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KAS GIRDĖT?
Kamisije Geografiszka Su- 

vienitu Steitu, nutarė buk var
das miesto Pittsburg butu ne
atbūtinai raszomas su litara 
11. ant galo— Pittsburgh.

Turtingiausiu gyventoju 
Berlino yra vokiecziu cieso- 
sorius Wilhelmas, nes jojo tur
tas isznesza mieste ant 40 mi- 
lionu doleriu. Nėr ko stebėtis; 
juk Vokieczei kerpa gerai 
lenkiszkus padonus, o tai vis 
ant “užlaikimo karaliszko sos
to.”

Valdže ketina nubaust dau
geli bravoi ninku už neteisinga 
iszdirbima alaus. Slapti ran- 
daviszki sznipukai isztirinejo 
buk tik 25 bravorai Suv. Stei- 
tuosia iszdirba alų teisingai isz 
apiniu, kruopu ir selyklu o 
szeip visi bravorai dirba alų 
isz kornu, vyžiaus, krakmolo ir 
maiszimo su klijeie. Valdže 
ketina priversti tokius bravo
rus idant padėtu ant bonku- 
cziu ir bertainiu isz ko alus 
yra padirbtas.

Pennsylvanios steitas ne už- 
ilgio atspaudins “tiesas angle- 
kasiu” deviniuosia kalbuosia, 
tai yra: angliszkai, slavokNz- 
kai, rusiszkai, lenkiszkai, lie- 
tuviszkai, v'engriszkąi, vokisz- 
kai, szvediszkai ir italionisz- 
kai, idant anglekasiai svetimu 
kalbu galėtu geriau apsiprasti 
su tiesoms kasikiu. Spaudius 
100,000 kningeliu kurias isz- 
dalins terp augszcziau minėtu 
tautu.

Ponijoje ir Lietuvoje $3.50 
Anglija ir Skotlandija 15 Sh. 
Prūsuose 15 Marku.

ENTERED AT THE M All ANOY CITY. PA. POST OFFICE' 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.
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Badai karalus Manuelus gei 
dže sugrįžti adgalios in Portu- 
galije ir apimti vadeles rando. 
Veluk tegul sau malszei tūno
ję, nes portugalieczei gali jiain 
gerai iszperti pasturgali o ta
da turėtu dydesnia geda.

“Nort American” garsina 
buk kunygas daktaras Gudry- 
czius (isz Slienadorio) princi- 
palas lenkiszkos mokslai nes 
Filadelphioi likos apskundstas 
per Mrs. Augustiene Kuziene 
isz Clifton Height ant 10 tuk- 
staneziu už nupleszima jiai 
szloves. Sudže Andenried isz- 
dave “varanta” ant aresztavo- 
jimo kun. Gudryczo.

Kunziene tvirtino, bukkun. 
Gudryczius apjuodino jiaja 
priesz daugeli ypatų, buk ku
nygas Zibura yra tėvu jiosios 
dukters Helenos 15 metu senu
mo. Toliaus, buk kun. Gud- 
ryczius kalbėjo tai ir del kun. 
Guziko prabaszcžiaus Szv. 
Stanislovo parapijoi.

Kunziene isztekejo 1895 me
te o josios duktė gyme 1896, 
pribuvo in Amerika tris metai 
adgalos. Kun. Zibura pribuvo 
in Amerika keturis metus ad
galos.— Prova bus akyva.

Emigracijos valdže uždrau
dė iszlipima isz laivo Jonienei 
Viszniauckienei, paezei angle- 
kasio isz Bartono, kuri pribu
vo in New Yorka su asztuo- 
neis vaikai. Viszniauckas ne 
senei likos pažeistas kasiklosia 
o kaip emigracijos virszinykai 
tvirtina ne gales dabar iszmai- 
tyt szeimynos. Ne žine ka pa- 
daris su motere, ar sugrąžys ar 
laikys uždaryta- kaip žveri per 
kelioleka nedeliu ant Ellis Is
land.

Popiežius prisakė kataliku 
bažnyczioms isz daugybes vi
sokiu szveneziu ® szvensti tik 
nedeldienius, Kalėdas, Naujus 
metus, Tris Karalius, Szeszti- 
nes, dvi dienas Paneles szven 
cziausios szveneziu: Apreiszki- 
mas szv. Panos Marijos (Kovo 
25 d.), in Daugu ėmimą szv. 
Panos Marijos (Rugpjuczio 15 
d.). Szv. Petro diena ir visu 
szventuju (Lapkriczio 1 d.). 
Velykų pirmoji diena pripuo
la nedeliomis, bet ar Popiežius 
prisako szvest antra diena Ve- 
lyku—isz jo praneszimo nega
lima suprasti. Žingeidutas, jog 
Popiežius sumažino kataliku 
szventes, dėlto, kad sulig jo, 
didelis skaiezius szveneziu ne
gerai atsiliepia ant naujuju 
laiku gyvenimo: kenke prekys 
tei'ir darbininku reikalams.

Praejta nedelia mieste Lans 
forde, Pa. myre daktaras Vin
cas Anialauckas, jaunas vyras, 
kuris pabaigė daktariszka 
mokslą 1907 mete, turėjo gera 
pasisekimą terp žmonių ir guo 
dojamas per visus. Paliko mo
tina (naszle) tris brolius ir dvi 
sesers. Badai buvo apsipaezia- 
ves su kokia svetimtaute, nes 
apie tai nieko neprimena da- 
neszimai. Mirė isz priežasties 
kraujetekio viduriuosią, nes 
kaip patis gymines pripažino, 
tai nog kokio laiko baisei trau 
ke guzute, jog ne atprast ne 
galėjo nog tosios “suraminto- 
jos ’ ir tai priskubino gyvasti 
jaunam daktarui. Palaidotas 
likos seredos diena mieste 
Frackville ant Charles Baber 
protestoniszku kapiniu.— Ma 
žai rūpinosi apie savo tautie 
ežius, per tai atmintis jiojo ir 
bus greitai užmirszta.— Tokis 
tai galas iszsigymusiu isz savo 
tautos.

Amerikoniszki katalikiszki 
biskupai stengėsi sutverti ko- 
lonijes del Lietuviu, Lenku ir 
Slavoku ant “Westu”, nes mu
so prasergejimu yra, idant mu 
siszkei nesiduotu apsigaut. Te 
gul sau vokiszki— ajriszinei 
biskupai tvėrė kolonijes del 
Vokiecziu ir Ajrisziu o ne del 
muso tautiecziu. Su tuom už- 
manimu isz tolo ir turekites 
ant sargybos.

Trumpi Telegramai.
§ Staunton, Va.— Czionais 

temperencinei neiszlaimejo. 
Dabar vela po senovei guzute 
pardavinės.

§ Somerset, Pa.— Locni- 
nykas kasikiu ir milioniens 
Daniel Zimmerman likos nu
durtas per Antana Sicilian ku 
ris turėjo priesz jin piktumą.

§ Wilkes-Barre, Pa.— Jo
nas Czernas isz Hanover nu
puolė nog augsztu gonku ka
da vaikszcziojo laike mygio.

§ Brockton, Mass.— Sude
gė “market building verties 
210 tukstaneziu doleriu ant 
Main uliezios.

§ Vandalia, Ill.— Hacel 
Schmidt, 18 metu mergaite pa
budo nog ilgo miego kuri per 
105 dienas miegojo be petrau- 
kos.

§ Baltimore, Md.— Wil
liam Filtz mirė czionais ant 
inkstu ligos. Svėrė jisai 650 
svaru ir buvo sunkiausiu žmo
gum visoje aplinkinėje.

§ Japlin, Mo.— Juozas 
Cleary, kuris buvo užgriautas 
kasiklosia White Oak per tris 
dienas likos iszimtas gyvu ir 
sveiku.

§ Port Au Prince, Haiti.— 
Revolucijonieriai czionais lai
mėjo sa vo pasikėlime. Prezi
dentas Simonas iszkeliavo su 
szeimyna in Jamaika.

ISZ AMERIKOS.
Apvogtas per savo 

draugus.
Sharon, Pa.— JulusZirskis 

keliaudamas isz Jersey City 
in Ohio, sustojo Sharone atsi
sveikint su savo draugais. Ant 
stoties pasitiko su keleis, “ne- 
vos pažinstamais”. Visi nusi
davė in artima karezema ant 
stiklelio kuris suramina ir Ju- 
lukas ne nepajuto, kaip jin 
“draugai” isznesze laukan, pa
korė ant stulpo, apvogė nog 
visko ka turėjo o priek tam 
surdota ir czeverikus “drau
gai” dingo. Zirskis butu radęs 
pakorelio mirti, nes ant gilu- 
kio praejgei pateminia kaban
ti nupjovė ir vos jin adgaivi- 
no.
Turi 19 metu, o jau moti

na 5 vaiku.
Farmington, Mo.— Pati 

Williamo Knight, pagimdė ana 
diena trinukus—mergaites, dvi 
svėrė po septinis svarus o vie
na penkis svarus. Tėvai isz to
kios gausios dovanos garnio 
neiszpasakitinai džiaugėsi. Mo
tina turi vos 19 metu, o kad lig 
sziam laikui turėjo tik du vai
kus o dabar susilaukė tris 
ant kart, pęr tai turi penkis 
vaikus in laika pusketvirtų 
metu.
Motinu sapnai iszgialbejo 

vaikus nog smert.
Philadelphia, Pa.— Pen- 

kiolekos metu senumo Samue- 
lus Kay nuėjo in prūdą mau- 
dintis, nes jiojo motina jin 
melde idant ne ejtu, nes sap
navo kad jin patiko nelaime 
ir prijaueze, jog tokis gal jin 
patikti. Motinos persergejimo 
ne paklausė ir nuėjo su kitais 
draugais. Laike maudimo du 
jiojo draugai nuskendo ir Sa- 
muelus butu už trupuezio nus
kendęs, gelbėdamas savo drau
gus.

— Allentown, Pa.— Kai- 
melije Emans pakylo dydelis 
szturmas nakties laike. Perkū
nai su žaibais trenke be palo
ves. Pati Richardo Bindero ta
me laike sapnavo buk perkū
nas trenke in narna ir užmu- 
sze jiosios du sunu. Kada vela 
perkūnas trenke motina paky
lo isz lovos, nubėgo pas vai
kus in jiuju miegstube, persi 
kanot ar isz tikrųjų perkūnas 
trenke.

Paregėjus, jog vaikai miega, 
pabudino abudu ir prispyrė 
idant ejtu žemiu. Vaikai po 
teisybe ne norėjo ejti nes ant 
galo iszpilde norą motinos. 
Vos nulipo žemiu, visas namas 
sudrėbėjo—perkūnas isz tik
rųjų trenke in narna. Kada vi
sa szeimyna nubėgo ant vir- 
szaus, užtiko deganezia lova, 
kuroje vaikai gulėjo, perkūnas 
buvo trenkęs in lova. Acziu 
motiniszkam prijautimui ir 
sapnui, vaikai iszsigialbejo 
nog baisios mirties.

Sulaikė stritkari su 
revolveriu.

Chicago.— Jonas O niekis 
laukdamas ant praejnancziu 
stritkariu geisdamas važuoti 
namon, bet kunduktorei maž 
sau isz to dare ar Jonas sku
binasi namon ar ne ir ne vie
nas stritkario nesulaike. Jonas 
pražudęs vilti gavimosi namon 
nutarė naudot kitoki būda pri
vertimo kunduktoriu ant su- 
laikimo karu. Atsistojo ant 
sztangu iszeme revolveri o ka
ras tuo sustojo. Policijantas 
tuo jin aresztavojo. Sudže jio 
paklausė ar karas sustojo? “Ju 
bet, kad sustojo ir nesijudino 
isz vietos pakol ne inlipau!” 
Sudže paleido Joną.

Vietoje žuvies, pagavo 
mergina.

Winsted, Conn-.— Žuvauda
mas ant Mahkenac ežero, Fra-; 
nas Parsonas pagavo su mesz- 
kere navatna “žuvite”. Štaigait 
iszgirdo kliksma “esmu pagau
ta!”. Franas labai nusistebėjo“ 
kada paregėjo plaukent prie 
jio patogia mergina in kuriai 
užsikabino vaszas. Franas mer
gina paluosavo, nes pirma isz- 
gavo prižadejima nog savoi 
“žuvites” ar pavėlins jiaja 
suymt ant tikrųjų ir nuvest, 
prie altoriaus.

Brangios bulves.
Denver, Colo.— Isz prie-! 

žasties labai brangiu bulvii 1 
Milikene, Colorado, naudoja 
jiaises konia kaip piningus , 
Kokis tai P. A. Murphy ine- 
jas in karezema, iszgere du 
“drinksus” o in vieta piningu 
padėjo ant baro bulve. Szin- 
koris paėmė bulvia insidejo in 
stalcziu ir da Murphiui iszda- 
ve reszto penkis centus. (?)

50 pažeido.
Detroit, Mich.— Penkesdi 

szimts pasažieriu likos pažeis
tu o ne kurie isz jiu mirtinu 
kada susimusze du elektriki-.' 
nei karai ant Detroit United 
kelo ne toli Dearborn, de- 
szimts miliu nog miesto. Pa
žeistuosius nugabeno namon o 
mirsztanczius iu ligonbutes.
Pakinko savo paezia prie 

akecziu.
Kansas City, Mo.— Už tai 

kad jiosios vyras pakinkė jiaja 
prie akecziu drauge su mulais 
ir prispyrė idant ejtu aplink 
ūke, Mrs. Lafayette Choatiene 
apskundė savo vyra ir geidže 
nog jiojo atsiskirti. Nelabas 
vyras suriszo moterei rankas ir 
teip turėjo su mulais vaiksz- 
cziot po ūke o kada sustodavo 
tai aplaikydavo smagius ypus 
ant pecziu su storu diržu.

Choates tuom iszsikalbejo, 
buk kada jisai iszejdavo ant 
ukes tai pati priyminedavojau 
niki o idant jiaja nog to at- 
pratyt, nutarė paymti su savim. 
Vyras turi in 56 metus o mo
tere 24. Nedyvai kad senis už- 
videjo savo pacziulei.

— Isz Czelabinsko Rosijos 
danesza apie panaszu atsitiki
ma. Storasta Taszkajew važia
vo in Kumlauska mierije su- 
jeszkojimo tarnaites. Sugriž- 
tant jiam nubodo važiuot pa
lengva, iszkinke viena arkli 
isz vežimo o pakinkė prie di- 
szelo savo paezia. Vargsze mel 
de susimilėjimo, nes tasai plak 
damas be milaszirdystes liepe 
traukt vežimą. Kada tokiu bu- 
du pervažiavo tris viorstas, pa 
kinkė vela arkli kuris truputi 
pasilsėjo o pusgivia savo pa
ezia inmete in vežimą.

Dideles ugnes.
Mt. Carmel, Pa.— Ugnis 

sunaikino plitinycze Jono 
Bright. Bledes padare ant 10 
tukstaneziu doleriu.

— Hamilton Ont.— De- 
szimts ypatų pražuvo ugneje, 
kuri sunaikino dydeli paikszu 
narna užmiestije.

Rado sztaina mariniu 
sloniu.

Los Angeles, Cal. — Dakta
ras Townsend su savo pagial- 
binykais iž American Museum 
of Natural History atrado ne
tikėtinai Gulf of Californijoi 
nepaprastus marinius gyvento
jus vadinamus mariniai sloniai 
(Macrochimus AngustRostris). 
Dydžiausias isz jiu turėjo 21 
pėdas ilgio kuri daktaras nu- 
szove o penkis mažesnius suė
mė gyvais. Žinunai senei tvir
tino buk marinei sloniai jau 
dingo isz szios pasaulės.

Laivas apsivertė, 7 nus
kendo.

Massena, N Y.— Ekskursi
nis laivas “Sirus” plaukentis 
isz czionais in Cornwall užėjo 
ant piesku, iszsiverte o septini 
pasažieriai nuskendo. Suvir- 
szum 70 ypatų likos iszgelbe- 
tais. Tame laike kada laivas 
apsivertė visi pasažieriai sėdė
jo ant virszaus.
20 metu nekaltai kalėjimo

Pittsburgh, Pa.— Andrius 
Carnegis tomis dienomis, pas
kyrė $40 ant menesio pensijos 
del Andriaus Put, slavoko, 
pakol gyvas bus už nekalta 
■atsedejima kalėjime per 20 
metu. Nužiūrėjo jin kaipo ža
dintojus fabrikinio sargo 
Thompsono kuris likos nužu- 
dintas Bradocke 1890 mete li
kos apkaitytas ir nubaustas 
ant viso gyvasezio in kalėjimą. 
Tomis dienomis draugai Puto 
aplaike isz Austrijos prisipaži
nimą vieno žmogaus kuris mir 
damas prisipažino buk tai ji
sai papilde žudinsta o Putas 
yra nekaltas. Paluosuotas ka- 
liniukas iszke’iaus pas savo 
paezia in Austrije kurios ne 
buvo mates per 20 metu o už 
jiojo nekalta kentejima milio- 
nieris Carnegis jiam mokes 
pensije po 40 doleriu ant me
nesio.
Paszauke kuninga novos 

pas ligoni ir sumuszc- 
Tonawanda, N.Y.— Apie 

įiuriau Lafct atėjo pas kuayga 
Bubacza du nepažinstami su 
praszimu idant nusiduotu pas 
ligoni. Kunygas nevilkinda
mas paszoko isz lovos apsiren
gė ir iszejo pas ligoni. Kada 
nepažinstamas nuvede ant ma
žai apgyventos uliezios kirto 
netikėtai su kokiu tai innagiu 
kunyga in galva ir prasiszali- 
no. Kunygas puolė apsiliejas 
krauju. Praejnanti žmonis ra
do pažeista kunyga ir nuvede 
in klebonije. Policije jeszko 
niekadeju.
Vaiskus szauna in strai- 

kierins.
EI Oro, Mex.— Kasiklosia 

La Esperanza pakylo straikas 
o darbininkai ėjo kėlu in EI 
Oro kur prisiskyrė kiti strai- 
kieriai isz kasikiu Mexico. In- 
eja in miestą paluosavo isz ka
lėjimu savo draugus kurie buvo 
patalpyti už in vedima straiko. 
Vaiskas užklupo ant straikie- 
riu szaudami be jokio susimi- 
lejimo. Keturiuoleka angleka- 
siu puolė negyvais nog pirmu
tiniu szuviu o daugeli likos 
pažeistu. Terp anglekasiu 
vieszpatauje dydele neapikan- 
ta prieszais randa.
kndykio kaulai kamine.

Pittsburgh, Ba.— Kada czis 
tino kamina name Jono Man 
cziaus ant 2612 Sarah uliezios, 
vienas isz burdingieriu užtiko 
kamine kaulus kudykio kuris 
galėjo turėti apie metu senu
mo. Kaulai radosi maisze. 
Manczius taji narna nesenei 
buvo nupirkias.

Policije dabar jeszko szei
mynos kuri gyveno tame name 
du metus o kuriu vienu metu 
mergaite buvo slaptingai din
gus. Kada policije apie mer
gaite klausinėjo tėvu, tai atsa- 
kimo jokiu neaplaike. Dabar 
mena buk tėvai savo kudyki 
nužudė ir paslėpė kamine.

ATSAKYMAI.
Del daugelu.— In Kanada 

nevelintumem keliauti dirbti 
ant farmn. Suv. Steituosia rei
kalauja teip-gi daugeli darbi
ninku o ir moka gerai. Norė
dami darba ant farm u nuejki- 
te pas pirmutini ūkininką o 
jago darbininku reikalaus tai 
priyms.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Nelaimingoji iszeivyste.
“Birž. Vied” No. 151 raszo 

gavusi žinias, kad naujai dau
gelis rusu gyvenaneziu Toli
muose Rytuose, iszvažiavo 
Australijon ir Gavajaus salos- 
na.

Yra daugelis tam tikru 
agentu, kurie kalbina rusus 
važiuoti Kanadon Gavajaus sa 
losna ir Australijon. Iszeivems 
siūlomi aukso kalnai, o tuo 
tarpu vargszai papuola beveik 
vergijon. Valgis menkas, dar
bas sunkus, mokestis visai 
menkas priežiūra baisi, iszei- 
viu laiszkai net yra peržiuro- 
mi. Grižti tėvynėn negalima, 
nes iszeivis turi atadirbti už jo 
atvežimą ir paimta isz virszaus 
paskola, be kurios negalima 
apsieiti.

Paskutiniausiais metais to
kiu budu iszvežta rusu keli 
tukstaneziai. J uos ypaeziai 
renka Charbine, Japonu Ar
tūre, Dalniame, Girine ir ki
tuose miestuose. In ta vergija 
gudriems agentams pasiseka 
prikalbinti visokiu luomu ir 
užsiėmimu žmonių: eina ton 
vergijon amatininkai darbiniu 
kai atsitarnavusieji kareiviai, 
valstiecziai-iszeiviai ir net ne- 
teke vietų inteligentai. Invai- 
rus Tolimųjų Rytu laikrasz- 
cziai spauzilina tam tikrus in 
rusus iszeivius atsiszaukimus, 
siūlydami turtus. Eina staeziai 
nelaimėn netik vyrai, bet ir 
moteris net-gi visos szeimy
nos.

Javai Rusijoje.
Sziuosmet apskritai imant, 

atrodo vidutinai. Pagal surink 
tu žinių isz 72 gubernijų 15 
gub. žiemkeneziai silpnoki, o 
38 gub. labai geri, 57 gi vidu
tiniai. Vasariniai javai silpno
ki 11 gubernijų, 19 labai geri, 
o visose kitose— vidutiniai.

Kirmėle gerklėje.
Pelawas, Kanhazas.— Ru- 

siszki laikraszczei raszo sekan
ti atsitikima. Ant pievos mie
gojo piemuo su atidaryta bur
na. Staigai pabudo ir pajuto 
baisu skausmą gerkleje. Pake
le ranka prie burnos ir persi
tikrino, jog isz burnos kabo 
uodega dydeles kirmėlės. Pra
dėjo traukti visom pajėgom 
idant kirmėlė isztraukti kuri 
laike migio inlindo in gerkle: 
nes visi stengimai nuėjo ant 
niek. Ant riksmo piemens su
bėgo jiojo draugai ir teip-gi 
pradėjo traukti ir nutraukė 
uodege o galva pasiliko vidui. 
Užsodino nelaiminga piemeni 
ant arklo mierije nugabenimo 
pas daktara nes kelionėje nu
mirė.

Gulėjimas su žiurke.
Žaleriže, Lenkije.— Jonas 

Pakrempek, darbinykas pare
gėjo ka toki skylėje mure. Pa
ėmė su ranka, nes tuojaus su
kliko isz skausmo; dydele 
žiurke insikando jiam in ran
ka. Pradėjo kratyti su ranka 
nes žiurke isz baimes "nepalei
do pirszto ir da daugiau insi
kando. Su dydelu vargu užmu- 
sze žiurke ir tik tada jiaja at- 
plesze.

Brolci broli primusze-
Netoli Utenos Kauno gub. 

sodžiuje Verbunu tris broliai 
Ilcziukai grebe sziena. Begreb 
darni susipyko ir susimusze A. 
ir D. su geležine szake, reže 
Liudvikui in galva ir smarkiai 
sukruvino. Tas atsitiko liepos 
1d. sziu metu.

Geda-geda broliams taip 
musztis.

ISZ VISUSZAL1U.
Tragiszkas atsitikimas.
Hohenstein, Vokietije.— Tu 

la bob-daktare kuri prižiuri- 
nejo serganezia motere, paliko 
ant stalelio bonkute su lyzolu. 
— Trijų metu mergaite priė
jus prie stalelio iszgere truciz- 
na ir tuojaus mirė. Bob-dak
tare teip tuom atsitikimu per
siėmė, kada sugrižo namon, už 
trucino savo vyra, duktere 20 
metu senumo ir save. Ant ry
tojaus kaimynai užtiko lavo
nus.

Pastebėtinas apslreiszki- 
mas ant dangaus.

Parižius, Francuzije.— Pra
ejta nakti, astronomai czionai- 
tiniam obsevatorium paregėjo 
pastebėtina apsireiszkima kuri 
negali iszaiszkyt. Ant dangaus 
ties miestu pasirodė du ugni
nei ratai isz kuriu iszejtinejo 
ugnine liepsna, kurie dingda
vo už miglu baltu kaip snie
gas. Tasai pastebėtinas apreisz- 
kimas davėsi matyt apie dvi 
minutas po tam dingo.

(Žinomu daigtu, yra kad 
muso žmonis in tokius regėji
mus labai intiki, bet toki re
gėjimai daugeli kartu jau isz- 
sipildo laike dydelu atsitikimu 
ant svieto, juk ir dydelis poe
tas Adomas Mickeviczius, ra
šydamas 0avo. rasztuosia 
“Konradą Vallenrod” sekan- 
czei:

“Kada amaras užeis Lietu
voje”— tada ketino pasirodyt 
kokia tai plagine merga, kuri 
ejdama po žeme smaugė žmo
nis ant galo ketino atsirasti 
kokis tai križiokas kuris suli- 
gys miestus ir kaimus su že
me. Ir garsingas Sinkeviczius 
pradedamas raszyti savo “Trio 
logia” pradėjo nog ženklu ant 
dangaus kurie ketino pasiro
dyt 1648 metu.

Yra tai stebėtinas dalikas, o 
vienok ne labai norisi in tikėti 
idant toki apsireiszkimai ant 
dangaus turėtu turėti kokius 
ausineszimus su žemiszkais vei
kalais R.)

20,000 krikszczioniu begu 
nog Turku.

London.— Miss. Edith Dur
ham danesza isz Zatrijebee se- 
kanezia žinia:

“Albanijoi randasi tik vie
na pustine. Visos moters ir 
vaikai iszskyrent taisės ka li
kos sudegintos namuosia arba 
subjaurintos per turkiszkus 
Žalnierius, pasislėpė kainuosią 
ir urvosia ir pradeda mirti isz 
bado. Isz skaitlaus 20,000’gy- 
ventoju tik pasiliko 2144.

Turkai degina ir apipleszi- 
neje bažnyczes, jiuju vienat- 
niu mieriu yra iszžudint visus 
krikszczionius. Albanai vėlina 
paneszti mirti ne kaip būti 
toliaus po valdže Turini. Jago 
cilizavotas svietas nepribus in 
pagialba vargingiems Alba
nams tai Turkai visus isz- 
pjaus”.

Revolucije ant Kubos?
Havana, Kuba.— Buvusis 

jenerolas Acevedo su deszimts 
draugu pradėjo revolucije Re
gioje d in kėlės valandas pri
siskyrė prie jio da 200 pasike- 
leliu. Acevedo davė preziden
tui Gomezui penkioleka dienu 
idant pamestu prezidentieta 
jagu in ta laika ne iszpildys 
prisakimo, tai visa Kuba pasi- 
kelelei ketina sudegint. Vais
kas jeszko pasikelelio ir jiojo 
draugu.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Žiežiuarei.

(Traku apskr.) 21 birželio 
Antkainio sodžių isztiko baisi 
nelaime; sudege apie 36 kie
mai, kuriuose beliko tik 17 
kluonu triobos gi, svirnai tvar 
tai ir 18 kluonu pavirto in pe
lenus.

Ugnis padare labai daug 
nuostoliu nes tai buvo puikiau 
sias^sodžius visoje Žiežmarų 
parapijoje. Ūkininkai, acziu 
gerai žemelei, buvo insigyve- 
ne, pas viena tik ūkininką sa
ko, sudege apie 200 pudu 
kviecziu ir tris aruodai rugiu.

Pradėjo degti vidudieni. 
Gaisro priežastimi intariamas 
moterų neatsargumas su Ugne. 
Moteris ta diena skalbė žlug
tuose audeklus [ir visa diena 
szilde vandeni. Nuostabu kad 
sziame kaime ir pereitais me
tais 29 gegužes sudege apie 23 
kiemai beliko tik keli kluo
nai. Isz pernykszcziu padegė
liu sziemet nukentejo tik vie
nas, kurs ta diena tik-ka baigė 
dengti triobos stogą, ir už dvie 
ju valandų vėl liko be pasto
ges. Per dvejis metus isz 62 
grinezu liko nesudegusios tik
tai 4. Beaimanuodami žmone- 
liai patis save kaltina, kad pe
reitais metais nepaklausė kle
bono, kuris ragino juos skirs
tytis vienasedžiais. Dabar jau 
rods, paklausys patis ir kitiems 
patars.

Birsztonas.
(Vilniaus gub.). Isz panede- 

lio in utarninka nakezia t. y. 
birželio 20—21 d. (s. k.) ap
vogta Birsztono klebonas. Pik 
tadario inlista per langa in 
miegamaji kambari ir isznesz- 
ta auksinis laikrodėlis už 200 
rubliu, akiniai už 13 rubliu 
ir pinigu makiukas.

Kidoliszkiai.
(Marijamp. ap.). 1 d. liepos 

9 vai. ryto sudege ūkininko J. 
Urbanavicziaus kluonas ir 
tvartai. Ta nakti gulėjo kluo
ne koks tai nepažinstamas žmo 
gus.

RYGA.
Pasekmes girtuoklevimo.

K. Kaulinas gyvenantis 
Szreinbusze, užėjo pavakare in 
vieszbuti “Varszava” Did. 
Griesznos gat. No. 36 gerokai 
iszsigere degtines ir alaus ir... 
už [stalo sėdėdamas užmigo. 
Apie 12 vai. nakti, kada viesz 
būti reikėjo uždaryti tarnas 
Kaulina pabudino, kuris pasi 
juto esąs be batu be laikrodė
lio, o isz kiszenee nežinia keno 
iszimta kapsziukas kuriame 
buvo 16 rubliu paszpartas ir 
kiti dukomentai.

Motina užmuszej’a.
“Ryg. Nauj.” No. 26 buvo 

raszyta kad liaudies maudykle 
je Kurtingofe rado mergaites 
negyva kuna. Dabar policija 
surado ir minėtos mergaites 
motina Kunigunda Czepulyte, 
kuri prisipažino, kad užsmau
gus savo dukteri Agota Czepu 
lyte, kuri tarnavo traktieriuje 
Budde Romanovskos gatv. No. 
68. Agota Czepulyte yra Kuni 
gundos Czepul. bepanaujant 
susilaukta duktė o kad pagal 
žmonių nuomone, tas esai.didis 
nusidėjimas ir geda, tai ji, ma
tyt nuo tu nemalonumu norė
dama iszsiliuosuoti, papilde 
žmogžudyste. O tamsybe, tam
sybe!

Ant pardavimo.
Parduoda farmas, namus, 

lotus, visokius biznius, puikus 
salunas ir daugybe kitokiu 
daigtu. Norintieji ka pirKti 
kreipkitės pas mane o busite 
visame užganėdinti, (to 66).

J. J. Kweder
622 Market st. Waukegan, HL



PAVOGTA KARALAITE
Kuria Pagriebė Kapitonas Laivo ir 
kaip jia surado Junker pritupėjus.

Pamate tai labai nudžiugo 
jog turės kame kruopas virt.

Ant ritojaus vienas likosi 
virt kruopas, o Junker pritu
pėjus su dviem savo tarnais 
iszejo ant medžiokles.

Kada jau szis baigė kruo
pas virt, inejo in grincze bal
sei didelis žmogus ir paklausė:

— Ka tu cze veiki?
O tas Žalnierius atsake:
— Kosze verdu.
Dažinojas jog kosze verda, 

prasze paragaut, nes pažiurė
jas jiam in akis pamislino, jog 
gali viską iszragaut ir nedave. 
Tada tas milžinas priszoko 
prie Žalnieriaus, sumusze, ko
sze iszede ir iszejo.

Tada szits ka greicziause už
kaite antru kartu^kosze, o pats 
atsigulė in lova.

Kada pritupėjus su savo tar
nais parėjo no medžiokles, o 
radę kosze ne iszviruse paklau
sė:

— Ka veikei kad kosze ne 
iszvirei.

Žalnierius atsake:
— Galva pagaravau tai tu

rėjau atsigult.
Junker pritupėjus palaike 

už teisybe, pataisė ugni pabai
gė virt kosze, pavalgė ir nusi
davė ant atsilsio.

Ant ritojaus kita palikojvir- 
tie, nes su tuom tas pats atsiti
ko, o teipos-gi ir su trecziu tas 
pats atsitiko.

Ant galo Junker pritupėjus 
perpikes tarė:

— Eikit jius visi medžiot, 
o pamatisit kaip asz viską in 
laika padarisiu.

Visi tris žalnierei iszejo me
džiot, o Junker pritupėjus Ii 
kos virt pietų.

Iszeja visi žalnierei viens ki
tam pasakė kas {jiem atsitiko 
ir džiaugėsi kad ir Junker pri
tupėjai teip bus.

Kaip tik kosze iszvire sztai 
ineina tas pats milžinas ir pra
sze kad duotu koszes paragaut 
o_kada paragavo pagire jog 
gardi, o po tam prasze kad 
duotu ka iszsigert nes Junker 
pritupėjus pasakė, jog nieko 
ne turi, ir liepe milžinas Jun
ker pritupejui sėst už stalo. 
Bet Junker pritupėjus ant to 
ne tiko ir tarė:

Tu sėsk už stalo, o asz sesių 
ant krėslo kur galėsiu ugni pa- 
taisit kad kosze geriau virtu. 
Sutiko ant to ir susėdo kaip 
Junkeris sake.

Tada milžinas barksztele su 
kumszte in stala ir iszoko dvi 
bonkos vino ir dvi czierkos, 
milžinas pripilęs czierkas tarė:

— Tu man davei valgit, o 
asz tau gert. Ir gere “abudu, o 
kada Junkeris pajuto, jog jau 
užsigėręs tai sumislinoj ne 
gert, bet ne gale atsisakit tai 
kaip milžinas ne mate tai jis 
vis pro peži pile in puodą.

Iszgere daugibe bonku, o da 
Junkeris ne girtas buvo o mil
žinas jau buvo gerai iszsitrau- 
kes, o da vis ne paliovė gėrės 
norėdamas 'Junkeri nugirdit, 
nes tas net puse katilo pripilė 
vino. Milžinas pasigėrės užvir
to ant suolo. Tada Junkeris 
pamislino: kaip jis pabus gal 
cze kas ne gero atsitikt, [iszsi- 
trauke arba reže per sprandą 
ir nusirito galva, jog net žeme 
sudrėbėjo kada milžinas susi- 
burzde, o Junkeris net nusigan 
do isz tokios baisios smerties.

Kada pareja anie Žalnieriai 
rado milžiną negi va o Junkeri 
sveika sukapojo in szmotelus 
milžiną ir iszmete laukan, o 
po tam pradėjo givent be jo
kios baimes.

Viena nakti prisisapnavo 
Junkeriui karalaite kuri atė
jus tarė:

— Antra nakti kaip atsi
gulsi tai iszmes tave isz lovos 
ir valkios tave po asla, nes ne 
žodžio ne isztark ba pražūsi, 
o kada nustos valkioja nusi- 
duok in lova ir po pagalve ra
si bonkute su giduolem tai pa
tepk kur skauda o nustos.

Pabudes’pradejo mislit kas 
tai galėtu but do per sapnas. 
Sukilę visi pavalgė ir visa 
diena perleido ant medžiokles, 
pareja vakare pavakarieniavo 
ir sugulė. Da ne sumigo Jun
keri pagriebė, iszsitrauke isz 
lovos ir teip nemilaszirdingai

Mariute mieste Atlantike,
Suprato kad žmonis netyke,

In Szenadori sugrižo, 
Pas Joną savo pargrįžo.

— Kur Jonas ?

važio ir daužė po stuba, kad 
vos givas liko. Bet neiszdave 
jokio balso. Ir kaip nustojo 
tai jis kiek galėdamas prislin
ko prie lovos ir rado po pagal
ve kampe bonkute ir kaip tik 
pasitepė su tuom giduolem 
tuojaus nustojo skaudėją ir vėl 
buvo teip sveikas, kaip ir pir
ma.

Kiti žalnierei nieko ne gir
dėjo kas dėjosi.

Ant ritojaus Junkeris nėjo 
pats ant medžiokles tiktai isz- 
siunte savo Žalnierius, o jis sė
dėjo namie susirupines per 
diena. •

Anie tris sugrižo jau net pa
vakare namon, pavalgė ir nu
sidavė ant pasilsio.

Kaip tik Junkeris spėjo už- 
migkt prisisapnavo jiam velei 
karalaite, kuri atėjus tarė:

— Szenakt tau diržus isz 
pecziu pjaus, nes jagu tu nori 
mane iszgelbet tai kensk ir 
balso ne iszduok ba tau smer
ties ne padaris, o kaip jau pa
leis, tai priejas in lova rasi an
tram kampe bonkute su giduo 
lem tai pasitepsi ir liksi svei
kas.

Pabudęs mislino kas tai ga- 
lėtu but per sapnas. Kada da 
jis nepabaige mislit, pasijuto, 
pagriebė ji už sprando, iszme
te isz lovos ir iszreže diržus isz 
pecziu. Kente nebagelis daug, 
nes bijojo baisa iszduoti ba 
buvo persergetas per sapna.

Kada paleido tai jis buvo 
labai apslobes, jog vos prislin
ko prie lovos, pasiėmė bonku
te pasiszmeravo ir buvo svei
kos, jog mažiausio skaudėjimo 
ne jaute. Po tam pasimeldė ir 
spakainei atsigulė. Kaip tik 
užmigo prisisapnavo jiam teip.

— Jau dabar mane kaip tu
ri, kaip užsikelsi tai lovoi jesz 
kok, o rasi rauta, tai su tuom 
raktu jeszkok sienoi rskile ir 
atrakik o rakta velei iszsi- 
trauk.

Ant ritojaus pabudęs Jun
keris, tuojaus eme jeszkot rak
to, o kada atrado bet nenore 
kad anie žalnerei matitu, isz- 
siunte ant medžiokles, o pats 
eme jeszkot sienoi skilęs, ir 
ant galo atradęs ja atrakino ir 
atsidarė dūręs in pakaju kuris 
buvo teip puikei iszroditas 
kad jiam net akis apmarko. 
Teip jis isztrauke rakta inejo 
in ta pakaju nes buvo tuszczes 
ir vėl ne žinojo ka pradėt ir 
vėl eme po sienas jeszkot ki
tos skilęs, o kada atrado ' skilę, 
inkiszo rakta ir vėl atsidarė du 
res ir labai nusistebėjo kada 
pamate puiku pakajeli, o jame 
sedinte patoga pana, o kada 
jije pakėlus galva pamate Jun 
keri paklausė jio:

— Kas cze tave žmogeli at- 
nesze in tokia pavojinga vieta? 
jog cze vartavoja baisus milži
nas. Tada Junkeris atsikvo- 
tejas atsake.

— Ir pats ne žinau kaip in 
czion gavausi. Kaip rodos tai 
tik Dievas in cze atnesze.

Ir iszpasakojo visus savo 
atsitikimus ir pasakė, jog jesz- 
ko karalaus dukters kure 
koks tai laivorius pavogė.

Iszgirdus tai karalaite pa
klausė jio ar jis turi koke žen
klą, jog jis tikrai jeszko jios.

Tada Junker padavė jai 
žiedą su karaliszku paraszu 
kuri jiam karalus padovanojo. 
Ir kaip tik jije pamate žiedą, 
tuojaus pažino savo tėvo para-

sza. Tada jiji prisipažino, jog 
tai yra ta pati kurios jisai 
jeszko ir sėdus szale jio mei
lei kalbėjosi tarp saves, o ir 
ant galo pasimilejo viens kita, 
sumainė žiedus ir padare pri- 
siega, jog jau niekad nesiskirs, 
ir jog jau dabar jie kaip ženo- 
ti.

Junkeruijos žiedas buvo per 
mažas teip, jog tik vos ant na
go mažiuko pirszto lindo. Teip 
Junker pritupėjus pasidėjo jin 
ant lango.ĮĮSzitai iszgirdo trau
kimas! po virszutine stancija 
nusigando ir nubėgo pažiūrėt. 
Bet vėl apsimalszino ba pama
te tik savo Žalnierius kurie 
plesze auksa no seinu ir gabe
no m lai va.

Kada nugabeno visa bran- 
genibe in laiva leidosi ir Jun
keris su karalaite ant laivo.

Kada pradėjo laivas plaukt 
Junkeris atsiminė kad žiedą 
užmirszo ant lango. Tuojaus 
liepe laiva sustabdit ir plauke 
ant czaiku in kraszta.

Karalaite norėjo nog to jin 
atkalbint bent niekaip ne ga
lėjo ir paemes 12 Žalnierių nu
plaukė prie salos, nuėjo instu- 
bele ir pasiėmęs žiedą grižo 
adgal.

Persigando kada pamate 
jau tolin plaukenti laiva ba 
kapitonas laivo kaip tik pa
mate mergina pamilejc jaja ir 
liepe važiuot palikus Junkeri.

Kapitonas laivo priverti ka
ralaite idant sakitu tėvui, jog 
jis iszgialbejo ja o ne Junke
ris, o karalaite matidama jog 
jau Jankeris likos, o szis tei
pos-gi buvo patogas viras, o ir 
bijodama kad kur kitur nenu- 
vežtu prižadėjo užgana padarit 
jio norams.

Junkeris pamatęs laiva to- 
linantes liepi Žalnieriams sėst 
in luoteli ir vijitis, žalnierei 
mokanti irtis butu davija lai 
va ba luotelis teip kaip lideka 
nere virszum vandenio ii1 jau 
ne toli buvo no laivo kad szi- 
tai pakilo viesulą prade vilnis 
diditis kas kartas teip jog jau 
ne galima buvo toliau irtis. No 
rint Junkeris spire, idant žal
nierei vytųsi bet jie bijodamie 
si smerties ne klausi jio, tik 
skubino prie kraszto ba jau 
vilnis luoteli tai ant vieno galo 
state tai vėl ant kito teip, jog 
jau ir Junkeris pabūgo ir tik 
stovėdamas lauke kol prisiirs 
prie kraszto. Kada buvo jau 
arti kraszto vilnis pastate luo
teli ant galo, nuneszi prie 
kraszto, apverti ir visi žalnie
rei prigeri, tik Junkeris vos 
spėjo užsigriebt už karklu ba 
jis nieko neveiki, kada buvo 
ant luotelo tai spėjo užsigriebt 
o žalnierei ne spėjo

Likes vienas nusidavi in ta 
stubele kurioje pirma gyveno 
ir tenais būdamas vienas sau 
nieko ne veiki tik vaiksztiojo 
po girres. Ant galo atrado teip 
dideli kaina kokio da buvo ne 
matias užėjo ant virszaus, o 
ant jio rado visokiu regalu ir 
dudelu, ir pamislino sau:

— Kas tai galėtu but, jog 
cze jokia žmogista ne gyvena, 
o cze visokiu dudelu randasi. 
Ir paemes viena dūdele už- 
szvilpi, o po tam ižgirdo per 
girre ateinant baisu oszima ir 
paszkejima. Ir atbėgės zuikis 
tari:

(Tolaus bus).

Keli kuenkai,
Narsus pesztukai, 

Susitarė ant prieszu užklupti, 
Ir gerai kaili iszlupti.

Prieszai užpuolus iszsisaugojo, 
Ba iszlaiko api tai dažinojo; 
O kad pesztukai ne laimėjo, 
Ant keliu Slavoku užėjo.

Ir butu kaili slavokam iszpe- 
ria,

Kad tik butu juosius inga- 
. 1 'Ja- 

Pribuvo in szieze
Isz Szenadorio jauna ajrisze, 

In tarpa insisuko,
Su kumszcze pasuko, 

Per nosias, per terlas teip ap
taise,

Toji motere narsi, 
Kožnas juka apsiliejo, 

Apsilaižė ir szalin nuėjo. 
Kad tokiu moterių daug butu, 
Tai niusztiniu tiek neatsibutu.

* * »

Dalibuk geri laikai užejna, 
Jagu bobeles in karezenu?

ejna,
Tai ir gerai, kaip virus isz= 

vaduoje,
Ba bobeles da smarkiau ule- 

voje!
Ka jioms vyrai giluoje, 

Gere puikei o ir susirupeziuoje, 
Su nagais, kaip kates draskosi, 
Už kudlu paganckos paszosi.

Asz vyruezei abeeze,
Matyti labai norecze,

Kaip indukus boba kanalije, 
Karczemoj pakele batalije. 
Kvoteriuko nesigaileezia,

Dahbuk, abeezia!
Sorkiu geresniu ne norecze, 

Kad tokia musztine matycze?
Ne vienas gal mislina, 

Taradaika meluoja,
Ne szi ne ta loja.

Juokingai iszrodo, 
Kaip grinorka pasirodo, 

Kada pribuna isz užmarės,į 
Tai szirdeles, pilnos smarves.

Kaip kuodas iszrodo, 
O bet mandrybia parodo, 

Mislina kad kokia grafiane, 
Panaszi in Gavronskiene.

Akis primerkęs, 
Lupa patempęs, 

Nuolatos cziaupesi, 
Ir rodos ko baidosi.

Mislina kaip in czion pribus, 
Tuojaus dydele poni bus, 

Dievaž asz ne galiu žiūrėti, 
Ba net vercze mane vemti:

Veluk buki mergele glamoni, 
Tada busi del vyru maloni, 
Žinoma, per daug nesiczvie- 

ryk,
Ir prie vyru nesigretyk;

Turi visada, 
Būti davadna.

Ne turi toj bezdžionkauti, 
Katra nori gera vyra gauti, 

Ba vyrai ne yra kvaili,
Ir ne vaikai maži.

Jiejei mato, katra ko verta, 
Kad ir ne butu per kitus girta 

Jau jiuju ne prigausi, 
Katra ir norėtum, ne gausi,

Bus gana, ejsu gribauti, 
O po piet in svietą kelauti!

Girtuoklis sude. Sudžia:— 
Žmogau, ar nesibijei Dievo! 
jau dvideszimta karta esi bau
džiamas už girtuoklyste.

Girtuoklis:— Ka asz kaltas, 
ponas sudžia! ne kiekvienas 
žmogus turi stipria galva.

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolančius plaukus, prigialbsta 

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

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

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Szipkortes ant visi u 
Geriausiu Linijų in ir greieziausiu 
isz Lietuvos ir kitu daMu Svieto.

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

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

m

Del muso vaiku.

Iszgitlintas melagis.
Vienas kaimuoezius turėjo 

sunu vardu Mikola, kuris mė
go tankei bile ka pameluok

Viena karta nusiute tėvas 
Mika in ne tolima kaima su 
reikalu. Kėlės ejo’per girre. 
.((Mikas grįždamas namon už
truko girnoje rankiodamas uo 
gas ir jeszkodamas paukszti- 
niu lizdeliu bruzginuose. Ka
da sugrižo namon, tėvas jio 
paklausė, del ko teip ilgai už
truko? Mikas apsakinėjo, jog 
girrioje užtiko teip dideli szu- 
ni kaip jautis, ir jog nusigan- 
dias insikabino in medi ir teip 
ilgai medije tupėjo, kol szuo 
ne atsitraukė.

Ne pagelbėjo ne praszimai 
ne bauginimai, idant Mikuti 
priverst ant pasakymo teisy
bes.

Kada jiam tėvas perdestine- 
jo, jog tokiu szuniu ne ira, Mi
kutis su verksmu prie savo me- 
lagisles laikėsi.

Tėvas mate, jog nieko ne 
veiks ir Mikuczio ne privers 
prisipažint, pastanavijo kito
kiu spasabu panaudot.

In kėlės dienas iszsirengi 
tėvas in miestą ir paėmė su sa
vim Mikuti. Jau isz tolo pa
mate bažnycziu boksztus.

Džiaugsmingas Mikas pa
matęs tai, ne žinojo apie ka 
p’rmiause tėvo klaust, kada 
jau buvo arti miesto, paregėjo 
labai dideli tilta.

— Kas tai ira?— paklausė 
Mikutis.

Tai ira tiltas, per kuri eisi
va, atšaki tėvas. Nes persergsz 
ežiu tave, jog ant to tilto bai- 
sibe dedasi. Szitai, jagu kas 
te ira pamelavias o per jin 
praeina, turi parpult ir sau 
koja nusilaužė. Bukie tu ran
gus, idant ir tau kas pikto ne- 
sistotu.

Tiejei žodžei perveri Miku
ti, kuris pagriebi tėvui už 
skverno ir sulaikinejo, idant 
ne skubintu, taridamas:

— Teveli, tasai szuo, ka 
asz girrioje maeziau, tai ne 
buvo teip didelis kaip karve 
Galėjo but kaip didelis ver- 
szis.

Tėvas nuduoda, jog tosios 
kalbos Miko ne girdi, da grei- 
cziau skubino link tilto.

Rankos Miko pradėjo drė
bėt, pabalo, o nutveriąs su 
abiem rankom tėvui už kojos 
paszauki.

— Tete, tasai szuo tiktai 
teip buvo didelis kaip muso 
tas mažiausias versziukas.

Tėvas ir dabar nudavi, jog 
ne girdi; tiktai jau konia vilk
te vilko sūneli su savim.

Kada jau buvo suvis arti 
tilto, tėvas atsigrižias in Miku
ti liepe persižegnot.

Persigandęs Mikutis puoli 
priesz tęva ant keliu su verks
mu tari in jin.

— Teve brangus, tasai szuo 
buvo tiktai tokis didelis kaip 
kožnas kitas.— Asz ne eisiu— 
teveli— ba man koja nuluž.

Teveli, jau viską pasakysiu.
Girrioje suvis szuns ne bu

vo.
Atsimink ka asz tau pasaki- 

siu. Melagio niekas ne ken- 
cze. Ir melagis stojasi vagis 
ir razbaininkas, kuriam tan- 
kiause galva nukerta.

Iszgazdintas Mikutis no tol 
niekad ne melavo.

Sąžiningas Mikutis.
Ant kelio daug vaiku links

mai szokinejo; daugybe žmo
nių szen ir ten vaikszcziojo, 
galybe vežimu važinėjo. Mi
kutis taipo-gi linksmas žaidė 
su savo draugais, smagiai szo- 
kinedamas. Staiga jis pamate 
ant kelio blizganti pinigėli; 
tai buvo gražus, naujas de- 
szimtukas.

Labai nudžiugo vaikinas, 
radęs pinigą; jis dabar dar 
linksmiau szokinejo ir szuka- 
vo. Paskui jis pradėjo svars
tyti, ka pirks sau už rasta pi
nigą: riestainiu, saldumynu, o 
gal mėlyna, ar raudona pai- 
szeli (alaveli)?!.... Ne, ge
riau pirksiu sau nauja sąsiu
vini ir jame priraszysiu gražiu

lietuviszku dainelių ir apysa
kėlių.

Taip be galvodamas, jis pa
mate pažinstamaja Onyte, ku
ri, liūdnai ir gailiai verkdama, 
tartum, ko jieszkojo ant ke
lio.

— Ko verki, Onute?—pa
klausė Mikutis.

— Dievuliau Tu mano!— 
verke mergaite:— mama siun
tė mane nupirkti pyrago ma
žam broliukui, bet sztai nelai
me skubiai bėgdama, pame- 
cziau deszimtuka.

Tarus tuos žodžius, Onute 
dar labiau pagavo raudoti.

— Nusiramink, Onute! ne
verk, nes asz radau tavo pini
gą; sztai imk jin ir pirkia, ka 
tau mama liepe.

— Mikutis padavė jai de
szimtuka. Onute nusiszluoste 
veiduką ir linksma, lyg kregž
dute, nubėgo pirkti pyrago.

Liūtas ir motina.
Gale asztuonioliktojo am

žiaus Florencijos mieste buvo 
tokis atsitikimas. Vienas to 
miesto kuningaiksztis turėjo 
dideli žvėryną, kuriame laike 
invairiausiu gyvuliu: buvo ten 
liutu, tigrių, zebru, gijenu ir 
daug kitu laukiniu gyvuliu.

Karta didelis liūtas isztru- 
kes isz žvėryno, bėginėjo mies
to gatvėmis. Visi miesto gy
ventojai labai isz-ugando ir be 
go nuo baisaus gyvulio.

Tuo laiku keliu ėjo mote- 
riszke su kūdikiu ant ranku: 
pamaezusi liūtą, ji neapsako
mai iszsigando ir negaleje nei 
bėgti, nei pasijudinti isz vie
tos.

Baisus gyvulys artinosi!...
Nelaimingoji motyna žen 

ge pirmyn, norėdama bėgti, 
bet tuo tarpu iszpuole isz jos 
drebaneziu ranku mažytis vien 
turis vaikelis, kuri jin taip 
neapribuotai mylėjo. Liūtas 
tvėrė kūdikėli.

Ka daro nelaimingoji mo
tyna?... Ji puolė priesz liūtą 
ant keliu ir balsiu riksmu mel 
de atiduoti jai brangiausia jos 
vaika.

Liūtas sustojo nuožmai 
žvilgterėjo in motyna ir padė
jo ant žemes nejudinta jos kū
diki.

Paskui liūtas ramiai ir 
puikiai toliau sau nužingsnia
vo.

Pusgyve motyna pasiėmė 
savo mažyti ir karsztai bu- 
cziuodama, glaudė prie savo 
krutinės.

Suėjimas senu Žalnierių.
Ne senei susivažiavo in Bull Ron, likusieje seni Žalnieriai 

kurie dalibavo niusztineje po Bull Run mete 1861 kuriu tik 
pasiliko 350. Vieni kitiems rode akivas vietas kur atsitiko 
svarbiauses atsitikimas o kiti sveikino savo draugus kuriu ne 
buvo mate npg tosios kruvinos dienas.

Taja diena pribuvo ant pleciaus musztines du pulkai Suv. 
Steitu raiteliu isz FortMyer, parodyt seniems Žalnieriams ka 
jaunesne gentkarte gali padaryt laike musztines. Paveikslai pa 
rodo musztra žmonių ir arkliu o seni Žalnieriai stebėjosi mik
lumu jaunesniu.

Gal Iszgialbet Gyvastia^—
Skausmai vyduriuose, dieglei, viduriu iszmetos vandeniuotos, 
žarniniu netvarkos-yra sziame laike paprastu dalikli. Sztai 
yra pavojinga, bet pagelbėjimas lengvas, jaigu turi po ranka

SEVEROS
Gyduoles nuo Kelerus ir Viduriavimo

Palengvina, praszalina ir greita iszgydima suteikė po varto
jimo. Laukti yra pavojinga-gal ir smertis.

Parsiduoda Aptiekose 25c. ir 50c.

Kada Viduriai Reikalauja Pageltos
Parodo žeminus padėti iszaiszkinimai:

Apetitas yra silpnas, gal visai jio neturi, 
Nemaliiiias blogas, 
Skausmas galvos, atsirūgimas, 
Iszputimas, diegliai ir neatgavima kvepo.

Aut szito yra reikalinga

Severos Skilviais Bitteris
Tratai drauge gyduole ir vaistas del sudrutinimo 

Sugražina apetitą 
Sudrutina skilvi

Prigialbsta nemalima ir iszdalinima maisto 
Visados iszeis ant sveikatos ir priduoda pajėgas. •

Preke $1.00.

Parsiduoda Aptiekose Beveik Visur.
Praszyk kad tau duoti tiktai Severos Gyduoles ir sakyk “Ne” jaigu tau pardavėjas 
siūlytu kitokias. Daktariszka rod siuncziame kožnam dykai per gromata.
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KETVIRTAS PRISAKI- 
MAS DIEVO!

Goduoi tęva tavo ir motina ta 
vo idant tau gerai sektųsi an. 
svieto ir kad ilgai gyventumt

i J Buvo labai turtingas kup- 
Iczius didelėm priemariniam 
Imieste. lasai turėjo daug lai- 

b|vu, kurie kelavo iu užmarės 
t .į Įir daug ta voru pargabinejo: 
,5 auksas kupeziui in skrines 
9 plauke. Nes didesniu turtu 
' , del jio už laivus ir auksa bu
ffvo geri vaikai, kuriuos prie 
■ Įpagialbos Dievo užaugino.*

Į Senas jau buvo, kada jiam 
iszpuoli kelaut in užmare. Ir 

ji iszkelavo ba iszpuoli paežiam 
Liįjkelaut. Keloneje turėjo nelai- 

fre me viena po kitai. Uszpuoli 
f.įl juostis vėtra, turėjo daug bran 
111 Saus tavoro ’n mares iszverst, 
RįS kad palengvit laivui ir givaste 
U/ ižgelbet. Vėtra praėjo, nes už- 

puoli juosus marinei razbainin 
kai ir paemi in nevale. Parda-
vi paskui kupeziu kaipo ne- 

Suejimas seno žaliierii va’-niūka kokiam tai _ bagetam 
. . . Turkui, kuris seni pristati

senei snsirazia.-oin BollRw.iį-,.. 1
ilib-avo musztineje po Bull
■ 350. Vieni kitiems rode iK® įlhj 
įsės atsitikimu o kiti mlimtiį 
ite npg tosios krovinos dim-
a diena pribuvo intpIifiiBE-^jįj-jn f8zpirkt, __  ™
aitelin isz FortMyer. Įmingu labai piningu norėjo, ba ir

> prie sunkiausio darbo.
| Badai buvo prie žagres pa- 

’Srį'kinkitas, kaip kokis gyvulis, 
i; neliginant. Dasižinbjo namie 

je apie jiojo nelaime ir norėjo 
t, nes Turkus daug

i gentkarte gili padaryt labagį: 
isztra žmonių iruHii»taiirhįįj

kupezistoje ne gerai ėjo. 
Net du metai sunkios neva-

nnesmn. los praėjo. Viena nakti, kada
sau gulėjo ant trakniu tvarte 
uždaritas, ba tai del jiojo bu
vo tvarte vieta atsidaro dūręs 
ir.ima kokis tai drūtas žmogus 
ant pecziu ir isznesza toli in 
pamari. Sodina jin ant valtes, 
buezuoja, nuimineje no jio ne- 
valninkiszkus drabužius duoda 
kitus puikius drabužius ir pae
mias jiojo draiskalus ejna iu 
tvaria isz kurio seni paemi. 
Žmonis būdami valteje nugabe 
no ant laivo, o laivas jin gabe
no namon.

Plaukdamas nieko ne daži- 
nojo, tiktai tiek, jog ira luo
šas ir kelauje namon. Dabar 
tęs namien ižgirdo, jog tai jio
jo viresnis sūnūs per ta ciela- 
laika dirbo, kad laiva pasam- 
dit nukelaut pas tęva, iszluo- 
suot ir nusinnst namon o iu 
jio skarmalus apsiredit ir pasi
likt nevaloje, idant Turkus ne 
turėtu skriaudos, ba jisai už se 
ni užmokėjo razbaininkams.

Toki kūdiki turėt, o žinot 
ant kaip baisiu kaukiu pasi- 
szventi tai tėvui szirdis, plisz 
ta. Teip buvo ir senelui kup
eziui ir velei divai, jog sunaus 
nesiskubino iszluosuot ba ne tu

eglei, viduriu iszmetos 
ziame laike paprasto ‘.
bejimas lengvas. jaigu 169

^EROS

r greita iszgydima sutrik I11'1' 
inga-gal ir sueitis.

tiekose 25c. ir50r-

i padėti iszaiszkininuiK

įas, gal visai jio neturi-
J 
ilsinsimas, 
ai ir lieatgarinia W'
yra reikalinga

rejo piningu ant iszpirkimo.
Bet Dievas gerai atligino, 

ba Turkui suminkeztino szirdi 
kaip apie tai dažinojo. Palei
do per tai dora jaunikaiti ant 
luosybes ir daugibe piningu ap 
teiki. Tėvas būdamas namieje 
teipos gi atsigriebė. Sūnūs su
grįžo ir buvo neapraszitas 
džiaugsmas ir laime, ba buvo 
palaiminimas dieviszkas nutar 
nautas doribia.

Juk tai graži paveizda? 
Szirdis salsta no džiaugsmo. 
Tai gi da pasiamsir daugiau.

XII

Buvo vienas ponas Lenkijo
je labai turtingas ir ant augsz- 
to dinsto. Jiojo pravarde ži
noma galetau patalpint, nes 
kad jiojo patamkai da givi o 
ir gimines, tai ta uszslepsu.

Tasai senatvėje dasileido ka 
tokio pikto, jog papuoli po su- 
du. O buvo sudžium tame 
laike jio locnas sūnūs pavietą 
vam mieste ir turėjo sudit ra 
vo tęva. Ka padari ? mislijet, 
jog teip iszsisuko ir tėvui teip 
sausai praėjo? Ne teisi be ba

kinis B
? ir vaistas del sudriiti[l'1,<
ina apetitą
iina skilvi IM K 
a ir iszdalininia * 
ikatos ir priduoda pF

slidžia turi priesz Dieva at- 
sakit, o teisingiste szventesni 
už viską Tai mislini, jog su- 
dijo ir nueztrapavo tęva kaip 
prigulėjo? Ir tai ne suvis teisi- 
bi. Szitai pasakiau jums! Sū
nūs tasai buvo ir teisingu su
džium ir kūdikiu milineziu 
tęva.

Apsudijo kaltininką, kaip

9

ekose Beveik Visur. J 
yduoles ir sakyk "Xf 
?ziame kožuam dykai ftfr

prova ir privalumai sudžiaus 
liepe, o paskui puoli tėvui in 
kojas ir nuėjo usz tęva in kalė
jimai Taip padari. Ir tai labai 
gražu! ir tai szirdis džiaugėsi! 
Na-gi da paporisiu.

(Toliaus bus.)

Apie dusze pakutavo- 
jeneze liepoje.

Aplinkinėse Zamoscziaus 
apie toki atsitikima pasakoje 
žmonis. Sug.rižinejo karta žmo 
nis isz bažniezios namon, tame 
girdi, jog tarp szaku liepos au 
ganezios szale kelo iszeitineje 
uavatnas balsas:

— Dieve, mano, Dieve, iž- 
ganikie duszia mano!

Nusigando visi, dairosi ap
linkui, žiuri ant medžio, nema 
tit niekas, o balsas kalba ta 
pati.

Žmonis drąsesni paszauki.
— Visokios dvases Dieva 

garbina!
Nusiemia kepures, visi lau

kia baisiaus atsukimo, kas cze- 
nusides. Sztai vienas isz senes
niu atkalbėjas “Sveika Mari
jų” ir “Amžina atsilsi”— pa
klausė:

— O keno tu biedna dusze- 
le?

— Kuningo Jono!— atšaki 
balsas isz Liepos.

Tada žmonis perimti baime 
pradėjo begkt namon ir tuo- 
jaus pradėjo pasakot apie du
szia pakutavojente. Žmonis 
pradėjo rinktis ne toli liepos 
ir su baime žiurėjo. Sztai no 
miesto atvažuoje briczka ir 
kuningas sėdi joja, kuris ne se 
nei buvo apemias prabaszczis 
te, matidamas susirupinusius 
žmonis paklausė, kas czion 
stojosi ? Apsaki jiam apie vis
ką. Kuningas iszklausias, tari 
jemis jog reike persitikrint.

— Na vaikai, katras isz 
jius drąsus tegul su manim ej
na!

Tiktai Stasis nuėjo su ku- 
ningu kiti bijojo. Bet pamaže- 
li paemi drąsą ir laikidamiesi 
vienas kitam usz skvernu pri- 
cimpino prie liepos.

Visi, apart kuningo, nuola 
tos žegnojosi nusiemia kepu 
res: kiti velei klaupinejo ant 
žemes, nes tarp jiu buvo kva
pas ne gardus ba ne vienas iž- 
baimes, kaip tai sako, skistu 
paleido.

Kuningas prisiartino prie 
liepos ir užszvilpe sztai davėsi 
girdėt balsas:

— Kuningo Jono! kuningo 
Jono, sztai nusileido nome- 
džio pauksztis, o kuningas nu
sijuokiąs linksmai tari:

— Oj žmonis, žmonis, ar ži
note, ko teip bijotės?

Szitai mano paukszczio, ku 
ri iszmokinau kelis žodžius 
szneket. Tai gi. szendien anks
ti jis man pabėgo ir sztai lat
rą usztinku. Tame visi atsi
peikėjo no baimes, o Stasis 
paszauki:

— O ka! ar asz ne sakiau, 
jog tai ne duszia, ba duszios 
po smert ne vaiKszczioje. Ge- 
riause apie viską persitikrint.

PRANESZIMAS
Sveikatos Jieszkantiems!
Jeigu kiti daktarai taip pasekmin

gai išgydytu sergančius kaip kad 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOJE, 
tai ir jie būty taip mylimi žmoniy, 
taip populariški, jiem dėkavot^ taip 
kaip iš daugybės išgydytu, nors ke
lios padėkavonės žmonių žodžiais 
kalba, neminint tokiy padėkavoniy 
už išgydytus nesveikumus, apie ku
riuos paejentai nenori kad kas bent 
būt^L žinoma.

Aš St. Suska turėjau didelius skaudėji
mus ausyje, kilo skauduliai arti metą lai
ko, gydžiausi pas daugeli daktarų bet be 
pasekmes. Kuomet atsilankiau gi prieg 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOS 
daktarų, tai į trumpą laiką man an^į ir 
galvos skaudėjimą visiškai išgydė. Dabar 
esu visiškai sveika ir labai dekavojuPIII- 
LA. M. KLINIKAI. Su guodone —

St. Suska 2385 Calowhill St. Phila. Pa. 
GUODOT.M. PHILA, KLINIKA.
Ilgai sirgau sunkumu krutinėję irabel- 

nu silpnumu skaudėjimu galvos ir didelio 
kosulio, nors gydžiausi pas keletą dakta
rų per ilgą laiką, bet niekas nemaczyjo. 
Jau buvau visai nusilpęs kad negalėjau 
ne lengvą darbą dirbti. Bet kaip atsišau
kiau prie PHILA, M. KLINIKOS dak
tarų, tad manę į 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 
daktarų buvau, bet nieko nepagelbOjo. 
Kaip tik atsišaukiau prie Tamistų,gavau 
Jus vaistus dabar antrus, tai tik pusę su
vartojau, tai jau aš nejaučiu jokių skau
dėjimų ir viskas jau gerai. Kada nors tik 
reikės daktariškos rodos, tai visada tiktai 
pas Jumis šauksiuos ir prašau neatsakyt. 
Mag. Weiwerene, bx 64 Hardwick, Mass.

Kurie tik norit išsigydyt, tai pri
būkite bei atsišauki t lietu v. kalboj 
o apturėsite tikrų, pagelbų. Geras ir 
greitas atgavimas sveikatos, verta 
žygio. Jaigu dėl tolumo negalit pri- 
būt asabiškai, tad parašykit, aptu- 
rėsit rodę, ir pagelbę. sveikatai.

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

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

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

Philadelphia, Pa.
Vai. ofiso: Nuo 10 ryt.ik 4popiet. Nede- 
liom Nuo 10,30 ryto ik 8 po pleL Utarn|- 
kaia ir PCtnyčiom.Nuo O ik 8 vakare.

Maudimas sloniu laike karszczio Central Park, 
New York.

KUR BUNA

i NAUJA KNYGA I e w
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jį PRIEJGIAUSES
| MOKSLAS
j ANGLĮ SZKO ii
b #
g LIEŽUVIO BE jį

PAGIALBOS KITO.
S . ®
K Yra tai praktiezniause Knyga įj- 

kokios lig sziol Lietuvei turėjo. Įjj

I
 Ir teip sudėta, jog ka tiktai d/ 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos $♦/ 
gali in trumpa laika pats per \tž 
save iszmokti Angelskai sziek $♦/ 
tiek kalbėt.

d/

Toji Knyga druezei apdarita 
in Franouzini raudona audima V 
ir kasztuoje tiktai J j, Kasztus 
nusiuntimo mes apmokame, 

SAULE Malianoy City | 
'C’C'C’C esCxW C’tC B

MOTERYS!
Čedykit Pinigus, 
Laiką Ir Sveikatą 
Nosikankinkite vasa
ros karščiuos su sun
kiu,neparankiu prosu 
Nusipirkit naujos 

gadynes prosų, jis 
gamina gilumų sa
vyje vienodai.

Suprosinsite drapanas j pusę laiko su smagumu, 
geriau, parankiau ir dešimtį kartų pigiau negu pa
gal senovišką būdą; beto sugėdysite savo brangią 
sveikatą, pajiegas ir nervus. Prosinimas bus jum 
smagumu vietoj kankyne. Prosas šildomas vidu
ryje su gąsdinu 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 viso 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 į tris menesius. Kaina tiktai $4.00.
THE J. ILGAUDAS NOVELTY CO.
1613 S. Halsted St., Dopt. S, Chicago.

W. Rynkewiczius
-:N0TARIU8ZA8:-

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

didžiause Lietuviszka Agentūra. Kantoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Linijas

Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausiu ir 
reriausiu Laivu.
Biuncziu Piningus in

Visas Dalis Skieto
freieziause ir pigiause. 
visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino

Iszduoda Dostovieme 
lel tu ka nori savo dali 
Jetuvųje kam pavesti.

Del Draugyscziu.„
Pristatau puikes Szarfai 

Juostas, Kepuras, Karūnas 
Špilkas ir t. L
Su kokiu nors reikalu 
kas-link Szipkorcuu, 
Piningus ir Lt.
Raszykite pas mane • 
aplaikysite teisinga 
aUakyma.

fV

Mano brolis Jonas Zizas paeina isz 
Kauno gub. Vilkėjos pav. Bubu kai
mo apie 13 m. kaip amerike pirmiau 
gyveno Clevelande praszau atsiszaukt 
ant adreso; (gg oi)

Fr. Zizas
410 S, Front st Marquette Mich

Mano draugas Juozas Gerulaitis 
paeina isz Suvalkų gub., Naumiesz- 
czio pa v., Griszkabužio para., Uria- 
nu kaimo jis pats ar kas kitas pra- 
szau duot žine ant adreso:

Jos. Jenuszaitis
Box 31 Auburn, Mich.

Mano pusbrolis Antanas Brazunas 
ir mano dede Jonas Braizis ir mano 
szvogeris Jonas Butkeviczius visi 
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav. 
Stakliszkio parapijos. Tegul atsi- 
siszaukia ant sdreso. Asz ^paeinu isz 
Alszninku kaimo. (to 64)

Jurgis Bražunis
501 W Mayberry, ai. 

Shenandoah, Pa.

Pajieszkau sau mergynos ant ap- 
sivedimo nejaunesnes kaip 19 m. ir 
nesenesnes kaip 22 m. senumo asz 
esmių 6 m. kaip isz lietuves turiu ge 
ra darba jagu katra turi akvata te
gul atsiuneze savo fotografija:

(to 63).
T. Prunckevicz

Box 17 Topeka, Kans.

Mano pažystami Vincas ir Jonas 
Kurilos Vincas pirmiau gyveno An
glijoj o dabar nežinau kur apie 10 m 
kaip amerike paeina isz Suvalkų 
gub." Starapoles pav. Balbieriszkio 
gmino teipos gi ir K'aralus Vaioziu- 
nas girdėjau kad gyvena ten kur 
apie Philadelphia o dabar nežinau 
kur jie’pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso:

Kaz, Szerpenskis 
Box 320 Chester. W. Va.

Mano szvogeris Jonas Wilemas 
paeina isz Suvalkų gub. pirmiau gy
veno Shenandori o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso:

Jno. Pažėra
Box 286 Greenwood Ark.

Mano draugas Mikola Bubla paei
na isz Kauno gub., Szauliu pav. 12 
m. kaip amerike pirmiau gyveno 
Virginia. Minn o dabar nežinau kur 
jis pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

Ad. Belski
31 So. Front st, Hudson, N.Y.

Mano dede Antanas Danileviczius 
paeina isz Suvalkų gub. Mariampo- 
les pav. Weiveriu gmino ir para., 
Belevicziu kaimo apie 10 m. kaip 
amerike turiu svarbu reikalą jis apats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso: (pg o;)

Jieva Danilevicziute
116 Rumford Falls, Me.Box

Pavojinga žaisda:— Gyve
no Vilniuje daktaras, netiktai 
kaipo garsus gydytojas, ale 
podraug didelis juokdaris. 
Viena karta nakezia szauke 
jin tūlas bankierius, idant kuo 
greieziaus paskubintu pribūti, 
nes ranka bankierius labai su
žeidęs.

Daktaras skubinosi greitai 
prie nepavojingo ligonio. Pri
buvęs pažiurėjo in ta nepavo
jinga žaizda, persitikrino, jog 
rasi ne buvo reikalo nakti 
žmonių budinti, nes ranka bu
vo tiktai biski in briežta.

Daktaras, norint piktas, ale 
su priimta mina sėdo prie sta
lo, parasze receptą; paraszes 
padavė tarnui, asztriai prisa
kydamas, idant skubintus! kuo 
greieziausiai in aptieka par- 
neszti vaistus.

Bankierius iszsigandes už
klausė daktaro, ar žaizda teip 
pavojinga ?

— Žinoma, kad pavojinga, 
nes jeigu nesiskubintu tarnas, 
tai žaizda iszgytu pirm negu 
tarnas parnesztu vaistu.

Patogi mergina sujudino Angliję.
Miss Emilije Grigsby patogi amerikonka kuriai milijonie 

ris Charles Yerkes paliko turtą iszneszanti §4,000,000 padare 
dydeli inspudi Anglijoj laike karūnacijos. Daugeli ženklivu 
ypatų negalėjo gautis in katedra regeti karunacije karalaus 
Jurgio o jieje nežinomu budu aplaike pavelinima “nog ženkli 
vesniu urednyku” ir tuom atsitikimu inpikdino ženkliviauses 
ypatas Anglijoi. Kokiu budu Emilije gavo pavelinima būti 
ant karūnacijos to niekas da neisztirinejo, o priek tam jiosios 
apsiejimas su milijonierium Yerkes ne buvo kanodoriauses.

Firkite pas mus už $6 vertes Tabako
4 ir iszsinnkit sau dovana isz sekau 

jziu daiktu: Naujausias importuotas Fonografas 
iu didelia nikeliuota dūda ir rekordu, kuris gra
ibia g&rsei ir aiszkei. Kievienas gali turėt savp(*

*) name koncertą. 2. I 
Geriausia Armonika 
vokiszko iszdirbimo 

su notom ir t. t.
3- Gražus, nikelinis 
Laikrodis su mužike 
kiekviena karta mu
žike grajina 10 minu. 
4.- Vyriški arba mo- 
teriszki laikrodėliai.
5 .- Stalavi inrankiai Į 
gražioje dežuteje: G 
peiliai, 6 szauksztes,6 
dideli szauksztai, G 
G maži, 1 peilis svei- 

stui, 1 szauksztukas cukrui. 
Apart tu duodame iszsiskirti: 
albumą fotografijoms su muži 
ke, lOĄcol. gražu užbonaalui, 
su muzike, 8įcol., sugražioms 
figūroms, kada užbona

17 M paimi muzike grajina,okada pastatai vėl perstoją. Už 
musu dovanas vien norime, kad pagarsintumet muus firma. Atsiuskit mus ant 
rankos 50c. pacztiniais ženkleliais, o mes, jums prisiusime 40 pakeliu tabako už $G, 
dovana per expresą. Kam prekes nepatiks, gali ji sugražinti.
English-Asiatic Tobacco Co., Dept.S. 115 E. 7th. St., New York, N. Y.

® Boll Telephone, Dickinson 3757 w

Dr? Ignotas Stankus
Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoi
įrengi* ligonbutį ir klyniką 
su laboratorija Philadelphi- 
jos mieste. Tame pačiame 
namo įrengs savo locna ap
tieks, kurioje randasi naujo 
išradimo geriausi vaistai

PASARGA: Mano ligon- 
butyjo ir klinikoj turiu po 
savo priežiūra svetimtaučiu 
daktarus specijalistus pagal 
bai prie operacijų ir pavo
jingų ligų. Pas mano visi li
goniai išsigydo ir pasilieka 
sveiki. Vaistus siunčiu ir į 
kitus šteitus ir į visas šalis.

Su sena ir nauja metodą su 
chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hy
drotherapy), kraujo skysti
mu (serotherapy), su moks
lu psychologijos (psychothe
rapy), kaip tai žodžiais, nu
rodymu, atkreipimu atydos,_______________________ _________________
ir tt. Gydąu su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permalanti visa ku
na žmogaus), greita elektra (hyfreųuency) Galvana elektra, Faradėjaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau viso
kias organiškas ligas, kurių negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais.

Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.
t* Visisroganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o 

busite užganėdinti nes jis gydo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro viso- 
ikes operacijas savo locnam ligonbutyje. Daktariška rodą su teisingais pata
rimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną ir par ‘laiškus beskirtumo 
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šaliso svieto. (

DR. IGNATIUS STANKUS
1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa.

Valandos ofico: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 0 iki 8 vakare. 
Nedėldioniais nuo 1 iki 4 po pietų. r

Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig. 
Stankus su pagelba elektros šviesos 
(X—ray) permato visą žmogaus kūną 
ir atrauda pavojingas ligas.

“MUSO PASAKOS”
—:arba:—

Surinkimas visokiu Pasakų 
isz visokiu liežuviu.

288 Puslapiu; 5x7}. Coliu Dydumo.
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, v eli < Iii : « 
Medėjus, 
Dvideszims keturi razbainikai. 
Szluocziaus duktė.
Vaiskas Sz. Jadvigos szale 

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

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

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

ISZPARDAVLHAS!
Gramatika Angliszkos kalbos mo

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

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

mokytojo - - - 10c.
Aritmetika mokinimuisi rokundu 

su pav. (apdaryta) - 35c.
Vjso $1.60. Dabar už $1.

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

Introligatorne.--**’
APDIBBTL'VE KNYGŲ.

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

Linksma Valanda, Dilgeles^
Dagis, Draugas, Tėvynė ir L L 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

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

Kataliogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: Armonikų. 

Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
kių muzikališkų instrumentų, teipgi, 
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.

Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir 
saugiai per expressą ar pačtą. Pasiusk 
savo aiškų adresą ir pačto markę, o Katalio- 
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant;

M. J. DAMIJONAITIS
812 W. 33-rd St., CHICAGO, ILL.

-------

I
“Lietuviszkas 

Dainorius” 
SUSIDEDANTIS ISZ 

-:39o:- 
Visokiu Dainų 
368 Puslapiu; 6x9 col. Dydumo.

PREKE $1.

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame. 

Adresavokite:=

W.D.Boczkowski-CoMahanoy City, Pa.

Iždayeme Didele Kninga ^5) 
a? Dainų susidedanti isz Hm 

| 390 DAINŲ | 
;_______ - to

17 Knyga druezei susiūta. < 
Kas nusipirks, ras visokiu U 
Dainų isz visu užkaboriu ka L

y dainoja Lietuvoja.
p) fi
* Nusipirkite o turėsite Dainelu, \\
M Per ciehi meta ant visu dienelu *

f “SAULE”
a Malianoy City, Pa

UNION RATIONAL RANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO3K $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. Valst. Randas turi musu Banke sudėtu piningu.

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

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

reikalą sa
ar dydelis.

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

9 ryte lyg 12 ad.

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

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

Vz; Piningu ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi 
J = P61 Express arb Pacztini Money-Order.

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

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

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

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszgydam in 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju kuna 
sugražina iu normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

“Rumatiszma” visoki 
iszgydau lab&i greitai.
OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg 8ad.vakare. 
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedaliomis 
10 lyg 2ad. popiet. Gyvenia Pittsburge 
nog 15 metu toj paezioj vietoj.

Asz gydžiu:
i ‘TJžtrucintas Kraujas” in 39
i dienu-be naudojimo merikuri- 

Uszo ar potasu.
“Stryktura” be peilo ir

1 skaudėjimo.
“Varicocele” gydau in 15<L

, “Ssaszius” ir skaudulua skuroe 
iszgydau greitai ir ant visados

Drlorenz“2~“PitS«fl:
Kalbame Lenkiszkai, Rusiszkaiir Vokiszka i

-:AGENTAS:-
Szipkorcziu in ir isz Europos 

Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto 
601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.

Parduoda Szipkortes isz Bremo,
Hamburgo ir Liverpool tiesog in 

Piningus aiunoxin grietai ir pigei o 
mm po kanoija ima turite abejoti mano teisia-

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

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

Reikale raszykite ant adreso
' no vm ED 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.

U iii KULlIi AdinoK 9 iki 5 vakaro. Nedaloj nog 9iki 4pop!«t

BISCHOFF’S BANKING HOUS E
287 Broadway Kampas Beade Ulicze

New York, N. Y. Telefonas: Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

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

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

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

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.

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, 
trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
GerU 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 katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
lavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

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



Vasarinei Siutai 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 genaus 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.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELI!.

Žinios Vietines.
— Szendien Szv. Daminiko.
— Subato Szv. P. M. Snie

gines.
— Nedelo Persimainimas V' 

Jėzaus.
— Burmistas Dokney pa

talpino koki tai prasiminusi 
socialistą in koza kuris dare 
“spiezius” ant kampu.

— Burmistras davė žine del 
locninyko namo ant Maple uli- 
ezies kuris užlaikinejo paleis
tuviu narna idant iszsinesztu 
isz miesto.

— Koroneris Donahue savo 
mėnesiniam raporte pranesza 
buk menesi j e July Schulkill 
paviete sekanezios ypatos isz 
tuju priežaszcziu mirė: kasyk
lose 12 ant geležkeliu 11, kitu 
atsitikimu 5, žudinstos 4, szir- 
dies ligos 2, nuskendimas 2, 
savžndinstes 2, visokiu prie- 
žaseziu 5. Atsitikimuosia ka- 
siklosia 9 buvo atejvei o 3 
Amerikonai.

— Ponas Sabas turi gera 
‘ rigina” ant pardavimo pigei 
del pirmutinio kuris atsiszauks 
po No. 98 S. Catawissa uli. 
Ponai graborei pasinaudokite 
isz tosios progos.

— Neužmirszkite apie dide
li piknyka kuri iszkele drau
gyste Szv. Ludviko 15-ta die
na szio menesio ant Plesent 
Ilill. Bus tai vienas isz didžiau 
siu pikniku szi met.

— Atejnanczia nedelia Re- 
dingo kasiklos dirbs utarnyke, 
seredo ir ketverge— kaip iri 
szia nedelia— tris dienas. Da- 
neszimai skelbenti apie su
trumpinimą darbo buvo pri
kalti prie kasikiu.

— Lehigh Valles geležkelis 
sumažino prekes tikietu in 
New Yorka nog §6.85 ant 
$6.65 in Newarka nog $6.55 
ant §6.30.

— Nedėlios vakara pripuo
la mėnesinis susirinkimas Y. 
M. L. I. Klobo. Visi sanariai 
privalo pribūti.

— Ona, gerai žinoma vi
siems duktė p. Jurgio Drig- 
naiezio, kuris laiko hoteli ant 
East Center uliezios, bus su- 
riszta mazgu moteristes pane- 
delio vakara 7 valanda, lietu- 
viszkoje bažnyczioje Szv. Juo
zapo su ponu P. J. Meszkiniu 
isz Czikagos. Jaunikis yra 
mekaniku fabrike drukoriszku 
maszinu Mehle Printing Press 
Co. Jauna porele iszvažiuos 
ant gyvenimo in Czikaga o 
norints tevelui gana bus grau
dingu atsiskirt su dukrele nes 
rasztas szventas kalba: “Ejki 
paskui vyra kur jisai ir tu ten 
privalai būti.”— Jaunai porai 
vėliname kanogeriausio pasi
vedimo naujam gyvenime. 
Kun. Pautienius surisz jauna 
pora.

Shamokin, Pa.— Stasis 
Bogdanas, jaunas vyras kuris 
privalo turėti daugiau proto 
radęs dinamitini patroną, gei
de isztirineti kas jame randasi. 
Paemias patroną in ranka pra
dėjo krapsztyt su adata. Szen
dien guli ligonbuteje be ran
kos. Stasis kalba, jog tasai pa
mokinimas daug jiam kaszta- 
vo, nes kaip priežodis skelbe: 
“žmogus sensta ir mokinasi.”

— Po teisybei randasi czio- 
nais puikus būrelis Lietuviu, 
turi bažnytėlių savo, kelioleka 
biznierių ir t. t. nes teip apsi
leidę tautiszkuosia reikaluose, 
jog rodos ten jiu suvis nesi
randa. Pabuskyt isz ilgo sap
no, atsigaivykit, parodykit 
svietui kad da esate gyvais.

St. LOUIS, Mo.— Darbai 
eina ne blogiause, bet isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Lietuviu yra ne mažas 
būrelis, isz tu visokiu atsiran
da. Czionais randasi 7 lietu- 
viszkos karezemos, kurios nori 
pakelt lietuviu tauta. Czionais 
yra 3 paszelpines draugystes 
ir visos geriauseme padėjime.

Riverton, m.— Darbai 
slobnei eina, dirba po 2 ir 3 
dienas ant nedėlios.

— Lietuviu ne mažas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda.

Del nekuriu moterėliu p. 
Baltruviene neužilgio pribus.

Willgrove, W. Va.— Lie
tuviu mažai bet ir tieje terp 
saves nesutikime gyvena o ka 
jau ne kurios moterėles tai 
net sarmata ant jiu žiūrėt bet 
neužilgio pribus poni Baltru
viene jiaises apmalszyt.

— Czionais atsibuvo prova 
Kazio Sinkaus kuris subjauri 
mo jauna mergaite 13 metu 
lietuvaite už ka likos nubaus
tas ant asztuoniu menesiu m 
kalėjimą. Sinkus turi 50 metu 
senumo paejna isz Kauno gu
bernijos, Slavėnu kaimo.

Win. Penn, Pa.— Jonas 
Szultis guli Ashlando ligon
buteje su keleis pažeidimais 
arti szirdies, kuriuos aplaike 
laike musztines ant veseilios.

Priežastis musztines badai 
buvo toke: Muzikantai graji- 
no tik valcus ir polkas o ne 
kuriems tai ne patiko ir norė
jo naujesniu szokiu ir nepoil- 
gam pakylo baisi batalije ku
rioje naudojo “biles” bonkos, 
peilus ir kas tik in ranka pa
puolė. Norints konsztabelis 
Murray pribuvo musztukus 
apmalszyt, bet jam teip—gi ga
vosi ne mažai.

Hazleton, Pa.— Septem- 
berio 18 atsibus czionais (Su- 
mit Hill) suvažiavimas angle- 
kasiu mierije apsvarstimo apie 
padidinimą mokesezio.

— Czionais ne senei pribu
vo komitetas nog “Zwiqzko 
Narodo wo” mierije iszrinkimo 
vietos ant statinio lenkiszkos 
augsztesnes mokslaines. Ko
mitetas peržiurėjo aplinki
nes Eernbrook ir Hazleton 
Heights. Kamisije da ne nu
tarė katra isz tu dvieju vietų 
iszrinks, nes trumpoje atejteje 
taji dalika apsvarstys. Moks- 
laine patilps in penki szimtai 
studentu.

i A-B-Cela
1 ---ARBA PRADŽIA-----

Skaitymo ir Raszymo
DEL VAIKU. 25c.

Ratile” Mahanoy Cty, Pa.

Byesville, Ohio — Dar 
bai slobnei eina, nekurios mai 
nos dirba pilna laika, o kitos 
tik dirba po 2 ir 3 dienas ant 
nedėlios.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda. 
Del ne kuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga.

— 26-ta diena praeito me
nesio, patiko baisi nelaime Po
vilą Valaiti dirbanti Lil. 
Keides mainose, ant maszinos 
Kebelis tai kone užmusze kaip 
mete in Repe tai galva perkir
to ir butu visai užmuszes jagu 
ne butu draugas ižgelbejas.

Gilbertville, Mass.— Dar 
bai gerai eina, bet uždarbei 
maži, o pragyvenimas labai 
brangus.

— Lietuviu ne mažas būre
lis, bet draugyseziu jokiu nė
ra. Laikraszcziu pareina “Lie
tuva,” “Vienybe Liet,” “Ke
leivis,” “Laisve,” “Draugas” 
“Žvaigžde” ir “Saule” kuri 
cze placziause szviecze.

GLOVERSO MAINERISi
Asz vis teisybia del Jius ma

no valkelei kalbėjau ir kalbe
siu. — Ne laikau vienas sza- 
lies, ne dievuoeziu, ne szlup- 
tarniu, ne progresistu, tiktai 
drožiu tiesiok.

Pirmiause primenu paprasta 
klabinima: Štokas mums ap- 
szvietos. Be apszvietos žmogus 
liginasi kudykiui nog 5 lig 10 
metu. Vaikai tu metu teip da
ro, kaip ir tamsunai,— daug 
visokiu užmanimu, nes tai vis 
ne ant ilgo. Teip ir in Lietu
viu darbus isz szalies žiūrint 
protingam žmogui, tai net juo
kas ir gailestis yma. Lig sziol 
visko czion pritvėrė: Turime 
lietuviszku gimnazijų, klosz- 
toriu, mokslo draugystes ir su
sivienijimus; priviso progre
sistu, socialistu, dievuoeziu, 
križioku, bambiziniu ir viso
kiu kvarabu, nes tai tik ant 
trumpo laiko, pakol velei kat
ras ko mandro ne iszmislins.— 
Yra tai viskas niekista ir ma
nevrai isz szalies tuju galvo- 
cziu. Kol ne bus sutaikos, mei 
les ir ne apsiszvies, tai tiejei 
muso užmanimai gero vaisiaus 
ne atnesz. Sutaiką budavoje, 
nesutaika griauje! Ne dyvai 
jagu žmonis terp saves nesuti
kime gyvena, kad ir dvasiszki 
vadovai tarp saves ėdasi ir ja
gu jieje ir iu kur susikuopina, 
tai ne del ko kito, tiktai del 
savo locno reikalo, o szeip, tai 
vienas kita szaukszte vandenio 
prigirdytu. Žmonis insižiureja 
in savo vadovus, ne kitaip 
daro.

Kelioleka metu adgalios, pa 
menu gerai visus pranaszavi- 
mus “Saules” patalpintus, jog 
su prisiveisimu lietuviszku pa
rapijų prisiveis ir piktu dva
siu— velniu, ka su uodegoms 
maiszys tarp Lietuviu:

Ar-gi tas szendien neside
da? Teip, lig kryslui iszsi- 
pilde.

Kožnas konia in czion pri- 
buvias yra tosios nuomones, 
kad czion “free country.” La
bai gerai, jog ant tiek iszma- 
no, nes del kokiu “free coun
try?” ii' kaip sau supranta ta 
“free country ?” ar gal vale 
klikaut ant ulieziu, pesztis, už- 
muszinet, kolotis ir kitaip kaip 
darit? Ne, to ne vale, ba už 
mažiausia prasižengimą, tara- 
bina pas skvajeri o ir in kalė
jimą. Cze mano vaikelei kitaip 
reike suprast “free country.”

O gal del to vadinasi “pri 
kontri,” kad subatomis, Gavė
nioje ir Adventuosia vale me
sa valgyt? Teip-gi vale t ini- 
sunui szviesu žmogų su savim 
ligiut; kad kunygas ne liepe 
už pakuta klupszcziuot apie 
bažnyczia ir ne uszkrauna ga
lybes poteriu; ar gal kad kož- 
na pasileidusią boba iszrisza 
isz grieku ir ne užgina yminet 
Szvencziausia. O, tame tai 
“pri! ’— Isz tos tai priežasties 
tiek priviso nedorybių paleis
tu viseziu tarp Lietuviu.

Szviesus ir protingas žmo
gus pribuvias in Amerika ne 
mato jokio skirtumo ir suvis 
kitaip supranta apie ta “pri 
kontri.” Czion tiktai tame yra 
luosybe, kad žmogus nereika- 
lauje jokiu paszpartu, ne pri
valo bijot palicijos (jago nie
kame neprasiženges), ne žino 
kas tai ponas arba grafas.— 
Žodžiu, visi ligus esame. Czio
nais turime taikintis prie czio- 
naitiniu tiesu ir jokiu kitu ne 
užvedinet, kaip tai Lietuvei— 
Lietuvos, Lenkai— Lenkijos; 
czion galime savo tauta ir lie
žuvi gaivyt nes daugiau nieko.

Norint ta viską pataisyt, tai 
jau yra labai sunku, ba niekai 
buvo pamatas užvestas per 
dvasiszkus. Jagu tieje dvasisz- 
kieje butu isz pradžios nesiki- 
szia in ne savo daigtus, tiktai 
butu kaip Lietuvoje savo ave
les gania ir tikybeje sau sėdėja 
ir Dieva mileja, tai szendien 
ne butu to buvia. Apie tai ne 
kalbesiu ba visi gana gerai ži
note, kas per vėl neva darėsi 
kelioleka metu adgalios.

Szendien norint ta viską su- 
davadyt, tai reike senoviszka 
sistema nusiunst in Arkansu 
pustines. Dvasiszkieje turi nog 
visu bizniu atsitraukt,— nog 
spaustuvių, duonkepiu, melži
mo karvių nog susivienijimu 
ir ymtis už savo dvasiszkos dir 
vos, kuri baisei uszželė varpu- 
cziu usnimis ir dagem. Turi 
stotis tikrais dvasiszkais vado
vais — impedžiais Apasztalu, 
žmonims duot nog saves puike 
paveizda, užsiymt mokinimu 
vaiku mokslo tikybes, pasakit 
puikius pamokslus ir pamoki
nimus, ne plūst ant tuju laik
raszcziu kurie turi paemima 
žraonyse, o tada ne nepasijus 
kaip viskas susidavadis. Isz- 
mielinkite geradejai puikes 
nobažanstvas užvedinet o ne 
kisztis prie svietiszku daigtu.

Ar-gi kitu tautu dvasiszkie- 
jei kiszosi in reikalus savo 
žmonių? Neįtiktai tada ku- 
ningas priklauso, jagu jin žino 
nis pakviecze.

Ir paminėsite mano žodi, 
jog už koke 10 metu tas bus 
ir tada busime ligeis Ameri
konams o ir Lietuveis ne pa
jausime būtie,

Senas Mainieris 
isz Gloverso.

GRINA TEISYBE.

Mahanojaus gyventoje! 
; apie szita gerai žino.

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. 
Mahanoy St Malianoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vol 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 pecziuoso ir inkstuose. Szi- 
ta pati liga mano vargino per ilga 
laika, būdavo mano apkvaitina ir pai 
kino kad negalėjau atlikti namini 
darba. Turėjau ženklus kad mano 
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas 
Timms aptickojo, ir jie tuojaus man 
pagialbejo ka kitos gyduoles nega
lėjo padaryti todėl veliju kitiems 
naudoti taisės pigulkas.

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

Ant pardavimo.
Naminei rakandai nauji 

geriauseme padėjime parsiduos 
pigei isz priežasties locninkas 
apleidže ta miestą apie plates
ni apraszyma raszykit ant szio 
adreso:

G. J udeika
315 N, Oak st. Kenosha Wis.

Ant pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas 

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

Turiu ant pardavimo hoteli 
su laisnais ant Main ulyczios.

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

S MOKYKLA SZOKIU.
Waltz, Two-Step, Side-Step, Barn 

Dance, Buck & Wing, Irish Jig Clog, 
Spanish Waltz ir 95 kitokius.
Prof. Julius, 2121S. Halsted St; Chicago,III.

BURIA VYRAS
Ruptura,

Varicocele,
Prapolus Pajėgas,

Utrucintas Kraujas,
ATIMA JUMIS VYRISZKUMA.

Bukia Iszmintingas
Likia Sveikas.

Dr. O'Malley Bndas
Visados iszgydo!

Iszbandyta per 30 metu!
Be peilo ir vaistui

Jszrasta 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 pamegžioja mano rasztus. Bet ran 
dusi tik Venas Dr. O’Malley Budas ir 
naudojamas tik Mano Ofise.

Asz negaminu jokiu Gromatu Lygoniu, 
kadangi atsilankymas in mano ofisą parodys 
jumis kad turiu daugybe Gromatu nog 
Lygoniu isz visu szaliu pasaulės kurie tapo 
iszgydinti.

Dr. Alex.O’flalley
158 Washington St.

Wilkes-Barre, Fa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 

susikalbama ir susiraszoma.
Suvirszum 30 motu daktaravimo 

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

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kilu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Aie.

K. KONEWKO
UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
98 Main St, Ashley, Pa-
Puikiause užejga del Lietuviu ir 
svetingiauses priėmimas dol visu.
Arielkele, Alus ir Cigarai tinkame 
karai ui. S.ile del zob<»vu ir mitinyv

Nemokėk dykai 810.00,

Apsigarsintaj-ttr Jeigu apser 
gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktaru.

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 pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Yra banka in kuria deda piningus Pennsylvaoi- 
jos Valstijos Kasijerius.

Yra tai drūtas ir atsargus bankas.

Kapitalas ir Surplus §180,000.

Mokame procentą ant sudėtus piningus.

Suvirszum puse milijono (taleriu sudėta szitam 
banke. Dekyte piningus in szita banka.

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

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

...D1RDKT0RIAI...
A. DANISZfcVVICZ. W KYNKIKWICZ M. GAVULA.
J. HOKNSBY. C. F.KAIER. W. I. MILES.

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

Vasarinis Pardavimas.
Kožna Liepos ir Augusto menesi peržiurinejame 
savo ta vora iratrandame daugybe likucziu kurios 
parduodame savo kostumeriams už labai pigias 
prekes. Kai}) kada pasilieka keletą Krėslu,tada 
jias iszparduodame Įiigiai idant padaryti vietos 
del kitokiu tavoriu.
Kaip kada atlieka mažas szmotasKlijonkesvertes 
§1.25 mastas, tai atyduodame už 85c. mąstą.
Teipgi daugybe kitokiu daigtu pasilieka, kaipo 
tai Vyru ir Vaiku Siutu, Karpetai, Lovų, Sieniku 
ir t. t., ir tuos parduodame už labaipigai preke.

GUINAN Jlahanoy City, Shenandoah 
Mt. Carinei, Landsford.

Didelis Piknikas.
Draugyste Szv. Ludviko isz 

Mahanoy City nutarė laikyti 
dideli pikniką, kuris atsibus 
Utarnike 15-ta diena Augusto 
ant-Pleasant Hill kalno.

Sztai turėsime gera proga 
praleisti visa diena ant szviežio 
oro. Draugyste užpraszo visus 
pribūti ne tik isz Mahanojaus 
bet ir isz visu aplinkiniu 
miestu ir miesteliu, o stengsis 
visom pajėgom parodyt vi
siems linksma laika. Muzike 
katra grajis visokius szokius 
bus geriause ka galima gaut. 
Inžanga ant platformes bus 
tiktai 250 Ateikyte kanos- 
kaitlingiause o nesigailesite.

Nuo Dantų ir galvos 
skausmo.

Yra Vienatinis vaistas Pain 
Adine patepsi žanda ir nustos 
skaudei, patepei kakta nustos 
galvos skaudėjimas nereikalau 
si vartoti powderins kurie ant 
smegenų prastai atsiliepei su 
prisiuntimu per paczta su pa- 
aiszkinimais lietuviszkais 300 
perkucziams duodu Robata ra 
szykit ant adreso:

P. Miller
Athol, Mass.

S, Walunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir l’antaplu del vyriu, moterių ir vaiku. 
Geriausius skurinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeveriku#. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dalba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningus.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu 
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir 
Paniaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte passvelimtau 
težins pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna
526 W. Centre UI., 

Mahanoy City, Penna.
Ant Supervaizoriaus

SILAS DAVIS
Republikonas. Balsuokyte už ji.

Isz Mahanoy City.

Ant Clerk of The Court
Frank J. Bastian

Demokratas. Isz Mahanoy City

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotografrstas 

205 E Centre St. Mali uioy City, j 
---------o -------

Rinkei ir pigei nutraukė visoker Fotografijas 
Padam Didelus Fotografija# isz mažių ir 
indeda in ReLmis. Indt*da in Špilkas 
Koinpa-as ir c.L Pardno la vis->kes Retinas Į 
Lietuvei su virsz-minetais reikalą’# netur I 
kitur eiti, kaip tik pa# savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžimka kuris pa laro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. į 
Teipgi daro Fotograpija# ant Post-Kareziu. ■

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS
■ ■ ■■

I,a:doja Kimus Nuuiirusiu Pasnmd 
Ryginus ir Vežimus del Pa-ivažinej m 

Krausto Daigius ir t t.
Viską atlieka kh in•geriause ir puikiausi 
Su vir>z minėtais reikalais kreipkite# pa 
jin o busite visame užganėdintais.
520 IV. Centre St. Mahanoy Cit \

D. J. CREEDON
131 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
211 N. Emerick St., Shenandoah, I’a.

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

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietuvlszku-Lenkiszku Vaistu.

Kiekvienas Lietiiviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
taut eezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszdtioli 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raižykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; pardiiokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No. 1................................. 25c.
Egiutero No. 2................................. 50c.
Zmijecznik............ 25c, 50c. ir $1.00.
Gumbo Laižai.................................35c.
Meszkos Mostis................................25c.
Trejanka.......................................... 25c.
Linimentas vaikams .....................25c.
Gyduoles nuo Kosulio...................25c.
Liepiu Baisumas .......................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku ........... 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus įias mus 
pinigus mokam 1-ta procentą, pnskaitant 
ka# 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, panluodlm 
laivakortes aut visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszics Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam k rajui. Rejentelna 
kancelarijayra rodoma per valdiška notan 
.J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
justi bankinius reikalus o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczedumni in Banka, arba šust 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Express Money OrderL

Rusiszkai Anierikoniszka Linij..
Vienatine be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos. 
8Ą dienu in Rotenlama llį dienu in Liepoju

III k laša $29. w-f)ei smulkesniu žinių kreipkitės in musui
I ” $52. Išėmus ir centraliszka kontora. j J „ ’

A. E. Johnson 8r. Co.,(General Passenger Agts.) 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS PAVASARINIS TAVOBAS.^
Sziame laike nplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimo 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargsi 
galima rasti. Szitas Ta voras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
J ekiu, 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, Keipu 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti.

fiifi Globė { ^^*Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov Citv. P"

Senas Britvu pardavėjas 
ir Agentas.

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

Ne vienas nesigraudino katras nog 
manes pirko nesigraudysi ne tu.

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

Paklausk savo sztore po kiek par
duoda “Torrey” britvas, o kada per- 
sitikrysi kad pas mane daug pigiau, 

Į tada atsiusk Money order, arba re- 
1 gistravotam laiszke 2 dol. o in pora 
dienu per paczta apturėsi “Torrey” 

j britva. Szitos britvos yra padirbtos 
i isz puikiausio plieno, o barzda teip 

lengvai skuta kad net darosi szilta 
' in smakrą. 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 klapata: (gĮ ’d^s)

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

Pigus lotai.
31 lotai su stubs ant vienos 

frmilijos Pottsville, arba lotai 
parsiduos pavienium. 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, 
u- parduosiu jias pigiai atsi- 
szaukyte ant adreso; (Sep. 15)

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

bTragažinskas

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokia 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vynid, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir 1.1. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

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

Lietuviszka Krautuve
...Vyno, Likeru, Areilkos ir Alaus...

Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
ta vora pigiau ne kaip kitur.

Fr- Strawinskas-
1807 Carson St., S. S.

Pittsburg, Pa. .S,.MN
Fartapijoniu ir Vargouiu

...ST K A JOTAS...
Taiso ir strajina visokiu gatunku 

Fartapijonius ir Vargonius pagal 
geriause būda. Preke neperbrangi, 
darbas gvarantitas. Turiu daugybe 
padekavonu. l’risiuskyte post-karte 
o pribusiu

G. Ramond Beck
St. Nicholas, Pa. •jZ*3n« j

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.......................... 25c.
(jgniatraukis................................... 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.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų............................................. 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto................... 15c.
Gyd. nuo Grippo....................... $1.25.
Plauku apsaugotojas..................... 50c.
Muilas del Plauku........................ 10c.
Milteliai nuo Kejienu................... 35c.
Rožes Baisumas.............................. 25c.
Kinder Balsam as............................25c.
Bobriaus Laszai.............................50c.
Szvelnintojas....................................35c.
Kraujo valytojas.........................$2.00.
Nervu Ramintojas.....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

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

abclnai skausmo ir skarbutis $1.25. 
(Jyd. nuo Parku ir Niežu........$2.00#
Gyd. nuo Dedervines.................$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos......  $5_

NAUDŽNdi PHAR1MAI
visai Šeimynai randasi musų No. 3 katalioge. 
Jame telpa apraSymai suvirS 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jas 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduoles 
naudoti, kiek jos prekluoja ir kur jas gauti. Mu
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki 81.00. Telpa 
paveikslai ir prekes yvairių kvepenčių ir gydan
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydančlų aparatų,

Roberlnių ISdirblmų, Painų, Štukų, Brukuojamų 
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Brltvų. Pavin- 
čevonių ir Šimtai kitokių kožnain reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrį vardę, pra
vardę. adresų ir keletu markių apturės musų No. 3 
kataliogų dykai. RaSyk Bcndien, o už kcletos die
nų Bita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN’S SUPPLY HOUSE .
W4-ZJJ8 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, Hl

Reikalingas.
Barsdaskutis arba balboris, kadan

gi man dar yra vienas reikalingas. 
Teip-gi iszmokinu balberiauti. Jau
niems vyrams arba vaikinams, kurie 
turi ukvata mokytis barberiauti, t. y. 
mokytis plaukus kirpti ir barzdas 
skusti, praszome atsiszaukti per laisz- 
ka ir indeti už 2c. stampa del atsa
kymo. Mes paaiszkinsime, kaip pir
ma syk stojant prie darbo reikia isz- 
muiluoti ir kaip paskui pradėti skus
ti. Iszmoke gerai barberiauti, gali 
visur greitai gauti darba, kur tik 
nori, ir visur tiks, kad ir Karaliau* 
cziuj. Tai yra lengvas darbas ir ge
rai apmokamas, ir kurie tik mokinosi 
pas mus, visi džiaugiasi. Gero veli
jantis mokytojas muzikantas, (f,g o>) 

Dom. Galinis,
270 C. St., So. Boston, Masą




