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KAS GIRDĖT?
Ne daug randasi tokiu aud

žiu kokiu yra Magistratas 
House New Yorke. Aua diena 
stojo priesz jin tūlas milionie- 
ris už inžeidiitna moterių ant 
nliczios. Nepagialbejo tnilionai 
milionieriaus, nes sudže nubau 
de jin ant deszimts dienu in 
kalėjimą ant Blackwell salos.
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Turėti dvileka vaiku namie, 
tai truputi už daug, teip mie
lino sau kokis tai Paquette isz 
Nashua, N. H. ir dingo kaip 
kamparas kada jojo paeziule 
jin apdovanojo dvinukais. Ta
sai žmogelis gal buvo dydelis 
szeszkas. Nesiranda tokiu kaip 
muso Lietuvei! Jieje nežiūri 
ant to ar turi szeszis ar visa tu
ziną vaiku namie. Juk kada 
užbaigė mokslaines kožnas isz 
jiu dirba ir padidina szeimi- 
niszka turteli arba nors užsi
dirba ant savo iszmaitinimo. 
Tik Amerikonai arba Prancū
zai szalinaei nog dydelu szei- 
mynu o ne Lietuvei!

šokia labai puikia Fm^ri 
rgaiezin. Dipnmew**1 
tvora, kokio kitaosa Saras’? 
ras susideda isz Niopš 
isokiu Apatinio Dnpu; Ims 
otų ir viską ta bjniM1 
a, Vaiku ir Kodikia.
iel Silabinio Stiebiu o irer-S 
tszto turime visokiu Sdrkhfc 
a pas mumis pigiiEpC^1- 
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Direktoris kasikiu Dr.
zas A. Holmes apskaitė buk in 
laika deszimts metu, visokiosia 
kasiklosia Suv. Steituosia pra
žuvo 30 tukst. darbininku, 
75 tukstanezei likos pažeistais 
arba paženklinti ant viso gy- 
vasezio 11 tukstaneziu pasiliko 

- naszlems o 30 tukstaneziu sie-
ratu.

_ Tokis tai juraszas nelaimiu 
kasiklosia in laika deszimts 
metu. Jago amCrikoniszkos ka- 
siklos turėtu visokius saugius 
intajsimus ant iszsisaugojimo 
nelaimiu kaip europines kasik 
los, tai Amerike ant kožno 
1000 nelaimiu pražūtu tik du 
darbininkai.
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Durijoi, Pa. atsibuvo ne se
nei susirinkimas perdetiniu 
lenkiszku parapijų mierije at
ėmimo bažnycziu nog ajriszi- 
niu byskupu. Ant tojo susi
rinkimo pribuvo delegatai isz 
21 parapijų o teip-gi ir isz 
lietuviszkos parapijos isz Pro
vidence—Jonas A ponis ir Fr. 
Kurowskis.

Likos nutarta idant stengtis 
visoms pajėgom atymti nog 
Ajrisziu savo locnastis o užra- 
szyti ant parapijom!.— Kaip 
rodos tai teip padaris.
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Utarnyko ryta pasimirė Buf
falo garsingas “nezaležnu” 
biskupas Steponas Kaminskas 
turėdamas 53 metus amžiaus. 
Mete 1893 pasiliko neprigul- 
mingu kuningu. Buvo prabasz 
czium Szv. P. M. Rožancziavos 
kurios turtas szendien isznesza 
ant 300 tukstaneziu doleriu o 
priguli prie parapijos.

Neprigulmingas 
Kaminskas turėjo 
mieri perėjimo ant 
talikiszko kuningo, 
latos vilkino taji užmanima.

biskupas 
nuolatos 
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ATSAKYMAI.
J. R. Auburn, I’ll.— Apie 

ta dalyka geriausia dasižinoti 
ant paczto.

M. M. Waterbury.— Jokiu 
agentu sziame laike nereika
laujame.
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— Kad rauginti agurkai 
ne suminksztetu, tai eudeli, 
katrame agurkai rauginėsi rei
kė pabarstit sutrintu alunu.

— Moteres Graikijoje, kol 
indeda pirmu kartu savo kūdi
ki in lopszi, apeina tris kartus 
su kūdikiu apie grineze ir dai- 
nuoje linksmas daineles.

ISZ AMERIKOS.
Veluk kalėjime būti ne 

kaip su paeze.
Chicago.— Harry Burg, fa

brikantas fartapijonu, atejas 
ant palicijos, spirdamasis idant 
jin aresztavotu. Palicije ne 
norėjo iszpildyt jojo praszimo, 
o kada negalėjo atsikratyt nog 
nuobrodžio, paėmė už kalnie- 
riaus ir uždare kambarelije 
Ant rytojaus likos pastatytas 
priesz sudže ir su linksmu vei
du pripažino sudžei, buk pir
ma karta in laika trileka metu 
miegojo smagei. Skundėsi ji
sai buk turi paeziule su ilgu 
liežiuviu, kuri jam niekad ne
duodavo pasilsio nakties laike 
o ir per diena nuolat skambino 
su liežiuviu.

Nusidavė pas rabi na 
jieszkoti teisybes-

Hawerhill, Mass.— Ant vie 
no isz czionaitiniu susirinkimu 
pakylo ginezai terp soci
alistu o kataliku apie tikėjimą. 
Ginezai ėjo apie gyvenimą 
Kristuso. Socialistai tvirtino 
buk Kristusas niekad nesirado 
ir buk tai tiktai žmonių pasa
ka. Katalikai tvirtino, buk 
aiszkus davadai yra palikimas 
evangelijų ir bažnytinis moks
las, nes socialistai tvirtino buk 
kuningai meluoje. Užpykę 
tuom katalikai vienos isz jiu 
atsiliepe: “Tai eikite pas rabi
ną, jago kuningams netikite, 
o jisai jum pasakis teisybe.” 
Pakylo isz to juokai, nesant 
galo socialistai sutiko ant to ir 
ėjo isz laižybu. Iszrinko de
legatus ir nusidavė visi pas 
rabina. Iszaiszkino jiam visa 
atsitikima del ko pas jin pribu 
vo. Nusistebėjo socialistai ne
mažai, kada jiems rabinas ap- 
reiszke, buk katalikai turi tie
sa. Juk jago ne butu Kristu
so, tai isz kur atsirado Katali
kai, pasakė rabinas ir uždare 
lupas visiems socialistams.— 
“D. W.”

Vagci apiplesze sena pora.
Lewisburg, Pa.— Jurgis 

Smith ir jojo pati, seni va pora, 
likos užkluptais per tris pikta
darius ir apvogtais ant 500 do
leriu. Vagei suriszo seniva po 
ra prie lovų ir kankino tolei, 
pakol nepasake kur piningai 
yra paslėpti. Negana to, ker- 
szino sudegimu namo ir jiuju. 
Kaimynai rado abudu ant ry
tojaus apalpusius nog kaukiu.

Pavojingai turėti patoges 
kukarkas.

Philadelphia, Pa.— Mrs. 
Ema Murphy gyvenanti po 
No. 5235 Woodland Ave. ap
skundė ant 10 tukstaneziu bu
vusia savo patogia kukarka 
pana Mariona Hennessey, kuri 
pamusze szirdi Williamo Mur
phey josios vyra. Murphey 
daugiau atkreipinejo atydos 
ant savo patogios kukarkos ne 
kaip ant savo paczinles o kada 
kukarka likos praszalinta isz 
namo pons gaspadoris ejdavo 
atlankyt savo balandelia ir ne
pareidavo per kėlės dienas na
mon.

Iszkose kirmelia.
Norristown, Pa.— William 

Prinz pradėjo ana diena labai 
kosėt ir butu uždusęs jago ne 
butu iszkoses kirmelia keturio- 
leka coliu ilgio. Prinzas nog 
keliu metu jautėsi nesveiku 
nes szendien yra sveiku o prie- 
žaste savo nesveikatos laiko 
bonkoje spirito. Kaip tvir
tina tai turėjo nuryti kirme
lia kada buvo mažas, giarda- 
mas vandeni isz upeluko.

Vadas “Juodarankiu.”
Najorkinei palicijei pasisekė suymti, kaip mena 

juoda rankiu (Black Hand) Ginseppe Castabile. Drauge si, 
juom paėmė dinamitine bomba kuria nesze po surdotu.

Nelaime laike lenktiniu 
automobilu-

Syracuse, N. Y.— Devynios 
ypatos likos užmusztos ant 
kart o mažiausia penkioleka 
likos pažeistos laike lenktiniu 
su automobileis ant “feru.” 
Vienas isz automobiliu buvo 
nesuvaldomas ir trenke in re
gėtojus su baisu smarkumu.

Iszsiuntinejo pastypusiu 
arkliu mesa in Holandije.

Trenton, N. J.— Randavisz- 
ki inspektorei iszsznipinejo ne 
senei buk dirbtuve lajaus ir 
tauku Schwartz Brothers ir 
Co. turintieje fabriką Kirneje, 
raugino arkliena isz senu, li- 
guotu ir pastipusiu arkliu o 
mesa iszsiuntintinejo in Holan 
dije.

Vienas isz inspektorių, geis
damas aplaikyti faktus, pristo
jo prie darbo in taji fabriką ir 
aplaike grinus davadus, jog te 
nais tikrai raugina arkliena.

Randas innesze skundus prie 
szais locnininkus tosios dirbtu
ves už peržengimą sveikatos 
tiesu. Nes kaip nusistebės gy
ventojai Holandijos, kada da 
žinos, jog valgė pastypusia 
arkliena raugyta bleszinesia. 
Vėmimo ne bus pabaiga.

Du sūnūs negalėjo 
iszmaityt motinos-

Philadelphia, Pa.— Felik
sas ir Stasis Valevicziai likos 
paszaukti priesz sudže Barratt 
ant iszsiteisinimo del ko ne ga 
Ii iszmaityt savo senos 70 me
tu motinos. Motina jiuju inne
sze skunda prieszais savo vai 
kus, buk jiaja iszmete isz stu- 
bos atsisakidami jiaja toliaus 
užlaikyt ir maityt. Sudže už
klausė Felikso ar duos jiai $1 
ant nedėlios ant maisto, ant ko 
tasai atsake, jog duos tik 25 
centus. Antras sūnūs tvirtino 
jog nieko ne duos nes negali 
ant to isztekti.

Sudže labai Užsirūstino to
kiu atsekimu ir nusprendė 
idant Feliksas su Stasiu mokė
tu motinai po $2 kožnas ant 
užlaikimo. Sunelei turi de
szimts namu, nes ir tai buvo 
sunku užlaikimas senos moti
nos.— Stebėtinų daigtu, jog 
tėvai gali iszmaityt ir apredyt 
kokia deszimts ir daugiau vai
ku bet deszimts vaiku negali 
iszmaityt vienos motinos arba 
tėvo.

vau.:

Daktaras— apgavikas—- 
Žydas.

Sommerville, Mass.— Nt 
senei pribuvo inezionais kokh i 
tai Jonas Chmielnickis, žida--, 
ir prasimynė daktaru. Ymda- 
vo jisai nog ligoniu po 5 ir 10 
doleriu už rodą ir gyduoles o 
in vieta gyduolu duodavo bon 
ka vandenio sumaiszyta su 
kvarba. Tasai apgavikas pri
gavo daugeli žmonių ant galo 
likos paduotas in suda už ne
teisinga prisisavinima vardo 
“daktaras”. Visi tieje, ka likos 
per taji židiszka daktara apgau 
tais tegul raszo ant sekanezio 
adresso: Police Court, Sommer
ville Mass.

Baisus atkersziuimas.
Biloxi, Miss.— Medžiotojai 

surado nuoga kuna nepažinsta 
mo žmogaus pririszta prie stul 
po ant salutes White Grass, in 
lunkeje Meksiko. Kaip rodos, 
tai žmogus buvo numiręs jau 
nedelia laiko.

Palicije iszsznipinejo buk 
kokis tai meksikonas nužiūrė
jo savo paezia, jog jin apgau
dinėjo ir nutarė suymti josios 
prielaidini. Iszkelavo nevos in 
artima miesteli su reikalais, 
nes isztikruju pasislėpė nak
ties laike tvarte o vėliaus insi- 
gavo in narna. Apie pusiau- 
nakt iszgirdo kad kas tokis 
kalbasi su jojo paeziule mieg- 
kambari. Staigai atydare du
ris ir paregėjo savo nedora pa- 
cziule glebije milemo. Inpuo- 
les in pasiutima suriszo paeziu- 
les milema nuveže ant salos 
ant sukandžiojimo del uodu, 
kuriu randasi milijonai ant to
sios salos. Paeziule teip-gi din 
go slaptingu budu o ir josios 
vyro palicije nesuranda. Kaip 
mena, tai turėjo paezia nužu- 
dinti ir paslėpti. —Baisus tai 
atkerszinimas nes ir teisingas. 
Vienatine prasarga del dauge
lio yra: nelysk prie svetimu 
bobų.

— Siamoje (viena karaliste 
Afrike) su merginome apsiei
na gaua navatnei. Jagu mergi
na jau daeina in metus, jog ga 
Ii už viro teket, ojne turi da 
sau viro, tai buna užraszita in 
randava kninga ir vadinasi 
“randava” ba priguli prie ka- 
ralaus, kuris turi duotie vira 
del josios. Jago katras isz viru 
sunkei prasikalsta, tai duoda 
jiam viena mergina už paeze,

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Stolypinas mire nog 
pažeidimo.

Kievas.— P.A. Stolypinas, 
kurie likos pažeistas keleis szu 
veis per revolucijonieriu Bo- 
grofa, mirė panedelio vakara.

Szimtas penkesdeszimts ypa 
tu likos aresztavotos terp ku
riu randasi advokatai ir kitos 
ženklivos ypatos.

Daugelis židu apleidineje 
Kieva, baimėje jog gali pakil- 

\ ti demonstraeije prieszais juos, 
nes revolucijonieris Bogrofas 
paėjo nog židu. Kazokai su už 
provintais karabinais sergsti 
uliezes.

— Kievos ligonbutije atsi-
i buvo gailės miszios už mirusi 

Stolypina, kur dalibavo pats 
Caras. Kūnas likos užbalsama- 
votas ir bus nusiunstas in Pe- 
tersburga ant palaidojimo 
Aleksandro—Nevski klosztori 
je.

Vėla stebuklas?
Kolbuezavas. — Visam pa

viete nog kelolekos nedeliu api 
bėginėja paskalas, buk kaime 
Krzondki, terp girriu szulini 
pasirodė stebuklingas prveiks- 
las Motinos Dievo.

Žine apie “stebuklinga” pa
veikslą pasklido nog dvieju 
mergaieziu kuriuos tvirtina 
buk antra diena Liepos pare
gėjo ant vandens szulini pa- 
Veiksią Motinos Dievo Czeusta 
kavos o teip mate taji paveiks 
la vaikinelis ir teip-gi tvirtino 
buk Motina Dievo kalbėjo 
jiam, jog pribuvo isz Jeruzale 
mo ir jagu žmonis ne intikes 
in jiaja tai nusiduos toliaus 
net už upes Vislos. Nes jiojos 
Sūnūs už tai nubaus gyvento
jus septineis metais sausa.

Norints tai da vis mažai da- 
vado apie taji “stebuklą” bet 
žmonis plauke tenais kaip ant 
jomarko, nes lig sziam laikui 
tik kelos ypatos paregėjo taji 
stebuklinga paveiksią. Diena 
20 p. m. pribuvo in tenais apie 
8,000 žmonių isz visu szaliu.— 
Ar tik nebus tai panaszus 
stebuklas kaip Sasnavos baž- 
nytkiemi.

Oginskio turtai.
Už kuriuos Vonlerleskis su 

talkininkais pateko kalejiman 
yra labai dideli. Jam pri
gulėję Lietuvoje szie dvarai: 
Rietavas— 20 tukstaneziu de- 
szimtiniu, Plunge — 15 tukst. 
desz., Salantai— 8 tukst. desz. 
Zalese— 4 tukst. desz , toliau 
vienas dvaras Galicijoje, 3 na
mai Vilniuje ir apie milijoną 
rubliu procentiniais popieriais. 
Beto, dar Kijevo gub.— 4 
tukst. deszimt. žemes. Tokiu 
budu vienos žemes, Oginskiui 
priklausanczios, neskaitant Ga 
licijos dvaro, paliko apie 52 
tukstaneziu deszimtiniu, isz to 
vienoje tik Lietuvoje 47 tuks- 
taneziai deszimtiniu.

Pavogė 50,000 rubliu.
Novoradomskas.— Tenaiti- 

nis kasįjerius paskolinamos 
draugoves prisisavino 50 tuks
taneziu rubliu ir dingo ne žine 
kur.

Kiek iszgerta Rusijoje 
degtines 1910 m.

Degtines sankrovų buvo 26 
tukst. 556; svaiginaneziu gėra
lu parduota 89 milijonai 541 
tukstaneziu 447 kibirai. Aps
kritai imant kiekvienam žmo
gui atsieina po 81 buteliu 
(1-20 kibro).

Nubaudė kuninga.
Grodnas.— Sudas nubaudė 

kun. Adoma Abramavieziu 
ant 200 rubliu ir praszalinimo 
nog dinsto ant trijų menesiu 
už apkriksztinima 0“maiszytu” 
kudykį.

Sibiras-
Laikraszcziai isz Sibiro pra- 

nesza labai liūdnas žinias, bū
tent javai taip menkai užderė
jo, kad tokiu metu ir seneliai 
nepamena.

Kuo areziau in Urala tuo 
liūdniau: daug yra apskrieziu, 
kur visai nėra ko valyti isz 
lauku. Sako kad nuo Czele- 
binsko ligi Aczinsko, t. y. per 
2 tukstaneziu verstu nėra nei 
žolių, nei javu. Szienauti ne 
nebandyta; gyvuliai gaiszta isz 
bado.

Tobolsko gub., sako lai
kraszcziai, taipogi visai nusto
jo vilties del szieno. Gresia ba 
das. Paszaru nėra jokiu. Gyvu 
liūs reikes iszpiauti. Važiavu
sieji Sibiro geležinkeliu pasako 
ja, kad vietiniai gyventojai kar 
ves, kurios vertos po 50—80 
rub., parduoda po 15—18 rub. 
ir prie to neranda pirkliu. San 
vaites ir net menesio teliukai 
parduodami po lį - 2 rubliu. 
Galima taipogi rinkose matyti 
žmonių, kurie už arkli praszo 
5 rub., bet niekas nenori pirk
ti. Už puda szieno mokama 
apie 1 rub., už puda sziaudu 
60—70 kap. Baisus padėjimas. 
Sibiras pragrasejes pieninkyste 
dabar tame dalyke turės nu
pulti.

Visos ūkio pienininku ir net 
pirkliu draugijos kreipėsi in 
vyriausybe, praszydamos grei
tai suteikti pagalba. Sviesti 
ninku suvažiavimas musze 5 il
gas telegramas mįnisteriu pir
mininkui, pinigyno mimšt^iifi 
ūkio departmento valdytojui, 
o taipogi prekybos ir keliu mi 
nisteriams. Telegramose pra
szo pagalbos ir pažymi, kad 
javai neužderejo Akmolino ir 
Turgajaus apygardose o taipo
gi Tobolsko ir Orenburgo gu
bernijose.

Seinai.
Rymo laikrasztis “Actą 

Sanctae Sedis” pranesza, jog 
Seinų vyskupijos oficijolas, 
Seinų kapitulos pralotas, Juo
zapas Antanaviczius Szventojo 
Tėvo pakeltas in naminius 
Apastaliszkojo Sosto pralotus. 
Dalydamiesi szia linksma žinia 
su “Szaltinio” skaitytojais 
sveikiname kunigą Pralota 
taip garbingai pažymėta ir 
linkime jo didžiai Gerbiamajai 
malonybei kuoilgiausiu metu.

* Skaitlis paliegusiu ir už- 
musztuju laike vainos, likos 
žalnieru ir aficieru iszpanisz- 
ku in 80,000, ne tiktai pražuvo 
no szuviu nes no visokiu ligų 
o ypacz daugiause ant gelton- 
drugio.

ISZ VISUSZALIU.
Iszpanijoi užsinesza ant 

revolucijos.
Madrid.— Visa Iszpanije 

randasi po kariszkoms tiesoms 
užvesta per pati karalu Alfon
są, konia tuom paežiu kartu 
pakylo po visa sklypą milži- 
niszkas straikas darbiniku pa- 
kurstinti per socialistiszkus 
agitatorius.

Culifraine straikieriai už
klupo ant sūdo, nužudė sudžia 
ir tris kitas ypatas. Po tam 
maisztininkai iszsisklaide.

Bibajui vaiskas szove in kuo 
pa straikieriu kurie bandė 
atimti gavo draugus isz ranku 
vaisko. Dvideszimts— szeszios 
ypatos likos pažeistos.— Strei
kus iszszauke Bilbao, Saragos
sa, Cadiz, Huelva, Seville, Gi- 
džone ir kitose miestuosia.

Badai randas turi davadus, 
buk tai yra pradže revolucijos 
kuria sumanė Valencijoi ir 
Barcelonijoi, o pirmiause keti
na nužudinti garsinga krauje- 
geri Veileri.— Jagu karelus 
Alfonsas butu sėdėjas namie 
ir valdės savo padonus gerai o 
nelakstes paskui aktorkas ir ki 
tokes ižztramas po Parižiu tai 
to ne butu buvę.
Perteks aplinkui svietą.
Parižius, Francije.— Lekio- 

tojas Mamet su savo draugu 
pradėjo kelone aplink svietą 
su pagialba lekiojamos maszi- 
nos. Toji kelone užyms tik 10 
mere ■’■a--Isz Padliaws leks per 
Iszpanije, Moroko, Egiptą, 
Indije ir t. t.

Smulkmenos.
Ulicze Washington Bostone 

yra apie 6 milios ilgio.
* Bostone yra 50 publieznu 

mokslainiu.
’ Upe Columbia iszduoda 

daugiau skarbo ne kaip kita 
koke upe ant svieto.

* Suvienytos Valdybos pa
dirba daugiau maszinu ne kaip 
kitos vieszpatystes.

* Pietinėse valstijose yra 
425 bovelniniu fabriku, kurie 
pereita meta iždirbo 19,277,- 
664 pundu bovelnos.

* Karszcziause aplinkine 
ant svieto randasi apie Tikiu 
manu. Apskaitė jog per trau
ki vienos dienos iszgaruoje 6,- 
000,000 tonu vandenio.

* Sijamczikai tiki, jog du- 
sze numirusio reikalauje septi
nes dienas in atkeliavima in 
dangų terp žemes o debesiu. 
Už tai praleidineje septines 
dienas ant maldų už Jnumiruse 
dusze nabaszninko, idant toji 
kelionėse ne paklystu.

■'.A.

Prezidentas Taftas.
Kuris keliaus in Westus per 47 dienas laikyti “spiezius’’ 

del savo naudos idant žmonis pertikrint apie jojo gera admi- 
nistracije ir kad jin vela iszrinktu prezidentu.

Tinkamas Kandidatas ant 
Pavietavo Kamisoriaus

J. A.Mandour isz Shenandoro 
beveik visiems Lietuviams 
pažinstamas biznierius, yra pa
sidavęs kandidatu ant Pavie
tavo Kamisoriaus Sckuylkillo 
paviete ant Demokratiszko 
tikieto. Jisai yra uždetojum 
Citizens National Banko She- 
nandori prie katro priguli be
veik vieni Lietuvei ir Lenkai, 
p. Mandour esą savininkas 
daugybe namu szitam paviete, 
teipgi Luzerne ir Columbia 
pavietose. Jisai yra savininkas 
Majestic Kotelio Hazleton. 
Jisai buvo kasierium Shenan
doro miesto per du terminus 
ir savo darba atsakaneziai 
atliko. Per praszima daugybe 
prieteliu ir draugu Schuylkillo 
paviete, pasidavė save kaipo 
kandidatas ant pavietavo Kami 
soriaus ant Demokratiszko 
tikieto ir jaigu bus iszrinktas 
tada pildys savo užduoti atsa
kaneziai ir teisingai be jokios 
baimes. Laike rinkimu 
neužmirszkite p. Manduros,

Trumpi Telegramai.
§ Columbus, Ohio.— Miko

la Sobolauckas kuris pabėgo 
isz pavietavo kalėjimo pasire- 
dias in moteres drapanas likos 
suymtas ir sugražintas in ka
lėjimą.

§ Detroit, Mich.— Motina 
Marijona, perdetine zokono 
Feliciantku Amerike, mirė 
Szv. Alberto klosztorije. Tu
rėjo 83 metus senumo.

§ Muncheuruth, Bavarije.— 
Vagei insigavo in vietinia baž- 
nycze ir apiplesze nog visokiu 
brangenybių ant keliu tuks
taneziu.

§ Washington, D. C.— At- 
ejnanti meta amerikoniszka ka 
riumene bus padidinta ant 
1000 vyru arba 89,000.

§ Colorado Springs, Col.— 
Nežinomi žudintojai nužudė su 
kirviu szeszes ypatas. Žudinsta 
likos atydaryta in tris diepas.

§ Southampton, Ang.— Lai 
vas “Olympic” eusimusze su 
angliszku vajaunu laivu Haw
ke. Pasažierinis laivas Olym
pic turėjo sugrižt adgalos m 
pristova su 2000 pasažieriais.

Akivi szmotelei-
Szvieže duona geriausia 

riekt su karsztu peilu.
— Gražiause kalba yra del 

kožno žmogus turi būtie jiojo 
gimta kalba.

— Kas nori iszmegint geru
ma mielu, tegul pora laszu in 
leidže in karszta vandeni, ja
gu mieles iszplauks. augsztin, 
tai yra geros, jagu nupuls ant 
dugno tai niekai.

— Jagu nori dažinotie ar 
gera malta kava yra gera ir ue 
sumaiszita su kuom kitu, tai 
inberk biskuti in szalta vande
ni. Gera kava iszplauke augsz
tin, o maiszalai nupuola ant 
dugno.
— juom didesnis prasižengi
mas, tuom negražesne aplaiko. 
Jagu katras ne labai prasikal
sta, tai duoda jiam pasirinkt 
isz daugelo viena.



Apie du brolus, Varguti 
ir Skuputi.

Buvo kitados senukas, kuris 
turėjo du sūnūs, nes kada atė
jo valanda smerties, paliko 
jiems gana dideli turteli; nes 
ne pamisįino apie tai, kad už sa 
vo givastio padalit teisingaita 
turteli tarp dvieju savo sunu.

Viresnis brolis vandinosi 
Skuputis, kuris buvo labai 
skupus, mokėjo jisai apgaut 
savo artima del savo locnos 
naudos. Nes jaunesnis buvo 
vardu Vargutis, mėgo balavot 
su savo jaunais draugais, nie
kados ne galėjo skatiko užcze- 
dit, darbo ne suvaktavo, o pa- 
czedumo ne žinojo, nes prie to 
viso turėjo viena cnata, visa
dos mėgo prigelbet savo arti
mui kuris buvo didesnėm var
ge už jin, ir kad su paskutiniu 
szmoteliu duonos, tai dalida- 
vosi su kitais.

Abudu brolei labai gailėjo
si nnmirusio tėvo labai, palai
dojo jin iszkelmingai, o po tam 
pasidalino su turtu, katra tė
vas jiem paliko po savo smer- 
tei. Nes tegul Dievas mili koks 
tai buvo pasidalinimus! Sku
putis dėjo piningus ant kru- 
vutes, ir greit stumdamas in sa 
ve ir in broli sakidavo:

— Tai man, o tai tau.
Nes tankiause isz ’greitumo, 

du kart tiek del saves paimda
vo, kiek del brolo duodavo, 
Ir teip su vis turtu skuputis 
padare, jog du kart tiek paė
mė del saves kiek jaunesnis 
brolis aplaike.

Vargutis ne labai ka mokė
jo rokuot, nes mažu ir suprato 
jog jin brolis apgavo, nes del 
szventos tikibes, ne sake nieko 
ir pristojo ant visko. Giveno 
savo budu, kaip ir priesz nu
mirimą tėvo, gerdavo ir nieko 
ne dirbdavo, su ubagais dali- 
davosi pakol nieko ne teko ka 
aplaike po nebaszninku tėvui.

Kada jau badas ant tikro 
pradėjo skverbtis, Vargutis 
nuvejąs pas broli, praszidamas 
kad jiam prigelbetu. Nes Sku
putis ant to net užpiko ir pa
sakė, jog pats yra kaltu, jog 
ne mokėjo savo turto czedit, 
nes jis jau turi paczia ir vai
kus, tai turi juos maitit, o ne 
jin.

Vargutis daug brolui ne lin 
do in akis, nes atsiduso sunkei, 
ir pastanavijo kelaut in svietą.

Buvo tai žiemos laike, Var
gutis ėjo sau smagei, ir jau ge
ra gala, nuvejo, kad szitai pa
mate priesz save seneli, kuris 
vos vilkosi ant kojų, ir teip ne 
saugei ėjo, jog puolė in grabe 
prie kelo, kuri buvo pilna snie 
go, ir dingo visas isz akiu, nes 
Vargutis pamatęs, tai szoko in 
grabe ir isztrauke senuką už 
pecziu.

Senelis jau ketino nusiduot 
in tolimesne kelone, kad szitai 
Vargutis pamate jog senelis 
kada in grabe inpuole, pamėtė 
sniege savo kepure ir pirszti- 
nes. Nuemes savo locna kepu- 
pure ir pirsztines, padavė sene 
lui ir paskutini varini pininga 
kad senelis galėtu pakeleje 
užeit in kokia,karczema iszsi- 
gert puskvatierki arielkos, o 
pats, atsisveikinęs su senelu 
nusidavė in tolimesne kelone, 
kad greicziau suszilt, ba szaltis 
buvo neiszpasakitinas.

Eina ir eina, nes [vis nieko 
ne gelbsti, szaltis rodos kožna 
karta didinosi, ant kart pama
te vidukeli savo kepure ir pirsz 
tines, kuriais ne persenei buvo 
davės del senelo.

Nusidivino labai nes daug 
nemislidamas szoko paimt. 
Tuom kart kepure, rodos kad 
giva, pradėjo slinkt ant sniego 
o pirsztines paskui jia. Vargu
tis pradėjo ,begkt paskui, ir 
jokiu spasabu, [ne galėjo jeis 
pagaut. Jau vargutis pradėjo 
pikt, reke, grūmojo, nes viskas 
buvo ant tusztio, bego kaip 
be proto in giluma giri os, te- 
nais kur jio kepure ir pirszti
nes vede.

Ant kart pamate priesz save 
maža stubele, rodos kad isz 
žemes iszaugo. Durie atsidarė, 
kepure ir pirsztines inejo in 
stubele, o Vargutis paskui. 
Apsidairė, o cze tas pats sene
lis sėdi prie pecziaus, kuri iž- 
gelbejojez sniego, kuriam bu
vo padovanojas savo pirsztines 
jr kepure.

Vincukas su motina
In Džunkszena nuvažiavo, j 

Nes motina yra labai nusiminus, 
Kad tėvas yra teip pasivelines.

—Kur Vincuko tėvas?

iszkeliavo,

— O tu ka nori czionais?— 
užklausė senelis, su nuduotu 
divu.

Vargutis nusidivino labai ir 
paklausė:

— Kokiu spasabu, seneli, 
atejei toki tolima kele, grei
cziau už mane ? Ar manes ne 
pažinsti ?

— Matai tu jio! o ne klausė 
kokiu”spasabu tave czion at- ■ 
vede tavo pirsztines ir kepure ? 
Žiūrėk da ir ant stalo užszoko 
patis. Ne klausė apie nieko, 
nes kad mane ižgelbejei nog 
smerties tai praszik ka tik no
ri o viską iszpildinsiu.

— Jagu teip seneli, atsake 
Vargutis, tai pavelikit man 
pirmiause suszilt juso stubele- 
je, o paskui duokit man ka už 
valgit.

— O tu padukias jaunikai
ti,— kalbėjo senelis—suszilt ir 
pavalgit tau norisi, o ne žinai 
jog yra ant svieto daug geres
niu daigtu. Na, gerai ir tas ta
vo praszimas bus užganadin- 
tas, sėsk prie pecziaus ir susi- 
szilk, o pasidrūtink szituom 
valgiu ka randasi ant stalo, 
paskui ir nakvine gausi kad 
sau gerai galėtum atsilset.

Vargutis susziszilde, pasi
drūtino gerai, iszsimiegojo 
kiek norėjo, anksti rite pradė
jo rengtis in kelone.

— Palauk—tarė senelis— 
žinau asz, jog bada kenti, no
riu kad priimtum nog manes 
dovana. Imk szita krepsziuka, 
bagotistes jis tau ne duos, nes 
nog bado tave visada apsau
gos. Kiek kartu valgit užsi- 
manisi, mesk jin ant stalo ir 
isztark szituos žodžius:

Hei, krepszeli ne ižbaige
mas,

Duok man valgit isz saves, 
o'tuojaus turėsi tiek valgit ii 
gert, kiek tik užsimanisi, ar 
del saves ar del kitu.

Senelis priesz jin pamėgino 
užkeikta krepsziuka. Vargutis 
ne galėjo isz džiaugsmo ne žod 
žio prakalbėt, tiktai mėtėsi in 
kojas senelui dekavodamas 
jiam už puikia dovana, ir ne 
ėjo tolau in svietą, tiktai nusi
davė tiesiog namon.

Po tam turėjo ka gert ir 
valgit ir daugiau nieko ne rei
kalavo.

Nes in kelinta diena nusibo
do jiam vienam givent, pasta
navijo per tai užpraszit savo 
svaine ir broli, pasigirt priesz 
juos su savo dovana. Szirdin- 
gas Vargutis užmirszo kaip 
jin brolis apgavo ir isz namu 
iszvare, kada atėjo praszit, pa- 
gialbos, isz szirdies norėjo sa 
vo broli su paczia pavieezint.

Anas ilgai davėsi save pra
szit, ba ne galėjo tikėt kad 
pas jin kas rastųsi, ’ir žinojo, 
jog tiktai tuszti kampai pas 
Varguti randasi. Ant galo da
vėsi save perpraszit, apsirėdęs 
kaip rodos ant jomarko, ir nu- 
ejas in stuba rado Varguti sė
dinti už stalo, priesz jin gulė
jo kepalas juodos, druskos ir 
uzbonelis vandenio.

Ant tokio priėmimo Skupu
tis labai užpiko, pati jio [susu
ko lupas, nes nieko ne sakida- 
mi norėjo eit per duris, kad 
sztai Vargutis stojo ir pasakė 
kad butu kantreis ir palauktu 
truputi. Iszeme isz kiszeniaus 
užkeikta krepsziuka ir trenk
damas in stala pasaukė: 
Niekas isz jius ne gal atmint, 
Ne savo galvoje paimt,

Kaip tiktai pasakisiu, • 
Tuojaus del jius parodisu; 
Hei krepszeli ne ižbaigemas, 
Duokie valgit isz saves.

Krepsziukas tuojaus atsida 
ri, tris virukai ižszoko, stala 
su skoterte užtiesi ir ant sta
lo prikrovi visokiu valg’u ir 
gėrimu. Kada Vargutis sau 
gerai prisigėrė, o Skuputis tuo 
•jaus jin apgavo, ba apmaini 
ant krepsziuko moline duduke 
ir nuėjo namon su savo pacze.

Kada Vargutis ižsipagirio 
jo, nes jau po laik, ba tiktai 
turėjo mloine duduke, isz pik
tumo užszvilpi karta ir trenki 
in žeme, o kada badas vela da
vėsi in ženklus, nusidavi pas 
broli kad tas jiam sugražintu 
jio krepsziuka. Nes Skuputis 
ne norėjo ne szneket, už kal- 
nieriaus pagriebė Varguti ir 
iszmete laukan.

Vargutis pasikasi sau "galva 
ir su verksmu vela nusidavi 
pas ta pati seneli ir tari;

— Milimiauses mano teveli, 
gelbek mane vargsza. Krep
sziuka atidaviau savo bro
lui, o pats dabar turiu mirt isz 
bado!

Senelis pavalgidino, nes 
tuom kartu davi jiam sidabri
ni krepsziuka, ir kad isztartu 
tuos paežius žodžius ka ir [[pir
ma, tai iszszoks szeszi smagus 
virukai ant jio paliepimo.

Vargutis vela sau per tris 
dienas gere ir valgė, nes il
giau ne galėjo isztrivet neparo 
dias naujos dovanos brolui, ir 
vela užpraszi pas save broli in 
sveczius. Skuputis vela atėjo 
pas broli, o kada pamati sida
brini krepsziuka, apgirdės bro 
Ii apmaini ant tabakierkos ir 
nuėjo namon.

Ant rytojaus kada iszsiblai- 
vi Vargutis, nes žiuri kad 
krepsziuko ne yra. ... O val
git užsimani nes kentėjo neba- 
gelis, o po tam da karta nusi
davi pas ta senuką ir paszau- 
ki.

— Brangiauses mano seneli 
sugrieszinau ir Dievas mane 
už tai koroje, sidabrini krep
sziuka permainiau ant taba
kierkos! Susimilk seneli, pado 
vanok da karta ^viena krepsziu 
ka, o melsiuosi už tave pakol 
gyvas busiu.

— Ne!—atšaki senukas ne 
mokejei giluki užlaikit, per 
tai dabar kensk bada!

— Ach seneli, susimilk da 
karta ant manes, o pamatisi 
jog szita karta pasitaisisiu. 
Ne žinau kas man atėjo in 
galva kad geriau nes jaucziu 
jog no szedien daugiau ne ger
siu, o dirbsiu teisingai, o ka 
duosi tai ne vagis ne pavogs, 
ir jau niekas manes ne ap
gaus.

Ir teip ilgai praszesi senuko 
pakol tas ne prisilenki ant 
Varguczio praszimo.

— Te szita krepsziuka auk
sini; isz kurio ant tavo paliepi 
mo iszszoks net dvilika smagus 
bernuku kaip reik. . . Nes, ka 
da jau busi užganadmtu, tai 
ne užmirszk pasakit.

— In krepszi musztukai! 
ba jagu to ne pasakitum 
galėtu tave ant smert 
muszt.

Vargutis net paszoko 
džiaugsmo: bego ka greiczau 
se namon, nes ant pusiaukelo 
užsimani valgit, mete in žeme 
auksini krepsziuka ir paszau- 
ki;

Hei krepszi ne iszbaigemas, 
Duok valgit isz saves.
Ant kart iž-zoko isz krep- 

,-zio dvilika didelu kaip aržuo 
lu virti su storom lazdom, ir 
pradėjo nebaga pliekt o szau- 
ki po kožnam ipui: 
Tai ne krepszis ne ižbaigemas! 
Tiktai krepszis skuros plieke- 

mas!
Ne gerk! o dirbk!
Negerk! o dirbk!

Vargutis kaip apszutintas 
szokinejo ir reke kiek tik in- 
stengi, o dvilika lazdų vis plie 
ke ir plieke, ant galo prisimi
ni žodžius pasakitus per senu
ką ir paszauki:

— In krepszi musztukai! ir 
tuojaus sulindo in krepszi.

Vargutis dabar suprato, jog 
už daug senelo geradejiste 
naudojo ir pamislino jog tai 
tikrai buvo Dievas - ba kasgi 
tokius daigtus galėtu turėt? 
Pastanavijo per tai nog tos 
dienos teisingai dirbt ir Dieva 
garbint nes krepszi ketino bro 
lui atiduot.

Sugrižes namon nuėjo pas 
broli skuputi, o tas grąžei ir 
meilei prieini ir paklausi ar ne 
turi vela kokio krepszio.

— Turiu broluk, nes ne 
skurini ne sidabrini nes auk
sini, o isz jio ižszoka net dvi
lika smagiu bernuku, o kaip 
pradeda vieszint tai ha,ha, ha!

— Ar žinai ka broluk,— 
tari Skuputis atiduok tu man 
ta krepsziuka o asz tau anuos 
du sugražinsiu.

Ir teip brolei apsimaini su 
krepsziukais, Vargutis gavo 
skurini ir sidabrini krepsziuka 
o skupueziui atidavi auksini.

Skuputis velei mislino jog 
broli apgavo, greitai nusidavi 
namon, ir užpraszi visus savo 
kaiminus ant balaus, o kada 
suvejo daugibe kaiminu, tren
kė krepszi ant stalo ir paszau
ki:
Nieks isz jius ne atmins, 
Ne savo galvoje paims, 
Kaip tiktai pasakisiu, 
Tuojaus del jius parodisiu, 
Hei krepszi ne ižbaigemas, 
Duokie valgit isz saves!

Krepsziukije uždundejo 
ižszoko dvilika smagiu bernui, 
ku ir pradėjo in visas szales 
mosuot su savo lazdom ir pra
dėjo szaukt:
Tai ne krepszis ne ižbaigemas! 
Tiktai krepszis skuros plieke- 
mas!

Ne gerk! o dirbk!
Ne gerk! o dirbk!

Kožnas isz svecziu gavo 
pliekt ne mažai, o labjause 
Skuputis, ir kas žin kas butu 
atsitikia, kad ne Vargutis bu
tu ant to laiko atejas, o kuris 
brolo pasigailėjo ir paszauki 
ant pliekiku:

— O in krepszi musztu
kai!

Viskas tuojaus apsimalszino 
bernukai iszniko, o sveczei 
kaip stirnos namon bego.

Skuputis drebėdamas visas 
isz skausmo ir iszgaszczio žeg 
nojosi, galva kasi ir ant auksi
nio krepsziuko isz szalies žiu
rėjo.

— Apsimalszink brolau,- 
tari Vargutis, — ir mane tas 
pats patiko, ka ir tave, nes tai 
yra del mus dvieju geras pa
mokinimas. Asz jau nustojau 
tinginiaut ir but girtuoklu o 
tu nustok būtie apgaviku ir 
skupum o milekimes kaip 
Dievas prisaki.. Pas mane ran
dasi abudu krepszei ir vela tu
rėsime džiaugsmą, giluka ir 
meile.

— Gerai sakai, brangus 
Varguti, nog szios dienos bus 
tarp mus szventas pakajus, o 
tas ka buvo tarp mus tegul ei
na in užmirsza. Du brolei su 
sikabine vienas kita szirdingai 
pabuezevo ir persiprasze gyve
no kaip Dievas prisaki ir nau 
dojo isz krepsziu valgi ir gėri
mą, o auksini krepszi nuskan
dino upeje.

Ten kur apie Pittsburgh, 
Ne sakysiu miestelo varda, 
Mėgsta kend.es merginos, 

Ir tai konia visos.
Už centą gali prisisavinti, 

Kad ir iii Azije nusigabenti, 
Tai lig butu ne gražu, 

Ir begedes su visu.
Tame miestelije yra sportu- 

kas, 
Iszlaižytas versziukas, 

Labai galingu nusiduoda,
O tankei paliemonas su paika 

duoda.

Pati:— Mano mieliausias 
vyreli, ar žinai, kad asz turiu 
iszvažiuoti in kelione ant tūlo 
laiko.

— O tai delko, kur ir ko?
— Tai matai, kriauezius 

per klaida vietoje del spacie- 
riaus, pasiuvo rubus del kelio
nes.

— U-gi kam tu toki puiku 
ziegori sumuszei.

— U-gi broleli, kaip ta zie 
goriu nupirkau, tai ne turu pa 
kajaus namieje ir kadai tik pa 
rein u isz miesto, tai pati kaip 
pasiutus piestu ant manias szo 
ka ir su pirsztu rodidama ant 
ziegoriąus szauke:

tai 
pri-

isz

— Žiūrėk tu bicziau, antra 
adina o tu net dabar parsivel- 
ki!

— Tai kaip sumusziu'ziego 
ri, tada ne žinos asz koki lai
ka sugrįžtu.

QQfl Dilino tiktu! nz y 
SU NUSIUNTIMU W

Iždaveme Didele Kninj. 
jį? Dainų susidedanti u 
i 390 DAINŲ

Knyga druezei susiūta.
Kas nusipirks, ras visok.i 

si Dainų isz visu užkaboriu k;. 
27 dainoja Lietuvoja.
'■H Nutapykite o turėsit* Dainei u, 

Per c.ela meta ant visu dienelu

l “SAULE”
4 Malianoy City, Pa.

^999938999999.9988999353^
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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 druezei apdarita 
in Franouzini raudona audima 
ir kasztuoje tiktai J ] e Kasztus 
nusiuntimo mes apmokame.

SAULE Mahanoy City

o 
u

į

Skulkino peczeja, 
Pennsylvanijos gubernijoja,

Kaip tik parveža alaus, 
Tai sveczius gauna tuojaus.

Atsivelka fu bilems ir revol- 
vereis,

Ir su kitokeis innageis,
O jagu alaus ne duoda, 

Tai žmogelui in kaili duoda. 
• Ne senei keli girtuoklei,

Kaip beragei gyvulei, 
f i Kaip ne likosi in grineze in-

leisti, 
Tai net armonika supjaustė.

ir

Tai jau ne kas,
Jagu vyras asilas,

Jagu bobos nesuvaldo, 
Tegul jin žaibas suskaldo!

Ten kur Bostone,
Vyras boba praganė,

Net Konektike užtiko, 
Bet josios nepaliko 

Inkiszo in džela, 
Ba niekas ne davė belą. 
Jagu nulėpausis vyras, 
Tai jau szirdeles ne kas, 

Da apie viena triksa žinau, 
Tam miestelije girdėjau;

Bet da palauksiu, 
Kitu kartu užsakus iszszauk- 

siu.

•K
v ' <

Kataliogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: Armonikų, 

Koncertinkų, 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 expressą ar paČtą. Pasiusk 
savo aiškų adresą ir pačto markę, o Katalio- 
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant;

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

Apie Skrantus buvau ant ba
laus,

Ant kriksztinu buvo gana 
alaus, 

Gaspadoris ne pavidejo,
Ba bankieta turėjo.

Su alum net laistėsi, 
Rodos sodomije darėsi!

Ant pagalos susivaidino,
Ir kūmas kūmai nosi paga

dino.
Bet ir kumui gerai užmokėjo,
Kaktoje bjaure skyle apturėjo,
Net saidvokai ne ižsistovejo,

Per ka miestas bledes aptu
rėjo.

Gerai darote vyruezei,
Kad musztis, tai druezei,

Jagu su kuom musztis ne turi,
Tai saidvoka pleszti gali, 

O jagu viena nubelsi,
Tai Lietuviu varda pakelsi, m

Dave szliuba Astoriui.
Visas svietas kalbėjo apie ženybas milionieriaus Astorio 

kuris turi in 45 metus su mergaite 20 metu senumo o priek 
tam yra atsiskyrias su savo pirmutinia paczia. Niekas isz pro- 
testoniszku kuningu ne norėjo suriszti mazga moterystes, nes 
atsirado Rev. Joseph Lambertas isz Providence, R. I. kuris su
tiko ant suriszimo mazgo moteristes. Badai už savo darba ap
laike 1000 doleriu, nes tikrai niekas negali tai patvirtyt.

LAIMINGOS DIENOS.
Tik f n « 

yra pe- į 
riansias 
daktaras!____ _ . -j ., m _ - -

Žmonėms ką pirmiau gyvenimas buvo 
pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos 
varginimo, kaipo aršiausio neprieteli aus 
žmogaus; vienok kaip l’biladelphijos 
MEDIKAI KLIMKOS, daktaras padavė 
tikrą prietelišką ranką ir gerą Nekarštą 
pagelbą, tad tuojaus apturėjo savo gerą 
sveikatą ir vėl pastojo i&gydytlems LAI
MINGOS DIENOS.

KAD PIIILA. MED. KLINIKA, išgy
do greit, gerai, teisingai, ligos neatsi
naujina ir dauginus išgydo kaip kiti 
daktarai; tad nepasigyrimai kaip kiti 
patys save augština, o negali darodyti, 
kad k a nors išgydę; bet PIIILA. M 
KLINIKĄ. žmonės giria. Iš daugybės 
padėkavonią pačią išgydyti. Ką rašo:

Širdingai dėkavoju Ir tegul Jums Dievas 
atnagradija, kad J iįs kiekvieną sergantį taip it- 
gydytu met kaip mane.

Mano Ilga, kuri pirmiau! kankino, tad jau 
visi skaudėjimai prapuolė: ar tai lytus ar pagoda 
dabar visada jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda. 
Gerai valgau, taip, kad kiti pavydi mini, tokios 
geros sveikatos. Vardas I’hiladelphijos Med. 
Kliniko tegul pagarsėja po visę Ameriką.

Su guodone
W. Zbronskis, 140 BydierSt. Muskegon, Mich.

Asz Julijonas Adomaitis, duodu žinoti, kad 
esu sveikas ir padėkavoju už genis liekarstas ir. 
kad taip greit mane ISgydėte. Dabar ištariu šir
dingu ačiū ir nereikalauju daugiau gydytis.

Mr. Julius Adams.
1237 Buttonwood Str., Philadelphia, Pa.
GUODOTINI TAMTSTOS: Parašau aS dykavo- 

damas PIIILA. M. KLINIKAI už sugąžininų 
man sveikatos. Kaip tik pabaigiau gert liekarstas 
ir išgijau. Dabar jaučiuosi sveikas ant visko. Dė- 
kavoju už rodą ir geras liekarstas, kad taip greit 
mane išgydė. Todėl atvinil dėkavoju, kad ser
ganti žinotu kur reik kreiptis, kad apturėtgerg 
sveikatą. Toki daktarai visada yra verti pagyri
mo ir guodonės. Su tikru guodone,

Barnasius Grūdinsima, Port Henry, N. Y.
THE PHILADELPHIA MEDICAL 

CLINIC, paties gubernatoriaus legali
zuota. Kaip daugelį, teip ir tavo gali 
išgydyt nuo: skaudėjimo sąnariuos, gė
limą kauluose, pečiuose, šonuose, kojo
se, rankose ir kitur. Nusilpnėjimą, sėk
los nubėgimą nuo saužagystės, nervą ir 
kraujo ligas, inkstą, kepeną, ir vidurią 
ligas; kosulio, širdies, galvos skau
dėjimo, blogus sapnus ir visokias užsi
krečiamas piktas ligas, teip ir moterių 
visokias ligas ir kurios tik užpuola ant 
žmogaus nelaimės ir varginimo. Pribuk 
asabiškai, jei toli gyveni, aprašyk ligą 
lietuviškai, apturėsi tai tikrą prietellš- 
ką rodą, nes šitas geras KLINIKAS, 
labai pasekmingai išgydo šviežias ir 
seniau užpuolusias sligas.

Visada rašyk ar ateik, no kitur bet ant 
šito tikro Kliniko adreso:

The Philadelphia Medical Clinic 
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Valandos: nuo 10 iki 4 po pieL
Nedėlloj nuo 10 iki 3 po pietą. 
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Aplink Brooklyna bjaurei at- Į 5a 
sitiko, o

Vaikina nelaime užtiko, ®
Ir tai gulint lovoje, ąį

Atsirado keturi palicmonai' Į®

In lakupa nugabeno, | ® 
Kur per naktele dejavo. Į W 
Ant rytojaus 14 dol. užmo

kei©,
Bet ir linksmybe turėjo, 

Sudže szluba davė,
O paskui veseile padare.

Isz pradžios niekas ne pribuvo 
Ba karezemos atidarytos buvo, 
Bet kada karezemos likos už

darytos,
Mislino kad gaus atsigerti,

Ir piningo ne užmokėti, 
Vienas su alaus baczkute,

In kupra kitam mete;
Tai ir szendien sveikatos ne 

turi, 
Strėnų ne pakele, szauke Die

vuli!
Niekas ne galėjo pro taje grin 

cze ejti,
Turėjo kita ulieze prasilenkti, 
Ant galo pradėjo rupeziuotis, 

Vienas kita už plauku pe 
sziotis.

Kada paliemonas pribuvo, 
Tada veseiles pabaiga buvo, 
Dieve duok laiminga gyve

nimą,
O tuom laik bus gana.
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KIEK SVERI?
.Taigu trotini ant vogos, tai gal isz priežasties 
štoko nesutrovejimo,arba gal isz priežasties silpnu 
viduriu ir blogo sumalimo.-Prigelbek viduriams 
veikti per naudojima gyduoles po vardu

Severos Bitterei Viduriams

PREKE $1.00 
PAS APTIEKORIU

Ar tari silpnus Nervus?
Niekas teip greitai žmogų suvargina kaip suirusi ir 
nusilpnėti Nervai. Ar neesi nervotas? Kodėl nepaisai 
ant tokios nemalsziaus ligos? Bandyk imti

SEVERAS NERVOTONA
Ji ant ju veikia gamtiszku budu, stiprina, suteikia ramybe 
ir pasilsi ir daleidžia nervu celems tverti nervu spėkas. 

Preke : : $1.00.

i9-3S9S889S9a9S89989999989S999999 99993^

Po tam pasidaro szlekcziau f
Po paprastam perszalimo, tas lengvas kosulis 
arba krogulis, gal pastoti baisi plaucziu liga, 
apsisergek save su lengvu iszgydimu per

Severos Balsama Plaucziams
S
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PREKE 25C. IR 50c.
PAS APTIEKORIU

Severos Vaistus gali gauti artimiausioj Aptiekoj. Pasakyk 
aptiekoriui staeziai, kad nori Severos ir nepriimk jokiu kitu. 
Musu Vaistai turi užrasza Lietuviszkoj kalboj. Reikalauk 
Daktariszko patarimo. Gausi ji dovanai.
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’ra tai prakticzniau=e Kcjp 

103 lig ežiui Lietuvei turėjo 

r teip sudėta, jog ka tiku: 

lavias Grinoms isz tiekto., 

in trumpa laika pats ’ 

i iszmokti Angelskni s&i' 

kalbėt.

Melžama karve.

Ickus Frenkelis labai mėgo 
uszsiiminet kupeziavimu gal
viju. Valkiojosi ant jomarku 
su niekuom netikusiu gyvulu, 
jog ne labai kam galėjo insiu- 
lint.

— Ka tai kenke, kad tai 
kada tam karvi, us tai duoda 
riebu pieną. Uj! žmogeli kaip 
jam atsiganis, tai tu gerai par
duosi!— prisiegavo Ickus.

Karta radosi ant vieno dide 
lo jomarko. Jau dvi karves

'oji Knyga draezei apdariu 

Tranoazini raudona iodxi 

isztuoje tiktai J 11 Kini? 

untimo mes apmokame,

ULE Malianoy City 
itetrrtr'rrtriti’ m.i n C CCCC V CCCc C TO i

-AIMINGOS DIENOS.

m v-r as tAU „
ifmską plrmho gyveno h 
kartumo ir kankinę, Mllp 
imo, kaipo aršiausio neprieita;, 
is; vienok kaip PhiladelpLj* 
LAL KLINIKOS, daiUru^ 
riotelbką ranką Ir m 
ą, tad tnojani aptarei n? 
4 ir vėl pastojo iigydjtlrtiLiĮ 
»S DIENOS.
•PHILA. MED. KLINIKA fe1 
it, gerai, tempi, bps ut 
i ir daugiaua išgydo kaip 
ai; tad nepasigyrimai kup Ų 
avė augština, o negali dutM 
. nors išgydę; bet PHILA!

žmonės giria Ddiųy'į 
vonių pačių išgydyti. Eąnk
■dingai dėkarojn lt ttp! Ja ta' 
Uja. kad J us kiekvitti sėju) tų j 
tet kaip mane.
ino liga, kuri pinnhus htiir. ai į 
įdėjimai prapuolė; artai lr>3L'M( 
sada JauiiuMi sveiku ir eh
.gan, taip, kad kiti pavydi n:. ■.« 
rikatos. Varias Phjadejka k 
tegul paganė^ po nsj lidj.

Su gnodeae 
onskls, 1W BydlerSt

Julijonas Adomaitis, dashrr ri 
tas i r padėkaveja d ptu tankį 
greit mane ilgjdėte. Dataifemfei 

iu ir nereikalauja čmcm cįu
Mr. Julius Adam.

uttonwood Str., PLjiįii H

OTINITA4I1ST0S: Pinta ilib* 
PHILA. M. KLIMKAI ritntaad 
kates. Kaip uk pitiLji: mtan 
1. IhtarjautioosisveikiiuiTsLlė 
i rodą ir geras lidarsu bh;p| 
lydė. Todėlatvinifūu.: c:*! 
uotu knr reik kreiptis, hd iw!tĮ 
, Toki dakoni nsads jn ra «■-■ 
odonės. Su tikra fili.x
liūs Grūdinsiąs, Ptrfcv.JJ.

IE PHILADELPHIA ID101 
į paties gubeniUrim kpb 

kaip daugelį, teip ir iro pii 
; nuo: skandžiai usiriis p 
minoje, perina, tamty 
koše ir kitur. Ni$ilpijiiĄ& 
ėgimą eūoseuhnjiš ntqir 
ligas Inkstą, bpfE:, ir rite? 

kosulio, širdies
, blogus upių ir TĖėiiiitB 
nas piktas ligas, tyirwteri; 
s ligas ir knri«tik dpwfa un 
.8 neliliMruraiiuW 
ai, jei toli gyieĖ ipwk La 
kai, sptirrii Ui tikrą 
ą, nes šitas gens KLL'lkkx 
pasekmingai L’tyde hiait r 
užpuolnaias alins.
la rašyk iratrik, nekiterbete 
ro Kliniko adrtso:

hiladelphii Medical K 
WalDDtSt. FhMiįlih. 

idos: roolOftHpotu
Kedėlioj ano Niki JFJ>ą 

inke ir PėtnjGoJ «i d nare

pardavė, ir da likosi viena ne
parduota: o buvo ne kam ti
kus karve; maža suvarginta ir 
su mažu teszmeniu.

— Vihrai! vilirucei!—szau 
ke Frenkelis— tai yra karve 
kokios da ant svieto ne buvo 
mažai ėda, o daug pieno duo
da ! Tai yra fain karve ir ste
buklinga! Mame no tam karve 
paėjo isz Szvedijos o tėvas tam 
karves paėjo is Klaudijos! 
Auf meine munes.... Koki ijje 
turi teszmeni! uj vaj! Tokiom 
teszmeni niekas ant svieto ne 
turėjo! Uj! pienus no jam! sai 
dus ir ruLsztus, ir suris ir sme 
tona ir visu gardumai!

Žmonis apstoja tiktai su gal 
vom kratė, o nekurie iszsižioja 
žiurėjo.

— Agota!— pasznabždejo 
I žmogelis in stovinte szale pa- 

cze žiūrėdamas godžei ant kar 
ves?

— Gal labai brangi— atsi
dusus atsake motere.

— Paklausk...

— Ar daug praszai Ickau 
usz taje karvute?

— Uj! karvuti?— paszauke 
židas,— juk tai ciela karve! 
Zakristijonas isz N.... davinė
jo 40 rublu. Ijje man paežiam 
kasztuoje 42 rublius.

— Usz kiek?— paantrino 
mužikas nuludius, girdėdamas 
tiek piningu paszauke;

— Kaip brolis brolui, kad 
teisibe pasakit, tai as atiduosu 
us 45! Juk as noru kiek už
dirbt; nu ar ne ? kalbėjo Fran 
kelis in motere.

— Žinai jog be uždarbio ne 
gali parduot, nes kaip rodos, 
tai Ickuti meluoji.

— Ar as meluoju! kad as 
teip sveikas butau....

— Oj patinstu asz tave 
sukeziau! — atsiliepe balsas isz 
pulko žmonių ir sztai pasirodė 
Drotele sziauczius.

— Nu, kas tai yra sukezius? 
į . — paszauke Frenkelis uszside- 

gias.— Tu vektuok savo kur 
palauš, tu cze nosi ne kiszk.

, — Žmonis, dievaži tosios
I karves ne pirkite no to smirde 

lauš!— O del ko?—paklausė mu 
žikas.

— Del ko?—paklausė mo
tere.

— Tuojaus pasirodis— kai 
bėjo Drotele artindamas s prie 
karves.

— Nu, kas pasirodi! kur 
pasirodis!— klike židas užeida 
mas sziaucziui už akiu.

— Frankelis smarve in sza- 
Iii, ba asz sziauczius einu!— pa 

Mauke storu balsu apgirtis 
Drotele.

— Tu žurek savo kurpalu 
ir drotos o ne karves!—paszau 
ke židelis uszstodamas karve.

— Frankeli szalin smirdė
jau pakol asz ne piktas,— pa- 

- ezauke sziauczius pagriebda
mas židui usz sprando ir net 
no žemes pakelas in szali nu
mėtė.

— Gevalt! razbaininkai! po 
licije! ir sukosi Frankelis tarp 
žmoniui o reke, rodos kas jiam 
kaili lupo.

Tuom kart Drotele apžvel
gė teisingai stovinte malszei 
karve, paėmė už uodegos leng
vai, patraukė. Ant didelu di- 

ivu uodega rankoja pasiliko ir 
pakeles augsztin paszauke.

— Žiūrėkite!
— Žiūrėk, žiūrėk Agota— 

sznabždejo mužikas paezei.
— Matau.
— Kas tai yra ?
— Nu gi uodega.
— Tai ne uodega— kalba 

bu didžiavimu Drotele— tai 
tikras židiezkas kaltūnas!

— Bijokite Dievo! atsiliepe 
balsai isz visu szalu.

— O teszmuo!. . . teszmuo, 
kaip Dieva milu iszpustas!

— Agota— velei pradėjo 
mužikas.

Jeszkos Pietinio polaus.
Australije iszsiunte laiva Aurora ant suradimo Pietinio 

poliaus ir padarimo žemlapio tosios aplinkines. Paveikslas pa
rodo laiva ir szunis su kuriais adbus kelione ant sniego.

— Ka?
— Ar girdi?
— Žinoma girdžiu...

— Tai rakalis pagonas!
— Szuns snukis!
— Pas burmistrą tempkite 

žida!— paszauke Drotele, 
traukdamas karve su savim 
usz saito.

— Pas burmistrą!— paszau 
ke žmonis. —Vede karve pir- 
miause Drotele, o žmonis stum 
te stūmė Frankeli ir kas tiktai 
pasiekė tai su kumszeze baniti 
jo cielu kėlu.
? Pas burmistrą jau buvo ke- 
los panaszios proves su židais. 
Kokis tai kaimuoezius nutvė
rė koki tai židuka vagenti žą
sis, tai velei židialka atvede 
su padirbta Smetona isz kal
kių ir da daugiau kitokiu pro- 
vu. Žmonių iržidu buvo pilna 
kancelarije.

— Ponas burmistre, didele 
apgaviste ir turiu ludintojus! 
paszauke Drotele inejps in 
kancelarije.

— Na kas stojosi?
— Frankelis, tasai pats 

smirdelis, ka tai praeita meta 
mane apsuko, tai velei su pa
dirbta karve pasirodė ant jo- 
marko!

— Kur jis! duokite szen!— 
paszauke miestiszkas tėvas.

Drotele pagriebė Icku už 
barzdos ir privedė artin. O cze 
vireli prisikimszo daugibe 
smirdelu.

— Ej! policijante! padari- 
kie davada!— paszauke bur
mistras.

Policijantas ižgujo visus ži- 
dus, tiktai paliko reikalingus, 
žida ir Drotele. Surasze proto 
kula, užlaikė žida ir karve. 
Perbuvo veterinoris (gyvuliuis 
daktaras) apžiurėjo karve ir 
teip rado, kaip drotelis kalbė
jo: uodega pritaisita, teszmeni 
su ildeginiit pradurta ir isz 
pusta.

Prova nuėjo in suda.
Ickus nuėjo in kalėjimą ant 

ilgesnio laiko, ba da ir dau
giau latriseziu iszsidave, sede 
jo smirdelis ir mislino apie sa
vo ne apsukruma ir kalbėjo:

— Ka tai kenke, kad mane 
paprasze biski pasėdėt, nes del 
to tiejei židelei teip biedni, 
kad juosus ir sziauczei perse- 
kioje.

Del muso vaiku.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Szipkortes ant visi u 
Geriausia Linija m ir greieziausiu 
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.

Siunczia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
\gentai. Mano agentūra yra po 
priežiūra Ohijos Valstijos.

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

Lainiingasai pienienelis.
Gražia pavasario diena pie- 

menehs ganė savo banda. Link 
sma jam buvo gražioje gėlėmis 
iszmargintoje ganykloje, tad 
linksmai szokinejo ir dainavo. 
Szale piemenelio kaip tik tuo 
tarpu jojo isz medžiokles ka
ralius, kuns tare in piemenei!:

— Pasakykie man, Jvaikeli, 
kodėl tu toks linksmas!?

Vaikelis, nežinodamas su 
kuo kalba, atsake:

— O kodėl man nesilinks- 
minti ? Juk net musu karalius 
nėra už mane turtingesnis.

— Nu-jau!— suszuko kara
lius!— o kokie-gi tavo turtai?

In tuos žodžius piemenelis 
tarė:

— Saule, kuria matai ties 
mumi, lygiai sveczia man, 
kaip ir musu karaliui. Kalnai 
ir pakalnes lygiai jam, lygiai 
man puosziasi gėlėmis. Savo 
ranku neatiduoezia už szimta 
tukstaneziu rubliu, o ka apie 
akis, visi karaliaus turtai ne
galėtu ju nupirkti! Pagaliaus 
turiu visa ko noriu, nes mano 
norai nepereina ribų. Valgau, 
kiek tinkamas, gerai apsivelka 
o pinigu, kiek užpelnau, man 
visai isztenka. Tai pasakykie- 
gi dabar, kuo musu karalius 
yra už mane turtingesnis?

Karalius nusijuokė ir, pasi
sakęs vaikeliui karalių esąs, 
tarė:

— Tiesa, mano vaikeli, vi
siems gali pasakyti, kad asz 
pripažinau tiesa tavo žodžiams. 
Visa savo gyvenimą bukie tok 
sai nekaltai linksmas.

Puodas medaus.
Marytes motyna, dirbdama 

virtuvėje, tarė:
— Mano dukrele! sztai rak 

tas nuo svirno: eikie greieziau 
ir atneszkie man pora obuo
liu.

Maryte nuėjusi svirnan ap 
žiurėjo visus kampus, jieszko- 
dama smaguriu. Sztai ji pa
mate lentynoje dideli puodą, 
kuriame mane esąs medus. Pa 
gįstiepusi inkiszo ji puodan 
ranka ir baisiai suriko. Nus
tvėrė jai už pirszto didelis vė
žys ir ne norėjo paleisti. Ma
rytes nežinota, kad mama 
priesz keletą dienu iszeme isz 
puodo medų ir pridėjo vėžiu.

Iszgirdusi riksmą tuoj atbė
go motyna, paliuosavo Mary
tes pirszta ir tarė;

— Tai pabauda tau, duk
rele, už smaguriavima. Žinok, 
kad taip daryti yra labai ne
gražu ir visuomet už tai lauke 
bausme.

Maryte nuo to laiko dau
giau nebesmaguriavo ir be 
motynos žinios nieko nedris- 
davo imti. ,

Erelis ir varnas.
Erelis užklausė varno:
— Pasakyk, varne, kodėl 

tu taip ilgai gyveni margame 
pasaulyje—r tris szimtus metu, 
o asz viso labo tik tris deszim- 
tis trejis metus?

— Todėl, teveli,— atsake 
varnas,— kad tu geri gyvu 
sutvėrimu krauja, o asz maita 
lesu.

— Nu pamėginsiu ir asz 
tuopat misti,— mano erelis.

Nuskrido erelis ir varnas: 
iszvydo abudu maita, nusileido 
ir sutupe.

Varnas inniko lesti ir girti. 
Erelis kirto snapu karta, kirto 
kita ir pamojo sparnu:

— Ne, varne, neg tris szim
tus metu misti dveselena, ge
riau viena tik karta atsigėrus 
gyvo kraujo, o ten— kaip bus, 
tebūnie!

Ir nulėkė.
Szilkine skrybėle.

Karta turtingas ponas atva
žiavęs miestan užėjo sankro- 
von nupirkti žmonai skrybėlė.

— Praszau iszrinkti man 
gražiausia skrybėlė— tarė po
nas in sankrovos savininke.

Sankrovininke tuojau sura
do gražiausia skrybėlė.

— Isztiesu labai graži skry
bėlė— gyre ponas.

— Kiek už ja ?
Nieko— atsake sankrovi

ninke, už ja jau seniai užmo
kėta.

— Nu-gi tai kokiu budu? 
— patraukė ponas pecziais;— 
nesuprantu, ka Tamsta nori 
pasakyti.

— Tuojau viską iszaiszki- 
siu, praszau tik paklausyti.

Priesz keliolika metu.... 
gal Tamsta atsiminsi, kaip 
szio miesto rinkoje pirkote 
pomeranezius, kuriuos parda 
vinejo varginga mergaite. Tai 
mergaitei davete triruble, nes 
smulkesniu pinigu ne turėjo
te. Mergaite-gi ne turėjo pi
nigu iszmainyti ir pasisakė, 
kad namie palikusi serganezia 
motyna. Tuomet Tamsta pa
sakėte: “Imkie, mergužėle, vi
sus pinigus ir neszkie sergan- 
cziai motynai.” Toji mergaite 
buvau asz. Po to dar ilgai par 
davinėjau pomeranezius, o 
pagaliaus isztekejau už tur
tingo žmogaus ir palikau szios 
sankrovos savininke. Tikiuosi, 
kad dabar Tamsta mane su
prantate. Labai Tamstos pra- 
szau padaryti man viena ma
lone— priimti szia skrybėlė, 
kaipo nuoszirdžia Tamstai pa
dėka.

Ponas labai nustebo, o pas
kui tarė:

— Troksztu, kad ir mano 
žmona Tamsta pažintu, tad 
praszau mus kuogreieziau at
lankyti.

Bet kol sankrovos savininke 
rengėsi važiuoti pas poną, po
no žmona pirmutine ja atlan
kė. Abi žmoni pasiliko kuo- 
didžiausios drauges.

Nelaisvis pauksztelis.
Liuesai ir linksmai gyveno 

miszke giesmininkas pauksz
telis. Nuo ryto ligi vakaro la
kiojo sau nuo vienos szakeles 
ant kitos. Saulei užtekėjus ligi 
sutemai girdėjosi jo linksma 
giesme. Tyrame szaltinelyje 
gaivino savo troszkuli, ir visa
me miszke, kur tik pasisuka, 
buvo pilna jam maisto.

Bet sztai medėjas užsimanė 
ta paukszteli pagauti. Jisai pa 
dirbdino geroka narveli, 
dviem skyriais viduryje. Vie
name skyriuje jis patalpino 
prijaukinta paukszteli; tasai 
skyrius buvo uždarytas. An
trasai gi skyrius buvo atidary
tas: jame medėjas pabėrė lesa
lo. Na ir pastate narveli misz
ke pas upelaiti kur,pauksztelis 
gaivindavo savo troszkuli. Pat 
sai gi medėjas 'pasislėpė krū
muose.

Greitai atlėkė linksmas 
pauksztelis giesmininkas ir ma 
to svetima paukszteli, o szalip 
jo daugybe grudu. Ilgai negal 
vojes, atlėkė tiesiog žabangos- 
na—in taji narveli. Tuoj pas
kui pauksztelio dureles užsida 
re... ir liko jis nelaisvis.

Tiesa, jam bus maisto užtek
tinai, bet nebus liuosybes.

KUR BUNA
Pajieszkau mergaites ar suaugu

sios siratukes ar teip biedna užaugy 
tine jeigu kur toke randasi o nori 
gautis in gerus namus tai apie plates 
nes žines raszykit ant adreso; (g^ o;)

Mrs. A. Swartz
8436 Lander St. Los Angeles Cal.

Pajieszkau sau mergynos ant apsi- 
vedimo nejaunesnes kaip 17 m. ir 
nesenesnes kaip 195 m. asz pats esiu 
24 m. sveriu 15 svarus 5 pėdu 11 co
liu augszozio, turiu atsakoma darba 
katra mergynos norėtu gaut gera 
vaikyna tegul atsiszaukeant szio ad
reso: (to 77)

Ant. Žolinas

Box 153 So. Range, Mich.

Mano draugas Juozapas Jankaus
kas paeina isz Kauno gub., Vilkijos 
miestelio jis pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso: (to 76).

J. G irius
928 R. R. avė. Moline, Ill.

Mano brolis Juozas Lomsargis pa
eina isz Kauno gub., Raseinių pa v., 
Szveksznos para., 15 m. kaip amerike 
5 m. adgal gyveno Chicagoi isz [ten 
iszvaževo in Wasbingtona, o dabar 
nežinau kur praszau duot žine ant 
adreso: (to 79)

Jno. Lomsargis
844 W 33rd. st Chicago, Ill.

Mano draugas Juozapas Petkewi- 
czius paeina isz Suvalkų gub, Nau- 
miesezio pav. Sudergos para, parvaz 
ninku sodos pirma gyveno Spring
field, o dabar nežinau kur, jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

D.’/Mikolaitis
138 Hennpin st. La Salle, Ill.

Mano pusbrolis Antanas Joneika. 
paeina isz Kauno gub. Raseinių pav. 
Gaures para, Darganu kaimo, 26 m. 
kaip amerike girdėjau kad gyvena 
ten apie Philadelphia jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso;

J. Kinderis
Box 211 Clymer Pa.

Maro teta Petrone Dillioniute po 
vyru Sinkevicziene kuris paeina isz 
Vilniaus gub. Traku ^pav, Aleksan- 
droyskoi volos,, Domantonu kaimo 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso;

J. Dillion
Box 29 Terryville, Conn.

Mano draugas Antanas Keturakis 
keli metai adgal gyveno apie Boston 
Mass, praszau atsiszaukt ant adreso:

K, Žibutis
515 S. Paca St. Baltimore Md,

Mano sesers szvogeris Nikodemas 
Miszkonis pareina isz k Kauno gub., 
Vidokliu para., pirmiau gyveno Bur- 
wik Pa. o dabar nežinau kur praszau 
atsiszaukt ant adreso:-

G. Wasilauckas
Box 215 Ellsworth, Pa.

Mano pusbrolis Wladas Czeponis 
ir pussesere Mare Voliniene priesz 
du metus adgal gyveno Mahanoy 
City Pa. o dabar nežinau kur jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

A. J. Kubilius “ 
Amsterdam N. Y.

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolančius plaukus, prigialbsta 

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

J.M.Brundza Co; N» York & BrookljB-

Mano pusbrolis Aleksandra ir Juo
zapas Jasai paeina isz Kauno gub., 
Telsziu pav., Varnu volos, szlovu 
kaimo 4 m. adgal gyveno Boston 
Mass, o dabar nežinau kur jie pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

S Zeken
1320 Lincoln st Waukegan Ill.

Mano gimines Juozas ir Jonas Dai 
lidžei, Jurgis ir Simanas Dulaiczei 
Juozas ir Franas Miliauckai, Ona Mi
liuke, Jonas Balczius, Klemencas 
Navitskas, Juozas Skuzinskas Rafa- 
lius ir Franas Wabaliu, Petrone Va- 
baliute. visi paeina isz Suvalkų gub., 
Naumiesczio pav. Kidulių gmino. Su 
dargu para, praszau atsiszaukit ant 
adreso:

Jno. Janulaitis
342 N. Bromley avė, Scranton Pa.

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. Pirkėjui 
patarnaujame dykai. Jaigu mislini- 
nate pirkiti Farma arba Namus krei- 
pkytes pas mus asabiszkai arba per 
gromata. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydoliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresavokite

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

I37 N. I3th. St., Philadelphia, Pa.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Bagažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dzinia ir t. t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-66 N. Main St., 
Malianoy City.

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 dirbasi teisingai nes esmių po 
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Malianoy Ave.jg 

Malianoy City, Pa.

W. Rynlcevviczius
-:NOTABIUSZAS:-

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

Diliiause Lietuviszka Agentūra. Kantoras Bankinis ir pardaviste Szipkorczin ant visokiu Linija,

Parduoda Szipkortes ant 
risok’tu drueziausiu ir 
reriausiu Laivu.
biuneziu Piningus in 

Visas Dalis Svieto 
freieziause ir pigiause. 
Visi tie kurio per mus 
tunte apie tai geria žino

Iszduoda Dostovieme 
tel tu ka nori savo dali 
Lietuvoje kam pavesti.

Del Draugyscziu._
Pristatau puikes Szarfaa 

Juostas, Kepuras, Karūnas 
Špilkas ir t. L 
gįį kokiu nors reikalu 
kas-link Szipkorcriu, 
Piningus ir Lt.

pas mane • 
teisinga

TA^T’TZ' 4 T f Pirkyte už $0.00 vertes musu
J- žinomos tabakos del cigaretu

ir iszsirinkit sau dovana isz sekai tezių daiktu: 
Naujausia importuotas Fonografas sudidelia

nikeliuta dūda, kuris 
graina gereiiraiszkei 
visokias muzikes ir 
dainias. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
kone* rta. 2.Geriausia 
Armonika vokiszko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodimais. 3.- 
Puikius stalavas ni
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta grajina 10 min 
utiu. l.Vyriszki arba 
moteriszki storai pa

aukuoti laikrodėliai. 5.-Stal- 
avi i rankai gražioje dežuteje: 
6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli 
szauksztai, G maži, 1 peilissvie- 
stui ir szauksztukas cukrui. 
Už musu dovana vien norime 

musu fiima terp jusu pažįstamų.R kad "pagarsintumet i . . . *
' A tsiuskit mums ant rankos 50c. markėms, o mes jums

prisiusime 40 skrinueziu tabako 4 gatnnku už |C> ir jusu iszrinkta dovana.
Likusius $5.50 užmokėsit gavės tavora Kam tavoras nepatiks gali ja nejimti.
ENGLISH-AS,AT,C TOBACCO COJ Dept. E. 115 E. 7th. St; New York, N. Y

UNION RATIONAL ĮRANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.

Suv.Valst. Randai turi mnsu Banke indetn piningu.

Mokame antra procentą ant sudėta 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 Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Harrison Ball, Prezidentai. 9 ryte lyg 3 popiet
F.J.Noonan, Vice-PrezidentM. ...Snbatomii...
W.H.Kobler Kasijeriui. 9 ryte lyg 12 a<L

Korkini-Galais
...CIGAR EITAI .J

Tik apmislik! Deszimts korkiniais galais isz 
brangio kvepanezio tabako už 5 centus! Geriausi Į 
cigaretai už tuos pni-ngus. Daug metu darbszavimo 
ir didele dirbtuve daleidže mumis tokius gerus 
cigaretus daryti. Parsiduoda visur- l

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu §75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS &. CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus Varasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios: padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
AG ENCI J A P. V. OBIECUNAS & CO
Cor. 12-th.& Carson St., S.S. Pittsburg, Pa.

r.

Bell Telephone Dickinson 3757 w.
Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti 
pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš
ku ir iš kitų šteitų, taipgi Kanados,

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj — ?
Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 
miestavu daktaru miesto Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The Ncio York 
Post Graguatc Medical HcJlooI and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra 
ofiso, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti. ,

Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name 
padirbo pui kią medikaliitką klinil^i su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap- 
tiekąsu geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, iš
sigydo ir palieka sveiki. Etai ką liudija patys ligoniai: .

„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus. 
Daug daktaru atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos., 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa. 
„Šiuomi viešai išreiškiu sa- ' 
vo širdingą padėką Dr. Stan
kui už išgydymą nervų ligų 
ir sugrąžinimą vyriškumo,' 
kuriu kiti daktarai atsisakė 
išgydyti. Ir visiems sušlap
tomis ligomis ] ‘-
tis pas dr. Ig. 1 
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzen, Salem, Mass._

GARBUS DAKT/VRE: neiž- 
randu žodžiu padekavojimu i 
Tamistai už išgydymą skau [ 
dėjimo šonuose ir po širdies į 
gėlimo strėnij jr skausmin-', 
gij mėnesinių, kurių kiti vi-( 
si daktarai neapsiėmė gydy- 1 
ti. Bot Tamistos operacija į 
kaip ranka atėmė kentėjimą1 J 
nuo mangs. Ela Mažinacky i

1325 8. Front St., Phila. i
John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: ,.Meilutis gydytojau.— , 

,Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau ' į 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusg liekarstu sunadojau bet V 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ka rašyti: nes jau ne-i 
reikalauju daktariškos pagalbos. Ta įkiri liga, kuri taip daug prikankino J 
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių 
Tamstoms užeigų ir greitą išgydymą.”.. į i

' Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: y /
' reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, počių,^nuor 
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankorį sifilį, užkietėji-i; 
m ą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi-C 
šokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku-,galvos skaudėmą, širdies, inks- , 
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias‘’nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana- i 
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsimą, sunkų I j 
'kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas į 
skausmingų ir nolegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su ope- i 
cija rupturą, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, i 
guzus (tumore), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaului I 
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran- j 
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir (I 
^gerklės. x ?
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Kampas Eeade Ulicze
Telefono^.* Worth 2S22»

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

New York, A. I 
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna 
Uždėta 1848m.

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

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

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkaa 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.

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

perkėliau savo krautuve į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro- 
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 

gU Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
|M fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 

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

turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktiĮ. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites sa orderiais 
Ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

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



ISZPARDAVIMAS
VASARINIU DRAPANIU.

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 užimairnenoredami 
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 kitokiu 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.
— Subatoje demokratu no- 

minacije. Sedekyt namie atsi- 
mokekyt žalablekiams,

— Badai p. Juozas Traskauc 
kas yra kandidatu ant direkto
riaus mokslainiu antram War
ds ant demokratiszko tikieto. 
Bus tai metimas balsu ant vė
jo.

— Kada Feliksas Marcin- 
keviczius ėjo namon in Park 
Place likos apvogtu ant 25 do 
leriu ir gerai apdaužytas per 
Juozą Mockaiti ir Ignotą Pau
ža. Abudu kaltininkai likos 
nugabenti in Pottsvilles kalė
jimą.

— Veronika Bokas likos 
baisei sumuszta per savo kai
myną penktam varde. Vaikai 
abieju susikivirczino o in tai 
insimaisze ii tėvai. Kaimynas 
kirto Veronikai in burna, jog 
net paluosavo kelis dantis už 
ka likos paszauktas priesz vai
tą.

— Nėr bjauresnio daikto 
jago girtas givulis ejna Nede- 
los diena in Dievo narna. Tan- 
kei duodasi matyt tokius gy- 
vulus bažnyczioje, kurie be jo
kios gėdos lenda m szventa 
vieta, vietoje garbint Sutver
tojo tai ejna snaust. Geriau 
kad tokis givulis ejdamas tra
pais in bažnycze nusilaužtu 
sprandą. Jago esi girtas, veluk 
atsigulk in lova o ne nusidėsi 
priesz Dieva ir žmonis.

— Isz priežastiesz žydu 
szventes, Refaviczio sztoras 
bus uždarytas nog Petnyczios 
vakara lyg 6 ad. Subatos vaka 
ra.

— Visi anglekasei geisdami 
pagerint savo bute, tegul siun- 
cze savo virezininkus ant susi
rinkimo szi vakara ant Co
operative sales. Szis susirinki
mas yra labai svarbus.

— Name Onos Vieko ant 
Railroad uli. truko lampa. Isz 
pradžių buvo dydele baime, 
nes kaimynai ugni užgesino 
pakol pribuvo ugnagesiai.

— Daugelis isz muso tau- 
tiecziu pasinaudojo isz ekskur
sijos in Allentowno fera. Apie 
18 poru 'iszkeliavo ketvergo 
ryta.

- Simonas Milauckas nog 632 W. 
Mahanoy ui., pristato in namus 
anglius, krausto naminius daigtus, 
turi gera arkli ir bogie del pasamdimo. 
Savo darba atlieka atsakanoziai ir 
teisingai. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkytes pas jin o busite užganedyti.

-fg-AOK

Ant pardavimo.
Parsiduoda farma puikiau

sio! vietai, 160 akeru žemes 
ant salos du upelukai bėga per 
szita žeme, sodas yra 20 ake
liu aramos žemes, 10 akeriu 
pievos arba laukas miszko yra 
už 1000 doleriu parsiduos pi- 
gei, ant iszmokejimo, isz prie
žasties turiu kita bizni kas no
ri pirkt tegul atsiszauke ant 
adreso;

B. Diokas
Irons Mich.

SHENANDOAH, PA.
— KaS-tokis padėjo kelis 

szmotus dinamito ant gonku 
namo Ludviko Jones Browns
ville (ne toli Szenadorio.) Eks- 
plozije sunaikino visa priszaki 
namo ir pažeido kaimyno sune 
Ii Joną Vaicziuli.

— Bronislovas Stepanavi- 
czius, 26 metu senumo perpjo
vė sau giarkle mierije papildi- 
mo savžudinstos. Policijantas 
jin užtiko ant uliczios ir nuga
beno in Aszlando ligoubuti.

— Musztineje terp Petro 
Metuko ir Petro ir Alekso Slo 
nikų, Metukas ne teko vienos 
akies. Likos nugabentas in h- 
gonbuti Filadelfijoi.

— Szimas Petrauckas buvo 
tosios nuomones, jog Szenado- 
ris tai jau pabaiga Ameriko ir 
jago iszbegs isz Pittstono in 
czionais tai jin daugiau ne su
ras, bet tuom labai pabludo. 
Sztai prikalbinias Agnieszka 
Karczauskiene o toji paėmus 
savo vyro $60 leidosi in gilu
ma Ameriko— in Szenadori. 
Dede atvažiavo paskui ir paė
mė pabėgusia pacziule su jo
sios milemu adgal in Pittsto- 
na.

— Insimilejas pasiutiszkai 
iu viena isz czionaitiniu balan
dėliu, Juozas Kavalauckas in- 
puole in beda lig ausu ir szen- 
dien gailesi, jog atėmė savo 
szirdele nog Katriutės Urbai- 
cziutes kuriai prižadėjo savo 
meile ir nuvesti prie altoriaus 
idant padaryti “unije” lig 
smert. Abudu paejna isz New 
Filadelfijos parapijos, veseile 
ketino atsibūti trumpoje atejte 
je ir viskas butu gerai nueja, 
nes velnes pagundė Juozą 
idant keliauti in Szenadori, 
ten insimilejo su Katrute; 
konsztabelis buvo pirszliu o 
vaitas Ramonaitis iszszauke 
usakus lig pro vai.

De Kali), 1’11.— Darbai 
po valei eina, dirba po 4 ir 5 
dienas ant nedėlios, isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

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

Baltimore, Md — Darbai 
kriaucziu po valei eina.

— Oras jau pradeda atvest.
— Lietuviu didelis būrelis, 

isz tu visokiu atsiranda.

Sutersville, Pa.— Dar
bai povalei eina, uždarbei 
menki, isz kitur pribuvusiam 
darbas sunku gaut. ‘

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, bet apszvietų mas ant mažo 
laipsnio.

Great Neck,” N. Y.— Dar 
bai gerai eina.

— Oras jau po biski atvėso.
— Lietuviu yra didelis bū

relis, isz tu visokiu atsiranda, 
del ne kuriu vyreliu p. Tara- 
daika labai reikalingas.

Tamoszius Plaksztis nupir
ko nauja saluna, kur užpraszo 
visus lietuvius ant szviežio alu- 
czio.

Athol, Mass.— Darbai.po 
valei eina.

— Oras pradeda po biski 
atszalt.

— Lietuviu didelis būrelis, 
bet tarpe jiu nesiranda ne vie
no biznierio, kuris neatbūtinai 
yra reikalingas tarpe lietuviu.

Economy, Pa — Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika.

— Lietuviu yra tik viena 
familija, o pavieniu apie keli 
desetkai, ir visi grąžei užsilai
ko.

Grand Rapids, Mieli.
— Darbai pusėtinai eina.
— Lietuviu didelis būrelis, 

ir visi grąžei užsilaiko. Tik d?l 
nekuriu moterėliu 'p. Baltru
viene labai reikalinga.

Century, W. Va — Dar
bai povalei eina dirba po 2 ir 
3 dienas ant nedėlios, isz kitur 
pribuvusiam darbas nesunku 
gaut.

— Lietuviu pusėtinas bu
telis, ir visi malszei užsilaiko.

GirardviUe, Pa.— Mikas 
Petronis, likos paragintas už 
ludintoja ant provos in Potts 
villes suda. Mikas moka gana 
gerai “spikyt” angliszkai bet 
nudavė kad nieko ne 
supranta — apie tai gana gerai 
žinojo ir sūdąs. Kada jo klau
sinėjo užklausimu mikas tylė
jo kaip ojsteris, ant galo sudže 
liepe paszaukti szerifa idant 
nuvesti Mika in universitetą 
skersai kele ant atminimo an
gliškos kalbos. Tas prigialbe- 
jo truputi ir Mikas prakalbėjo 
angliszkai bet už savo užsispi- 
rima turėjo užmokėti $10 bau- 
mes už pažeminimą guodotino 
sūdo.

— Daug czionais randa1 i 
Lietuviu, kurie malszei gyve
na o pakelineja lietuvyste tik
tai laike pedes. Ir tai užtekti
nai, nors in dvi nedelias žmo
nis žino kad Lietuvei czion gy 
vuoje.

Batavia, N.Y.— Darbai 
pradeda pasigeryt po truputi. 
Svieto daug privažiavo ant už
darbiu.

— Kokis tai Italas padėjo 
bomba po namu boso kuris 
atstatė jin nog darbo. Eksplo- 
zije padare gana bledes nes 
kaltininko ne suėmė.

— Teodoras Czernevskis at 
sikeles isz ryto, nuėjo prie na
mo ir paregėjo statyne nog 
vandens apversta augsztyn, 
kojom spyrė su koja ir tame 
pakylo eksplozije sudraskyda
ma baisei Czernevski o jo pa 
cze mirtinai pažeido. Policije 
aresztavojo penkis Italijonus 
ir burdingieri Juozą Radzevi- 
cziu lietuvi kuris buvo ant 
burdo pas Czernevski. Kas už 
tai atsakys, tai ne žinia.

— Czionais Lietuviu randa 
si penkioleka familiju o singe- 
lu du kart tiek, nes labai yra 
nusiminia, kad stokas mergi
nu. Jagu kur randasi už daug 
tegul prisiuneze kelis tuzinus 
per ekspresą.

— Ne užilgio pribus Bal
truviene del moterėliu kurios 
blakių neiszvaiko isz lovų, jau 
keli skundai pasipylė nog bur- 
dingieriu. Luk out moterėles!

Detroit, Mich— Mrs. 
Francis Forbes sugrįžus namo 
po No. 232 Bagley Ave. pare
gėjo prie lango koki tai nepa- 
žinstama. Inejus in stuba paė
mė revolveri ir pradėjo vijtis 
nepažinstama kuri suėmė o pa 
szauktas policijantas jin nuga
beno pas vaita. Pasirodė kad 
tai yra Franas Gražiszkauckas 
lietuviszkas balberis, 23 metu 
senumo turintis szapo po No. 
207 Michigan Ave. Yra tai 
vienas isz netikelu ir valnama- 
niu platindami demoralizacije 
terp doru žmonių. Dabartės 
tokis szpiclus pasėdės 30 dienu 
kalėjime kur galės truputi at- 
vest o priek tam turės užmo
kėti $25 už savo akyvuma.

Ant pardavimo.
Parsiduoda Motelis, labai 

geroi vietoi tarp lietuviu ir 
Paloku, namas ant kampo, biz 
nis labai geras parsiduos pigei, 
isz priežasties locninykas turi 
du biznius tai abieju negali 
prižiūrėti, kas norėtu pirkt te
gul atsiszauke ant adreso:

Ant. Mikelonis
707 Quincy avė. Dunmore Pa.

Gubernatoris Wilsonas su paeze.
Sztai paveikslas New Jersey steito gubernatoris Wood

row Wilsonas ir jojo pacziule. Prie iszrinkimo ant gubernato 
maus, Wilsonas buvo prezidentu Princetono universiteto. Že
miau paveikslas perstata gubernatoriaus gyvenimą.

GRINA TEISYBE.

Mahanojaus gyventoje! 
apie szita gerai žino.

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

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

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pf
Ant pardavimo.

Parsiduoda grosenia, labai 
puikioi vietoi tarp lietuviu ir 
Paloku, biznis iždirbtas. Prie
žastis pardavimo yra liga ir 
iszvaževimas in Westus parsi
duos pigei kas nori pirkt tegul 
atsiszauke ant adreso;

A. Lakovicz
27 Cross st. Hudson, N.Y.

Užprazom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt “Sveikos ir Drūtos” pilnos 
gy vibes ir moteriszkumo, kaip tai kita
dos buvo jaunistoje, pribūtu pas mane 
ir pamatitu ka padarėm del kitu Mo
terių kurios ir kentėjo ant moterlszko 
nesmagumu. Jaigu jautiesi silpna ir 
ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk be 
jokios abejones.

Tokie dalikai yra per svarbus ant 
atydejimo ant kito liko, o pas mus 
aplaikisite geresne FRIZŪRA ir 
gydimo ne kaip gautumėte namie no 
savo d aktaro.

Dr. A. O'Malley
158 S. Washington St, Wilkes-Barre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

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

fiOl I III IBI

“Lietuviszkas
Dainorius”

SUSIDEDANTIS ISZ

390
Visokiu Dainų

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

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

Adresą vokite :=
W.D. Boczkowski-Co

Mahanoy City, Pa.« r “

Ant Sudžiaus
A. L. SIIAY

Republikonas. Isz Pottsville, Pa.

Ant Clerk of The Court
Frank J. Bastian

Demokratas. Isz Mahanoy City

Ant County Commissioner
T. A. Flanagan

Demokratas. Isz Pottsville, Pa.

Ant Sudžiaus

R. H. Koch
Republikonas. Isz Pottsville, Pa.

Aut Korinoriaus
Dr.W, J. WINTERS

Demokratas. Isz Shenandoah, Pa.

Ant Sudžiaus
J. J. MORAN

Demokratas. Isz Pottsville, Pa.

Ant Kamisoriaus
J. A. Mandour

Demokratas. Isz Shenandoah, Pa.
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SAULE Mahanoy City j

Nemokėk dykai $10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas 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.

FR. STRAWINSKAS
Lletuviszka Krautuve

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

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

Pittsburg, Pa. .„.40N

.2
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A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Maia Sti. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Sarsiu Lletuv'iszku-Lenk'szkuVaistu.

cfl

Kiekvienai* Lietuviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose aut pardavimo, kad musu 
taut eezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningusdovan.-i kokiems nors apga
vikams tose apicliokese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami m s gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuvi-zkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egi 11 tero No. 1................................. 25c.
Eguitero No.2................................. 50c.
Zmijecznik........... 25c , 50c. ir $1.00.
Gumbo l.aszai ................................35c.
Meszkos Most is........
Trejaiika ..................
Linirue tas vaikams .....................25c.
Gyduoles nuo Kosulio...................25c.
Liepiu Bul-amas ..........................25c.
Anty-Lakson del vaiku ........... 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo uuo Akiu.......................... 25c.
I gniatraukis................................... 25c.
Skilvio Laszai................................ 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios................................ 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............50c.
Milteliai 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.. 
Muilas del Plauku....
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Balsam as...........
Kinder Rakamas....... .
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. uuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Piemens........ .. ........50c.
Vengriszkas Taisytojos Ūsu..........15c.
Inkstu Va'stOf...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles............................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25. 
Gyd. nuo Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................$2.00.
Gyd. nuo Pas'aptingos Ligos $5.C *

.25c. 
25c.

50c.
,10c.
.35c.
.25c.
.25c.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis 
del tavęs.
Surplus ir Kapitalas 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.

...DIRDKT0RIAI...
W RYNKIEWICZ 
C. F. KAIER.

T. F. FLANAGAN.

A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

L. ECKERT.

M. GAVULA.
W. L MILES.

PECZIAI
Ar gali pasakyt kokis yra geriausirs Peczius Mahanojuje!
Kokis Peczius yra daugiaaše naudojamas?
Visur galima rast: Model Keystone Peczius?
Už tai kad kaiminai viena ju turi ir sako kad tai geriause 
Peczius del kepimo.
polingas sugrąžinime adgal arba, duosime nauja Keystone 
Paežiu jaigu ne bus atsakantis.

Visi gire Guinano Peczius.
l I I IXI A IX.I Mahanoy City, Shenandoah k-=7 O I I I fflt Carllie|; Landsford.

Į

i 
į

Polithania State Bank
Cor. 22(1. & Carson Sts.

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

paežius lietuvius ir randasi po priežium 
valdžios. Priimam pinigus suczedinimoi 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mm 
pinigus mokam 4-ta procentą, prakaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visu 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkelin 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajm. Reientelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliancka. Už k viecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest runms 
justi bankinius reikalus o per-utikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion v ra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigui 
siunezant paezedumui in Banks, arba siųst 
■in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pei 
Ex preso Money Orderi.

Kusiszkai Amerikoniszka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Itusijos.
8Ą dienu in Roterdama llj dienu in Liepoja

III klasa $29. * m klasa Ž>’30II ” $45 FDel Kmu,kesniu žinių kreipki tęs m musui JJ ,, J?? 
t » L Agentus ir centraliszka kontora. I , ,,
1 -“1 $bz.

A. E. Johnson & Co.,(General Pai»enger Agts.) 27 Broadway, New York, N. Y.

NAUJAS PAVASARINIS TAVOBAS.^

whiskey.

TUKSIANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BoczkowskLCo. 
Mahanoy City, Pa.

W.TRASKAFCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

La’doja Kimus Numirusiu Pasamd 
Ryginus ir Vežimi.d del Pasivažinej m- 

Krausto Daigtus ir t t.
Viską atlieka ka nngeriause ir puikiau* 
Su vip'Z minėtais reikalais kreipkitės pa 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Mahanoy Cit}

...PERSITIKRINKITE SAVO PROTĄ...
__________ ' užstojimas vyduriu kankina

■ ■ ■■ j per visa laika?
T _ _ i Dispedsiaszirdes deginimas

ir atsirūgimas?
I Galvo pleiskanos ir nežei- 

U U J JJ U lįas PaPuc*kai ir dedervines? 
j Plaukai slenka arba nori 

—: kad užauktu story?
Tai neatbok apie ligas; pats iszsigydisi be 
daktaro su gyduolėms kurios milijonai yra 
užganedynti per 8-1 metus. Neiszduokite po 
desetkus ar szimtus doleriu. Jeigu nutikite, 
tai raszykite pas:

Reliable Specialists
lb. I06.W.8 South & 8'way; Brooklyn, N.Y.

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

Už kompanijų preke ant 
ir greieziausiu Laivu, 
visokius Dokumentus ir 
per Konsuli. Duodu 
visokiuose reikaluose.

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

geriausiu 
Pardarau 

paliudyju 
patarimus

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

lHhn Dlnhn f ^as mus dirba Lietuvaites.
Il T fl 1 122 W. Center Str.

1 HU U1UUU I Mahanov City, Po

Nusipirkite sau 
Buteliu

NORkEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli.
HORKEWlCl] cz*a Eausite visokiu 

■jg; kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite save 
orderi o bus jums pristatyt?

>. Teisinga Krautve, nes tikras Lietutis užlaikė 
keletą ^a^onus Viengencziai:

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuve su daugybe 
visokiu ta voro. Pas mane galima

gauti naujausios mados Laikrodėliu, 
Žiedu, Kryželiu, Armo
nikų, Skripku visokiu 

j Mužikalisku Instrumeu 
tu, Britvu, drukuojamu 
Maszinukiu, Albomu 
Potogiafijoma laikitie, 

' Istoriszku ir Malda 
kningu,visokiupopieru 
Gromatoms rasziti su 

pasiskaitymais ir dainomis m 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinaiuž 
$1 Perkupcziams 1,000 už $6 Magiu 
kos Kazyres S3- Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2c. marke ir aplankysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daikto.

Alaloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

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

Visam

S, Norkewicz
408 West Mahanoy A»e.

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotografistas

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

l’uikei ir pigei nutraukė visoket Fotografijas 
Padaro Didelns Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reinius. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir Lt. Parduo la visokes Kaunas 
Lietuvei su virsz-minetais reikalai netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Folograpijas ant Post Karcziu.

Isz Pittsburg I’adangio.
Naujausios mados Popierei Gromatom 

rasziii tuzinas 25c. Labai gražus atidaromi 
Altorelei ir Stainelei nuo 15c. lig 50c. 
Gražiausios Maldų Knygelios ir visos 
knygos kokios tiktat yra randamos Lietuvio 
k aje kalboje ir daugybe visokiu dalyku.

JONAS IGNOTAS
6 22nd.St., S.S. Pit'j ir-, Pa.

Geriausias Lietuviszkas 
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moteliu ir vaiku. 
Geriausius skurinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningu“.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte passvetimlau 
t c žiu s pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W.Centre UI., 

Mahanoy City, l’enna.

Kas Nori Pirkti Ar Parduoti'
•jViV/Sz sa™ Namus ar Farma te- 

gul atsiszaukia pas mane. 
I’irkejiaiiarmu atvaduoja 
^as niane V‘8U “a'iu 
Amerikos ir Kanados.

■•-^'Farmos Mass., ir Conn., 
ateituose yra geriausios 

už tai kad randasi daugybe fabriku. Groma- 
tas praszau raszyti lietuviszkai arlenkiszkai.
J.F.Richard, 140 Maple St., Holyoke, Mass.

Introligatorne.—
APD1BBTUVE KNYGŲ.

Ayaidirba seno* maldaknyges, istorinei 
natos ir laikraszcaei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgele, 
Dagia, Draugas, Tėvynė ir tt 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery*
51-4 W. Spruce. Mahanoy City,

prakticzniau.se



