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KAS GIRDĖT?
Jurgis Bakmetievas likos 

paskirtas per rusiszka randa 
ambasadorium in Suvienitus 
Steitus iu vieta barono Rosen. 
Bakmetievas kitados buvo am
basadorium Japonijoj, ministe 
rium Hagoje ir diplomatiszku 
agentu Bulgarijoi.

Jonas D. Rockefeller!?, ku
ris turi jau 72 metus, tvirtina, 
buk jauczesi kaip kokis jauni
kaitis. Nėr ko stebėtis. Kož- 
nas jaustųsi “jaunu,” kad tu
rėtu tiek milionu kiek Rocke- 
felleris.
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Isz Szenadorio Szvento Jur
gi1*- parapijos komitetu 5 diena 
L-Jpos 1911 m. iszejo skaudus 
dekretas tiems, kurie turi ant 
kapiniu pirkę lotus. Uždėjo 
nepaprasta mokesti lotu savi
ninkams tiktai tiems, kurie ne 
priguli prie to komiteto juris
dikcijos. Jie lotu savininkai 
turės mokėt po $2,00 padotko 
per meta. Sako piningai eis 
naudai kapiniu iszvalymo ap
tvėrimo ir teip tolinus.

Mat kunigai nepriklausan- 
czius prie parapijų (kunigu 
jurisdicijoms,) szveiezia gero
kai, o Szenaderio parapijinis 
komitetas szveiezia da geriau?. 
Czion iszeina mat bausme tik
tai kurie isz vien neina, tai 
padotkais už lotus nors ap- 
krauje. Juokingas toksai pa- 
davadijimas isztikro.
" Szenadorio kapinyno apva
lymui ir duobkasio užlaiky
mui, regis užtenka pinigu in 
einaneziu in kapinyno kasa už 
duobes ir lotus, padotkus už
dėtasis, to juoko vaikiszkas 
iszmislas.

ISZ AMERIKOS
Viesulu suniūki no 

kaimeli.
Rising Sun, Md.—■ Viesulą 

su baisum smarkumu praėjo 
per kaimeli Richardsmere o in 
trisdeszimts sekundų jau ko- 
nia nieko isz kaimelio nepasi
liko. Kelioleka ypatų likos 
pažeistos per puolanczius sto
gus ir medžius. Ūkininkai pa- 
nesze daug bledes, Pennsylva- 
nijos geležkelis, 
Roller Mill Co., ir 
Telefone Co.
Tai tau meisteris

St. Charsville, Ohio.— Ap- 
sipaeziavo karta ir atsiskyrė, 
apsipaeziavo antru kart i ir 
vela atsiskyrė.— Tokia tai 
trumpa istorije Harry Polan- 
do, kuriam vos suėjo 20 metu 
o isz profesijos yra jeszkoto- 
jum aukso. Isz to duodasi su
prast, kad ne tik ant aukso 
pasipažinsta nes ir ant medaus, 
kuri iszgere o bonkas iszmeta 
ant meszlino.
Sugavo 1,219,000 mušiu.

Worcester, Mass.— Suvir
stam deszimts baczku 
likos surinktos per 232 vaikus 
kurie eme dalibas galėjime, 
Kiek katras surinks daugiau
sia. Pirmutinia dovana $100 
aplaike 12 metu vaikas E. C. 
Bueget, kuris sugavo 95 kvor
tas mušiu arba 1,219,000 mu
šiu. Dovanas iszmokejo kami- 
ssije sveikatos.

Homestad
American

ženybu.

mušiu

Ne davė pasoga — neapsi- 
paeziavo.

Wilkes-Barre, Pa.— Už tai, 
kad tėvai Julios Moroskiutes 
ne davė 500 doleriu pasogos 
Martinui Jusildžiui, tasai at
sisakė nog vedimo Julios prie 
altoriaus ir prisiegt jiai vier- 
nasti lig smert. Tas atsitiko 
adyna laiko priesz nu važia vi- 
ma in bažnyczia. Bet Jule ne
pražudė vilties, nusidavė pas 
skvajeri Donohue iszeme dek
retą ant Martino o dede atejas 
aresztavojo užsispyrusi jauni
ki, kuris tvirtino buk tėvai pri
žadėjo jiam 500 doleriu jago 
apsives su jiuju dukrele.

Laidotuves nelaimingu 
auku.

Dubois, Pa.— Utarnyko 
diena 13 nelaimingu angleka- 
siu likos palaidoti, karie pra- 
žuv6 eksplozijoi gazo Sykes- 
villes kasiklosia. Penki slavo- 
kai likos palaidoti ant kart o 
septini Italai teip-gi ant kart. 
Laidotuves Frano Petkevi- 
cziaus lietuvio atsibuvo Big 
Soldieri. Visos lietuviszkos 
draugystes isz aplinkines dali
bavo pala'd >jime. Paroda trau 
kesi konia mile ilgio su sykes- 
villes kapelije.

Aukos del likusiu naszliu ir 
sierateliu jau pradėjo atejtinet 
isz visu szaliu.

Trumpi Telegramai

Isz Rosi jos, Lietuvos ISZ VISU SZALIU Philadelphia, Pa,
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• Senesnio lietuviszki veikėjai 
krinta in kapus nei girios seni 
stuobriai. Laikraszcziai pra- 
nesza kad maskoliszkame mies 
te Maskvoj pasimiręs Baltrus 
Martuszeviczius kursai sulie
tuvino garsia knygute “Geniu 
Dede.” Tos knygutes pirma 
spauda vargu kur yra. Martu
szeviczius gimęs kapsu szalij, 
Keturvalakių bažnytkaimij, 
mokslus ėjas Mariampolee 
(Starapoles) gimnazijoj ir Mas 
kvos Universitete.
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Laikraszcziai padyvyja “Ke 
leiviui” ir “Kovai” už dimna 
atsisakymu dalyvaut laikrasz- 
tininku, inteligentu bei ben
dradarbiu susivaževime.

Tu laikraszcziu leidėjams ar 
redaktoriams padyvyt nėra ka 
už in susivaževima sznairavi 
mus, nes jie visuose laikrasz- 
ežiuos mato buži t. y. burlujiz 
ma, attagarnvizma ir kriksz 
czionizma.

Ar daug tokiu randasi 
kompanijų?

Sbeboygau, Wis.— Sheboy
gan Light and Railway kom
panijų apgarsino buk laike 
dydelu karszcziu duos už dy
ka del vargszu elektrikinius 
fanus, tai yra, tik del tu, kur 
randasi ligoniai ir ant to duos 
patvirtinimą daktarai.

Ne gana to, duoda savo dar
bininkams szmota žemes del 
užvedimo sodu ir sodinimo dai 
žoviu.— Ir kitos kompanijos 
privalo segti paskui szita kom
panija.
Puti jin padare turezium.

Cleveland, Ohio.— Pagal 
tvirtinimą Jono D. Rockefel- 
lerio, tai jiojo pati jin padare 
turtingu ir tuom kuom szen 
dien yra. Per jiojo tai tarpi-, 
ninkyste pasiliko milionie 
rium. Nes kada ne buvo už ka 
pasamdyt rasztininku tai Rock 
felleriene apėmė taji dinsta už 
dika, davinėjo Jonui geras ro
dąs, kur turi indeti piningus 
ant spekulacijos o kur ne. Jo
nas visame jiosios klausė ir ant 
to gerai iszkirto. Pats kalba: 
“Jago ne mano gera paeziule, 
ne butau szendien tuom kuom 
esmu ’.— O ar daug tokiu 
moterėliu randasi ?— Labai 
mažai!

§ Allentown, Pa.— Mrs 
Mary Selinskiene 85 metu se
numo, gulėdama lovoje iszsisu 
ko koje. Tokio atsitikimo da 
czionais negirdejo.

§ Winstead, Conn.— Mrs. 
Jane Decker, 65 metu senumo 
kureze motere likos pataikinta 
per perkūną ir adgavo girdėji
mą. Kureze buvo nog užgymi- 
mo.

§ Calgary, Alberta.— Pat 
Burna pardavė aukso kasiklas 
angliszkai kompanijai už $8, 
000,000. Kasikine atrado praej 
ta meta.

§ New York.— James El- 
versonas likos iszgialbetu nog 
nuskendimo per koki tai žmo
geli, kuri apdovanojo jin de- 
szimtuku už apsaugojima gy
vasties. Puiki dovana o gal 
jiojo gyvastis tik tiek buvo 
verta.

§ Denver, Colo. — Dirbtu
vėje introglecerinos Louviere 
pakylo eksplozije kurioje 
pražuvo 6 darbinykai o dauge 
Ii pažeido.

Godi kiaule.
Dublinas, Lenkije.— 

muoczio Jokūbo Zelonko, tri
jų metu mergaite Katruka bo- 
vijosi prie tvarto. Jokūbas ne
žinodamas kad jojo dukriuke 
randasi lauke iszleido isz tvar
to kiaule o pats nusidavė prie 
darbo. Staigai iszgirdo baisu 
riksmą mergaites ir tame per
sistatė baisus regėjimas jiojo 
akimi. Kiaule buvo baigus ap 
griaužineti kaire rankute mer
gaites. Kiaule užmusze o mer
gaite nugabeno iu ligonbute.

Žudinsta ant veseilios.
Nakties laike pirma diena 

Liepos name po vardu “pasku 
tinis graszis” po Czenstakavu 
atsibuvinejo dydele veseile.

Isz ryto kada jau sveczei 
buvo gerai užsitraukė kas to
kie dure in krutinia koki tai 
Pavliaka kuris tuojaus ir mirė

Atsitikimas ant bernardi- 
niu kapiniu.

Vilnius.— Regėtojai ant ka 
piniu buvo liudintojais nepa
prasto atsitikimo. Kokis tai 
žmogus mandieroje pribuvo su 
motere ant kapiniu. Po gana 
karsztam pasikalbėjimui vyras 
parmetė motere ir pradėjo 
mUszt. Vos galima buvo ap- 
malszyt inszelusi o motere isz- 
sigauvus isz jio ranku pradėjo 
bėgti. Nepažinstamas jiaja pa
vijo o iszemesrevolveri szove in 
žmonis idant juosius iszbaidyt. 
Urednykas kalbėjo, jog yra 
virszininku “priglaudos ’ (tik 
ne žine kokios.) Palicije paėmė 
nepažinstama su motere ir liu 
dintojais ant policijos kur su- 
rasze isz viso atsitikimo pro
tokolą.

Žudinsta maluuiuko.
Jelinove, lubelskoje guber

nijoj ant maluninko Lietkio 
užklupo du piktadarei kerszin 
darni nužudinimu jago neati
duos jiems piningus, kuriuos 
Lietke aplaike už parduota 
maluna. Maluninkas szoko per 
langa nes vienas isz piktada
riu szove paskui jin ir užmu
sze.

Liudintojum tojo atsitikimo 
buvo maluninke, kuri iszaisz- 
kino piktadariams buk pi
ningai randasi pas josios tęva 
o isz viso turi prie saves tik 
tris rublius, -judintojai tuju 
ne eme: pasislėpė artimoje 
girrioje kur juosius žandarai 
ir suėmė.

Kai-

Nelaime ant geležkelio
Mullheim, Baden, Vokieti- 

je.—; Ekspresinis trūkis ej- 
nantis isz Szvaicarijos in Ber- 
lina nupuolė nog sztangu arti 
stoties. Dvileka pasažieriu li
kos ųžmusztais o keli desetkai 
pažertais. Trukije radosi dau
giausia pakelevingu kurie bu 
vo atlankė puikes vietas Szvai 
carijoi. Terp tu nesirado ne 
vieno Amerikono.
Drebėjimas žemes 

gruosia.
Bįglapeszt,— Vela 

jauf d czionais drebėjimas že
mes,’ TT-- ’------*-
terp 
Boki
sugriuvo o židu maklnamis li
kos sunaikyta. Daugeluosia 
namupsia sugriuvo lubos. Zmo 
nis lakiai persigando o ne ku
rie bėgo isz miesto, nes tikysi 
naujdTdrebejimo.
l’eiTiiiiinytcs i neziuks.
Beilinas.— Laikraszczei pa 

duodi akyva ir juokinga atsi
tikint:

Ne senei užmiestije Berlino, 
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Ven-
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“Po baltai mesz- 
atsibuvo linksmas pasi- 
inimas, kuriame dali

bavo ' darbininkai isz aplinki- 
Tinksminimo 
jaunos poros 

ne senei apsivedė, gy- 
venautieje meileje ir sutikime.

Ąįįįe antra valanda naktije 
apleido karezema jaunos po
ros, nes su taja permaina, kad 
kožnas isz vyru turėjo prie 
szono permainyta paeziule.... 
vienas paėmė kito paezia. Po
reles buvo teip užsitraukė, kad 
nepatemino kad prie szono tu
rėjo ne savo paezes, ir o bai
sybes— nusidavė namon ant 
atsilsio.

Kaip praleido milinezios o 
permainytos poros taja nakti, 
tai laikraszczei apie tai ne da- 
nesza o ir tyli, nes isz ryto ka
da atsikėlė iszrode labai kvai- 
lingai kada patemino, kad gu
lėjo su ne savo pacziulems. 
Ne reike czionais dadurt, kad 
pacziules greitai radosi gle- 
biuosia savo tikru vyru, kurie 
— keike viens kita kas tik ant 
liežuvio puolė, nes patis paži
no savo kvailybe o tam visam 
buvo kalte guzute. Szendien 
tosios poreles prisiege kad dau 
giau -nedalipstes jokiu svaigi- 
naneziu gėrimu. Geras pamo
kinimas, nes kasztavo daug. . .

Lietuvoje ūkininkai labai 
bedavoja su szeimynomis kad 
nėra kam ant lauku dirbt. 
Darbininkai beveik visi pajie- 
gesni kiek galint dauginasi in 
užsienini in Amerika, Anglija 
ir Prusus.

Teip vykstant, Lietuvos že
mele susilauks nemaž svetimu 
svecziu isz Maskolijos, nes 
maskoliai teip gaszlei nesisku
bina bėgti ik svetimas szalis.

Jeigu žydai butu lauku ap
dirbėjai, tai Lietuvai darbi
ninku užtektu, nes žydus bu- 
reis isz Maskolijos gena Len
kijon arba Lietuvon.

Inpuole in grabe.
Ant kapiniu Winograduo- 

sia, laike gailės apvaikszczioji- 
mo, sulužo susztuvones ant vie 
no grabo. Septinios moteres 
puolė in gylia grabe, ketures 
nugabeno in ligonbute.

Szokis, perszaldimns, 
mirtis.

Hanover, Pa.— Nellie Ruth 
Beaver, 18 metu senumo szok- 
dama lig velibai nakezei Eic- 
helsberg Parke, snszilus pri
valgę “aiskrimo” nuvažiavo 
ant karuko namon o kada mo
tina ėjo pabudyt dukrele, rado 
jiaja suszaluse mirtinam sapne. 
Neinilaszivilingas tėvas ir 

moezeka.
Charlotte, N. C.— Jurgis 

Griffin ir jiojo trecze pati, 
geisdami atsikratyt nog savo 
ketverto vaiku nog pirmuti
nes paezios, uždare tvarte, ir 
teip ilgai marino badu, pakol 
vargszai isz bado mirė. Abudu 
tieje žveriszkos jauslos tėvai 
likos aresztavotais o gyvento
jai teip ant jiu inirszo kad 
abudu norėjo pakart, nes pa- 
licije prie to nedaleido.

§ New Bloomfield, Pa.— 
Alice Arnold 6 metu mergai
te likos surasta ant Tuscarora 
kalno numirus isz bado. Mer
gaite dingo tris dienos adgalos.

§ London.— Ant bubonisz- 
kos plagos mile in laika sze- 
sziu menesiu 650,690 ypatų.

§ Livingstone, Rodesa.— 36 
ypatos likos nužudintos per 
sztama Okorango laukiniu 
žmonių Bechuanalande. Terp 
tu radosi du vokiszki seržan
tai.

Krata biskupo kaucelari- 
joi.

In Vilnių pribuvo virszinin- 
kas ant paliepimo Augszcziau 
aiojo in biakupo koncelarije 
komi stori u ir kapitulas 
riam draugavo kelioleka 
u red ninku J

Priežastis tosios kratos 
nežinoma.

ku- 
kitu

yra

“Miss. Columbia” ir “Dede Samas.”
Ne senei Brooklyne buvo paroda kurioje dalibavo dau

gybe vaiku, pasiredia in visokias drapanas. Terp tu radosi 
“Miss. Calumbia’’— dievaite luosybes— ir “Dede Šamas”— 
perstatantys Suvienitus Steitus teip kaip ant paveikslo matome

Nors “Saulėje” buvo pami
nėta apie 5 draugyseziu didi 
pikninka laikyta Maple Grove 
parke bet tai buvo pavirszuti- 
nei.

Patsai Pikninko isznaszu- 
mas, tai okios draugystes su 
savo žmonėmis: 1 draugyste 
Szv. Kazimiero: 2 draugyste 
szv. Mikoloj 3 draugyste 
Izidoriaus: 4 dr. Giedoriu 
traliszka: 5 draugyste 
Cecilijos.

Prie tu draugyseziu 
nedirbamoje dienoj 4 ■ 
prisidėjo daugelis neprigulin- 
cziu ypatų.

Visi ten svecziai žiūrint 
linksminosi gana ramei nebu
vo jokiu girdėtis partivumu 
ženoeziai senesni bei jaunesni 
nei Alvite ar Szidlavoj su sa
vo užkandžiais prie lentiniu 
neobliuotu stalu girksznodami 
sznekuczevosi, jaunimas vieni 
po parka poromis vaiksztinejo 
tai po stiklą iszsigere, o kiti 
tai ant pletformos dropvalcius 
szveite. Diena buvo karszta, 
tai ypatingai merginu kleidos 
visu szokant iszrode kaip maz
gotes szlapios net prie szlaunu 
ir kiszku prilipė.

Besilinksmimdami žmones 
parke, sztai pamate kad palic- 
mouas skubin eiti kur ten, mat 
viena dediene truputi groge 
su alum sumaisziusi, pradėjusi 
kaist nuo maiszyto iszsigerimo 
bimt pargriuvus, tai in ten ir 
paliemonas skubinos. Kaip be
matant jau buris didis susis
pietė. Paliemonas matydamas 
kad žmonių apstojas buris ne
duoda orui prie gulinezios 
moteres eiti, nore žmones 
varyt bet kur tau, sztai 
kur ten atbėgo buk koks 
mine tos bobos, ir prie jos 
do paliemonas stabdė ne lyst, 
tam ne gero kad paliemonas 
8u bile tiktai vankt in makau
le vaikinas ir apsiliejo krau
jais, sutuomi susierzino žmo
nių mines atskubino vienas 
raitelis, tas norėjo iszskirstyt, 
bet kur tau:besimaiszanti apie 
boba kas ten kirto paliemonui 
in žanda to kepure nusiverte ir 
kas žin kas nunesze bet palie
monas suspėjo revolveri iszsi- 
traukt ir jei but kibes kas bu
tu szoves nes jam jau kelio ne
buvo. Atbėgo da du palicmo- 
nai ir bekepuri nuvede isz tar
po žmonių szalin. Prisispiete 
policijos daugiaus atvaževo 
palicijos ir hospitoles vežimai 
kaltininku nerandant ilgai sto
vėjo ties gulinezia boba po to 
hoszpitoles vežimas boba nuo 
gėrimo apsirguse visai neeme, 
paliemonai bekepuri dranga 
vede, o žmones kaip kas žin 
ko jieszkodami paskui sekda
mi szvilpe, reke ir krūva vai
kinu buvo sutarusi ta bekepu
ri paliemona atimt isz palici
jos ir apibelst už tai kad ans 
vienam prakirto galva: ant lai 
mes nekibs, bet jeib butu kibė 
tai pikninke ir nereikalingam 
visai nekaltam kulka butu te
kusi, nes paliemonai jau ne 
butu paisė o da girti. Tolinus 
da toji apsirgusi boba vis gu
lėjo po medžiu po ne kokiam 
laiku pranyko: turbut hoszpi- 
toles vežimas žinojo-kad bobai 
daktaru ne hoszpitoles nereike 
todėl ja ir neeme.

Po visam trukszmui vaiki
nas nuo paliemono ka gavo 
per makaule, nuėjo pas drau
gyseziu komitetą ir sako: Dė
dulės, duokite man pagelba 
(piningu), tai asz apskunsiu 
visa City Hali. Komitetas nu
sijuokęs, duot pagelba atsisa
kė.

SZV. 
Tea
SZV.

kaip 
July,

nu- 
isz 
gi- 

lin-

Vakarop pradėjus temt, visi 
beviaik in valės prisisznekeja, 
prisivieszeja vieni važevo na
mon kiti da po parka spacira- 
vo o jau kaip suteme tai nu.

Namon važiuot in karus 
žmones nelenda karas kara va
ro nei ant szidlavos vieszkelio, 
tai daugumas važiuot nesisku
bino reike laukt.

Senesni tai apie szinkiu prie 
gėrimo straplinejo o jauniklei 
daugiausei parko pakrasz- 
cziuose pavesevo: tūla dalis 
svecziu negaudami karuose 
parvažiuot Philadelphijon per 
pykę eme parke apsinakvojo 
ant rytojaus praszvitus tik na
mie atsirado.

Pikninkas tai tik buvo di
delis, kad alaus iszgere net 54 
baczkas ir butu da iszgere, 
bet jau bravoro arkliai veži
muose sustraikavo del szilu- 
mos, tai dastatyt daugiaus ne
galėta.

Akyviausis tokiame Piknin
ke tai, kad nepaprasti vagilei 
dide role losze. Ka gi tie vagi
liai Pikninke vogė? Ugi sti
klus alinius! Po pikninko su
rankiodama kamisija stiklus, 
pasigedo kad trūksta jiems in 
skaitli net 600 suvirsz stiklu 
ir, turėjo parko gaspadoriui už 
visus tuos stiklus draugystes 
užmokėt apie 45 dol. Szitokia 
vagyste tai tikra komedija, 
kad kopavytis ant tu žiūrint 
niekniekiu kas galėtu sunku 
but tikėtis, o bet pasikopavyjo 
ir isznesze. Tiek daug stiklu 
kitaip nenuneszta kaip tik 
beskese muset godžios tūlos 
dedienukes, ta dare.

Jeigu tiek stiklu gėrovai bu
tu subeldė tai pilna butu bu
vę szukiu, bet nerasta stiklu 
ne szukiu, Toki szposa padare 
gal susikrivuleve priesz vyrus 
bobos kad anie per daug alaus 
iszgere ale ne szposas kad už 
jios reike užmokėt.

Toki tirszta pikninka lietu
viai muset niekur neturės bet 
dimna stiklu vagysta tokia 
vargei kas kur girdės.

Klebonas Kaulakis tai isz- 
girdės, net isz pamokslinyczios 
vagilus iszbare.

— Lietuviszkas milijonieris 
anuomi tarpu buvo “Saulėj” 
garsinta kad Philadelphijoj 
atsirado lietuvis milijonierius 
ir pinigus mitrei barstė. Nie
kas nesugalvojo kas per van- 
nagelis jisai, o dabar davėsi 
suprast.

Būdamas Philadelphijoj, 
tankei jis lankėsi ir pundijo 
pas viena lietuvi stuboj ir sun
ku buvo sužinot kodėl jisai 
niekur nemilejo teip tankei 
lankytis kaip pas tuos žmones, 
o dabar patyrta.

Mat jisai paeiliuose kaip 
sužinojo kad tas lietuvis yra 
prie pinigo, jisai žulikas besi
lankydamas savo pinigus bėro 
dydamas priukvatijo žmogeli 
dėtis su juom bizni, tai nueja 
abudu bankon iszeme tūkstan
ti doleriu, padavė milijonierių 
del biznio, tai tas greit kaip 
kamparas pranyko vienkart ir 
žmogelio tas tuksiantis prany
ko. Dabar žmogelis nelabai 
kam apie tai sako, ir neiszma- 
no ka bedaryt nes pinigai ir 
biznis nuskambėjo su vėjais.

— Philadelphijoj ik sziol 
buvo asztuoni lietuviszki kliu- 
bai, dabartės užsidėjo devintas. 
Szis naujasis kliubas susidės 
vien isz sąnariu dzūkelio.

— Nedeloje nupuolė lietaus 
in laika 15 minutu du colei. 
Szturmas buvo dydelis. Vaikai 
plauke ant ulieziu, stritkarei 
turėjo per koki laika sustoti 
ėja, paipos truko ir užliejo 
daugybe skiepu. West Phila- 
delphioi padare daugiau ble- 
des. Senas Kapsas.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Stakiai.

Kauno apskriez. Sziemet 
vėl atsilankė pas mus pernyksz 
iis szunu apicieris. Pernai jis 
ėjo per mus apilinke gaudyda
mas szunis ir moteris. Kur ras 
davo palaidus szunis — liepda
vo pririszti o kur rasdavo vie
nas moteris— bausdavo pini- 
giszkai imdamas nuo 1—5 rub. 
Sziemet minėtas apicieris jau 
kitokiu amatu užsiima: agen- 
tauja, veža žmones in Ameri
ka, o ypacz gražias mergaites. 
—Ar nevertėtų toki buvusi 
szunu apicieriu paduoti in dė
dės (policistos) rankas Juk 
toks žmogus, jeigu jis be do
ros ir sąžines, apgaudinėdamas 
visuomenei kenkia.

Mergaites! Su tokiais bukite 
atsargios! Nes patekusios in to 
kio nagus, galite amžinai pra
žūti.

Kalviai.
Veliuonos par. Kauno apskr. 

Isz treezibs in ketvirta birželio 
m. diena sziu metu, nakezia 
pavogė J.R. piningu 1340 
rubl. 30 kap. Tas žmogelis pi
nigus laike po pagalve rūbuo
se. Kada naktyje jis gardžiai 
užmigo, tad ne nejuto kaip 
kasžin kas isztrauke isz pagal
ves rubus ir isznesze su pini
gais. Anksti ryta rado rubus 
pamestus ant vieszkelio tik su 
tuszcziais kiszeniais. Vagis ne
susektas. Spėja, buk’tai duktė 
taip bus padarius, bet prirody 
mu nėra.

Tai pamokinimas visiems, 
kad po pagalve pinigams ne 
vieta. Atliekamus pinigus rei
kia padėti in taupomąją kasa, 
isz ten joks vagis neiszkrapsz- 
tys, o paežiam prireikus— 
kas valanda galima pasiimti.

Vaikai prie mariu.
Daugiausia turi džiaugsmo tomis dienomis vaikai prie 

mariu Cooney Island, Long Island ir kitu vietų, kuriu tėvai 
tycze pribuna su vaikais idant pasilinksmytu ir jieje. Isz 
paveiksle galima dasiprasti jog mažiulelei turi “buli taims”
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Bonkute Vienas Doleris.

Negali Iszlaikyti Ranku Drebėjimas

isz nia-

kitn vartodamas nervams
GALAS

Bonkute Vienas Doleris.

...Del isztikimu gydymo patarimu raszyk in musu Gydymo Skyrių...

iina

Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nao 10 5 po pietų. Nedeldieuiais ir 
šventądieniais nuo 10-1. Utarniukais ir petnyčiomis nno 7-8 v. vakare?

pas- 
teip

karalus 
vaisku

Didesne Bonkute 50c.
Mažesne Bonkute 25csuduo

ta ar- 
arklis, 

ausis ir

Du brolei. 
Karalaitis

Dr. E. C. COLLINS 
Uždetojas.

Didele Bonkute $1.00- 
Maszesne Bonkute 50c.

,ra nekurie 
lilpnumo ir

ISZl’ARDAVIMAS!
Gramatika Angliazkos 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, Mlkolalnls, Box 62. New York, N. Y.

■$10.00 dovanu duosiu tam, kas pra 
nesz kur yra Kazimieras Ridikas ku
rio paveikslas ežia yra padėtas. .Jis 
paeina isz Kauno gub. Panevėžio, 
pav , Kupiszkiu para Juodpijenu 
sodos, 5 m. kaip amerike, 24 m. se 
numo 5 pėdu augszczio, mėlynos 
akys, tamsus plaukai po lupa turi 
menkai matoma apgama usus skuta, 
kalba lietuviszkai, truputi angliszkai. 
Praneszkit j adres i:

Ant. Petrikenas
220 N. 5 th. 't. Philadelphia Pa.

cholerina, viduriu liuosumas, 
greitoji, traukliai ii' slėgimas 
skilvio-kauki navaikus irsuau- 
gusius dabartinėj metu dalyj.

Naujas Iszrali imas.
Sulaiko puolanczius plaukus prigialbsta 

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

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

Atsinskitė 10 centu markiems pašto, o apleikisitū garsinga 
knyga “Vadovas in Sveikatą”. Knyga ta mokina Jumis, 

kaip sveikata savo užlaikitė o ligoj-kaipgalima ja atgautė.
Rrišikite dar Riadipna pro Dro S. E. Hvndman, MiedikališkoDirekt.

Jonas Tamuleviczius gyvenantis 
kitados Herminie, Pa. tegul atsilanko 
in musu banka del pasiėmimo piny- 
gu kuriuos pagal ana reikalavimu 
partraukėme isz Rusijos Valdiszkos 
Baunos. (to 59)

P. V. Obiecunas Co.
cor. 12 and Carson st. Pittsburg, Pa.

Mano prisiega Marijona Rupczate 
paeina isz Kauno gub Raseinių pav 
Kvedainos para paliko mane su ma
žais vaikeleis paeme nog manes 600 
doleriu ir iszvaževo nežinau kur, gir 
dėjau kad Pittsburge, jagu kas apie 
ja žino tegul duoda žine ant adreso:

Jno. Papailus
1255 River avė Allegheny, Pa.

žmones ir 
niksztukai.

gali
asz

Mano tris draugai Juozas Bubins, 
Bronius Jenarauckas ir Antanas Bie- 
laviczius visi paeina isz Suvalkų 
gub., Rudavos para, praszau atsi- 
szaukt ant adreso:

Wm. Szermuksznis
Box 197 Carrolltown Pa.

Mano draugas Kazimieras Marti- 
naviezius paeina isz Kauna gub., 
Szauliu pav. Ligumu volos praszau 
atsiszaukt ant adreso:

Kaz Lipstas
R .F, D. Box b7 Rayland Ohio.

“Lietuviszkas
Dainorius”

SUSIDEDANTIS ISZ 

390 
Visokiu Dainų 

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

Nusiuntimo kasztus 
mcH apmokame. 

=: Adresą vokite :=
W.D.Boczkowski-Co

Mahanoy City, Pa.

Pajieszkau sau merginos ant apsi 
vedimo arba naszles asz esiu 29 m. 
senumo, kalbu 7 kalbas, paeinu isz 
Telsziu pav.. Zarenu para., Pronex 
sodž'aus praszau atsiszaukt ant adres- 
so: (to 50)

A. D. DambroCTski
Box 213 Niagfa, Wis.

Mano sunua Jonas Zukauckas paei 
ua isz Suvalkų gub Augustavo pav 
J abno gmino Adamavicziaus para. 
I.ososnas kaimo, 8 m kaip amerike 
p'rmiau gyveno Pittsburge paskui 
Minersville o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: (to 01)

P Žukauskiene
R F D 175 Jonestown 

Minersville Pa.

Juozas Merkeviczius pagal moly
nes Magdės Skraudžiutes, paeina isz 
Suvalkų gub. Vilkaviszkio pav. Pa
jevonio gmino Budvieoziu kaimo pra 
szau atsiszaukt ant adreso: (to 59) 

■Jno. Merkevioz
21 View Park by Bellsbill Scotland

WDiBI PATARIMAI
Isnl ?.-iniyimi Jaučiasi musų No, 3 tutallogt 

iuln.: telpa nprifyinul suvlrš 200 Ilgų, vyrų, rucu. 
ų ir vaikų, p.isnko nuo ko jos prasideda, kolpju 

pažinti, kaip nuo Jų npsisnugoli, kokias gyduolėj 
naudo! i, kiek Jo:; pikiuoju ir kur Jas gauti Ut? 
;ųgydun|i;3 kainuoju ilk nii(»25oiki|l.00. Telpa 
sveiks! ū ir prekes yvalrių kvepeoflų irgydū 
Jų muilų, Perfumų, Elektru-gydančių apnių,

Pajieszkau sau mergynos ant apsi- 
vedimo ne senesnes Kaip 22 m. ne 
jaunesnes kaip 17 m asz esiu 25 m. 
katra atsiszauks turės gera gyvenimą 
»isz turiu gera darbu praszau atsi
szaukt ant adreso:

A. Palubinskas
Mannering W. Va.

pasekmes, jaigu ju tuo, 
praszalinus va rt < >jant

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

nuolatoinio kuriami' randasi, 
ir dėlto silpsta. Privalai juos 
sustiprinti, nes nuo stiprumo 
inkstu priklauso viso kimo

KUR BUNA
Mano tikras brolis Antanas Luko- 

szeviezius, paeina isz Kauno gub. 
Raseinių pav dervines kaimo, jie 
pats ar kas kitas praszau duos žine 
ant adreso: (to 58)

P. Lukoszevicz
Box 158 Brookfield, N. Y.

METU kaip Dr. E. C. Collins IVI l w Uždėj0 MedicaliSka
Instytuta, po vardu “The Collins 
New York Medical Institute”.

Nuo14METU ,Da,k.t^raiTM^ kalisko Insty-
tuto “The Collins N.Y. Medical Insti
tute” gydo Lietuvius Amerikos. Jaigu 
gydymas ne butų pasiokmingas ir vai
stai ne užganadintu paciento tei Me- 
dikaliSkas Institutas ‘TheCollins New 
York Mcdicai 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 grini- 

ausius chemikališkas vaistas, ka patvir- 
tit gali didžiausios Sankrovos Apteku Amerikai.

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

tekorius ir Chemikus Institute, o pier tei prašalintas kokis pri
malsimas ne čistu preparatu.

Nuo 14 METU Medikališkas Institutas “The Collins I1UU IH-IVILIU N. Y. Medical Instituto” buvo viaetas 
sumlaniškar. Musu Daktarai ne duoda pagial bos nelegaliskuosė 
acitikimusė, mias nekados negvarentinam už išgydymą, musu 
prekės pigiausios ir vaistai musu gieriausi, kadangi žinome 

_______ kaip jas sugamitė.______________________________________

Mano kūmas Cizaras Barisas 
gelskai pasidavęs Jim Baris paeina 
isz Vilniaus gub. Traku pav. Alek- 
sandrovskos volos, A laves para, gir
dėjau kad iszvaževo in Westus pra
szau a siszaukt ant adreso:

P. Barinas
22 E. 21 st. Bayonne City N.J

JURGIS
Kupcziaus Supus.

Mano vyras Vincentas Tolauskas 
žylais plaukais, ir su žila barzdele, 
tris menesei kaip isz lietuves,pirmiau 
gyveno Indiana Ilarbor, o dabar ne
žinau kur, asz jio moteris su dukte- 
re atvaževome isz lietu vos ir jo czio- 
nais neradome meldžiu jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so: (to 59)

P Tolauskiene
3601 Cedar st. Indiana Ilarbor Ind

Kada jau litivc viskas gata
va, ka jiam pauksztis liepe pa
darit, sukrovė ant stalo ir pats 
su karalaite atsisėdo, o tas 
pauksztis palindo po tuom sta
lu ir iszkilo kaip žaibas in 
virszu. Ir kaip tik jis iszsižio- 
jo, tai Jurgis inmesdavo jiam 
po szmota duonos ir mėsos. 
Leke jie per kėlės dienas ir vis 
da balto svieto ne matit o cze 
jau visa maista pabaigė. 
Pauksztis jau kelis kartus isz- 
sižiojo, nes vis buvo ant tusz- 
czio, ba ne turėjo nieko inmest 
ir jau pradėjo leistis žemin. 
Tada Jurgis paemias peili nu
pjovė abieju kojų minksztimus 
ir inmete jiam in gerkle. Tada 
velei pakilo in virszu ir da 
smarkiau leke negu pirma. Ir 
ne ilgai trukus iszlekejant bal
to svieto, 'tada nusileido ant 
žemes ir pauksztis tare in Jur
gi :

— Ka tu man inmetei 
kiausia, kad man buvo 
gardu?

Jurgis atsake:
— Nupjoviau no savo 

minksztimus ir inmeeziau tau 
in gerkle.

Ir norėjo parodit jiam sa
vo kojas, nes kada pažiurėjo, 
ne buvo jokio ženklo. Po tam 
tas pauksztis pavirto in jene- 
rola, ir tarė:

— Dabar galim atsisėst ir 
pasilsėt.

Nes norint jenarolas grąžei 
kalbėjo su Jurgiu, bet vis pik
tai mislijo. Jiems ten be silse- 
jant Jurgis ir užmigo, o jena
rolas paeme karalaitia ir pa
bėgo, palikia Jurgi mieganti, 
ba vis kaip tai priežodis sako": 
“už gera piktu užmoka”, teip 
jie su Jurgiu padare, kuris 
jiuos iszgelbejo no piktu dva
siu.

Kada juodu pribuvo in pa
lociu, o karalus pamatias je
narola su savo milima dukre
le labai nusidžiaugė ir tuojaus 
isz keli puikia veseile, ir ap- 
ženijo jeuarola su karalaitia.

v Po tam juodu liksmai giveno, 
o apie Jurgi visai užmirszo, 
ba mislijo, jog jau jio givo nė
ra, bet vienok jin Dievas ne 
apleido.

Toji senuke, ka Jurgis per- 
nesze per upeli vaikszcziojo po 
ta aplinkinia ir užėjo ant mie- 
ganezio Jurgio, ir tuojaus jiu 
pažinus tarė:

— Kelkis prietelau!
Kada jis pabudo, pamate, 

jog tik jis vienas guli o jio 
milimos ne yra ir tarė sunkei 
atsidusias:

— Ach, tai gardžei miego
jau!

Senuke atsake:
— Gardus jau cze tavo 

miegas, jaji tris metai kaip 
tu cze miegi, o jau tavo mile
ma karalaitia senei paezuota 
su jenarolum, nes vis tu busi 
jiosios pats.

Paskui davė jiam toki žiedą 
kuri kaip parita, tai auksas 
puola isz po jio ir velei tarė 
in jin:

— Dabar gali eit.
Jurgis padekavojo senukei 

ir leidosi in kelone. Ne ilgai 
trukus priėjo mares ir pamate 
plaukenti laiva in ta karaliste 
kur jis ėjo, tuojau pamojo su 
ranka o laivas prisiartino prie 
kraszto ir paeme jin ant laivo,

Kaip priplaukė prie kraszto 
iszlipo jis ir velei ėjo pats vie
nas. Ir szitai priėjo kokia tai 
grinezute, kurioi gyvena senas 
žmogelis.

Inejas in vidų pamate, kad 
tas žmogelis ne turi ka valgit, 
iszejo už grinezios parito ta 
žiedą ir isz puolė keli auksinei 
pinigai, tada atneszias tuos 
piningus, padavė tam žmogui, 
idant nupirktu valgio.

Tada senukas nuejas in mie
stą parnesze visokiu valgiu ir 
gėrimu, o juodu susedia valgė gis padarias teip kaip jin mil- 
ir gere gardžei, ba abudu bu- žinai pamokino, užsedias ant 
vo labai alkani. Kada juodu 
pavalgė, tada Jurgis pradėjo 
klausinėt kas girdėt jiu kara- 
listei, o tas žmogus atsake apie 
karalaite ir jenarola, kaip jis 
iszgelbejo ja no piktu dvasiu, 
per ka juodu karalus apženijo.

Jurgis iszgirdias tokia kal
ba nieko ne sake, tiktai nusi
juokė, o tas žmogelis tarė:

Keide nuėjo su nauja skrybėlė in.parka,
Idant pasitikt su Maika,

Kuris jiai skrybėlė nupirko 
Visa meta piningus rinko.

— Kur Maika?

— Nesijuok tu isz jiu, ba 
da dažinoja gali tave nukorot.

Ir teip juodu giveno ten la
bai ilgai. Viena karta, kada 
tas žmogelis parėjo isz miesto 
tare in Jurgi:

Mus karalui dideli beda.
— Koke beda,— paklausė 

Jugis. ,
Žmogelis velei tarė:
— Mus karalus turėjo tris 

milžinus, kurie dabar numirė 
tai vienas burtininkas pasakė 
kad padaritu visiems trims 
milžinams po auksini graba ir 
juos pagulditu, tai velei jie 
butu givi, nes niekas tiek auk
so ne turi.

Jurgis iszklausias apie vis
ką tarė:

— Ar žinai ka eikie tu ir 
padarik kontrakta gal mes ir 
padarisim.

Tas žmogelis iszgirdias toke 
kalba labai nusistebėjo ir tarė.

— U-gi mane karalus 
pakartie, mislidams, jog 
juokiuosiu isz jio.

O jis atsake:
— Tik tu eik ne bijok 

ko.
Ir parode jiam paritins

da kaip bira auksas. Tada tas 
žmogelis nubėgo pas karalu ir 
tarė:

— Szviesiauses karalau asz 
tuos grabus galu padarit.

— Iszgirdia turezei pradėjo 
isz jio juoktis, ba mislino, jog 
kokis beprotis, nes karalus ti
ko ant to ir paszauke:

— Nes jagu tu ne padarisi, 
tai busi smerezia korotas! 
Tada karalus ir visi turezei nu 
sidave su juom in grinezute 
Kada da isz tolo pamate jio 
grinezute, pradėjo visi juoktis 
nes kada inejo in vidų kad 
szitai pamate labai didele krū
va aukso. Tada visi nusistebė
jo ir nieko ne sakia nuėjo na
mon.

Ant ritojaus kada visi tris 
grabai buvo gatavi, nugabeno 
pas karalu ir tuojau indejo 
tuos milžinus in auksnius gra
bus ir szitai, kaip tik juos pa
guldė, vienkart visi tris atsi
kėlė. Tada tiejei milžinai pa- 
dekavojoĮĮ Jurgiui, davė jiam 
bizūną ir parode in viena kai
na kur stovėjo aržuolas tari- 
dami:

— Nueik tu in ten 
kie'su tuom bizunu in 
žuolo, isz kurio iszleks 
tai tu perl’sk jiam per
užsesk ant jo tai galėsi apva- 
javot dvilika karliszcziu toks 
busi galingas.

Jurgis velei su tuom žmoge- 
lu giveno koki laika toi grin- 
czutei. Nes viena karta tas 
žmogelis parejas isz miesto ve
lei papasakojo Jurgiui, jog 
karalus turi stot su savo vaisku 
priesz smaka su szesziom gal
vom, kuris rit iszlins 
riu.

Ant ritojaus nujojo 
ir jio žentas su tapo 
palei mares ir visi Jauke smer- 
tes no baisaus smako. O Jur-

arklo, atlėkė kaip žaibas pa
lei mares ir tuom tarpu iszki- 
szo smakas su szesziom gal
vom.

Tada Jurgis vienu mostelė
jimu nukirto visas szeszias 
galvas ir dingo visiems isz 
akiu.

Nes ant ritojaus gavo kana
lus žine jog turi vežt savo dūk

Ponas:— Szitas arklys vi 
siszkai nusidirbęs, žiūrėk, kaip 
stovi nuleidęs galva.

Prekejas:— Tai tiktai isz 
dideles paguodones del jusu 
mylistos jis lenkia žemyn gal
va,

tere palei mares smakui ant 
prarijimo, kuris iszlins isz ma
riu su dvilika gaivu. Karalus 
gavias tokia žine labai nubudo 
ba jau karta buvo pražuvus 
jio milema dukrele atsirado o 
dabar velei turi atiduot sma
kui ant prarijimo ir tarė:

— Kas ižgelbes mano duk
rele no smako, tam atiduosiu 
usz paezia o po draug ir visa 
karai iste.

Ant rytojaus nuveži karalai 
tia palei mares o ir daugibe 
vaisko nusidavi, nes visi dre
bėjo isz baimes. Szitai pribu
vo Jurgis ir mandrei jodine 
jo o jie visi žiurėjo isz tolo su 
didelu akivumu kas cze nuai
dės. Ir szitai iszejo isz mariu 
baisus smakas su devintom 
galvom irpaszauki:

— Kur tas galinezius, ka 
vakar nnžudi mano broli nes 
dabar tu stok priesz mane!

Nes Jurgis ne ilgai su juom 
galejosi, ba tuojaus nukirto 
visas galvas, bet laike kares 
smakas pažeido jiam koja. Ta
da karalaiti pamaezius kruvi- 
da koja savo ižgelbetojaus 
pribėgo ir užriszo su szilkine 
skepetaite, kurioi buvo vardas 
ir pravarde. Paskui karalus 
norėjo jin paimt ir dažinot kas 
no vienas, nes nespėjo jin pa
imt, ba tuojaus dingo visiems 
isz akiu. Kada sugrįžo namon 
tuojaus iszsiunti karalus savo 
tarnus po visa karaliste idant 
surastu ta kareivi, kuris ižgel- 
bejo karalaite no smako o 
pats su savo milema duktere 
nusidavi in ta grinezute, kur 
Jurgis gyveno ir rado jin gu
linti, tada prisiartino karalaiti 
prie jio ir pamati savo skepe
taite ir paezauki;

— Szitai, kuris mane ižgel- 
bejo no smako!

Ir abudu su karalum labai 
džiaugėsi, jog atrado ižgelbeto 
j u, o Jurgis apsaki apie savo 
visa gyvenimą ir kaip ižgelbe- 
jo karalaitia no piktu dvasiu, 
o jenarolus pavidedamas kara
laites jiam, užmigdi ir pabėgo 
su karalaitia no jio, o jis mie
gojo per tris metus, ir jin' ko
ke tai senuke prikeli. Kara
lus dažinojas, jog tai jis ir no 
piktu dvasiu ižgelbejo, da la 
biau jin pamilejo ir prisispau
dęs prie save buezevo, o ant 
to jenarolo usz prigavima la 
bai perpiko.

Tada paemia jin karalus su 
karalaitia in viduri parsivedi 
in palociu ir prieini kaip ižgel 
betoja ir prietelu karalaites.

Tuojaus iszkeli puikia vesei 
le, kuri traukėsi per kėlės ne- 
deles; Jurgi su karalaite suvin 
czevojo, o ta jenarola suszaudi 
usz neteisingista.

Po karalaus smerezei aplai i 
ki Jurgis sostą ir da ilgai, ii 
gai gyveno su savo milema pa- 
czule.

Cliicage k'rep*zelninkai verties 
ne turi,

N’ekas ant jinjii ne žiuri, 
O jagu mėgintu kada iszsižioti 
Tai turėtu in pelus pasikavoti, 
Tiktai mažesninosia miestuosia 

da valkiojęs!, 
O ir po peczes trankosi, 

Bet ir tuose isz turgaus iszejo, 
Ne vienam ir blogai atsiejo!..

Jau ne pasiseks visados, 
Kniesti ant lietuviszko dirvos;

Kad lietuvius apgaudinėti, 
Penktukus in savo kiszeni 

rinkti.
Chicagos Lietuvei protingi, 

Ir ant tiek iszmintingi, 
Su kniseis ne užsideda, 

Nikelu del knisių ne duoda.

Prie Hazletono peczeje užti
kau,

Kur kelis Lietuvius radau 
O ir viena pliki nužvelgiau. 

Tasai plikis ant nieko ne žiuri, 
Norint pacze Skulkine turi, 

Gaspadine ant pikto kaTbino, 
Bet latrelis nieko ne laimėjo. 
Nog josios vyro žandinid gavo

Puolė ir po lova nusipban- 
tinj>.

Pas pacze! nelabas pliki, 
Pamislyk api vaikus nors siki, 
Tai mat, pati duonos ne tuTi, 
O tas apleido, josios ne žiuri,

4I4Puslapiu; 5Ax7Į Coliu Dįdumo.
Telpasi sekanezios Iitorijot:

Jonas karalaitis, pauksztis ir 
vilkas.

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

— Kaip misliji, Juozai, ko
kia szimet žiema busi

— O, bus baisi žiema!
— Kodėl?
— Mano ploszczius visai su 

plyszo, o naujo neturiu už ka 
nusipirkt.

R-ih-rhiiiį įdirbimų, Painų. Štokų, Druknojinų 
MaftlnSlių. Armonikų Koncertinų, Brltvų, Parlfr 
'•■vonių ir Šimtai kitokių kožnain reikalingų d* 
lykų Kozmu kas prisius savo tiktį vird|, pn 
. irdg. adresų ir keletu markių apturės majų Xa| 
kal.-iliogų dykai. Raityk Aendlen, o liž ketelosdte 
nų Rita naudinga knyga bus tavo namuoMi

JOHN'S SUPPLY HOUSE , 
1.IR-2JJ8 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. Ill

Arba da ka girdėjau.... 
Net dalibuk sudrebėjau, 

Dvi tokios nelabos, 
Lietuviezkos bobos^

Teip liežuvi ilga turi, 
Tauziję nieko ne žiuri, 

Ne tik lietuviszkai 
Nes ir angliszkai|

Per tlumoczius kitus aj^oje, 
Plesze nekalcziausei ezlove.

Lokyte bobeles,
Kiek galite— invales, 
Pažiusta jus visi gerai, 

O ir bungarai.

Ant dvieju ejuaneziu du 
klupo,

Ir su bilems kaili iszlupo,
Proves ne buvo— susitaikė,
Norint ir per aki baisei pa

taikė.
Alus ir arielka užgyde žaidu-

lus,
Palei smilkiaus užduotus

žus.

Ar žinote mano dobilelei, 
Lietuviszki sunelei,

Del bereikalo skundžetes,
Ir tuju szlapnosiu gailetes,
Ka josios prie cziutabakiu 

kabinasi,
Ant spacieriaus ejti vadinasi; 
Tegul, tegul, po laik gailėsis, 
Kaip žmones isz jiuju juoksis! 

Mat, tai karves sarmatos 
turi,

Graudinsis, 
Pirsztus kramtisis, 

Tokiu mazgoczin yra visur, 
Sziur!

Jus vaikinelei neverkyte, 
Ant tokiu merginu spjaukyte, 
Tegul cziutabakei szparkina, 

Ir gana.
* * *

O jus misiukes isz..-.. pasi
jaukite, 

Kitu per dantis ne traukite, 
Ba kaip in sztora suejnate, 

Tai visokius niekus atrandate. 
Badai ne karta ir susimuszate, 
Ir viena kitai užpakali rodote,

Neva vadinatės misiukes, 
O darote kaip kiaulukes! 

Yra ir merginu perkitrusiu, 
Kad ir nusususiu,

Bet ant kitu nusimano, 
Ba jau ne viena vyra prigavo- 
Ar tai puikei pasielgė Leka

vau a,
Oj, bus jau gana.

Mano sesuo Magde Czeplukiene 
3 metai kaip amerike pirmiau gyve
no Worcester Mass ’paeina isz Su
valkų gub. Kalvarijos pav. teiposgi 
mano draugas Ad Macekonis 2 metai 
kaip amerike pirmiau gyveno No 2 
Patch Shenandoah, paeina isz Kauno 
Viszkailio, Rudeninio gmino Kalva
rijos pav. Suvalkų gub. teiposgi ma
no szvogeris Jurgis Grineviczius, 3 
metai kaip amerike pirmiau gyveno 
Oklahoma steite, paeina isz Suvalkų 
gub. Suvalkų pav. Kalvarijos guli
no jie pats ar kas kitas prrszau duot 
žine ant adreso:

Jno Aponikas 
812 E R R st Mahanoy City Pa.

Severos
Skilvini Kartumą

turėdami viso ko iki valiai. 
Tokis yra žmonių likimas, ku
rie turi sugadinta virszkinima.

;a apetito, o ka 
\ isados keuczia 

kuris negali 
l’raszaliuk -8

*—
—

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

S'unczia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
\gentai. Mano agentūra yra po 
• iišžiūra Ohijos Valstijos.

Su virsz minėtais reikalais galite 
as mane kreipits per gromata ar 
-tabiazkai o visame kanogeriause 
.atarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpinu 
t’aszportus su patvirtinimu Konsulio.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.
*) name koncertą. 2. 
Geriausia Armonika 
vokiszko iszilirbimo 

su notom ir t. t.
3- (iražus, nikelinis 
Laikrodis su mužike 
kiekviena karta mn- 

.. žikegrajina 10 mino. 
I 1 - Vyriški arba mo- 

.1 teriszki laikrodėliai. 
.15 .-Stalavi inrankiai 

gražioje dežuteje: 6 
peiliaų 6 szauksztes.6 
dideli szauksztai, G 
G maži, 1 peilis svei- 

slui, 1 szaukszi ukas cukrui. 
Apart tijd uidame imsiskirti: 
ai burna fotogmfijomaan muži 
ke, lOĮcol. gražu užbonaalui, 
su muzike, 8Jcol., sugražioms 
figūroms, kada užbona

H paimi muzike grajina,oka<ia pastatai vėl jierstoja. 
musu dovanas vien norime, kad pagaisintmnet niuiis firma. Atsiuskit mus ant 
rankos 50c. pneztiniais ženkleliais, o mes. jums prisiusime^40 pakeliu tabako už |6, 
dovana per ex presą Kam prekes nepatiks, ai i ji sugražinti.
English-Asiatic Tobacco Co., Dept.S. 115 E. 7th. St., New York, N.Y.

Severos Gyduoles 
pries Cholera ir Greitąją

Severos Gyduoles pardavinėja aptieki rei ir gyduolių 
pirkliai beveik visur. Niekados neimk jokiu kitu gyduolių 

jaigu jas tau siutintu, vieton tikru Severos gyduolių.

Severos Gyduoles
Inkstams ir Plaucziams

s u si erzi n imas, ne- 
r rūpestis—tai 

apsireiszkimai 
suirimo nervu.
yra gyduoles, 

kuriu kiekvienas pavartojimas 
suteikia ramuma, suirusiems 

priduoda jiems 
Vartok

Severos
Nervotona
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Kaip invairius žmogus liki
mas! Vienas linksmai keliau
ja gyvenimu, tartum žydinezia 
pievute, berupestingai skinda
mas mylimąsias gėlės. Kita— 
gyvenimas inkinko jungan, o 
reikalas be atilsio ir laiko ge
na pirmyn, lig botagas arkli, 
pakol jis neatliks paskutines 
savo kelionei— in kapus. Ant 
trecziojo— likimas Užgriūna 
sriauniai ir ruszcziai, tartum 
audringas szaltinis, ir be gai
lesezio iszneszioja ir krislus 
visa gyvenimą. Su baimes su
spausta szirdžia, mes žiūrime 
isz szalies ir isz krutinės ne- 
tyczia iszsiveržia liūdnas klau
simas: “Už ka tas viskas?”

Varpuota dirva eina sun
kiais, nusilpnusiais žingsniais, 
žmogus, liūdnai nuleidęs gal
va. Jis augsztas ir, matoma, 
stiprus; jam kas-žin ar bus 
daugiau trijų deszimcziu me-

Syki vakarop ąrižo Fric isz i 
lauko namon su dalgiu ant pe- i 
ties,— linksmas ir smagus, < 
kaip tik gal būti jaunas ir { 
sveikas darbininkas, po pri- i 
prasto kasdieninio darbo. Sztai | 
jis pastebėjo po szermuksz- i 
niais, augusiais ant kalnelio ir 1 
apsupusiais upeli, savo kaimy- < 
no Voiteko žmona. Ji sėdėjo i 
liūdna, parėmusi veidą ranka, ’ 
giliame ir sunkiame užsimas- 
time.

Nežiūrint in savo tris-de- 
szimtis metu, ji buvo dar labai 
graži, tiktai jos veidas užgulė : 
sunkiu duomu antspauda. Jau 
nas vaikynas norėjo, kaip vi
sados, praeiti pro szali, nepa
sakius nei žodžio ir nepasis
veikinus, bet sztaj patemyjo, 
kad jo sžirdis užliejo szvel- 
naus gailesezio banga, ir ko
jos paezios apsistojo, tartum 
pasikabino ant ju sunkus sva
rai ....

Jis atsisėdo ant žoles szale 
jos ir tyliai pradėjo glostyti 
jos puikius geltonus plaukus.

Ine 
pirma 

syki už visus metus....
Su tylia malone jis pritrau

kė prie saves jauna moterisz- 
ke, priglaudę jos galva prie 
savo krutinės ir taip tyliai ir 
szveluiai meilavo ja tiek ilgai, 
kolei isz jos persikentejusios 
krutinės nepasiliejo geismin
gos skundos, kavotos ir laiky
tos visa deszimts metu.

Po to vakaro Ona laike ke
liu menesiu stengėsi iszvengti 
susitikitro su Fricu. Dar-gi 
prie netikėtu susitikimu ant 
gatves, ji, greitai ir tyliai link 
teles jam, būdavo, galva ir 
skubiai praeina. Bet siaura
me kaimo plote ilgai szalinties 
ant kits kito dviem žmonėms, 
kurios likimas stumia kits ki
to, negalima. Atsitiko tas, 
kam reikėjo atsitikti.

Syki vakare Voitek pagrįžo 
isz smukles ankszcziau papras
to laiko, jis padare su korto
mis suirute ir smukles szeimi- 
ninkas iszvijo jin. Namas pa
sirodė tuszcziu. Darbininkas 
ir darbininke iszejo su kaimo 
jaunimu padainuoti, paszokti; 
žmonos ne.buvo nei lovoj, nei 
szaliname kambaryje, kur mie
gojo vaikai. Nustebintas jos 
ne buvimu, jis patsai užsidegė 
žiburi, pasiėmė bonka degti
nes ir atsisėdo už stalo laukti 
žmonos.

Bet laikas vis ėjo žmona 
negrižo ir su kiekvienu malks 
niu degtines Votieko szirdije 
stipriau virė piktumas. “Ka 
tas reiszkia? Užtarėja sau 
rodo? Nebmyli jo, vadinas!.. 
Gal būti nuo pirmos vestuvių 
dienos ji apgaudinėja ji!... Da 
žinoti tik kas jis toks”..

Praslinko valanda, kolei 
Ona pargrįžo. Jis žiaurus ir sau 
valiszkas, nepratęs gedyties 
laike piktumo, gyvuliszkai 
mėtėsi ant žmonos—■ bet ta 
dar nesenai paiki moteriszke 
tyliai ir be murmėjimu kentė
jusi girta vyro barima, dabar 
tartum persigime ir, matyties, 
nutarė daugiau nebleisti vyrui 
save isznaudoti.

Iszsigandes iszpradžios ne
laukiamu pasiprieszinimu Vo- 
tiek greitai liko visai žverium. 
Užmirszes save, jis bere smū
gius tartum kalvis kuju, ir tur 
būti, butu ja užmuszes, jei ne
būtu pabudęs deszimts metu 
berniukas, ju sūnūs kuris, pri
bėgės ir atsistojęs tarpe tėvo ir 
motinos, privertė jiems atsi
minti.

Jautriais ir Įbeklaidingais 
jausmais, vaikai tankiai atspė
ja tai ko negali suprasti. Ma
žas Franc jaute kad reginys 
susiloszes szi syki tarpe gimdy 
toju rimtesnis paprasto. Jis 
girdėjo ir atmine kiekviena žo 
di ir tėvo grasinimus prisipa- 
žinti.kas jis toks, ir iszszaukian 
ti motynos atsakyma, kad jam 
nėra ko na atvede. Taip ji pati 
pasakys; Fric Mazat,—sztai 
kas jis....

Menesiui praslinkus Fric 
Mazat dingo ir visi tėvu stengi 
masis ir pinigiszko atliginimo 
prižadėjimai už nurodymą 
nors pėdu nei prie ko neatve
dė. Taip patnevaisingi buvo 
ir policijos jieszkojimai.

Voiteko szeimynoj užviesz- 
patavo liūdna, tyla. Vyras su 
žmona visai nekalbėjo tarp sa
ves. Ona pernesze savo lova in

vaiku kambarėli ir ant nakties 
uždarydavo duris ir langeny- 
czias. ‘Nelaimingas vedusiųjų 
gyvenimas buvo gerai žinomas 
ir tarnaujantiems taip kad ta 
permaina ju nenustebino, nus
tebino juos tas kad szeimynin- 
kas visai nustojo vaikszcziojes 
smuklen ir dirbo taip, tartum 
nutarė uždirbti viską praleista 
laike vienudykos metu.

Bet sztai atsitiko baisi per
varta.

Atrado Frico Mazato lavo
ną. Girios pakrasztyje jau se
niai stovėjo szeimyninku kada 
tai užmirsztas sziaudu kūlys. 
Vienas biednas ūkininkas su
manė iszkresti ji kad parsinesz 
ti d ei pakratų kiaulių kūtei ir 
apaczioj jo užgriebė Mazato 
lavona su perskelta galva.

Prasidėjo tirinejimai, bet 
ant Voiteko vis dar nekrito 
apdarimas, jei jis pats nebutu 
jo atkreipęs— visu pirma tuo, 
kad visas kaimas bego pažiurę 
ti lavono jis vienas pasiliko na 
mie, antra, kad tvirtino buk 
Mazato pražuvimo vakare bu
vęs namie, nors visi liudinin
kai darode prieszingai.

Ant galo kada ji su r isz ta 
privedė prie lavono jis neteko 
sanmones ir prisipažino jog už- 
muszo Mazata eina.

Pasiliko atidengti ar buvo 
užmuszimas ankszcziau užma
nytu. Czia Voitekui pasisekė 
užtikrinti tardytojus kad jis 
užmusze Mazata ant kurio ne
turėjo nei jokio kerszto save 
gindamas taip kaip tas pirmas 
mėtėsi su lazda ant jo—už avi
žų arkliais nuganymą.

Vienintinis žmogus, kurs ži
nojo teisybe buvo Ona bet ji 
žinoma tylėjo.

Kaime su gailescziu žiurėjo 
ant mažo Voiteko sunaus ne 
pagal savo auguma liudejusi 
del nelaimes pražudžiusios jo 
tęva. Bet senam mokytojui me 
tesi in akis nepaprastas vaiko 
nerviszkumas ir nevaikiszkas 
užsimastymas. Syki jis paszau- 
ke ji in savo kambarį ii- isz- 
klausinejo,— ir isz nukan
kintos kudikiszkos vėlės iszsi- 
liejo prisipažinimas kaip bai
siai tėvas musze molyną ii' 
kaip ji isztare tartum mete [in 
veidą Mazato varda.

Tada atsitiko tas baisusis. 
Kūdikio prirodymai prispire 
moty na prakalbėti.... Prisie
kusįjį pasakė: kaltas, tesmas 
nusprendė užmuszejui mirties 
bausme, kuri, karaliaus malo
ne, buvo pakeista belaikine

■ katorga.
Nuo to laiko prasidėjo ka

riones nei kame neprasikaltu- 
, šio vaikino. Kas isztirs sudeti- 
. nes| ir paslaptingas žmogaus 
. szirdies gilybes? Nuo jo atsi

kreipė ir motyna,— vienintim 
i esybe, nuo kurios jis lauke pa 
i sigailejimo ir paguodos; tulže 
i ir nuodais buvo permirkęs 
i kiekvienas duonos kąsnis kuri 
i jin jam skirdavo. Pro sveti

mus ir kalbėti nėra ko: visas 
kaimas žiurėjo ant jo, kaip ant 
Kaino,— tartum patsai jis sa
vo prasikaltimu atidavė nelai
mei ir gėdai visa szeimyna.

Motyna neužilgo mirė sese
ris pareikalava atskirnno savo 
daliu ir apsigyveno mieste— 
ir liko vienas visame pasauly
je, nuskriaustas ir nukankintas 
vienas sU savo kankinanczio- 
mis ir neatspėtomis duomemis, 
delei kuriu jis bijojo, kad ne 
pamiszti. Bet kuom-gi jis kai- 
tas, Dieve melaszirdingas. Kad 
užsitikincziai iszverke senam 
mokytojui viską kas kankino 
jo kudikiszka szirdi?

Franc Voitek isztisomis va
landomis voliodavosi girios 
pakrasztyje. Syki szventadieni 
kada toli aplinkui nematesi 
nei vieno žmogaus, jis patemy- 
jo ant vieszkelio seni. Jis isz- 
lengvo pinesi ir patyliomis 
kalbėjo pats su savim, kaip 
pripranta žmones, ilgai sėdėjų 
šieji už geležiniu langu. O se
nis persėdėjo už jo isztisus 
dvi-deszimties metu— ir visa 
ta laika auklėjo jis tik viena 
duoma ruszcziai atkerszyt kū
dikiui, kurio parodymai nuve
dė jin in katorga.
Girios pakrasztyje senis 'apsis
tojo, kad užmesti žvilgėsi ant 
kaimo,— ir czia pastebėjo ant 
žoles žmogų, nuo kurio iszveiz 
dos galėjo manyti, kad jis ir
gi perkentejo dvideszimts me
tine katorga.

| UNION RATIONAL RANK.
| MAIIANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K {125,000. SURPLUS IK PROFITS {300,000.

Suv.Valst. Randas turi musu Banke sudėtu piningo.

Mokamo antra procentą ant sudėtu pininga 
Procentą pridedum prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atnoszi 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 Kasijcrius.

reikalą sa
ar dydelig.

9 ryte lyg 3 popiet.
...Sukatomis...

9 ryte lyg 12 ad.
DYDIS GYDYTOJAS

Dr. Ig. Stankus M. D.
Pabaigęs medikaliszka mokslą Universitete 
Indianos valstijos, teipei buvo miestavu dak
taru Indianaįtolis, Inu. katram turėjo did 
riausia praktika gydyti visokias ligas. 
Daktaras Stankus te pgi pabaigė kvotimą 
New York Post Graduate School A Hospital 
katras yru didžiausias ir jau paskutinis did- 
'.iuju daktaru mokslxs, czia specialiszkai iii 
-įlavina daryti visokias operacijas ir gydyti 
lygonius serganezius su sunkiomis ligomis.
'abar kvh-czla Scr*ranctiiiH )>bh hbvc sak) diimsH : 
“Jaigu sergi, pribuk arba paraszyk pa> 
nane, o busi iszgydintu.” Daug yra ligų 
atru negalima iszgydint, fbet toki serganti 

iptures pas mane tikra t&utisska ir broliszka 
oda. Nereik dykai nuimt sunkei uždirbtus 
•entus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi- 
■ingus inpulsi in sunkesni padėjimą.
-etganti atsiszaukia pas mane atras teisinga 
laktariszka gydimą ir geresni pasistaraviina 
legu pus koki sveitimtauti. Kožnas kuris 
iktni gydinsis pas mane supras kad asz esi 

pabaigęs didesni daktariszka mokslą ir kad 
<alu gerinus gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Pasekmingai Isigidyti Ligas 
audejimas szonu, sąnariu, kau 
ju, |»ecziu, nuo visokiu krauj< 
nu liiiszku ligų, tryjier szankn 
jima ir nedirbiiiia viduriu, isz 
|ima ir auginia ant veido ir 
spugu, dedervinių ir slinkimu 
■s skaudejima, szirdies, inkstu 
icz'ii ligas, visokiu nervu ligas 
ebejima sąnariu, greito su py 
na miegot ir iszgasczio. greit* 
■ kaus kvepavima, |>erszaiiinu

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

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

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszgytlam in 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” j u kuna 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

“Rumatiszma” visoki 
iszgydau labai greitai.

OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg Sa«l. vakare.
Petnyczoje 9 lyg 5a<l. vakare. Nedeliomis
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge 
nog 15 metu toj paezioj vietoj.

Asz gydžiu: 
<fUžtrncintas Kraujas” in 30 
dienu-be naudojimo merikuri- 
uszo ar potaau.

“Stryktura” b# peilo ir 
skaudėjimo.
“Varicocele” gydau in 15d. 
“Szasziua” ir skaudulua skaros 
iszgydau greitai ir ant visados

R- I I’Onn AVO.,
Ui. LOlu HZ2 Kloor Fro°t Pittsburg,Pa.
Kalbame Lenkiszkai, Rusiszkaiir Yokiszkai.

“Exzema” ir kitas panaszas 
ligas iszgydau latai trumpam 
laike.
“Paslaptingas Ligas” in 3 lyg 
5 dienas.
“Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijom

tu, bet koks-tai skausmas auk Jį nuslinko žemiau in pakai 
eti pasidabrino jo paretejusius ir eme verkti, raudoti— 
plaukus ir sunkus rupeseziai s 
neleidžia jam matyti aplinki
nes gamtos gražybių ir links- ] 
mumo, neleidžia jam girdėti ] 
skambios vyturio giesme0, lie- į 

janeziosios giedrame vakaro i 
ore ant jo galvos:

Iszlengvo, baigdamas pas
kutines spėkas, pinasi jis gir- ; 
rios pakraszcziu ir apilsusiai 
nusileidžia ant žoles. Be tiks
lo bėgioja po szalis jo nera
mios akis, rodos ne turi jiegu , 
apsistoti ant ko-nors vieno, 
nes jos insmeigtos vidun in 
duomas, kankinanezias jo pro
tą. Su tomis duomomis jis nak 
timis užmigdavo, su jomis ne 
persiskirdavo, ir sapne, rytais 
jos pabuzdavo sykiu su juo ir 
niekuo negalėdavo ju nuginti, 
negalėdavo dar-gi degtine, 
kuria nelaimingasai stengėsi 
apsvaiginti savo galva. . . .

Dvideszimts metu atgal at
sitiko tas, kas savo pasekmė
mis sumynė, nužudė niekame 
ne kalta vaikyna.

Syki kaime prasiplatino kal
bos, kad Fric. Mazat pražuvo. 
Niekas negalėjo suprasti prie
žasties jo pražuvimo.

Vaikynas jis buvo jaunas ir 
linksmas, geras darbininkas ir 
neužilgo turėjo užimti szeimi 
niuko vieta savo senu tėvu ge 
rai pastatytame ūke.

Prasikaltimo jis jokio nepa
pildo, už kuri galėjo laukti 
nubaudimo. Slepties, kaip ma 
tomą, jis neturėjo priežaseziu. 
Kas-gi su juo galėjo atsitikti- 
Užganėdintas ir linksmas isz
ejo jis syki vakarop in lauka 
ir daugiau nebgnžo.

Nelaime gal koki atsitiko 
kelyje? Niekas to nežinojo,— 
iszskiriant viena deszimts me
tu vaikina, kuri piktas likimas 
padare kuo-ne liudyninku 
žmogžudystes, papildytos jo 
tėvu. Gyvenimas moka sutver
ti tokias baisybes, kuriu ne- 
iszras nei joki žmogaus fanta
zija (vaidintuve).

Ne isz savo valios, privers
tinai ėjo prie altoriaus be tur
te mergaite su turtingu ūki
ninku Voiteku, kuriam ji pa- 
t ko.

Ji jam pagimdė tris vaikus- 
pirmaji F ranča ir dvi mergai
tes, bet jungtuves buvo nelai
mingos nuo pat pirmos dienos. 
Vyras mėgdavo kortas, isztisas 
naktis persededave smuklėse 
ir grasindavo žmonai muszimu 
už kiekviena neužganėdinta 
žodi. Laikui bėgant ji nusi
lenkė priesz savo likimą, ken
tėjo ir tylėjo dar-gi tada, ka
da vyras pradėjo atvirai su ki
tomis gyventi.

Kaip-gi atsitiko nuodėmė 
su Fricu Mazatu? Gi taip, 
kaip nuolat atsitinka: nuodė
mei, žinoma, meistro nėra.

Fricz ir Ona buvo vienu 
metu, vaikais būdami in mo
kykla sykiu bėgiodavo, o kaip 
suaugo pamylėjo kitas kita.

Tiktai atėjo laikas Fricui in 
kariumene eiti, o Ona tuo laik 
iszdave už turtingo Voiteko. 
Sugrižo Fric po keturiu metu. 
Jeigu ji jo butu laukusi, gal 
jie ir butu ja veder, nors ji ir 
beturte mergaite, o nenorėjo 
laukti — na, kas-gi! pati kal
ta! Ir jaunas ir žymus vaikinas 
stengėsi iszvengti ir pažvelgi
mo in ja.

Dydele vaiku organizacije “Boy Scouts”.
Amerike randasi sąnariu 150,000 kurie priguli in taja 

vaiskava draugije žinoma kaipo “Boy Scouts o da 350,000 
lauke progos insiraszimo. Pirmiause toji drauguve susitvėrė 
Anglijoi, kur szendien randasi panaszi drauguve ir del mer- 
gaieziu. Mieris tosios organizacijas yra lavint jaunumene prie 
kareiviszkumo ir gyvenimas ant szviežio oro vasaros laike.

$

izino, ski 
;in„. k.,i

ligų 
ūfil

užkreczei 
is, užkiett

■ <•) iima, neže
kuno visokiu
plat ,k.l, gi.lv.,
kepniu ir plai
neu ralgija. .Ir
kinio, negalit
pailsimo, , , ,
dogu ir nusilpnėjimas8veikal<>H, visokiu m<> 
teriu ligas skausmingu ir neregulariszku 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo.
Jaigu negalima pribūti arabiškai tai para 
■(zykite o ura supratu, isztirsu ir duosiu rodą 
■ įjaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. Ne
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biednus Gydau Dykai!
I'uriu Speeialiszka Diploma del 

Darinio Visokiu Operacijn
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszku ligų Nereik kankylie ir 
būti ubagu visa tavo amži nes imi operacijos 
žali boti iszgydytas už maža preke. 
Iszgydau su operacija ruptura, apendedtis 
vėžio skilvije, auganeziu ak neniu, visokiu 
-kaudiiliu, guzu (tumors), kepeniu, inkstu, 
ir pusliu. įtarau ojieracijas ant gistu, kaulu, 
nervu, smegenių, moterių ir vyriu gymdanėiu 
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytairau 
ir padarau sveikais. Del operacijų kviecziu 
pas mane. Turi usavo locna narna arba 
ligonbuti (Sanitarium).

Or. Ignatius Stankus M.D,
1220 Si. Broad St., Philadelphia, Pi.

Ofi an 1 9!’« 12 PrieM PiM- 
VrllBU I 2 lig 4 popiet 

yy -i j Į 6 lig 8 vakare.
V Blandos J NadeliomiaS-Spopiet

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

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

Reikale raszykite ant adreso
FID VAI ED 638 Penu Avė., Pittsbnrg, Pa.U Hi K U Lt Ii Adinos: 9 iki 5 vakar*. Nedeloj nog 9 iki 4popi«L

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
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 1848m.

Pinigus siunezime in Kraju kno greieziausei.
Pinigus visu kraaztu 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 Tautiecziu laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.

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

Kampas Reade Ulicze 
Telefonas.* Worth 2822.

PRANESZIMAS
Sveikatos Jieszkantiems!
Jeigu kiti daktarai taip pasekmin

gai išgydytu sergančius kaip kad 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOJE, 
tai ir jie būtg taip mylimi žmpniy, 
taip populariški, jiem dėkavotę taip 
kaip iš daugybės išgydytu, nors ke
lios padėkavonės žmonių žodžiais 
kalba, neminint tokiai padėkavonig 
už išgydytus nesveikumus, apie ku
riuos paejentai nenori kad kas bent 
būty 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 prleg 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOS 
daktarų, tai į trumpų laiką man au^į ir 
galvos skaudėjimą visiškai išgydė. Dabar 
<-su visiškai sveika ir labai dekavojuPIII- 
LA. M. KLINIKAI. Su guodone ■—

St. Suska 2335 Calowhill St. Phila. Pa."
GtlODOT. M. PHILA. KLINIKA.

Ilgai sirgau sunkumu krutinėję ir abel- 
nuailpnumu 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 prie PHILA, M. KLINIKOS dak
tarų, tad manę (greitą laiką pilnai išgydė. 
Dabar jau galiu gerai dirbt ir sveikas esu, 
todėl širdingai dekavoju už sveikatą.

J. MELNICZAKS. Coatesville, Pa.
GUODOTINI DAKTARAI.

Negaliu atidekavoti Tamistoms už ge- 
radejystę kurią man padarėte. Pas daug 
daktanj buvau, bet nieko nepagelbejo. 
Kaip 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 lietuv. -kalboj 
o apturėsite tikrę pagelbą. Geras ir 
greitas atgavimas sveikatos, verta 
žygio. Jaigu dėl tolumo negalit pri- 
būt asabiškai, tad parašykit, aptu- 
rėsit rodį ir pagelbį sveikatai.

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

PHILA. M. KLINIKOJ.visoklasligas 
kaip vyrų taip moterų pasekmingai, ge
rai gydo; slaptas, užsikrečiamas Ir visas 
ligas, kurios tik užpuola aut 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
liota Nuo 10,30 ryto ik 8 po piet. UtarnĮ- 
kais ir Pctnyčiom. Nuo 0 ik 8 vakare.
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Knyga druczei susinta. vi 
Kas nusipirks, ras visokiu (įj 
Dainų isz visu užkaboriu ku & 
dainoja Liėtuvoja.
Nusipirkite o turesito Dainelu, \V 

Per c.ela meta ant visudienelu

Dainų susidedanti isz
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Ir sztai tėvas ir sūnūs atsi
dūrė veidas prie veido, Nei vie 
nas, nei kitas neisztare nei žo
džio, bet sykiu abu pažino 
kits kita, Senio akyse sužibėjo 
negera liepsna, — jis pakele 
drūta ąžuoline lazda ir užrimo 
ja.

Sūnūs neatszoko, dar-gi ne 
pajudėjo, tik dar žemiau 
lenke galva ii' užmerkęs 
balsiai pratarė;

— Ka-gi ? - muszk 
Taip tu ir ta užmuszei!

Senis be spėkų numėtė laz
da ant žemes, vaitodamas atsi
kreipė ir, pasisukęs nuėjo at
gal in miszka.

Antra ryta valstiecziai— me
džiu kirtėjai rado jin girioj,— 
pasikorusių.

Tuojau po tėvo laidotuvių 
sūnūs pražuvo. Nuo to laiko 
niekas nežinojo, kur jis dingo 
ir kas su juo atsitiko. Ar isz 
savo valios persiskyrė jis su 
piktu gyvenimu, ar tebevelka 
dar ir dabar kartaus likimo 
junga niekas to nežinojo.

Kas nusprendė ^nekaltam 
kūdikiui baiseylali? Už ka bu 
vo užgriautos ant nekaltos gal 
vos tokios baisybes? Kas valdo 
likimą krenįanti naikinancziu 
kalnu szaltiniu ant garbinuo- 
tos kūdikio galvos?

Tik kvailas laukia atsaky
mo. ...-

“MUSO PASAKOS” 
—:arba:—

Surinkimas visokiu Pasakų 
isz visokiu liežuviu.

288 Puslapiu; 5x7 į Coliu Dytkmo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

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

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

Lasoviou.
Vaitiekus.
Protingas Jonelis.
Nelaimingas bagoczius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Sta Korius 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 
apmokamo. Adresą vokite:

W. D. Boczkowski-Co,
Mahanoy City, Pa.

*JE=

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

Cor. 12411.& Carson St., Pittsburg, Pa.
Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežines 
kapitalas $40,000.00. Locnas Namas vertas $150,000.00. 
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta. 
procentą nog szimto. Sziuncziame piningus in visas dalis 
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant’visokiu Linijų. 
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi irUžrube- 
žiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats P. V. 
Obiecunas organizatorius los Bankos. Kreipkitės fu visokeis 
reikalais prie Musu Bankos per gi om at a s ar asabiszkai o mes 
iszpildisime visokius justi reikalus greitai, teisingai ir gerai. 
Piningu ant j aezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi 

■* per Express arb Pacztini Money-Order.

W. Rynkewiczius
-:NOTARIUSZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Apsaugoja Namu ir Naminu Rakandai nog Ugnies.

Jidžiaose Lietnriszka Agentūra. Kontoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Linijų.
Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausiu ir 
retinusiu Laivu.
Siuncziu Piningus in

Visas Dalis Svieto
p-eieziause ir pigiause. 
visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino

Iszduoda Dostovierne 
(ei tu ka nori savo dali 
autuvoje kam pavesta.

Del Draugyscziu...
Pristatau puikes Szarfaa 

Juostas, Kepuras, Kai imas 
Špilkas ir t. L
Su kokiu nors reikalu 
kas-link Szipkorcziu, 
Piningus ir Lt.
Raižykite pas mane • 
aplai kyšite teisinga 
atsakyma.

Čedykit Pinigus, 
Laiką ir Sveikatą 
Nesikanklnkite vasa
ros karščiuos su sun
kiu,neparankiu prosu 
Nusipirkit naujos 

gadynės prosą, jis 
gamina šilumą sa
vyje vienodai.

Suprosinsite drapanas i pusę laiko su smagumu, 
geriau, parankiau ir dešimtį kartų pigiau negu pa
gal senoviškji budį; beto sučėdysite savo brangią 
sveikatą, pajiegas ir nervus. Prosinimas bus jum 
smagumu vietoj kankyne. Prosas šildomas vidu
ryj# su gasolinu ar alkoholiu. Geresnis ir pige
snis negu gazu ar elektra šildomas. Nereikia 
laukti kol prosas įkais, nereikia bėgti nuo pečiaus 
prie stalo ir atgal, nesudeginsi drapanų. Prosas 
šildo vienodai visa laiką. Šilumą galima reguliuo- 
ti kaip norima. Už vieną centą šildo per penkias 
valandas. Nepavojingas, švarus, bo atsida
vimo. Galima vartoti kur tik norima: viduj, lau
ke po medžiais, ant porčiaus ar kelionėje. Vi
suomet gatavas. Pilnai gvarantuotas Pigus. 
Užsimoka j tris menesius. Kaina tiktai $4.00.
THE J. 1LGAUDAS NOVELTY COa 
1613 8. Halsttl St., Dapt. g, Chicago.

NAUJA KNYGA 
■PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiezniause Knyga 
kokios lig aziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinoriua isz Lietuvos 
gali in trumpa laika pats per 

H save iazmokti Angelakai aziek 
b tiek kalbėt.
0 Toji Knyga druczei apdarita 
K in Franouzini raudona audima 
k ir kasztuoje tiktai £ j e Kasztus 
t ntfsiuntimo mes apmokame.

i SAULE Mahanoy City
M e—eceoecįĮĮęęąseęaąĮ

S6
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SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro- • 
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 

\ trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
^’Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 

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

turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiusdami 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,
?225 So. Halsted St. Dept. s. Chicago, Ill.

® “SAULE”
Mahanoy City, Pa.

-iAGENTAS:-
Szipkorcziu in ir isz Europos

Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto 
601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.
Parduoda Szipkortea isz Bromo, A n t verpt

Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia.^ 
Piningus riunori. griotai ir pigai o prie!

MMM m kanoijo iras turite abejoti mano teisia-



Vasarinei Siūlai Pas Rynkeviczia.
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 geriaus ir pigiaus 
galima pas mus pirkti negu kitur.

VISOKIU MADŲ.
VISOKIU PREKIŲ.

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

233-235 West Centre Street.

— Mrs. S.irrah Ward likos 
apskuudsta per paczta už siun
timą nepadoru rasztu per pacz 
ta. Už tai yra dydele bausme 
ir tegul ne kurios muso lietu
vaites sau go j esi siuntimu pa- 
nasziu postkareziu nes gal pa
kliūto in nelaime.

— Seredoj 8 ad. vakare 
Kun. Pautienius suriszo maz
gu moteristes p. Jurgi Kriau- 
cziuna buczeri su p. Magdale
na duktė saluninko Ardicko 
nog E. Center ulyczios. Vėli
name visogiaro.

— Ant paczto randasi gro- 
matos del: Felix Kisiel, Wil
liam Palionis, Louisa Rufus, 
Paulina Stankievicz.

— Lietuviszko Beno eks- 
kursije in Ilazletona praėjo 
czionais ketvergo ryta. Isz Ma- 
hanojaus teip-gi keli desetkai 
iszvažiavo. Piknykas nusidavė 
pasekmingai.

— Mockaiczio krutancziu 
paveikslu teatreli parandavojo 
kokis tai Schell isz Mt. Carmel

Žinios Vietines.
— Subatoje Marijos Mag- 

delenos.
— Daugelis iszvažineja in 

Westus ant uždarbiu.
— Kudykelei mirszta konia 

kas diena. Prižiurekyte dau
giau.

— Ar tai jau pikniku szi- 
met daugiau nebus? Juk ran
dasi daugybe draugyscziu. Get 
busy! Wake up!

— Lietuviszkas baseball 
klubas gerai iszpere Szenado- 
riszkiems kaili. Reike žinot, 
jog musiszkei sztant graj itai.

— Daktaras Biddelis už 
veizdetojas Ashlando ligonbu- 
tes aplaike atsiskirima nog sa
vo pacziules už ne dora apsi
ejimą su juom ir pavadinima 
“senu asilu, plikiu, netikėliu 
ir t. t.” Pagal muso nuomone 
tai mažas prasižengimas ponios 
Biddelienes. Reikėjo daktarui 
pagivent kelis metus su viena 
isz muso lietuviu, tai butu ga
vės ne mažai velniu, perkūnu, 
ru.... ir 1.1, ir 1.1, kad net 
plike jiam pajuostu o ir per 
žandus su kocziolu neapsisau
gotu.

— Jonas Stremba, vice pre
zidentas U. M. W. A. apskun
dė Juozą Vincevicziu ir Alek
sa Kemko už kerszinima ant 
jio gyvasties ir inmetima in 
upeluka. Abudu pastate kau- 
cije.

— Juozas Kluczas ir Anta
nas Juskeviczius isz Tuskaro- 
ros pribuvia in miestą apsisto
jo ant nakvines vienoje kar- 
czemoje ant East Center uli- 
czios. Nakties laike insigavo 
in kambari Steponas Predukas 
ir Louis Gust, iszeme Kluczui 
isz kiszeniaus 43 dolerius auk
se prasiszalino. Bet detektivas 
Samuels suseke vagius. Pre 
dūkas turėjo pasirūpint 400 
doleriu kaucijos o Gust, pa
leido.

— Kaip tai yra gerai prigu 
lėti in kokia norints draugyste 
parodys sekantis atsitikimas, 
kuris jau ne karta atsitiko: 
Sztai praeita subata eidamas 
namon in Trentona, likos pa
gautas per Lehigh Valles tru
ki Williamas Leszczeskis. Ra
tai maszinos baisei ji sumalė b 
niekas jin ne butu pažines, ja- 
go ne butu turejas kiszeniuje 
konstitucije draugystes isz Mi- 
nersvilles in kuria prigulėjo. 
Kada atnesze sumalta kuna 
pas gaspadoriu kur buvo ant 
burdo tasai paszauke “dead 
man no good” (ne gyvas žmo
gus ne geras). Tada adgabeno 
kuna in miestą, pas graboriu 
Ilakani kur silsejosi kėlės die
nas tvarte o dažinoja apie tai 
draugyste paliepė atsiunst ku
na in Minersville kur kriksz- 
czioniszkai savo sanari palai
dos. Nelaimingas paliko pa- 
czia ir kelis vaikus Lietuvoje. 
Teip, pakol žmogtft gyvas ir 
turi kelis dolerius tai visiems 
geras o kada numirszta arba 
patinka jin kokia nelaime tai 
yra “no good.” Vienatiniu bu 
du galite to visko apsisaugot— 
yra prigulėjimas in draugyste 
kuri ir po smert rūpinsis apie 
tave.

Mahanoy ulicze pradės 
dėti plitas atejnanczia nedelia. 
Jau viskas yra parengta o ir 
cimenta su akmenais deda.

— Lietu viszka sale kuria 
stato W. D. Boczkowski-Co., 
jau konia pusiau pabaigta. 
Pleisterei jau pradėjo darba o 
neužilgio pradės prikalinet 
artistiszka bleke ant lubu ir 
ant scenos. Bus tai puikiause 
sale už visas kitas mieste.

— Girdėt kad daktaras 
George W. Reese aplaikys dins 
ta užyeizdetojaus Szamokino 
ligonbutes Tharptowne apie 
Septemberio menesi j e.

— Gyvendamas Amerike 
tik szeszes nedelias, Feliksas 
Kisczelis, būnantis ant burdo 
po No. 338 W. Pine uliczios 
likos mirtinai pažeistu Maple 
Hill kasiklosia. Tuojaus likos 
nugabentu in ligonbute. Tokis 
tai “grinoriszkas” gilukis czio
nais Amerike.

> — Jonas Vanickis apdaužė 
ciferblati Petrui Cuperavicziui 
vienam salime ant Main uli
czios. Mat Jonukas ne norėjo 
užmokėti už “drinksa” o laike 
barniu mete stiklą Petrui in 
veidą.

— Utarnyko diena atvažia
vo naujas vargamistra isz Chi- 
kagos p. Sodeika, užimti vieta 
tebyrio vargamistro kuris isz- 
keliauna. Ponas Sodeika yra 
geras muzikantas, turintis pui
ku baisa ir szviesus žmogus. 
Turime vilti kad visuomenei 
patiks. Vėliname ilgo apsigy
venimo terpo muso pulkelio.

— Mariute su Elute turėjo 
galėjimus o kada užbaigė, isz- 
rode kaip du gaidžei po musz- 
tinei. Žinoma, be skvajeriaus 
ne apsiėjo.

— Lehigh Valles kompani- 
je kuri stato dydeli brekeri 
terp Vulkano o New Bostono, 
statys neužilgio apie 50 namu 
del anglekasiu. Bus tai vienas 
isz puikiausiu kaimeliu aplin
kinėje.

— Ona Kasalauekiene isz 
Morejos, negalėdama nukensti 
daugiau paniekinimu nog savo 
Jonuko nutarė jiam perpjaut 
giarkle peilu. Ant gilukio pei 
lis ne buvo asztrus ir tiktai jin 
pažeido. Kaimynai tvirtina 
buk abudu už daug dirstelėjo 
in stikleli ir tankei terp saves 
barėsi. Ona likos paszaukta 
pas skvajeri ant iszsiteisinimo.

— Lehigh Valles kasiki os 
sustojo dirbti utarnyko vaka- 
ra o pradės atejnanti panede- 
li.— Gal vela pradės dirbti 
tik dvi dienas ant nedėlios.

— Stasiukas Komaras susi
pykęs su savo milema Liziute 
Tamidovicziute, pakratė jiaja 
be jokios milaszirdystes. Drau 
gai Liziutes butu Stasiuką ge
rai “papiksinia” už tai nes 
jiojo draugai prie to nedalei- 
do.

-— Kaziukas Smith “foreig- 
neris” norėjo “iszczistyt” visa 
savo szeimyna ant East Water 
uliczios, nes palicijantas Kill- 
roy atėjo in laika, suėmė Ka
ziuką už kalnieriaus ir nuvil
ko pas skvajeri, kur už savo 
“sportą” užmokėjo $0.00 o vė
liaus su dydeliu gailescziu pri
žadėjo “daugiau negrieszinti 
ir gailėtis už savo griekus.”

Badai September! atidaris.

ISZ LIETUVISZKQ 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Panedelio ryta ezturmos 

su perkūniję pridirbo nemažai 
bledes czionais. Grusze ant kie 
mo Tamosziaus Ulecko iszsiver 
te o stogas likos konia visas 
nupūstas. Daugybe kaminu su 
griuvo o dratai elekrikines 
kompanijos nekuriosia vieto
sią iszdege.

j- Praeita subata Lanigino 
kasiklosia likos užmusztas Jur 
gis Stanevicze 58 metu senu
mo. Amerike pergiveno 33 me 
tus o anglekasiu buvo per 30 
metu. Paliko dideliam nubu
dime paczia, duktere Marijona 
ir sunu Joną. Laidotuves atsi
buvo seredo lietuviszkoje baž- 
nyczioje, o kuna palaidojo ant 
vietiniu kapiniu. Lai silsisi 
amžinam atsilsi po teip ilgam 
ir sunkiui darbui.

Mount Carmel, Pa. — Lie 
tuvei malszei gyvena. Tik vie 
na avele gavo sumaiszyta pro
tą, Bet likos atskyrta isz skait- 
laus doru parapijonu.

— Petras Supla likos už
musztas ant Redingo geležke- 
lio, Likos pažintas ant “cze- 
kio. ’

— Jonas Koalmanas, 50 me 
tu senumo užspringo valginda- 
mas vakariene. Szmotelis nie
kos sustojo gerkleje ir tuojaus 
atliko.

— Perkūnas trenke in Ta- 
mosziu Seoraka kuris buvo for 
monn pas Petra Horaszczka 
laike kada kinkė arklius. Jio- 
jo brolis Jurgis teip-gi likos 
pažeistas kaipo ir arklei. Ta- 
mosziui, perkūnas nutraukė vi 
sa pakauszi ir sudegino koja.

Benton, 111^- Darbai pu
sėtinai eina isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.

— Lietuviu yra didelis bū
relis, ir visi grąžei užsilaiko, 
tik nekuriomis moterėlėms p. 
Baltruviene labai reikalinga.

Ziegler, Ill.— Darbai ge
rai eina, isz kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gaut.

-- Lietuviu mažas būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda, ne- 
kurioms moterėlėms p. Baltru
viene labai reikalinga.

Cedar Rapids, Iowa —
Darbai slobnei eina isz kitur
pribuvusiam darbas sunku 
gauti.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda apsz- 
vieta ant mažo laipsnio stovi, 

j Del nekuriu moterėliu p. Bal 
truviene labai reikalinga.

Racine, W1S.— 10 d. Lie
pos atsibuvo didelis piknykas 
dr. po vardu S. K. ant nau
dos naujos bažnyczios, kur pa
dare gera pelną ir visi grąžei 
apsiėjo.

Averill Turk, N. Y.
— Darbai gerai eina, už- 

darbei neszlekti, isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu mažas būrelis, 
mergynu apie 10 bet isz tu vi
sokiu atsiranda, del nekuriu 
mergeliu p. Baltruviene neuž
ilgio pribus ba per daug pra
dėjo darkytis.

The Poor Foreigner
a • -------------- :— «•• •

(Vargingai Ateivis.)

Sekanti artikulą patalpino 
nog saves redaktoris “Maha
noy American” kuri negalime 
apleist nepatalpinia jin del 
muso visuomenes idant žinotu 
ka apie mus raszo ir kokia 
nuomone turi amerikonai apie 
taji varginga “foreigneri” ir 
teip:

“Tasai kuris raszo naujenas 
del laikraszczio tankei kram 
tytu gala savo alaveli (o gal 
ir nagus) jago neturetumem 
czionaitineje aplinkinėje “fo 
reignerius”. Bet mes visi esa
me foreigneriais arba vaikai 
foreigneriu kurie gyme Euro
poje, nes tasai žodis yra nau
dojamas del to idant atskirt 
tuos ka ne moka angliszkai. 
Po teisybei muso (angliszki) 
laikraszczei yra pripildyti “gy 
voms” žinioms daugiausia apie 
foreignerius: nelaimes ant ge
ležinkeliu, kasiklosia, kaip ka
da žudinsta, dydesne dalis vi
sokiu provu, paejna nog tuju 
kuriu pravardes ne galima isz- 
tarti (puikei iszaugsztiiia mus, 
ar ne?)

O gal mes, iszmintingeSnie- 
je, nesirūpiname apie gerove 
tojo foreignerio kaip privalo
me daryt. O gal neatkreipė
me gana atydos ant tuju muso 
broliu isz to paties kraujo. 
Skaitykime tik angliszkus laik 
raszczius o turime gana dava- 
du, jog gyvastis mažinasi ne
laimėsią kasiklosia. Ar-gi ne 
galime toms nelaimėms užbėg
ti? Ar-gi nors mažiauses pro
centas tuju nelaimiu ne gali 
busi apsaugota, jago mes pro- 
gresiviszki uksai szito dydelo 
sklypo atkreiptumem ant to 
atyda ?

Paymkime žines apie nelai
mes kasiklosia, kur tiek ran
dasi foreigneriu pravardes. Ar 
-gi ne galėtumėm tam užbėg
ti. Juk tai paprastas atsitiki
mas ir nieko sau isz to neda
rom, kada dagirstame apie 
jauna žmogų nuskerdyta ka
siklosia arba ant geležkelio. 
Daugeluosia atsitikimuosia ga
lima surasti buk tuju auku 
smegenis buvo užlietos ^svaigi 
nanczeis gėrimais (puiku ar 
ne?). Ar-gi negalima tam vi
sam užbėgti? Žudinstos, pla
kimas paežiu, sumiszimai, pro
ves, nog ko tai paejna ? Ar ta
me negalime užbėgti, jago tik 
truputi apie tai atkreiptumem 
atyda ?

Vienas laszas kraujo czistam 
vandenije, paraudonos vande
ni, keli prasižengelei aptersz 
varda kitu žmonių. Susineszi- 
mas su protingais ir nužemin
tais, gymdo bjaurybes. Kas-gi 
turi vieszpataut, tamsybe ar 
mokslas?

Tasai klausimas randasi 
pnesz mus ir ar greieziau ar 
vėliaus tasai iszriszimas turi 
būti iszdirbtas. O gal iszsi- 
dirbs pats per save arba zbus 
iszdirbtu per tuosius ka apie 
tai rūpinsis. Nes pirmutinis 
būdas yms daugiau laiko o 
antras bus daug pavojinges- 

"nis. Bet paskutinis būdas rei
kalaus daug kantrybes nes, su
mažins taji pavoju. Tebirys 
padėjimas yra bjurus, o jagu 
patis apie tai nesistengsime, tai 
laikas parodis. Jago tai pa
liksime ant Dievo Apveizdos, 
tai gyvasezi bus paakautais, 
piktadarystes bus pildamos, 
žmonis nužeminti, o mes sau 
uždavinesime klausimus, “Ar 
asz esmių savo brolio apglobe- 
ju? Savžine daro isz mus szesz 
kais ’

(Keep up the intercession in 
the defence of the foreigner 
Editor Busbar. Only in this 
way will the self styled “Ame
ricans” “sit up and take noti
ce.”— Editor).

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

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

S. Norkewicz
408 Wist Mibiooj Ali.

MERCHANTSGRINA TEISYBE.

Žmogus kuris turi piningus banke, visadss 
uždirbineja piningus.

Dekyte piningus in muso banka, tegul jie 
dauginus jumis uždirba.

Jisai gali silsėti karsztam laike, o jio piningai 
jiam dirba.

BUKIA VYRAS
Ruptura,

Varicocele,
Prapolus Pajėgas,

Utrucintas Kraujas,

ATIMA JUMIS VYMUMA.
Bukia Iszmintingas 

Ūkia Sveikas.

Dr. O’Malley Hndas
Visados iszgydol

Iszbandyta per 30 metu!
Be peilo ir vaistu!

Iszrasla per mane!
Naudojamas tik mano ofise! 

prasarga: Darbininkai katrie pas 
mane dirbo, gal sakyti kad jie žino mano 
methoda ir pagal ju gydo be operacijos, jie 
gal ir painegžioja mano rasztus. liet ran 
dasi tik Venas Dr. O’Malley Budas ir 
naudojamas tik Mano Ofise.

Asz negaminti jokiu Gromatu Lvgonin, 
kadangi at-ihinkymas in mano ofisą parodys 
jumis kad turiu daugybe Gromatu nog 
Lygoniu isz visu szaliu pasaulės kurie tapo 
iszgydinti.

Dr. Alex. O’flalley
158 Washington St.

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszka: 

susikalbama ir susiraszoma.
Suvirszum 30 metu daktaravimo 

mieste Wilkes-Barre, muso glaunas 
ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi 
Knygute apie Ruptura dykai.

Parsiduoda vargonai.
Mažai naudoti. Parsiduos 

pigiai ba locuininkas apleidžia 
miestą. Atsiszaukyte po No. 
1232 E. Water Št. Mahanoy 
City, Pa. (os oi)

FR. STRAWINSKAS
.-..Krautuvei Vyno, Likeru, Areilkos ir Alaui...

1807 Carson St., S. S. 
Pittsburg, I’a.

Mahiiuojaus 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 pažinstu keletą 
žmonių kurie likos iszgialbeti nog 
skausmo pecziuose 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 n ei niky te kitokiu.

Ant pardavimo-
Geras mėsinis biznis. I 

Ceikiu ir groser sztoras. 
kus j 
Gerai
ve Teip-gi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. (i m,q)

Turiu ant pardavimo koteli 
su laisnais ant Main ulyczios

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

Ant pardavimo;
Namai ant ketiniu familiju 

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

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr

Senas 
Pui- 

popieru ir knygų sztora«. 
ii užmokama duonkeptu-

M. VARZINSKAS
Uet n v isz kas FotografistiiM

205 E. Centre St. Mali dH>.y City 
---------o-------

Puikei ir pigei nutraukė visoke Fotografijas

indeda in Reimus. Indeda in Špilkas

BANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

Procentą pridedam prie juso rokundos syki in 
6 menesius.

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

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

.DIRDKT0RIAI... 
W RYNKIEWICZ 
C. F. KA I ER.

T. F. FLANAGAN.

A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

L. ECKERT.

M. GAVULA.
W. I. MILES.

Vasarinis Pardavimas
Kožna Liepos ir Augusto menesi peržiuriuejamė 
savo tavora iratrandame daugybe likucziu kurios 
parduodame savo kostuuieriams už labai pigias 
prekes. Kaip kada pasilieka keletą Krėslu,tada 
jias iszparduodame pigiai idant padalyti vietos 
del kitokiu tavoriu.
Kaip kaila atlieka mažas szmotas Klijonkesvertes 
$1.25 mastas, tai atyduodame už 85c. mąstą. 
Teipgi daugybe kitokiu daigiu pasilieka, kaipo 
tai Vyru ir Vaiku Siutu, Karpetai, Lovu,Sieniku 
ir t. t., ir tuos parduodame už labaipigai preke.

I I f I\.l /\ (X.I Mahanoy City, Shenandoah kjr LJ I 1 N /A. I at CarnjeI> Landsford.
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Ponas e Zoeller-is, pirmutinis 
uždetojas krautuves po vardu Zoeller 
ir Strawinskas turint kitoki užsiėmimą 
iszeina isz to byznio ir apznaiminant 
ape tai, meldžiu savo draugus ir prie- 
telius idant po senovei lankitu ta 
krautuve, katra pasilieka toi paczioi 
vietoi.

Meldžiu ir asz jus visus aplan
kote mano krautuve o užtikrinu kad 
visi mano kostuinerai bus ir toliau 
aptarnauti su visa atida, teip pat kaip 
buvo liki sziolei.

Labai aeziu jumis už lik- 
darbartini parėmimą, turiu vilti kad 
jus ir ant tolimesnio laiko ne užmirszti 
mane ir pasilieku, Su pagarba

Fr- Strawinskas' 
Atraszykyt man gromata o asz 

jums prisiusiu katalioga ir prekes.

Lietuvei su virsz- uinetuis reikalu n netiir 
kitur eiti, kaip tik pat savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris pa laro 
viską kanogeiiause o ir busite nžganedinti. 
Teipgi daro Fotograpijas ant Post Karczin.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

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

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suczediuimoi 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pis mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, priskailaat 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visu 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkelio 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajm. Rejeatelua 
kancelarijayra rėdoma per valdiszkanotara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest nuimi 
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigui 
siunezant paezedumui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Ex preso Money Orderi.
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Nemokėk dykai 810.00,

Pasamd-
Ryginus ir Vežimus del Pahivažinej m 

Krausto Daigins ir t t
Viską atlieka ka nogeriniise ir puikiausi 
Su virsz minėtais reikalais kreipkite* p:* 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Mahanoy Cit.'

Apsigarsiutoju. 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.

Ant Supervaizoriaus
SILAS DAVIS

Republikonas. Balsuokyte už ji.
Isz Mahanoy City.

D. J. CliEEDON
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.

Garsiu Lietuvlszku-Lenklszku Vaistu.

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

piningus dovanai kokiems 
vikiuns tose apielinkesc. f

Naudokitės isz geros 
Progos!

Parsiduoda pigei puikus sa- 
lunas, su didęle svetaine ant 
kampe parko. Svetainei atsi
laiko draugyszczin mitingai 
vestuves ir visokį pasilinksmi
nimai, biznis geras, aplinkine 
apgiventa lietuveis. Parsiduo
da už puse prekes isz priežas
ties savininkas turi in trumpai 
laika iszvažuot in lietu va pa
siskubink nusipirkt ir busi dė
kingas: raszykite ant szio ad
reso: (to 58)

C. A. Paliulis
1444 S. Jefferson st. 

cor 14 Pl Jefferson Canal 1771 !
Chicago, I’ll.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokiuB I 

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.

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

les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No. 1................................. 25c.
Egiuterb No.2................................. 50c.
Zmijecznik............ 25c , 50c. ir $1.00.
Gumbo Laižai.................................35c.
Meszkos Mostis................................25c.
Trejanka..............................
Linhnentas vaikams .... 
Gyduoles nuo Kosulio.... 
Liepiu Balsamas.............
Anty-Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo K i nneli u-.25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.......................... 25c.
Ugniatraukis................................... 25c.
Skilvio Laszai.................................25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios................................ 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............50c
Milteliai apstabdymui Galvos

skaudėjimo................................. 10c.
Laszai nuo Dantų......................... 10c.
Mestis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų............................................. 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto................... 15c.
Gyd. nuo Grippo....................... $1.25.
Planku apsaugotojas.....................50c.
Muilas del Plauku........................ !0r.
Milteliai nuo Kepenų................... 35c.
Rožes Baisumas.............................. 25c.
Kinder Bubamas............................25c.
Bobriatis Laszai.............................50c.
Szvehiintojas................................... 35c.
Kraujo valytojas.........................$2.00.
Nervu Ramintojas.....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus..............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo).................25c.
Pamada Plaukams.........................2«5c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Riemenp................... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu.........15c.
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.............................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nuo Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos.....  $5.

25c
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Rusiszkai Amerikoniszka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8į dienu in Roterdama 11 į dienu in Liepoja

III klasa $29. _r’ . „ ..... ..... HIklasaS30.II ” $45 I )e sun,lkesniužiniųkreipkitesin musui ,, *
r »> Į Agentus ir centraliszka kontora. J , ,, -l,’
1 I $62.

A. E. Johnson & Co.,(eserai Pas,eager Agi*.) 27 Broadway, New York, N.Y.

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

H h n D1 n h n I ^a8 n‘us dii l>a Lietuvaites, 
him 1 122 W. Center Str.IllUUlLiUU I Mahanov Citv. P*

Senas Britvu pardavėjas 
ir Agentas.

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

Ne vienas nesigraudino katras nog 
I manes pirko nesigraudysi ne tu.
Į Torrey yra barberines britvos jeis 
j 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 mam* daug pigiau,

! tada atsiusk Money order, arba re- 
! gistravotam laiszke 2 dol. o in pora 
i dienu per paczta apturėsi “Torrey” 
britva. Szitos britvos yra padirbtos 
isz puikiausio plieno, o barzda teip 
lengvai skuta kad net darosi szilta 

in smakru. 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 20c. 
už savo k lupata: (g į 'd*g)

Fr, Lekas,
Box 86 Minden, W. Va.

K. KONEWKO
UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
98Main St, Ashley, Pa-
Puikiause užejga del Lietuviu ir 
nvetingiauses priėmimas del visu.
Arielkele, Alus ir Cigarai tinkame
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Pigus lotai.
31 lotai su stubs ant vienos 

frmilijos Pottsville, arba lotai 
parsiduos pavieniam. Turiu 
teipgi 44 lotu St. Clair ir par
duosiu labai pigiai. Da turiu 
ant pardavimo namus Potts
ville ant 6 familiju kurios at- 
nesza $45 raudos ant menesio, 
'r parduosiu jias pigiai atsi- 
szaukyte ant adreso; (Sep. 15) 

Jos. Maner,
422 N. 2 St. Pottsville Pa.

Introligatorne.-->
APDIBBTUVK KNT6D.

Aytiidirba senos maldaknyges, istorini i 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagis, Draugas, Tėvynė ir tL 

Prisiunsdami knygas anmokekyte paeito ti 
ekspreso kasztus. Adresas:

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

AM ERICA X'-El ltOI’EA N STEAMSHIP COMPAXY

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

kaip PAS MUS (parūpinant nakvine pi įžiūrime jusu bagaža).
UŽTIKRINAM kožnam VA LN YSTE GRONICZIOJE ir PASPORTA 

nog Konsulo Rus’szko.
UŽTIKRINAM kad jokiu agentas ne iszsius piningus teip GREIT ir 

ATSAKAN. ZIA kaip mes.
UŽTIKRINAM ta kad niekas kitas nepatropis teip greit, alsakancziai ir 

teip pigiai atlikti juso reika ns, kailio tai, notarialiszkas nrovas 
atimti arba kam kitam pavesti'dali, itzmokejimai, pauarima 
dostoviernes, kontraktus aktus ir i. t.

UŽTIKRINAM užgnnedinima visiems tiems katrie prie mus kreipsis.

AMERICAN-EUROPEAN STEAMSHIP CO.
121 NOKFOLK STREET - NEW YORK, N. Y.,

* 
00
00 
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