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KAS GIRDĖT?
Lietuvei neatbūtinai turi 

terp saves solidariszkuma už
laikyti ir su cziongymeis nesi- 
broluoti. Cziongymis ant atej- 
vio, kaip ant szunies žiuri,— 
ir tiktai tada, ant panaszumo 
lapes tupinėja apie Lietuvius, 
kada reikalauje balso iszranko 
šia. Priesz iszrankas križiavo 
jesi ir meilei kalbą, nes tegul 
tik tampa iszrinktu, tai užpa- 
kalu kreipiasi ir prie pirmuti
nes progos, priesz ta, priesz 
kuri laižėsi, geluoni parodo.

Tegul tik Lietuviui gerai 
ejnasi tai gali ant tokio žiūrėt, 
ugnia szaudo ir vadina “smir 
dancziu polanderiu”. Geriau 

V- šia su tokeis žalablekiais nie 
ko ne turėti ir nog jiu szalin 
tis.

Tiktai reikia prisižiūrėti, kas 
darosi kromuosia laikomu per 
žalablekius ir kitokius, in kur 
lietuviszkos moteres tankiai 
atsilanko. Moteres nesupranta, 
kaip isz jiuju szandije ir isz 
užpakalo szpigas rodo! (patys 
ta matėm). Jagu turėtu norint 
už puse cento puikumo 
pratimo, tai kojos ne 
pas tokius niekszus.
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Tarpe Rosijos poniu 
baisetinai platinasi nemoralisz 
kūmas, kas yra priežastim liga 
sifilis....

Ta baisi liga pasibaisėtinai 
plasinasi Rosijoi, ne tik tarpe 
ponu, nes dar labjau tarp že
mesnes klasos, ka parodo aps- 
kaitimas paduotas susivažiavi
mui sifiliogu, pagal kurio ant 
tukstanczio žmonių 28 randasi 
užkrėstas taja liga. Rosijoi 
randasi gubernijos kur sifiliti- 
kai esą 12 procentas gyvento 
ju. Tame inžvelgineje Rosije 
užima tarpe Europos vieszpa- 
tyscziu pirma vieta.

Taigi laikrasztis “Moskovs- 
kije Viedmosti” reikalauje 
idant Poteriai kurie užsiima 
Krime pravadninkyste butu 
sistematiszkai kas nedelia perž 
velginejimi per gydintoju, 
idant neužkresdinetu 
poniu sifilistizmu....

Rosijos

i®®!®; suraszus 
paduotu

- .

Pagal paskutinius 
gyventoju žemiau 
vieszpatyszcziu tai randasi gy
ventoju sekancziai:

Rosijoi, Lenkijoi ir Finlan- 
dijoi 160,095,000 mete 1909.

Susivienituosia Steituosia 
Amerika 89,943,270 mete 
1910.

Vokietijoi 64,903,00 mete 
1910.

Austro, vengrose 61314,000 
inete 1910.

Japonijoi neskaitant Fojmo 
zos, Korėjos ir Szaholinos 49,- 
587,000 mete 1908 Anglijoi be 
kolonijų 44,547,000 mete 1908. 
Francuzijoi 39,267,000 mete 
1908.
Italijoi 34,129,000 mete 1908. 
Turkijoi, 24,000,000 mete 1910 
Belgijoi 7,386,000 
Rumunijoi 6,772,000 
Holandijoi 5,786,000 
Szvedijoi 5,404,000 
Bulgarijoi 4,329,000 
Szvaicarijoi 3,742,000 
Danijoi 2,692,000 
Norvagijoi 2,330,000

1908.
1908.
1908.
1908.
1910.
1910

1908.
1907.

ATSAKYMAI
E. G. Canton, 1’11.— Pasa

kaite aplaikem, po pataisimui 
bus savo laike patalpyta. 
Acziu.

F. P. New York.— 
eiunsk tamista, jogu bus 
^ama tai patalpysim.

Pri- 
tin-

ISZ AMERIKOS.
Nepaprastas kūdikis.

Winter, Wis.— Del ponst- 
vos Dave McDonald ana nede- 
lia užgyme septintas kudykis 
turėdamas po septinis pirsztus 
ant kožnos kojos ir lankos o 
ne po penkis kaip tai papras
tai randasi ant kojų ir ranku. 
Nepaprastu dalyku yra, jog 
septintas kudykis turėtu po 
septinis pirsztus o kaip dakta
ras tvirtina tai visi yra vieno 
dydžio. Jago kudykis gyvens 
o gales valdyt visais y irsztais, 
tai isz tikrųjų bus nepaprastas 
kudykis.
Pavogė piningus,— ne gali 
parsivežt savo milemos.
Philadelphia, Pa.— Jonas 

Sasnauckas, kuris gyvena ne 
toli Phawn uliczios, buvo pa
sirengęs keliauti in tevynia 
atvežti in Amerika savo mile- 
ma, del kurios dirbo sunkei ir 
tikėjosi su jiaja gyventi lai
mingai czionais. Vargszassu- 
czedino 150 doleriu ant tojo 
mieriaue, nes diena priesz isz- 
keliavima kas tokis jin apvo
gė, paymdamas piningus ir 
drapanų už 50 doleriu. Neba- 
gelis teip yra susirupinias, jog 
ne gali ne valgyt ne miegot 
mislindamas apie pavogtus pi
ningus ir jog dabar ne greitai 
gales pasimatyt su savo mile- 
ma.
Straikas plitynicziosia.
Orange, Tex.— Trisdeszimts 

plitinycziu nog Texsu lig 
Louisiana sustojo dirbti isz 
priežasties pakylusiu straiku. 
Isz tos priežasties randasi be 
darbo suvirszum 12,000 dar
bininku. Mat kompanijos ne
nori idant unije suorganizuotu 
darbininkus ir del to uždare 
plitinyczes.
Yeluk iszteket, negu iu 

klosztori ejt.
Omaha, Neb.— Panna Ro

ma Ronime, 18 metu, paejnan- 
ti isz Prancūzijos, kuri diena 
priesz inžengimo in klosztori, 
pasilikti ant viso gyvasczio mi- 
niszka, pabėgo isz klosztoriaus 
Notre Dame, Marshall, Mo„ 
persigaudama gilukningai per 
augszta mūra klosztoriaus ir 
nusidavė in Omaha kur iszte- 
kejo už daktaro Beecher Bald- 
vino. Jauna pora iszkeliavo 
ant midaus keliones.

Dvi nedėlios adgalos panna 
Ronime apsirgo o paszauktas 
daktaras Baldvinas karsztai 
insimilejo in ligonia, ir laike 
gydimo nutarė pabėgima, ku
ris pasekmingai nusisekė.

Gyvulei ne žmonis.
Milwaukee, Wis.— Jonas 

Bankauckas likos aresztavotu 
už sužagejima 7 metu Ona 
Szypovskiute gyvenanti po 
No. 177 South Bay uliczios, 
kur radosi ir Jonas ant burdo-

Tėvai mergaites gulėdavo 
kuknioje o antram kambarije 
gulėjo penki burdingieriai o 
prie jiu lovų radosi ir Onos 
lovele kuri likosi subjaurinta. 
Taji gyvuli isz davė policijei 
jiojo draugas Jonas Panekas 
kuris gulėjo vienoje lovoje su 
Bankaucku, matydamas visa 
atsitikima. Mergaite tvirtino 
laike perkratimu, jog tai atsi
tiko kelis kartus.

Žmonis kuri radosi sude ne
galėjo atsikvotet isz nusistebė
jimo, kokiu budu tėvai ant 
tiek buvo gyvuleis duoti mer
gaitei gulėti terp burdingieriu. 
Benkancka sūdąs pastate po 
1500 doleriu kaucijos lig pro- 
vai.

Tokiu tev-gyvulu turime 
užtektinai czionais Pennsylva- 
nijoi, kurie pavėlina savo mer 
gaitems gulėti vienam kamba
rije su burdingieriais.

Apgavikas apipleszinejo 
ateivius.

Mauch Chunk, Pa.— Kokis 
tai F. Schwarz isz Porth Am
boy nog ilgo laiko keliauda
mas su atejveis in Mauch 
Chunk apipleszinejo atejvius 
vyrus ir moteris nog piningu 
ir dingdavo jeszkodamas nau
ju auku pakol likos suymtas 
per geležkelio detektivus.

Schwarzas radosi Central 
hotelije nog kokio tai laiko 
ejdavo anksti gult o atsikial- 
davo apie pusiaunakt ejdamas 
ant Lehigh Valles stoties pa
sitikti “grinorius” kurie pri
būdavo in czionais apie 12 va
landa.

Ant tojo trūkio randasi tik 
vieni grinorei keliaudami in 
Hazletona, Mahanoy City, She 
nandori ir kitus miestus o ku
rie turi persimainyt Mauch 
Chunk ir laukti trūkio lig ry
tojaus.

Schwarzas, kuris kalba ke- 
loms kalboms, persistatydavo 
grinoriams kaipo agentas lai
viniu kompanijų, paymdamas 
jiu piningus ant užlaikimo per 
nakti, nes inkalbedavo grino
riams, jog yra dydeliam pavo
jui laikyti prie saves piningus.

Grinoriai mielindami, jog 
turi dydeli užtaritoju atidavi
nėjo jiam visus piningus ir 
brangenybes o Schwarzas duo
davo koki ten kvitą, ejdavo in 
hoteli ir daugiau nepasirody
davo net igi kitai nakczei lauk 
damas nauju auku. Skundai 
ant apgaviko pasipylė isz visu 
szaliu. Kompanijai ant galo 
pasisekė suymt paukszteli ir 
uždaryti kalėjime. Kada jin 
aresztavojo, palicije rado pas 
jin $104. Nog dvieju mergi
nu, kurios keliavo in Mc Adoo 
paėmė po $24, nog moteries 
kuri keliavo in Szenadori pa
ėmė $30 o $14 nog kito grino 
riaus.
Kudykis užgyme ant tilto.

Bellevernon, Pa.— Ludvika 
Movatnykiene kuri pribuvo 
su savo trijų metu sunelu isz 
Europos po penkių menesiu 
keliones lig czionais. Kada 
iszlipo isz trūkio isz Believer 
non ir ėjo tiltu kurie stovi terp 
Monessen o Charleroi staigai 
apsirgo ant vidurio tilto. Ko
ke tai motere ejdama ant tilto 
paregėjo Movatnykiene sedin- 
cze verkent. Tuojaus dasipra- 
to padėjimą moteries, nubėgo 
pas artimiausia daktara kurie 
pribuvo su automobilum. Dak 
taras rado motere laikant ant 
ranku naujei užgimusi kudy- 
ki. Paėmė visus in automobi
liu ir nugabeno in ligonbuti. 
O kad kudykis užgyme terp 
dvieju pavietu Washington ir 
Westmoreland per tai ne žine 
kaip bus užraszomas ant kny
gų gimimo.
Pranaszauia svieto pabai

ga Aug. 32.
Pittsburgh,'Pa.— Kokis tai 

pusgalvis vardu Povilas Ki- 
rinczius ant susirinkimo Am
bridge laike prakalbu apgar
sino buk dienoje 32 (?) Au
gusto bus pabaiga svieto. Zmo 
nis baieei tuom pereieme, pra
dėjo klikt ir staugt. Nes kada 
“kvailui pranaszui ’ darode 
ar-gi randasi diena “32” tai 
net pats nusijuokė ir pasislėpė 
nog inirszusiu “foreigneriu.”

Nudure savo pacziule.
Pottsville, Pa.— Juozas 

Sznikovekis turėjo su pacziule 
“good times” prisigeria gerai 
deganczio vandens, na ir susi
barė. Juozukas pagriebė pei
li, dure savo pacziulei in kru- 
tinia kuriai daktaras susiuvo 
szeszis kartus. Pažeista motere 
randasi ligonbuteje o Juozu
kas uždarytas kalėjime.

Sunki murinę.
Toronto, Ont.— Mrs. Seli- 

tia Campubell, kuri buvo sun
kiausia motere ant svieto, mirė 
ežionais. Keliavo ji per dauge
li metu su cirkusu. Tame tai 
laike svėrė 650 svaru nes 
priesz mirti svėrė tik 350 isz 
priežasties ligos. Jiosios sesuo 
«yere 452 svarus o motina 400 
staru.

Milžiniszkas namas-
New York:—Ne senei li

kos padirbtas planas ant pas- 
tatimo milžiniszko namo kuris 
turės 1300 pėdu augszczio ar 
tą dydžiauses ant viso svieto. 
’ astatimas teip milžiniszko na 
jo kasztuos 30 milijonu dole

riu o turės szimta augsztu dy
džio, pastatomas užims tris 
metus o turės ofisu del 25 tuks 
Uncziu žmonių arba talpys 
sąvije tiek žmonių kiek randa
si mieste Yonkerse, turės savi
ję 90 elevatorių del gabenimo 
žmonių. Visas namas bus isz 
plieno ant kurio sunaudos 
41,000 tonu, 22,5o0,000 pa
prastu plitu o 2,700,000 geres
niu plitu, 75,000 tonu akmens 
“1400 000 pėdu lentų del grin- 
i. i, 6900 langu, 18,000 ketur- 
kimpiniu pėdu stiklo Del 
; Istatimo szimta augszczio na
ujo tik padavė užmanima pre- 
z’jdentas Mortimer isz United 
tįates Realty Co. ir tvirtina 
bįik toki narna galima pasta
tyt.

Perskaitė Biblije 26 
kartus.

Ithaca, N.Y.— Mrs. Sarah 
Harty turinti 95 metus senu
mo, laike savo varduvių, už
baigė skaitus Biblije 26 kar
tus. Per keturesdeszimts metu 
be palovos milejo skaityti 
Raszta Szventu. Ne kuriuos 
skyrius žinojo ant pomietes. 
Jago kokis kuningužis geide 
ka toki žinoti isz Raszto Szven 
to, tai nusiduodavo pas jiaja o 
jieje jiam tuojaus apsakydavo 
apie ta, ka geide žinoti.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Nepaprasta saužudinsta.
“Novoje Vreroia” garsina 

buk ne toli Gatczino, oficie- 
ris M. Veregin, užprasze pas 
save ant linksmo vakaro visus 
savo pažinstamus ir draugus. 
Kada pribuvo sveczei, Vere- 
ginas užprasze vaiskava orkes
trą ir parengė puiku pasilink
sminimą. Apie pusiaunakt, de
gino sode fojerverkus, ka pri
traukė daugeli regėtoju. To- 
liaus Vereginas prasze svecziu 
idant pasiliktu sode pakol ji
sai nuejs ant gonkeliu ir pra
kalbęs trumpai in susirinku
sius. Orkestrą užgrajino valca. 
Vereginas stojo ant gonku, pa
sakė trumpa kalba, kuriuoje 
prisipažino prie papildytu 
klaidu savo gyvenime, užbaig
damas taiseis žodžeis: “Dabar 
esmu ne kaltas, žiurekyte”— 
isztrauke revolveri ir szove sau 
in smegenis.
Ar daug moterių teip pa

darytu savo vyrams.
Varszava.— Paviete Du- 

benskam, vienam isz tenaitiniu 
kaimu, rado lavona kaimuo- 
czio Szumeiko su perpjauta 
giarkle. Nuome žmonių buvo, 
buk Szumeika papilde savžu- 
dinsta. In koki tai laika likusi 
naszle po Szumeikui, pripaži
no uredninkui, buk josios vy
ras pasižeido su peilu giarkle, 
o matydama, jog baisei kentė
jo, pagriebė gulinti peili per
pjovė giarkle daugiau, idant 
kaip pati kalbėjo, galėtu leng
viau mirti. Jausla motere už
dare kalėjime.

Geriau bada namie kenst.
Milwaukee, Wis.— Lai-

kraszczei paduoda sekanti atsi
tikima. In czionaitine redakci- 
je atėjo žmogelis vardu Anta
nas Gruszkovskis jeszkodamas 
savo draugo Floriona Pent- 
kauska kuri kitados buvo pa- 
žinojas Pennsylvanijoi. Tasai 
žmogelis kalbėjo teip: “Per 
septines nedelias ėjau peksz- 
czias isz Greensburg, Pa. in 
Milwaukee kur turiu pažins- 
tama Pentkauska ir geidžiu 
jin surasti, kur tikiuosiu rasti 
priglauda ir darba. Kada sziek 
tiek uždirbsiu tai važiuosiu 
pas savo szvogeri in Jojie i. Ko 
kis tai agentas, kuris )ilefeszko| 
jo darbininku Shenam Pa. j 
iszsiunte mus in Gre< turgui
prie kasikiu anglies. K ą in' 
tenais pribuvom , lojau 
kad tenais vieszpata^ drai
kas. Dave mums dari nes 
“skebsu,’ne norėjau b ir 
del to pasilikau be dar ) ir 
piningu. Neturėdamas ka veik 
ti Greensburge, nutariau nusi 
duot in Joliet, Ill. kur turiu 
szvogeri. Isz unijos gavau pa- 
liudinimo gromata kuri man 
keloneje labai prisidave, kur 
tik jia parodžiau, aplaikyda 
vau kelis centus. Ėjau peksz-1 
ežias in Pittsburga isz ten iu

Klevelanda o po septiniu 
nedeliu kelones gavausi in ežiu 
nais.

Gulėjau kur galėjau. Kaip 
kada geri žmonis davė man 
nakvynia nes tankiause gulė
jau girriosia arba ant lauko. 
Angliszkai ne moku kalbėti.”

Daug panasziu atsitikimu 
turime, nes daugelis randasi 
tokiu ba intiki saldžei kalbai 
tokiu agentu-rakalu kurie 
žmonis iszveža o paskui juos 
apleidže. Yra tai prasarga del 
visu, idant sėdėtu ant vietos 
laike straiku ir nesiduotu pri- 
sigaut tokiems szarkoms.

“Mirusia” vyras sugrįžo.
Boston, Mass.— Nog pusan

tro menesio kuri visi laike už 
negiva o visa szeimyna jau bu 
vo jin apverkus, sugrįžo ana 
diena pas savo paezia T. Shee
han, o inejas in stuba net nu- 
gazdino visa szeimyna. Visa 
szeimyna laike tęva už numi 
rusi ir buvo tvirta buk tėvas 
dingo nog Saules karszczio 
Liepos menesi. Kada nesugrį
žo isz darbo 9 diena Liepos ir 
davė žinia policijei, toji davė 
žinia szeimynai, buk Sheehan 
krito ant uliczios negyvas nog 
saules karszczio. Szeimyna tik 
rai mislino jog tai tėvas ir pri- 
gulinczei lavona palaidojo.

Sztai ana diena sugrižo.... 
o gal tik del didesnio nuludi- 
tno savo szeimynai, o kada jin 
užklausė kokiu budu tas atsiti 
ko, atsake, buk laike dydelu 
karszcziu gerai sau užsitraukė, 
o policije jin aresztavojo nes 
pravarde savo permaine ir li
kos už girtuoklysta nubaustas 
in kalėjimą kur lig sziam lai
kui radosi. Kas buvo nebasz- 
ninkas kuri pati palaidojo tai 
lig sziam laikui nedažinojo.
Suris sverentis 6 tonus.
Appleton, Wis.— Czionais 

padirbineje milžiniszka sūri 
kuri perstatys ant iszkelmes 
visokiu iszdirbimu isz pieno o 
kuri prasidės Chicago mieste. 
Bus tai dydžiauses suris ant 
svieto sverentis szeszis tonus 
arba suvirszum dvileka tuks- 
taneziu svaru. Ant tosios isz- 
kelmes galima bus matyti 30 
tukstaneziu fotografijų persta- 
taneziu visa dirbimą tojo su- 
riaus, tai yra, nog pat pradžių 
kada iszmelža karve lig pas
kutiniam užbaigimui ir nuga
benimui in Chicaga.

Narsi mergina.
Arti miestelio Dinkovo, gu- 

bernijoi Kostaromskoi, grin- 
czioje ant pastoges užsidegė 
lynai o in kėlės minutas ugnis 
apėmė visa grinezia. Žmonis 
tame laike radosi prie darbo. 
Prie deganezios grinezios rau
dojo dvi bobos, vargoninkiene 
kuri su paveikslu Szv. Florio- 
no žegnojo deganezia grinezia 
ir kokis tai senukas laike ran
koje tuszczia livaruka. Grin- 
cze buvo užrakyta, nes gaspa- 
dine su gaspadorium nusidavė 
ant lauko. In trumpa valandė
lė ugnis apėmė visa stogą, dū
mai buvo kartus o ugnis plati
nosi greitai.

Tuom kart subėgo daugiau 
žmonių su kirveis ir vandeniu. 
Vieni pradėjo ardyt tvora, ku
ri nebuvo perszkadoi, kiti py
le vandeniu, nes ne ant ugnies 
tik ant stovineziu moterių o 
kokia tai bobelka permete ant 
žemes. Kas tokis staigai suszu- 
ko:

— Ten randasi kudykis, 
mažas Stasiukas!

— Kur?
— Grinczioje, guli tuojaus 

prie lango.... Iszmuszkit sti
klą o da gyva isztrauksit.

Bet niekas nesijudino isz 
vietos. Sziaudai ant stogo jau 
sudege o balkes pradėjo jau 
degti.

— Gialbekit kudyki!— szau 
ke bobos.— O jus rakalei, ne
verti vadytis vyrai!....

r- Tai Lysk pati in ...ugnį^ 
jago toke mandrale!

— Juk tai tikras mirtis, o 
kudykis ir teip jau užtroszko 
nog durnu!....

Balkes jau pradėjo linkst o 
ugnis vis platinosi. Sztai isz 
tolo davėsi girdėt balsas kli- 
kianezios moteres:

— Gialbekyt mano Stasiu
ką!

— Laikykit jiaja, da gali 
szokti in ugni!— paszauke sto 
vinti žioplei.

— Leiskyte!.... szauke ne
laiminga motina.

Tame adbego kokia tai jau
na mergaite ir greitai artinosi 
prie deganezios grinezios. Ak- 
imirksnije szoko per langa ir 
teip pasilenke, jog galima bu
vo matyt nuogas kojas.

— Jagnte sugrižk adgal!— 
szauke žmonis.

Lubos ingriuvo net kibirksz 
tęs p asipyle aplinkui.

— Tuojaus.... tuojaus!.... 
szauke mergina.

Nepoilgam vela pasirodė 
mergina, traukdama su savim 
klikenti Stasiuką, kuris pabu
dęs staugė kiek galėjo.

— Kudykis gyvas?— suszu- 
ko stovinte myne.

— Sveikas kaip krienas.
— O mergina.... Ar tai 

jiojo sesuo?
— Kur tau! Suvis svetima, 

tarnauje pas kita gaspadori ir 
vos turi penkioleka metu.

— O jiai nieko neatsitiko?
— Apdegino sau sKepetai- 

te ir truputi plauku.— Teip 
kalbėjo žioplei viens in kita.

Jagute sugrižo namon, neap 
laikydama jokios padekavones 
nog gaspadoriaus už ižgialbe- 
jima kudykio. Skusdama bul
ves, giedojo sau po nosia kokia 
tai meilinga dainele.

Tris milijonai netikru 
rubliu.

Varszavinis gubernatorius 
davė žine vloclavskam naczel- 
ninkui, buk policijos virszinin- 
kai aplaike daneszima, buk 
Rugsėjo menesi bus prisiunsta 
isz Anglijos in Rosije netikros 
tris rublines bumaszkos verties 
tris milionus rubliu, ant pra
platinimo terp darbinkuir var
gingesnių žmonių. Gubernato
rius paliepė perserget visus 
žmonis prieszais |netikras bu- 
maszkas.

ISZ VISUJZALIU.
Tai tau žentas.

Krokava.— In czionaitinia 
ligonbute likos atvežta senuke 
72 metu senumo Viktoria Do- 
magalskiene kuria labai su. 
musze josios žentas ir locna 
duktė, užklupdami ant josios 
kambarėlijė kuriam miegojo. 
Visa sukruvinusia nugabeno 
in Krokava. Žentą ir ne laba 
duktere uždare kalėjime.
30 aficieriu užsitrucino.

Lisbon, Portugalije.— Tris
deszimts aficieriu Tore Novas 
apsirgo mirtinai po suvalgi- 
mui pietų. Greita daktariszka 
pagialba iszgialbejo visus nog 
mirties. Kaip rodos tai kas to 
kis turėjo užtrucint valgi isz 
kerszto.

Tik kvailybe.
Lubavas.— Tomis dieno

mis, kokie tai apgavikai pri
buvo pas gaspadori, kuris pra- 
sze idant jin “ragane” iszgidy- 
tu. Pirmiause ragane pareika
lavo szimt-rubline ant pradė
jimo “užkeikimo”, - o kada to
ji pradėjo monyt gaspadori, 
josios draugai pradėjo vogkt 
kas tik papuolė in rankas. 
Dingo nepoilgam piningai, ra
kandai ir “ragane” su savo 
draugais.

Žandarams pasisekė suymti 
apgavikus, nes piningu ne ra
kandu ne surado pas juos.

Tokis tai musu gyveni^ 
irias.

Messina, Italije.— Keli me
tai adgalios apsigyveno Mes- 
sinoje daktaras Abrahameris, 
kur apsipaeziavo ir pirko sau 
gana dydeli turteli, gyvenda
mas linksmai su savo szeimy- 
nelia ir prieteleis. Tasai gilu- 
kis ne ilgai traukėsi. Laike 
baisaus drebejimo žemes Mes- 
sinoje pražuvo jiojo pati ir 
vaikai o pats papuolė in neri- 
masti ir pradėjo kentet ant 
proto. Būdamas tokiam padė
jime nepamena drebejimo že
mes tik jeszkojo be palovos 
griuvesiuosia savo paezios ir 
vaikus. Pekszczes praėjo visa 
Italije, Vokietije, Vengrus ir 
Austrije.— Ant galo gavosi 
in Galicije in miesteli Krza'no- 
va, kur jin palicijantas aresz
tavojo. Uždarytas gmino resz- 
te, da ta paezia- diena atėmė 
sau gyvasti per pasikorimą su 
pagialba dirželio.

Trumpi Telegramai.
§ Minot, N. D.— Viesulą 

užmusze 24 ypatas czionaitine- 
je aplinkinėje. Bledes milži
niszkos; geležkelei ir telegra
fai sunaikyti.

§ Quebec, Kanada.— Ant 
upes St. Lawrence susimusze 
du laivai “Hero” su “Chief
tain.” Antras laivas nuėjo 
ant dugno. Keturios ypatos 
nuskendo.

§ Brindisa, Italije.— Prie 
kasimo naujo geležkelio dar
bininkai atkasė požemines ka
pines nog senoviszku laiku. 
Ne kurie tvirtina buk tai ka
taliku katakmubai, kuriosia 
slapstėsi prieszais persekioto
jus.

§ Viktoria, B.C.— Maleku 
loję, laukinei žmonis suvalgė 
tris laivorius nog Francuzinio 
laivo.

§ Rimas.— Randas apakai 
te buk nog 13 lig 16 Augusto 
mirė ant koleros 635 o nauju 
Ilgu randasi 1612.

§ Port Arthur, Ont.— Tris 
mergaites T. Schmidto sudege 
ant smert degancziam name 
nog 5 lig 16 metu senume.

Kaip tai boba ėjo in 
dangų.

Diedai ir bobos vadina “už- 
duszines diena” labai giluk- 
ninga, nes tada aplaiko dau
giausia almužnos. Teip ir vie
na bobelka ’aplaikydama gau
sia almužna toje dienoje, iszsi- 
gere guzutes užtektinai kar- 
czemoje, nuėjo in bažnyczia, 
kur klike ir klike net ant galo 
persiverte ir sunkei užmigo, 
norints žmonis senei apleido 
bažnyczia po miszparu o za
kristijonas duris uždare bet 
musu bobelka vis miegojo.

O kad tokiu žmonių ant 
svieto nestokas, kurie ir Dievo 
narna apvogė, teip dabar susi
tarė keli vagis apipleszti baž
nyczia.

Apie pusiaunakti pastate 
tieje piktadarei kopeczias prie 
lango, inleido viena isz savo 
draugu in vidų bažnyczios su 
pagialba drūtos virves prie 
kurios pririszo gurbą, kuriam 
prisakė apipleszti viską kas 
davėsi ir indet in gurbą, o ant 
duoto ženklo, isztrauks gurbą 
in virszu.

Tuomi kart bobelka buvo 
pabudus ir tai tada, kada gur
bas nusileido per langa žemyn. 
Buvo nusistebėjus labai, nes 
nežinojo kur tame laike ran
dasi. Nepatemino vagi kada 
tasai isz gurbo iszlipo ir mis
lino, jog gurbas stebuklingai 
nusileido del josios iszgialbeji- 
mo. - Nešisvarstydama daug, 
apieravojo savo duszia Dievui 
inlipo in, gurbą, o kada virve 
pasijudino, vagei mislino, buk 
tai duotas ženklas nog jiu 
draugu ir pradėjo gurbą trauk
ti in virszu, o kad boba buvo 
sunki per tai vagei turėjo dar
bo invales, nes mielino jog 
jiems už darba gausei u užsimo
kės.

Boba stebėjosi labai, kas ir 
kur jiaja trauke in virszu o 
kada patemino žvaigždes ant 
dangaus, pamislino. Ahal.tai 
mane szventi aniuolai trauke 
in dangų. Reike per tai užgie- 
dot szventa giesme. Ir pradėjo 
cypti “Per Tavo szventa in 
dangų pasikelima”, o tai už 
tai, kad mane buk ejna in dan 
gu. Vagei girdėdami moterisz- 
ka baisa, paleido gurbą ir pra- 
siszalino. Boba drinkst ant 
grindų, o kad buvo augsztai, 
puolus iszsilauže ranka pra
dėjo rėkt kiek ingalejo.

Vargoninkas iszgirdes riks
mą surinkęs kelioleka žmonių 
inejo in bažnyczia. Isz pradžių 
mislino kad tai kokia pakuta- 
vojenti duszeli szauke pagial- 
bos, nes prieja areziau, parege- 
je gulinezia boba, gurbą su vir 
ve ir iszkulta langa. Tuojaus 
dasiprato kad tai darbas va- 
fiu. Pradėjo jeezkoti kaltinin- 

o o kad rado jin pasislėpusi, 
apdaužė gerai lazdoms ir pa
leido.

Boba tankei rugojo priesz 
kūmutes, jog būdama teip arti 
dangaus, nupuolė adgalos ant 
žemes. Isz to buvo gana juoku 
visam kaime.

§ Rimas.— Ant ežero Co 
mo siuto baisi viesulą, kuri 
užliejo du kaimus Lugano ir 
Valtellina. 40 ypatų pražuvo, 
bledes milžiniszkos.

§ Morges, Szvaicarije.— Pa 
derevskio milžiniszkos viszti 
nyczios sudege konia su vi 
soms visztoms. Bledes isznesza 
ant tukstaneziu.

Ant pardavimo Lotas.
Be stubu arti Lietuviszkos 

bažnyczios New Philadelphia, 
Pa. Parsiduos nebrangiai ba 
locninke yra naszle ir nori 
greitai parduoti. (g9 oą) 

Mrs. F. Ratszvitzkiene,
Middleport, Pa.



n VA ROKE
/Kaimine Apisaka.

Po teisibei tankei bobai 
kaip kur paimdavo szluota ir 
isz.vidavo laukan isz grinczios, 
tas jaje ne atgrasino, ba žino
mas daigtas, kur Kerta ten 
skriedros leke, o kas nori už
dirbt tai turi padirbt.

Szitai ir muso Lukoszius 
nuslinko pas taje boba.

Usztiko seniuke tiktai pa- 
cze viena grinczioje, kurt ren- 
kinejo kokes tai žoleles.

— Tegul bus pagarbintas! 
tarė ineidamas.

Boba ne atsake nieko ant 
krikszczioniszko pasveikini
mo, tiktai sugriežė dantimis, 
rodos kad joje kokis velnes se 
dėjo.

Vaikinas susimaiszes tuom, 
ne žinojo no ko pradėt.

— Ko nori no manes?—pa
klausė boba.

— Norėjau gaut rodą.
— Rodą del kožno duodu, 

pagelbos niekam ne pavidžiu, 
tiktai noriu žinot apie ka tau 
eina, ant visu ne-begalu turu 
spasabus.

— Esmių sveikas, [apie tai 
ne yra ka kalbėt. Esmių nevos 
sveiku, o vienok [jokia valgis 
man nelenda, miegot naktimis 
negalų.

— Ar viduriuose tau kas 
kenke

— Tai da butu puse bėdos 
nes man da niekiau Sztai ka 
cze ilgai szneket: jaunikiaut 
nusibodo ir gana.

To tiktai raganai reikėjo. 
Su džiaugsmu mete žoles in 
kampa, o akės 'josios pražibo 
isz didelio džiaugsmo ir tarė:

— Gerai kad .norint karta 
apie tai pamielinai,bako laukt 
po velniu jagu "grincze tuszcze 
stovi ir lauke ant gaspadines? 
Yra cze kaime ne viena, ne dvi, 
nes cielas desetkas apsukriu 
merginu ka su visom keturiom 
tekes už tavęs. Pirmiause Ma
re Staigiute, paskui Gendre 
Rabendurka, toliaus Barbe, 
duktė nomiesninko, Petronėle 
Witkiute, Zapuke, Juze, Ma- 
garieta; nes toji paskutine, no
rint szlubczioje o ir družnu 
akiu, nes vienturtele, gaus ge
ra pasoga: kėlės karves, pora 
arkliu ir piningu pilna maieza.

— Asz ten jokios merginos 
ne noriu.

— Tai kokiu tu velniu no
ri! Ar gal bobos?—ir nusijuo
kė szandžei sena ragana.

— Asz noriu gaut dvaroke.
■— Žiūrėk tu jiojo, ko jis 

užsimanė!.... Dvarokes nori 
— panaites užsimanė tokis 
klumpius. Isztikro, naujena 
negirdėta.

— Tai mat, sznekejo kitaip 
o dabar kitaip.

— Juk asz tau ne atsakau 
prigelbet, tiktai sakau, jog to
kius norus sunku iszpildint. 
Dvariszkos mergužėles, tai ne 
kaimines mergos—josios ! pos- 
muoje apie ponus, ir kožna 
norėtu gaut už vira koki ten 
dvaroka, rasztininka — o ir 
ekanoma. Kiek tai turėsiu lak
štinio, triūso, pleszt liežuvi, tai 
to ir ant jauczio kailo nesu- 
raszitum, o sugaisztis teipos- 
gi yra ka verta o kas man už 
ta viską užmokės?

— Asz mislinu, jog turėsi 
ergelu ne mažai, nes kaip tai 
sako, sauso niekas klauso,— 
tegul man ir kasztuoje, asz to 
nežiurau.

Sene mostelėjo su ranka ir 
tarė:

— Gerai sakai, nes vienok 
tiejei tavo žodžei neprisotis ne 
neapdengs mane.

— Jagu mane suvesi su jaje, 
tai asz nesigailėsiu 10 rublu.

— Lauk szuneli ant deszre- 
les ir džiaugkis, duokie tuo- 
jaus ant rankos norint puse, o 
po visam antra tiek.

Lukoszius pradėjo derėtis, 
nes kaustitos bobos, kaip tai 
sako ant visu keturiu, ne galė
jo pergaletie. Rodą ne rodą tu 
rejo Irikitis pagal josios norą.

Sznioksztuodamas iszsieme 
isz anczio skudurą, atviniojo 
ir padėjo ant stalo reikalaujen- 
czius piningus.

— Bukie geros mįsles— 
tarė tada ragana imdama pi
ningus in kiszeni,— prižadė
jau tai ir dalaikisiu: Baltru
viene da ne vieno neprigavo.

Apmalszintas tuom užtikri
nimu, ^Lukoszius nuėjo prie 
savo darbo, o boba nutrepsėjo 
in dvara.

Teisibe pasakius ne buvo 
teip painiu daigtu gautis in 
ten, kur pakajine sėdėjo ir siu 
vo. Poni buvo milaszirdinga 
del biednuju, priminėjo viso
kius ligonius ir visus ateivius 
priiminėjo in pakajeli pakaja 
vuju.

Atėjo susikuprinus, stenėda
ma, pasiremdama ant lazdos, 
o peržengus slenksti tuojaus 
pažino taje, in kure insimilejo 
musu Lukoszius. Ne buvo pai
nus daigtas pažint viena isz 
dvieju pakajavuju, viena buvo 
stora sukumpus, apie penkes- 
deszimtu metu—antra raudo
na kaip barsztis riebi kaip 
banduke karszto kraujo ir tai 
toji užvertė galva Lukosziaus.

Kada boba inejo in pakaje
li, pakajavines destinejo Jkazi- 
ras burdamos sau ateite.

— A-ha, karalus czirvu 
prie manes—kalbėjo jaukesne 
sudėjus in viena eile kaziras.

— Kas isz to? kad jisai vos 
kampelu dalipsto gilu augezti 
—atsake ^.senesne pana — tai 
nieko ne ženklina tokis būri
mas.

— O asz sakau jog ženkli
na!

— O asz sakau kad ne!
■— O-gi ve Baltruviene czion 

—j'je geriause nuburs.
Boba atėjus mokėjo ir gerai 

burt reikale, džiaugėsi isz to
sios progos, prisiartino prie 
panų.

—' Apie ka jum dviem pa
naites eina?— paklausė.

— Asz noriu žinotie, ar ta
sai, apie katra asz mislinu yra 
man prilaukus—pasakikie tu.

— Tame yra didžiausiu rei
kalu žinot kaip dėt kaziras— 
suniurnėjo seniuke isztaisius 
savo veidą su svarbe — reike 
atmest tris kaziras, traukėsi 
viena no virszaus, antra isz 
apaczios, paskui dedasi szito- 
kiu spasabu....

Ir padarius teip provijo to
liu:

— Jaunikis, koki sau pa
naite iszrinkai ir pamilejei, to
linasi kas kartas no tavęs—ne
giliu augsztuko—praszau žiū
rėt.

— Nes tai ne gali būtie!— 
paszauke susirupinus mergina.

— Kaziros niekados ne me- 
luoje, nes tegul panaite nesirū
pina, tasai tamistos milemas ne 
ka daug vertas: vėjavaikis, lo- 
bauninkas, o kas niekiause:— 
plikas—nieko ne turi.

— Tai rots man nuburei!
— Tai da ne dingo, ba szi- 

czion matau antra jauniki. Tai 
rots jaunikis! net miela! Jau
nas, patogos, turtingas!

— Mergina atsiduso ir tarė:
— Kur tokio jeszkoti?!
— Jeszkot nereike, pats 

ateis.
— Kadai ?
— Kad ir szendien.
— Baltruvienele, szirdele, 

na-gi ar tu ne meluoji? Juk 
asz visus isz aplinkines pažins- 
tu.

— O jiojo ne pažinsti.
Akivumu apimta mergina 

pradėjo kvost, boba vienok ne 
kvaila, nuolatos sznekejo szi

Paėziule in New Yorka iszvažiavo, 
Sako; “Jonai tai privalumas tavo, 

Užlaikyti narna ir valgi sau pagamyt,
Ir ta viską, ka asz darau, turi padaryt”

Jonas per nedelia torielku ne mazgojo, 
Nieko sau isz to nedare karczemoje miegojo, • 
Pocziule namon sugrižo, davė Jonui velniu 

Kita karta prižadėjo ne važiuoti ant vakaciju.
—Kur Jono pacziule?

ir ta, b žinojo, jog tokei dvaro- 
kei ne labai bus ant szirdies 
kaip dažinos apie Lukosziu.

— Tai norint pasakikie ma
no milimiause kaip iszrodo?

— Asz jau sakiau: jaunas 
digtas ir.... turtingas.

— Ar isztikro?
— O ho, szirdele—panaitei 

pas jin piningus kaip pelu, 
kad ir gorezium seiket, o tur
to pilnas, jog ne galu apsaki- 
tie.

— Gal randauninkas isz 
Kuszinos, nes tasai turi paeze.

— Da geriau kaip randau
ninkas, ba sėdi ant savo.

— Dziedzieius?
— Teip kaip dziedzieius.
— Tai jau tam netikiu!
— Jagu jin vadinu dziedzi- 

cium, ne sakau kad butu daug 
galu szviesum ponu. Turi savo 
locna narna, savo locna gaspa 
doriste— tai ko daugiau reike?

— Tai jis vadinasi....
— Ka cze paiset kaip vadi

nasi, asz tiktai tiek pasakau, 
jog tikio viro kožna pana pa- 
vides. Ant galo kam man il
giau vilkint? Yra tai Luko
szius Turgala.

— O kas tai do vienas?
— Czionaitinis gaspadoris.
Dvaroke prunksztelejo juo

ku ir paszauke:
— Muzikas! asz turetau bū

tie mužiko pati! Isztikro, jagu 
nežinotau, jog mėgsti laikais 
plaukszt ne szi ne ta, tai gale- 
tau ant tavęs isztikro užpik- 
tie.

— Czion jokiu szposu nėra. 
Jis panaite szirdingai mili: nes 
jagu panaitei turtas ant niek, 
tai ne žinau .... Norėjau su 
paeze jegamastiene pasimatit, 
pas kure norėjau praszit ka to 
ki, nes yra užimta, tai ir asz ne 
turiu laiko gaiszuot,—- turiu 
skubint namon.

Tai pasakius iszejo, ba žino 
jo, jog užsėta sėkla greieziau 
ar velau pradės sudigkt.

Po iszejimui bobos pana Ju
le,— teip jaje vadino,— nuo
latos da juokėsi.

— Tai rots nupasakojo! 
man pasilikt turgaliene, melžt 
karves, triustie grinczioje ir 
nesziot valgi in laukus su dvi- 
puodžiu! Isztikro pasiuto bo 
ba!

Senesni] vardu Agnieszka, 
kaipo su isznokusiu protu ir 
gana dėkui dasekus sAvo give- 
nime, buao kitokios nuomones 
negu josios drauge.

— Ar tu žinai ka, Jule kad 
pavadintie Baltruviene kvai
la, tai to ne gali sakit. Ijje tu
ri teisibe. Ne reike niekint gi- 
lukio, jagu tas in rankas ver
žėsi.

— Kokiu gilukiu ? Ar-gi 
tai gali vadint gilukiu? Asz 
ne pripratus prie prasto dar
bo.... grąžei iszroditau laksti 
dama basa ir pasikaiszius an- 
daroka. §

— U-gi del ko slūgines? 
Juk girdejei, jog tasai kaimuo 
tis yra gana turtingas. Galėsi 
sau per cielas dienas guletie ir 
nieką ne veikt, o jis ant tavo 
gero gyvenimo uždirbs.

— O gal turi bjaurės ran
kas?

— Tai nusipraus.
(Tolaus bus.)

Ant kriksztiniu daug sveeziu 
susirinko,,

O vj reli in visosio sztarno 
prisirinko, 

Senu,
• Jaunu, 

Vaiku, r
Mergų!

Gere ir valgė nuolatos, 
Be jokios palovos, 

Vienas senas jaunikis. 
Gero pijoko stukis, 

Ar tik ne bus isz dzukijos, 
No Szventažeriu, ar no Udri- 

jios?....
Mat kiauliszkai apsiėjo, 

Isz moterių' fulit norėjo. 
Viena jiam api ubago kume

laite primynė, 
Tai vyreli senas kriukis tuo 

nusimyne,
Ir da nog vienos per terla 

gavo, 
Kaip ne nustoję szposu savo 

Gėrimo buvo invales,
Ba kožnas dėjo piningus'pa- 

gal ižgales,
O kas daugiau užmokėjo 

Tas su dydelu stiklu gert ga
lėjo 

Apie daugiau nutylėsiu
Kas buvo ne sakysiu. .

Kriksztinos ir veseilos pas Lie
tuvius baisios

O del to, kad buna labai gar
sios, 

Be musztiniu ne apsiejna, 
Ne vienam brangei parejūa.
Ne senei veseile atsibuvo, 

Tai biles darbe buvo, 1
Galvas teszkino,

- Kraujes tekejo.
O kad revolverius panaudojo 
Sztai ir palicije atsibaladojo, 

Pas vaita gerai užmokėjo 
Suvirsz 70 dolerius sudėjo, 

Tai vis lietuviszkai. 
Tai vis pasiutiszkai.

Jagu vargszas kolieka koki 
bizniuką turi,

Kad ir be laisnu salunelie, tai 
nieks ne žiuri,

O ka žmogelis gali pradėti, 
Turi kaip norints szeimynele 

maityti.
Bet atsiranda nevidonai 
Bjauresni kaip pagonai, 
Liežuvi valdžei pakisza, 
Žmogeli in džela inkisza

Pati su] vaikais varguoje, 
Tankiausa baduoje,

Ir ka verti tokie žmonis, 
Tai ne žmonis, tai szunis.

Bausme nog Dievo aplaikys, 
O gal ant virves pasikabins.

Tai rots kvaraba,
Su tokiu kitu tai gana, 

U-gi isz Rosijos gromata ga
vau,

Ir ka daryti? nežinau.
U-gi raszo kad atvažuoeze, 

Ir redaktoriste apimeze,
Nes isz Lietuvos intiligentai 

bėga,
Palikia pas žida sermėga.

Ne žinau ka darysiu, 
Gal ir nuvažiuosiu,

Ba Amerike asz mokineziau-
ses,

Ir už visus kitus gudriauses, 
O gal paymsiu isz Ameriko 

pora pamaeznyku,
Du ar viena kontrabaneziku, 
Ba tiejei žino apie visus trak

tus,
Kaip gabena isz Prusu pakus, 

Tai mažai darbo turėsiu,
Kaip isz kitur rasztus gaben

siu.
Atsiszaukimus ant tavoru li

pinsiu,
Lietuvius kvailinsiu.

Da koki laika palauksiu, 
Gal tikra žinia gausiu,

Tada bus gerai, 
Del visu pasakisiu “Gud bai”!

ISZPARDAVIMAS!
Gramatika Angliszkos kalbos mo

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

skaityt ir raszyt be mokytojo 16c.
Naujas Budas mokytis raszyt be 

mokytojo - - • 10o.
Aritmetika mokinimuisi rokundu 

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

Pinigus siuskite per Money-Ordęri 
sziuo adresu:
P. Mlktlilnls, Bu 62. New York, N. Y.

Tris ženklivos ypatos.
Bnvusis karalus Mannelu°, valdytojas Portugalijos gyve

na sau smagei Anglijoi, aplankydamas $3,300 mėnesines algos. 
Prie jio stovi Lzpanijos karalus Alfonsas sukinėdamas uselus 
o ejnanti motere yra pati nužudinto Portugalijos kandu.

Nepaprastas atsitikimas.
Keli jauni studentai, isz ame 

rikoniszko universiteto buvo 
sueja klube, kurie pradėjo 
sznekta apie nesmertelnuma 
duszios ir pakutavojeneze; 
dvases. Vieni tikėjo in dvases, 
tai kiti niekino tuos, kurie ti
kėjo in dvases. Nes vienas isz 
jiu, kuriam kožname laike ga
lima buvo tikėt, atsistojas pra
dėjo kalbėt,

Atlankinejau da tada uni
versitetą, daviau žine mano 
motinai, idant pasirengtu ant 
mano pribuvimo, ba ketinu 
pribut ant vakacijos namon. 
Kalbu mano motina, nes bu
vo ijje tik mano moezeka, nes 
gera motina, mane milejo teip 
kaip savo tikra sunu. Kada 
keloneje iszgirdau kunduktori 
szaukent pakelije stacijos, iš
girdau viena, kurioje gyveno 
nebaszninko tėvo brolis, o ma
no dede kuri ne maeziau no 
savo jaunu dienu. Pastanavi- 
jau tada ant tos stacijos sustot 
Kada pribuvau pasamdžiau 
vežimą, idant mane nuvežtu 
pas mano dede. Kada pribu
vau, jau buvo velibas vakaras. 
Likaus priimtas kanosvetin- 
giause. Praleidau dienas terp 
savo giminiu labai linksmai, 
jog užmirszau paraszit savo 
motinai net igi visas menesis 
suėjo.

Turiu primint, jog mano mo 
tina niekad ne buvo pas mano 
dede. Namas buvo senoviszko 
statimo, o lova, kurioje gulė
jau buvo aptraukta firankom 
aplinkui.

Viena rita staigei pabudau 
Diena vos prasidėjo. Kada 
pravėriau akis, paregėjau ma
no moezeka stovinte prie ma
no lovos ir žiurinte ant manes.

— Ach Ilenryke,—praszau 
ke mano moezeka,— del ko ne 
pribuvai namon?

Atsikelau o regėjimas iszni- 
ko kaip stulpas durnu. Po pus 
rieziu taji rita pasakiau mano 
dedienei apie navatna atsitiki
ma, ijje man pasakė idant ke- 
lautau namon ba gal koke ne
laime atsitiko.

Tuojaus pasirengiau in kelo 
ne ir in trumpa laika pribuvau 
ant vietos. Po paprastam pasis
veikinimui mano moezeka ma
nes uszklause.

— Ar žinai mielas Henry 
ke, turėjau navatna sapna szi- 
rita. Nudavė man, jog radau 
si kokiam tai senivam name o 
atėjus in miegstube, paregėjau 
lova aplinkui usztraukta su fi- 
rankoms, nes lovoje paregėjau 
tave gulinti ir tariau; “Ach 
Henryke, del ko ne pribuvai 
namon ?” Kada pabudau, jau 
pradėjo dienitis.

Galite suprast, jog klau
siau tojo navotno sapno mano 
moezekos, o kada ijje pabaigė 
sėdėjau kaip nebilis. Tada ir 
asz apsakiau jei apie mano at
sitikima, kada ijje turėjo savo 
“sapna”.

Ne kurie studentai pradėjo 
ginezitis apie ta atsitikima 
nes kožnas buvo užimtas savo 
nuomone, nežinodami kaip ta
ji atsitikima sau iszreiszkt.

KUR BUNA
Mano brolis Kazimierus Mikalaus

kas pirmiau gyveno Huzelton o da
bar nežinau kur paeina isz Vilniaus 
gub., Traku pav. Kroniaus para, pra
szau atsiszaukt ant adreso: (gg o;) 

J no. Mikalauskas
Manifold, Pa.

Mano brolei Jonas, Mikola Ado
mas Maeiekonas paeina isz Kauno 
gub., Vilmerges pav., Pavieniu va
los , girdėjau gyvena ten kur apie 
Chicago, jie pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso: (to 68) 

Ant. Maeiekonas
Box 60 Marianna, Pa.

Mano sesuva Agnieszka Fabijonai 
te, paeina isz Suvalkų gub.,Starapo 
les pav. Veiveriu gmino, Maurucziu 
kaimo pirmiau gyveno Brooklyne 
15 m, kaip amerike. ženota po vyru 
pravardes nežinau turbut Miliszauc- 
kiene. praszau atsiszaukt ant adreso:

(89 °l)
G Fabijonas

St. Clair Pa.

Mano tikras brolis Jurgis Pranaitis 
kokia 15 m. amerike 5 m. adgalios 
gyveno Brooklyne. Paeina isz Su
valkų gub. Naumiesczio pav. Rudos 
parapijos Kaimo Tamosbudžio. Te
gul atsiszaukia ant adrnso: o|)

Andrius Pranaitis,
4^9 E. Raspberry al. Shenandoah Pa

Mano tikras brolis Jurgis Juczin- 
kbs paeina isz Kauno gub., Sczodo- 
brawo para. Vabalių sodžiaus asz 
jio tikra sesuo Franciszka Jucziute 
atvazevau isz lietu vos pas Jurgi 
G valda girdėjau kad gyvena ten kur 
apie Chicaga jis pats ar kas kitas pra 
szau duot žine ant adreso:

G. Gvaldo
441 W. 31 st. New York City N.Y

Geros rodos.
Tiejei laikraszczei i ra nie

kiausi, katruos pisamdyti szpi^ 
celei bruka žmon ms.

— Geras laikrasztis ne rei-1 
kalauja iszsiuntinet agentu in 
svietą,— žmonis patis žino 
kaip gazieta parsitraukt.

— Geras katalikas ne kisza 
nosies in bažnitinius reikalus, 
tiktai palieka tai del kuningo.,

Mano pussese es Ona ir Marijona 
Juodeszkiutes 5 m. kaip amerike pir
miau gyveno Chicago dabar nežinau 
kur, paeina isz Suvalkų gub , Kalva
rijos pav., Padovinio gmino, Pado- 
vinio kaimo, praszau atsiszaukt ant 
adreso:

Miss Elizabeth Pukiute
— Katram name ne ira su- Box 240 Granville, Ill.

tikimo ir viras motere tankei ■ 
skriaudže, tai tegul sau užsi- 
raszo “Saule” ir “Linksma 
Valanda.” Tuojaus bus kito
kia givenimas ir bus Dievisz- 
kas palaiminimas.

— Jagu tevelei nori turetie, 
senatvėje atsilsi, tegul savo 
vaikelius sziek tiek apszviecze 
in inkvepe baime Dievo.

— Jagu viras nori gaut do
ra paeze, tegul sav renkasi 
mergaite doru ir dievobaimin
gu te>u dukrele, ba kokis me
dis, tokis ir vaisis.

Pajieszkau sau mergyoos ant apsi- 
vedimo ne jaunesnes kaip 20 m. ir 
nesenesnes kaip 26 m. asz esmių 12 
m. kaip isz lietuvos turiu gera darba 
k įtra turi akvata tegul atsiszauke 
ant adreso ir atsiuneze savo fo ogra- 
f i ja:

J. Garbeck
Sun Set Park Cuntungton Pa.

W. Rynkevviczius
-:NOTAB1USZAS:-

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

Didžiame Lietuviszka Agentūra. Kantorai Bankinis ir pardaviete SJpkorczin ant visokio Linija

Parduoda Szipkortes am 
risokiu drueziausiu ir 
griausiu Laivu.
Nunešiu Piningus in

Visas Dal.s Svieto 
rreieziause ir pigiausa. 
visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino

Iszdiioda Dostovierne 
lel tu ka nori savo dali 
ttiaLuvqje kam pavesti.

Fsrmieriai, Darbininkai Geras kiekvienu metu laiku
ir visi fiziszkai dirbantieji© žmones tankiai 
apeerga inkstu liga. Kaip greit patemysi 
silpnumą arba kokia betvarke veikime 
inkstu, kepenų ar pūsles, pastiprink tuos 
organus

Tavo organizimas silpsta ir iszeina isz 
tvarkos, ba yra blogai maitinimas skysto 
kraujo, neezysto ir nesveiko. Toks 
padėjimas traukia prie ligos, bet galima 
pakreipt jin in sveikata jeigu imsi

Severos Vaistai 
Inkstams ir Kepenims

50 centu ir Vienas-Doleris.

Severos
Kraujo Valytoja

Vienas Doleris.

Naujalaikine Liga
Dirksniu pailsimas rokuojasi szuo laiku liga.
Skaitlius nervais serganeziu vis auga.

Sztai Priežastis

Rupescziai
Persidirbimas

Asztri tarpkova
Darbas sėdint

Blogi inproeziai
Visoki pasivelijimai

Blogas gyvenimas

Sztai Apsireiszliimai

Nerimastis
Jautrumas

Baime
Nemige

Abelnas silpnumas
Inirszimas
Prisiėmimas, Nuliūdimas

•O CZIA YRA VAISTAS -.

Apmalszina ir sustiprina dirksnius 
Sugražina nervams energija 
Duoda sveika ir pastiprinanti miega 
Sustiprina ir atjaujina visa organizma.

Sziandien nusipirk bunka. Preke vienas-duleris.

Parsiduoda visus Aptiekose. Persitikrink, jog tau dueda “Severos.” 
Daktaro patarimu reikalauk, raszydamas in musu Gydytoju Skyrių.

Kudykis sutaikino motina 
ir tęva.

Berlinas.— Sujudinantis at
sitikimas atsitiko geležkelije 
kelios dienos adgalios. In va
goną insedo puikei pasiredisg 
jaunas vyras su vaikineliu gal 
penkių metu senumo. Tuojaus 
galima buvo pažint, kad tai 
yra tėvas su sunum, kuris savo 
kudyki-zkais klausimais at
kreipė atyda ant savias kitu 
pasažieriu. Ant galo patemino 
gale, vagono sedinezia motere. 
Vaikui tuojaus pražibo aku
tes, o sedinezia motere tankei 
žiurėjo ant vaiko su aszaromis 
akyse. Ant kart pasažieriai isz 
girda vaikinelio bal?a kalban 
ti in tęva: “Tetuk tenais sėdi 
mamyte, kaip-gi galėjo man 
kalbėti tarnaite kad jin numi
rus? Nuobodi tarnaite man 
melavo”! Atsitraukęs nogtėvo 
vaikiukas nubėgo pas savo mo 
tina, kuri jin prispaudė prie 
motiniszkos krūties. Vakiukae 
paemias motina už rankos 
traukte pritraukė prie tėvo 
szaukdamas: “Tetuk, pasakyk 
mamytei laba ryt.” Vyras paė
mė ranka moteres ir patyks 
susznabždejo— “atleisk mano 
kalte.” Ant artimiausios sto
ties pora iszsedo laikydami 
rankutes savo sūnelio kuris 
buezevo motinos ir tėvo ran
kas. Daug turėjo vienas kitam 
pasakyt.

Tėvas su motina buvo atsis
kyrus du metus ir laimingai 
vela suėjo in pora su pagtalba 
savo suneliaus.

Nereikalingas atsakymas:— 
Asz labai myliu panele.

— O asz pono visai ne my
liu.

— O ar tamistos to klau
siau ....

Sudie:— Ar prisipažinsti, 
jog pavogei szimta rubliu?

— Teip, ponas sudžia.
— Ar turi ka ant to, del 

i<zsi teisinimo saves?
— Teip. Turėjau tada bai

sia sloga.

Del Draugysc’iu.„
Pristatau puikes Szarfu 

Juostas, Kepuras, Kaimai 
Špilkai ir 1.1.
Su kokiu nors reikalu 
kas-link SzJpkorcziu, 
Piningus ir L. L

pas mane s
ysite teisinga 

atsakymą.

. CEOJR RJPIOS 
>.IOWJ .



Kudykis sutaikino 
ir tęva.

BerliDM — SujudiMutį,
Spasabas p.Buttervick’o

(Juokingas atsitikimas.)

sitikitnas atsitiko gėlėlį 
kelios dienos adgalioi lt;, 
gona insedo puikei pasrsį 
jaunas vyras su vaikinelijj 
penkių metu senumo. Totį ; 
galima buvo pažint, ki; , Į 

. yra tėvas su sūnum, ' 
> kudykiszkais klausimai; t Į 
■ kreipė atyda ant aria Į.' 
‘ pasažieriu. Ant galo paltį į 

gale, vagono sedinezia eą 
■* Vaikui tnojans pražilo į 
. tęs, o sedinezia motere tuį 

žiurėjo ant vaiko su a-ar:
i akyse. Ant kart pasažieriii. 
o girda vaikinelio bal-a feį 
1 ti in tęva: “Tetuk fenais | 
’ mamyte, kaip-gi galėjo į 

kalbėti tarnaite kad jin fj
. rus! Nuobodi tarnaite n 
) melavo"! Atsitraukęs neg;?: 

vaikiukas nubėgo pas saroa 
tina, kuri jin prispaudė p 
motiniszkos krūties. Viįį

19 paemias motina nt ruį 
H traukte pritrankė prie ir 

szaukdamas: “Tetuk, pair 
mamytei laba ryt.” Vynsp,

l) me ranka moters it [fe 
snsznabždejo— “atleisk e

’* kalte.” Ant artimiausioj a 
ties pora iszsedo kihfe

’’ rankntes savo sūnelio fe 
a buezevo motinos ir tėvo s

kas. Daug turėjo viruji-j;
ji pasakyt.
“ Tėvas su motina biro 13 

tyrus dn metus ir liįįj 
vela suėjo in pora si [mį

V savo suneliaus.

Isz angelsko.

Ponas Buttervic'kas isz Box 
borough turėjo viena nakti, 
ne persenei, užklupima ne ga
lėjimo miegot, stengdamasis 
kaip norint užmigkt ir persi- 
neszinet in sklipa sapno, atsi
minė sau netikėtinai, jog skai
tė kada kalendorije, jog žmo
gus gali lengvai užmigt, jagu 
sau persistatins jog mato dau
gybe aviu szokantes per tvora, 
kur< is reike skaitit, kada jios 
szokineje. Pastanavijo per tai 
naudotis isz tojo spasabo, o už 
dares akės perstatė sau pulką 
aviu kūrės pradėjo rokuot. 
Jau darokavo igi 140-tos 
avies ir pradėjo užsnaudinet, 
kad sztai netikėtinai poni But- 
tervickiene atsiliepei

-- Juozai!
— Ko nori!
— Rodosi man, jog muso 

geltona viszta nori peret.
— O, ne perszkadinek man 

su tokeis dalikais. Bukie spa- 
kaina ir užmigk!

Buttervickas vela pradėjo 
skaityt avis. Jau daskaite igi 
120 ir jiam rodėsi, jog jau už
migs, o jau pradėjo skaitit 
121-ma avi, kuri jau ketino 
perszokt per tvora, vienas isz 
dvinuku pradėjo verkt.

— O kad tave— ir su tokiu 
kūdikiu! paszauke ant ponios 
Butterevickienes;— del ko ne 
apmalszini taji riksniu ir sten
gėsi idant jisai užmigtu! Ti- 
]ek tu maža beždžionka ba

Armotos naujo Amerikoniszko vajauno laivo 
“Florida”

Moraliszkas auginimas.
Labai rūpestingo iszsirieteji 

mo ir tobulavimo reikalauje 
teip naminiame auginimą kaip 
moksliszkame moraliszkas jaus 
les arba etikinio, tas patraukė 
didele intekme ant muso valos 
ir ant muso darbu, tiejei daug 
labai iszvere ant moraliszkos 
vertes. Kas nesibjauri pikto, 
ne iszpažinsta jojo bjaurumo, 
p’ats yra linkias prie pikto. Ge 
riause vieta ir mokikla del

Paczedumas.

Kožnas iszmintingas žmo
gus kuriom guli ant szirdies 
ateite savo vaikeliu, turi būtie 
paezedus. Tėvas apsunkintas 
didele szeiminele, jagu nori [sa 
vo vaikelems duot atsakanti 
auginimą ir turetie ant senat 
ves isz jiu džiaugsma paspirte, 
turi kanecz stengtis, idant isz 
savo uždarbio, norint mažiau- 
se suma atidet ant “juodos va
landos”. Szendien dirbi ir isz

t. Nereikalingas ital®. 
“ Asz labai myliu pmlt

— 0 asz juto risi b ii- 
ii liu.

— 0 ar tankis (jfe.
! siau....

■_ Sudie:— Ar piyžę 
r jog pavogei sinti nil

— Teip, pm--ak 
e — Ar tori litiiii 
'• 1-zsiteisinimo saves!

— Teip. Torejufeife 
( šia sloga.

iszlupsiu tau kaili!
Kada p. Butterevickiene ap- 

malszino kūdiki, Butterevic- 
kas norint buvo inirszes nes 
vela pradėjo rokuot avis. Nes 
vos surokavo 64 avis, kad sztai 
uoszve Buttervicko, pabalado- 
jo in duris miegstubes, ir už
klausė ar da ne miega. Kada 
dažinojo jog da ne miega, pa
sakė, jog jei rodosi jog užpa
kalines langiniezios ne užda
rytos ir jog girdi vagius szvais- 
tanezius ant kiemo.

Vela atsikėlė Bettervickas

vaiku yra namas teviniszkas. 
Prib’ginime prie tėvu, szeimi- 
nos ir visu namiszkiu, ingije 
kūdikis pirmutiniu moraliniu 
paėmimu. Paveizda ir darbai 
meiles tėvu ir juju darbai del 
gero szeimineles, pabudina vai 
kuose jausla prisiriszimo ir at
sidavimu.

**. .Tėvu paliepimai ir uždrau
dimai yra del vaiku pamatu ge 
ro pikto. Prie tėvu sarmatina 
si vaikai savo netikusiu darbu, 
tėvai baudže už piktus darbus

ewiezius
.B1VSZAS:-

Mahanoy Gty, h. 
iaiB Ržkiadgj kj Ufca. 
įskiaii ir jarhnde Sapurca fe

Delfai
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tonu metu 1 į
rginizirnaa silpiti ir sau s 
ba na bkgai nuit-ninas ‘irsto 
nearsto ir nesveiko. Tob 

is trauka prie ligos, M galiu 
t jia in sreilati jeigu ins

VieUM Doleris.

i Apsireiszkimii

ige
belui' silpnumas 

įnirsimas 
Prislegi M“®*

ijienas-doleris-

ucda “Sera^’ 

ydytoju Skyrių.

ir ėjo persikanot ar teisibe. 
Nes rado langinieze uždaritas 
kaip visada, o kada sugrižo in 
lova, pastanavijo jog motina 
ponios Buttervickienes apleis 
jiojo namus ant visados, o ja
gu ne tai jisai apleis narna. 
Vienok Buttervickas pastana
vijo da karta pamėgint spasa
bo kalendorinio. Szi karta jau 
daskaite igi 240 ir butu užmi
gęs igi daskaititu igi 300, nes 
vėla netikėtinai jo kaimino 
naujas szuo pradėjo lot.

Buttervickas jau ne galėjo 
dalaikit. Ižszoko isz lovos, pa
mėtės skaitit avis, pradėjo 
bombardavot szuni buteleis, 
pantapleis ir ant galo viskuom, 
kas tik in rankas papuolė. 
Nusidavė pataikint szuni su 
mažu gipsiniu stovilu Danielo 
Webstero su kuriuom apmal- 
szino lojenti szuni. x

Iszrodo navatnu daigtu, jog 
da karta pradėjo Buttervickas 
rokunda su ■ avim. Daskaite 
jau kone 82-tra avi, jau jaute 
jog dabar užmigs, kad sztai 
poni Butrervickiene iszpuole 
isz lovos ir puolė ant žemes su 
dideliu trenksmu, jog net dvi- 
nukai pabudo, kurie žinomas 
daliklis pradėjo verkt, laike 
kada uoszve Buttervicko bego 
trepais žemiu imdama keturis 
trepus kožnu žengimu, idant 
paeakit ar jaute drebejima že
mes

Padėjimas buvo baisus, 
idant jin galima butu apsaki- 
net žodžeis. Butterevickas sto
jo valandėlė su neiszpasakitu 
piktumu, o pagriebęs padusz- 
ka, prasiszalino in užpakalini 
pakaju. atsigulė ant sofkos.

Užmigo nebagelis in de- 
szimts minutu be pagialbos 
kalenloriaus, nes sapnavosi 
jiam, jog per visa nakti buvo 
vytas per dideli avina kuris 
jin bade in užpakali. Atsikė
lęs ant ritojaus su skaudėjimu 
galvos ir persitikrinimu, jog 
avis ira gana geros, kas kiszasi 
vilnų ir mėsos nes nieko ne 
vertos ira kaipo giduole ant 
užmigimo.

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

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

J.M.Bruūdza Co; New York & BraoUfi.

LZBM—mi J—

savo vaikus, o už gerus.gire— 
o teip daeina vaikai ne tiktai 
moraliszka supratima, nes ir 
moraliszka apsvarstima. Tokia 
paezia intekme ant vaiku isz
vere mokintojas mokikloje. 
Kalbame tikrai apie tai, kaip 
privalo būtie. Nelaime tėvam 
ir mokintojam, jagu teip ne 
yra! Juju atsakimas priesz 
Dieva yra didelis. O per tai:

1.) Priesz viską paveizda ti
kro moraliszkumo tėvu ir .’mo
kintoju,— nes paveizda tikra 
darbuose o ne tiktai žodžiuose 
ir moralizavojime—yra galin
giausiu spasabu lavinime mo- 
raliszku jauslu.

2) Mokslas užverentis pama 
tus moraliszkus, atsakantes 
pasakėlės ir apisakos, gerai 
pakreiptas mokslas istorijos 
(apie tevine) prisideda liginai 
del lavinimo moraliszku jaus
lu: o darko ir gadina viską ne- 
tikia skaitimai, žiūrėjimai in 
nepriderenezes malavones, ka 
žudo jaunas nuomones, nes ir 
ant senesniu iszvere blede ant 
moralistes, apsavineje su nedo- 
ribem, o injungineje ant pikto, 
ir uszkrecze pavietre moralisz- 
kuma. Kas pavėlina del vaiku 
skaitit papiktinanezius rasztus 
ir juosus platina yra didžiausiu 
piktadariu.

3) Parodimas del vaiku už 
ganadijima, kada jejei gerai 
daro o peikimas pikto, Ilginai 
iszvere gera intekme.

Tobula yinimaa tas turi pri
sidėt ankstiboje jaunisteje, ba, 
kaip jaunisteje insiveis usnės 
savmilistes ir abejojimo ant 
to, kas gražu ir geru, tai daug 
reike pajėgu, idant vėlaus ta 
ieznaikint. Ko Jonitis ne iszmo 
ko, to Jonas ne iszmoks nieka
dos. Prieszingai, jagu jaunoje 
numoneje uszskiepinsime pui
kia jausla, galime būtie tvir
tais. jog apsaugos ijje ne viena 
karta ateites jaunikaiti, mergi
na, o ir suaugusi vyra ir mo
tere no piktu darbu, o ir no 
piktu mislu. Jauniste trumpai 
tęsęsi, nes ženklas josos ilgai 
traukėsi, teip liginai, jagu isz 
medžio iždrožszi koki dailu 
daigta, tai norint ir pasens, vis 
dailei iszrodis.
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darbo maitiniesi, nes ne žinai 
ar rito isz savo uždarbio užsi
laikiusi ir ar turėsi darba. Ka 
padarisi tada, kada ne turėda
mas eusiezedines skatiko, pa- 
trotinsi darba o iszalkia valke
lei szauks “tete duoneles”! 
Gal ne vienas pasakis, ejsiu 
pas kurna ar kaimina ir pasko 
linsiu piningu ir toliaus gyven 
siu. Paskolint piningu ne teip 
lengva, o kad ir pasisektu pa
skolint piningu, ar galėsi kada 
sugražint, tada patrotinsi gera 
varda ir kreditą o daugiau ne 
gausi. Jago įasiesi tokiam pa
dėjime, niekas daugiau tau ne 
pasilieka kaip t eit pas “tęva 
biednuju” praszint pagialbos. 
Nes nevisados tėvas biednuju 
gali tavo praszimo užganadint 
o kad ir duoda- pagialba tai 
vos gali isz to iszsimaitit. Isz 
kitos puses, apsvarstidami gi
liau ant tojo reikalo, jog kož
nas kartas isztraukimo rankos 
ant pagialbos norints ir karte 
reikalo yra labai nekenezemu. 
Per tai tankei atsitaiko, jog 
žmonis paguoduodami save, 
imasi prie sunkiausio darbo, 
idant uždirbt ant kasdieninio 
szmotelio duonos, o kiti vela 
mirszta isz bado nekaip isz- 
traukt ranka praszint almuž- 
nos.

Per tai kožnas tėvas priva
lo rūpintis apie savo szeimyne- 
le ir būtie paezedum, kada pa
puls in varga, ne daritu sau 
iszmetinejimu, jog pats yra 
priežaste savo vargingos bū
ties.

Nes netik tėvas privalo apie 
tai rūpintis, nes ir motinos ir 
paezios turėtu tuom užsiimi
nėt. Daugeluose szeiminuose 
ir papratimu, jog vyrai atiduo 
da savo uždarbius del savo pa
ežiu, kurios buna paezedžios 
naminuose veikaluose. Kone 
kožna pati darbininko (ima no 
vyro uždarbius o vyrui duoda 
kelis centus ant alaus arba ta 
bako. Toke gaspadine namu 
ufplrkineje naminius rakan 
dus, maista, szlebes del saves, 
ir vaiku, apmoka randa ir tt.

Paczedi gaspadine namu tu
ri prilankei dabot ant to, idant 
iždavimai ne butu pervirszan- 
ti ateigos, nes turi apie tai rū
pintis idant kas norint pasi
liktu isz uždarbio. Szlektai to
ke gaspadine randina, kuri iž- 
duoda daugiau negu uždirba, 
ka pirkinėje be reikalo nami
nius rakandus. Gera gaspadi
ne rūpinsis ne tik apie tai nes 
idant jiosios grinezioi butu 
szvarumas ir idant jiosios vai- 
kuczei turėtu szvaru drabuži 
pagal isz tekle ir gerai reika
lingu daiktu. Gera, gaspadine 
visada stengsis truputi no do- 
chodu paezedint ir stengsis 
apie tai, idant savo vyrui pa
lengvint visame o ne but del 
jio sunkenibe ir tūnot visados 
ant jio sprando.

ISZ VISUJZALIU.
100 namu sudegė nog 

lasziniu.
Poznanius.— Kaime Kval- 

kove pakylo milžiniszka ugnis 
kuri kaip tvirtina, prasidėjo 
isz priežasties neapsisaugojimo. 
Tula motere smožino laszinius, 
kuri užsidegė ant skoterties- 
Noredama apsaugot narna nog 
užsidegino iszliejo deganezius 
taukus per langa, nog kurio 
pakylo ugnis. ĮIsz tos priežas
ties sudege apie 100 namu.

Negirdėtas atsitikimas-
Gnieznas.— Kokis tai gas- 

padoris važiavo "pliantu su sa
vo paezia. Staigai iszszoko isz 
krumu ant vežimo, kareivis, o 
kada gaspadoris jio užklausė 
ka nori, tasai nieko neatsakes 
isztrauke karda isz maksztu 
kirto gaspadoriu per galva. 
Nuszoko nog vežimo ir pabė
go. Gaspadoris ant tiek turėjo 
atminties, jog pažino numara 
pulko ir davė žinia viriausy- 
bei. Ant rytojaus stojo visas 
pulkas in glitas o gaspadoris 
pažino niekadeju. Jiojo kardas 
buvo kruvinas. Likos įtuojaus 
aresztavotu.

Priesz istoriszkas gyvulis
Vancouver, B. C.— Szio- 

mis dienomis isz Shaguay isz- 
keliavo Charles Runkeli in 
Alaska idant parsigabent mil- 
žiniszka mamuta, kuri atiden
gė leduosialndijonai. Mamutes 
yra priesz istoriszku gyvuliu, 
gyvenęs sziose szalyse kada 
buvo da szilta, o kada užstojo 
atmaina, kuri turėjo su sykiu, 
suszalo. Mamutas labai gerai 
užsilaikė lig sziu laiku del to, 
kad inszales in ledus, ir turbut 
galima bus jin visa [pargabent 
in muzeju.'Turi jis 20 pėdu 
augszczio o iltis teip storos ir 
milžiniszkos kad turi pėda sto
rio.

Kiuczikiri parduoda savo 
vaikus.

Pekinas, Kinai.— Tvanai 
buvo priežaste pražuvimo szim 
tu 'gyvaszcziu, kur iszsiliejo 
upes isz loviu ypatingai szale 
Yangste.

Pakelevingi pribunantieje 
isz Shanghai, kalba buk var
gas teip dydelis terp žmonių, 
kad tėvai parduoda savo vai
kus už kelioleka centu kad 
galėtu nusipirkti rižiu ant isz- 
simaitinimo. 500,000 ypatų ne 
turi pastoges.

500 Japonu nuskendo.
Viktoria, B. C.- - Suvirszum 

penki szimtai japonu nusken
do per pasikelima mariu ir bai 
šia viesulą kuri praėjo po skly
pą 26 p. m. Tokia tai žinia ad- 
gabeno laivas “Empress of Ja
pan ’ kuris priplaukė tomis 
dienomis in czionaitinia pristo- 
va.

Kiek moterių myli savo 
vyrus kaip szita?

Berlinas.— Prie Landsber 
pleciaus atsibuvo negirdeti- 
nas atsitikimas terp vyro ir 
jiojo paezios. Mažoje tamseje 
stubeleje gyveno jauna pora 
Rohlovai. Praejta sereda mirė 
Rohlas, 23 metu senumo ant 
džiovos. Indejo jinin grabao 
in tris dienas vėliaus ketino at
sibūti laidotuves. Tame laike 
atnesze gromatneszis gromata, 
nes rado stuba užrakinta. Du
ris turėjo iszverst o akimis žmo 
niu persistatė baisus regėjimas. 
Szale lavono — vyro, gulėjo 
jiojo pati vienmarszkine gra
be. Su deszine ranka buvo ape 
mus jin už kaklo o isz kaires 
rankos tekejo kraujas, kuria 
sau su britva perpjovė gyslas, 
idant galėtu su įvyru but pa
laidota. Gydintojai likos pa- 
szaukti ir rado motere tiktai 
apalpusia o tuojaus likosi nu
gabenta in ligonbuti. Ant sta
lo gulėjo tris gromatos in gy- 
mines, kurias palicije nunesze 
in guda.

Sukandžiota per žiurke.
Sedlicuose, Lenkijoi, židel- 

ka Grosmann, gulėdama mieg 
kambari, pajuto kad jiaja kas 
kandžioje. Motere (paszoko isz 
lovos ir padare larma. Kada 
žmonis subėgo, paregėjo dy- 
dele žiurke insikandus in mo
teres blauzda, kuria vos pasi
sekė nutraukti ir užmuszti. 
Motere inpuole in liga ir likos 
nugabenta in ligonbute.

Mirusio keliasi isz 
grabu (?).

Viednius, Austrije.— Aky
va ir juokinga isztorije paleido 
in svietą czionaitinei laikrasz- 
czei, Tarpe Žalnierių Galicijoi, 
nog tūlo laiko vieszpatauje dy- 
dele neramybe. Sargai nepai- 
sindami ant disciplinos ir nu
baudimo, apleidže savo vietas 
ir bėga apimti baime.— Kas to 
kis paleido paskala, kad miru- 
sie kelasi isz grabu ir nerami
na advakus. Isz tos priežasties 
isz Žalnierių neiszlaiko sargy
bos prie advoko, kuris randasi 
arti kapiniu. Vokiecziai tik
rina, buk mate savo akimis.... 
kaip numirėlei keliasi isz gra
bu ir ejna in advoka. Karei
viai vėlina ejti m kalėjimą ne
gu ant sargybos, o vyriausybe 
nemažai turi ergeliu su bai
mingais Žalnieriais. Valdže ta
ji dalyka tirineja.

Juodkai
— Del-ko tiek daug geri!
— Savo vargus noriu deg

tinėje paskandyti!
— Ir ka? ar pasiseka?
— Kas ežia tau! turbut ma

no beda yra lengva ir virszum 
plaukia.

Sudžia:— Kas tave patrau
kė in vagysta 2

— Puikybe, ponas sudže.
— Kaip tai!
— Norėjau matyti savo pra

varde padrukuota.
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A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

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

Siunczia 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 
.įsabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpino 
Paszpurtus su patvirtinimu Konsulio.

Katalogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: Armonikų. 

Koocertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
kių muzikališkų instrumentų, t e i p g i, 
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.

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

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

A-B-Cela
----- ARBA PRADŽIA-----

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Malianoy Cty, Pa

i 390 Uain"tiktai už SI« įjj) ***** SU NUSIUNTIMU /J 

/Cę) fždaveme Didele Kninga
Dainų susidedanti isz W

I 390 D ALNU ®

y Knyga druozei susiūta.
Y Kas nusipirks, ras visokiu 
n Dainų isz visu užkaboriu ka 
y dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite Dainelu, 
tt Per ciela meta ant visu dienrlu

“SAULE”
H Malianoy City, Pa.

įgsga]

Pirmasis ;
Lietuvių 

DIENRAŠTIS i

Amerikoje

Dienraštis 
turės pasirodyt 

pirm ;;
NAUJŲ METŲ;

kaip 
tik bus suspėta :

ineiti į 
naujus ;;

“KATALIKO” NAMUS
Be skaitlingo :: 

visuomenės pri- :: 
tarimo nebus :: 
galima tas dar- 
bas pradėti. ::

Kas nori ■ 
Dienraščio • 

tegu tuojaus ■ 
atsiliepia ;■ 
laišku

Vertėtų tat visiems ;: 
Amerikos lietuviams | 

tas sumanymas remti. ;
Lietuviams juk rei- | 

kia turėti kasdien po ;' 
ranka žinių skelbėjas I 
ir kelrodis. Pirmiau |; 
dienraštį leisti neleido !. 
nekurios aplinkybės, o !! 
nūdien tas pergalėti ga- I 
lima. I

Kas nori dienraščio 
tegu pritaria laišku.

J, M. TANANEVICZE
3244 S. Morgan St., Chicago, III.

BUDINGI
.-Įsai šeimynai randasi musų No. 3 kataliog- 
Jame telpa aprašymai suvirš 200 ligų, vyrų, mot< 
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prusideda, kaip ju 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokius gyduoh 
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mi 
gų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki $1.00. Teip. 
paveikslai ir prikėš yvairlų kvepenčių ir gydai, 
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydančių aparatų

Mašinėlių. Armonikų Koncertinų, Britvų. Pavin 
čevonių ir šimtai kitokių kožnam reikalingų da 
lykų Kožnas kas prisius savo tlkrę vardų, pra 
. ardę, adresų ir keletu markių apturės musų No. S 
iataliogį dykai. Rašyk šendien, o už keletos die 
jų šita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN'S SUPPLY HOUSE
1U-2.1.18 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. I Lt

PRANESZIMAS
Sveikatos Jieszkantiems!
Jeigu kiti daktarai taip pasekmin

gai išgydytų sergančius kaip kad 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOJE, 
tai ir jie būtų taip mylimi žmonių, 
taip populariški, jiem dėkavot^i taip 
kaip iš daugybės išgydytų, nors ke
lios padėkavonės žmonių žodžiais 
kalba, neminint tokių padėkavonių 
už išgydytus nesveikumus, apie ku
riuos paejentai nenori kad kas bent 
būtų žinoma.

Aš St. Suska turėjau didelius skaudėji
mus ausyje, kilo skauduliai arti metą lai
ko, gydžiausi pas daugeli daktaru bet be 
pasekmes. Kuomet atsilankiau gi prieg 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOS 
daktarų, tai 1 trumpą laiką man auęį ir 
galvos skaudėjimą visiškai išgydo. Dabar 
esu visiškai sveika ir labai dekavojuPIII- 
LA. M. KLINIKAI. Su guodone —

St. Suska 2335 Calowhill St. Phila. Pa. 
GUODOT. M. PHILA, KLINIKA.
Ilgai sirgau sunkumu krutinėję ir abel- 

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

J. MELNICZAKS. Coatesville, Pa. 
GUODOTINI DAKTARAI.

Negaliu atidekavoti Tamlstoms už ge- 
radojystę kurią man padarote. Pas daug 
daktarų buvau, bet nieko nepagelbojo. 
Kaip tik atsišaukiau prie Tamlstų, 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 neatsaky t. 
Mag. Weiwerene, bx 64 Hardwick; Mass.

Kurie tik norit išaigydyt, tai pri
būkite bei atsišaukit lietuv. kalboj 
o apturėsite tikrų pagelbų. Geras ir 
greitas atgavimas sveikatos, verta 
žygio. Jaigu dėl tolumo negalit pri- 
būt asabiškai, tad parašykit, aptu- 
rėsit rodų ir pagelbų sveikatai.

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

PHILA. M. KLINIKOJ, visokias ligas 
kaip vyrų taip moterų pasekmingai, ge
rai gydo; slaptas, užsikrečiamaslr 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 4po piet. Nedė
liotu Nuo 10,30 ryto ik 3 po piet Utarnj- 
Įcau ir PCtuyčiom. Nuo 6 ik 8 vakare. .

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 

7 talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie
' $15,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir

moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziaus ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OB1ECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu Linijų apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus Varasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

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

Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.

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, koipikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių lltarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne- 
alogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano

Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Pcrkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

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

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway Kampas Reade Ulicze

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

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

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :— "
Subatoje iki 8 ad. vakare. 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.

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

įrengė ligonbutį ir klyniką 
su laboratorija Philadelphi- 
jos miesto. Tame pačiame 
namo įrengė savo locną ap- 
tieką, kurioje randasi naujo 
išradimo goriausi vaistai

PASARGA: Mano ligon- 
butyje ir klinikoj turiu po 
savo priežiūra svetimtaučiu 
daktarus specijalistus pagol 
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.

Gydau Visokias Ligas.
Su sena ir nauja metodą su

Dr. Ignotas Stankus
Vienatinis tikras daktaras-lietuvis

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

ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permalanti visa ku
na žmogaus), greita elektra (hyfrequency) 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.
-s Visisreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o 

busite užganėdinti nes jis gydo pnsekmingiausiai visokes ligas ir daro viso- 
kes operacijas savo locnam ligonbutyje. Daktarišką rodą su teisingais pata
rimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną ir par laiškus beskirtumo 
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise 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 vakaro. 
Nodčldioniais nuo 1 iki 4 po pietų.

ĮJMON RATIONAL gANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Sut. Vaisi. Randas tori mnsu Banke sudėtu piningo.

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

Bali, Prezidentas. 9 ryte lyg 3 popiet
...Sukatomis...

9 ryte bs 12

Harrison
F. J. Noonan, Vice-Piezideataa, 
W. H. Kohler Kasijerias.

*) namo koncertą. 2. 
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 
gražioje dežuteje: 6 
peiliai, 6 szauksztes,6 
dideli szauksztai, 6
6 maži, 1 peilis svei- 

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

H 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 express. Kam prekes nepatiks, gali ji sugražinti.

1) Vklll—kirkite pas mus už $6 vertesTabako 
ir iszsinnkit sau dovana isz sekau 

ežiu daiktu: Naujausias importuotas Fonografas 
su didelia nikeliuota dūda ir rekordu, kuris gra- 
jina garsei.ir aiszkei. Kievienas galituret savo(*

English-Asiatic Tobacco Co., Dept.S. 115 Ė. 7th. St., New York, N.Y.



ISZPARDAV1MAS
VASARINIU DRAPANŲ.

Vyrams ir Vaikams Siutai ir 
visokiu Vasariniu Apredaliu.

Sziame laike kada Vasara baigėsi, musu 
sztore lieka daug Vasariniu Drapaniu ir kitokiu 
apredaliu kurie daug vietos užima ir nenorėdami 
laikyti ta tavora per Rudeni ir Žiema, pastana- 
vijom iszparduoti visus vasarinus apredalius 
už labai pigia preke. Žinoma dar vasara 
nepasibaigė ir da turėsime szilumos invales, 
bet visgi szitam laike sztorninkai jau perka 
Rudenini ir Žiemini Tavora ir turi padaryti 
vieta kur jias paderi. Todėl jaigu reikalaujate 
vasrinio siuto arba kito kiu apredaliu, tai dabar 
turite gera proga pirkti pigiai ir suczedint 
piningus. Ateikyt patis peržieureti szita 
tavora o jaigu reikalaujate kokiu vasariniu 
apredaliu tai geresnes progos neturėsite teip 
pigiai pirkti kaip dabar.

W. RYNKEWICZ
233-235 W. CENTRE UL.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Žinios Vietines.
— Nedeloje “Szirdies Ma

rijos”.
— Kasiklos Redingo susto

jo dirbti lig panedelui.
— Szesziu menesiu sūnelis 

Rutkevicziu ant Maple uliczios 
mirė utarnyko diena.

— Ponai S. Norkeviczius ir 
Fr. Stepanauckas iszkeliavo 
ketverge in Wilkes-Barre, 
Pittston, Skrantus ir t. t. Prie 
tos progos ketina žuvauti ant 
upes, nes prižadėjo ir mums 
kėlės žuvytes prisiunsti. Lauk
sim.

— Aplinkinėje Treskowo 
atrado Bukmautes gisla ang
lių kuri turi szeszes pėdas sto
rio.

— Tai ir susilaukėme pacz- 
tinio banko. Dabartės gales 
visi dėti savo suczedytus ska
tikus in rankas Dėdės Šamo 
kuris rūpinsis apsaugot juso 
piningus nog visokiu “bankie- 
riu ’. Moteris gali ir dėti pinin
gus ant savo vardo, prie ku
riu vyras ne turi mažiausios 
tiesos. Randas ant sudėtu pi
ningu moka ‘1%.

— Seredos ryta iszkeliavo 
in Lakeside du vežimai pri
krauti su moterimis ir vaikais 
ant praleidimo smagaus laiko 
ir duoti vaikams pasilinksmyt 
priesz atydarima mokslainiu. 
Sztai iszvaževo sekanczios rū
teles: Norkevicziene, F. Bocz- 
kauskiene, S. Mockaitiene, J. 
Mockaitiene, Viszinskiene, Ma 
šiene, Džiaugiene, Juozupavi- 
cziene, Szeszkevicziene, V. 
Traskauckiene ir Malažinskie- 
ne. Buvo ir lenktines moterė
liu storu ir plonu. Pirmutines 
lenktines laimėjo Norkeviczie
ne ir J. Mockaitione antras F. 
Boczkauskiene, treczias Džiau
giene isz Park Place.

— Beveik visi sako kad 
pas Antana Szukaiti 536 W. 
Center St. yra geriausia vieta 
pirkti visokius groserius. Jis 
užlaiko tik pirmos klasos tavo
ra ir parduoda už ta paczia 
preke ka kiti yma už blogesni.

-*8 A

Parsiduoda Salunas.
Geroi vietoi ant East uly- 

ežios Mahanoy City, Pa. Per
siduos nebrangiai ir turiu par
duoti isz priežasties ligos. Da- 
sižinokyte pas. (to 71).

Juozas Bagdanaviczia 
1300 E. Center St.

Mahanoy City, Pa.
Ant pardavimo.

Puikus namai ant dvieju fa- 
miliju ant 616 ir 618 E. Cen
ter St. ant galo loto namas ant 
vienos familijos. Dasižinokyte 
pas: (69 o,)

Reings Grocery Store,
404 W. Mahanoy St.

Mahanoy, City, Pa.
Ant pardavimo.

Namai ant keturiu familiju 
ant viso loto po no. 604 — 606 
W ėst Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (y j’)

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr

SHENANDOAH, PA.
Labai smagia naujiena turi

me praneszti Shenandoah’rio 
lietuviams. Iki sziol Shenan- 
doah’rije būdavo tik tasynes 
už bažnyczia, bet apie joki tik 
rai pozityviszka darba isz ežia 
nieko nebuvo girdėti. Žmones 
savo pajiegas ir pinigus tik 
bereikalo eikvojo barniuose ir 
tasynese po teismus in kuriuos 
juos intrauke pragaro prana- 
szai.

Tai-gi mums labai smagu 
praneszti, jog per susirinkimą 
pereitoje nedelioje, 13 rugpiu 
ežio, 23-czia kuopa “Susivie- 
nyjimo L. A ” nutarė, jog She 
nandoah’rije yra būtinai rei
kalinga pastatyti Lietuviszkas 
Tautiszkas Namas, didelis, dai
lus ir ruimingas su kelioms 
svetainėms, kur butu galima 
laikyt susirinkimai, baliai losz 
ti teatrai ir laikyti koncertai 
in kur lietuviszka jaunumene 
galėtu linksmai ir naudingai 
praleisti vakarus ir sziaip liuo- 
ea laika.

Milwaukee, Wis.— Dar
bai povalei eina, isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda, 
del nekuriu vyreliu p. Tara 
daika labai reikalingas.

Pittston, Pa.— Darbai ej- 
na ne per gerai.

— Lietuvei malszei gyvena, 
turi savo puikia nauja bažny
czia kuria gali pasigirt priesz 
visus.

— Ponas Vasilus ana suka
ta ant upes sugavo milžiniszka 
žuvi kuri svėrė apie 28 svarus 
o kuriam prigialbejo isztraukt 
p. Czižauckas vargoninkas ir 
p. F. Boczkauskas redaktoris 
‘■Saules” kuris taja diena vie- 
szinosi muso miestelije su pa- 
cziule.

Sugar-Notcll, Pa.— Pau
lina, duktere pono Mrazo isz- 
tekejo už vietinio vargoninko 
p. Zigmanto Bradzinskio. Maz 
ga moteristes suriszo kuningas 
Kasacziunas Wilkes-Barre. 
Jauna pora iszkeliavo in Bu
ffalo ir Milwaukee ir kitus 
dydesnius miestus.

Hazleton, Pa.— Nauja 
lietuviszka bažnyczia auga 
kaip ant mielių, jau konia tu
ri pusiau pastatyta o kuri tu
rės 55 pėdas ploczio o ilgio 
101 pėdas. Bus pabaigta apie 
1 Sausio 1912. Garbe priguli 
prabaszcziui Delinikaicziui už 
giara gaspadorista ir priskubi- 
nima statinio teip puikios baž- 
nyczios. Darba prižiūri arki 
tektoris R. W. Tayloris.

— Czionais viskas butu ge
rai kad muso misiukes teip ne 
duktu. Konia kas nedelia duo 
dasi girdėt kad kokia tai mi- 
siuke iszdume in svietą su ki
tu. Pravardes tokiu jau ap- 
laikėm ir nepoilgam apgarsin- 
sim idant svietas žinotu apie 
jiais.

Keyport, N. J:— Darbai 
gerai eina.

— Lietuviu mažas būrelis, 
ir visi sutikime gyvena, tik 
del ne kuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga.

Scranton, Pa.— Svecziai 
nebuvėliai lankysis Scrantone 
28,29 ir 30 Rugpjuczio Au
gusto 1911 m. Minėtomis die
nomis invyks '2-ras Lietuvisz- 
ku laikrasztininku suvažia
vimas. Posėdžiai, dienos metu, 
bus laikomi Svetainėje po No. 
110 W. Market Street, Provi
dence, Scranton, Pa. nuo 9 
rytmetyje iki 6-tai valandai 
vakare.

28-ta d. Rugpjuczio vakare 
ant 7:30 dziegoriaus, bus vie- 
szas susirinkimas Auditorium 
Svetainėje, kalbės svecziai ne 
tik isz kitu Amerikos miestu 
atvažiavę, bet ir isz Europos. 
Inžanga 10c.

Lorraine, Va.— Darbai 
gerai eina, dirba diena ir nak- 
ti, isz kitur pribuvusiam dar
bas ne sunku gaut.

Lietuviu familiju visai 
nėra, tik 9 pavienei.

Szitas miestelis apgyventa“ 
vienais nigereis.

— Jagu kas norėtu platesni 
apraszyma tegul raszo ant szio 
adreso:

M. Szalczunas, 
Lorraine, Va.

Worcester, Mass.— Czio
nais Lietuviu gyvena dydehs 
būrelis, kaip apskaito m pen
kis tukstanezius. Teisybe daug 
Lietuviu, bet nesmagu labai 
kad lig sziam laikui ne turime 
bažnyczios o laiko nobažanst- 
va skiepe. Turėjom tik viena 
kuninga Bukavecka, nes da
bar 7 diena liepos atvažiavo 
jaunas kuningas isz Szvaica- 
rijos, kur lavinosi ant augsz- 
tesnio mokslo per szeszis me
tus ir czionais apsigyveno prie 
prabaszcziaus. Kelis kartus 
jau girdėjome puikius pamoks 
lūs savo jauno kuningelio už 
ka szirdingai parapijonai de- 
kavoje jaunam kun. Bartusz- 
kai.

Czionais du kuningai yra 
labai reikalingi ant teip dyde- 
lio skaitlaus Lietuviu. Kada 
buna miszios tai prabaszczius 
atejna ant vargonų temyt ant 
pasielgimo žmonių, nes butu 
da geriau kad žmonis patis su
siprastu ir padoriai apsiejtu 
bažnyczioja, o tada nereikėtų 
vektuot kaip mažus vaikus. 
Badai ne senei du iszvare isz 
bažnyczios nes suvis nekaltai 
kaip patis tvirtina.

Daugelis atsiskyrė nog R. 
K. parapijos ir nupirko nepri- 
gulminga bažnyczia už $15,000 
c kuria valdo kuningas (?) 
Mickeviczius. Dabartės kun. 
Bukaveckas labai užpyko ant 
tokio pasielgimo, nes jagu bu
tu geriau su žmonimis apsiejas 
tai to ne butu padare— tame 
pats kun. Bukaveckas yra kal
tas.— Parapijonas.

Chicago.— Per pasirūpi
nimą keliu ženklivu ypatų, 
terp kuriu randasi ir Dr. Ka- 
sakauckas, stengėsi iszgauti 
isz kalėjimo Jolliet, Joną Ado
maiti, kuris kitados buvo už- 
veizdetojum biblijotekas prie 
Zvviązko Naradavo o likos ap
kaltintas ant kokio tai laiko 
in kalėjimą už sužagejima 10 
metu mergaite tame name.

— Elzbieta Goblewskiene, 
uždege pecziu su pagialba ka- 
rasino— žinoma isz to pakylo 
eksplozija ir užsidegė namas. 
Goblewskiene randasi ant mir
tino patalo.

— Szesziu metu mergaite 
Maryona Matevicz dingo ne 
žinia kur o palicije lig sziam 
laikui josios ne surado. Badai 
mergaite pavogė josios tėvas, 
kuris yra atsiskyrias su paczia.

St. Charles, Mieli.— Dar
bai slobnei eina, dirba po 2 
dienas ant nedėlios, isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Lietuviu mažas būrelis 
apie 11 familiju ir apie keli 
pavienei isz tu visokiu atsi
randa.

Ne kurioms moterėlėms p. 
Baltruviene labai reikalinga 
bu. per daug in girtavima pa
linkę, o p. Taradaika labai 
reikalingas del ne kuriu vy
reliu. .

Centralia, I’ll— Darbai 
slobnei eina, dirba po 2 ir 3 
dienas ant nedėlios, isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

Canton, 1’11.— Darbai ej- 
na vidutiniai, dirba kasiki s 
po 3 ir 4 dienas ant nedėlios.

— Lietuviu randasi apie 20 
familiju o du kart tiek pavie
niu, vaikinai yra labai nulu- 
dia, nes merginu stekas o kad 
butu koki du tuzinai tai kož- 
na aplaikytu po dora ir palo- 
ga jauniki.

Inkerman, Pa — Inejo in 
stoną moterystes p. Petras Sei
lius jaunikis su pana Marijona 
Papeikiute abudu isz Inker- 
man, szliubas atsibuvo 15 d. 
Augusto, veseile atsibuvo la
bai puikei Dievo padek jau
navedžiams.

New Baden, I’ll. - Dar
bai povalei eina, dirba po 3 ir 
4 dienas ant nedėlios, isz kitur 
pribuvusiam darbas ne sunku 
gaut.

— Lietuviu yra apie 7 fa
milijos, ir apie keli tuzinai 
pavieniu, bet visi pavienei 
nuliude isz priežasties stokas 
mergynu, jagu isz kur pribūtu 
pora tuzinu tai gautu po gra
žu ir dora vaikyna.

New Baden, I’ll. - Dar
bai pradės dirbt po 6 ir 8 die
nas isz kitur pribuvusiam dar
bas ne sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis.

Hoosick Falls, N. Y.
— Darbai visai sustojo nog 

12 Augusto ant 3 ar 4 nede- 
liu.

— Lietuviu pusėtinas bū
relis, bet ne labai užsiima skai 
tymais.

Pigus lotai.
31 lotai su stuba 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 randos ant menesio, 
ir parduosiu jias pigiai atsi- 
szaukyte ant adreso; (Sep. 15) 

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

FR. STRAWINSKAS
Lietuviszka Krautuve

...Vyno, Likera, Areilko» ir Alans... 
Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
tavora pigiau ne kaip kitur.

Fr- Strawinslcas-
ISO7 Carson St., S. S.

Pittsburg, Pa. .9I.„S
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NAUJA KNYGA 
-PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiezniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos 
gali in trumpa laika pats per 
save iszmokti Angelskai sziek 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozei apdarita 
in Franouzini raudona audima 
ir kasztuoje tiktai £ J, Kasztus 
nusiuntimo mes apmokame.

SAULE Mahanoy City

$

a a v o.

\t 
ŠI, 
U 
ši/

<•/ 
\b

I

d/
0/

A-B-Cela
----- ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. ZSc.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa.

B
 390 Dainu tiktai už

SU NUSIUNTIMU *

Gąj Iždaveme Didele Knin;
E0 Dainu susidedanti i
1 390 DAINŲ 3

GRINA TEISYBE.

M altanoj aus gyventojei 
apie szita gerai žino.

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. 
Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa 
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka 
da tik ateina proga vis rekamendavo 
ju szitas pigulkas asz pažinsiu keletą 
žmonių kurie likos iszgialbeti nog 
skausmo pecziuose ir inkstuose. Szi
ta pati liga mano vargino per ilga 
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai 
kino kad negalėjau atlikti namini 
darba. Turėjau ženklus kad mano 
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
kau Donns Pigulkas del Inkstu pas 
Timins a pliekoje, 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.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis- 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielka, Vyniu, 
Arako, Kimelio. Dziniu ir t. t. 
Teipgi skambanozio Niaus ir Porterio.

Ddokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

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

W. TRASKAUCKAS
Pirmutiniu Lietuviszkas

GRABORIUS

La .1 
Bygi

Ant Supervaizoriaus
SILAS DAVIS

Republikonas. Balsuokyte už ji.
Isz Mahanoy City.

Ant Clerk of The Court

Frank J. Bastian
Demokratas. I-z Mahanoy City

Ant County Commissioner 
T. A. Flanagan 

Demokratas. Is-z Pottsville, Pa.

ja MOKYKLA SZOKIU.
Waltz, Two-Siep. Side-Step, Barn W-l H, Dance, Buck A Wing, Irish Jig I log, 

Spani.di Waltz ir 95 kitokius.
Prof. Julius, 2124S. Ilalsted St; Chicago, Ill.

Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje.

Ka užsiima pardavinėjimu visokiu 
bižniu kokiu tik randasi Pasekmių 
gai savo darba atliekame. Jaigu nori 
savo bizni parduoti tai kreipkitės pas 
mus, mes rasime pirkėja. Pilkėjui 
patarnaujame dykai. Jaigu mislini- 
nate pirkiti Forma arba Namus krei- 
pkytes pas mus asabiszkai arba per 
grom ita. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai p’gia preke.

Adresą vokite

A. K. Abraitis & Co.
...REAL ESTATE...

137 N. I3tli, St., Philadelphia, Pa.

S/ Knyga druozei susinta.
$ Kas nusipirks, ras visok 

Dainu isz visu užkaboriu k. 
dainoja Lietuvoja.

'fa Nusipirkite o turėsit* Dainelu.
Per ciela meta ant visu d<en«*ln

g “SAULE"
§1 Mahanoy City, Pa.

C;

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

grute liga, tai eikite pis savo 
miesto daktara.

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

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn. N Y.

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visan 

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokio 
kitu gėrimu. Ateikyte daba: 
priesz laika, duokite sav< 
orderi o bus jums pristatyt.*

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Me.

M. VARZTNSK \ S
L'etxvi--.,.x ■ tas

205 E Centre m. M h n J Cit J 
----- o ----

Puikei 'r [»igei nutraukė vi—»k ■ -trafjaa 
Pūdam Didel k Fotografijas -z. lažiu ir 
indeda in Rei mis Indeda m Saikas 
Kompasas tr Lt. Panhio la visoke- Rei nas 
Lietuvei su virsz- ninetais reikalą s netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris pa laro 
viską kanogeiiause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Folograpijas ant Post- Karcziu.

Senas Britvu pardavėjas 
ir Agentas.

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

Ne vienas nesigraudino katras nog 
manes pirko nesigraudysi ne tu.

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

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

in sm«kra. Atmik tamista kad oze 
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: (gj ’dag)

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

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

Už kompanijų preke ant geriausių 
ir greieziausiu Lrivu. Pardarau 
visokius Dokumentus ir paliudyju 
per Konsuli. Duodu patarimus 
visokiuose reikaluose.

J. Kazlauckas
73 West St. New York, N.Y.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuilszku-Lenkiszku Vaistu.

E

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKEMERCHANTSBANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis 
del tavęs.
Surplus ir Kapitolas Stakas yra 33 procento 
sudėtu piningu.
Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal 
padaryti pininga ir prietelius per sudėjimą 
piningus in szita banka.
Atneszkyte savo piningus- czionais, ateis kada 
tokia diena kad tau padarys giaro.

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

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

...D1RDKT0R1AI...
A. DANISZEWICZ. W RYNKIBWICZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. C. F.KAIER. W. I. MILES.

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

p^CZIAE ...
Ar gali pasakyt kokis yra geriausirs Peczius Mahanojuje?
Kokis Peczius yra daugiause naudojamas?
Visur galima rast Model Keystone Peczius?
Už tai kad kaiminai viena ju turi ir sako kad tai geriause 
Peczius del kepimo.
Piningus sugrąžinime adgal arba duosime nauja Keystone 
Pecziu jaigu ne bus atsakantis.

Visi gire Guinano Peczius.

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah 
Mt. Carmel, Landsford.

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

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam -1-ta procentą, pnskaitaut 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodat) 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejeutalnus Dokumentus ir 
vedam provaa senam krajni. Rejenielna 
kancelurijayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o per>itikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyogai. Pinigui 
siunezant paczetlumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Expreso Money Orderi.

llusiszkai Amerikouiszka Linija.
Vienatine be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8Ą dienu in Rotenlama 1D dienu in Liepoja

III klasa $29. ..T. , „ ..... ..... ‘ III klasa$30.II ” $45 rl)e*-smulkesniu zininkreipkitesm musui „ '
r „ LAgentusir centraliszkakontora. J 1 n ’ ’

A. E. Johnson & Co.,(General Passenger Agts.) 27 Bl’Oadway, New Yofk, N. Y.

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

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

Reikale raszykite ant adreso
HD Ffll CD 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.
U iii KULtn Adinos: 9 iki 5 vakar*. Nedelqj aog 9iki 4popK

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimn 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tu vora, kokio kituosią Sztoruose vargai 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
Jekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, 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 persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

file Glolie I iJy'Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City. Po

VYRIU LIGOS
Lietuviszka Agentūra

Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 
in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbusi teisingai nes esmių po 
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy A v c.

Mahanoy City, Pa.
Teisinga Krautve. nes tikras Lietuvis užlaiko 
Malonus Viengenoziai:

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuve su daugybe 
visokiu ta voro. Pas mane galima
gauti naujausios mados Laikrodėliu, 
Žiedu, Kryželiu, Armonikų, Skripku 
visokiu Mužikalisku Instrumentu, 
Britvu, Brukuojamu Maszinukiu, 
Albomu Fotografijoms laikitie, 
Istoriszku ir Malda Kningu, visokiu 
Popieru Gromatoms rasziti su pasi
skaitymais ir dainomis su konvertais 
tuzinas už 25c., 5 tuzinai už §1.00, 
Perkupoziams 1,000 už §6. Magisz 
kos Kazytės §3. Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu.

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W.WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
taut eezei reikalai.darni galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
mnsu tyras Lietuviukas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l...............................25c.
Egintero No. 2...............................50c.
Zinijecznik........... 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................. 35c.
Meszkos Most is............................. 25c.
Trejanka....................................... 25c.
LinimenUis vaikams ....,...........25c.
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c.
Liepiu Baisumas....... ................25c.
Anty-Lakson del vaiku .......... 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.

’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.........................25c.
L'gniatraukis.................................2<5c.
Skilvio Laszai.............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

K ru vinosios..............................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo...........50c
vaiteliai apslabdymui 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 Kepenų.................. 35c.
Rožes Balsamas............................25c.
Kinder Bahamas..........................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 Kiemelis..................50c.
Vcngriszkas Taisytojas Ūsu........ 15c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... .................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines...............$2.00.
Gyd. nuo Paslaptie gos Ligos $5.03.

Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— Ivg 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 pavojingo 
gyduolių, nei neprižadam iėzgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiause ligoniu, bet avarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iaz- 
gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. f*--- .— ---------------- — a-----------------------

“Dingusia Pajėga“ vyruiuExžema” 
iszgydam in 14 dienu.
“Silpnus Vyrus“ ju kuna 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

“Rumatiszma” visoki 
iszgydau labai greitai.
OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg 8ad vakare. p I crnn — • 
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakaie. Nedeliomis Ilf I J" Į P Į] 7 
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge 1 
nog 15 metu toj paezioj vietoj.

Mano būdas yra pigus ir tikras. 
iHExzema” ir kitas panaszas 
ligas iszgydau lai ai trumpami

Jaike. i
i ‘PaslaptingasLigas” in 3 lyg, 
. 5 dienas.
“Hydrocele” in 24 adynos,' 
be operacijos.

Asz gydžiu: 
“Užtracintas Kraujas“ in 30 
dienu—be naudojimo merikuri- 
uszo ar po tas u.

“Stryktura“ be peilo ir 
skaudėjimo.
“Varicocele” gydau in 15d. 
“SzasziuB“ ir skandalus akuroc 
iszgydau greitai ir ant visadoa

,626 I’enn Avė.,
2 Floor Pro.,

Kalbame Lcnkiszkai, Rusitzkaiir Vokiszka

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku. 
Geriau-ius skujinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikini 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite pininga0.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir 
Pan aplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtau 
tezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna
526 W. Centre UI., 

Mahanoy City, Penna.

8100 NAGRADOS

45 45

Paraszyk numera kožnam langelije, nn- 
meias turi but neaugsztesnis už 19, ir sudek 
teip kad ant kožno ezono padaryti 45. Po 
iszriszimu atsiusk mumis ir jaigu atrasime 
kad gerai sudejiai, mes tada atsiusime jumis 
patvirtinta kvitą vertes $100 ant 4 puikiu 
lotu, 10,000 kampiniu pėdu dydumo, tik 10 
milu nog New Yorko miesto, Regulariszka 
pieke tu lotu yra $199. Jaigu gerai 'szd«d 
virsz minėta i-ziiszima tada kasztuoetikfVV 
szila suma guli užmokėt ant syk $5, po tam 
$3 ant menesio Atsiųskite iszriąima ir 
praszyk kad atsiusti jumis mapns irinforma- 
apie musu lotas. Adresavokyte:

Reikalaujame geru agentu visor.

Llth. Dept. 2. Room 912,63 Park R»i^»




