej m< 

Krausto Daigius ir t t.
Viską atlieka ka nogeriause ir puikinus? 
Su virsz minėtais reikalais kreipkitės pa 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Mahanoy City

W.TRASKAUCKAS
Pi mintinis Lietu viszkas.

GRABORIUS

K. K0NEWK0 
UŽLAIKO PUIKU 

SALUNA 
98Main St, Ashley, Pa- 

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

P. J. CUMMINGS 
KRIAL’CZIUS

Siuva siutus pagal naujausia mada isz visokiu 
ceikii.^ Darbas gvarantytas, preke nebrangi. 
Teipgi czistina, taiso ir prosija visokias 
drapanas. Atneszkyte darba pas mane o 
busite visame užganedyti. (j23)
34 S. 2nd.St.(prie Kriken iMahanoy City.

ŽODYNĖLIS F

Mariuką su sesere m kartika inejo, 
Karukas buvo pripildytas, visur sėdėjo, 

Sesute sedine tuo aplaike,
O Mariute turėjo stovėti tuom laike.

— Kur Mariutės sesute?

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka ___

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

LIETUVIŠKAIANGLIŠKAS
ANGLIŠKAI-UETUVIŠKAS

Talpina savyje tiek žodžių, kiek ir didelis žo
dynas. Žodynėlis sutaisytas teip praktiškai, kad aiš
kiai parodoma kaip kiekvienas žodis rašoma, taria
ma ir ką reiškia. Knygutė yra labai paranki, nes len
gvai galima nešioti mažam kišeniuj. Popiera knygu
tės plona ir drūta, spauda jos aiški. Abclnai Žody
nėlis sutaisytas su didele atyda, iš geriausių šaltinių 
ir suteikia didelį pąlcngvinimą prasimokinimui An
gliškos kalbos. Jis yra labai reikalingas atlikimui ka
sdieninių reikalų, todėlei kiekvienas tegul jj nusipirkę 
o nesigailės!

Prancūziškos skureles apdaruose.........$1.00
Audekliniuose apdaruose____________ 75o

MICHAEL J. TANANEVICZ 
670 W. I8th St., Chicago, III..

W ka iu ■; 
25 vargai 
2.) lil-ni-r

KIŠENINIS II

Dr. O’Malley Btulus
Visados iszgydo!

Iszbandyla per 30 metu!
Be peilo ir vaistu!

Iszrasta |ier mane!
Naudojamas tik mano ofse!

PRASARGA! Darbininkai katrie pas 
mane dirbo, gal sakyti kad jie žino mano 
melhoda ir pagal ju gydo be operacijos jie 
gal ir pamegžioja mano rasztns. Bet ran 
dusi tik Verias Dr. O'Malley Budas ir 
naudojamas tik Mano Ofise.

Asz negarsinu jokiu Groinatu Lvgoniu, 
kadangi at-ilankymas in mano ofisą parodys 
jumis kad turiu daugybe Gromatn nog 
Lygoniu isz visu szaliu pasaulės kurie tapo 
iszgydinti.Dr. Alex. O’Halley

158 Washington St.
Wilkes-Barre, l’a.

Kur Lietuviazkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir snsiraszoma.

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Kagažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, 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.

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanezius plaukus, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- , 
kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras informa | 
cijas apie priežastis piiulanezius plaukus ir . 
kaip tame užbėgti, adresavukyte:

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

----------------------------------- Senas Britvu pardavėjas
NAUDINGI PATARIMAI
visai Šeimynai randasi musų No. 3 katalioge. '
Jame telpa aprašymai suvirA 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jas 

’-‘r j“ “r*.......................... - -..... .
naudoti, kiek jos prvkiuoja ir kur jas gauti. Mu
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki $1.00. Telpa 
paveikslai ir prekės yvairių kvepenėių ir gydau- 
Cių muilų, Perfumų, Eleklro-gydančių aparatų,

Sziame laike pargabenome 
daugybe Nauju Vasariniu Siutu 
del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai 
yra gražiausi visam mieste, pa 
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 
nlinin pns mus pirkti negu kitur.

VISOKIU MADŲ.
VISOKIU PREKIŲ.

Drapanų; žinome kad perkant pas 
mus busite’ visame užganėdinti. 
Pirkyti savo Varasini Siutą pas 
W. RYNKEWICZIU 

233-235 West Centre Street.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

' S

i

B 
i;

ANT PARDAVIMO. |
Namas ant dvieju gyveni

mu. Gera vieta del biznio, prie 
trijų ulycziu. Namas medžeis 
apsodyta-', ant kiemo randasi 
viszniu i odelis. Dasižinokyte 
apie daugians ant adreso:

M. Matuleviczia,
Box 67 (sę 05)

New Philadelphia, Pa.

Ant pardavimo.
Namai ant dvieju familiju 

ant viso loto, vienas namas tin 
karnas del biznio. Teip-gi di
delis tvartas ant galo loto. 
Kas nori gales pirkti puse 
loto su namu ant vienos fanii- 
lijos. Namai randasi ant 516 
ir 518 East Mahanoy ulyczios. 
Dasižinokite apie daugiau pas:

(0Q °l)
A. Bendinski,

515 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

Ruptura,
Varicocele,

Prapultis Pajėgas, 
Ut ucintas Kraujas,

ATIMA JUMIS VYRISZKUMA.
Bukia Iszmintiugas

Likia Sveikas.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Procentas auga diena ir miktj.
Dekyte Piningus szitam Banke, tegul jie 
uždirba dauginus.
Bankas uždirbs jumis tiek kiek jusli mažas

Geriause padėti savo Piningus prie darbo o 
vaika iii inokshiine.
Piadekyte ezedinti Piningus szitam Banke ir 
pamatysite kaip Piningai auga.
Procentu pridedam prie justi Piningu kožna 
6 menesius.

D. M. GRAHAM, Pr<zidentn->.
C.L.ADAMS, Vice-Prezidentas.

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

— Szendien pripuola “Szir 
dies Jezuso.”

— Subatoj diena Szvento 
Jono Kriksztitojaus.

— Seredoje buvo ilgiausia 
diena visam mete.

— Antanas Ramanauckas 
likos suspaustas terp vagonu 
Tunnel Ridge kasiklosia. Gy
vena po No. 405 W. Pine uli- 
czios. Teipo-gi kitas Lietuvis 
gyvenantis ant 7 uliezios likos 
pažeistas toje paczioi vietoi.

— Vyruczei susimiledami 
bukite džentelmenais jagu su- 
grižtat nog farmu Nedelomis. 
Ne darykite riksmu važiuojent 
namon, nes svetimtauezei tuom 
labai bjaurinasi.

— Kazokai likos paszaukti 
ana vakara m Trentona apmal 
szyt koki tai užsigerusi Jonu
ką, kuris kerszino su revolve
riu uiszczistimo visos peczes’’, 
Kazokai poną Joną paėmė su 
savim in miestą kur turėjo 
užsistatyt kaucija lig provai už 
nesziojima ginklu.

— Mikas Kaczinas isz Mo 
rijos, atejas pas savo drauga 
Antana Staniką prasze valgyt. 
Gaspadine užsigerusiam sve- 
cziui pastate ant stalo vakarie 
ne kaip priesz koki karalu, o 
kada Mikas pavalgė vietoje 
karaliszkai už vakariene pade- 
kavot reže gaspadinei su kala- 
da per veidą, jog toji net nusi 
rito po stalu o gaspadoriui ap
dovanojo puikia melina aki. 
Skvajera Jamesas 
pragertsmegeni in 
kalėjimą.

— Reikalinga vidutinio 
amžio motere arba mergina 
prie namino darbo. Gera mo
kestis del atsakanezios ypatos. 
Atsiszaukyte po No. 36 E. 
Spruce St. (gg o;)

— Musu senas tautietis An
tanas Ramaszauckas kuris nu
važiavo in Ashlando ligonbu
te gydintis, jau ženklivai pas
veiko ir neužilgio sugriž na
mo.

— Nedėlios vakara šaltine 
Petro Borusevicziaus po No. 
213 West Center uliezios ateja 
Povilas ir Aleksas Paznekai 
pareikalavo alaus, o kada 
jiems atsake, pradėjo revoluci- 
je karezemoje, daužindami 
langus ir bara su stiklais ku
riuos atsinesze kiszeniuosia isz 
kur kitur. Policijantas Paszu- 
keviezius su Burmistru nu
baudė abudu po $4.25 o loc- 
ninykas karezemos skuns už 
sudaužima stiklu.

— Rytoj Slavokai turės dvi 
parodas ir laikys dideli pikni
ką ant Plėšant Hill kalno. Vie 
na paroda eis priesz piet, o an
tra apie 7 ad. vakare ir dali- 
baus apie 14 draugyszcziu. 
Priežastie to visko yra 20 m. 
sukaktuves nog uždėjimo jiu 
draugystes po vardu Szv. Jo
no todėl ryto laikys szita ap- 
vaikszcziojima.

Reikalingas Vargamistra.
Kuris moka gerai grajit ir 

vesti chorą. Alga $50 su doko 
tais. Ateiezaukyte tuojaus ant 
adreso: (gę op

• Rev. S. Pautienius
Mahanoy City, Pa.

SHENANDOAH. Pa.
■f Kazimieras Radzeviczius 

senas obivatelis Szenadorio 
siskyre su sziuom svietu pu
siau devinta panedelio vakara. 
Sugrįžęs nog trumpo pasi- 
vaikszeziojimo api devinta va
kara, da jautėsi gana sveiku o 
szeimynele nesitikėjo, jog in 
puse valandos po tam tėvelis 
atiduos Dievui dusze. Prie
žastis mirties buvo krauja-plu- 
dis plaucziu.

A. a. Radzeviczius gyme 
Lenkijoi 25 Liepos, 1852 me
te, pribuvo in Amerika mete 
1871 ir per tris metus dirbo 
sunkei liejinesia Pittsburge. 
Vėliaus atsikraustė in Maha
noy City kur dirbo kasiklosia 
lig 1885 mete po tam atsi
kraustė in Shenadori kur užsi
dėjo valgomu tavoru kroma. 
Norints panesze daug bledes 
laike milžiniszkos ugnies, bet 
nenusiminė ir ne nupuolė ant 
dvasios, dirbo sunkei pakol 
nenupirko Eagle Hotel kuri 
lig sziam laikui laike.

Nabaszninkas buvo linksmo 
ir prieteliszko budo žmogus, 
prigulėjo prie draugyseziu 
Szv. Povilo, Szv. Jono ir Szv. 
Kazimierio gvardijos ir pri
gulėjo prie lietuviszkos para
pijos Szv Jurgio ir prie L. R. 
K. susivienijimo.

Paliko paezia didžiausiam 
nuliudime ir sekanezius sūnūs 
ir dukteres: Ona, pati daktaro 
Blažejauckio, Juozas, Edwar- 
das, Mare, Regina Paulina, 
Julia, Leokadije ir sesere p. 
Faleckiene gyvenaneze Mount 
Carmel.

Laidotuves atsibus szendien 
Lai silsisi amžinam pakaju- 

je Kazimieras, kuris paliks 
atmintije szirdyse tukstaneziu 
savo tautiecziu.

— St. Nicolas kasiklosia 
baisei likos apdegintu Jonas 
Valaitis per eksplozije gazo.

— Juozas Rasilenas peržiū
rėdamas revolveri su savo drau 
gu Juozu Lazaucku, buvo 
tosios nuomones, kad revol
veris buvo neužprovintas. 
Tuom kart patraukė vamždi, 
revolveris iszspjove ugne na, 
ir kulka pataikė Lazauckiui 
in veidą arti nosies. Likos nu 
gabentas tuo in ligonbute kur 
randasi ant mirtino patalo. 
Rasilena aresztavojo.

— Keloleka Szenadoriecziu 
susitarė, nuvažiavo vežimu in 
Rattling Run arti Ringtono. 
Tenais susitiko su Vincu Ba- 
levskiu su kuriuoni pradėjo 
bartis. Apdaužė nemilaszir- 
dingai ir palike Vinca krau
juosią apleido taja aplinki
ne. Kazokai bet iszsznipinejo 
kaltinykus ir aresztavojo V. 
Duszkis, S. Villiams, V. Ka
minskis, B. Odeszki ir M. Sa- 
robolis. Visi likos aresztavo- 
tais ir pastatyti po kaucije.

Minersville, Pa — Dar
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas nesunku gaut.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis, tiktai palinkę labai in 
girtavima. Del nekuriu mote
rėliu p. Baltruviene labai rei
kalinga.

Thompsonville, Pa.
— Darbai povalei eina, isz 

kitur pribuvusiam darbas sun
ku gaut.

— Lietuviu yra pusėtinas, 
būrelis, isz tu visokiu atsiran 
da, apszvieta ant mažo laips
nio stovi.

— 11 d Birželio 1911 m 
Dr.-ste. szv. Jurgio turėjo me
tini susirinkimą, komitetai tie 
patys likosi iszrinkti.

Elizabeth port, N. J.
— Aukos surinktos per Pet 

ra Kaziuli, del Jono Langes: 
P. Kaziulis 
P. Auksztakalnis 
J. Kizelevicz 
J. Zupkus
A. Zileviczaite 
P. Vaicziunas 
J. Bielza 
J. Lucin
J. Czesna 
P. Szilingas
B. Rąimanas
K. Vaikasas , 
M. Jurgaitis 
E. Stepanaviez

Isz viso surinkta atiku $3.50

NČW Fllilil., Pa— Dar
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas nesunku gaut 
ypacz leberiu.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda 
apszvieta ant mažo laipsnio 
stovi. Czionais likosi uždėta 
dr. po vardu Tėvynės mylėto
ju draugystes knyginelis, 
isz musu tautiecziu mažai 
atsilanko.

Kandidatas in moteryste:— 
Nežinau pats, ka daryti, turiu 
dvi panas iszsirinkti: viena ba 
gota ale negražia, o antra gra
žia bet nebagota. Kad galima 
but tos juodvieju doros in vie
na sujungti.

Filozofas:— Tai tas sujun
gimas in viena tikrai už tamis- 
tos n'eitu.

Mahanojaus gyvent o. jei 
apie szita gerai žino.

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. 
Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vol linksmai atkartuoju pa 
giriniu Doan’s Kidney Pigu Įkas. K a 
da tik ateina proga vis rekamendavo 
ju szitas pigulkas asz pažinstd keletą 
žmonių kurio likos iszgialbeti 
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.

Delko musu jaunimas 
bėga Amerikon?

I.
Asz esmių kareivis; buvau 

iszbeges in Amerika, kad ne
reiktu kareivijoj tarnauti, bet 
pamaeziau, kad ne Amerikoj 
ne pyragai ir, sugrįžęs tėvy
nėn, patekau karei viuosna- 
Nesigailiu; daugelis vaikinu 
bėga nuo kareivijos, iszsižade- 
damas podraug ir tėvynės, ku
rion pabėgės nuo kareivijos 
jau labai retas tebegrižta. Bė
ga nuo vargo, o dažnai paten
ka in daug didesni. Kareivijos

i ne truks pasibaigti, ame 
rikoj-gi, kol gausi gera dar
ba, kol apsiprasi, neapsieisi be 
vargo; kol Amerikoj gyveni
mas palengvės, jau per ta lai
ka tėvynėj likdamas būtum ir 
kareiviavima baigės, savo sza- 
lelen sugrįžęs..-.. Kareivijoj 
retas te žūva, o Amerikon isz 
ėjo nuo kareivijos beveik visi 
žuvę savo tėvynei; daugumas 
lieka amžinai nelaimingi. Del 
to patariu visiems vaikinams, 
kurie rengiasi Amerikon, kad 
pabėgus nuo kareiviavimo, 
gerai pagalvokite, ka darote! 
nuo vilko bėgdami, anot pa
tarles, galite ant nieszkos už
bėgti. Kam miela tėvynė, te 
eina vely kareiviauti, isz ku
rios sugrįžęs ras laime tėvynėj, 
te nebega in svetima szali, kur 
vargas, nerimastis laukia ir 
visokios nelaimes.

II.
Kas daugiausia bėga Ame

rikon? Samdininkai: bernai, 
merginos. Nežinau, ar musu 
dienose rasime Lietuvoje nors 
viena jauna berną, tarnaite, 
kurie nesvajotu apie Amerika. 
Socijalistu pamokinti, buk 
Lietuvoje samdininkai esą ūki 
ninku skraudžiami, ir negalė
dami socijalistu budais tėvy
nėje būvio pagerinti, veržte 
veržiasi nabagai isz Lietuvos, 
manydami kitur rasia, jei ne 
rojų, tai bent liuosybe, lygy
be, busią ponai. Butu gera, 
kad koks iszbeges Amerikon 
samdininkas paraszytu in “Vai 
nikeli” visa tiesa, kaip tenai 
jam einasi, ar rado laime, ku
rios ėjo jeszkoti, ar nesigaili 
apleidęs tėvynės Lietuvos. 
Meldžiame Amerikiecziu atsi
liepti. Asz gi patareziau mu
su berniukams, merginukems 
pasiskaityti, ka raszo ‘‘Vaini
kėlis” No 11 sziu metu apie 
pinigu rinkimą, taupymą tė
vynėje, ir giliai apmastyti, ar 
ne vereziau turėti tikrai gera 
duona Lietuvoje, negu lėkti 
jieszkoti pyragu Amerikon, 
nežinant tikrai, ar ju tenai 
rasi. — Szaltinis.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas Haughney
12 K. Mah. St.

Mahanoy City, Pr

Ant Pardavimo pigiai.
Sztoras su namu Coaldale, 

Schuylkill Paviete, Pa. žino
mas kaipo Charles Powell na
mas. Bus tusezias Id. July 
1911. Apie daugians kreipki ' 
tęs pas,

Wm. G. Jones
Coal Dale Pa.

arba pas Ch. R. Powell
1109 Grandview Ave.

(‘j ’}) Scranton, Pa.

A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

L. ECKERT.

..DIRDKT0RIAI...
W RYNKIE
C. F.KAIER.

M. GAVULA.
W. I. MILES.

Vežimėliai Vaikams
Didelis pardavimas Vežimėliu, 

• labai pigios prekes.

Visi musu Vežimėliai turi storus 
gurnus ant ratuku.

Gražus sudedamas Vežimėlis su 
vyrszuni už $3.98.

390 ,ik,ai "' SI 5WWW sl. NLHIl'NTI.ME . w

glždavente Didele Kninga
Dainų susidedanti

® 390 DAINŲ

* Ant pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas 

Ceikiu ir groser sztoras. Pui
kus popieru ir knygu sztora«. 
Gerai užmokama duonkeptu- 
ve Teip-gi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. (į uiąų)

Turiu ant pardavimo hoteli 
su laisnais ant Mani ulyczios

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

Ant Pardavimo.
Tris lotai Minersville, Pa. 

20 pėdu ploczio 120 i 
Parsiduos nebrangiai, 
szaukyte ant adreso: (,- 

And. Czepla.,
137 E. Coal St.' 

Shenandoah, Pa.

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

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 atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

RAGAŽINSKAS

Suvirszum 30 metu daktaravimo 
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas 
ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi 
Knygute apie K upturn dykai.

ty, Shenandoah
Carmel, Landsfbrd

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

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus snezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam l-ta procentą, paskaitom 
kas :*> menesiai. Siimeziani wnigus in visai 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszie- Rejentalims Dokumentus ir 
veilam provas senam krajnc Rejeoįeina 
kancelurijayra rėdoma j»er valdiszkanotare 
•J. (». Miliauckn. L’ž k v iecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiplisprie mus ir pavest mimu 
jusli bankinius reikalas o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama ezion yni teisybe 
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Pinigui 
siuuezant paczedumiii in Banku, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Expreso Money Orderi.

Introligatorne.-
APBIRBTIVE KNYGU.

Ant Supervaizoriaus
SILAS DAVIS

Republikonas. Balsiiokyte už. ji.
Isz Mahanoy City.

vardg. adresų Ir keletu markių apturės musų No. 3 
kataliogų dykai. Rąžyk Scndien, o už kclelos die
nų gitu natidiuga knygu bus tavo n amuose.

JOHN’S SUPPLY HOUSE • 
2U4-2U8 SO. OAKLEY AVE. CHICAGO, IU-

f “SAULE”
a Mahanoy City, Pa.

Ne vienas nesigraudino katras nog 
manės pirko nesigraudysi ne tu.

Torrey yra barberines britvos jeis 
visur parduoda po 3 dol., nog manės 
perki už 2 dol.

Paklausk savo sztore po kiek par
duoda “Torrey” britvas, o kada per- 
sitikrysi kad pas mane daug pigiau, 
tada atsiusk Money order, arba re- 
gistravotam laiszke 2 dol. o in pora 
dienu per paczta apturės: “Torrey” 
britva. Szitos britvos yra padirbtos 
isz puikiausio plieno, o barzda teip 
lengvai skuta kad net darosi szi Ita 

in smakra. Atmik tamista kad oze 
neperki tavora 20 dol. vertes, o tik 
tai perki tikra tavora biski pigiau 
negu kitur. Jeigu tamistai nepatiktu 

i mainau ant kitos arba gražinu 
tamistos pinigus pasilikdamas 20c. 
už savo klapata: (gj ’deg)

Fr, Uokas,
Minden, W. Va.

Kiisiszkai Aiiirrikoniszka Linija.
Vienatine be persėdimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8į dienu in Rnterdama 11Ą dienu in Liepoja

!!' r|>els","ll‘e8"i"iiini"kr<‘iPkitesinra,is"i!!'
i »> e=o’ L Agentus ir centraliszka kontora. J „ ’ ’

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

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

ffil „ H1 -L ( CS^Tas n.us dirba Lietuvaites.I Ofi II OPR 1 122 W- Center Str.
111U U1UUU I Mnhanov Citv. Pp

COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.
......SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Garsiu Lietuvišku—Lenkiszku

Žinljecznik 25c. 5Ui-. ir $1 
G limbo laszai................ i
Meezkoe Mostie............!
Trejanka.......................... !
Liniinentas Vaikams...' 
Gyduoles nuo kosulio...' 
Liepiu Balsamap......... '
Antylakson del vaiku...! 
Milteliai vaikams nuo 

Kirmėlių...! 
Milteliai nuo Kirmėlių 

del euaugusiu.. Me 
Vanduo nuo Akiu 

skaudėjimo.....
l'gnialraukis............
skilvio Laszai.... ......
Gyduoles uzlaikimui \ niū
ria v lino Ir Kruvlnoaios75c. 
“t i« ure arba gydymas 

del Rumatyzino. §3.5'.
Gyd del nemalimo 

Pilvo.......... 5Uc.
Milteliai apsiabdymui 
Galvos skaudėjimo....  10c.
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo...........10c.
Mestis nuo gedimo ir 

prakaiiaiTuio kojų....23c.
Geležinis sudriitintojas 

sveikatos....50c.
Vaistas nuo Papauto

Vaistu.
Gyd. nuo Grippo.......$1.25. 
Plauku apsaugotojss Wc 
Muilai* del Plauku..... Wc.
Milteliai nuo Kepenu...85c.
Valtyojas Plcmu 

drabužiuose.25r
Rožes Baleamaa..........De
Kinder Baleamae....
Bobriaus I.aezal.......... 5įy.
Szvelintojas................ :ix-
Kraujo valytojas...... S-00-
Nervu Ramintojas... $1 
Egzema ai baodoa uždėji

mas pas vaikus. $1.25.
Groblevsklo Plelsterie

(Kasztavolo)............ ®e-
Pamada Plaukams......25c-
Fclioty na nou skaudėjimo

Aiisise........................®c-
G\ duois nou Riemens 50c. 
\engriezkas taleytojw 

del I su.................. Įl
inkėtu vaistant mažesne)

Del visu Kentcjhiiu IrSkaudrjl m u. Crriausu "*•
gydtioleilel akuudejimogalvon kataro, peczlu inkstu vaistas (dhleeoei 
krutinea, szonoaie. ruinaliznio,szal<-zio. nu- $150.
ralglją ir nukundima visokiu vabaluklu.
Kl. kUenaH lietuviszka- szfornlnkae teipgi 'kinee Dulkele...........»
privalo užlalkvli visada musu puikias Lietu-Gvdiinaa nuo uždegimo 
viszkas Gyduoles savo sztoruoee ant parda* dantų arbaab-luaiekiu 
vimo kail musu taueziai; reikalaudami galėtu sino ir skarbutis ...$1 •* 
pas savo sztorniuka nusipirkti ir nereikalau* duoles ir moetis nuo 
tuiazdiiotl piningus dovanai kokiems norą l’arku ir Niežu.....J’-OO.
apgavikams tos anielinkese. Szlorninkai. . . . u „„„raezvkile pareikalaudami mus gydu-diii.nes <-yduoies ir mo.tls 
gerus uždarbis ir parduokite musu tyras Lie- dedervines
tuviszkas Gyduoles, kurines gvarantnojame. Gyduoles nuo Paelapt ingos 
Raszykite tuojaus! Lit’os.......................S-*”*1-




