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Garsingas melagis Dr. Cook, 
kuris surado žiemini poliu.... 
ant menulio, nusipirko sau 
daugybe dirvos Texas, kur ant 
giaro apsigyveno. O gal dabar 
jeszkos viduržemi.

Ne teip ilgai, moteres divejo 
szlebes vadinamas “directoire” 
vėliaus lioble, po tam harem, o 
dabar inejna in mada szlebe 
vadinama “cutoff. Gal neužil- 
gio dėvės Salome....

ISZ AMERIKOS Isz Bosijos, Lietuvos

lėliai Vaikams,
Anglijoj randasi 1,178,317 

moterių daugiau ne kaip vy
ru; ne yra pavojaus, idant An
glijo! butu daug senu jauni
kiu.

Vežimėliai turimi 
ratuku,

dedamas Vežimėlis s į 
už S3.98.
’iningus ue ant M 
i Jtalunoj City, Situiiį 

“ lt. iinuel, Lujįį

Laukime dabar, kantriai 
ant angliszkos karūnacijos pa
veikslėliu penkcentiniuosia 
teatreluosia krutancziu paveik 
siu. Tieje Amerikonai, kurie 
ne turėjo piningu keliauti 
in Angliję ir ypatiszkai pama
tyti karunacije, gales dabar 
ta paczia pamatyti už 5 centus.

Pagal randaviszka raparta, 
tai mete 1911 bus dydžiauses 
susirinkimą bovelnos ba net 
14,425,000 pundu (kožnas pun 
das svėrė po 500 svaru) arba 
kone milionas pundu daugiau, 
kaip mete 1904. Bovelna szi 
met pakylo ant vieno dolerio 
daugiau.
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Pagal statystika surinkta 
paskutiniuosia 7 metuose din 
go dienoje ketvirto džulajaus 

- 1,662 ypatų o pažeido [36,620.
S ztai nelaimes praejtuosia me
tu ošia:

Isz viso likos surinkta $87.- 
000 ant suszelpino naszlu ir 
sierateliu po pražuvusiu ang- 
lekasiu Pancoast kasiklosia 
Throop Isz viso randasi 31 
naszlaites ir 110 sierateliu. 
Susitvėrė nesenei komitetas 
isz Scrantono ir Throop abi- 
valeliu idant piningus iszdalin 
ti tarp likusiu naszlaicziu.
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O kiek szi met buvo nelai
miu, tai da nesuskaito. Tai yra 
piszkinimas “fajerkrekiu”

Užmusze. Pažeido. Viso
1903m. 466 3,993 3,859
1904m. 183 3986 4,169
1905m. 182 4,994 5,176
1906 m. 158 5,303 5,466
1907m. 164 4,249 4,514
1908m. 163 5,470 5,623
1909 m. 216 5,307 5*522
1910m. If/ 2,923 3,054

Isz viso 1662 35,620 37,282

Vela pasklido paskalas, buk 
Philadelplnos diecezija vela 
padalys ant dvieju: viena bus 
Philadelphios o kita Kedingo. 
Badai kada sugriž isz Rimo 
Monsignoras Fisheris, tai atvež 
nog Popiežiaus pavelinima 
ant sutvėrimo Redingo diece
zijos o kaip rodos monsigno- 
ris Fisheris pasiliks biskupu 
toje naujoi diecezijoi.
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Dr. Nathan C. Schaeffer, 
steito supredentas mokslainiu, 
turėdamas prakalba in studen
tus kurie užbaigė mokslus 
Perkiomen Seminarijoi, kal
bėjo terp, kito sekaneziai:

“Ymkite jus visi ameriko- 
niszku tėvu vaikai paveizda 
nog atejviu (foreigneriu) vai
ku, kurie pasinaudoję isz moks 
lo visom pajėgom, nes ne užil- 
gio atejviai pervirszins jus visa 
me. Odei ko? Del to, kad 
Amerikonai turi turėti savo 
linksmybes, o atejvei stengėsi 
visom pojegom pasinaudoti 
isz mokslo kuri czionais aplai- 
ko be jokio ergelio ir už dyka 
o mes Amerikonai apie tai 
mažai rūpinamės”.

Toj seminarijom užbaigė 
pasekmingai keliolika atejviu 
su dydele garbe, kuom gėrėjo
si visi profesorei.

J.P. ir kitu Wilkes-Barre, 
Pa.— Korespondencijos nepa
talpiname. Parapinei reikalai 
mus neapeina o po draug jo
kios naudos skaitytojams ne 
atneszą. Jago turite koki erge
li, jeszkokyte užganadimo pas 
biskupa.— Nog szio laiko to
kiu daneszimu suvis netalpin- 
sime.

B.B. Naugatuck.— Aplaiki 
mo pavelinimo ant nesziojimo 
revolverio, gali aplaikyt nog 
burmistro. Toki pavelinima 
ne teip lengvai galima aplai
kyt, nes reike duoti gera prie- 
žaste del ko geidi ginklą ne- 
szioti. Tik kasijeriai, kalekto- 
rei ir panaszus tiems gali ap- 
laikit pavelinima ant neszioji
mo revolveriu nes laiko pas 
save daugel piningu.

Fr. S. Durya, Pa.— Netin
ka o po draug negalime pra
leist keleš branges valandas 
ant iszriszimo tamistos “puikei 
suraszytos korespondencijos”.
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Lokomotiva seka paskui inžinierių.
Szitas atsitikimas atsitiko Philadelphioi. Charles Rhoades, 

inžinieris ant Redingo geležkelio, nuejas in artima restauracije 
paliko savo lokomotiva ant iszsukos. Isz nežinomos priežasties 
lokomotiva pradėjo judintis isz vietos ir tiesiog ėjo paskui 
inžinierių in restauracije nes ant gilukio inžinieris buvo iszejas 
in cigaru sztora o lokomotiva trenke in restauracije iszlauž- 
dama visa frunta namo.

Ilgas tiltas.
Phoenix Ariz.— Tomis die

nomis likos užbaigtas statymas 
ilgiauses tiltas padirbtai isz 
konkreto ant svieto. Tasai 
tiltas turi 4,600 pėdas ilgio.
Dinamitas ant policijos.
Wilkes- Barre, Pa.— Jonas 

Morovskis atejas in policijos 
bjura, padėjo ant stalo koki 
tai pundeli kalbėdamas polici- 
jantui, buk tuojaus sugriž su 
tlumoczium tai iszaiszkins. Ne 
sulaukdamas jio, 
Wood buvo akyvu 
pundelije randasi, 
iszvinojo pundeli ir
sistebejo, kada paregėjo tris 
szmotus dinamito su knatu. 
Policije isztirinejo buk kas to
kis padėjo dinamito po Mo- 
rovskio namu, o tas nežinoda
mas ka su tuomi turi daryti 
nunesze ant policijos.

Drebėjimas žemes.
San Francisco, Cal.— Ana 

diena mieste San Francisco, 
Kalifornijoi ir Nevadoje davė
si jaust gana smarkus drebėji
mas žemes, teip smarkei, jog 
da nog 1906 meto nepamena 
smarkesnio.

Tuom kart San Francisco 
ne sugriuvo kaip tai mete 
1906 nes naujai pastatyti na
mai isz plieno ir konkrito nar
šei atsispyrė drebėjimui. Potei 
sybei ten ir szen sugriuvo ka
minai. atsimusze truputi pleis- 
terio, nes murai stovėjo.

Laike drebejimo žmonis 
staigai apleidinejo teatrus, kro 
raus ir t.t. Krutėjimas buvo 
dydelis.

Kas po kuom (luobeles 
kasa.......

Punxutawney, Pa.— Per ke 
lioleka metu laikydamas savo 
paeziule dydeloje baimėje ir 
atskirta nog žmonių grinezioje 
atytolinta nog visokiu žmonių, 
kokis tai James Stener baisei 
buvo užvidus savo paezei. Už- 
viduolis, kuris privertė rodytis 
savo paezei kaipo szokyke bu- 
dyklese kelis metus adgalios o 
kuriuos puikus sudėjimas kū
no pritraukinejo daugeli regė
toju pradėjo baisei užvideti ir 
nutarė jiai už tai atsimokėti.

Ne toli nog namo, ant kelio 
■vedanezio in miesteli, randasi 
tiltas per upe. Czionais tai pa
dare lizdą del barszkancziu 
kirmėlių ir taja vieta aptvėrė. 
Paezei parode kirmėlės ir teip 
nebage ingazdino, jog motere 
neiszejdavo isz namo per kelo- 
leka metu.

Sztai utarninke sugriždamas 
Stener namo isz miestelio gerai 
užsitraukęs “džulajum” puolė 
nog tilto tiesiog in lizdą kir
mėlių. Isz ryto surado jojo ku
na sukandžiota, o kirmėlės 
insigere in veidą, kakla ir kru 
tinia girtuoklaus ir užvyduo- 
liaus.

Nedai me parke.
Reading, Pa.— Per sulūži

ma sediniu laike grajaus in 
bole Redingo Parke, dvide- 
szimts szeszios ypatos likos 
pažeistos o dvi mirtinai. Terp 
pažeistųjų, randasi dvileka mo 
teriu. Priežastis sugriuvimo 
buvo pervirszinis sukuopini- 
mas žmonių.

Baisus karszczei.
Nem York.— Konia visam 

Amerike vieszpatauje dydeli 
karszczei o ypatingai dydes- 
niuosia miestuosia. New Yor
ke sze nedelia krito negyvi 
nog karszezio in 60 ypatų o 
keli szimtai apalpo. Philadelp
hioi teip-gi in 60 ypatų mirė. 
Pittsburge 22, Newarke 18, 
St. Louis 12, Cincinnatoje 8. 
Tokiu karszeziu ne buvo in 
laika szesziolika metu. Jagu 
karsztis trauksis toliaus, tai 
žmones puls kaip muses. Kaip 
kur tai ir gyvulei krinta.

Kusiszka flota pribus in 
Suv. Steitus.

Petersburgas.— 
kariumenes 
rusiszka 
1913
metines sukaktuves 
kada atsilankė in 
rusiszka flota po 
admirolo Lisvoskio
te.— O gal maskoliams pati
ko Amerikonai kada atlankė 
Suv. Steitu flota praejta me
nesi.

Pabėgimas isz grabo.
Moskva.— Laikraszczei pa

duoda akiva atsitikima apie 
pabėgima kalininko isz grabo 
Vienas isz aresztantu Wojno- 
vas keli menesei adgalos dingo 
labai slaptingai. Laike per- 
kratimo kambario nieko svar- 
bio ten nerado idant kalinin- 
kas isz kalėjimo iszsikastu. 
Pabėgo be mažiausio pedsa- 
kio.

Vėliaus pasirodė, buk Woj- 
novas laike kasdieninio pasi- - 
vaikszcziojimo po kalėjimo 
kiemą inejo in kopliezia. Kop 
liczioje radosi tik vienos du
ris o kitokio iszejimo ne buvo.

Inejas in kopliezia, Wojno- 
vas paregėjo grabe gulinti la
voną; greitai inlipo in graba, 
atsigulė ant lavono ir uždengė 
antvožą. Gulėdamas grabe 
girdėjo kaip sargai jio jesz- 
kojp ir kalba apie save o ve/ 
liaus viskas aptylo.

Atėjo naktis. Wojnovas gu
lėjo grabe ant lavono per 10 
valandų. Terp 2 o 3 valandos 
naktije iszlipo isz grabo, rep 
loms iszejo isz kopliezios, ga
vosi per namus kalėjimo.

Per visa diena Wojnovas 
slankiojo po miestą Moskvos, 
nes vakare sargai kalėjimo jin 
vela suėmė ir nugabeno in ka
lėjimą.— Pasiszventes ant 
tiek ergelio, nebagui nenusi- 
dave pabėgimas.

Atsitikimas laike 
laidotuvių.

Kaime Blaszczyne, Lenki- 
joi, laike kada kuuygas sto
vėjo prie kapo, baigdamas 
maldas už numirėli ir ketino 
atsitolyt, ingriuvo žeme o ku- 
nygas puolė tiesiog ant grabo 
ka tik palaidoto nebaszninko. 
Priežastis tojo atsitikimo, bu
vo ta, kad kelios dienos adga
los toje vietoje likos palaidi 
tas nebaszninkas. Kunygas 
gana skaudžei pasižeide.

Ir-gi priežastis.
Ryga.— Per sekmines žmo

na namu savininko Rul, Rau- 
dondauguvije prie Tilto gat.

i No. 28 iszejo isz proto dėlto 
kad jos vyras nedave jai 50 
rubliu papuoszalu ir gražiu 
burn nusipirkti sekminėms. 
Mat rubai brangesni už protą!

Sudedami namai.
Sziose dienose Peterburge 

dailide Pavlovas tam tikroje 
parodoje rode jo paties pada
rytus sudedamus namus. Vi
sus namus galima pavežti vie
nu arkliu sukrovus in viena 
vežimą Sveria jie tiktai 45 pū
du. Juos galima pastatyti per 
pustreczios valandos. Namai 
susideda isz dvieju kambariu 
ir virtuves. J u kaina— 400 
rubliu. Geras butu dalykas.

Nesupratimas terp Lenku 
o Lietuviu.

Vilnius.— Niedžinguosia, 
kur randasi | dalis gyventoju 
Lenku, pakylo nesupratimai 
bažnytinei apie kalba laike 
misziu terp Lenku o Lietu
viu.

Administratorius diecezijos 
vilenskos, kun. Michalkevi- 
ezius iszdave atsiszaukima in 
dvasiszkus, užtikrindamas nau 
dojima lietuviszkos ir lenkisz- 
kos kalbos laike nobažanstvos.

*22$

Kuningaiksztis Walias.
Laike karūnacijos karalaus Jurgio, jaunas kuningaiksztis 

iVallios aplaike nauja orderi vadinama “Kareiviai panezeki- 
hes raiszties”.
, Tasai orderis atsirado užkaralaus Edwardo III mete 1350 
iūrls pakele raiszti-uog-kojos kuri
Sabsburi laike boles. Edwardas pakeles raiszti užsidėjo pats 
sau ant kojos kalbėdamas: “Honi soit qui mal y peuse” (Geda 
tam, kuris apie tai piktai mislintu.) Ir nog to laiko prasidė
jo tasai orderis in kuri priguli tik 26 sanarei ir tai isz karalisz- 
k<>s gymines.

Pleszikai kufarosia.
Sofia Bulgarija.— Danesza 

in czionai jog viename isz te- 
naitiniu dvaru atsitiko tokis 
atsitikimas: Szitai in d vara 
pono O. pribuvo kokie tai du 
prekejai pirkti javu, Po ilgu 
deribu “prekejai” uszpirko, 
arba suderėjo kiek tai czetve- 
riku javu ir davė pradotka, o 
kitus piningus ketino atvežt 
rito kada atvažuos paimti nu
pirktus javus. Priesz iszvaže- 
vima, paprasze p. O., idant 
daleistu palikti pas jin ju du 
kufarus, kadangi gird), da ke
tina atsilankiti in viena vieta 
ir važiuoti su savim nelabai 
jiems gerai. O nieko nepra- 
jausdamas tame blogo norin
gai tiko ant ju praszimo ir lie
pė kufarus pastatiti kambarije 
szeimin stubes.

Atsitiko, kad ta vakara užė
jo koki du pakelevingi toto
riai, praszidamiesi ant nakvi- 
nes. Likosi priimti ir gavo 
nakvot toj stuboj kur buvo 
kufarai. Totoriai pasikloję 
sau ant kufaru ramiai sumigo- 
Vienas isz ju nubudęs nakcze 
iszgirdo koki tai sznabžda po 
savim. Netrukus jam beklau
sant pradėjo jin kelt augsztin, 
nes kažin kas lipo isz kufaro. 
Totorius persigandęs, tuoj pri
kėlė ir antra savo dranga ir 
abudu pradėjo rėkt ir szaukt 
pagelbos laikidami prispaudė 
antvožą kufai o. Subėgus szei- 
minai tikrai rado abiejuose 
kufaruose po gerai apginkluo
ta pleszika, kuriuos suriszo ir 
p. O. liepe patalpinti juodu 
geroj vietoj ir serget savo žmo

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Girios gaisras.

Apie Szaukenus Kauno gub 
eme degti miszkai. Geluciu Ja- 
navicziaus iszdege puse miszku 
Szaukenu Gorskio iszdege 30 
deszimtiniu miszko, Kurtuve- 
nu Plioterio taip-pat nemažas 
miszko plotas iszdege.

Degtines darbai.
Triszkiu miestelyje, Kauno 

gub. Pas mus per atlaidus ke
turi gerai insigere vaikinai, už 
puolė muszti taip-pat gerokai 
insitraukusi penkta vaikina. 
Tas iszsiemes peili pradėjo 
gintis. Ir taip besipeszdami 
susibadė, susipjauste, susi
kruvino, kad net baisu buvo 
žiūrėti. Užpultasis besiginda
mas supjiauste kitiems rankas, 
vienam perdure krutinę, o ki
tam virszugalvije su peiliu 
ženklą kryžiaus padare ir pats 
pabėgo.

Žmones tai matydami labai 
piktinosi.

f A. a. Juozas Guruskis, me 
dicinos studentas, raszytojas- 
beletristas, autorius apysakų: 
“Kalakutai. Duobe Susimilda
mas”, laikraszcziu bendradar
bis,“ džiovos pakirstas, mirė 
gegužes 18 d. Jaltos Raudono
jo Kryžiaus ligonbutyje.

Laikrasztis ‘Lietuvos Ži
nios” No 62 raszo: “Mirė jis 
visai apleistas. Pakasė ji ežia 
kataliku draugija savo lesomis. 
Kapu sargas pasakojo, jog 
Juozą laidojo pikeziau kaip

o-

Trumpi Telegramai.
§ Scranton, Pa.— Keturios 

tarnaites isz kotelio Medow si
de nuskendo ant ežerelio arti 
hoteliaus.

§ Hazleton, Pa.— Piktada- 
rei padėjo szmotus dinamito 
po bažnytėlė Reformatu Rock 
Glen. Bledes padare ant keliu 
szimtu.

§ Courtdale, Pa.— Szeszi 
namai likos suardyti per in- 
griuvima in sefias kasiklas. 
Gyventojai iszsigialbejo.

§ Kaylor, Pa.-— Miestelis 
konia visai sudege seredos 
diena badai nog “krekiu.” Ble 
dės ugnis padare ant $115,- 
000.

§ Turin, Italije.— Maria 
Pia, naszle po mirusiam Por
tugalijos karalui mirė czionais 
seredos ryta.

§ Viborg, Finlandije.— 
Dvaras Ludviko Nabelo mi
lijonieriaus sudege o su juom 
ir du vaikai, 5 ir 7 metu se
numo. Tėvai tame laike buvo 
Petersburge. Tarnaite negalė
dama iszgialbet vaiku nog 
smert, papilde savžudinsta.

§ Roundhead, Ind.— To
mis dienomis likos iszkastas 
kūnas mirusios Mrs. Overly 
ant palaidojimo in kitas kapi
nes. Pasirodė, jog kūnas ir 
grabas pavirto in akmeni — 
svėrė 900 svaru.

§ Hollidaysburg, Pa.— Nog 
dydelio karszezio eksplodavo- 
jo dirbtuve parako Standard 
Powder Works. Bledes iszne- 
sza ant $20,000.

Kaip iszimt Juodaitis no 
atramento.

Paimk viena dale alūno su
trinto, sumaiszik su vinrukszte 
ir tuom maiszimu pavilgink 
juoduli atramentu užeita ant 
kokio norint daigto, paskui 
iszplausi su czistu vandeniu; 
tai reikia kelis kartus paan- 
trit, po tuom juodulis no atra
mento iszniks suvis.

ISZ VISUSZALIU.
Vaistas nuo džiovos.

Vengrai.— Budapežt miesto 
gydytojas Sendeffi surado tam 
tikra vaista kuriuo labai pa
sekmingai gydoma džiova. Tas 
vaistas sudarytas isz trijų svar 
biausiu dalyku: radio, mento
lio ir iodino. Tu vaistu po oda 
inleidimu Gydytojas Sendeffi, 
iszgydes daug ligoniu. Gydy
tojas Berngeimas pasakojo 
susirinkusiems, kad tais vais
tais buvo iszgydyta 75 džiova 
serganti ligoniai. Ju tarpe bu
vę tokiu ligoniu kuriu jokiu 
budu be tu vaistu negalima 
buvo iszgidyti. Tais vaistais 
gydymo būdas labai lengvas, 
be jokiu skausmu, be kanki
niams. Tie vaistai netik plau- 
czius pagydo, nervus pataiso, 
bet ir dvasia sukelia, sustipri
na žmogaus valia.

Kaip but džiaugsminga, kad 
taip isztikruju butu. Džiova 
yra bausiausias žmonijos smū
gis. Mokyti gydytojai daug 
darbuojasi, kad atradus vaistus 
nuo neiszgydomu arba sunkiai 
gydomu ligų.

Užmnszc “ragana.”
Dublin, Irlandije.— In po

licije Clouturke. Mayo paviete 
pribuvo tomis dienomis motere 
vardu Mare Ona Feeney kuri 
sekaneziai prisipažino; “LTžmu 
sziau ragana”.

Policije nusidavė ant vietos 
žudinstos in sena grinezele ku
rioje Feeney gyveno su senu
ke vardu Nora Conniffe, kuria 
užmusze. Policije toliaus isz- 
tirinejo buk Feeney buvo to
sios nuomones kad josios drau 
ge buvo ragana, o idant nog 
josios atsikratyt, liepe senukei 
nusiredyt lig nuogumui ir par- 
neszte vandenio isz artimo szal 
tinio. Senuke neiszpilde palie 
pimo Feeuey’nies o toji paė
mus stumtine nog duriu teip 
musze ilgai pakol senuke ne- 
užmusze. ;

neatsitiktu o pats lauke toles
nio traukio tos isztorijos, idant 
visa mislis iszsireiksztu.

Neilgai reikėjo laukt, ka
dangi da ta paczia nakti pri
buvo- nuduoti, prekejai” ir 
matomai pagal sutartes pri
ėję prie lango, lengvai pa- 
barszkino, klausdamas, ar vis
kas “gerai” gavės patvirtinan
ti atsakima, kada Įauga jam 
isz vidaus atidarita, tuoj pra
dėjo pro ji lipt in vidų, bet 
ežia prie lango stovėjo su re
volveriu p. O. tuoj iszszove 
jam in galva, užmuszdamas 
ant vietos, bet kad buvo jau 
daugiau negu iki pušiai kūno 
inlindes, krito in vidų, kas 
pritraukė prie lango ir antra, 
kadan-gi matomai mislijes, 
tai jo draugas iszszoko in vi
dų ; apsiriko nabagas, nes an
tras szuvis O. pataikė ir ji 
mirtinai pažeisdamas.

Tuom tarpu kada dvare tas 
veikesi, pasiuntinis, pasiunstas 
jau in miestą pranesze apie 
pleszikus valdžiai ir pribuvus 
policija suėmė pleszikus. Gy
ventojai kufaru, pasiliko gi- 
ventojais kalėjimo, kadan-gi 
pažinta juose sąnarius prasi- 
garsejusios bandos plesziku, 
kurie nemažai aplinkinėj pri
dirbę piktadariseziu.

§ Viktoria, B. C.— Szmo- 
tas ambergio turintis verte 
150,000 doleriu likos surastas 
viduriuosią didžuvio. Yra tai 
didžiauses szmotas ant svieto.

szas buvo apleistas visa savo 
gyvenimą, apleistas mirė, ap
leidime ji palydėjo.

Hs » ' *

Westmorland© straikas 
užsibaigė.

Pittsburg, Pa.— Anglekasei 
įsz aplinkiniu Irviij — Greens
burg, Westmorelando paviete 
turėjo susirinkimus, ant ku
riu nutarė ir balsavo idant su
grįžti prie darbo kuris tęsęsi 
per 16 menesiu. Už tai nutarė 
sugrįžti prie darbo kas ant 
paskutinio anglekasiu seino 
Indiannapolui, likos nutarta 
daugiau nemokėti paszelpos 
straikieriams.

Per taji laika 18 ypatų pra
žuvo kariaudami už savo tie
sas o suvirszum $1,000,000,

Neužgijo dar szirdis žaizda 
padaryta M. Cziurliono mir- 
czia, jau nauja gavome. Ryto 
ar poryt gal vėl ka palaidosi
me... O apie gyvuosius nesirū
piname!
Sudege trejetas galviju.

Ukmergės apskr. Kauno 
gub., Vaverines Vigelio sude
ge kietus ir gurbai (tvartai) su 
trejetu galviju.

Prigirdė 4 arklius.
Gelgaudiszkio dvaro, vie

nam vaikinui, bemaudant Ne
mune 4 arklius nutruko vad
žios ir arkliai pateke in gelme 
nuskendo ir prigėrė.

Prigėrė žmogus.
Netoli Gelgaudiszkio, Nar- 

kunu dvare, gegužio 29 d., 
besimaudydamas prigėrė vai
kinas. Prigerusiji tik po pen- 
kiu dienu rado ir nenorėjo pa
laidoti, bet vietinis klebonas|ne 
davė szventu kapu laidoti, nes 
nebuvo isz ko už tai jam už
mokėti. O kad andai viena 
moteriszke pasikorė, tai vieti
nis klebonas, gavės keliasde- 
szimtis rubliu, leido in kapus 
laidoti, liepe pazvanyti ir dar 
miszias atlaike.. Tai kokia ga
lybe turi pinigai!

Pas mus žmones mažai skai
to. Tik vieni kitus pravardžiuo 
jasi bedieviais, davatkoms ir 
kitais negražiais vardais.
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likos iszdpota ant paszelpu.

Kubai nuo skendimo.
Berlinas.— Nesenei vienas 

Vokietijos jūreivis iszgalvojo 
labai naudinga iszradima. Ji
sai iszrado toki skystimą ku- 
riuomi sumirkus rubus, žmo
gus apsirėdęs negali nuskęsti, .. 
nes laiko jin ant pavirsziaus 
vandens. Neužilgo bus atida
ryti tam tikri fabrikai, kuriuo
se iszdirbines keleiviams ant 
juru arba maudytojams bei 
plaukytojams tam tikrus 
marszkinius. Isz tikro tai bus 
geras daiktas.

ikik.sa


Merg-Kareivis.
Puikus Apsakimas Senu Žmonių.

Senovės laikuosia kada usz 
klupdavo ant katros karalys
tes nevidonai, tai visi turėjo 
Aiika pametia ejtie guit nevi
donus ir tai isz kožno namo po 
viena no seniausio jgi jauniau
sio. Vienoja karalisteje gyve
no turtingas ponas ir ne turė
jo no vieno sunaus tiktai tris 
dukteris. Ir ant tos karalistes 
pasikeli kaiminiais įkaralus, 
per ka prisaki kožnatn isz sa
vo padonu, kad duotu po vie
na žalnieri. Tasai ponas, ne 
turėdamas užvado o būdamas 
jau ne jaunu, labai buvo nulu- 
dias, jogsenatveje reikes kenst 

- visokias nevigadas kokios lai
ke vainos atsitinka. Jo viriau- 
re duktė, būdama digto ūgio 
mergina, gailedamasi savo tė
vo tari in tęva;

— Teveli, nesirūpink teip 
labai,— asz tave iszvaduosiu! 
Esmių kaipo ant merginos ga
na augalota, persiredisiu in 
viriszkus drabužius su ginklai 

- esmių apsipratus, ba žinai te
veli, jog ne turėdamas sunaus, 
tai isz nuobodumo tankei savo 
dukreles mokinai musztro o ir 
jotie ant arklo, tai man ne bus 
sunku tarnaut vaiske.

Tėvas ant tos rodos dukters 
tiko, tuojaus duktė davi plau 
kus sau nukirpt, 'persirecli in 
kelnes, mandiera, apsiszarva- 
vo ir apsiginklavo, o atsisvei
kinus su tėvais ir dviem sesu
tėm leidosi in pulką ir no vi
rinusi bes likosi’su džiaugsmu 
priimta, ba iszrodi ant dai
laus ir narsaus viruko. Musz 
tras labai gerai ėjo ir ne tru
kus likos feltfebelu, o kad bu-

■ vo patogas žalnieris, tai likos 
priduotas prie karalaus pulko. 
Vaina labai gerai pasiseki, ba 
uszpuolai likos ižguiti ir su- 
muszti. Po vainai buvo per 
žiūra vaisko glitos visos su
trauki ant ligumos priesz kara 
liszka paloci. O reike žinot 
jog tasai karalus ne turėjo su
naus, tiktai vienatine duktere, 
del kurios sostas karaliszkas 
pripuolinejo ir dabar karalus 

■—+U-U4j’ė duktere sededarirr1 ka~ 
rietoja peržiūrinėjo glitas vais 
ko. Kada be važiuodami, pa- 
temino karalaite ta patoga felt 
febeli, tokia uszsidegi meile 
prie jio jog kaip tiktai spėjo 
pributin paloci, klausė tėvo 
kas tai per vienas tasai žalnie
ris, o jagu ne žino, idant liep
tu paszaukt. Karalus ne galė
damas del savo dukters nieko 
atsakit, liepi paszaukt žalnie
ri ir kada tas stojo priesz kara 
lu szoko karalaite prie feltfe- 
belo, apsikabino usz kaklo ir 
pabuczevo. Paskui pripuoli 
prie karalaus ir su aszaromis 
meldi idant apženitu ba jago 
ant to ne pavelis tai ijje sau 
smerti padai is. Ka galėjo tė
vas darit turėjo ant milemos 
dukters noro tikt.

Tuojaus pakeli feltfebeliant 
jenarolo dinsto ir ne trukus at 
sibuvo labai puiki veseile,’.ku
ri traukėsi kėlės dienas. Po 
veseilei in trecze diena, kara
laiti buvo labai nuludus ir pa 
teminius taji nuludima karalus 
su karaliene, klausi, kas usz 
priežastis nuludimo. Duktė 
apsaki, jog ne yra tarp jiu 
kaip tai privalo tarp poros bu 
tie, ir jog ijosios vyias labai 
atszales prie ijosos,—jagu teip 
visada bus, tai ijje su juomi 
ne gales gyvent.

Karalus pradėjo dukterei 
perdestinet, jog žalnieris da ne 
iszsidrasinias prie ijosios, kai
po isz prasto Žalnieriaus irda- 
liepi palaukt koki laika, o jai 
gu vis bus teip atszales, tada 
iszras spasaba, kad jin kur pra 
daigint, o tuom laik liepi vis
ką slaptibeje užlaikit,— da- 
duodamas:

— Bukie kantri dukrele, 
kaip tiktai pasikials kokia vai 
na, ar katras isz karalu pra- 
szis pagialbos, tai asz jin isz 
siunsiu ant pirmutines ugnies, 
o kaip gala gaus tada busi 
luoša ir isztekesi usz kokio ka 
ralaiczio.

Ne trukus kokis tai karalus 
prisiunti siuntini, idant duotu 
karalus pagialba, ba likos usz 
pultas per galinga savo kaimi- 
na. Karalus pasiszaukias savo 
žentą, liepi paimtie kiek nori

Tėvas Jonukui nupirko krekiu,
Torpedų ir kitokiu paibeliu visokiu,

Jonukas ejna namon linksmai,
Pasirodis kaip apvaikszcziojo urnai,

Diena 4—to Džulajaus,
Nežiūrėdamas ant pavojaus,

—Kur Jonuko tėvas?

vaisko ir traukt ant pagialbos 
savo kaiminui.

Nesiprieszino žentas paemi 
vaisko sztarkiausius virus nu
sidavi ant pleciaus vainos, ka
da jau nevidonai pradėjo imt 
virszu. Isz nežinių isz deszi- 
nes puses kaip perkūnas su 
žaibu, uszpuoli ant priesziu 
pradėjo kapot ir badit nevido
nus, jog tiejei metia ginklus 
pradėjo begkt in visas szales. 
Daugibe labai neprietelu sue
ini m nelaisve, apart to paemi 
daugibe ginklu ir visokiu bran 
genibiu.

Karalus ižgelbetas sudėjo gi 
le padekavone žentui karalaus 
ir inteikin jiam gromatas dė
kingas del jio voszvio, jog tei
kėsi priduot pagelba.

In koki laika, velei karalai
ti nusidavi su skundu pas tę
va karalu, jog ijosios pats da 
vis laikosi atszalime del ijosos, 
ir kad ka greicziause pasirū
pintu kaip norint juosius ats
kirt.— Karalus prižadėjo dūk 
terei, jog apie tai savo laikia 
pasirūpins ir viską del ijosos 
padaris:

Buvo viefHTtbkia karaliste, 
in kuria jagu kas nusidavi tai 
jau ne sugriždava ir pastanavi 
jo karalus in ten savo žentą 
nusiunst. Tuojaus paszauke 
žentą ir tari in jin:

— Ar žinai ženteli, buvai 
prastu Žalnierium ir gavai ma 
no duktere usz pacze turi ke- 
laut in karaliste Salų gal ten 
rasi del saves kokia dale ba 
muso karaliste^yra per maža 
dviem vieszpataut o da asz 
jaucziuosiu gana drutu ir.vie
nas sau duosiu rodą.

Ka gali darit, turi karalaus 
klausit, norint yra jio žentu. 
Pasirenge netrukus inkelone 
ir iszejo pats vienas. Ėjo kė
lės dienas ir naktes nieko ne 
prieidamas; daejo didele girre 
ir ejdamas per taja girre suti
ko medeju ir tasai paklausi;

In kur eini jenarole? z
Ejnu ant Salos karalistes 

giluko jeszkot,— atsake jena
rolas.

— Nueit nueisi, nes isz fe
nais ne sugrižszi.

Medėjus tuojaus isztrauki 
sztemfeli isz vamždžio, insmei 
gi in žemia, paskui velei isz- 
traukias klausi prisidejas au- 
se prie tosios skileles ir ižgir- 
do tuosius žodžius:

— Kaip pribus tasai jenaro 
las giluko jeszkot, tai pirmiau 
se turės begtie lenktin su begu 
nu, kuris bus iszleistas, tai ja 
gu beguna pralenks ir pirmai 
pribėgs, tai gaus ka j norės, o 
jagu ne, tai bus smerte nuko- 
rotas.

Tada medėjus sako Eiva 
drauge abudu.

Ir paejas giara gala usztiko 
žmogų baisei dideli, kuris sto
riausius medžius isz szaknu ro
vi ir in krūva dėjo ir tari me
dėjus:

— Ka tu žmogeli dirbi Pa- 
meskie ta darba o eikie drau
gia su mudviem.

Tasai paklausi ir ėjo drau
gia. Kada pribuvo in taja ka 
ralistą, medėjus liepi jenaro- 
toi vienam eiti pas karalu o 
jedu pasiliko pagirije ir insa- 
ki jiam kad kaip klaus in ka
tra ezale nori bėgt, tai tu leis
kis in czion kur mudu pasilie-

kame. Nusidavi pas karalu 
persistati, kaip jenarolas ir 
žentas karalaus. o tuojaus ka
ralus tari in jin:

Tai jau dabar po Džulajui, 
Po dydeliam pavojui, 

O gal Dievulis ant nekuriu 
susimilęs,

Jog girtavimus painę.*, 
Ba tai Lietuvius vargina, 

lu visokes nelaimes klampina, 
Tiek to, kaip protą gaus. 

Tai pasilaus, 
O ne kurie gala gaus!

Vienas Mahanojui norint pi
ningu turėjo, 

O alaus baisei gerti norėjo, 
O kaip uždyka aluczio gavo, 
Tai gere, kol svaiguli gavo.

Iszejas laukan, purvine gulėjo 
Baisei stenėjo.

Jagu kas ir duoda už dyka 
gerti,

— Matau jog esi jaunas ir 
patogus viras, nes gaila man 
tavęs, jog paczioja jaunis 
toja turėsi numirtie. Nes ma
tai, jog tavo noras ne per
mainingas, tai turėsi eitie lenk 
tin su mano begunu jagu jin 
pralenksi ir greicziau sugrižszi 
tada busi laimingu, o jagu ne
turėsi numirtie.

luojaus stojo ligei su begu
nu ir leidosi isz vietes, nes be- 
gunas tuojaus pralenkė ir nube 
go palikdamas toli už saves je- 
nerola, norint ir tas bego kiek 
galėdamas. Kada karaliszkas 
begunas atbėgo ties medejum 
ir medroviu, turėjo didele klu- 
de ba medrovis, pradėjo med 
žius raut ir metit po kojų be- 
guno ir tuom sutrukdi beguna 
ir tasai yer medžius vos galėjo 
vežlot. Medėjus pasislepes už 
krumu pamieravo isz puczkos 
ir beguna padilgino, gaidi, ta
sai puolė ant brantkos puolė 

^SzuvTs staigus^^Tbeg u n a" n u - 
szove, užkrovi medžeis ir kuna 
sudegino.

Tucm laik jenerolas subė
giojo paskirta toli ir parbėgo 
pas karalu, o kuris, kaip pa
klausė, kur dingo begunas, at
sake jenerolas jog nežino kur 
jisai dingo tiktai tiek žino, jog 
jin pralenkė. Ka galėjo darit, 
turėjo karalus duota žodi da- 
laikit ir ne korot smerte ir nie 
ko nelaukdamas, davė daugi
be aukso ir brangiu akmenų 
ir liepe keliaut in savo kara- 
lista.

Jenarolas su džiaugsmu ap
leido paloci baisaus karaliaus 
ir leidosi adgalios, paemias su 
savim medeju ir marovi.

Kelavo per kalnus, klonius, 
girrias ir pustines datirdami 
didžiausio vargo ir bado, o no
rint turėjo daugibia skarbo, 
bet ne galėjo niekur gaut nu- 
pirkt o aukso valgit ne galėjo. 
Ir po kiek dienu pribuvo su
vis iszalkia in viena dvara ir 
pasiprasze ant nakvines.

Ponas buvo labai svetingas 
žmogus priemi pakelevingus 
labai grąžei ir davi du paka- 
jus del savo svecziu. del je
narolo viena paskire ir del me 
dejaus su medroviu kita; ba 
žinoma, jog del jenarolo isz- 
puole duotie paskiriui pakaju 
ir lova. Kada sveczius patal
pino ant atsilsio, ponas norė
damas da su jenarolu pakai 
bet, ba buvo labai akivu daži- 
not apie politika ir kas per 
reikalas buvo kelones. Atėjo 
in jenarolo pakaju kuris da 
buvo ne nusiredias ir sedias

Tai vyruczei ne reike pasi
gerti, 

Bet girtuoklei isz pragos nau
doje 

Trauke už svetima, kol ne su-

ant kėdės pradėjo klausinėt 
kas jio karalisteje girdėt, o 
ve buvo ne toli, ba gal tre- 
czioja karalisteje, jai žinojo 
sziek tiek tai klausė, kaip ten 
žmonis gyvena ir dadavi jog 
jisai turi toje karalisteje broli, 
kuris turi dideli dvara ir tris 
dukteres o kul i norėjo labai 
pamatit ba kaip da buvo jau
ni—kaip atsiskiri tai ir nesi- 
mati.

(Tolinus bus.) ’

Naujas apredalas laike grajaus in “golf.”

NEW YORKO GARSAUS
Dr. F. Hartmanno

Nauja Metodą Gydymo!
Šita nauja metodą gydymo visokiu lipui, yrl 

teip pašok m Inga, kad Šitas daktaras gali puldi 
(lituodamas sakyti, jog tai tikriausias Jr goriausias būdas išgydymui visokiu 
Ilgų; lodOl kad lai yra paslaptys surastų .alsių patios Dr. Hartmanno Ir pa 
slaptybė to išradimo- apie kurią kiti visai nežino tojo budo sutaisymo vaistg 
kaip Dr. Ilartmannas 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 lu 
jermulka iš New Yorke netikras. Dr. Ilartmanul, yra dėkingi žmonės, 
kurie tik kreipėsi prie jo, tai visi apturėjo sveikatą, tik pasidėkavojantjo 
geriems vaistams ir NAUJAI METODAI, kurią naudoja išgydymui sergančiu 
Jeigu tūlas vaikiozas tik buvęs New Yorke ir pas mane, o pabėgęs iš čia, ne 
sisarmatija užsidėjęs žydišką jermulką su kilu, vadytis dideliu daktaru, tai 
galit žinoti, kad Dr. Hartmanns turi būti daug sykių didesniu daktaru, todėl 
kad suvirs per 20 motų New Y’orke hospiloK-sia 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 palys žmonės kalba, kurie yra dėkingi 
Dr. Hartmanui už jo gerą gydymą-, tad iŠ daugumos nors porą talpiname 

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

mą nuo ligos, kuri kankino mane per 3 motus, skaudėjimas viduriuose, page 
dusių nervų ir kraujo, kas mane labai privargino, 
dyli, bot kad Dr. Ilartmanas palaikė, 
pažinsiu, kad esi geras daktaras.

Nors kiti neįstengė isgy- 
ir pamatiškai išgydyti, tadpri 

FR. LEVACEK8, 
514 W. 50 St., New York, N Y

sidudoje.
* * *

Vienas szpitoleje 3 menčiu? 
gulėjo,! ,

Na ir rodos jau sveikas išvijo, 
Bet ka? Vogtie pradePV

Griebe ka nutvėrė: f 
Kelnes, kotus, ziegorelus, 
O mislinate vis teip bus? 
Nukeusze pilna masznele,

O džiaugsmas, mano szirdele, 
Toje maszneleje ne buvo pi

ningai, 
Tik visoki popiergalei’,

Ir dingo daugiau nepasirodė, 
Tur but in kur nusitrenkė.

* * *

Vienas nusipirko kningS už 
10 doleriu,

O gavo visokiu meszlaknigiu, 
O jagu “Saule” skaitytu, 
Tai savo proce ne mėtytu.

O neiszroanelis!
Kaip negelis.

* » * j*

Wilkesbari motere savo die
dui nedave kvoteri,

Sakėsi, kad in karczema ejt1 
nori,

Tai bobiszcze pasmaugti no
rėjo

Vidunaktije, kada visi gulėjo!
Ant rytojaus, badai tycze, 

Nusidavė in bažnycze; 
Mat norėjo pasitaisyti, 
Kitoki gyvenimą vesti.

Tur but žmogelui gyvent ant 
svieto nubodo,

Ba ant stritkario kelio nuvež
tojo, 

Atsigulė kaip ilgas ant reto,
Lauke atejnant karu!

Adbego stritkaris, 
Kunduktoris žiuri, kas tokis,

Guli parvirtias;
Ar numirias, ar girtas?

Dede su paika paszauke, 
Tas paemias už kojų nutraukė

In lakupa nuvede, 
Kaip žveri patubde.
Ir kas isz to iszejo?

Pataisa gyvenimo pažadėjo, 
Namon nebagas nuėjo.

Kaip negersi, 
Su boba nesivaidysi,

Smeities ne geisi, 
Ant reto ne gulsi.

* * *

Jau tame Waterburi, 
Tai vaikine buli! 
Naktimi trankosi, 

Galvas skaidosi, 
Po sudus tąsosi, 
Bausmes mokasi;

Kitam teip atsiejna, 
Jog da tupet parejna.

Ir merginos savo iszdaro, 
Vienus iszteisina, kitus kaltais 

padaro,
Už bile bomus užstoję 

Nieko apie save nedboje.

— Vaikas:— Kiek kasztuo- 
ja tos gruszios?

Perkupczius:— Už septy
nias gruszias szeszios kapei
kos.

— Vaikas:— Tai iszpuola 
už szeezias gruszias penkios 
kapeikos, už keturias gruszias 
trys kapeikos, už tris gruszias 
dvi kapeikos,Juž 2 gruszias 
viena kapeika1 o už viena gra
žia gruszia nieko, tai meldžiu 
duoti man viena gruszia.

_  Na, ar tu dar lovoje? 
sarmata teip ilgai iki vienuo
likos gulėti.

— O ant keliu tu keli?
-- Ant devynių.
— Na ir kas isz to? perlei- 

di dvi adynas ilgiau* ant nie
ku, kaip asz.

Tai yra neteisybe, kad skie
pijimas raupu gal pagelbėti. 
Liepiau inskiepyti savo vaika 
ir kas? Nupuolė nuo trepu ir 
iszsilauže sau koja.

mo mokslo Yale universiteto.

K L F BUNA
Mano sūnūs Stanislovas Norbuta 

teipos-gi ir szvogeriu J. Raudoniu ir j 
W. Alek paeina isz Kauno gub., Ra 
šeiniu pav., turiu svarbu reikalą jie 
pats ar kas kitas praszau duet žino 
ant szio adreso: (to 55)

G. Norbut
12020 Halstead st. W. Pullman, H]

Mano szvogerei Leonas Petrona- 
viezius, ir Stanislovas Petronaviczius 
duodu žynot jog ju brolis Antanas 
likos perszautas mirtinai jie pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant ad
reso: (to 55).

J. Jeszkauskas
2726 K. Moditon st.

Philadelphia, Pa.

“MUSO PASAKOS”^
:arba:-

Surinkimas visokiu Pasakų 
isz visokiu liežuviu.

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

Karalių sultoną, jio sunu, dideli 
galineziu ir karalaite gulbe. 
J’rapuoluse karalaite ir 7 

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

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

PREKE TIK 75c.
Nusiuntimo kasztus mes 
apmokame. Adresą vokite:

W. 1). Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.

< -- --------------yj

Malonui Dr. Hartmanui:
Su džiaugsmu siunčiu didelį dėkingumą už išgydymą mano yldarių ligos, 

išbėrimo kūno, blogo kraujo, sutinimo ir skaudėjimo blauzdose. Dar karų 
sakau, nemažai ošiu dėkingas už sveikatą. JOS. TURKEVIČIA, 

695 Sheridan Road Canal, Wilmette, 111.

Kad kitiems pagelbėjo, tad Dr. Hartmanas gali Ir tau pagelbėti, tai ataišaik 
pas j į parašydamas lietuviškai, aprašant 1 igą, o apturėsi tokius vaistui ir pa- 
gelbą, kuri tau išeis ant sveikatos nuo rheumatizmo, dispepsijos, nusidėvėjimo, 
širdies ligos ir kraujo nečystumą, kaip tai išbėrymus ir niežėjimo odos ant 
viso kūno ir t. t., teip-pat užkietėjusių vidurių, nuomario, mažumos kraujo 
ir įvairiau piktas ligas, kurias dėlei negrafumo vardų neminim ir nuo sau- 
žagyslės, teip-pat ir motorų nesveikumus ligtj 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 plot. Nedėliem nuo 10 ryte iki 1 popiet

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

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

Iszrodai Senu?

Jaucziuoii kaip naujai užgimęs.- Ponas J. Heihal isz E. Jordan, 
Mich., prisiuntė nuims sekanti laiszka: “Malonu man pra
nerti, kad, pildydamas Jnsu patarimus, tiria laika vartojau 
Severos Gyvasties Balsama kuris padare tikrus stebuklus. 
Dabar jaueziuosi stiprus ir sveikas, rodos naujai užgimęs.” |

Rupescziai, persunkus darbas, sumažėjimas jiegu ir kitos 
priežastis sykiu paimtos padaro tai, kad žmogus iszrodo 
senesniu negu turėtu būti. Pažvelgęs veidrodin, matai 
raukszles, esi iszbales, veidai inpule, visa veido iszvaizda 
sumenkus. Padaryk kaip kiti padarejir vartok

Severos Gyvasties Balsamas
Palaiko virszkiiiiina.

Pasza liną užkietej i m a.
Pataiso jakuli nesveikumus.

Apgali silpnumu.
- Padaugina krauja.

Suteikia nauja gyvumą.
Užbėga prjeszlaikini snsenejima, kuris darko tavo iszvaizda.

Preke 75c.

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

Severos Nervotonas...
atnaujina suirusia nervu systema, 
nuramina suerzintus nervus, atgra- 
žiua jiems jiegas, suteikia gaivinau 
ti ir stiprinanti miega. Preke $1.

*

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

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

Preke — 50e.
Severos Gyduoles yra patariamos vartoti ir parduodamos visu geriausiu Aptiekoriu. 

Pirk tiktai Severos ir neimk kitokiu, kurios Imtu siūlomos.
Daktariszkii rodą siuncziaine dykai per Gromata.

W. F. Severą Co.
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i visu geriausiu Aptiekoriu. 

s butu siūlomos.

>er Oromati.

Auginimas vaikeliu.

O koki privalumai motinos 
del kūdikio?— Motina pirmu
tine atėmė ji isz ranku Dievo, 
už tai ji pirmutine turi ji pak
reipi prie Dievo ir mokyt ji, 
nog pirmutinio savo pabuezia- 
vimo, pabažnumo. Vartoju 
czionai nog senei isz lenkiszko 
priimta žodi in j', vieta dievobai
mingumo, nes jisai gerinus isz- 
reiszke misli apie kuria kalba
me. Žmogus tikrai pabažnas, 
neyra tai toksai kuris daug•r O
meldžesi, arba kuris tiktai bi
josi Dievo (dievobaimingas), 
kaipio Žydai Senojo Zokono, 
ale toksai kuris myli Dieva ir 
isz meiles del Dievo viską da
ro, kas prie jo priguli; (kto 
žyje po Bogu, po božemu— 
pobažny).

Pabažnumas jau yra prigim
tas szirdelejo kūdikio ir leng
vai jisai auga gaivinamas mei
le motinos, kad ir isz pradžių 
be jokiu žodžiu. Tolaus, kada 
jau kūdikis pradeda ne tik ant 
kūno ale ir ant savo dvasios 
pajėgu paaugti, pirmutiniu 
dalyku yra duoti jam suprasti, 
kad yra jo dangiszkas Tėvas, 
nog kurio viskas paeina, ir del
kurio jis pats atėjo ant svieto; 
kuri turi mylėti už jo visas ge- 
radejistes, ir isz tos meiles pil- 
dinti vale jojo. Isz ) aeziu pra
džių reike pralyti pergalei sa
vo vale del valos Dievo, ir po- 
valei mokyti pasiszventimo. 
Kaip tik kelis kartus perlauž 
savo vale (arba kaip paprastai 
vadino, savo oži), ir ne darys 
teip kaip tik užsimano ale teip 
kaip Dievulis prisako, tada 
jau yra ant gero kelo. Toliaus 
jau prigelbsti molonis Dievo

Kuning. Walios ir garsingiauses Anglijos grajo- 
tas kriketo “tėvas” Grace.

ir jo vidurinis balsas, kuris 
pradeda atsiszaukti jaunoj 
szirdelej, o kuris vadinasi sau- 
žine arba sumenija. Reike tik
tai dabot, kad iszmoktu klau
syt to balso ir kad jo prieszin: 
gi pageidimai ne užtroszkytu. 
Balsas sumenijos pirmiause 
jam liepe atiduot Dievui gar
be, o sau paežiam ir kitiem 
paszenavone ir meile.

Kaip tai? kūdikiui paszena
vone?— Teip, “puero debetui- 
reverentia”— kūdikiui priguli 
paszenavone, pasako jau seno
vės Rymionys; ir tai nog sa- 
vias ir nog kitu: ba jis yra ab- 
rozu Dievo, bažnieze dvasios 
Szventos. Ta paszenavone duos 
jam suprast, kas jam ne pri
tinka, kas yra geda ir padės 
pamata del gražiausios doribes 
jio visam gyvenime del czysta- 
tos ir gražaus pasilgimo. Dėl
to gera motina turi visom pa- 
jegam saugot savo kūdiki nog 
visu tu, kurie jam galėtu ar 
žodžeis ar apsieimais duoti ma- 
žiause papiktinimą, kaipo no 
ugnies baisiausios, ba prieszyn 
gani karte pati atsakys už tai 
priesz Dieva.

Isz to tolau iszteka paszena
vone del kitu ne tik del vyres
niu bet ir jam lygin. Gera moti 
na niekados ne dalei kokiu nor 
budu užrūstint arba paniekyt 
kita, o jagu teip jos kūdikis 
padarytu, tuojaus lieps perpra 
szyt ir žmogų ir Dieva, reika
laudama prižadėjimo, kad dau 
giaus niekados to ne darytu. 
Vienok labiause reikeapibjau- 
ryt akise kūdikio melagiste (in 
kuria vaikai teip labai linkia) 
ir geriaus, dovanot koki pra- 
sikaltima, kada prie to suvi
sai prisipažinsta. Tas yra svar
biausiu dalyku: ba melagys
te yra motina vagystes ir vi
so ne teisumo. Geriause pikta 
užmuszt paežiam branduolije. 
Su didele atyda (voga) reike 
dabot, kad ne paprastu prie 
lokamstvos arba godumo,— 
nes noras “turėt savo” yra pri
gimtas visiem. Bet prie kožnos 
progos reike mokyt apsieit ir 
užsiganadyt, tuom, ka Dievas 
davė: prasta zobovele, sulau
žyta leluke, sausa duona, pras
tu drabuželu,— ne žiūrint ant 
to, ka kitu vaikai turi,— bile 
tiktai duszia turėtu czysta ir 
ne suterszta sumenije, kas yra 
brangiausiu daigtu.

Ant galo motina geraiszmo- 
kys kūdiki meiles artimo. Ta 
meile iszsireiszke pasiszventi- 
me del kitu. Už tai-gi isz ma
žu dienu reike pratyt prie su
tikimo kantrybes lagadnumo 
ir geru velijimu del visu. Tei-

sybe tai ’yra sunkus darbas, 
ale kaip reikalingas!?

Ba isz kur tas kūdikis isz- 
moktu mylėt artymus, tankiai 
tos meiles ne vertas, tankei pa
juodusios duszios kaip iszsi- 
mokytu mylėt savo nevidonus, 
dovanot jiem skriaudas (kri- 
vidas) ir užmokėt geru už pik
ta ? kaip iszmoktu ne apkenst 
nusidėjimu, o mylėt fnusideje- 
lus?Tai-gi gera motina nie
kados ne daleist vaikam ĮJpyk-

">iso vaiku.
■

Gaisras.
Rugiapjutes diena vyrai ir 

moteris iszejo darban. Namie 
liko tik seni ir maži. Vienoje 
pirkioje pasiliko bobute ir 
tris vaikeliai-anukai. Bobute

Arklys-gi klausia:
— O ka jie man darys?
Artojas sako:
— Lieps tau dirbti, musz.
— Juk ir tu mane muszi—- 

tarė arklys,—- nors asz tau ir 
isztikimai tarnauju; o dirbti 
juk man vistiek— ar pas tave 
ar pas juos, tai nėra ko man 
tu tavo neprieteliu ir bijoti.

Draugai.
Atėjo draugai szaukti Ado- 

muko jomarkan. Adomukas 
prižadėjo ateiti. Bet draugai 
lauke, lauke jo jomarke ir ne
sulaukė. Sugrįžę namo, klau
sia jie Adomuko, kodėl jis ne 
atėjės jomarkan.

Adomukas atsake:
— Isztiesu, asz labai norė

jau jomarkan ir buvau pake
tines ateiti, bet užėjau pas Juo 
zuka. Žiurii, jau jis, aeziu 
Dievui, taisosi, tik negali ge
rai vaikszczioti— sunki liga 
vargsza taip suvargino. Kaip 
pamate mane Juozukas, 
džiaugsmo aszaros jam pabiro. 
Užsisznekejova mudu, abiem 
taip linksma pasidarė, kad ir 
jomarka užmirszau.

Kaip sztio savo szeiiniiiin- 
ka mylėjo.

Viename Anglijos mieste 
numirė vargdienis žmogus Ve
lioni in kapus lydėjo tik tris- 
žmones. Bet visi atkreipė aki 
in tai, jog graba ligi-pat kapi 
niu lydėjo mirusiojo žmogaus 
szuo. Jis ėjo uuleides galva ir 
liūdnai staugė. Ant rytojaus 
po pakasyuiu kapiniu sargas 
rado szuni ant mirusio žmo-

PRANESZIMAS
Sveikatos Jieszkantiems!
Jeigu kiti daktarai taip pasekmin

gai išgydytu sergančius kaip kad 
PI1ILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOJE, 
tai ir jie būty taip mylimi ž.moniy, 
taip populariški, jiem dėkavoty taip 
kaip iš daugybės i.šgydyty, nors ke
lios padėkavonės žmonių žodžiais 
kalba, neminint tokiŲ padūkavoniŲ 
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 aiy į ir 
galvos skaudėjimą visiškai išgydo. Dabar 
(•su visiškai sveika ir labai dOkavoju Pili- 
LA. M. K UN I KAI. Su guodono —

Sf. 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
kiau prio PHILA, M. KLINIKOS dak
tarų, tad mane į greitą laiką pilnai išgydo. 
Dabar jau galiu gerai dirbt ir sveikas esu, 
todėl širdingai dėkavoju už sveikatą.

J. MELNICZAKS. Coatesville, Pa. 
GUODOTINI DAKTARAI.

Negaliu atldOkavoti Tamistoms už ge- 
radėjystę kurią man padarote. Tas daug 
daktarų buvau, bet nieko nepagelbėjo. 
Kai]) tik atsišaukiau prie Tamistų,gavau 
Jus vaistus dabar antrus, tai tik pusę su
vartojau, tai jau aš nejaučiu jokių skau
dėjimų irviskas 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 Jietuv. kalboj 
o apturėsite tikry, pagolbę. 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- 
'■rėsit teisingą pranešimą, nes čionais yra 
teisingas, lietuvis daktaras, kad lietuviam 
tarnautų ir gelbėtų nelaimingus iš ligos, 

i PHILA. M. KLINIKOJ, visokias ligas 
kaij) vyrų taip moterų pasekmingai, ge- 

Jrai 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 3 po piet. į taruj- 
kais ir PCtnyčiom. Nuo 6 ik 8 vakare.

DYDYS GYDYTOJAS 

Dr. Ig. Stankus M.D. 
Pabaigęs mcdikaliszka mokslą Universitete 
Indianos vulstijos teipgi buvo miestavu dak
taru Iiidiaiiapnlis, Imi. katram turėjo did
žiausia praktika gydyti visokias ligas. 
Dakimas Stankus te pgi pabaigė kvotimą 
New York Post Graduate School A Hospital 
Katins yra didžiausias ir jau paskutinis did 
’.i'iju daktaru mokslas, ežia specialiszkai in 
Jlavina daryti visokias operacijas ir gydyti 
lygonius serganezius su sunkiomis ligomis, 
'sliar kvlcczla SemncziiiH pas hstc sakydamas: 
‘Jaigu sergi, pribuk arba ]>araszyk pas 

-nano, o busi iszgydinlu.” Daug yra ligų 
aini negalima iszgyilint, fbet toki sergant* 

iptures pas mane tikra t&utiszka irbroliszka 
rodą. Neįeik dykai nu tint sunkei uždirbtus 
entus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi

ningus inpulsi in sunkesni padėjimą. 
Morganti atsiszaukia pas mane atras teisinga 
laklariszka gydimą ir geresni pasistoravima 
negu pas koki sveitimtauti. Kožnas kuris 
tikini gydinsis pas mane supras kad asz esu 
pabaigęs didesni daktariszka mokslą ir kad 
galu geriaus gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Pasekmingai Iszgįdyti Ligas 
rumatizmo, skaudėjimas szonu, sąnariu, kau 
lu, streinu, kojų, pecziu, nuo visokiu krauj< 
ligu.užkreczemu liiiszku ligų, tryper,szankn 
-ifilis, užkiet.'jimair nedirbima viduriu, isz- 
berima, nežejima ir auginta ant veido ir 
kimo visokiu spugu, dedervinių ir slinkimą 
plauku, gaivos skaudėjimu, szirdies, inkstu 
kepniu ir plaucziu ligas, visokiu nervu ligas 
neuralgija, drebejima sąnariu, greito supy
kime, negalima miegot ir iszgasczio, greito 
pailsimo, sunkaus kvepavima, perszalimu 
slogu ir nusilpnejimas sveikatos, visokiu mo 
teriu ligas skausmingu ir neregularisžku 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo. 
Jaigu negalima pribūti asabiszkai tai para 
szykite o asz ^uprasu, isztirsu ir duosiu ruda 
o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. Ne 
yni skirtumo kaip toli gyvenate Amerike. 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biednus Gydau Dykai! 
Turiu Specialiszka Diploma del 

Darinio Visokia Operacijų

Dr. E. C. COLLINS 
Uždetojas.

ŽNuo14 METU

M FT U ka*PDr- E- c- Collins 
i*-b IVIL. I v Uždėjo Medicalifika

Instytuta, po vardu “The Collins 
New York Medical Institute’*.

Nun 14. M FTl J Dak*arai Medi- muu it mu i 1<alivko
tuto “The Collins N.Y. Medical Insti
tute” gydo Lietuvius Amerikos. Jaigu 
gydymas ne butų pasiek mingas ir vai
stai ne užganadintu paciento tei Me- 
dikališkas Institutas ‘TheCollins New 
York Medicai Institute” no butų di

džiausiu Institutu tokio budu Amerikoj.
musu Daktarai gydė tianai, kur kiti 
daktarai gialbėt no galėjo. Tukstančiej

dėkingu laišku darodija apie tei.

Nuo 14 METU užpirkdavom tiktais geriausius ir grlni- 
l x UU ausine chemikališkas vaistas, ka patvir-

tit gali didžiausios Sankrovos Apteku Amorikei.

Nuo 14 METU vaistai piarašiti pier musu Daktarus, 
~ yra snteisieti pier gerai uzmokietus Ap-

tekorius ir Chemikus Institute, o pior tei prašalintas kokis pri
malsimas ne cistų preparatu.

Nuo 14 METU Modikališkas Institutas “Tho Collins 
nuo IH- IV! C. I N. Y. Medical Instituto” buvo viastas

suinlaniškai. Musu Daktarai neduoda pagialbos nelegališkuosė 
acitikimusė, miasnekados negvarentinam už išgydymą, musu 
prekės pigiausios ir vaistai musu gieriausi, kadangi žinome 
kaip jas sugamitė.

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

kaip sveikata savo užlaikitė o ligoj-kaipgalima ja atgautė.
Rašikitę dar Riadiena prio Dro S. E. Hyndman, Micdikališko Dirckt.

I NEW YORK MEDICAL
INSTITUTE

______ j__________ - . 140 W. 34TH Stbe.lt New York City

Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nao 10-5 po pietų. Ncdoldieniais ir 
šventądieuiais uuo 10-1. Utaruinkais ir potnyčiomis nuo 7-8 v. vakaro.*

tis kerszitie, skunsti vienas ki
ta,— o visokius jiu nesutiki
mus ir barnius baigs liepda
ma persipraszyti vienas kita 
ir tolaus draugebovitis. Meile 
ta artymo teipos-gi turi isz- 
sireikszti lagadnume ir’ dė
kingume vaiku už apturėta 
kokia nor geradejiste, kaipo 
ir praszyme, o niekados ne 
grubi joniszkam reikalavime 
nog kitu kokio daigto. Aut 
galo meile artymo privalo isz- 
sireiszkszt milaszirdystoje ir 
susimylejime kūdikio. Delto- 
gi niekados motina ne daleis 
jam nieko kankyti, pauksztu- 
ko arba ir mažiausio vabalelo: 
ba Dievas prisakė viską mylėt 
ir ne vienam sutvėrimui ne da
ryt to kas paežiam ne miela.

Szitoki tai yra pirmutiniai 
privalumai tėvo ir motinos au
ginime vaikeliu. Jagu visi gim 
dytojei juos gerai iszpildytu, 
ar ne gražu mum butu pažiū
rėt ant tu mažu aniuolelu ar 
ne prisipildytu musu szirdis 
patieka ir vilte geresnes ateites 
ir pasikėlimo musu tautos se- 
kaneziose gentkartese ? Be ąbe- 
jones-teip. O ar tas yra sun
kus labai darbas? Ne: suvisai 
lengvas: nes [pats prigimimas 
gimdytojus prie saldaus ir mie 
lo darbo vereze. Ne reike tik 
prigimto balso musu szirdže 
užliet alum ir užimt brangiau- 
se laika bjauriom plovonem; o 
viskas gerai ir spareziai eisis. 
O kada jau syki bus padėtas 
geras pamatas tikrai- krikszczio 
niszko givenimo mažose dieno
se vaikelu, tas juos užlaikys 
ant gero kelo per visa amži 
ant džiaugsmo patiem tėvam, 
Dievui ir ant naudos žmo- 
niem.

A. J. Keydosziua 
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, 0.

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

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

Su virsz minėtais reikalais galite 
pas mane kreipits per gromata ar 
tsabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpino 
Paazportus bu patvirtinimu Konsulio.

•gj Asm

iszkurino pecziu ir atsigulė at
silsėti. Kad nekastu musios, 
ji užsidenge rankszluoscziu ir 
užsnūdo. Viena mergaite, Ma
ryte, atidengė pecziu, prisidė
jo szukenžariju ir nusinesze 
priemenen. Priemenėje buvo 
pridėta eziaudu. Moteris isz 
tu sziaudu dare sau ryszius.

Maryte padėjo žarijas po 
sziaudais ir eme pusti. Kai 
šziaudai pradėjo degti, mer
gaite nudžiugo, nuėjo pirkion, 
atsivedė už rankos pusantro 
metu broliuką Petruli ir tarė:

— Žiurekie, Petruti, koki 
asz užkuriau pecziu.

Šziaudai jau baigė degti, 
Pilna priemene pasidarė du
rnu. Maryte pagalios persi
gando ir nubėgo atgal pir
kiom Petrulis parpuolė ant 
slanksczio, susidaužė nosi ir 
eme verkti. Maryte insitrauke 
broleli pirkion ir abudu pa
sislėpė po suolu. Bobute mie
gojo ir nieko negirdėjo. Vy
resnysis vaikinukas Kaziukas 
(jam ėjo asztuonti metai), bu
vo gatvėje. Pamatęs, kad isz 
priemenes eina durnai, jis in 
bego pirkion ir eme kelti bo
bute. Atsikėlusi bobute labai 
persigando, užsimirszo vaikus 
ii- nubėgo kaiman, szaukdama 
žmonių. Maryte tuo tarpu sė
dėjo po suolu ir tylėjo, tiktai 
mažytis Petrulis reke, nes jam 
skaudėjo nosis. Kaziukas isz- 
girdo jo riksmą, pažiurėjo po 
suolu ir suriko:

— Maryte, begk—įsudegsi! 
Maryte bego priemenen, bet 
per durnus ir ugni negalima 
buvo pereiti. Ji sugrįžo at
gal. Tuomet Kaziukas atidarė 
Įauga ir liepe jai lipti. Kai 
Maryte iszlindo, Kaziukas su
griebė broliuką ir tempe in 
Įauga. Petrukas buvo sunkus 
ir Kaziuku! nesidavė. Kaziu
kas du kartu pargriuvo ligi 
kol broliuką pritraukė in lan
gą. Tuo tarpu pirkioje jau už 
sidege duris. Kaziukas inkiszo 
broliuką langan ir norėjo 
stumti, bet Petrukas nusistvere 
rankomis už lango ir stipriai 
laikėsi. Tuomet Kaziukas su 
riko ir seseri:

— Maryte, trauke jin už 
galvos!— o pats stūmė isz už
pakalio.

Ir tokiu budu Kaziukas isz- 
gelbėjo savo sesute ir broliu
ką, kurie pasibrukę po suolu 
butu ten ir sudege.

Artojas ir arklys.
Užėjo karas. Žmones bego 

nuo neprieteliu. Atėjo artojas 
pievon ir sako in arkli:

— Eikite greieziau paskui 
manes, kitaip [paims tave ne
prieteliai.

gaus kapo. Sargas tuoj iszvijo 
jin už vartų. Treczia diena 
szuo vėl buvo ant to paties ka
po, ir vėl sargas jin iszvijo.

Ketvirta diena oras buvo 
baisus; vėjuota, szalta, bet 
szuo ir vėl atsirado savo vie
toje ir nėjo nuo kapo. Seniu- 
kas-sargas pasigailėjo jo ir at- 
nesze lakti. Tada szuo suprato 
kad jau daugiau jo nebevis ir 
insikure ežia gyventi.

Daugelis žmonių, patyrusiu 
isz sargo apie isztikima szuni, 
pasigailo jo ir pradėjo rūpin
tis jo maitinimu. Lygiai de- 
szimti metu isztikimas szuo 
perleido prie savo buvusio szei 
mininko kapo.

Perėjus szitam laikui, dau
gelis geru žmonių, regėdami, 
kad szuo sesta ir sergailuoja 
rūpinosi jin priglausti, bet 
szuo po senovės pasiliko iszti- 
kiamas savo szeimininko kapo 
sargas. Ten prie kapo jis ir 
užbaigė savo gyvenimą.

Szito miesto gyventojai ilgai 
minėjo ta nepaprasta szuni.

Vyresnioji.
Vasara. Linksma gatvėje. 

Isztisa diena szvieczia ir szildo 
saulute. Gražu irjinksma raisz 
ke ir lauke: prinoko uogu, pri
augo grybu žole užaugo to
kia, kad sunku pereiti. Pui
kiai liūliuoja rugiai — mu
su duonele, Vaikai visa diena 
tai miszke, tai pas upe, tai lau 
ke: pirkion ju nei nesuvarysi; 
vakarais pas langiri skamba 
ju juokai, sznekasi invairiausi 
žaislai.

I NAUJA KNYGA
| -1’0 VARDU-
t PRIEJGIAUSES

MOKSLASK
Į! ANGLISZKO

LIEŽUVIO BE
K PAGIALBOS KITO.
K
£ Yra tai nraktiezniauso Knyga 
£ kokios lig sziol Lietuvei turėjo. 

. k Ir teip sudėta, jng ka tiktai
> pribuvias Grinorius isz Lietuvos 
Y gali in trumpa laika pats per
> save iszmokti Angelskai sziek 
i tiek kalbėt.

Toji Knyga druezei apdarita 
J in Francuzini raudona audima 
' ir kasztuojo tiktai J j e Kasztus 

nusiuntimo mes apmokame.

SAULE Mahanoy City |

ISZPARDAVIMAS!
Gramatika Angliszkos kalbos mo

kintis be mokytojo (apdaryta) $1. 
Vaiku Draugas arba kaip mokytis 

skaityt ir raszyt be mokytojo 15c.
Naujas Budas mokytis raszyt be 

mokytojo - - - 10c.
Aritmetika mokinimuisi rokundu 

su pav. (apdaryta) ■ 35c.
Viso $1.60. Dabar už $1.

Pinigus siuskite per Money-Orderi 
sziuo adresu:
P. Mikolalnls, Box 62. New York, N. Y.

Bet Katriutei toli ligi links
mybių. Norėtųsi jai nubėgti 
su vaikais miszkan pauogauti, 
pagrybauti nueiti upeje iszsi- 
maudyti norėtus, vakare pa
žaisti gatvėje pakvėpuoti szvie 
žu oru, — bet nėra laiko: ap
sirgo Katriutės molyną ir la
bai apsirgo,—jau visa sanvaite 
guli, negali galvos pakelti.

Nelinksma ’ pirkioje: tėvas 
vaikszczioja nuliūdęs, vaikai 
verkia. Visas darbas paliko 
sukrautas ant Katriutės pecziu 
nes ji— vyresnioji.

Daug yra pas Katriute dar
bo: reikia pirkioje apsiruoszti 
pietus iszvirti, karves pamelžti 
visztas sužiūrėti ir vaikus ap
žiūrėti.

Vaikai Katriute labai myli 
ir vaikszczioja paskui ja. Tė
vas, pažiūrėjęs in Katriutės 
darbus, linksmai nusiszypso.

Pribėgs Katriute prie moty- 
nos, paklaus, ar jai ko nerei
kia, raotyna linksmai pažiūri 
in dukrele, apkabina ja, pabu- 
cziuoja ir taria:

— Vai tu mano vyresnioji.
Drugelis.

K. K0NEWK0
UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
98 Main St., Ashley, Pa-

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

Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszKU ligų Nereik kankytie ir 
boti ubagu visa savo amži nes po operacijos 
gali būti iszgydytas už maža preke.
Iszgydau su operacija ruptura, apendesitis, 
vėžio skilvije, auganeziu akmeniu, visokiu 
skauduliu, guzu (tumors), kepeniu, inkstu, 
ir pusliu. Darau operacijas ant gifdu, kaulu, 
nervu,smegenių, moterių irvyriu gymdančiu 
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytaisau 
ir padai-au sveikais. I)el operacijų kviecziu 
pas mane. Turi usavo locna narna arba 
ligonbuti (Sanitoiium).

Dr. Ignatius Stankus M.D.
1220 So. Broad St., Philadelphia, Pi.

Ofi CA 1 9 12 p™®1
Vzll&U 1 2 lig 4 popiet.

VT -i i f 6 lig 8 vakare.Y aianclos J N Jeliuema-Spopiet

390 Dainų tiktai už JĮ »
SU NUSIUNTIMU

Iždaveinc Didele Kninga (5
Dainų susidedanti isz g

390 DAINŲ S

Knyga druezei susiūta. < 
fd^^Kas nusipirks, ras visokiu U 

Dainų isz visu užkaboriu ka
3/ dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite Dainelu, V. 
Per ciela meta ant visu dienelu *

« “SAULE”
ą Mahanoy City, Pa.

“ Lietu viszkas 
Dainorius” 

SUSIDEDANTIS ISZ 

390 
Visokiu Daiuu 

368Puslapiu;6x9 col. Dydumo.
PREKE $1.

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame. 

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

Mahanoy City, Pa.

W. Rynkevviczius
-iNOTARIUSZAS:-

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

Oidžiause Lietuviszka Agentūra. Kantoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokia Linija.
Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausiu ir 
griausiu Laivu.
Šiuncziu Piningus in 

Visas Dalis Svieto
mieziause ir pigiau.se. 
visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geriažino

Iszduoda Dostovicme 
(ei tu ka nori savo dali 
uietuvoje kam pavesti.

Del Draugyscziu...
Pristatau puikes Szarfas 

Juostas, Kepuras, Karūnas 
Špilkas ir t. L
Su kokiu nors reikalu 

kas-link Szipkorcziu, 
Piningus ir t.L

pas mane « 
teisinga

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

norviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata, Arsziausios 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 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados isz- 
gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyrui “Exzema” ir kitas panaszas 
iszgydam in 14 dienu. »!— j— ’ - ’ • • •

“Silpnus Vyrus” ju knna 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

“Rumatiszma” visoki 
iezgydau labai greitai.

ligas iszgydau labai trumpam 
laike.
"Paslaptingas Ligas” in 3 lyg 
5 dienas.
“Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijos.

“Užtrucintas Kraujas” in 30 
dienu-be naudojimo merikuri- 
uszo ar potasu.

“Stryktura” be peilo ir 
skaudėjimo.
“Varicocele” gydau in 15 d. 
"Szaszius” ir skaudulus akuros 
iszgydau greitai ir ant visados

OFISOS ADINOS: Nog 9 ryte lyę 9ad. vakare. nnn a
Nedeliomis nog 9 ryte lyg 4 popiet. Gyveniu Or I nrnn-7 renn Ave^ 
PittBburgo nog 16 melo.toj pacz.oj vietoj. UI iLUI Bllts Ftoor rro«P|tts|)irl, P». 
Kalbame Lenkiškai, Kuaiszkai ir Vokiszkai. —

BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
2S7 Broadway 

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

Seniausi
Bankini

Narna 
Uždėta lS4Sm.

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

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.

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

Kampas Iteade Ulicze 
Telefonas; Worth 2822.

UNION RATIONAL gANJC
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO3K S125.000. SURPLUS IR PROFITS {300,000.
Suv.Vaisi. Randas tari moša Banke sudėtu pininga.

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

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

9 ryte lyg 3 popiet. 
...Sabatomis...

9 ryte lyg 12 ad.

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

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

Reikale raszykite ant adreso
nn yffrrn 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.
U Iii l\ULtn Adinos: 9 iki 5 vakare. Nedeloj nog 9 iki 4poplci

P. V. OB1ECUNAS & COMPANY
(ALL NATIONS DEPOSIT BANK)

Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežines 
kapitolas $40,000.00. Locnas Namas vertas $150,000.00? 
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta. 
procentą nog szimto. Sziuncziame piningus in visas dalis 
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokiu Linijų. 
Musu įlankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir Užrube- 
žiniu Provu kancelarija, kurios Bejentu yra pats P. V. 
Obiecųnas organizatorius tosBankos. Kreipkitės su visokeis 
reikalais prie Musu Bnnkospergiomatas ar asabiszkai o mes 
iszpildisimc visokius jusu reikalus greitai, teisingai ir gerai. 
Piningu ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiust 
per Express arb I’acztini Money-Order.

-:AGENTAS:-
Szipkorcziu in ir isz Europos 

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

Hamburgo ir Liverpool tiesog in
Piningus siunozia grietai ir pigei o 

eama pe kaucija irna turite abejoti mano teiam-

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

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

'i da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
lavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnės kaip kitur. Perkupčiai 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. Depts/ Chicago, III.

Stbe.lt
pigiau.se


Žinios Vietines.

— George F. Lambert 46 
metu senumo airiszis kuris lai
ke saluna ant 139 W. Center 
ulyczios mirė Seredos ryta. Na 
baszuinkas sirgo per 4 metus.

Vasarinei Siūlai Pas Rynluviczia.
) Sziame laike pargabenome 
)daugybe Nauju Vasariniu Siutu (gp 
j del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai 
jyra gražiausi visam mieste, pa- " " 
\siūti pagal naujausia mada.
) Szitus Siutus parduosime už 
spigesne preke negu kiti sztornin- 
\kai, todėl jaigu reikalaujate^^ 
. Naujo Siuto tai ne eikytc kitur 
^kaip tik pas mus o patis persiti- 
(krinsyte kad geriaus ir pigiaus 
įgalima pas mus pirkti negu kitur.

VISOKIU MADŲ.
) VISOKIU PREKIŲ.
i) Teipgi visokiu kitu Vasariniu 
i) Drapanų; žinome kad perkant pas 
}mus busite visame užganėdinti, 
Pirkyti savo Vasarini Siutą pas 
W. RYNKEWICZIU 

233-235 West Centre Street.

— Tai ir po Džulaju!
—_Kaip girdėt tai nelaimiu 

mieste ne buvo.
— East end parke tikrai 

rode puikes ugnes. Tukstan- 
czei žmonių pasinaudojo isz 
progos ir nuėjo pažiūrėti.

— Penki dydeli patrijotai 
susitarė, apvaikszcziot džulaju 
su dydelu “Puff”. Padare ar- 
motele isz senos paipos, nusi
davė ant kalno ir pradėjo pisz- 
kint kaip pasikelelei Meksike. 
Nes ne ilgai džiaugėsi'savo pa 
triotizmu, kazokai atjoja sue 
me visus ir aresztavojo. Patri
jotai turėjo pasirūpint kauci
ja lig provai.

— Redingo kompanije ne 
užilgio permainis savo kelia 
arti “fandros” kur jau tiek ne
laimiu atsibuvo. Mano iszkas- 
ti geležkeli žemiau stritkario 
kelio, teip kad karukai be’jo- 
kio pavojaus ir užtrukimo pra- 
ejtinetu per geležkeli. Darbas 
kasztuos in 30 tukstancziu do
leriu.

— Subatoj 3:30 ad. po pi et 
ant West End daržo, Lietu- 
viszkas klebąs grajis „.bole su 
klebu isz Cresona, Pa.

— Del daugelio Lietuviu 
pažinstamas Wm. F. Keegan 
saluninkas nog West Water 
ulyczios, teipgi buvusis kon- 
celmonu per 12 metu antram 
vorde, mirė Seredos nakti. Na- 
baszninkas turėjo 54 m. senu
mo. Laidotuves atsibus Suba
toj.

— Nog panedelio lig sere- 
dai Kajero bravoras negalėjo 
pristatyt invales alaus del isz- 
troszkusiu. Nog kada bravo
ras stovi, tai da tiek alaus ne 
pardavė. Bet locninykai bra
voro ne yra dėkingi Lietu
viams ir gana.

— Jonas Aleksas kuris bu
na ant burdo pas savo broli 
pirmam varde likos paszauktu 
pas vaita Jamesa už sumuszi 
ma savo brolio. Brolis Joną 
nužiurinejo savo broluka kad 
tas už daug limpa prie paczios 
ir stengėsi ji a ja paveržt. Jonas 
ant tokio užmetinejimo užpi- 
ko ir savo broluka gerai pa- 
fiksino.—• tai tau broliszka 
meile.

— Ne užilgio dirbs kelia 
per Lakesaide isz Mikado in 
Tamakva kurie kasztuos $30.- 
000. Gerai butu kad ir daejtu 
in Mahanoju, nes tada butu 
žmonim parankiau in tenais 
nukeliaut.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, Pa
— Jurgis Minkovskis, kuris 

buna ant burdo ant Line uli- 
czios, nesurasdamas sau vietos 
atsigult laike dydelio karsz- 
ežio, atsisėdo ant lango ir isz- 
puole 12 pėdu žemyn aplanky
damas pažeidimus nog kuriu 
mirė. Turėjo 46 metus senumo. 
Mena būk buvo užsigeriąs.

— Dienoje 4 Džulajaus 
terp “musiszkiu” pakylo baisi 
musztine. Devinioleka ypatų 
likos pažeistos. Policija aresz- 
tavojo 17 musztuku. Palicijan 
tui. Tempes tkas tokis teip arti 
szove isz revolverio jog net 
apdegino parakas veidą. Prie
žasties musztines ne paduoda.

— Karsztis daejo lig 102 
lipšniu. Asztuonios ypatos ap
mirė nog karszczio.

Ant pardavimo.
Rakandai nauji geriauseme 

padėjime, parsiduos pigei kas 
nori pirkt tegul atsiszauke ant 
adreso:

J. Jankauskas 
2135 W. 9th St.

Brooklyn, N. Y.

Pawnee, 111 — Darbai ge
rai eina, dirba pilna laika, isz 
kitur pribuvusiam darbas sun
ku gaut.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis, isz tu visokiu atsiran
da, o ypatingai singelei labai 
palinkę in girtavimą.

— 2d. Liepos likosi surisz- 
tas mazgas moterystes Kazi
mieras Waszkelis su pana An
tanina Dabravaszik, vėliname 
gero ir laimingo gyvenimo 
jaunavedžiams.

Des Moines, Iowa.— Dal
bai pusėtinai eina.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda.

Del nekuriu moterėliu ir 
mergeliu p. Baltruviene labai 
reikalinga.

Virden, Ill.— Darbai po- 
valei eina isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis, 
ir visi grąžei užsilaiko, neku
rtoms moterėlėms p. Baltru
viene labai reikalinga.

Ansonia, Conn, f 8 d. 
Birželio patiko nelaiminga 
smertis Antana Kamaraucka 
18 m. amžiaus vaikina kuris 
pabaigęs darba sanvaites ir 
nuvejo in prūdą iszsimaudytie 
apie septinta adyna vakare 
urudas ne toli nog miesto, 
sakesis jog ant kranto pasilsės 
kaip iszsimaudys jau baigent 
10 adynai jo draugai nesulauk 
darni jo pareinant nuėjo pas 
jo broli pažiūrėt kas su juom 
yra kad jisai teip ilgai nepa
reina, visi isz ėjo jeszkot per
bėgo pora salimu o nesurasda
mi bego jieszkotie apie prūdą 
ir atbege pamate baltuojant 
drapanas ant kranto brolis bu 
tu staczei bėgės in vandeni 
kad draugas nebutu sulaikęs 
kada sulaikė krito ant žemes 
ir suszuko ar jau mano brolis 
czionai, ant rytojaus apie dvi- 
lekta adyna pasiliko kūnas 
sujeszkotas ir iszimtas ant 
kranto brolis atėmė kuna ir 
apsiėmė palaidot bet pinigu 
mažai turėjo ba nesenei Ame- 
rike teipgi ir nabasznykas tik 
szesztas menesis kaip isz senos 
tėvynės ir daugiau 4 menesius 
nedirbo, tai padare kolekta ir 
labai iszkilmingai likosi palai
dotas, laidotuves atsibuvo Ud. 
Birželio, auku likosi surinkta 
iszviso $73.00: Szirdingai de- 
kavoju visiem lietuviam usz 
malones aukas ir padavimo 
malones rankos.

Ir vėl apie Marijona ku 
niga Vinca Senku.

“Vienybėje” randame isz 
Mariam poles st rai psu i u k a
kad mirus kunigu Senkui, at
siranda merginu kurios turė
jusios pas kuuiga pasidejusios 
pinigus.

Szitokia žine gali but tei
singa ir neteisinga. Pinigus 
pasidėt pas ta kunigą galėjo 
tiktai davatkos, bet kad tas 
kunigas darydamas rejenta- 
liszka testamenta ant savo tur
tu tycziomis svetimus pinigus 
butu paslėpęs, negalima tikė
ti; tas kunigas man gerai ži
nomas ir tikiu kad to nepa
darė. Galėtu but teisybe isz 
szios puses, kad jisai staiga 
apsirgęs, uždegtas žmogus li
gos karszczius apie tokius da
vatkų pinigus prie darymo 
testamenta pamirszo, ir nein- 
rasze.

Bet duodasi vėl mislyti, kad 
terp davatkų yra gana velniu 
priedusiu, jos sau lengvai ro- 
kuodamos paduos savo pre- 
tensijas, ir gaus kunigėlio pi
nigu. Tai czion gali, but teip 
ir teip, bet sunku teisybei in 
spėt.

Burei davatkų veistis pra
dėjo jau nuo seniai, bus arti 
50 metu. Ju ik dabar prisi
veisė nemažai, kad bent mies
to nekurtose stubose rasim se- 
dincziu prie mezgineliu, siu- 
vineliu net po 4 ar 5, o jau 
kas ryt bažnyczioj betursuo- 
jancziu, tai kaip oszku. Ten 
ju yra daug, kur kunigai jas 
bedykaujanczias ramina, ten 
ju nėra, kur kunigai jas dika- 
duonems vadina kaip kad Ru
daminoje buvo kunigas Jonas 
Katilius.

Jos tos dykaduones kuni
gams kai kada pasirodo in ki- 
rios nei piktos dvases.

Kanecz turiu paminėti isz 
atsitikimo tikro kas buvo teip 
pat tarp Marijonu Mariampo- 
lej.

A. a. kunigas Miliauckas, 
buvo žmogus geras darbinin
kas ant religiszkos dirvos, ir 
jisai davatkas tai veise gerai 
raszinedamas in visokias brost 
vas, in treczia S. Franciszkaus 
jas spaviedodamas ir t. t. Na 
kad kunigėlis Miliauckelis ge
ras, pabažnas, tai pas jin pasi- 
dekime savo pinigus nuo bro
liu dales atėmė. Teip jos kal
bėdavo, ir pas ta kunigą pini
gus padėdavo. Kunigas blogo 
nemislydamas, davatkų pini
gus iszskolino žinomiems žmo
nėms ant mažo procento, arba 
kad davatkai sodytu bulviu 
kiek ten; ir teip traukėsi il
gai.

Su laiku kunigas pasijuto, 
kad pas tulus skolininkus pi
nigai jau žlugę, davatkos pa
jutę teip pat, užpuolė kad ku
nigas atiduotu padėtus pas ji 
pinigus, da kunigas isz pra
džių kad ir savo atidavinėjo 
po kiek, toliaus užpuolė be
veik visos, kad atiduot nega
le, isz skolininku neatima, ir 
daryk ka bedarans. Sušik ri- 
vuleve jos pradėjo ant kunigo 
visokias velniavas iszmisliot, 
galu gale sena davatka Ogote 
vadinama, braukszt kunigą ir 
apskundė žandaru naczelny- 
kui už koki ten negera spa- 
viedojima. Tokiems reikalams 
kliuvius, kunigas Jurgis Czes- 
na Marijonu jenerolas pas na- 
czelninka skunda apmalszino, 
kunigas Miliauckas isz despe
racijos gavo pamaiszyma pro
to, ir žmogus be laiko in ka
pus nuėjo.

Tai ir davatkos. Su kunigu 
Senkum teip pat negali spėti, 
ar pas jin buvo ar ne buvo 
padėti pinigai.

Davatkų dauguma tiktai in 
urede armota sugrust ir isz- 
szaut, tai mažiau butu mote- 
riszkos lyties darmajiedu.

Senas Kapsas.

Gyventojai Czenstakavos-
Mete 1910 pagal randavisz- 

ka surasza, tai miestas Czens- 
takavas susideda isz sekancziu 
tautu: Lenku 48,245; Lietu
viu 149, Rosianu 118, Pran
cūzu 263, Vokiecziu 1,165, 
Italionu 7, Angliku 11, Toto
rių 14, Židu 23,767, Turku 
52. Isz viso 74,854 gyventoju.

P. J. CUMMINGS 
KKIAUCZIUS

Siuva siutus pagal naujausia mada isz visokiu 
ceiku. Darbas gvaruntytas, preke nebrandi. 
Teipgi czistina, taiso ir prosija visokias 
drapanas. Atneszkyte darba pas mane o 
busite visame užganedyti. (j23)
34 S. 2nd. St. (prie JLxnw)Mahanoy City.

GRINA TEISYBE.

Malianojaus gyventoje! 
apie szita gerai žino.

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. 
Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa 
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka 
da tik ateina proga vis rekamendavo 
ju szitas pigulkas asz pažinsiu keletą 
žmonių kurie likos iszgialbeti nog 
skausmo paežiuose ir inkstuose. Szi
ta pati liga mane vargino per ilga 
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai 
kino kad negalėjau atlikti namini 
darba. Turėjau ženklus kad mano 
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas 
Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man 
pagialbejo ka kitos gyduoles nega
lėjo padaryti todėl veliju kitiems 
naudoti taisės pigulkas.

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

Žeminus padėtas in- 
neszimas miesto Mahanoy City 
buvo inuesztas ant miestiszko 
koaselmonu susirinkimo laiky
to 20 diena Juniaus 1911, ir 
nutarta apgarsinti apie tai pa
gal tiesas ir bus balsuojama 
per konselmonus ant jiu susi
rinkimo kuris atsibus 1d. Au
gusto 1911, 7:30 ad. vakare.

Reikalaujamas del iszligini- 
mo ta dali Water ulyczios tar
pe Second Alley ir Third uly
czios idant, galima padubti 
cimentini uždengima ant Ma
hanoy Krikes ir reikalaujama 
kad locninmkai namu prie 
tos vietos užmokėtu 2-3 kasz- 
tus del atlikimo to darbo.

SkirillS I. Kad szitas insta- 
timas butu iszpildintas per 
Konsila ir Burgisa miesto Ma- 
honoy City ir kad butu per 
szitas ypatas nutarta.

Kad ta dalis Water ulyczios 
tarpe Second Alles ir Third 
ulyczios butu iszmieruota ir 
uždengta cimentu Mahanoy 
krike nog Second Alles lyg 
Third ulyczios.

Skipitis II-Kad 2 3 dali 
kasztu butu užmokėta per loc- 
ninikus namu prie tos dalies 
Water ulyczios, nog Second 
Alles lyg Third ulyczios, pa
gal miera ir kad | dali kasztu 
butu užmokėta per miestą Ma
hanoy City.
Paliudita per (gę 03)

Wm. F. Anderson Pres.
Fr. J. Bastian Sek.

BUKIA VYRAS
Ruptura,

Varicocele,
Prapolus Pajėgas,

Ut uclntas Kraujas,
ATIMA JUMIS VYRISZKUMA.

Bukia Iszmintingas
Likia Sveikas.

Dr. O’Malley Bndas
Visados iszgydo!

Iszbandyta per 30 metu!
Be peilo ir vaistu!

Iszrasta per mane!'
Naudojamas tik mano ofise! 

prasarga: Darbininkai katrie pas 
mane dirbo, gal sakyti kad jie žino mano 
methods ir pagal ju gydo be operacijos, jie 
gal ir pamegžioja mano rasztus. Bet ran 
dasi tik Venas Dr. O* Malle u Budas ir 
naudojamas tik Mano Ofise.

B RAGAŽINSKAS

Sziomia dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokiu 

garimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-5G N. Main St., 
Mahanoy City.

Naujas Iszradinias.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbeta 

Idaukams augti. Turime tukstancziu nade- 
:avoniu. Iszsiuncziame dykai geras informs 

ci jas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokyte:

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

Asz negarsinu jokiu Gromatu Lygoniu, 
kadangi atsilankymas in mano ofisą parodys 
jumis kad turiu daugybe Gromatu nog 
Lygoniu isz visu szaliu pasaulės kurie tapo 
iszgydinti.Dr. Alex. O’HalIey

158 Washington St.
Wilkes-Barre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

Suvirszum 30 metu daktaravimo 
mieste Wilkes-Barre, muso giaunas 
ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi 
Knygute apie Rupi ura dykai. U’PHJ)

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dyduma.
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. 1). Boczkowski-Co. 
Mahanoy City, Fa.

W. TRASK AUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

La'doja Kimus Numirusiu. Pn«nmd< 
Ryginus ir Vežimus del Pusi važinėj tn» 

Krausto Daigius ir t t.
Viską atlieka ka nogėt i a use ir puikiausi* 
Su virsz minėtais reikalais kreipkitės pa 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Mahanoy City

Introligatorne.—
APIHHBTUVE K N'Y G C.

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

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mahanoy City, P*

Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka _____
Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyti’

keletą

NO. 6.
Visam

S. Norkewicz
408 West Mahanoy A»e.

M. VARZINSKAS
Lietuvis/.kas Fotogratįstas 

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

Puikei ir pigei nutraukė visoker-Fot įgrafijas 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
iudedu in Reimiu. Indeda in Špilkai 
Kornpa-as ir 1.1. Pardnoia vL*»kei Reiniai 
Lietuvei su virsz-minetuis reikalas netur 
kitur eiti, kaip tik pas *-avo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris pa laro 
viską kanogeiiause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Fotogra pijąs ant Post K a rėžiu.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Piningai mili dirbti, 
Žmogus mili silsėtis.

Piningas visados dirba, pereina per visas rankas 
ir vėl grižta iu muso banka, kur buna 
iszskolintas ir vėl pradeda dirbti.

Mes padarome kad piningas del jus dirbtu.

Atneszkyte savo dykus piningus in muso 
banka o uždirbs jumis daugiaus.

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

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

A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

L. ECKERT.

... D1RDKT0RIA1...

W. RYNKIEWICZ
C. F. KAIER.

M. GAVULA.
W. I. MILES.

T. F. FLANAGAN.

Vežimėliai Vaikams

Didelis pardavimas Vežimėliu, 
labai pigios prekes.

Visi musu Vežimėliai turi storus 
gurnus ant ratuku.

Gražus sudedamas Vežimėlis su 
vyrszum už $3.98.

I I I IN. I /\ fXI Mahanoy City, Shenandoah
I I ZA I >1 Mt. Carinei, Landsford.

Ant parandavimo.
Dvaras Zyplej Gr. Tamosziu 

Potockiu, Suvalkų gub. Nau- 
miesezio pav. nog Nenumo 3 
lyg 14 viorstu o nog geležin
kelio Pilviszkiai 30 viorstu. 
Szitas dvaras tur ant paranda- 
vojimo ant 12 metu ir dau
ginus, žemes arimuj, pievų ir 
po isz kierstos girrios, apie 3 
tukstancziu margu giaros že
mes prie molu, randa nog mar 
go nemažinus kaip 3 rub. ant 
meto, be budinku, daugiaus 
mokeszcziu nesiranda. Reika
lingiausi butu tik Lietuviai.

(9S °1)
K. Tymoszewski 

413 Park avė, 
Brooklyn, N. Y.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas Haughney
12 E. Mali. St.

Mahanoy City, Pf

Ant Pardavimo pigiai.
Sztoras su namu Coaldale, 

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

Wm. G. Jones
Coal Dale Pa.

arba pas Ch. R. Powell 
1109 Grandview Ave.

( j q) Scranton, Pa.

Senas Britvu pardavėjas 
ir Agentas.

Jeigu tamiata reikalauji geros 
britvos, tai pirk nog manes, o ne kur 
kitur.

Ne vienas nesigraudino katras nog 
manes pirko nesigraudysi ne tu.

Torrey yra barberines britvos jeis 
visur parduoda po 3 dot, nog manes 
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 paezta apturėsi “Torrey” 
britva. Szitos britvos yra padirbtos 
isz puikiausio plieno, o barzda teip 
lengvai skuta kad net darosi szilta 

in smakra. Atmik tamista kad cze 
neperki tavora 20 dol. vertes, o tik 
tai perki tikra tavora biski pigiau 
negu kitur. Jeigu tamistai nepatiktu 
tai mainau ant kitos arba gražinu 
tamistos pinigus pasilikdamas 20e. 
už savo klapata: (gj deg)

Fr. Uokas,
Box’86 Minden, W. Va.

Ant Supervalzoriaus
SILAS DAVIS

Repu bl ikon as. Balsuokyte už ji.
Isz Mahanoy City.

Polithania [State Bank 
t o r. 22d. & Carson Sts.

S. S. Pittsburg, Ųa.
Vienintele lietuviszka Bunka, uždėta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus snctedinimni 
pradedant nuo $1.(X) ir už sudėtos pas moi 
pinigus mokam l-ta procentą, pnskaitaot 
kas 3 menesiai. Siuncztam pinigus in visu 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes am visu linijų ir geležkelin 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentui ir 
vedam provas senam krajni. Kejeolelūi 
kamelarija yra rėdoma per valdiška uotam 
J. G. Miliaucka. L'žkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pave-t mums 
jusu bankinius reikalas o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisjbe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigui 
siunezant paczeduimii in Banta, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Expreso Money Orderi.

Kusiszkai Aiiiei-ikoniszkii Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8Į dienu in Roterdamą 11 j dienu in Liepoja

III klasa rDel smulkesniu žinių kreipkitės in musui i!1 k,l,a8a?^’
1 J®' L Agentas ir centrais kontora. J 1 , »«■I 5> >Z. I Jb2.

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

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS-^g
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredima 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Ta vora, kokio kituosią Sztoruose vargsi 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
.lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Marginiu, 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.

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, Pb» Gliti

Naudokitės isz geros 
Progos!

Parsiduoda pigei puikus sa- 
lunas, su didele svetaine ant 
kampe parko. Svetainei atsi
laiko draugyszcziu mitingai 
vestuves ir visoki pasilinksmi
nimai, biznis geras, aplinkine 
apgiventa lietuveis. Parsiduo
da už puse prekes isz priežas
ties savininkas turi in trumpa 
laika iszvažuot in lietuva pa
siskubink nusipirkt ir busi dė
kingas: raszy kite ant szio ad
reso: (to 58).

C. A. Paliulis
1444 S. Jefferson st.

cor. 14 Pl. Jefferson
Canal 1771 

Chicago, I’ll.

Ant pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas 

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

Turiu ant pardavimo hoteli 
su laisnais ant Main ulyczios

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

NAUDINGI PATARIMAI 
visai šeimynai randasi musų No. 3 katalioge. 
Jame telpa apraSymai suvirS 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pašuko nuo ko jos prasideda, kaip Jas 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduoles 
naudoti, kiek jos prekiuoja Ir kur jas gauti. Mu
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki 81.00. Telpa 
paveikslai Ir prekės yvairių kvepenčių_ir gydan
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydančių aparatų,

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

Garsiu Lietuvišku—Lenkiszku Vaistu.

Saula-gražei.
Saula-gražei ira labai nau

dingi, del džiovinimo szlapiu 
dirvų ir žiamumu, ba stagaras 
tosios auguoles daug drėgnu
mo sutraukia. Rusijos, gub. 
Voronežko daugeli pliniu isz- 
džiovino. In tris metus saula- 
gražei iszdžiovino viena plinia 
o ir liga— drugis iszniko isz 
aplinkines. Jau Rusijos toji 
auguole ira daug gero pada
rius.

1). J. CKEEDON s3'”
131 W. Centre St., Mahanoy City, Pa. 
211 N. Emerick St., Shenandoah, Pa.

Iszcistina Vykadus pagal naujausia 
ir sveikiausia būda. Darbas
gyarantytas. Preke ne perbrangia.

Aut pardavimo.
Namas ant dvieju familiju 

ant loto 25x105 pėdu didumo, 
11 ruimu su sztoru tinkamas 
ant bile kokio biznio. Garine 
sziluma, maudykle, karsztas 
ir szaltas vanduo, elektrikinei 
žiburei. Parsiduos nebrangiai 
isz priežasties ligos. Atsiszau- 
kyte po No 81 S. Catawissa st. 
arba in “Saules” ofisą, Maha
noy7 City, Pa. (to 54)

Sustok, Žiūrėk, Klausyk.
Namai ant pardavimo Ta- 

maqua, Pa. už pigesne 
ne kaip naujus statyt, 
kaip nauji.

C. K. Young, 
328 Lafayette St.
Tamaqua, Pa.

preke 
Namai 
(to 55)

Roberinių IMirbimų, Painų, Štukų, Brukuojamų 
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavin- 
čevonių ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra
vardę. adresų ir koletų markių apturės musų No. 3 
kataliogų dykai. RaSyk Sendien, o už keletos die
nų šita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN’S SUPPLY HOUSE « 
2JJ4-2D8 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILP

Nemokėk dykai $10.00,

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

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

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

Egiutero No.l................. 25c.
Egiutero No.2..................50c.
Zinljecznik 25c. 50c. ir $1 
Gumbo laszai...................35c.
Meszkos Mestis............. 25c.
Trejanka..............................25c.
Linimentas Vaikams...25c. 
Gyduoles nuo kosulio...25c. 
Liepiu Balsamap...........25c.
Anty lakson del valku...25c. 
Milteliai vaikams nuo

Kirmėlių...25c.
Milteliai nuo Kirmėlių 

del suaugusiu....... 35c.
Vanduo nuo Akiu 

skaudėjimo............25c.
Ugniai raukiu....................25c.
Skilvio Laszai................. 25c.
Gyduoles užlaikimui Vidu
riavimo ir Kruvinoslos75c. 

“l’icure" arba gydymas 
del Rumatyzmo..$3.50.

Gyd del nemalimo 
Pilvo............50c.

Milteliai apstabdymui 
Galvos skaudėjimo....... 1
Laszai nuo Daniu 

skaudėjimo............)
Moatiu nuo gedimo ir 

prakaitavimo kojų....2
Geležinis sudrutintojus 

sveikatos... 50c.
Vaistas nuo Papauto 

(Corn Cure)..........15c.

— Gyd. nuo Grippo... |1 A
Plauku apsaugotoje!..Mk. 
Muilas del Plauku.....Ik
Milteliai nuo Kepenų.Uit 
Valtyojas Pirmu

drabužiuose------ne
Rožes Balaamae.......-.Be,
Kinder Baleamae........
Bobriaus Laužai......... fik-
bzveliutojas  ------ Mc.
Kraujo valytojas.......J2 00.
Nervu Ramintoju. ..Ji 00. 
Egzema ai ba odos uždėji

mas pas vaikus. |l.i5-
Grobleveklo Pleieterie

(Kasztavolo)—.........Jfc-
l’amada Plaukam. »«■ 
L'chotyna nou skaudėjimo 

Austae....................
Gyduole nou RiemeoaNk- 
Yengriszkaa taisytoju 

del Ūsu........-....... Re-
- Inkstu valstae(malūne^

10c.

gyduole del ekaudejlniogaivot kataro,pecziu inkstu vaistas (didesne) 
krutinės, i-zonosie, ruiuatizino.ezalczlo, nu- |1.5d
ralgija ir nukandlma visokiu vabaluklu. n,.iw.i— 50c
Kieki ienai- lietuvlezkas eztornlnkas teipgi Akines Dulkeles......-- 
privalo užlaikyti visada iuueu puikias Lietu-Gydimas nuo uždegimo 
viezkaa Gyduoles savo Fztorucee ant parda- dantų arba abelnelekin- 
viino kadmu&u taueziai; reikalaudami galėtu šiuo ir skarbutie.-Si °- 
pae savo sztorninka nusipirkti ir nereikalau- Gyduoles ir uiostle nuo 
tu lazduoti piningus Himnai kokiems nors Parku ir Niežu.......V®-
apgavikams tos apiellnkreo. Sztornlnkai, . . D . m_a.|.nnn raižykite pareikalaudami mus gyduolių,nes <*y‘luo,e® ir mo8t‘en 
geras uždarbis ir parduokite miltu tyras Lie- dedervines..............I
tuvlszkas Gyduoles, kur mes gvaranmojame. Gyduoles nuo Basleptienot 
llaazykite tuojaus! Ligos........................ J60®'

AMEIMCAN-ELROPEAN STEAMSHIP COMPANY

Atyda! Labai Svarbi, Skaitykyte!
UŽTIKRINAM ta, kad niekur negausyte Laivakorcziu teip PIGIAI pirkti 

kaip PAS MUS (parūpinant nakvine prižiūrime jusu bagaža).
UŽTIKRINAM kožnam VALNYSTE GRONICZIOJE ir PASPORTA 

nog Konsulo Rusiszko.
UŽTIKRINAM kad jokis agentas ne iszsius piningus teip GREIT ir 

ATSAKANUZIA kaip mes.
UŽTIKRINAM ta kad niekas kitas nepatropis teip greit, atsakaneriai ir 

teip pigiai atlikti juso veika us, kaipo tai, notarialhzkas provas 
atimti arba kam kitam pavesti dali, itzmokejimai, padalinta 
dostoviernes, kontraktus aktus ir t. t.

UŽTIKRINAM užganedinima visiems tiems katrie prie mus kreipsis.

AMERICAN-EUROPEAN STEAMSHIP CO.




