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KAS GIRDĖT?
In laika vienu metu likos 

iszsiunsta isz Suvienituju Stei- 
tu patentavotu gyduolių už 
$7.000.000 o in paskutinius 
deszimts metu už $50.000.000. 
Matyt, jog europieczei ir per
siėmė naudoti patentavotas gy
duoles panaszei kaip daro ir 
Amerikonai. ,
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Kolera platinasi Europoi 
kas kart placziau. lazdavę jia
ja ant svieto Rosije. Dabar 
persinesze isz savo tėvynės ir 
in kitas vieszpatystes. Szen- 
dien vieszpatauje Italijoi, Tur- 
kijoi (Konstantinopoluje ir 
Albanijoi) ir pradeda skverb
tis in Francuzije. Belgijoi teip 
-gi pasirodė o Austrijoi teip- 
gi parode savo dantis.

Maskvoje atsibuvo svarbus 
teismas ženklivu ypatų kariu- 
menes kuriu radosi net 61, ku
rie buvo apskundsti už viso- 
kes apgistas ir prigavimus lai
ke pirkimo del kariumenes 
ginklu, maisto ir drapanų lai
ke kares su Japonije. Iszskait- 
lio 61 likos apkaltintais 53 isz 
tu radosi tris jenerolai ir asz- 
tuoni pulkauninkai—nog vie
no lig trijų metu. Dabartės bu 
vusieje jenerolai ir pulkaunin
kai turės giara proga susipa
žinti su vežimu piesku ir ka
sima kalnu po prižiūra prastu 
kareiviu, kurie prispirines prie 
darbo savo buvusius virszinin- 
kus su bagnietais. Užtemo 
žvaigždes dydybes tuju “isz- 
ganitoju” Rosijos su ilgais 
pirsztais.

Vienatinis lietuviszkas laik
rasztis kuris yra inleidžemas 
in Rosije be jokio ergelio yra 
“Saule”. Cenzūrai jiosios ne
sulaiko. Už tai galyte drasei 
užraszyt “Saule” savo gymi- 
nems ir pažinstamiems.

Dvinutcs; viena balta kita 
juoda.

Philadelphia, Pa.— Galė
damos szale saves, dvi naujei 
užgimusios sesutes, kuriu tėvai 
yra balti žmonis, nes viena 
yra balta o kita juoda kaip 
juodylas. Daktarai tuom labai 
nusistebėjo, nes tvirtina, jago 
buvo kokis sumaiszimas terp 
poru keli szimtai metu adga- 
lios tai gamta kaip kada vela 
atsinaujina kraujui.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

ISZ VISU SZALIU Akivos Žinios isz Lietuvos, ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.
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Badai nog Naujo Meto ke
tina iszejti naujas laikrasztis 
po vardu “Amerikos Lietu
vaite” kuris iszejs Mc Kees 
Rocks, Pa.— Kaip pirmuti
nis numaras iszeis tai placziau 
apie tai apraszysim.

“Žvaigžde” užsipuldineje 
ant “Saules” buk patalpino 
korespondencije isz Homes
tead ir apie dergima (?!) Isz- 
panijos vienuolius.— Kores
pondencije likos prisiunsta in 
redyste už kuria “Saule” neat
sako o žinute apie vienuolius 
iszemem isz svetimtautiszko 
laikraszczio del žinios visuo
menes. “Saule” talpina viską 
sans peur et sans reproche.

Ant suvažiavimo lietuviszku 
laikraeztininku in Scranton, 
Pa. suvažiavo reprezentantai 
laikraszcziu: Lietuva, Katali
kas, Vienybe Lietuvninku, D. 
Viltis, Dagis, Birute ir Rand- 
shau. Isz viso delegatu buvo 
deszimts. Kunigai Tumas ir 
Olszewskis nepasirodė kaip 
prižadėjo.

Papaiko matydamas dva- 
se savo draugo.

Meriden, Conn.— Daktarai 
labai nusistebėjo netikėtu pa- 
paikimu Antano Zundo isz 
Berlino, Conn. Zundas tvirti
na buk mate dvase savo drau
go Ant Vrezio, kuris likos nu- 
žudintas 30 Juli. Parejas pra- 
ejta nedelia namon, nakties 
laike, paregėjo savo mirusi 
dranga gulinti ant stalo ir teip 
tuom persigando, jog neteko 
kalbos. Būdamas nebiliu kar
ta nuėjo ant misziu o norints 
bažnyczioje adgavo kalba, nes 
staigai papaiko. Dabar randa 
si prieglaudoje del paikszu.

Laike mergaite uždarita 
per 3 dienas.

Girardville, Pa.— Petras 
Tuczi ir jiojo pati likos aresz- 
tavoti per burmistrą miesto už 
žveriszka apsiejima su savo 
dukriuke Katriute, kuria lai
ke uždarita ant pastoges per 
tris dienas, ne duodami jiai 
valgyt ne giart.

Žmonis tokiu apsiejimu ne 
doru tėvu labai persieme ir 
kaip rodos butu paėmė tiesas 
in savo rankas nes burmistras 
tame užbėgo. Tucziene yra 
moezeka del Katriutės ir per 
jiosios paliepima likos uždari
ta ant pastoges.

Kada mergaite atvede pas 
skvajeri, kalbėjo su aszaromis, 
buk už maža prasižengimą mo
ezeka jiaja uždare ant pasto
ges ir per tris dienas tenais ra
dosi be maisto ir gėrimo

Vaikai matydami Katrutes 
veidą per langa 
tai tėvams o tėvai 
mistrui.

jog su ma- 
92 metus o 
dadave se-

jog nesi- 
vilties pas-

ATSAKYMAI.

apsakė apie 
drauge bur

kad ne iszUžmusze paeze 
virė pusrieziu.

Alexander, La.— Sztai vai
sei pervirszinio szposo su re- 
volverium, kurios auka yra 
22 metu senumo Marijona 
Boathwight, kuria nužudė jo
sios vyras už tai, kad ne norė
jo atsikialt isz lovos ir iszvirt 
pusriezius. Aresztavotas prisi
pažino, jog ne turėjo jokio no
ro szauti in paezia tik bandė 
jiaja iszgazdyt; iszeme revol
veri isz po paduszkos, nežino
damas kad yra užprovintu. 
Patraukė vamždi szuvis puolė, 
na ir motere užmusze gulinezia 
lovoje.
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“Tautiecziui” St. Louis, Mo.
— Gromata patalpin om gur- 
belije. Gal žine buvo ir netei
singa kad bijojai pasirasziti 
pravarde ir adresa savo.

S. K. Philadelphia.— Ne- 
pasiraszei ant daneszimo per 
tai gromata silsisi gurbelije.

W. J. A. Toronto, Kanada,
— Acziu už žinute, raszyk ta- 
mista tankiau Už teisybe kad 
ir pike tai blogo ne bus o 
priek tam niekas ir nežinos.

M. L. T. Wilkes-Barre.- - 
Jago tamista kita karta nepa- 
siraezysi tai žinių jokiu ne pri- 
misime.

SS**’"

Aukos koleros.
Rimas.— Italioniszkas ran

das apgarsino buk nog 20 lig 
26 Augusto apsirgo ant kole
ros 1635 ypatų o isz tu 593 
mirė.

Dave patis sau szliuba.
Hnilica, Austrije.— Piemuo 

Wawruczikas nuejas su savo 
sužiedotinia Ona Leszczuk pas 
vietini prabaszcziu norėjo už
mokėt už szliuba pagal taksos 
Juzefinskos, o kad prabasz- 
czius ant to nesutiko Wawru
czikas suprasze savo pažinsta- 
mus ir kaimynus ant veseilos 
o kada visi susirinko, atsiklau
pė su savo milema priesz stala 
ant jkuriuo stovėjo užžiebtos 
žvakes ir križius, ant kuriuo 
uždėjo rankas abudu milemi, 
atkalbėjo prisiega. Po tam pra 
dėjo linksmytis visi sveczei na, 
ir po vestuviu-

Naujos spaustuves.
Naumiestyje, Raseinių apsk. 

Kantorius Magne atidarė savo 
spaustuve, spausdina lietuviu 
protestantu laikraszti vadina
ma “Sveczias.”

Vilniuje taip-pat atsidarė 
nauja spaustuve, tik dar be 
spausdinamosios maszinos, va
dinama “Strazdo ir Vėgėlės.” 
T&n spausdinama “Žembir- 
bys” ir “Kooperatorius”. Tai
gi turbut ten spausdinsis 
“Strazdo Teatras.”

Bobų vaina.
Parižius.— Miestuosia ir 

kaimuosia, sziaurineje Francu 
zijoi, pakylo nepaprasta bo- 
biszka vaina prieszais brange- 
nybia ant maisto. Kaip kur 
tai susirinko net keli tukstan- 
czei bobų, užklupineje ant kro 
mu ir mesinycziu, naikinda- 
mos viską kas tik papuola in 
rankas. Daug atsibuvo ir musz 
tiniu, kuriuosia likos pažeista 
keli desetkai moterių.

Troszkunai.
(Kauno gub.). Liepos 3 d. 

sziu metu pas mus atsitiko 
bąisijžmogžudyste. Girtuokliai 
susipesze karezemoje ir isztru- 
ke isz smukles, vidurdieni, ties 
pat bažnyczia, nudure Prane- 
kuna, kad net žarnos buvo ma 
tyt. Tuojaus czia pat, priesz 
paezia bažnyczia ir pasimirė. 
Gydytojai rado, kad jis buvo 
ta diena gerokai ingeres.

Taip-pat pradžioje sziu me
tu sausio men. Kasickio alu
dėj miestelio gyventojui Za
vadskio! perskriode peiliu gal
va, iszverte in virszu akis ir 
sutrupino kiausza. Žinoma, 
mirė, ne neiszsipagiriojes.

turi 
No- 
prie 
jiu 

kai-

Dinamitas iszgyde gėlimą 
ausies.

Shreveport, Va.— Darbi
ninkai prirodino savo dažiure- 
tojui James Donovan, buk ni- 
tro-glecerinas, kuris randasi 
dinamite yra geras del gėlimo 
ausise. Donovanas paklausė 
rodos savo draugu paėmė szmo 
ta dinamito ir pradėjo iszspau- 
dinet nitroglecerina o kad jau 
buvo pritemus, paprasze za- 
palkos. Dinamitas truko nu 
neszdamas galva Donovanui o 
priek tam ir gėlimą ausise. 
Priek tam keli darbininkai li
kos pažeistais kurie stovėjo 
arti eksplozijos.

Nepaprastas ubagas.
Petersburgas.— Ne senei- 

mirė czionais ubagas, kuri visi 
pramynė “dieduku Filipu.” 
Per koki laika 25 metu stovė
jo jisai be palovos prie vienos 
isz tenaitiniu cerkvių aplaiky- 
damas almužna nog praejgiu. 
Tula mergaite O. F. atkreipė 
ant saves dieduko atyda, kuri 
duodavo jiam kožna karta po 
10 grasziu. Atėjus karta prie 
cerkves ne rado jin stovinti 
paprastos vietos, o kaip jieje 
dasiprato, turėjo apsirgt. Da
žinojus mergaite kur senukas 
gyvena, paėmė su savim dak
tarą ir nuvažiavo jin atlankyt 
ligoje. Karta ligonis užklausė 
daktaro, idant jiam pasakytu 
tikra teisybe padėjimą jiojo 
ligos:

— Jaucziuosiu, 
nim blogai, turiu 
mirties ne bijau— 
nukas.

Daktaras atsake, 
randa mažiausios
veikimo, ubagas liepe paszauk 
ti kuninga ir rejenta kuriam 
liepe suraszyt paskutini testa
menta, užraszydamas mergai
tei O. F. 7 tukstanezius rub
liu, kuningui ir daktarui po 
po 500 rubliu o rejentui 250 
rub.

Priesz mirimą ubagas prisi. 
pažino, buk jiojo visa szeimy- 
na užsiymdavo ubaginiu o tė
vas jiojo mirdamas paliko 
jiam gana dydeli turtą.

Baisi žudinsta.
Kaime Jemnice, kaimuotis 

Havryko Szpilczakas, užkalės 
visus langus ir duris idant 
niekas ne galėtu gautis in vi
dų ir ta pati vakara kaimynai 
girdėjo grinezioje kliksmus 
moteres, bet in pagialba nie
kas ne driso ejti. Ant ryto
jaus Szpilczakas gyrėsi buk 
nužudė savo paezia ir 
“mesutes ant pardavimo.” 
rints kaimynai mėtėsi 
grinezios bet žudintojas 
neprileido. Persigandę
muoczei davė apie tai žinia 
palicijei.— Kada atėjo tris 
žandarai ir tuos neprileido prie 
grinezios, nes žandarams pasi
sekė uždėti panezius ant Szpil- 
czaka.

Baisus regėjimas persistatė 
akimi žandaru kada gavosi 
in vidų grinezios. Prie slenksz 
ežio gulėjo lavonas moteres; 
smegenis buvo iszteszkinti o 
szmotelei radosi ant szventuju 
abrozu. Kampelije sėdėjo per
sigandęs dvieju metu sūnelis 
o gurbe gulėjo keliu menesiu 
kitas kudykis.

Szpilczakas papilde už tai 
žudinsta: apsivedė su Alena, 
duktere turtingo ūkininko. 
Pasogos aplaike grinezia su 5 
margais dirvos, likusius ketino 
aplaikyti po mirtei Alenos. 
O kad Alena buvo ne patogi 
ir kuprota per tai gyvenimas 
jiuju buvo szuniszkas. Alena 
supratus, jog Havryla jiaja 
vede tik už piningus, užrasze 
savo pasoga ant gyminiu, ir už 
tai Havryla isz piktumo nužu
dė savo paezia.

Užmuszti per neatsargybe
Warszava.— Laike manev

ru artilerijos, truko szarpnelio 
kulka terp stovincziu kaimuo- 
ežiu kuri užmusze tris o pažei- 
do szeszioleka.

Apvogtas kuningas.
Birsztonas (Viln. gub.), ta

po apvogtas kunigas. Pavogta 
auksinis laikrodėlis vertes 200 
rubliu ir akiniai už 13 rub.

Užmurinta sesuo.
Nen Ehing, Bavarije.—Kas 

tokie danesze policijei apie ne
girdėta piktadarista apie ku
ria policije pradėjo sznipinet 
ir pasisekė surast. Kokia tai 
Katzenmejerei, prie Kuriu ra
dosi sesuo Katzenmejerienes, 
Franciszka Hubernite, kuria 
užmurino gyva, arba kitaip 
kalbant laike uždaryta mažam 
kambarelije per 16 metu.

Huberiute gulėjo ant lovos 
pririszta ir ne ant valandėlės 
ne "apleido savo smirdanezio 
kambarėlio. Kada palicije su
rado nelaiminga mergina, jau 
negalėjo ne pasijudint isz lo
vos. Gulėjo suvisai nuoga ant 
supuvusiu sziaudu. Teip pra
gyveno ten 16 metu. Žiemos 
laike kentėjo szalti.

Policije aplaikus daneszima 
nuėjo prie tosios kamaraites 
iszmusze duris o smarve davė
si jaust neiszpasakyta, kuria 
turėjo pirma pravedyt. Mergi
na buvo iždžiuvus.kaip szakele 
tas, in szviesa negalėjo žiūrėti, 
kreivomis akimis temino in po 
licije, kurie pribuvo jia isz 
gialbeti isz tu nepaprastu kan- 
cziu isz to negirdeto pragaro. 
Isz pradžių nenorėjo nieko at
sakyti tardama: “Paleiskyte 
mane, neklausykite, nes sesuo 
mane užmusz!”

Daug praeja laiko kol jia 
suramino ir pertikrinta, jogei 
sesuo jos daugiau nemusz ne 
kankys Pakviestas daktaras, 
davė jiai sudrutinanezius vais
tus o paskui nugabeno m Ii- 
gonbuti.

Iszgama sesere ir jios vyra 
likos aresztavoti ir uždaryti ka 
lejime. Miesto gyventojai ant 
abieju buvo teip inirsze. kad 
norėtu abudu pakarti nes poli
cije juos apgynė.

> Seinai.
Suv. gub.). Buvęs “Szalti- 

nio” redaktorius kun. J. Vai
lokaitis, teismo nuteistas sėdė
ti kalėjime 4 menesis, liepos 
27 d. iszvažiavo in Lomžos 
vienuolyną atlikti bausme. Be 
to dar reikes užmokėti 150 
rub. pinigais pabaudos. Mat 
ir gudri viszta in dilgeles in 
eina.

linkiai.
Keliaudamas per Inlakiu 

apielinki, girdėjau szitoki at
sitikima: Czia gyvenanezio 
latvio U. vaikelis ejes in rėja 
(jauja) sziaudu parneszti ir at
radęs pasikorusi žmogų. Žmo
gus buvęs gerai apsidaręs; lie
tuviu tautybes. Tas žmogus 
gyvenęs Lodzės mieste jau 25 
metus, bet paskutiniame laike 
nejturejes pasporto, todėl bu
vo siunstas in savo valscziu 
gauti nauja pasporta. Keliau- 
nant jam pritruko pinigu. In
lakiu miestelyje, tūla žydelka 
jam indavusi kelias kapeikas 
ir jie ejes toliau. Keliuose lie
tuviu kaimuose inejes ir mel
dės koki kąsneli duonos ir no
rėjęs pernakvoti, bet visur li
ko atstumtas. Nelaimingas 
žmogelis kur nebegaledamas 
nusiraminti, inejes in U. rėja 
ir pasikoręs. Paskui tie patis, 
kas jo neprieme, neberasdami 
ant jo kaklo szkaplienu, “die
vobaimingai” iszaiszkino. “Jei 
butu turejes szkaplierius, ne 
butu pasikoręs”.... Yra me
nai, o nėra meiles ir szviesos!

Duquesne, Pa. 28 Rug.’ 11.
Brangi “Saules” Redak- 

cije:—
Tasai daneszimas apie pra 

kalbas kun. Tumo, buvo pa
duotos labai melagingai nes 
asz ir buvau ant tu prakalbu, 
ant kuriu kalbėjo kun. Tumas 
ir Oliszauckas. Daneszikas ra- 
sze buk kunygas kalbėjo žmo- 
nim kad žmonis nemirszta tik 
stimpa, tai yra neteisybe o gal 
tasai žmogelis buvo už daug 
užsitraukęs kad nesuprato 
kun. Tumo kalbos. Priesz ko- 
lekta, grąžei pasakojo apie 
Lietuvos praejte ir darbus o 
po surinkimui auku grąžei pa- 
dekavojo visiems*** Kun. Tu
mas kalbėjo buk vilmskinei 
yra toki tamsus kaip buvo 
szimta metu adgal, turi nedide 
les grinezes kuriuosia žiemos 
laike, laiko karves, avis, visz- 
tas o patis su gyvuleis gyvena 
neturėdami lovų tik guli ant 
suolu ant kuriu kaip szunis 
guli su kailinėmis žiema ir va
sara ir t.t.

Buvusis ant prakalbu.
(Ar tai vilenskieje ar kai- 

miszkei ar suvalkinei, mums 
visi, ir visi lygūs ir visi muso 
brolei o jago kun. Tumas teip 
iszsireiszke priligindamas savo 
europiszkus brolius prie szunu, 
tai yra geda paežiam kunin- 
gui. Su tuom daneszimu užbai 
geme taji dalyka ant visados.

Toronto, Kanada — Juo- 
zupas Isoda kuris angliszkai 
prasimine (Soder) Lietuvis li
kos aresztavotu 18 Aug. už 
daug paezista per jiojo antra 
paezia (Matukaicziute). Iszgir- 
dus antra pati kad žmonis kal
ba buk jiosios vyras yra pa- 
cziuotu 18 metu dažinojus kur 
randasi pirmutine pati, susi- 
nesze su jiaja ir pripažino kad 
Isodas yra jiosios vyru. Antra 
pati nelaukus ilgiaus' davė apie 
tai žine palicijei idant areezta- 
votu apgavika. Kada pateko 
in rankas teisingystes, prisipa
žino prie visko sude, kuris nu
baudė Isoda ant vienu metu 
in kalėjimą. Kaip girdėti, tai 
tieje ka Isoda pažinsta tvirtina 
buk tai jiojo trecze pati. Isoda 
gyrėsi buk jisai yra masko
lium, nes tas neteisybe yra ji
sai grinas lietuvis.

— Czionais randasi
dydelis būrelis Lietuviu apie 
kuriuos prisiunsiu platesni ap- 
raszima trumpam laike.

— Torontietis.

gana

RYGA.
Skenduolys.

Tūlas Blakis, gyvena Szrein 
busze, liepos 9 diena vakare, 
prigerės degtines sėdo in lai
veli ir važiavo in Kiszežeri 
žuvauti, bet, vargszas, pava
žiavęs nuo kraszto, užsidegęs 
lempa norėjo prikabinti prie 
laivelio, tuomi tarpu pasviro 
laivelis ir žuvautojas Blakis ir 
nuėjo in dugną. Ant rytojaus 
buvo atrasta laivelyje kaili
niai, kurios su savim buvo pa
siėmęs; o jisai pats buvo at
rastas tiktai 5 diena.

Tai prie ko degtine priveda!
Liepos 18 d. Kiszežeryje bu 

vo nuskendusi viena mergaite 
18 metu nuėjusi maudytis, bet 
nelaimingaje pasisekė isztrauk 
ti. Isztraukus ir atvažiavus 
greitajai pagelbai tapo atgai
vinta ir nugabenta in ligonbu- 
ti Reiketu būti atsargesnem! 
Su vandeniu nėra juoku!

Panevėžys.
Pas mus gaisrai vis dar ne

siliauna. Liepos 28 d. Vieno- 
; lyno gatvėje sudege 4 namai. 

Stebėtina, kad ta vieta jau 
| treczia vasara ugnele aplanko.

Duryfea, Pa.— Viskas 
czionais butu gerai, nes pasi
geria muso broliezei buna ga
benami isz karezemu ant veži
mu. Ar ne gerai parneszti sau 
dinerkute, namon, sesti prie 
stalo ir skaityt “Saule?” Pa
bandykit, o persitikrinsyt, jog 
smagiau praleisyt vakarėli.

— Ne senei užsidėjo czio
nais Lietuviszkas klobas in ku 
ri prisirasze gana skaitlingai 
sąnariu. Dieve padek naujam 
užmanimui ir kad naujas klu
bas augiu kaip ant mielių.

Pittston, Pa— Aplinki
nėje darbai ejna gerai, pribu
vusiems ne sunku darba aplai- 
kyt. Lietuviu yra dydelis bu- 
relisjnes kaip katroms moterė
lėms reikalinga labai yra Bal
truviene.

— Atsibuvoj'czionais ne se
nei puiki veselka ir butu vis
kas gerai nueja, tik ne kurie 
ne buvo užganadyti isz viry- 
kes ir badai aplaike nebagele 
kelis ypus. Tai nepadorei ap
siėjo, jago valgis nepatiko rei
kėjo nevalgyt.

Wilkes-Barre, Pa— 22 
diena Augusto mirė jauna 
mergina 20 metu senumo Jo
anna Raisiute kurios laidotu
ves atsibuvo ant ajriu kapiniu. 
Kun. Vizgirda laike pirmas 
miszes o kun. Kudirka isz Ed- 
wardsvilles antras ir turėjo 
puiku pamokslą kuris sugrau
dino visus klausitojus. A. a. 
Raisiute buvo giesmininke nog 
jaunu dienu, kuriai koras pa
aukavo puiku vainiką, o teat- 
relo kopa teip-gi paaukavo 
puiku vainiką, nes buvo sana
vę tosios kuopos ir geriause lo- 
szyke. Joanna paliko dydeliam 
nubudime savo naszle motinė
lė, broli ir sesute. Lai silsisi 
amžinam pasilsi po savo geru 
darbu ant szios aszaru pakal
nes.

— Hanovere vagis nutru- 
cino du szunis prigulinezius 
prie Stasio Stankevicziaus, po 
tam insigavo in narna paėmė 
300 doleriu, kelis ziegorelius 
ir kitokiu brangiu daliku. Va
giu lig sziam laikui ne suėmė.

Gilberton, Pa.— Ana die
na likos suriszti mazgu mote- 
teristes Peter Seader su Annie 
Stank isz Maizvilles. Laikrasz- 
czei skelbe buk tai Lietuvei o 
kun. Staniukonis suriszo maz
gą moteristes. (Gal but kad 
Lietuvei, bet isz pravardžių to 
ne galima patvirtint R.),

— Redingo policije suėmė 
septinis kaltininkus kurie ba
dai paėmė isz kasikiu 26 pė
das fuzo ir 10 svaru dinamito. 
Kožnasjlikosi pastatytas po 300 
doleriu kaucijos lig provos, už 
vagysta ir peržengimą kasikiu 
tiesu Pennsylvanijoi.

Scranton, Pa.— Kokia tai 
Julie Mikosziene isz Austin 
Heights apskundė Juozą Stem 
pora ant $1000 už apkalbeji- 
ma ir nupleszima szloves.

—•’ Mikas Dorusas buvo aky 
vu dažinot kaip iszrodo mieg- 
kambaris savo kaimyno Mar
tino Szimanskio. Iszsirenge in 
sveczius nakties laike, nes Szi- 
manskis, patemino tai in laika 
paszauke palicijanta, kuris ne- 
praszyta sveczia nuvede in ka
lėjimą. Ant rytojaus likos nu
baustas ant $25 už nesziojima 
ginklu.

“Pataikė dalgis ant 
akmens.”

Trumpi Telegramai.
§ Columbus, Da.— Miss Jes 

šie, duktė Ben Franklino, kuri 
turi 28 metus amžiaus yra tik 
30 coliu dydžio o svėrė vos 39 
svarus. Yra gerai iszmokinta 
yra szviesi moterele.

§ Scranton, Pa.— Praejta 
nedelia nupuolė czionais nak
ties laike sniegas. Szilumos 
taja diena buvo tik 48 lipsnei.

§ Nagis, Francuzije.— Du 
oviatorei rado mirti per užside 
girna lekiojamu maszinu. Pul
kauninkas Grailly sudege ant 
smert.

* Jagu butu iszverstas ge- 
ležkelis no žemes lig saulei ir 
jagu treinas ant adinos daeitu 
30 milu,

Grand Rapids, Mich.
— Czionaitiniam fabrike 

Pulp Mill vieszpatauje dydelis 
neužganadimae terp darbinin
ku, kurie yra priversti dirbti 
septines dienas ant nedelos o 
priek tam virszininkai fabri
ko mažai duoda pasilsio ant 
piet o jagu ne ejna dirbti Ne- ir nakti, dasiektu saule in 350 
deloje tai buna praszalintu metu.— Lig saulei 91,980,000 
nog darbo.

be perstojimo diena

miliu.

(Atsitikimas isz m. 1812.)
Buvo tai 1812 mete, kada 

ant nelaimingos muso tevines 
Lietuvos užklupo Prancūzai, 
kaip lapai nog medžiu o plesz- 
dami kur tik pasisekė ir kas 
tik papuolė in jiu rankas, žmo
nis turėjo jeszkot vietos girriuo 
šia ir kainuosią.

Grinczele Taupuczio stovėjo 
apie puses viorsto nog girrios; 
pasinaudodamas isz teip arti
mos saugios vietos. Tauputis 
tankei atlankydavo savo grin
czele.

Viena diena pribuvęs su sa
vo motere ir grinczele, vaikus 
pastate ant sargybos lauke, o 
pats su motere pradėjo užkur- , 
ti pecziu, paskerdė riebu par- 
szeli, pagamino ir iszkimszo 
salduminais, indejo in pecziu 
ir lauke pakol iszsikeps.

Jau parsziukas konia baigė
si kept o kvapas nog kepsnies 
prasiplatino po visa grinczele, 
sztai vaikai inbego staigai in 
grinczele szaukdami:

— Prancūzai parjoję....
Visi tuojaus nubėgo in gir- 

ria,— Tauputis pamislino ja
go parezeli Žalnieriai suvalgis, 
tai pati su vaikais kens bada, 
persižegnojo ir pasiliko grin
ezioje: nepoilgam Prancūzai 
apsiaubė grinczele o apicierius 
su keleis Žalnieriais inejas in 
grineze paszauke in Tauputi;

— Ar ne turi ka valgyt ?
— Ne turiu ponuli! ir ne 

verta buvo pas mane atsilan
kyt ir palikti savo pulko, pas
kui kuri gal daugiau jaueziu 
ejna ne kaip czionais randasi 
iszalkusiu pelu.

— Matyt, kad isz tavęs dide 
lis smarkumas.

Tai kalbėdamas oficierius 
davė ženklą su ranka ant pe- 
cziaus, vienas isz žalnierui pri
siartino atidarė pecziu ir isze
me konia iszkepta parszeli pa
dėjo ant stalo.

— Ejk, szen gaspador— ta 
re oficieris in Tauputi, kurie 
godžei žiurėjo ant parsziuko— 
sumelavai, kalbėdamas man, 
jog nieko ne turi valgyt, reike 
tau padaryt pirti už tai pasa
kyk kaip vadiniesi?

— Akmuo!
— Akmuo? matyt kad esi 

kietas, o asz vadinuosiu Dal
gis o idant tave pertikrint jog 
esmu asztru, pradek ragaut 
taji parszeli, nes kaip tu pra
dėsi teip ir asz tave pradėsiu, 
jago nupjausi galva, tai asz 
tavo galva nupjausiu, jagu ko 
ja tai ir asz tau koja, žodžiu 
tarent ka tu parszeliui padari- 
si tai asz tau.

E, ponuli ne daryk juoku o 
kaip asz pradėsiu taji pareze
li....

— Bukie tvirtu— atsiliepe 
oficieris— jog duota žodi da- 
laikysiu, na pradekie.

— Ka ponas liepe tarnas 
turi daryt.

Tai kalbėdamas, Tauputis 
pakeli uodegelia pereziuko 
inkimszo pirszta in užpakali, 
pasuko kelis kartus su pirsztu, 
iszeme truputi iszkimszimo, 
aplaižė ir nuleido akis.

Apicierie nusijuokė, pasuko 
usa o uždavęs isz palengvo 
Taupucziui in peczius paszau
ke:

— Geras isz tavęs vyras! 
pataikė dalgis ant akmens!... 
valgyk pats parszeli o asz su 
saviszkeis josiu toliau in svie
tą.

Isztares tai sėdo ant arklo 
ir nulėkė visi o Tauputis džiau 
gesi, jog teip lengvai davėsi 
jiam iszgialbet parsziuka, nu- 
nesze in girria del paezios ir 
vaiku, valgydami gardu kepe
ni, juokėsi ir apsakinėjo ta, 
ka jau skaitytojai augezeziau 
skaitė.



RVAROKE
Kaimine Apisaka.
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Tėvas Jonuką nori nubausti, 
Ant pikniko ejti sudrausti, 
Nes Mikas teip gi nuėjo, 

O su juom ir Jonas ejti norėjo.
— Kur Mikas?

per 
visa

per

Ir jis buvo kaip tas neregįs: 
ėjo, ne žinojo in kur eina Lai
kais jiam rodos kas kalbėjo: 
Lukosziau, atsiminkie, paim- 
tie savo ponia už keteros, ba 
pamatisi ezlektai iszkirsi, nes 
gražus žodžei Jules, bile mažas 
prisilaižimas, tuojaue ta .baisa 
užstebinejo. Dvaroke, vietoja 
prie jiojo pereimainit ant kai- 
muotes, persimainė in velnee 
žino kokia: Nusikirpo trumpai 
plaukus, pasisiuvde ne szioki 
ne toki surdota ir pasiliko 
ant juoko cielam kaime. Toji 
permaina da vis butu nie- 
kuom, tegul ir permaini savo 
proseniu-būda, ka niekam gar
bes ne atnesze, bet gali vest 
gaspadoriste, jagu kas prigu- 
lintei dirba kaip Dievas prisa
ko ant savo dirvos—nes jije 
matidama jog nieko jau del 
josios ne atsakis, kas kartas 
ižgalinejo daugiau.

Ant visokiu niekniekiu,— 
ant žibucziu ir gardumelu, nue 
jo visi sudėti skrineleje pinin
gai, kada jau tuju ne buvo o 
motere nuolatos skalijo apie 
naujus iszmislus, pardavė je- 
vus da ne pjautus, užstate ži- 
dui szmota dirvos, ir teip 
ne apsižiurejima iszniko 
varguve.

Beda pradėjo skverbtis 
visus pliszius.

Kada tas dėjosi su Luko- 
szium, Kaulas tuom laik stūmė 
savo varginga, bute kaip ga
lėjo, ir jau be rodos ir paszel- 
pos savo draugo, ba tas apim
tas visokeis ergeleis ne turėjo 
niekados laiko atlankyt savo 
draugą, o velei ne turėjo drą
sos nuejtie, ba žinojo, jog Lu- 
kosziene kreiva akia žiurėjo 
ant jiojo už peikimą josios, o 
velei ne mokėjo ir ne drįso 
iszsižiot prie teip puikios po
nios.

Giveno po senovei gindama
sis no bedu, kaip žido kumeli 
no mušiu, o kad muses tiktai 
vasara, o vargas kožname lai
ke, tai ne buvo linksmas gi- 
venimas del Lukosziaus.

Viena karta velibu rudeniu, 
neszdamas isz girtos naszta sza 
ku ant pecziu, pamate taukuo
sią mergina, kasante bulves. 
Saule jau buvo senei nusilei
dus, pradėjo temt o jije nuo 
latos kasa ir kasa....

Divijosi tuom velibu vaka
ru, ba jau niekas laukuose ne 
buvo.

— Padek Dieve!— tarė Rau 
las,— jau laikas palaut ir na
mo ejtie.

— Kad gaspadoris liepe ta- 
je lisia nukąst, tai reikia klau 
šit.

— Kad jau naktis, t
— Ka darit: szvintant 

dedu, temstant baigiu 
ne darba.

— Ir ar daug jau szedien 
prikasei ?

— Keturis maiszus ir puse.
— Del Dievo! mergele, jog 

geriauses darbininkas vos du 
maiszus ant dienos prikasa.

— Jau asz papratus no jau
nu dienu, tai vis daugiau galu 
negu kokis kitas darbininkas. 
Kitos merginos mielėmis viso
kiomis užimtos ir rimoje ant 
szakes, žiūrėdamos ant praei- 
giu, asz turiu dirbt, ba nie 
kas už dika szmotelo duonos 
duoda.

— Juk teip, tai teisibe, nes 
ant pagalos ir pajėgu gali nus- 
tot.

— Dėkui Dievui’esmiu svei
ka, o velei Dievas žmogų sut
vėrė del procios, asz esmių 
drūta, jog rodos puse vežimo 
pakelcze.

Teisibe, drūtai iszrode, turė
jo storas rankas, kaip gero vi
ro ir stambaus sudėjimo kūno.

Kaulas žiurėjo ant merginos 
o iszrode patogei. Akis turėjo 
melinas kaip vosilkas, lupos 
raudonos, o plaukai stambus 
geltoni supinti in kasas, net 
lig juostai.

— Na, tai dėkui Devui ir 
pabaigiau, laikas grižt namon 
—tarė užsidėjus szakute ant 
pecziu.

— Dabar galesiva 
ejtie vienu kėlu ?

— Tai gerai, ejsiva.
Ejdami sznekuczevosi apie 

ezi ir ta. Raului, kuris buvo

pra-
savo

abudu

labai lėtas kalboje, lig liežuvis 
pasileido, pradėjo merginai pa 
sakot apie savo bedas ir var
gus, rodos kad jaje pažinojo 
no mažumes, ’jije klausi tuju 
skundu o paskui tarė:

— Kas ne gali užsilaikit ant 
kėlu margu, tai turi turetie 
karvukia ir tai reike užsiau- 
gnit o tai daug ženklina. Ma
no gaspadoris teip-pat turėjo 
szmoteli žemes, o paskui pirko 
daugiau, o tai susilaukė isz gi 
vulu ir parszu. Žinau gana ge 
rai, ba konia užaugau pas jin.

Toji iszmintinga rodą labai 
patiko Kaului, ir pamislino 
sau:

— Tai, vireli, tokia jauna o 
tiek turi iszminties,— ir lare 
garsei.

-- Labai tai gražu dirbt 
sunkei del kitu naudos, ar tai 
ne butu geriau dirbt del tėvo 
ir del motinos?

— Ne turiu ne tevelu ne jo
kiu giminiu ant svieto. Toli
mas gimine paėmė mane pas 
save, tai ir atidirbu už tai.

— Vis tai sunkus gyveni
mas-

— Man suvis ne sunku,— 
asz pripratus.

— Ant savo butu lengviau.
— Kas ne turi savo, tam ir 

svetima duoneli gardi.
— Tai teisibe, nes ar-gi tau 

niekados ne atėjo ant mieles, 
jog galėtum iszteket už viro ir 
turetie savo locna varguve ?

— O kas mane biedna ims? 
nieko ne turiu, o ant galo ir 
be to galu givent.

— Teip visos merginos kal
ba, kol da jaunos, o kaip arti
nasi senatve, tai kožna gailesi 
savo jaunistos.

— Ka darit, žmogaus dalis 
rankose Dievo, asz žinau, jog 
gaspadorei nesigailės Įszauksz- 
to viralo ir szilto kampelo.

Teip sau sznekuczuodami, 
dažinojo Kaulas, jog toji darb- 
szi mergina turi varda agniesz 
ka Stragalute, o tasai gaspa
doris pas katra buna 
jonas Vaga.

Sugrižias namon 
bulviu, pavalgė ir 
daržinaitie miegot, o sapnavo 
visokius divus:

Sapnavo, jog jiojo grinczele 
je szvaistesi kokia tai ypata.

Ilgai ne galėjo suprast kas 
tai do viena, o kada gerai in- 
sitemino, pažino, jog tai Ag- 
nieszkeli. Isz kur jije .ėmė
si ? klausė pats saves, o tuom 
laik triūse grinczeleje ir vis
kas grąžei isz rode.

Tame ant stalo stato gera 
valgi jog ir ekanomas valgitu, 
dirsteli in tvarteli, randagriebe 
kiaule su deszimts parszelu, 
dirstele in tvarta rado pora 
karvukiu, cze velei kitam tvar 
te rado pora arklelu. Isz to vi
so Kaulas ne gali atsidžiaugt. 
Agnieszka-gi stovi ant vidu
rio aslos su samcziu rankoje 
szaukdama:

— Kaulai, tai viskas tavo!
Tame pabudo, pratrine akie, 

pasikasė galva ir apsidairė ap
linkui nuėjo in grincze, viekas 
stovėjo ant .savo vietos, teip 
kaip reike. Kerczioje stovi 
prastas stalo eujuodiae, naszta 
szaku parneszta isz girrios, 
biekuti žemiu no bulviu—ir 
tai visa paroda!

— Ka cze in sapna paiset— 
teip žmonis sako, o vienok isz 
sapno žmogus pažino laikais 
kae jiam kenke ir ko ne pri-

Sabasti-

iszsivire 
nuėjo in

tenka, tai ir muso Kaulas ap- 
siau damas klumpes mielino 
apie savo sapna.

— Kas-žin pamislino sau— 
ar tai ne yra no Dievo prane- 
szimu, ka turiu pradėt szitame 
varge, juk mergina apsukri ir 
drūta prie darbo. Kas-žin, kad 
pamėgint? Juk tai viskas no 
Dievo paskirta. Juk jau man 
ir nubodo vienam givent, 
dvieje ejs geriau. Paimsiu pir- 
szli nuėjau pas mergina, vale 
Dievo!

Ir teip padare, kaip pamie
lino. Sulaukus vakaro nuėjo 
su pirszlu pas mergina.

Buvo tai Nedele, gaspado
ris su savo paczia buvo sugri
žias isz bažniczios, o Agniesz
ka stelevo pietus.

Pagarbinia Dieva, pirszlis 
iszsieme isz kiszeniaus kvorti 
ni buteli su arielka.

Pamaczius mergina, suprato 
kas cze iždume in kamara.

Ne del ko kito pabėgo, nes 
i tai buvo tokis papratimas, 

slėptis no jaunikio ir pirszlo.
Pirszlis nevos to ne matin- 

damas, pradėjo savo paprasta 
pasaka szitais žodžeis:

— Sabastijonai, mums din
go avaiti ar laikais pas tave 
ne užklido; ira tai labai gera 
avis, numanai kad pas jus gali 
būtie.

— Ira nes ne žinau kur ijje 
dingo.

— Tai mudu surasime, ba 
be josios ne galiva būtie.

— Kad jau teip užsispirete, 
tai galiu jaje pajeszkot, tiktai 
ne žinau, ar ant mano szauki- 
mo atsilieps.

— Reiketu pabandit, gal ir 
atsilieps.

Tada gaspadoris nevos pra
dėjo jieszkot savo augitines po 
visus kampus, szaukdamas:

— Agnieszkele, Agnieszke- 
le— ateikie szen, puikus sve
telei ant tavęs laukia.

Nes ijje sėdėjo kamaroje 
kaip trusziukas ir rodos ne ži
nojo apie ka czion ejna.

— Man rodosi,— tarė pirsz 
lis, jog ten už duriu kas tokis 
suburzgėjo.

— Tai gal peluki.
— Pajeszkosime tosics pe- 

lukes.
Ir nusidavias in kamara isz 

trauki mergina už rankos, o 
toji turėjo užsidengus akis su 
žiursteliu.

— Nesibaidink Agnieszke
le— tarė pirszlis pildamas in 
stikleli arielka— juk mes sa- 
viszkei ir praszo tavęs szitas 
Kaulelis idant ižgiartum stik
leli.

— Na jau ižgiark, nesijuo 
kavok!

Po ilgai deribai atsisukus in 
kampa, ižgeri paduota stik
leli.

— Muso mergina:— paszau 
ke abudu pirszlis su jaunikiu 
plodami rankomis— o dabar 
Kauleli galėsi duot ant užsa
kiniu.

— Da ne ira stroko — pra
kalbėjo pagal papratima— da 
jauna ne drąsi— tegul palau
kia.

— Vilkinta veseile ir atsza- 
les valgis niekam ne ejna ant 
sveikatos; szitokis jaunikis 
kaip Kaulas, tai sau gaspado
ris ant savo locno szmotelio 
dirvos, reikalauje gaspadines, 
ba ne turi kam apskalbt ir pa- 
gamint valgi.

(Toliaus bus J

Bostone viena dora mergina, 
Bjaurei padare gana, 
Tevelus savo pamėtė, 

In kita miestą nusibastė;
Su luteronu apsiporavo, 

Na ir vyra gavo.
Ka ant to gali sakyti, 

Ir kaip mislyti ?
Del ko teip padare, nežinau, 
Bet tokiu triksu negirdėjau, 

Kad ir iszrode ant dievuotos, 
O bet buvo nuomones kitokios;
Merginos ant niekszo žiuri, 

Ne ant vieros, kokia kas turi, 
Anglikas geresnis,
Ir poningesnis, 

Ant Lietuviu ne žiuri,
Ba už grinorius turi.

Westville padūko tris bobos, 
N t žtnonim dydelis pavojus, 

Geda visiems daro,
Net sarmata ka jios ten isz- 

daro.
Per dienas ant žmonių loję,
Visos tris smarkei balavoje,
Badai in paikszu narna už

daria,
O tada žmonim nieko ne pa- 

daris.
Mano meisteriui turiu pra- 

neszti,
Apie pasiutima vyru ir da- 

neszti,
Nes ir keli svaiguli gavo, 
Visiems dydele geda daro.

* » »

Badai isz Skrantu atsibaladojo, 
Czionais apsistojo.

.Ingo neapsimalszys, 
Tai palicije juos iszvarys, 
O ir asz su kocziolu prigial- 

besiu, 
Per kupras gerai užduosiu.

Nepraszitam pas pecziu vie
ta. Tankiause jagu kur kokia 
besiedele atsibuvineje, tai at
siranda tokiu, jog nepraszyti 
iulenda, o jau ka in veseile 
ant vakarinu, tai kaip amaro 
prisigruda. Žinoma, sulen a 
vyrai ir girtuoklei, kad už dy
ka atsigerti. Viena tokia bo
bele Malianojui, tai andai la
bai rugojo, kad josios ant ban- 
kietelio neprasze, tai norėjo 
nepraszyta nuslinkt bet pabi
jojo.

Szendien susirietus plusta, 
O kaip burna iždžiusta.

Tai adjutantas biro parvelka, 
Ir tiek gere, jog nepasivelka.

O liežuvi ilga turi, 
Loję kas ir ne priguli, 
Pavidi kožno susiejimo,

Ir pasilinksminimo!
Nog pavietres ir vainos, 

Ir nog bobos tokios,
Saugok mus Dieve!

Szenadori tris misiukes teip 
akis užsiliejo,

Jog vos isz vietos paejti ga
lėjo,

Viena kaip ne gyva gulėjo, 
Spardi gulinte kas tik norėjo; 

Į Kas daugiau buvo, nesakysiu, 
' Maitele tik del vaiku nutilesiu.

Kol moterėliu pasiutimas ne 
ižgaruos,

Lietuviu vaidas ne pasi- 
kials niekados.

Tai

Jau tik Cedar Rapidse beda, 
Jagu burdingieriai toki gyve 

nim a veda, 
Patis turi valgi iszvirti, 
In dinerkes prikrauti. 
Mat boba sustreikavo, 

Užpiko kad in Lietuva 
važiavo,

Su vyru per dienas ėdasi, 
Kaip gyvulei kandasi.

Mėsininkas, 
Ir sztorninkas, 

Prie duriu baladojęs, 
Per valanda atsistojęs.

Butau daugiau apie jia pa
giedojus,

Nes atvažiavo mano automo 
bilus, 

Turėjau važiuoti toliaus 
Tuom kart ne turiu dauginus. 
Apie naktigoninkus pagiedos 

Taradaįka 
O tada žinos kad su juom 

baika.

19,900

darbi-

ne

ne

Westfrankforte motinėlė atsi
rado, 

Sorkes su dukrelėms iszdaro, 
Žmonis apjuodina, 
Visus iszjuokina.

Liežuvei ilgi kaip dyselis, 
Pažinsta jiaises daugelis,

Sžiupinis.
* Vokietijoi randasi 

gidintoju.
* Amerike randasi

ninku kurie dirba ant gelež- 
keliu suvirszum in 827,000.

* Rusijo randasi 44,000 an
gį ekasiu.

* Suvienituose Valstijose 
randasi 65,950 lokomotivu.

* Birminghame, Anglijoi, 
fabrikas padaro per diena 20,- 
000,000 knipkiu.

* Vokietijo užaugina per 
meta 2,000,000 kanarku, o ku
rios parduoda už $3,000,000.

* Gyventojai Czikagos mies 
to suvalgo kas mėtas 350,000,- 
000 agurku.

* Veseiles: Po 5 metu po- 
ruoezei apvaikszczioje medinia 
veseile, po 10 m. eini n e, po 15 
m. kriksztoline, po 20 m. pur- 
celenine, po 25 m. sidabrinia, 
po 30 m. perline, po 40 m. ru
binine (brangiu žemeziugu), 
po 50 m. auksine, po 70 m. 
deimantine, o paskui?— su 
špatu per pilvą.

* Ilgiauses telegramas ma
riose 2,700 miliu.

* Cieloje Danijoje nesiran
da ne vieno žmogaus kuris ne 
mokėtu skaitit.

, Truputis apie rieszutis ir 
kitokes sėkleles turintes 

suvijo riebuma.
Žiemos laike, kada būna rei- 

szutu, migdalu ir tam pauasziu 
branduolelu, kuriu galima 
gaut kožn m krome. Verte 
tu-gi ant to užsistanavit, ko
kia nauda atnesza del žmogaus 

į tiejei “gardumelei.”
Szitai žinotie reike, jog tie- 

j jei “gardumelei” yra svarbiu 
. maistu, o tai del to, jog turi 
, eavije daug aliejaus įir balti- 
į mo auguolinio. O kad yra 
, gardum daigtu, tai ir reike ka 
. daugiause valgit. Su rieszu- 
. tais ir migdalais, dadejue ra- 
, zinku arba vinuogiu ir viena 
, ar du obuolus, o atsigėrės czis- 

to vandenio, gali puikei pasi
drūtint. O prie tam ne gerklei, 
ne viduriam nieko ne kenks, 
kaip pavalgius mėsos su viso
kiom asz triom pritaisom.

Baltimas auguolinis, radan- 
tisis rieszutuose, migdaluose ir 
tt.,yra panaszus in baltima žve 
rini. Del auguoles yra jis drau 
ge su tauku, aliejum auguoli- 
niu ir tas yra labai maistingu, 
sukuopintas yra auguolese 
aliejus ir baltimas ne kuriose 
vietose ant zoposties greito 
tarpumo auguoles: Reikale isz 
sivaiksztineje toji maistinga 
medega po augole, persimai- 
nidama atsakanezei duoda tar
ną auguolei.

Ir konia žmogaus aliejus au
guolinis turi pereit tūlas at
mainos, koluk muso kūninis 
sudėjimas sunaudoję. Del per
dirbimo tuju aliejų ir baltimu 
pritarnauje tulžis. Tulžis vis
ką viduriuose davadina, viso 
kias dales valgio skirsto in kur 
reike: riebuma, baltima, skisti 
ma ir del kraujo dalis pasilie
ka. Tosios visos dales per tul
ži at kirtos priduoda žmogui 
krauja kūno, sziluma ir givi- 
be.

Kitos-gi daleles rieszutu ir 
kitokiu branduoliu, katros ne 
eina in kuna, tai didele veiks
me iszvere žarnose.

Vertibe maistinga visokiu 
rieszutu ir branduolu priguli 
ne no turinio savije baltimo ir 
aliejų, norint ne galime atskirt 
valgio tiktai žiūrime ant gar
dumo. Rieszutai turkinei ir 
prasti girrinei, no yra teip gar 
dus kaip užrubežinei, nes tuo- 
sus pirmutinius 'greieziau vi- 
durei sumala, nes tiejei užru
bežinei del menku viduriu už 
daug turi riebumu. Isz parga
bentu isz tolimu szaliu, tai ge- 
riause tinka migdalai.

O kad tai del žmogaus turi 
dideli ženklivuma sveikatai, 
tai mes duodame rodą, kad ka- 
nodaugianee valgit rieszutu ir 
migdalu žiemos laike.

Naujas Iszradinias.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

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

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

ODiNfiiPAWW 
visai Šeimynai randasi musų No. 3 katallogc 
Jame telpa apraSytuai suvirš 200 Ilgų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jie 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduole' 
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mu 
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki 81.00. Teip: 
paveikslai Ir prtkės yvalrių kvepenėių ir gydau 
Šių muilų, Perfumų, Elektro-gydanSių aparatų

X . ;O1 Rnbcrlnlų iSdirbimų, Paint), Štukų, Brukuojamų 
MaSinčIitj, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavin- 
govonlų Ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra
vardę. adresų Ir keletu markių apturės musų No. 3 
kaulingų dykai. RaSyk Sendicn, o už koletas die
nų Bita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
’.1.U-2.U8 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. ILL

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Girnakmenis aplinkui medi.
Praėjo jau tas laikas kada ūkininkai maldavo grudusPraėjo jau tas laikas kada ūkininkai maldavo grudus su 

girnakmenais ant miltu o kada instojo maszinos grinas iszme- 
ta laukan. South Dover, N Y. farmeris toki grina iszmete lau
kan po kuriuo pradėjo augti medis vidurije. Su laiku medis 
užaugo o girnas iszkele augeztyn kaip matome ant paveikslo o 
szendien yra vieta pasilsio del daugelio pakelevingu. Yra tai 
vienas isz akiviausiu suolu ant svieto.

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

S’.unozia Piningus in vigas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
\gentai. Mano agentūra yra po 

priežiūra Ohijos Valstijos.
Su virsz minėtais reikalais galite 

;>as mane kreipits per gromata ar 
įsabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpino 
Paszportus su patvirtinimu Konsulio.

Tik AntTrumpo Laiko
2-TRO. Meto “Linksma Valanda” labai 
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu 
talpinasi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu 
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivosl 
Žineles,42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu | 
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks | 
Szita Knyga turės skaitinio per visus metus. ]

PREKE TIK~$1.00.
Nusipirkite o Nesigailesite.

Ilgos Istorijos.
Raganos augitine 
Atsitikimas Lietuvio Varszave 
Szakinas, nedoras židas 
Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) 
Kuningaiksztis 
Ponas Storasta ir Velnes Boruta 
Motiejus Murma
Istorije apie Jenerolo dukteri ir 
sodauniko sunu
Sierata, Jonas Degutis 
Jurgis durnelis
Kaip Agute del saves rinkosi jauniki 
Rustibe
Tuszczes dvaras 
Baime per tris naktis 
Gudri motere 
Nedoras tėvas 
Simukas ir Magduti 
Žvirblei

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove 
Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas 
Ar turi adata
Juokinga klajda 
Stasiukas ir Urszule 
Juokinga pasakaite 
Vaito prisukimas 
Netikėta geradejiste 
Pirkimas velnio
V aidulis
Jurgis kokiu mažai 
Tomila
Mokink tingini ne lazda nes badu 
Kupcziaus laime ir nelaime 
Nusiszipsojimas 
Jasezultas
Ne imsi Vardo Dievo dovanai 
Razbaininkas Burauckas 
Petras Szaporas
No nutverus už rankos ne sakik 
Laidotuves
Senas sziauczius 
Nagrada už pasiszventima 
Sziauczius Drotelis 
Kupcziaus sūnūs
Apie Didėja Petniczia ir medžius 
Viernas tarnas
Sziauczius zokoninku
Debesėlis
Lape, vilkas ir blusa 
Apie bajme 
Pirszlej 
Vandens laszelo kelones 
Su maskomis pleszikai 
Atsikėlė isz grabo 
Nuneszta per zuiki laime 
Eglinciszkes virai 
Negivelo ranka 
Indijonu pasaka 
Tėvas ir tris jio sūnūs 
Antanas Beržiukas 
Nekantrus artojas 
Trijų budu moteres 
Abramkes pavojus 
Maži musu kankintojej 
G ūdras barzdaskutis 
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis 
Kaip maskolijo renka vaita 
Kaip pasidarė Pejpu ažeras 
Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanozios 
j )oros 
<aip ruski popai apsieina su 

parapijonais
Giduoles no sausgėlos 
Puikus nevidonas 
Naudingas priklodas 
Szuo atkerszintojum 
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas 
Pabuczevimas kūdikio 
Jankelis Puče 
Kaip bagoezius pateko in pekla 
Kitras čigonas 
Netikus papūga

DAINOS IR EILES.
Tris budrei (eiles) 
Lietuvos grožibe 
Žiemos laikas 
Prainant 
Gege ir gaidis 
Labora 
Kas yra didis 
Teisybes priežodis 
Viltis laimingu laiku 
Sziauczius ir Evute 
Del ko židai ne valgo kiaulienos 
Lietuviu būdas ir paproezei 
Isz Petrapiles 
Del mergeliu 
Pavasaris 
Lietuvos būdas 
Artojaus skundas 
Jiojo pirmoi meile 
Sanietas
Nelaimiu gadinęs 
Ant Ringos kapu 1887 m.

vagis

savo

Szventas Petras 
Visi ant Lietuviu 
Vilnis
Persisk rimas.
Rūtos daina 
Mislis
Apie jaunikaiezius' 
Tikri szirdies jausmai 
Lietuvio kelone ir gailestis 
Pfrma o dabar
Nekirstas rėžis 
Mano turtai 
Gaidis ir žemeziugas 
Paszaukimas
Ku-ku ir ku-ku 
Matita arba regeta 
Daina
Atsilikias pjovikas 
Daina sakalėlio 
Tututis ir peleda 

Ežia ir Katinas
Bite, uodas ir liepa 
Atsiminimai 
Skruzdės ir szirsze 
Maniemsiems 
Gandras 
Jonas Žižka 
Daina
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
Daina
Psalme
Skundas dukreles
Givenimas doro žmogaus 
Dainele
Apie tevinia 
O asz jio—jam kalta 
Dainele
Dainele 
Malda darbininko

AKIVOS ŽINELES.
Kaip su savim givena pikta pora ir 

kaip privalo giventi
Kaip žmones apie paukszczius mena 
Meile ir budai terp septiniu tautu 
Trumpi pamokinimai 
Kaip apsieiti sergant ant akiu 
Kas reikalinga sveikatai 
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti 
Kaip pažinti arklo metus 
Ar yra liga kaltūnas? 
Dideles pjuvines ant svieto 
Sugedimas viduriu pas kūdikius 
Persekiojimas spaudos 
Biskutis apie moteres 
Kaip butu Christusa iszluosave no 

židu
Isz bobiszku knygų 
Laime
Užtrucintos dovanos 
Rodos del geru gaspadiniu 
Moterių budai 
Kokiame amžiuje priguli poruotis? 
Intekme valgio ant balso 
Ar cukoris kenke dantim? 
Pervirszinis naudojimas druskos 
Tikėjimas Kiniszkas 
Geras spasabas 
Sriuba isz duonos su vaiseis 
Kaip ilgai medžei buna ant žemes 

NAMINIS DAKTARAS. 
Del ausu
Kaip skanduoli atgaivinti 
Kaklo skaudėjimas 
Priesz cholera
Del plauku 
Del noses
Ant nuszalditu sunariu 
Szlapioji dedervine 
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis
Geltlige 
Influenza 
Dieglis 
Pažandės
Užkietėjimas viduriu 
Gėlimas dantų 
Plauoziu uždegimas 
Ramatizmas
Ne noras valgit 
Niežai
Jago kojos prakaituoje 
Del kosulo
Trūkimas ranku 
Plauku auginimas 
Niežėjimas kūno 
Dantis czistai užlaikiti 
Akis
Galvos skaudėjimas 
Atgriebt nusinuodinusi 
Szamas vaiku burnelėje 
Kirmėlės viduriuose
Pradūrimas voties
Senos ronos
Džiova arba sukatos 
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Krauja sulaikiti 
Medus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldimas 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties
No kosulo.

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paozta. 
į-£p‘Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.“Yg)

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

W. Rynkexviczius
-:NOTARIUSZAS:~

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

- - - - • • Kantaras Bankinis ir parda viste Szipkorczin ant visokia Linij*

h Del Drangyscziu-
Pristatau puikes Szarfu 

Juostas, Kepuras, Karūnai 
Špilkas ir L L
Su kokiu nors reikalu 
kas-link Szipkorcziu, 
Piningus irt-L

pas mane# 
teuiog* *“

DiJiiaote Lietaviszlu Agentūra.
Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausiu ir 
geriausia Laivu, 
siuneziu Piningus in 

Visas Dalis Svieto 
*re i ežia use ir pigi a use. 
visi tie kurie per mus 
tunte apie tai geria žino 

Iszduoda Dostovierne 
lel tu ka nori savo dali
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Szveutas Petras 
Visi ant Lietnvia 
Vilnis 
Persisk rimai 
Rūtos daina 
Mislis 
Apie jaunikaiaiB 
Tikri szirdies 
Lietuvio keloieį^. 
Pirma o dabar 
Nekirstas rem 
Mano turtai 
Gaidis ir žemczEru 
Paszaukimas 
Ku-ku ir Ira-h 
Mariu arba rega 
Daina 
Atsiliktas pjoviku 
Daina sakalėlio 
Tututis ir pelėda 

Ežis ir katinu 
Bite, uodas ir liepi 
Atsiminimai 
Skruzdės ir sebb 
Maniemsiems 
Gandras 
Jonas Žižka 
Daina
Nelaimingi jmattis! ■ 
Daina ’ ■ 
Psalme
Skundu dukreles 
Gimimas dorotu 
Dainele 
Apie tevinia 
O asz jio-jam kū 
Dainele 
Dainele 
Malda darbininko

AKUOS Z® 
Kaip su savim frašb ■ 

kaip privalo j

&

agig
Kaip žmones apie peši . 
Meile ir bodai icipirp;e •• 
Trumpi patnocia 
Kaip apsieiti be 
Kas reikalinga nrin 
Kaip ir kokio cnh^-a 
Kaip pažinti arklo ta 
Ar yra liga bite’ 
Dideles pjūvis ut sa 
Sugedimas Tiizjpfirn 
Persekiojimą soil »
Biskutisapieaw? Į 
Kaip botu (fea sf >Į 

ridu
Isz bobiško kargi 
Laime
Užtrucintos donM 
Rodos del gera g^č 
Moterių budaimuieriu uuuai...............  ,
Kokiame amžiuje
T-i.l_____ 1Intekme valgio ant hk 
Ar cukoris kenkėte' 
Pervirszinis naudop^1 i 
Tikėjimas Kinialu 
Geras spasabas 
Sriuba isz duonos s na 
Kaip ilgai medici 

SAMD'IS BĮ®
Del aaso 
Kaip skanduoto atnn: 
Kaklo skaudėjimas 
Priesz cholera 
Del plauką 
Del noses 
Ant nuszalditu swuno 
SzJapioji dedervine 
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nnomirulis 
Geltlige 
Influenza 
Dieglis 
Pažandės 
Užkietėjimas vidurio 
jelimas dantų 
?laucziu uždegimu 
lamatizmas 
fe noras valgit 
liežai 
ago kojos prakaituoja 
>el kosulo 
rnkimas ranku 
lauku auginimas 
iežejimas kūno 
antis czistai užlaikė 
kis 
droš skaudėjimas 
griebt nusinuodinos 
imas raiko buaelej* 
mieles viduriuose 
id orimas voties 
ios ronos 
orą arba sukatos 
p gidinti plaucziu oLa- 
uja sulaikiti 
lūs giduole no daugel'’’ 
usmas galvos ir kojų uU*- , 
gėlimo ridunu I 
lurimas voties 
iosulo.

jausite ta KiypP* 
tus nusiuntimo.3^ 

itc

vicziu5
JA8:-
-fahanoy GtyJ1
du Mf Un*- & 
rdimh - ■

MDnir^

tu-liii M1’*' 
Piwi«'u

„Pa*

Nesusimylejo.
(Paveikslėlis isz bedarbes 

laiku.)

Buvo tamsus, rudens vaka
ras. Menkai apszviesta gatve 
vos pasivilkdamas, koja už ko 
jos, ėjo iszblyszkee, vidutinio 
senumo, augezto ūgio vyras. 
Gatves buvo tuszczios, nes ar
tinosi laikas naktinio pasilsio. 
Asztrus žiaurys vejas be per
trūkio kauke, tik retkareziais 
girdėjosi vežėjo pravažiavimas 
ir vėl paliko tamsu ir nyku. 
Dangus debesuotas, tik retkar 
ežiais isz už debesų pasirodyda 
mas menuo, liūdnai žiurėjo in 
einanti gatve vyra, lyg rodos, 
norėjo persergeti keleivi nuo 
nelaimiu.

Giliai užsimąstęs ir galva 
nuleidęs nepažinstamasis ėjo 
toliau. Jo skylėtus rubus, ku
riais jis buvo apsivilkės, vejas 
purtė be pasigailėjimo ir rodės 
tik nuplesz ir nunesz, kaip 
sziaudus nuo stogo. Nelaimin
gasis oakele galva pažiurėjo 
augsztyn ir dejuodamas bei 
aimanuodamas kalbėjo sau:

— Vieszpatie Dieve teisin
giausia! Kuom asz jau Tau 
taip esu prasikaltęs, kad Tu 
mane sutverei ir dabar leidi 
taip vargti? Kodėl taip netei 
singai pasauli suredei, kad da
bar vieni badu mirszta, o kiti 
nežino kur turtus dėti, vieni 
pusnuogiai nuo szalczio dreba, 
o kiti szilkais ir auksu apsikro 
ve dėvi?

Vargszas vos nusilaike ant 
kojų, o vejas taip kauke, taip 
draskėsi, kad rodos pagriebs 
pavargėli, isznesz ligi debesų 
ir trenks in kieta žeme. Varg- 
fzas atsirėmė in siena ir toliau 
aimanavo:

— Jau jeigu, Vieszpatie 
Dieve, manes nesigaili, jeigu 
asz esu Tavo akyse kaltas ir 
mane baudi, tad pasigailėk 
nors mano mažu kūdikiu ku
rie nieko nekalti, su pilnoms 
akutėms aszaru žiuri ir praszo 
duonos. Jau kelinta diena ne
turime ka valgyti. Jau viską 
iszsipardaveme ir pravalgėme, 
gulime ant pliku grindų ir dė
vime suplyszusiais rubais, ku
riu niekas nepirko. Pagailėk, 
Dieve, nors to mažiausiojo ma
no kūdikėlio Jonuko, kuris 
verkia vystykluose prie tusz- 
cziu motinos krueziu. Dieve, 
pasigailėk, susimylėk! Tu esi 
visa .mano viltis! Asz tikiu 
tvirtai, in Tavo apveizdos ga
lybe!...

Vargszas, žmogelis, atsiminė 
savo szeimynele: žmonele, Juo 
zuka, Jurgiuką, Onyte, Petriu 
te ir pati mažiausiaji ir myli- 
miausiaji— Jonuką. Atsiminė, 
kaip jis paliko visus alkanus 
ir j pats alkanas iszejo, bet visa 
diena iszvaikszcziojes, niekur 
nieko nerado ir nedrinsta tusz- 
cziomis rankomis namo pareiti. 
Atsiminė, kaip rytmeti isz kam 
bario iszeinant, namu savinin
kas keikdamas pasakė:

— Kaip szunias atsidursite 
viduryje gatves, jei sziandien 
neužmokesite už pereita mene
si kambario mokesti.

Ir vėl pradėjo, vargszas, pu
siau verksmingu balsu aima
nuoti, bet nieks jo neklause ir 
negirdejo, nes vejas bepalio- 
vos kauke, o miesto žmones 
saldžiai miegodami linksmins 
sapnus sapnavo.

— Ak Dieve, Dieve!— bal
siai sudejavo žmogus.— Szuni 
nieks tokiame szaltyje neiszve- 
ja in gatve, o ežia iszmes mane 
su serganezia žmona ir vaikais. 
Kur asz tada su savo mažiule- 
liais pasidėsiu ? Kas mus su- 
szelps kas priglaus, jei Tu, 
Dieve nesusimylesi ?

Taip, vargszas žmogelis-bė
dai bis, juo tolyn, juo karsztyn 
isz savo gilumos szirdies, sa
vais žodžiais, meldėsi prie Die 
vo. Meldėsi ir tikėjo, kad Die
vas yra ir jo iszklausys, ne
duos pražūti su žmona ir vai
keliais...

Apimtas daugybe vis< kiu 
mineziu, žmogelis ėjo gatve to 
lyn, nežinedimas ne kur ne 
ko eina. Ėjo lyg kad prie fabri 
ko vartų, lyg kur, dar norėjo 
karta mėginti savo laime, gal 
gaus darbo, nors jau treczias 
menuo, kaerytasjam darbda
vys atsakinėjo: Nereik darbi
ninku!

— Stoi!— suszuko isz už
pakalio balsas ir suskambėjo

palicistu ginklai, kuriu visas 
būrys isz už gatves kampo isz- 
lindo.— Rankas auksztyn! 
Stoi! Kur eini?

— Nežinau, niekur neinu,— 
persigandęs atsake nelaimin
gasis.

— Kaip tai nežinai? O kur 
ginklus dejai?

— Kokius ginklus? Asz jo
kiu ginklu neturėjau...

— Kaip tai neturėjai? O 
kur tavo draugai?

— Asz ne draugu neturė
jau,— teisinosi vargszas.

— Aresztuoti ji!— užsa- 
mandavo vyresnysis.

— Pasigailėkite! Asz nieko 
nekaltas. Asz teisingas žmo
gus. Asz... Mano žmona vai
kai...

— Senai mes tavęs jieszko- 
me ir dabar nebeisztruksi! Sa
kyk, kur tavo draugai? jŽinai, 
kad ežia tave szioje vietoje 
kaip szuni galime perszauti.

— Asz jokiu draugu... ne
žinau. Asz nelaimingas. Mano 
žmona, mano vaikai...

— Dabar jau neiszsisuksi!— 
perkirto vyresnysis.— Veskite 
jin in kalėjimą, o tenai rasime 
riska, kas mums reikalinga!...

Gauja palicistu nubėgo to- 
lyn,.odu su plikais ginklais 
nuvede žmogeli in kalėjimą ir 
uždare mažoje liudyneje gele
žinėmis durimis. Žmogelis ^ka
lėjimo geležinis nustojus žvan
gėti, atsiduso ir sukandės dan
tis pusbalsiu prabilo:

— Neiszklause Dievas! Kas 
žin ka veikia mano žmona su 
vaikeliais... Nesusimylejo...

P.K.

Kur tai židelis nepadaris 
giszefto.

Židas visur prisiduos, o ir in 
dangų padaris kele, žinoma 
tik už atsakanti užmokesti.

Danguje szendien buvo la
bai dydelis krutėjimas. Konia 
kožnam atydarinejo dangisz- 
kas varteles Szv. Petras. Pas
kutini ka inejo in dangų, bu
vo tai kokis ubagas, kuriam 
aniolai puikiause grajino kada 
perejo per dangiszka slenksti.

Tik da ne įinleido szventas 
Petras.

Pirmutiniu isz tu nelaimin
gųjų buvo kokis tai rudas ži
delis su maiszu ant pecziu, 
kaip rodos kupezius, antru bu
vo kokis tai puikei ^pasiredias 
ponas, mažo ūgio, žilas, su ku
prota nosia, kaip rodos kokis 
prezidentas banko ar gal gu- 
bernatris, turėdamas stora auk
aini lenciūgą ant kaklo.

Rudas židelis priejas prie 
jio ir užkalbėjo:

— Perpraszau ponulo, tai 
tave ir ne nori inleist in dan
gų?

— Na-gi ne. Ant žemes
terp kvailiu, turėjau gana gera 
pasisekimą ir garbe, nes ežio- 
nais esmių tai ligus.

Židelis pažiurėjas in auksi
ni lenciūgą susznabždejo:

— Perpraszau ponulo, ar
tasai lenciūgas yra recht?

— U-gi kaip, tikras auksas 
vertas 400 rubliu.

— 400 rubliu! aj vaj! j 
Ir pražibo jiam akis.
— Szviesiauses ponuli! Pa- 

darakim interesą. Ponas man
duosi ta lenciūgą, o asz tave 
in dangų invesiu.

— Tai gerai, kas man isz to 
lenciūgo, ymkie jin sau.

Židelis nuemias maisza nog 
pecziu, inkiszo in jin savo 
drauga, užriszo o pabaladojas 
in dangiszkus vartus.

— Ko nori? — užklausė 
szventas Petras.— Juk karta 
tau pasakiau smirdeliau, kad 
tau czionais vietos nesiranda!

— Ny, asz neinsipraszau, 
jago ne vale, tai ne, nes per
praszau szvento Petro, czionais

KUR BUNA
Antanas Rasitinis 23 m. senumo, 

kurio paveiksią ežia parodo. Paeina 
isz Suvalkų gub. Karklinu gmino.

Meskucziu kaimo. Paėmė nog manes 
piningu ir brangu ziegoreli, visko 
vertes 50 dol, Jaigu kas man duos 
apie jin žinia gaus 10 dol. nagrados. 
Duokit žine ant adreso: (iL °1)

Adam Aliszauckas
5 Foot St, New Haven Conn.

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 adreso: (g£ oj) 

Andrius Pranaitis,
409 E. Raspberry al. Shenandoah Pa

Pajieszkau gero kriaueziaus prie 
kialniu ir komzoliu darbas ant visa
dos ir užmokestis gera atsiszaukite 
ant adreso: (to 71).

Jos. Kimeza
Vandergrift, Pa*

Mano tikras brolis Juozapas Sližis 
paeina isz Kauno gub. Vilkomerges 
pav.’ Kurkliu para. Bliuvaniu so
džiaus 6 m. kaip amerike jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so,

.Ino. Sližas
Box 82 So. Superior, Wis.

Mano brolis Konstantinas Nenius 
paeina isz Suvaiko gub, Starapoles 
pav. Girdeliu gmino Kuczinsku kai 
mo praszau duot žine ant adreso.

E. Judvirsziene
818 Madison avė. Kewanee 111.

Pajieszkau sau merginos ant apsi- 
vedimo nejaunesnes kaip 17 m. ir 
nesenesnes kaip 20 m. asz esiu isz 
Suvalkų gub., Pajevonio pav., Ant
kainio kaimo, 19 m kaip amerike 
turiu buezerne, katra turi akvata te
gul atsiszauke ant adreso: (to 74) 

Ch. Oznieris
Warehouse Point Conn.

Mano brolis Jonas Žemaitis ir szvo 
gėris Nikodemas Zakiaviczius pir
miau gyveno Washington© steite. 
o dabar nežinau kur praszau duot ži
ne ant adreso:

Jos. Žemaitis
Strawn, Tex.

Mano brolis Tamoszius Tamulevi- 
czius paeina isz Suvalkų gub., Vilka 
viszkio para., Pilekalniu kaimo 20 
metu kaip amerike praszau atsiszaukt 
ant adreso:

.Ino. ^Baronas
Box 32 R F D. Byesville, Ohio.

Mano draugai Kazimieras Putra- 
mentas ir Feliksas Mastaviczus abudu 
paeina isz Kauno gub., Telsziu pav., 
Tveriu para., praszau atsiszaukt ant 
adreso:

V. Lukonavicz
335 Centre st. Glendale Carnegie Pa

Mano dede Kazimieras Mažeikas 
26 m. kaip amerike, teiposgi Juozas 
ir Antanas Jankauskuczei paeina isz 
Suvalkų gub., Starapoles pav., 
Skriaudžiu para., Tarputiszkiu kaimo 
praszau atsiszaukt ant adreso:

G. Jenkauskas
336—14 st. Niagra Falls, N.Y.

B. RAGAŽINSKAS

ne senei inejo kokis tai ubagas, 
ka tai jiam teip aniolai puikei 
grajino....

— Teip yra czion, yra. Tai 
ka?

— Ba jiam užmirszo savo 
maiszu ir prasze manes kad 
jiam paduoeziau.

— Krepszi priymsiu—tarė 
szventas Petras ir intraukes 
krepszi, vela uždare dangisz
kus vartus.

Perkitrias židelis pasiliko už 
duriu, idant laukti geros pro
gos insigavimo in dangų.

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, AmerikoniszKU ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

Introligatorne.“-*’
APD1BBTUVE KNYGŲ.

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

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso karatus. Adresas:

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

Pasilinksminimas pasažieriu ant laivu.
Pasažieriai plaukdami ant laivu per Atlantiko mares de- 

szimts ir daugiau dienu turi gana laiko ant visokiu pasilinks
minimu. Ydant praleisti nuobodu laika užsiyma visokeis szpo- 
sais ir zobovoms. Jago randasi ant laivu aktorei tai atlosze ko 
kius perstatymus o atejga nog perstatymu ejna in kasa del se
nu laivoriu. Paveikslas szitas likos atimtas ant laivo Maureta
nia laike kada meters ir merginos ėjo lenktyn szokdamos per 
virve katra augszcziau iszszoks.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu §75,000 
? kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
jT talpinasi locnani name kurios verte isznesa apie 

$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
^=5. moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 

■ svieto, greieziause ir piginuse. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBJECUNAS & ( O., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 

| rakandus hog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
1 kancelarije po vadovyste Karoliaus Varasziaus Notariuszo už 
| tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
I kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

i ALL NATIONS DEPOSIT BANK
, AG ENCI J A P. V. OBIECUNAS & CO.

cCor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Pa.
M

Bell Telephone, Dickinson 3757 w

s DrT Ignotas Stankus
Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoi

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

įrengs ligonbutį ir klynika 
su laboratorija Philadelphi- 
jos miesto. Tarno pačiame 
namo įrenge savo locna ap- 
tioką, kurioje randasi naujo 
išradimo goriausi vaistai 

PASARGA: Mano ligon- 
butyjo ir klinikoj turiu po 
savo priežiūra svetimtaučiu 
daktarus spocijalistus pagol 
bai prie operacijų ir pavo
jingų ligų. Pas mano visi li
goniai išsigydo ir pasilieka 
svoiki. Vaistus siunčiu ir į 
kitus štoitus ir Į visas šalis.

Gydau Visokias Ligas.
Su sena ir nauja metodą su 
chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hy
drotherapy), kraujo skysti
mu (serotherapy), su moks
lu psychologi jos (psychothe
rapy), kaip tai žodžiais, nu
rodymu, atkreipimu atydos
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permatauti visa kū
ną žmogaus), greita elektra (hyfroquoncy) 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.
Visisreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o 

busite užganėdinti nes jis gydo pasokmingiausiai visokes ligas ir daro viso- 
kos operacijas savo locnam ligonbutyjo. Daktarišką rodą su teisingais pata
rimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną ir par ^laiškus beskirtumo 
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šaliso svieto.

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

Valandos ofico: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 0 iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 1 iki 4 po pietų.

Cimentinis slonius.
Slomai yra akyvi sutvėrimai, ar tai gyvi ar padariti isz 

ko kito. Sztai paveikslas perstata sloniu kuris yra padirbtas 
isz cimento ir stovi prie Larchmont Yacht Club, ne toli New 
Yorko. Sėdinti mergaite ant žoles, paduoda gloniui pinacus 
būdama tosios nuomones kad tai yra gyvas.

20 Metu Senas Lalkraszti

^“LIETUVA”
Iszelna kas Petnyczia

JL Chicago, 111.
Laikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu, 

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik- 
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio. ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60^00 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

“LIETUVOS” PRENUMERATA
Suvienytuose Valstijuose į Metams $2.00
Sziaurines Amerikos ( Puse Metu $1.00

v . . . -.r f Metams $2.50.Kanadoj ir Mcxik. į pQse Metu f 125

Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese l Puse ”$1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.
J^^Užsiraszant “LIETUVA” reike 
drauge ir prenumerata siusti per 
Paczta Money-Orderi arba pinigais 
Registruotame laiszke ant iszleistojo 
banku.

Raszyk tuojaus, o gausi viena 
‘LIETUVOS” numeri ant pažiūros 
dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

Kataliogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: Armonikų. 

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

Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir 
saugiai per express^ ar pačtų. Pasiusk 
savo aiški} adresą ir pačto markę, o Katalio- 
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant.*

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

PRANESZIMAS
Sveikatos Jicszkantiems!
Jeigu kiti daktarai taip pasekmin

gai išgydytu sergančius kaip kad 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOJE, 
tai ir jie būtų taip mylimi žmonių, 
taip populariški, jiem dėkavoty taip 
kaip iš daugybės išgydytu, nors ke
lios padėka vonės žmoni y žodžiais 
kalba, neminint tokiy padėkavoniy 
už išgydytus nesveikumus, apie ku
riuos paejentai nenori kad kas bent 
būtu žinoma.

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

St. Suska 2335 Calowhlll St. Pliila. Pa. • 
GUODOT. M. PHILA, KLINIKA.
Ilgai sirgau sunkumu krutinėję ir a bei* 

nu silpnumu skaudėjimu galvos ir didelio 
kosulio, nors gydžiausi pas keletą dakta 
rų per ilgą laiką, bet niekas nemaczyjo. 
Jau buvau visai nusilpęs kad negalėjau 
nė lengvą darbą dirbti. Bet kaip atsišau
kiau prie PIIILA, M. KLINIKOS dak
tarų, tad manę Į greitą laiką pilnai išgydė. 
Dabar jau galiu gerai dirbt ir sveikas esu, 
todėl širdingai dėkavoju už sveikatą, ą

J. MELNICZAKS. Coatesville, Pa. 
GUODOTINI DAKTARAI.

Negaliu atidėkavoti Tamistoms už ge- 
radejystę kurią man padarėte. Pas daug 
daktarų buvau, bet nieko nepagelbėjo. 
Kaip tik atsišaukiau prie Tamistų, gavau 
Jus vaistus dabar antrus, tai tik pusę su
vartojau, tai jau aš nejaučiu jokių skau
dėjimų ir viskas jau gerai. Kada nors tik 
reikės daktariškos rodos, tai visada tiktai 
pas Jumis šauksiuos ir prašau neatsakyt. 
Mag. Weiwerene, bx 64 Hardwick, Mass.

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

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

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

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

Philadelphia, Pa.

reikalą sn
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 popiet
...Subatomii...

9 ryte lyg 12 a<L

UNION RATIONAL gANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO :K $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
SūY.Vaht. Randai turi musu Rauke sudėtu piningu.

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

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

pp—“KATALIKAS”—a
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
Ketvergas mieste Chicago, Ill.

Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00
Europoje ir kitur ... $3.00
Pusei metų: Amerikoje - $1.00
Europoje ir kitur - - $1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokią žinių iš 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis. o j-*

Užsirašantiems “Kataliką” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam 
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.

PASTABA: Kas prisius 14.00, tasai gaus "Kataliką" visiems me
tams ir auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertos $3.50.
v Kas prisius JC.5Ą, gaus metams "Kataliką" ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapį ir Šv. Tcvo Pijaus paveikslą.

e J. M. TANANEVICZE
3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

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, 
plikti tegul atsiszauki in į/

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m

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

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

Vai. ofiso: Nuo 10 ryt. ik 4po piet. Nedc- ’
liom Nuo 10,30 ryto ik 8 po plet. Utarnj- 3225 So. Halsted St< 
kals ir Pctnyčiom. Nuo 6 ik 8 vakare. ,

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

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

[A trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal-

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

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

M. K. Wilkewich,
___________ _________________j. Dept. s. Chicago, Ill.

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba syflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abel- 
na pragaišti špeku. Pragaišti gyvybes sky

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 
Pūslės Ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomusė, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atirava sava tobulą sveikatą, spėkaa 
ir stiprumą per pagelbą tuos knygos. Ji i ra krautuve ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikict sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitįsti šitą knygą Ji 
posakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYS AI DYKAI. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant Šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

DR. JOS. USTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminui dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas Ir pavarde.

Adresas

Stejtas



ISZPARDAVIMAS
VASARINIU DRAPANIU.

į; 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 eztorninkai jau perka 
Rudenini ir Žiemini Tavora ir turi padaryti 
vieta kur jias padėti. Todėl jaigu reikalaujat^ 
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.

Žinios Vietines.
— Menesis ojeteriu.
— Petnyczio prasideda židu 

Naujas Metas.
— East End parke bus pui

kus fajerverkai ketvergo va 
kara.

— Vincas Micuta (Mitchell) 
likos adgabentas in Pottsvilles 
kalėjimą isz kariumenes. Tu 
res atsėdėti bausme už suva- 
džiojima merginos.

— Szi ryta atsidarė Publi- 
kines mokslaines.

— Vakar kaipo “darbiniku 
Diena” visos kasiklos nedirbo, 
tik vieni saluninkai padare 
gera “szipta.”

— Seredos vakara pripuola 
mėnesinis susirinkimas Szv. 
Franciszkaus draugystes. Visi 
sanariai privalo pribūti kadan
gi ant to susirinkimo bus isz- 
dalytos naujos konstitucijos, 
apricz to bus ir daugians svar
biu reikalu atlikti.

— Y. M. L. I. Klobas auga 
kas kart dydin. Ant kožno su
sirinkimo prisiraszineja nog 2 
lyg 5 nauju sąnariu. — Tas 
pats klobas laikys dideli balių 
ant pabaigos szio menesio, bet 
diena dar nepaskirta.

— Neužmirszkyte duoti 
balsa del Juozo Milaucko ant 
kauncelmono, ir Juliusziui P. 
Mockaicziui ant Assesoriaus. 
Abudu isz pirmo vordo.

— Jaigu norite suczedint 
$3 lig $5 ant savo rudeninio 
siuto, tai užeikyte pas Refavi- 
czia. Jie užmoka už kelia 
tiems ka atvažiuoja isz She- 
nandoro, Girardviles ir t. t. 
Neužmirszkite numaro: 138 
W. Center St. (52, 05)

— Panedeli likos transfer- 
tyti szitie laisnai: Nog M. 
Kundroto del Mrs. Magdės 
Oliesienes, nog G. Mozdzine- 
wicz del Alekso Kupsto, nog 
M. Kurtzo del Jos. Gabuzdo 
nog Ant. Wingrio del Jono 
Evaszko. Kita panedeli vėl 
bus daugybe laisniu permai
nyta.

— Szviežiausia ir geriausia 
valgoma tavora gausite pas A. 
Szukaiti 536 W. Center St.

— Žiurekyte in Refaviczio 
langa. Nektaizos vertes 50^ už 
25^ marszkinei vertes 75^ už 
500. Vaiku siutelei 50^ lig §1 
pigiau negu kitur. 138 W. 
Center St. (g/, pi)

— Nedelos vakara ant Ra- 
czio sales, turėjo prakalbu 
apie Prusu Lietuvius, p. Jonas 
Vanagaitis kuris keliauna po 
visus lietuviszkus kaimelus. 
Yra tai szviesus žmogus vertas 
suszelpimo in kur tik pribus.

— Panedelio ryta buvo 
paszventinimas'naujos lenkisz- 
kos mokslaines. Parodoje da- 
libavo daugeli, d raugyscziu isz 
aplinkiniu o ir kuningu. Žmo 
niu buvo daug.

— Mokslaines tuojaus atsi
darys. Pirkyte vaikams siute- 
liua pas Refaviczia už $1.50, 
$2, $2.50 ir $3 yra jie geriausi 
siutai už tuos piningus visam 
mieste. 138 W. Center St.

Isz LietuviszKu 
Kairyčiu.

SHENANDOAH, PA.
— Arti stoties Lehigh Val

les nuszoko tavorinis trūkis 
kuris sulaikė ėjimą trukiu per 
tris valandas.

— Juozas Nusevicziu, kuri 
szerifas gabeno in pataisos na
rna Glen Mills, iszszoko isz sto 
ties Pottsville ir lig sziam lai
kui jio nesueme.

— Feliksas Sobotoskis li
kos užgriautas per 45 minutas 
St. Nikolas kasiklosia, [per su
griuvimą sziuto. Tuojaus drau 
gai ėmėsi prie iszgialbejimo ir 
in 45 minutas Sobotoski adka- 
se sveika.

— Vladas Parnoskis, agen
tas cigaru likos nusiunstas in 
kalėjimą už apgavista. Par
noskis pardavė cigarus o pi
ningu ne sugražino kompani- 
jei.

— Vagis isznesze nakties 
laike stalcziu su piningais isz 
karczemos Jono Miszkelo aut 
W. Center uliczios. Stalcziu 
rado ant rytojaus ant kiemo.

— Veronika, 8 metu du- 
kriuke kancelmono Navicko, 
likos baisei pažeista per angli
nius vagonus prie Indian 
Ridge kasikiu. Mergaite atsise 
do ant sztangu ir ne mate arti- 
nancziusius vagonus, kurie 
mergaite parmusze, sulaužė 
kaire koje o deszine baisei su- 
trine. Badai mirs nog pažeidi
mu.

— Ar-gi kiaulu vagis butu 
geru miestiszku uredninku ? 
Teip skaitome angliszkuosia 
laikraszcziuosia, buk Feliksas 
Margevicze (kuris yra kandida 
tu ant konculmono) likos 
aresztavotas praejta nakti su 
savo draugu už vagista par- 
szelio. Palicijantas Knott ir 
Fox iszgirdo kvikima parsze- 
lio nakties laike ir nutarė sek
ti paskui baisa, užtikdami 
Margevicziu ir jiojo drauga 
beneszant parszeli kuri ir aresz 
tavojo. Margeviczius prisipaži
no prie kaltes pas skvajeri Ra- 
monata kuris pastate kaltinin
ką po $500 kaucijos lig pro- 
vai.

— Nedeloje buvo paszven- 
tinimas nauju katalikiszku ka 
piniu (prigulinczios prie nau
jos parapijos.) Kelioleka ku
ningu dalibavo paszventinime. 
Ceremonije atsibuvo gana 
dydele paroda.

Herrin, 1’11.— Darbai g e 
rai eina.

— Lietuviu yra didelis bū
relis isz tu visokiu atsiranda. 
Del ne kuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga.

Brighton, Mass— Dar
bai gerai eina, isz kitur pri
buvusiam darbas ne sunku 
gaut.

— Lietuviu mažas būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda, Del 
ne kuriu moterėliu p. Baltru
viene labai reikalinga.

Byesville, Ohio.— Dar
bai ne vienokei eina, dirba po 
2 ir 3 dienas ant nedėlios, isz 
kitur pribuvuvusiam darbas 
sunku gaut.

— Lietuviu 9 familijos, ir 
visi sutikime gyvena.

Szitai paveikslas garsingo milionieriaus kuris turi po sa
vo valdžia aliejaus ir karasino trusta. Norint [turi szedien 72' 
metus, bet jauczesi kaip jaunas žmogus, o tai už tai, kad tan- 
kei randasi ant szviežio oro ir yma dalybas visokiosia zobo- 
vosia. Kelioleka metu ėjo paskalas buk Rockefelleris norėjo 
pirkti sveika pilvą nog žmogaus kuris atsiskirtu su tuom są
nariu, už ka geide užmokėti viena miliona doleriu, nes niekas 
ne norėjo atsiskirt su savo pilvu.—Daugelis senuku iszrodytu 
gerai ir sveikai jago nors turėtu kelis dolerius ant iszsimaiti- 
nimo.

Northampton, Mass-
— Darbai gerai eina, isz ki

tur pribuvusiam darbas ne sun 
ku gaut.

— Lietuviu pusėtinas bū
relis, p. Baltruviene reikalinga 
del moterėliu.

— Czionais yra dvi drau
gystes kuriu reikalai gerai sto
vi.

— Oras nelabai gražus, isz 
priežasties už daug lietaus.

Marion, Ind. — Darbai 
gerai eina, uždarbei nog $1.75 
už 10 adynu, isz kitur pribu
vusiam darbas ne sunku gaut.

— Oras gražus.
— Lietuviu ne didelis bū

relis, 10 familiju ir keletas pa
vieniu, mergynu visai nėra, 
jagu isz kur pribūtu pora tu
zinu gautu po gražu ir bagota 
vaikyna, p. Baltruviene labai 
reikalinga del moterėliu.

Milwaukee, His— Vagis 
insigavo in saluna P. Sirapa- 
lus ant 265—lį avė. ir paėmė 
10 doleriu.

— Priglaudos name po var
du “Little Sisters of the Poor” 
mire motere Mary Me Grath 
turėdama 114 metu amžiaus.

— Petras Gabrys salunikas 
turėdamas papratima nakties 
laike szauti isz karabino likos 
nubaustas ant $10 ir kasztus. 
Brangus pasilinksminimas— 
daugiau to nedarys.

— Ana diena priesz sudžia 
Blenski stojo konia visu tautu 
kaltininkai kaipo tai, Vokie
tis, Amerikonas, Anglikas, 
Kandietis, Lietuvis, Czekae, 
Slavokas, Lenkas, Chorvatas, 
Vengras, Murinas, Japonas o 
ant galo Indijonas? Kožnas už 
savo nusidėjimą užmokėjo 
bausme. Buvo tai tikras Babe
lis taja diena.

Shamokin, Pa.— Kada 
Franas Szapinskis ejdamas na
mon, likos užkluptas prie Luk- 
fidlerio kasikiu per nepažins- 
tama piktadari, kuris kerszino 
su revolveriu bet ir Franas ne
nusigando, isztrauke teip-gi 
revolveri o szoves pažeido pik
tadari.

— Badai puse tuzino mer- 
gaieziu ėjo pirkti pipiru del 
savo motinėlės. įKas tai galėjo 
ženklint ir del ko? įPribus p 
Baltruviene tai geriau (apie ta 
viską isztirines, o tada mergi
nos turės pipirus suvalgyk

Kiek arkliu pasaulyje?
Daugiausia yra arkliu Rusi

joje, 21 milijonas, 500 tukstan 
ežiu, Amerikoje—9 milijonai, 
500 tukstaneziu, Argentinoje 
4 milijonai: Austrijoje— 3 mi 
lijonai; Vokietijoje—3 mil., 
350 tukst, Francijoje 2 mil., 
800 tukst. Anglijoje—2 mil. 
790 tuks. ir tt. Kur daugiau 
geležinkeliu, automobilu, dvi- 
racziu— ten arkliai mažinasi. I

Bukia luošas. Iszsimokyk balbe- 
riauti in 4 lig 6 nedeliu laiko, mo- 

x kslas$30. Kassyk ant adreso 
M NoRskofTH School 1405 Penn A ve. j Pittsburg, Pa. Mokinant motorli Ir vyriu*.

Visa Biblija!
Yra tai didžiausia lietuviszkoje 

kalboje knyga turinti arti 120‘J pus
lapiu susidedanti isz 66 knygų ir 
dvieju daliu. Szita knyga pritiktu 
turėti kiekvienam lietuviu o labjau- 
sia jauniem, kurie atras joje galybe 
puikiausiu ir pažadinaneziu apsaky
mu su didiai naudingais pamokini
mais didžiausiu pasaulės žmonių kaip 
tai Jėzaus Kristaus Szv. Povilo, Petro, 
Jono, Lukosziaus, Salamono, Dovydo, 
ir kitu. Skubinkitės iszsiraszyt nes 
tik kol szis apgarsinimas bus tol ji 
parsiduos po $2.25 lietuviszkoms li
teroms ir po $1.75 vokiszkoms ap
darams su prisiuntimu in namus.

Adresas. (0L °0
John Lieporuslav

Box 360 Scranton Pa.

as. MOKYKLA SZOKIU.
Waltz, Two-Step, Side-Step, Bam 

Dance, Buck & Wing, Irish Jig Clog, 
Spanish Waltz ir 95 kitokius.
Prof. Julius, 2124 S. Ilalsted St; Chicago, Ill.

Parsiduoda Salunas.
Geroi vietoi ant East uly- 

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

Juozas Bagdanaviczia
1300 E. Center St.

Mahanoy City, Pa.

Teisinga Krauhe, nes tikras Lietuvis užlaiko
Malonus Viengencziai:

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuve su daugybe 
visokiu tavora. Pas mane galima 
gauti naujausios mados Laikrodėliu, 

Žiedu, Kryželiu, Armo
nikų, Skripku visokiu 
Mužikalisku Instrumen 
tu,Britvu, drukuojamu 
Maszinukiu, Albomu 
Potogjafijoms laikitie, 
Istonszku ir Malda 
kningu, visokiu popieru 
Gromatoms rasziti su

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25o, 5tuzinai už 
$1 Perkupcziams 1,000 už $6 Magisz 
kos Kazyres $3. Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2o. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu.

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

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

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

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių 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 piningus.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu kolonu Czeveriku ir 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikyte passvetiintau- 
tezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W. Centre UI., 

Mahanoy City, Penna.
Isz Pittsburg Padangio.

Naujausios mados Popierei Gromatoni 
rasziti tuzinas 25c. Labai gražus atidaromi 
Altorelei ir Stainelei nuo 15c. lig 50c. 
Gražiausios Maldų Knygelios ir visos 
knygos kokios tiktatyra randamos Lietuvisz 
koje kalboje ir daugybe visokiu dalyku.

JONAS IGNOTAS
46 22nd.St.,S.8.Pittsburg,Pa.

SEfiGEKYS PEIK) 
--- -IR----- 

Pavojingu Operacijų

RUPTURA t« , 
ISZGYDINTAJ Ant Visados

VYRIU - MOTERIŲ - VAIKU

Diržas numestas ant visados,
Visiszkai iszgydimas gvarantytas, 
ab:eju lioziu. senas ar jaunas, nepai 
sant kaip senei turi, be peilo.
Dr. O’Malley naujas būdas gydimo 
yra tikrai nepavojingas. Be pjausti- 
mo, be skausmo, be operacijos, b>- 
patrotima laiko. Nereiks nesziot 
diržio po iszgidimu.

Skaityk szita dėkinga gromata. 
Formanas Penn. geležinkelio kalba 
in kentenezius ant Rupturos.

Sztai ka sako:

Gavau ruptura 10 metu adgalios. 
lazdavau FzimtDS doleriu ir bandžiau 
visokius diržius be jokios pagelbos. 
Po tam nueidavau pas l)r.(>’Malleys 
ir linksmai galu sakyt kad in keletą 
nedeliu po tam aplaikiau pirma 
palengvinimą.

J. W. Bonsum
Berwick, Pa.

Foreman Penn. R. R.
(Se insgrove Div.)

Dr. A. O’Malley
158 S. Washington St., Wilkes-"arre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

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

Ant Sudžiaus
A. L. SHAY

Republikonas. Isz Pottsville, Pa.

Ant Supėrvaizoriaus
SILAS DAVIS

Republikonas. Balsuokyte už ji.
Isz Mahanoy City.

Ant Clerk of The Court
Frank J. Bastian

Demokratas. Isz Mahanoy City

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.

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEViCZI AUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai, 
priesz laika, duokite save 
orderi o bus jums pristatyti1

S, Norkewicz
408 West Mahanoy A»e.

M. VARZINSKAS

VALSTIJOS KAS1JER1US LAIKO PININGUS BANKEMERCHANTSBANKING 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, Sekretorias.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

...DIRDKT0RIAI...
A. DANISZEWICZ. W RYNKIEWICZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. C. F. KAIER. W. I. MILES.

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

Ant County Coni mission er
T. A. Flanagan

Demokratas. Isz Pottsville, Pa.

Ant Korinoriaus
Dr.W.J. WINTERS

Demokratas. Isz Shenandoah, Pa.

Ant Sudžiaus
J. J. MORAN

Damokratas. Isz Pottsville, 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, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresavokite

A. K. Abraitis & Co.
DFAI PSTATP

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

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lictuviszkas.

GRABORIUS

Laidoja Kimus Numirusiu Pasnmd< 
Ryginus ir Vežinu.^ del Pasivažinej m< 

Krausto Daigius ir t. t.
Viską atlieka ka nngerianse ir puikianse 
Su virsz minėtais reikalais kieipkites pa 
jin o busite visame užganėdintais.
520 VV. Centre St. Mahanoy City

Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
jVd/Zz savo ^a,nus ar Farma te- 

gul atsiszaukia pas mane. 
Pirkejiai tai mu atvažuoja 
Pas n,ane visu szahu 

r— -- Amerikos ir Kanados.
Fai mos Mass., ir Conn., 
steituose yra geriausios 

už tai kad randasi daugybe fabriku. Groma- 
taspiaszau raszyti lietuviszkai arlenkiszkai.

J.F.Richard, 140 Maple St., Holyoke, Mass.

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. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

Liet u v isz kas Fotogra fistas 
205 E. Centre St. Mali uioy City.

--------o---------
Puikei ir pigei nutraukė visokesFotografij:is 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reimns. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir Lt. Pardno la visoke* Relinas 
Lietuvei su viraz-minelais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Fotograpijas ant Post-K areziu.

Senas Britvu pardavėjas 
ir Agentas.

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

Ne vienas nesigraudino katras nog 
manes pirko nesigraudysi ne tu.

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

Paklausk savo sztore po kiek par
duoda “Torrey” britvas, o kada per- 
sitikrysi kad pas mane daug pigiau, 
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 smakrą. Atmik tamista kad cze 
neperki tavora 20 dol. vertes, o tik 
tai perki tikra tavora biski pigiau 
negu kitur. Jeigu tamistai nepatiktu 
tai mainau ant kitos arba gražinu 
tamistos pinigus pasilikdamas 20c. 
už savo klapata: (gy ’dyg)

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

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

Už kompanija preke ant geriausiu 
ir greieziausiu Lsivu. Pardarau 
visokius Dokumentus ir paliudyju 
per Konsuli. Duodu patarimus 
visokiuose reikaluose.

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

V)

□
O

I

.25c. 
,25c.
25c. 

.25c. 
,25c. 
,25c.

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Li etų v Iszku-Le nk i szku Vaistu.

(lihiment'(&A

Kiekvienas Lieti.viszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l.
Egiutero No.2.......................
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.................
Meszkos Most is...............
Trejanka...........................
Linimentas vaikams ... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Baisumas............
Anty-Lakson del vaiku
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.

” uuoKirmeliu del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.......................... 25c.
Ugniatraukis...
Skilvio Laszai.

.25c.
,50c.

.25c.

.25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir 

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

skaudėjimo.................................. 10c.
Laszai nuo Dantų............... .......  10c.
Mobtis 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 Baisumas.............................. 25c.
Kinder Baisumas........................... 25c.
Bobriaus Laszai.............................50c.
Szvelnintojas....................................35c.
Kraujo valytojas.........................$2.j)0.
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 Piemens...................50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu..........15c.
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.............................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25. 
Gyd. nno Parku ir Niežu $2.00. 
Gyd. nuo Dedervines................$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

Ar gali pasakyt kokis yra geriausirs Peczius Mahanojuje!
Kokis Peczius yra daugiause naudojamas?
Visur galima rasti Model Keystone Peczius?
liž tai kad kaiminai viena ju turi ir sako kad tai geriause 
Peczius del kepimo.
Piningus sugrąžinime adgal arba’ duosime nauja Keystone 
Peėziu jaigu ne bus atsakantis.

Visi gire Guinano Peczius.
I Į 1 IK I /\ Į\| Mahanoy City, Shenandoah

f v I >1 Mt. Carmel, Landstord.

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 suezodinimai 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mos 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitani 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliū 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajn'. Rejentelna 
kancelarįjayra rėdoma per valdiszka notare 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
justi bankinius reikalus o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczedumui in Banku, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Expreso Money Orderi.

Rusiszkai Anierikoniszka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8į dienu in Roterdama 11 j dienu in Liepoja

III klasa $29. ........ . ' III klasa$30.II ” $45 rI)e smuIkesniu ziniuhreipkrtesm musui J/ n w 
r » L Agentus ir centraliszka kontora. j J1 ,, 'J'
I į) O*.- 1 $'-• a.

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

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimo 
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, Andarokn, 
Jekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis piginus pirkti negu kitur, 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

1 Clolii { Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, P»

ATSISZAUKIMAS! LAIBAI SVARBUS! SKAITYKIT!

$24 SZIFKORTE IN LIETUVA $24
UZTIKRINAM, kad niekur negausyte Sifkorcziu isz Krajaus arba in Krauju pig au 

kaip PAS MUS (parūpinant nakvine prižiūrime jusn bagaža).
UZTIKRINAM kiekviena su Paspartu Rusko Konsulo.
UŽTIKRINAM, kadniekas kitas negali teip greit ir atsakaneziai ir pigiai aprūpinti 

jusu reikalu notariszku, teismi-zku ir vaii-kavu, atimt isz kraujaus skolas, 
Lzmokesczius, kontraktus, aktus dovierenostis ir L t.

UŽTIKRINAM, tvirta kiekvienam u^ganedima visame, kas prie mus kokiam nors 
reikale atsikreipsis.

AMERICAN-EUROPEAN STEAMSHIP CO.
121 Norfolk Street . New York, N. Y.

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

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu liga- Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimua 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjąsias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaučziu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi 
Užsisnejusias Ligas kad ir najinanezios nog Tėvu, 

Reikale raszykite ant adreso
nn yni CD 638 Penn Ave-, Pittsbnrg, Pa.Ulu AULtlI Adinos: 9iki 5 vakar*. Nedeluj nog 9iki 4popi«i

Pigus lotai.
31 lotai su stuba ant vienos 

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

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

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

$100 NAGRADOS

45 —TT" 15

FR. STRAWINSKAS
Lietuviszka Krautuve

...Vyno, Likeru, Areilkos ir Alsui...
Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
tavora pigiau ne kaip kitur.

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

Pittsburg, Pa. a

Paraszyk numeni kožnam langelije, nu- 
meias turi but neaugsztesnis už 19. ir sudek 
teip kad ant kožno szono padalyti 45. Po 
iszriszimu atsiusk mumis ir ja:gu atrasime 
kad gerai sudejiai, mes tada atsiusime jumis 
patvirtinta kvitą vertes $100 ant 4 puikiu 
lotu, 10,000 kampiniu pėdu dydnmo, tik 10 
milu nog New Yorko miesto, Regulariszka 
preke tu lotu yra $199. Jaigu gerai isirioi 
virsz minėta i-zriszima tada kasztuos t'k £99 
szita suma gali užmokėt ant syk $5, po tam 
$3 ant menesio. Atsiųskite iszriszima ir 
praszyk kad atsiusti jumis m apas ir informs 
apie musu lotas. Adresąvokyte:

Reikalaujame geru agentu visur.

Lith. Dept. 2. Room.912,63 Park Row




