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KAS GIRDĖT?
Užvydas yra negeistinas da

lykas; jis sėja tarpe žmonių 
nesutikima, neapykanta ir pra 
gaiszti.

Tarpe lietuviu yra giliai in- 
sikerejes užvydas, ypacz, lie 
tuviszkas užvydas. Tas lietu- 
viszkas užvydas kenkia pa
tiems žmonėms kaipo lietu
viams, kenkia draugijoms, ken 
kia abelnam veikimui, kenkia 
visam pirmyn žengimui ir vi
suotinam tobulinimuisi.

Sztai, sakysim, Antanui atė
jo in galva gera mintis, geras 
sumanymas. Bet tos minties 
ar sumanymo invykdinimui 
neužtenka vieno Antano jie- 
gu. Prie to darbo reikia Juo
zo, Jono, Petro, Jurgio, Bal
traus ir t. t. Bet pas visus tuo- 
jaus atsiranda “lietuviszkas 
užvydas” ir prie darbo nepri 
sideda. Kam, girdi, mes dirb
sime, kad visa garbe Antanui 
teks....

Insteige kas draugija, su
rengė lietuviszka vakara, pas
tate teatra,— tuojaus atsiran
da prieszininkai, kurie nesi
gaili szmeižimu ir visokiu pas
kalų, kad nužeminti ir panie
kinti varda tu žmonių, kurie 
pasidarbavo visuomenes nau
dai. Ne gana vietinio szmeiži- 
mo— dar intepa in laikrasz- 
ežius ir tuomi jaueziasi atlygi
nę savo “baisiems prieszinin- 
kams....”

Sakysime, kokiame mieste
lyje Andrius BirbalaS insteige 
krautuve ar dirbtuve. Tuojaus 
atsiranda Tarnas Szvilpalas ir 
steigia tokia pat krautuve ar 
dirbtuve, ne del to, kad sau ir 
žmonėms daryti gera, bet tik 
vien delei to, kad A. Birbalui 
daryti konkurencija ir jin “su
ėsti.” Juk T. Szvilpalas galė
jo užvesti toki užvedima, ko
kio tame miestelyje visai nėra 
ir tuomi galėtu pats gražiai 
gyvuoti, visuomenei pasitar
nauti ir A. Birbalo.... nesu
ėsti.

Tas “lietuviszkas užvydas” 
ir “viens kito ėdimas” yra ne 
tiktai žemesneje luomoje, bet 
ir tarpe inteligentu. Vienas 
paraszo koki straipsni, iszlei- 
džia knyga ar laikraszti, tuo
jaus visi priesz “drąsuoli” su
kyla, ir szmeižimams, tusz- 
cziems gineziams, bergždžioms 
polemikoms galo ne besimato.

Tiesa, kritika ir apvertini- 
mas svetimu veikalu bei dar
bu labai reikalinga. Tik gai
la, kad pas mus sveikatos kri
tikos beveik ne bėra. Yra tik 
szmeižimai autorių ir peikimai 
ju darbu.

Tai-gi dar tarpe lietuviu 
yra ne geras paprotys, kurie 
taip-pat isz užvydo yra atsi
radęs, niekinti kuom nors isz 
savo tarpo iszkilusius žmones. 
Svetimtaucziai tokius savo 
žmones gerbia ir brangina ir 
stengiasi sulig ju nuopelnu 
juos užganėdinti.

Ar-gi jau visi turi tik sun
ku junga vilkti ir niekad nie
ko gero nesulaukti? Ar-gi 
žmones leisti tik vargams, ne
laimėms ir kentėjimams?!

Ne! Gamta taip yra malo
ninga ir turtinga, kad kiek
vienas gyvas sutvėrimas, o 
ypacz žmogus— gali dar po 
Hzimta syk tiek daugiau isz 
jos reikalauti, negu dabar rei
kalauja, o jis duos. Tik reikia 
mokėti reikalauti!

Tai-gi szitaip dalykams pa- 
aiszkejus, tarpe lietuviu ne 
turi likti vietos “užvydeji- 
mui.” Darbo visiems yra in 
virszu galvos. Už gera darba- 
vimasi— geras atliginimas lau 
kia. O.

Lenkiszka organizacija 
Zwiqzkas N. rūpinasi ne vien 
insteigimu augsztesnes savo 
mokslaines bet sykiu rūpinasi 
ir insteigimu Prie glaudana- 
mo pasenusioms zwiqzkowcam. 
Pinigus tokiam namui renka 
isz sąnariu Zwiazkowcu, kiek
vienas moka in kasa kas me
nuo po 1 centą. Pasenusius 
Zwiq,zkowcus, jie vadina se
nais veterinoriais t. y. senais 
kareiviais ir “Zgoda” sako: 
Dabar kada jau mus organi
zacija didei sustiprėjo, tai ga
lima jau priesz viską atsispirt, 
bet priesz 20 metu kada Zwiaz 
kas da nebuvo ten stiprus ki
taip buvo.* Tuos metuos but 
Zwiqzkowcu, tai ženklino būti 
visaip persekiojamu nuo prie- 
szu ir ne karta mokėt didelias 
mokestis idant kaip nors at- 
laikyt nuo griuvimo ta orga
nizacija. Tai-gi tie seni vete- 
rinoriai (Zwiqzko kareiviai) 
užsitarnavę prieglauda.”

Tarpe parapijonu ir klebo
nu, nesusipratimai ir provoji- 
maisi inejo in mada Ameriko
je, o dabar paskutiniuose lai
kuose jau persikėlė ir in Lie
tuva. Apie tokius nesusiprati
mus randame žines Lietuvos 
laikraszcziuose.

“Kovoj” No. 35 Jaksztys 
užpuola Philadelphijos Pa 
gelbinas Sanįungas del lietu
viu emigrantu, ir vadina ta 
San junga “monkey biznis."

Kaltina labiausei kunigą 
Kaulaki kad ansai būdamas 
Sanjungos prezidentu, nepasi- 
raszo kaipo kunigas bet tik
tai J. J. Kaulakis.

Vis-gi iszfradžiojimai V. 
Jakszczio yra sukraipyti vien 
muset del to, kad in ta San- 
junga priguli ypata kunigisz- 
ka.

‘ donkey biznis" geriaus sa
kant butu ir paežiam Jaksz- 
cziui, jeigu jin uždarytu už 
akecziu czion atvykusi, ir nei 
szuneli žydai laikytus, tai tuo
met ir jisai patsai tokia San- 
junga nepriskaitytu juokams 
prie “Monkey biznis.”

Draugystes ar kamisija kas 
žin ar neatsiszauks su faktisz- 
kais darodymais kaip toji 
Sanjunga yra “Monkey biz
nis.”

“Saules” Redakcija gaunam 
klausinėjimus isz kokio miesto 
paduota korespondencija til
pusi No. 70 “Saules” po ant- 
galviu “Merga Viliokas,” tai 
atsakom. Geriaus neklausinė
kite, toji korespondencija tei
singa bet jokia ypata neužgau
nama del to kad niekas nein- 
vardytas net ne miestas nepa
žymėtas ir ypatiszkai niekam 
užmest kalte niekas ne gali. 
Ne kalto turinio koresponden
cija niekam skausmus neuž
duoda ir, redakcija isz kur 
korespondencija yra, žine pa
silieka tik sau.

Sziauczel ne cjs in dangų.
Katilius in sziaucziu:— Var 

gingiauseis žmonimis ant svie
to yra sziauczei. In dangų ne 
vienas nesigaus, nes visi anio- 
lai ir szventieje vaikszczioja 
basi, o pekloje czeveriku ne
reikalaus, nes tenais apsiavi- 
mai nog liepsnos ne ilgai lai
kys. Kas dedasi su sziauczeis 
po smert tai sunku atmint. Lig 
sziam laikui ne turime apie tai 
jokio iszajszkinimo, o gal po
nas Ylaitis man tai iszrisztu.

Sziauczius in Kataliu: — To
jo iszreikszti asz ne galiu, nes 
tik tiek žinau, kad visi katilei 
gausis po smert in pekla, kur 
juos daugiausia reikalaus.

ISZ AMERIKOS.
Nužudė savo jauna paezia 

apsivedė su kita.
Terre Haute, Ind.— Francis 

M. Conners pagyvenias su sa
vo jauna paeziule vos du me
nesius uždavė jiai truciznos 
nog kurios mirė. Žmonis ma
ne buk mirė ant szirdies ligos 
nes kada nepoilgam apsivedė 
su kita motere ir permaine sa
vo pravarde, tada žmonis dasi- 
prato kad czion kas blogo, da
vė žinia sudui o sūdąs prade- 
jas daryti krata daejo lig žu- 
dinstos. Connersas prisipažino 
prie kaltes.
Žentas ne norėjo gulėti su 

uoszve.
Pittsburg, Pa.— Už tai kad 

buvo priverstas gulėti trise 
vienoj lovoi o priek tam toji 
trecze ypata buvo jojo uoszve, 
Martinas Lentzas pamėtė savo 
paeziule palikdamas gromatele 
kuriuoje rasze: “Tris vienoje 
lovoje tai už daug, bet tai da 
butu mažas dalikas nes jago 
uoszve da su tavim guli vieno 
je lovoje ir pati tai po velniu 
jau už daug. Milima uoszvele 
gali savo dukrele atsiymt ir su 
jiaja gyvent. Lentzo lig sziam 
laikui da nesurado.”
Insimilejoin baisa fono

grafe.
Boston, Mass.— Puikus bal

selis kuri iszgirdo fonografe, 
teip patiko Pranui Kurkoskiui 
jog kanecz užsispyrė susipa
žint su jojo locninku ir jeszko- 
jo teip ilgai pakol jin surado. 
Locninike puikiaus balselio bu 
vo tai Joanna Czižauckiute isz 
Whitinsville. Franas teip insi- 
milejo in Joanna, jog prasze 
josios szirdele ir rankele na ir 
praejta petnycze likos abudu 
suriszti mazgu moteristes.— 
Kas-žin ar tik balselis laksz- 
tingaleles ne persimainis neuž- 
ilgio ant burblenczios visztos.

Kiek ugnes padare 
bledes.

Washington, D.C.— Nog 
Naujo Meto, ugnes padare ble 
dės Suvienituosia Steituosia ir 
Kanadoje ant $167,655,550. 
Tik vienam menesije Auguste 
ugnis padare bledes ant $12,- 
652,650. Daugiause ugnis 
padare bledes kurdege girrios. 
Praejta menesi buvo 256 ug
nes kurios padare bledes ne 
mažiau kaip po $10,000 o asz- 
tuonios ugnis ka padare bledes 
po $200,000. Žemiau randasi 
suraszas kiek ir kokiam mene
sije ugnis padare bledes.
January $21,922,450
February 16,415,000
March 31,569,000
April 17,670,550
May 21,422,000
June 20,691,920
July 25,301,150
August 12,662,650
Iszviso ---------------

$167,655,550

Ne reikė pristoti čigonu.
William Penn, Pa.— Va

žiuodamas su vežimu mėsos isz 
Gilbertono namon, mėsininkas 
Siva susitiko su banda čigonu 
kurie jin sulaikė, prižadėdami 
iszburt jojo atejte. Sivas sulai
kęs arkli davėsi pasikalbėt vie 
nai isz cigonku kuri jiam pa
sakė idant uždaritu akis idant 
burtai geriau prisisegtu. Kada 
Siva užsimerke, kita cigonka 
iszeme isz skrinutes $45 ir vi
si prasiszalino. Siva parvaže- 
ves namon ne radęs piningus, 
davė žine policijei kuri aresz- 
tavojo čigonus Tamakveje ir 
piningus nog jiu atėmė. Sivas 
daugiau ne tiki in burtus.— 
Gera gyduole del lengvatikiu.

Puiki priglauda del 
merginu.

Chicago.— Tam tikra ka- 
misije likos paskirta ant iszti- 
rinejimo bjauru darbu name 
priglaudos del merginu Illi
nois Industrial School, Park
ridge. Ludintojai tvirtina po 
prisiega, buk virszininkai už 
mažiausia prasižengimą kanki
no merginas su vandeniu ir le
dais, suriszdavo rankas ir ko
jas ir teip turėjo gulėti per vi
sa nakti, vargindavo jiaises ir 
marino badu, turėjo czistyt 
tvartus ir kitokius sunkius dar 
bus dirbti.— Nėr ka, puiki 
priglauda del mergaieziu.
Nužudė kasijeriu ir jio 

draugu.
Lansford, Pa.— Juozas Zel- 

mer, kontraktoris isz Lansfor- 
do ir jojo draugas Samuli 
Watkins važiuodami in “stri- 
pingsa” arti Nesquehoning 
mokėti darbininkams užmo
kesti apie $3000 likos nužudin 
tais per nežinomas ypatas ant 
kelio. Ant rytojaus likos aresz- 
tavoti du italionai kaipo nu
žiūrėti už papildyta žudinsta. 
Pavietas duoda $1.000 jagu 
kas iszduos žudintojus. Pinin
gu žudintojai ne paėmė.

Iszare 8235 sidabre.
Clarksville, Ark.— Ben 

Bray farmeris, ardamas dirva, 
iszare bleszine d-ž.ite kurioje 
radosi 235 dolerei sidabre, pa- 
ejnanti nog 1859 meto. Terp 
tu radosi 12 doleriu Meksiko- 
niszku piningu.

Kokis gyvenimas tokis 
mirtis.

Roseburg, Ore.— James 
Mauds 28 metu senumo vyras, 
palikes savo paezia ir duktere, 
pabėgo su 16 metu senumo 
mergina Helena Gilberts, kuri 
insimilejo ji, o jis in jia. Bė
gant jiems paregėjo atvažiuo- 
jent paskui vežimą, o matomai 
palaikydami, kad tai juos veja 
matidami, kad jau nepabėgs 
susiglebavia, mėtėsi in upe 
Mill ir abudu prigėrė. Kunus 
pabėgėliu atrasta ir palaidota.

Sudraskyti per vilkus-
St. Paul, Minn.— Seržantas 

McLeod isz Fort Chippana, 
sziomis dienomis atvede in 
Edmuntowna tula Indiona, ku 
ris dvejetą savo vaiku ,4 metu 
senumo vaika ir 2 metu mer
gaite iszgabeno in girria pali
ko juos ten ant suedimo žvė
rienas. Vilkai-gi sudraskė ne
laimingus vaikelus ir kunus 
ju suede palikdami tik kaulus 
ir jiekanas. Sudas nubaudė ne
laba tęva ant dvieju metu ka-

Trumpi Telegramai.
§ New York.— In laika vie 

nos nedelos aplinkinėje mirė 
28 ypatos nog szungribiu. Dau 
giause isz tu Italai.

§ Rimas.— Indukus myne 
užklupo ant ligonbutes. Del 
Collie, kur radosi ligoniai ant 
koleros ir visus iszleido. Po 
tam sudegino ligonbute.

Japoninei burtai.
Pjaustimas nagu yra pas ja

ponus [faktu dideles vertes. 
Jien yra tosios nuomones, jog 
jagu kas keloneje būdamas 
nupjausto nagus, tai tikrai pa
tinka nelaime. Kas pjausto 
nagus nakti, tam iszauga ka
tes nagai. Szmotelis nago in- 
mestas in ugni, tai tas žmogus 
gauna liga o ir smerti.

Jagu nori, idant žmogui ge
rai vestųsi, tai turi nagus ran
ku ir kojų nupjaut petniezios 
vakare, tiktai priesz viduknak 
te.

Jagu Japonas buna kelone
je per ciela meta, tai jiam la
bai ilgi užauga nagai.

ISZ VISU SZALIU.
Kuningas trucintojum.
Rimas.— Milžiniszka ins- 

pudi padare ant visu gyventoju 
sekantis atsitikimas Agirejkur 
likos aresztavotu kanaunikas 
prie bažniezios Szv. Malgarie- 
tos, kuningas G. Preppunti už 
žudinsta.

Nedeloje toje bažnyczioje 
atkalbėjo miszes naminis po
piežiaus pralotas Msgr. Contes 
sa, kuris pribuvo in sveczius 
czionais. Laike kada iszgere 
vyną, puolė negyvu prie alto
riaus. Tirinejimas darode buk 
kanauninkas Preppunti už- 
trucino misziu vyną su arsze- 
niku.
Atsitikimas panaszus in 

pasaka.
Budapeszt, Vengrai.— Laik 

rasztis “Nanka” paduoda aky
va atsitikima koki tik galima 
rasti pasakosią.

Ant turgaus pribuvo ven
gras su savo duktere, idant 
parduot pora janeziu. Jau- 
czius pardavė gerai o vakare 
sugrižinejo su duktere namon. 
Girrioje užklupo ant jiu raz 
baininkai; duktė pabėgo o tę
va užmusze idant geriau galė
tu jin apipleszt. Bet piningu 
pas jin ne rado, nes buvo pa
davęs del savo dukters.

Mergina persigandus pabė
go kiek tik pajėgu turėjo, pa
kol ne dabego prie kokio tai 
kaimelio. Indejo in pirmutine 
grlūvže, kur da žiburis ne bu
vo užgesintas ir papraeze ant 
nakvines. Gaspadine jiaja 
priėmė, paklojo kitam kam
baryje. Mergina, žinoma ne 
galėjo užmigt.

In koki laika vėliau iszgir 
do, jog kaiminiszkam kamba- 
relije inejo du vyrai, kurie 
terp saves kalbėjo, jog be rei
kalo tiek darbo turėjo ir jog 
piningu ne rado. Mergina tuo 
jaus suprato, jog tai tieje ku
rie josios tęva nužudė, kurie 
ant juju užklupo girrioje.

— Piningus atydave mer
ginai— kalbėjo toliaus— o to
ji pabėgo.

Ant tuju žodžiu gaspadine 
namo atsake, jog mergina ran 
dasi pas jiaja, jog praszesi ant 
nakvines. Tada razbaininkai 
pradėjo terp saves rodavotis ir 
nutarė mergina sudeginti pe- 
cziuje. Mergina iszgirdus teip 
baisu viroka, iszbego in kita 
kambari ir norėjo isz grinezios 
iszbegt nes suėmė jaja razbai
ninkai ir uždare in kamara, 
kur radosi mažas langelis. Mer 
gina stengėsi per jin iszsigaut, 
bet ant tuszczio buvo josios 
stengimai. Ant galo nusirėdė 
konia isz visu drapanų ir su 
didele sunkenybe, susikruvi
nus, pasisekė per langeli per- 
sispaust ir tokiu budu iszspru- 
do isz ranku razbaininku.

Bėgdama per laukus pasiti
ko du žandarus, kurie isz pra
džių eme jaja už beprote, nes 
kada jiems apsakė, vienas isz 
jiu apdengė savo ploszczium, 
paėmė jaja ant pecziu, ba jau 
ne galėjo vaikezeziot ir teip 
daejo lik razbaininku urvos. 
Ineja žandarai in grineze pare 
gejo dydele Ugne pecziuje. 
Razbaininkai baisei persigan
do.

— Del ko teip vėlai pas jus 
kurinasi pecziuje?— užklausė 
vienas isz žandaru.

— Kepsim duona— atsake 
gaspadine namo.

— O kur teszla ?
Teszlos žinoma ne buvo. Po 

trumpam perklausimui, raz
baininkai prisipažino prie kal
tes; žandarai uždėjo panezius 
ant ranku nuvede razbainin- 
kus in suda Bystricuosia.

Visur tokie skandalai 
atsitinka.

Rimas.— Vatikano skanda
lu istorije, kaip laikraszcziai 
isz Rymo pranesza ir vėl pasi
daugino vienu garsiu veiksmu 
-darbu. Jeigu Rymo laikrasz
cziai neinvardytu asmenų ir 
vietų, tad niekaip nesitikėtus, 
kad tai galėtu nutikti Ryme.

Don Tropedos Tronatius, 32 
metu, liko pakeltas in kape
lionus prie Szv. Petro bažny- 
czios Ryme, naudojosi gausiu 
prielankumu savo dvasiszko- 
sios vyresnybes ir daugelis ji 
mylėjo skaistuoliu moterisz- 
kiu. Būdamas dar dvasiszkoje 
seminarijoje vardu Civitakas- 
telane buvo jis jau atsižymejes 
meiles dalykuose. Karta prisi
ėjo jam keletui menesiu prasi- 
szalinti isz dvasiszkosios semi
narijos todėl, kad trumpu lai
ku buvo užgyvenęs keletos 
vaiku “tėvo varda”. Viena 
mergaite-motina dar neturėjo 
ne 16 metu.

Don Tropedos buvo netik 
vien didelis Don-Žuanas (mo
terų mylėtojas), bet ir garsus 
giedotojas ir komponistas, ku
rio veikalai atrado dideli už
uojauta netik prie mokytoju, 
bet ir prie geradario Bergamos 
vyskupo. Giesmių galybe pri
vertė ji užmirszti jaunojo dva- 
siszkio silpnybes. Tropedos 
Tronatijos liko iszvenstas in 
kunigus ir gavo gera vietele 
prie sz. Petro bažnyczios Ryme. 
Kaipo kunigas, jis turėjo gera 
prielankumą prie popiežiaus 
daug galineziojo vikarijato 
sekretoriaus Faberijaus, Ry
mo dvasiszkijos tikrojo virszi- 
ninko ir Vatikano kapitulos 
valdovo Talamos.

Kovom. 1909 don. Trope
dos buvo inpainiotas ir viszisz- 
kai neszvaru szeimyniszka 
triukszma. Tuomet kariszko 
sios ministerijos archivo pata
rėjas Matijas buvo pasikesines 
nugalabyti savo žmona todėl, 
kad nakti buvo užtikęs ja su 
minėtuoju Tropedu savo kam
baryje. Tada visuose italiszkuo 
se, laikraszcziuose buvo raszo- 
ma apie ta atsitikima su kuni
gu Tropeda ir Don Marijaus 
žmona. Visi mane, kad jaunaji 
kunigą praszalis, bet jis atsi- 
prasze, prižadėjo “pasiprovy- 
ti” ir kad ‘paskiaus minėtasis 
archivo patarėjas po nenusise
kusio pasikėsinimo nugalabyti 
savo žmonos buvo pats nusiga- 
labijes, tuomet jo augsztieji 
globėjai mane, kad skandalas 
tuomi ir pasibaigė. Bet paskui 
don Trepedos apsigyveno su 
Marijaus naszle viename (bute. 
Jis pasakojo, kad szi jaunoji 
moteriszke esanti jo tikroji se
suo. Szios “idilijos” niekas ne 
butu ir trukdės, jeigu kunigė
lis nebutu turejes risziu su ki
tomis prie jo spaviednes einan 
ežiomis skaistuolėmis. Jo bute 
būdavo tankei surengiamos 
puotos, pasiekianezios pasze- 
liausias orgijas, kuriu suren- 
geja buvusi “kunigėlio sesuo”. 
Bet tūlo fabrikanto žmonai 
Elenai Alnni, savžine nedave 
ramumo ir ji pranesze apie 
viską Faberijuj. Tardymai 
truko ilga ir don Tropedos 
tuotarpu buvo patekės in li- 
gonburi, kur reikėjo jam ope
racija daryti. Kada jis pasvei
kęs pagryžo, tada vėl prižadė
jo “pasiprovyti” £ir persikėle 
in kita butą, kame vėl prasi
dėjo pirmesni buvęs gyveni
mas. Galu-gale kaimynai su 
policijos'-pagelba padare tokio 
gyvenimo gala, nes 14 moterų 
ir mergaieziu turėjo apleisti 
kunigėlio butą ir Tropedos 
liepos m. 2 d., kada ji prasza- 
lino nuo kunigystes, gavo nuo

Faberijaus 500 lirų (/‘ant ke
lio” (kad praszalinus skanda
lu). Dabar kunigas Tropedos 
kasžin kur dingo todėl, kad 
policija, už “prigavima” ne- 
pilnamecziu mergaieziu, ren
gėsi gaszluji kunigėli suimti.

—“St. Pet. Ztg.” 
Teatras sugriuvo—septini 

užmuszti.
Nice, Francuzije.— Naujas 

statomas teatras Eldorado su
griuvo petnyežios diena. Ketu- 
resdeszimts darbininku kurie 
radosi ant stogo, teip-gi nuėjo 
žemin. Septini likos užmuszt1 
o penki pažeisti.

Anierikoniszki vagei-
London, Angliję.— Mare 

Ferguson, žinoma amerikonisz 
kai policijei kaipo Ona Grand 
ir josios draugas kurie prasi
mynė rusiszku kuningaiksz- 
cziu Aleksandra Ivanovicz, 
žinomas teip-gi kaipo Ma- 
kajevas, likos nubausti ant 
penkių metu kalėjimą už ap
vogimą kromu. Po atsedejimui 
bausmes bus ižguitais isz Ang
lijos.

Nerimastis Kinuosia.
Pekinas.— Provincijoi Sze- 

chnan gyventojai pasikelineje 
priesz svetimtauezius ir kerszi- 
na padariti skerdyne. Svetim- 
tauczei kuopinasi in dydesnius 
miestus. Angliszki, Francuzisz 
ki, Vokiszki, ir Ameriko va- 
jauni laivai yra pasirengia ant 
pasikėlimo.

Szechnen provincije randasi 
vakaru daliję Kinu ant rybe- 
žiaus Tibeto. Turi 200,000 
miliu ploczio o gyventoju ran
dasi in 70,000,000.

AkivosZiniosisz Lietuvos.
Seda.

Telsziu apskr. Pas mus lie
pos m. ūkininkas Mockus, 
anksti ryta pasiėmė szautuva 
ir iszejo medžiot. Isz medžio
kles nebegrįžo. Tik praslinkus 
kelioms dienoms rado vargsza 
žmogeli begulinti negyva su 
szautuvu rankose. Policija ap
žiurėjus iszrado jog tai pats 
persiszoves.— Gaila žmogaus, 
dar nesenas, tik 37 metu. Dže- 
konas neprieme in kapus o per 
pamokslą iszaiszkino, kad M. 
buvęs bedievis. Bet a.a. Moc
kus niekam skriaudos nėra pa
daręs.

Stakiai.
Kauno apskr. Kas per kvai

lybe pas mus invyko, kad per 
atlaidus smuklesi muzika grie 
žia: negali žinot kas tai instei- 
ge, greieziausia bus, kad smu
kliu savininkai. Kol dar suma 
bažnyczioje, tai sziai-taip tylu 
bet tik suma pasibaigė, tai kai 
pradeda birbyt abiejose smu
klėse, tai žmones bėga kai pa
siute tu balsu klausyti ir deg
tine gerti, net seni žmones bė
ga, klauso iszsižioje. Motinos 
dukteris veda artyn, kad tik 
koks paimtu in “tanciu”. 
Liaukitės smukliu savininkai 
ta role loszt, o'jaunieji, ypacz 
mergaites, neikite in smukle 
“tanciuot.” Reikalinga labai, 
kad klebonas už tai iszbartu 
visus, kurie tiktai tenai daly
vauja.

I’raiiiiszauje skerdyne 
Židu.

Caritsinas.— Heilodoras va
dinamos “Padukus minikas isz 
Caritsino” apgarsino buk sker 
dyne Židu ir turtingesnių mas 
koliu prasidės tuojaus po sei
mui “Juoduju Szimtu.”

Tokis iszsikalbejimasr padū
kusio miniko iszvere dydele 
intekme ant gyventoju kurie 
apie daugiau nieką nekalba 
kaip apie pranaezavima mini
ko. Židai yra dydeloje baimė
je. Ar tik “juodaszimczei ne- 
parengineje “Galicejska sker
dyne” ant ponu?

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Collinsville Ill.— Randa 
si czionais in 600 familiju lie
tuviu ir tiek pavieniu. Darbai 
daugiause anglekasiklosia, ku
riuos nedirba pilna laika— 3 
dienas ant nedelos o isz kitur 
pribuvusiems sunku darba 
gauti.

— Randasi czionais ir kny
gynas, kur galima praleist ema 
gu laika prie skaitimo, nes 
kaip matyt muso brolei mažai 
isz to geidže pasinaudot o savo 
kruvinus skatikus praleidže 
karezemoje ir ant kaziru.

— Ne senei inejo keli jauni 
vyrai pas J. Sz. . .., pradėjo 
giart, kuriems draugavo du 
sveczei. Kada ponas szinkorius 
užsitraukė, nuėjo už baro pati. 
Atėjus pietų laikas, vaikai pra 
dėjo verkt o p. Saluninkas mie 
gojo. Mat nuėjo pabudyt vyra 
idant ejtu už baro; užpykęs 
teip greitu prikėlimu ir radęs 
savo paeziule už baro su kitu 
vyru pradėjo muszti. Motere 
paėmė kudyki ant ranku idant 
apsigint, nes indukes salunin- 
kas pagriebė kudyki ir mete 
nekalta ant grindų, o paezei 
uždavė per galva su bilardine 
lazda, jog toji krito kaip ne 
gyva. Motere likos nugabenta 
in ligonbuti kur likos apžiūrė
ta per daktarus o saluninkas 
likos nugabentas pas vaita, 
kur užmokėjo $22,30. Badai 
vela bus skunstas antru kartu 
per paezia.

Century, W.Va.— Darbai 
vidutiniszkai eina, dirba po 4 
ir 5 dienas ant nedėlios isz ki
tur pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Lietuviu yra apie 16 fa
miliju ir apie 16 pavieniu mer 
gynu visai nėra iszko vaikynai 
labai nuliude jagu isz kur pri
būtu pora tuzinu tai gautu po 
gražu ir dora vaikynai.

— Oras gražus.
— Selunu pas mus visai ne^ 

ra.

St. LOUIS, Mo.— Darbai 
gerai eina isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.

— Lietuviu nemažas būrelis 
isz tu visokiu atsiranda, del 
nekuriu moterėliu p. Baltru
viene labai reikalinga kuri 
del ju neužilgio pribus.

Ledford, Ill.— Darbai ge
rai eina, dirba pilna laika, dar 
bu kitokiu nėra kaip tik ka
syklos, isz kitur pribuvusiam 
darbas sunku gaut.

— Oras gražus, biski palijo 
isz ko moterėles labai džiaugė 
si nes per visa vasara turėjo 
neszt vandeni per mile.

— Lietuviu yra didelis 
būrelis, isz tu visokiu atsiran
da.

Sagamore, Pa— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
bet uždarbei visai szlekti, isz 
kitur pribuvusiam darbas sun
ku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda, del 
nekuriu moterėliu p. Baltru
viene labai reikalinga.

Milwaukee, Wis.— Dar
bai gerai eina, dirba pilna lai
ka.

— Lietuviu yra apie 500 ir 
visi grąžei užsilaiko liūdna 
jog czionais lietuvei neturi sa
vo lietuviszkos bažnyczios.

Atliol Mass.— Darbai ge
rai eina dirba pilna laika.

— Oras gražus.
— Lietuviu yra apie 150 

familiju, pavieniu daug dau
giau, mergynu yra apie 20Q 
ir visi grąžei užsilaiko.
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DVAROKE
pv' Kaimine Apianka.

Darbininkai
Amerikoninei.

Ponas Pipalekis laukdamas 
no senei ant josios, buvo tame 

.laike apvinine ir žiopsojasi in 
apvinsmaigius, o pamatias Ju
le, tarė:

— Labas ritas poni Luko- 
sziene. '

Ne atsake jiam ne žodžio.
— U-gi kas ponei Luko- 

szienei, jog teip pikta,— tai ne 
gerai piktumas kenke.

— Praszau no manias atsi
kabink! — paszauke su piktu
mu, nes rasztininkelis nesida
vė teip greit nusibaidit.

Da labiaus prisiartino prie 
Lukoszienes ir stojo prieszais 
ant kelo.

— Kad ir turetau ant vietos 
krist negivu, kol n« ižgirsu 
meilaus žodelo.

— Asz da karta sakau, jog 
ne noru su tavim kalbėt.

— Kodėl—tai, ar-gi tai yra 
griekas pasikalbėt valandėlė?

— Griekas ne greikas, atsi
kabink no manes, jau asz ga
na isz tavo priežasties neken- 
cziau.

— Isz mano ? asz to nesitiku 
jau ne neprisijaucziau.

Tai pasakias atsiduso 
kei.

— Dabar tai dūsauji, 
niau prieszjekanomaite 
apkalbinejei visaip.

— Kas galėjo sakit?
— Niekas ne sake, asz pati 

girdėjau. Ne užmirsziu nieka
dos tosios valandos! Buvo taj 
sode altankoje: asz sugrižine 
jau su Agnieszka no varga 
mistraus, o tu su taje naginia 
ekanomiute ’glamonejeisi.

■— Asz tiktai ticziavausi.
— Puikus ticziavimas, lai- 

kitie glebije ir in ausi sznabž- 
det! Nes tai da vis nieko: ma
ne tasik praminei bjaurei, jog 
sarmatijuosi pasakit, ir kaip 
galėjau del tavęs būtie prilau
ki?

Pipalskis nesitikėjo, idant 
kas butu jin girdėjas kalbanti 
su ekanomiute, susimaisze di
delei.

— Matai kaip susimaiszei! 
Ba kas mate teip mane prigau 
dinet ir paskui prie ekanomiu- 
tes taikstintis.

Didelei susijudinusi ne galė
jo tolaus kalbėt, apsiszluosti 
tiktai aezaras kurios kaip žir- 
nei birejo.

Tame suktas szpicas atvėso 
no susimaiszimo. Žinojo gerai, 
kada motere vietoje pikt pra
deda verkt, tai jau turi atsi- 
leist.

Dirstelejes ant josios nevos 
su didele jausla tarė:

— Jule! esi ne teisinga del 
manias! Ar-gi tu ne galidasi- 
prast, del ko asz teip priesz 
ekanomiute kalbėjau. Asz ži
nojau apie tai kad tekesi už 
mužiko, apie meklerista Bal
truvienės, apie sueiga pas var- 
gamistra, o daveetas tuom lig 
pasiutiszkai, ti ežiom teip kalbe 
jau. Ba kam mane paniekinai, 
jagu asz tave ka nokarcziause 
milejau, o cze toki karna palai 
kei geresniu už mane! Žinoda
mas jog praeitines! pro taje 
vieta sode, ticziom taji ezposa 
—ant piktumo del tavęs pada
riau.

Jau susigerino ir Lukoszieni 
ir tarė tikei:

— Tai tu da vis mane mili?
—'Milių ir milesiu lig smert 

kol žemem akiu ne užbers.
Kalbėjo teip grąžei, eu tokiu 

pasikėlimu duszios, jog motere 
ne galėjo atsiklausit jiojo žo
džiu.

Žiurėjo ant rasztininkelo 
kaip in žvaigžde ir teip del jo
sios kaip didžiauses grafas isz- 
rode. Tuojaus pabjuro del jo
sios Lukoszis, tasai mužikas 
su nugrubusiom rankom.

Ba po teisibei pasakius rasz- 
tininkelis iszrode kaip leluke. 
Su juodu surdotu, grąžei nu
siūtu; ant kaklo turėjo raudo
na kravata, o plaukai buvo 
isztepti su kokeis žastaukeis ir 
da turėjo ant krutinės prisise- 
gias pluoszteli razetų ir radas
tų.

Žinomas daigtas, jog prie 
meilaus pasikalbėjimo greitai 
laikais bėga. Abudu užimti 
meilum pasikalbėjimu, nepa
sijuto kaip gera adina praėjo.

Stasis su Ona po darža vaikszcziojo,
Meile savo iszreikszte ir dejojo, 

Buk tėvas ne duos jiems apsivesti, 
Meilinga gyvenimą ant amžių vesti;

Tėvas juosius darže užtiko, 
Dave Jonui kiek tik jiam patiko.

-—Kur tėvas Onutės ?

sun-

o se- 
mane

-— Laikas man grižt namon! 
—iszbambejo ant galo motere.

— Ar jau ?
— Ka darit kad reike tai 

reike.
— O kadai velei pasimatisi- 

va?
— Ne žinau.
— Isztark žodeli, tiktai vie

na žodeli, kad žinotau jog ma
nim ne niekini.

— Žmonis pramanis ant ma 
nes visaip.

— Ka cze žmonių paisit! asz 
kas diena vakarais vaikszczio- 
siu in girria. Ar atejei, ka?

— Pažiūrėsiu, gal ir atej- 
siu.

Ir greitai leidosi in kaima.
Džiaugsmingas tuom priža

dėjimu rasztininkelis, pasuko 
ūseli ir pradėjo szvilpaut.

Jįje apkaitus sugrižo in 
grincze. Ant nelaimes, ka pa
regėjo, tai net nutirpo.

Grinczeleje spingsojo ant 
langiniczios žibintaite, grincze 
buvo užgriosta. Geresniu daig- 
tu jau ne buvo, ba likosi [par
duoti už skoles, likosi tiktai 
porai suolu riutaszitu,' bulves 
nevirtos stovėjo puode ant ka
mino, o slūgini iszsitiesus ant 
suolo miegojo net kriokė.

— Tpfu, kaip cze viskas at
siduoda mužiku!— purtėsi dva 
roke dairindamasi po grincze.

Sztai sugrįžta ir Lukoszius 
gerai užsitraukiąs.

Ne geri jisai niekados ariel
kos, dabar norėdamas užliet 
kirminą jiji grauže, iszmauke 
pora puskvaterkiu pas Mausz- 
ku.

Akės jiojo žibėjo staigumu 
ir susivelas jog kaip baidikla 
iszrode.

— I-tu kiaule! kaip iszrodai 
—paszauke Jule.

— Iszrodau kaip noriu, o 
tau ne galvo—atsake nuspjo
vęs.

— Jau in karczema pradejei 
landit, da to reikėjo!

— Tai kas! Ar tu gal man 
uždrausi! Tu boba užcziaupk 
snuki ir tilek kol asz geras!— 
paszauke prikimusiu balsu.

Da Jule ne buvo maczius 
savo vira nusilakusi, tai ir susi 
pratus, jog su girtu ne yra} ka 
pradėt, nutilo — prižadėdama 
ant ritojaus duotie pipiru.

Dienos juk bėga viena po 
kitai, nes tosios dienos ne yra 
panaszios in save. Lukoszius 
pasikėlė szvintant iszsiblaivias, 
ir atsiminias ka vakar vakare 
sznekejo, iszsmuko isz grin- 
czios isz akiu paczios.

Neturėjo ant ko nuvaritie 
savo niktumo, tai laksti po 
grincze su žibantem akimi ir 
su drebantem lupom.

— Jau persivirszino viskas! 
—kalbėjo.— Mane boba pa
vadino, liepe tilet, ir ka tik ne 
musze ir asz turiu no tojo ka
ino tiek kenst — niekados! 
Nes ka asz dabar nelaiminga 
pradesu, kad pati pasijungiau 
in taji junga?

Stojo priesz iszkulta langeli 
ir dirstelėjo ant dvaro, kurio 
balti murai buvo matit isz to
lo:

— Ten turėjau visokes vi- 
gadas, o czion turiu lakt pras
ta virala, pilni kampai szasz- 
lavų ir turiu draugaut su to
kiu netaszitu karnų!

Kada teip bambėjo ant savo 
givenimo, rasztininkelis Pipal

ekis ėjo per kiemą in magazi
ną.

Buvo jisai nuliudias eu nu
leista galva, su pundu raktu 
barszkino kaip supancziotas 
arklis su geležineis panczeis, 
ir žiurėjo in szale kaimo, o ta 
viską mate Jule ir atsidusus 
tare in save:

— Biednas, kaip jis dabar 
nuludias! o kad galėtu jin su- 
ramint, ir apmalszint....

Ir mieris bjaurus painiojosi 
jei galvoje. Vakar isz nežinių 
suėjo, prižadėjo eu juom sueit 
nes tasai prižadėjimas buvo 
kaip ant vėjo, o kad vakar va
kare būdamas girtu Lukoszius 
jaja pavadino boba, tai dabar 
užsispirs jin apgaudinėt—ant 
kerszto ir velei sau kalbėjo:

— Tegul buna kas nori, o 
asz eisiu!

Saule leidžentes nuėjo: rasz
tininkelis jau lauke ant josios 
no adinos.

Ka ten tarp saves kalbėjo 
ne sakisu, gana jog apie taja 
sueiga niekas ne žinojo. Luko
szis velei sugrižo namon, o 
Magde slūgine ne prispirineta 
prie jokio darbo permiegojo 
per ciela diena.

Pradže paprastai buna sun
ki, o tolau ejna geriau.

Isz pradžios retai sueitinejo, 
paskui kas kartas tankiau, ant 
galo jau konia kas diena mu
so dvarponi bego ir girre, 
kur lauke ant josios rasztinin
kelis.

Kaip niekam tas ne rūpėjo 
kur jije teip tankei laksto, tai 
ne nesergėjo, jau Jule nesirupi 
no ar jaje kas mato ar ne, nuo
latos lakstė in girre apie vaka- 
ra, rasztininkelis pradėjo ap- 
sileidinet savo užsiėmimuose, 
ne užraszinejo kiek priėmė isz- 
kultu jevu, tiktai kas diena 
lakstė in girre in sutarta vieta.

Žmonis pradėjo bambet szi 
ir ta: ne vienas kaiminas pa
matias Lukosziu, mostelėjo su 
ranka paniekinanczei, o Luko
szius da vis nesusiprato. Ap
imtam su datigibe ergeliu ne 
ant mieles ne užėjo idant toji, 
del kurios savo turtą paszven- 
ti prigaudinėtu jin.

Atsispirinejo bėdai, kuri jin 
kas kartas labiaus spaudi, ir 
mielino, jog padvejintu darbu 
valos nelaime, nes kur ten! be
da skverbėsi isz visu szaliu ku 
rios atsigint ne galėjo.

Butu gal žmonis nulovia 
kalbėt, ba kas-gi kisztu pirsz- 
tus in terpduri, nes ekanomiu
te apleista per ta rasztininkeli, 
pastanavijo daneszt Lukosziui 
apie suejga jiojo paczios su 
rasztininkeliu.

Viena karta nuėjo Luko
szius in dvara su reikalu o pa- 
maczius jin ekanomaiti, nubė
go prieszais ir paklausė:

— Ko nori, Lukosziau ?
— Norėjau gaut piningu už 

darba.
— Tėvas dabar laukuose, 

ne trukus sugriž.
-- Tai palauksiu.
— Piningeliu tau reike, asz 

tikiu. Kas turi patoga pacze, 
turi jaje dabint.

— Tai mano tame dalikas, 
ne kitu.

— Asz žinau, ba teisybia 
pasakius tokia pati turi turėt 
vigada, norint prie gaspado- 
ristes netikus, nes turi isz jo
sios džiaugsma.

(Toliaus bus.)

Ne vienas pas mane paraszo, 
Ir grąžei praszo, 

Kad apie mergina patalpyti, 
Ir gerai [pakuoczioti.

Gaunu tokiu gromatu invales, 
Net ant dienos kėlės,

Plusta ant merginu, jog pri
gavo,

Ne užsidėjo su juom norint 
dovana gavo.

Vienas tokis staigutis, 
Turbut ne kam tikias virutis, 

Rugoje kad jin mergina pri
gavo,

Na, ir josios už paczia ne gavo 
Isz to ne gana, 

Mat toji mergina, 
Jaunikiu daugiau turi, 

O in jin ne žiuri.
Asz daug biznio turėjau, 
Tuojaus in gazieta ne inde- 

jau, 
O ir mano meisteris ne norėjo, 
Ba už gazieta ne užmokėjo.
Tasai vaikinelis davadnas 

buvo, 
Kol gazieta skaitė, tarp szpic- 

lu ne buvo, 
Dabar szirdeles razumnu stojo, 

Ir nog tikybes atstojo.
Tai ka jis gazieta skaitis, 

Kad jiam teisybe akis badys? 
Vaikeli dabar daug naudosi, 

Ba ir proto atstosi, 
Merginos tave ne mylės, 

Ane ne žiūrės.
Daug apie tave padainuoczia, 

Ir tavo pravarde ižduoczia, 
Tada kaip merginos susitartu, 
Tai tau garai kaili iszpertu!

Ba esi vertas, 
Kad butum iszpertas.

* • *

Vienas mergina isz krajaus 
parsitraukė, 

Kol bus veseile, da kiek laike, 
Pavede vienai bobai, 
Kad vektuotu" labai."*'

Boba uždarus stuboi laike, 
Vyrus, katrie priėjo prie du

riu vaike, 
Ne žinau kaip toliaus buvo, 
Ar’gal jau veseile atsibuvo 

O gal ir gerai padare, 
Jagu ta mergina uždare, 

Butu gal kitas atkalbinias, 
In kur kitur nusigabenias.

Sztebelei del gyvulu, 
O ne del žmonių, 

In sztebelus nereikia valkiotis, 
Ne juosia bovytis, 

Žmonis padivije labai, 
Ir visi sako, jog ne gerai.

Dabar nutylėsiu,
Kad daug dažinosiu, 

Kaip in Pittstona pribusiu, 
Tai gerai pakocziosiu.

Ėjo žmogelis Szenadori ulicze, 
Sztai ir kokia boba cze, 
Su buteliu mosuoje, 
Žmogelui grūmoję.

Na ir per galva skimtelejo, 
Net butelis suteszkejo, 

Ir da plita paėmė, 
Per galva seme.

Bjaureis žodžeis kolojo, 
Kaip padukus klikavo, 
Žmogelis supacziuotas, 

Ir suteriotas
Nusivilko savo keliu, 

Ėjo ezonu ir užpakaliu, 
Baisei dejavo,

Jog nog bobos in kaili gavo. 
Kaip kiti ingunde, 

Nelaba boba apskundė, 
Pribuvo palicijantas, 

Bobele ne kas.
Tai mat, bobele, 

Avies galvele, 
Kaip burnos ne suvaldei, 
Tai tau už tai ir gerai.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Szipkortes ant visin 
Geriausiu Linijų m ir greioziauaiu 
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.

Slunozia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
Agentai. Mano agentūra yra po 
priežiūra Obijos Valstijos.

Sn virsz minėtais reikalais galite 
pas mane kreipits per gromata ar 
įsabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpino 
Paszpurtus su patvirtinimu Konsulio.

Rasztas “Reviw of Review” 
kalba jog staigus ir kuopingas 
permainimas czionaitiniu dar
bininku tikru amerikonu, ant 
szviežei pribuvusiu isz Valaku 
(Italijonu) Wengru ir Lenki
jos duoda priežaste kas kartas 
ant didesnio despotizmo dide- 
lu darbdaviu. Teipos-gi, kada 
darbininkas kalbantis angels- 
kai arba vokiszkai noringai 
Organizavojesi, yra neką 
šviesesnis ir žino kaip reika
laut del saves tiesu ir kaip pra 
dėt. Pribuiszai isz ritines Euro 
pos ne prisiraszineje noringai 
in. Kokia ncrint organizacije 
ne skaito daug o nemokeda- 
m iŠ angelskai ir czionaitinio 
padėjimo, ne gali daug ka pa- 
darit del saves, o pasikialt 
jiam ne vale. Tasai laikrasztis 
kalba jog per szituos praėju
sius du metus ant kožno 100 
emigrantu buvo didesne puse 
ir Lenkijos Rusijos, Italijos, 
Austrijo ir Wengrijos, o szeip 
visi kiti buvo isz visokiu kitu 
žemiu, daduoda po draug ir 
tai jog isz tuju pirmutiniu 40 
ipatu ne moka ne skaitit ne ra 
szit. Daugiau tamsunu pribu- 
na isz Italijos.

Ant pribuvusiu po masko- 
laus, Austrijoko ir Italijos tai 
ant 25 darbininku vos vienas 
yra amatnyku.

Norint “Reviw of Reviews” 
teip tvirtina ir gali būtie biski 
teisibe, jog pribuiszai ne galė
jo nieko iszklabint teip kaip 
kalbanti angelskai, tai tas yra 
klaidingu. Darbininkai angli 
kai jau ne viena karta straika 
vo ir niekiau ant to iszejo ne
gu pribuiszai. Jagu gi darbi
ninkai anglikai gauna geresne 
mokeste, tai ne del to jog sznia 
ka angelskai, arba yra szvieses 
ni tai del to jog apie darba ge 
riau supranta. Žinomas daig
tas, jog mokslas ir skaitimas 
kningu ir gazietu daug darbi
ninkui prigelbsti ant iszsilavi- 
nimo amate ir jog liežuvis an- 
gelskas yra czion del kožno 
darbininko neatbūtinai reika
lingas. Nes dideles korporaci
jos spaudže ir isznandoje teip 
gerai darbininkus paeinanczius 
isz Anglijos Ajrijos, Szvedijos 
ir Vokietijos, kaip ir darbinin 
kus isz Italijos, Rusijos ir Aus 
trijos.

ne 
jau 
va-

Kaip Dievas duos.
Vienas audėjus no kėlu 

delu audė stuki audimo ir 
ketino pabaigt už trumpos 
landeles. Buvo tai subatoje,
tai ir mielino da szedien nuim- 
tie no staklu, nuneszt audima 
ir atimt e piningus.

— Pacziule, tuojaus pabaig 
siu!— paszauke.

— Kaip Dievas duos!— at
sake pabažna motere.

— E, ka tu man nuolatos 
su tuom savo Dievu: Bene jis 
man norint viena szeivute pri 
trine!— suniurnėjo 
audėjus ir yaleido 
per verpalus, nes su tokiu 
smarkumu, jog ne 
griebt ir nupuolė ant aslos.

Perpikias ant savo negabu 
mo, paszoko no suolelo, kad 
paimt sziaudikle, tame kaip 
ten kojos pasipainiojo, puolė 
ir koja nusilaužė. Praėjo net 
szeszios nedelos, kol ta audima 
pabaigė.

Ar-gi kožname darbe 
yra Dievo pagelba?

uszpikias 
sziaudikle

galėjo su

ne

Sziupinis.
* Suvienitose ValJibose kas 

diena sunaudoję apsiavimu už 
1 milijoną doleriu.

* Kurtineis stojasi tiejei. 
katruos isz mažumes tankei už 
ausu tašo.

* Turtas cielos Anglijos isz 
nesza 80,000 milijonu dole
riu.

* Iszvalimas vieno vajauno 
laivo apaczios kasztuoje 20,- 
000 doleriu.

* Turtingiauses ant svieto 
kasiklas aukso turi Rotszildas 
(židas.)

* Pirmutinis randavas pacz 
tas prasidėjo Anglijoje 1581 
mete, Prancūzijoje 1642 
Amerikoje 1710 mete-

* Direkcijos laivines ne pa
vėlina kapitonam laiviniam 
turetie savo paežiu ant laivo, 
ba karte kokios nelaimes ant 
mariu, jiejei ne gelbėtu pasa- 
žieriu* tiktai savo paezes.

* Visam sviete ant dienos 
buna sunaudota, 3,500,000 
plieniniu plunksnų.

* Uždarbis no pagauto did- 
žuvio (velioribo) buna ne ma
žas. Did—žuvis 59 pėdas ilgio 
svėrė 140,000 svaru isz 
kurios padaro 48,000 svaru, 
aliejaus ir 3,000 svaru kaulu.

m. o

Mastys seno kavalieriaus:
Jei moters iszreiksztu tik 

savo nuomone, jos labai mažai 
turėtu ka szneketi.

Pakelt moteriszkes pavydu 
ma dar lengviaus, kaip už
brauki m siena.

Kas nori, kad jo pati neleis
tu per daug piningu, tegul 
nesipacziuoja.

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

PREKE TIK~$1.00.
Nusipirkite o Nesigailesite.

PRANESZIMAS
Sveikatos Jieszkan tiems!
Jeigu kiti daktarai taip pasekmin

gai išgydytu sergančius kaip kad 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOJE, 
tai ir jie būty taip mylimi žmoniŲ, 
taip populariški, jiem dėkavoty taip 
kaip iš daugybės išgydytu, nors ke
lios padėkavonės žmonių žodžiais 
kalba, neminint tokiy padėkavoni^ 
už išgydytus nesveikumus, apie ku
riuos paejentai nenori kad kas bent 
būt\i 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 Į 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOS i 
daktarų, tai | trumpą laiką man aue| ir 
galvos skaudėjimą visiškai Išgydo. Dabar j 
esu visiškai sveika ir labai dekavoju PHI- 
LA. M. KLINIKAI. Su guodone —
St. Suska 2335 Calowhill St. Phila. Pa.
GUODOT. M. PHILA. KLINIKA.
Ilgai sirgau sunkumu krutinėję ir abel- 

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 
no lengvą darbą dirbti. Bet kaip atsišau
kiau prie PHILA, M. KLINIKOS dak
tarų, tad manę | greitą laiką pilnai išgydė. 
Dabar jau galiu gerai dirbt ir sveikas esu, 
todėl širdingai dekavoju už sveikatą.

J. MELNICZAKS. Coatesville, Pa. 
GUODOTINI DAKTARAI.

Negaliu atidekavoti Tam is tom 8 už ge- 
radojystę kurią man padarote. Pas daug 
daktarų buvau, bet nieko nepagelbojo. 
Kaip tik atsišaukiau prie Tamlstų,gavau 
Jus vaistus dabar antrus, tai tik pusę su
vartojau, tai jau aš nejaučiu jokių skau
dėjimų ir viskas jau gerai. Kada nors tik 
reikės daktariškos rodos, tai visada tiktai 
pas Jumis šauksiuos ir prašau neatsakyk 
Mag. Weiwerene, bx 64 Hardwick, Mass.

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

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

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

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

Philadelphia, Pa.
Vai. ofiso: Nuo 10 ryt. ik 4 po plot. NedO- 
liom Nuo 10,80 ryto ik 8 po piet. Utarnj- 
kahj fr rctnyčloukNuofl_ik 8 vakare. ,

| NAUJA KNYGA
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Yra tai prakticzniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

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

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

SAULE Mahauoy City

----- ARBA PRADŽIA----- 
Skaitymo ir Raszymo 

DHL VAIKU. 25c. 

“Saule” Malianoy Cty, Pa.

6 190 bailiu tiktai už C!
UJU su NUSIUNTIMU

jp) Iždaveme Didele Kninga 
© Dainų susidedanti isz 
į 390 DAINŲ

Knyga druczei susiuta.
Kas nusipirks, ras visokiu 

sfl Dainų isz visu užkaboriu ka 
2/ dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o luresite Dainelu, 
Per ciela meta ant visu dienelu

&

&

e
f

| Mahauoy City, Pa. S
“SAULE”

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 
Tuszozes 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
Vaidutis
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
Ne nutverus už rankos ne sakik vagis 
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 vaidijanezios 
poros 
Kaip 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 IK EILES.
Tris budrei (eiles) 
Lietuvos grožibe 
Žiemos laikas
Praia ant
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,

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paczta. 
į^^Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.

Adrcsavokite

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

savo

Szventas Petras 
Visi ant Lietuviu 
Vilnis
Persisk rimas.
Rūtos daina
Mislis
Apie jaunikaiozius
Tikri szirdies jausmai 1
Lietuvio kelone ir gailestis 
Pirma o dabar
Nekirstas rėžis 
Mano turtai 
Gaidis ir žemcziugas

1 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 

l 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 sąnariu
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 ozistai užlaikiti 
Akis
Galvos skaudėjimas 
Atgriebt nusinuodinusi 
Szamas vaiku burnelėje 
Kirmėlės viduriuose
Pradūrimas voties
Senos ronos
Džiova arba sukatos 
Kaip gidinti plauoziu uždegimą 
Krauju sulaikiti
Medus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldimai 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties
No kosulo.

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
. Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš
F perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro

džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.

ZpĮįT Gerų pritvų, 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- 
žiną už 25c, 5 tu z. $1.00, perku pčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Dideli Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur Perkupčtat gali gauti pirkt 
lavom daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiai, 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
3225 So. Halsted St. Depts. Chicago, IIL
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savo vainiką, gausiai iszpuo- 
szes auksu ir deimantais.

inksma Valanda’’^ į 
>7 dydeliu pJ; 
oriju, 66 TrumpeJ 
ir Eiles, 27 AįjJ 

►aktaraSjteip-givijf^ 
ii ir Lt Kasmpį. 
itimo per visus dą 
n k stop.

Nesigailėsite.
Szventes Petras 
Visi ant Lietuvio 
Vilnia 
Peraisk rimas. 
Rotos daina 
Mislis 
Apie jaoDikaiciios 
Tikri szirdies jausmai

Lietuvio kelooe ir giilestb 
Pirma o dabar 
Nekirstas rėžis 
Mano tortai
G aid is ir žemeziogu 
Paszaokimas 
Ka-ko ir ko-ko 
Matita arba regėta 
Daina
Atsilikias pjovikas 
Daina sakalėlio 
Tototis irpeleda

Ežis ir Katinas 
Bite, oodas ir liepi 

Atsiminimai 
Skruzdės ir szirsie 
Maniemsiems 
Gandras 
Jonas Žižka 
Daina
Nelaiminga jaonamarti fe na 
Daina

Aukso Vainikas.
Tai buvo seniai, labai se

niai, daug tukstaneziu metu 
nuo to laiko praėjo. Giliu ju- 
ru-mariu dugne sėdėjo juriu 
karalius gražiame soste ir visi 
jo valdiniai ateidavo isz viso
kiu vandenų iszreikszti jam 
savo isztikimybes jausmus; ju
ru žuvis slankiojo po kojų ju
ru valdono, jin gerbe ir myle- 
]'■

Apsirėdęs juru karalius bu
vo ilgais rubais, užsimėtės ap
siausta, iszausta isz vandens 
rožių, kurio galai buvo nusi 
tiese virszuje vandenų per dau 
geli myliu.

Rankose karalius laike laz
da, o ant galvos buvo skais- 
cziai raudonu karolių, vaini
kas (karūna.) Nors karaliszkas 
sostas stovėjo juru dugne, bet 
prakilnus ir galingas karaliaus 
liemuo sieke paties juru pa- 
virsziaus, o vainikas iszkildavo 
viražui vandens, buvo apskleis 
tas vandens augmenų, kaip 
juos vadindavo žmones; iszti- 
kro gi tai buvo ilgi juru kara
liaus plaukai kuriuos kilnojo 
bangos.

Juru karalius sėdėjo soste, 
teise ir davinėjo savo insaky-

TukstancziubĮmetu praėjus 
viena karta juru karalius turi 
teise iszkelti galva ant vande
nų pavirsziaus ir prisižiūrėti, 
kaip leidžiasi saule.

Bet ligi szio laiko karalius 
dar nei karta nepasinaudojo 
szita teise;

Nieko, — mane jis,— 
negali būti gražesnio už mano 
karalija.— O dabar jis labai 
nekantriai laukia tos valandos, 
kada jam pavyks pasidžiaugti 
savo darbu.

Reikėjo laukti dar beveik 
visa tūkstanti metu, bet juru 
karaliui tai neperlabai ilgas 
laikas— ir laukiamoji, diena 
pagalinus atėjo.

Linksmas karalius pasiėmė 
su savimi kankles, kad užgie
dojus linksmybes giesme in 
savo darba žiūrint ir iszkele sa 
vo galva virszui vandens.

Vainikas jam pasidarė dar 
gražesnis, labiau apgyventas, 
skaistesnis, negu buvo pirmu 
kartu.

Dieleli laivai sūpavosi ban
gose, krasztuose stovėjo turtin 
gi miestai.

Bet tuose miestuose ir so
džiuose buvo girdimas baisus 
triukszmas, kuris pergazdino 
karalių, ir kada jis 'prisiartino 
prie vainiko, tai is'zvydo, kad 
žmones žudo vienas kita del 
aukso kuriuo jis ja iszpuosze. 
Brolis ėjo priesz broli, sūnūs
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nuo galvos vainiką. Bet sztai 
karaliaus akis pamate nepa
prasta paveikslą; Raudoni jo 
vainiko karoliai buvo apdeng
ti juoda žeme, o ant žemes [au
go miszkai, pasikėlė kalnai, 
tarp kalnu buvo daubos, žalia 
vo pievos: po miszkus knibžde 
jo invairios žvėris, lygese ir pa 
kalnese apsigyveno žmones- 
Vis tai taip linksmai iszrode 
juru karaliui, visur buvo ma
tyti gyvenimas ir grožybe! Ir 
juru karalius isz džiaugsmo su 
plojo delnais: jis niekad nieko 
panaszaus nebuvo regejes, jie 
negalėjo atitraukti savo akiu 
nuo szio stebuklingo reginio.’

Bet po kokio laiko— turi 
būti perejo keli metai, kurie 
juru karaliui iszrode neilgi— 
jis su pasibaisėjimu pastebėjo, 
jog apžavetinas paveikslas 
nyksta; ant vainiko gyvenimas 
pasibaigė: buvo regeti tik pli
ki kalnai, taipogi baltavo isz- 
metyti tai szen, tai ten invairiu 
sutvėrimu kaulai, vietomis aps 
kleisti juros žolėmis.

Tada karalius^ nuliūdo;
— Oi paveikslas buvo tok

sai gražus!..
Kodėl jis negalėjo ilgiau 

patverti ?—-
Ir sztai juru karalius suva

dino visus savo tarnus, visus 
tinkanezius dirbti valdinius ir 
insake pastatyti toki stiebą, ku 
ris iszkiltu ligi vandenų pa- 
virszaus.

Netrukus žmones stvėrėsi 
už darbo, ir kada stiebas buvo

Tada užpykęs karalius tren
kė kanklėmis per karūna to
kiu smarkumu, jog keli lai
vai sudužo in pakraseziu uo
las; rūstybe liepsnojantis kara 
liaus kvėpavimas šukele juro
se audra; smarkios bangos, 
baisiai ūždamos, plakėsi in pa 
kraszczius.

Karalius abiem rankom nu
tvėrė stiebą ir iniko jin judin
ti, kad nugramzdinus vainiką 
in juru gelmes.

Bet stiebas stipriai laikėsi, 
tik isziro keli miestai, pražuvo 
keli tukstaneziai žmonių... Bet 
ka reiszkia szita žmonių sau
jele! Pasilikusieji gyvais už
griuvo ant mirusiųjų turto ir 
pasidarė dar didesni nesutiki
mai.

Tada juru karalius kareziai 
apsiverke ir nukeliavo in savo 
pavandenine valstybe didžiai 
sau iszmetinedamas tai kad sa
vo vainiką iszpuosze auksu ,ir 
deimantais.

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotografistas 

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

Puikei ir pigei nutraukė visokesFotografijas 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reiinus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir L L Parduoda visokes Keitnas 
Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Folograpijas ant Post-Karėsiu.
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Ilgiauses tiltas isz “konkreto”.

Miestas Spokane, Wash, baigė dirbti ilgiausia tilta ant 
svieto isz teip žinomo “konkreto” (maiszimas isz pelenu, pieš
to ir cimento). Tiltas kasztuoe $550.000.

Žiedai ir ka jie 
ženklina.

Rudenop paprastinai buna 
daugiau veseiliu, negu kito
kiam laikia; rudeni jau ne vie 
nas mielina apie tai, kokia do. 
vana nupirkt ant kalėdų del 
savo milemos— ipatingai jau- 
nuve. Ir tiejei katrie poruojeei 
ii tiejei kurie da ketina po
ruotis, tai mielina apie žiedus. 
Ne bus ir pro szali ir tai pa- 
sakit, koki da žiedai turi ženk- 
livuma ir nauda.

Žiedą visokiuose pavidaluo- 
ss ir didelius naudojo teip vai
nos laike, kaipo ir meileje.

Neszioje žiedus riminei drut 
virei— ir tai didelius žiedus, 
geležinius kurie galedamiesi 
su savo prieszeis, galvas tesz- 
kindavo su žiedais. Senovės 
gadinese, kada da skambueziu 
prie duriu ne buvo, tai ne ku
rie turėjo storus geležinius ar
ba misinginius žiedus, su ku- 
reis in uždaritas dūręs barsz- 
kino.

Garsingas valakinis turezius 
ir— žudintojas Cezaras Bor
gia turėjo žiedą prie kurio ma 
Žiūkas raktelis buvo pridru- 
tintas.

Su tuom rakteliu liepi ati- 
darinet maža dežuke del tu 
ypatų katrų nekenti. Raktelis 
netikdavo gerai in skrinele, 
tai tasai kuris atidarinėjo su
spaudęs tarp pirsztu žiedą 
sukdavo rakteli spineleje. To
je valandoje iszslinkinejo ma
žulėlis isz žiede peliukas, in- 
durdavo in pirszta ir tasai 
žmogus in trumpa valanda 
baisiuose kentejimuose numir
davo.

Žiedas biskupo ira isz czisto 
aukso, su ne szlifavotu rubinu 
žiedo popiežinio jokis popiežis 
ne neszioje, norint ira del jo 
padaritu. Po smertes popie
žiaus vienas isz kardinolu per- 
musza ta žiedą, su auksiniu 
kujelu, o inpedis popiežius 
gauna kita žiedą Rimonai 
maiszipliena ir geleži su auksu 
del žiedu szlubini. Vokietijo 
vieszpatauje ne kuriose aplin- 
linkinese papratimai, jog ant 
sugertuviu turi padirbta žiedą 
isz pusiu no dvieju szlubiniu 
žiedu.

Marije Stuard “Szkotijos 
karalieni” turėjo du tokius 
žiedus, brangeis akmenais isz- 
soditi. Karalieni Marije pado
vanojo Anglijos karalienei 
Elzbietai, viena isz tu žiedu. 
Paskui, kada ijaje Elzbieta 
laike kalėjime, nusiuntė del 
jiesios taji žiedą, kad ijaje su- 
minksztit.

Dari teipos-gi žiedus ant at
minties smerties, vadinamus 
“žiedas želabos.”

Visuose amžiuose ir visuose 
tautuose žiedas paprastinai bu 
vo ženklu isztikybes ir meiles. 
Del to-gi, jagu mergina gau
na žiedą sutartuviu, tegul ne 
užmirszta apie tai, jog tai ira 
ženklas isztekejimo ir tasai pa
pratimas ira investas no am
žių; ir kada ta žiedą arba rin- 
kute be jokios akies užsideda 
ant pirszto, tai tegul žino, jog 
ira sukeistos szirdies, ira ženk
lu amžinu suriszimu, be gali
niu, kurio tai mazgu liekti su- 
riszta igi smert ir po smert.

Mažas vaikas pargrįžęs isz 
mokslaines pirma syk savo gy
venime, eina pas savo tęva.

— Na, ka, klausia tėvas, ar 
daug iszmokai sziadien moks
lam e je?

— Tai ka iszmoksi,— atsa
ko vaikas,— kad profesorius 
pats nieko nežino, o visko 
klausia.

Kas kenke zobova ar 
proce?

Kaip žmonis nuszneka, jog 
ilgos adinos darbas sveikata 
gadina, negu naktines zobo- 
vos. Tas ne tiesa. Jauna bied- 
na siuveczka dirbanti per die
nas ir naktis, tas tikrai kenke 
sveikatai. Nes kada laimingai 
iszteka už vyro, jagu turi szio- 
kias tokia rigadas, tai greit 
pajėgas atgauna, patogumas ir 
skaistumas atsiranda. Norint 
turi ir 50 metu, tai da buna 
sau drūta, linksma ir sveika. 
Nes imkite dukteris turtinges
nių tėvu, kurios konia ' nieko 
ne dirba, usz tai tankei bovija- 
si. Ne reike jomis būtie prigu- 
lusiom prie darbo per naktis, 
kaip tosios biednos siuveczkos, 
tegul tiktai ant nedelos viena 
karta rasis ant szokiu ir pasiu
tusiu zobovu. O vienok sveika 
tos geros ne turi. Ir kad ne vi
sokios kvarbos ant veido, tai 
jau no 25 to meto pradeda su
sisukt. Norint turtingai iszte
ka už vyro, tai kada daeina 40 
metu kada tosios siuveczkos 
buna sveikom ir laimingom 
motinom ir paeziom, tosios 
szokikes iszrodo kaip bobutes: 
suvitia, veidai, prigeria akis, 
visokios suspaudos, o tai ludi- 
na apie pasiutusi gyvenimą ir 
be laiko pasiausta.— Teip 
Viena naktis praleista ant pa- 
dukusiu zobovu ir pervirszi- 
niu szokiu, labiaus sutrumpina 
gyvenimą ir suniekina sveika
ta, negu szeszios naktes pra
leistos ant procios.

KUR BUNA
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, 10 m kaip amerike 
turiu buozerne, katra turi akvata te
gul atsiszauke ant adreso: (to 74) 

Ch. Oznieris
Warehouse Point Conn.

Pajieszkau mergaites ar suaugu
sios siratukes ar teip biedna užaugy- 
tine jeigu kur toke randasi o nori 
gautis in gerus namus tai apie plates 
nes žines raszykit ant adreso; oj) 

Mrs. A. Swartz
3430 Lander St, Los Angeles Cal.

Mano pusbrolei Jonas Szakis ir Si- 
manas Endrukaitis abudu paeina isz 
Suvalkų ’gub., Naumieszczio pav., 
Kidulių gmino, Endrukaitis isz Bu- 
niku kaimo, o Szakis isz Pirdavninku 

kaimo, jie pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

Jno. Balczius
420’S. Chesnut st. Collinsville, Ill.

Petras Kupstas paeina isz Suvalkų 
gub. Kalvarijos pav. Rudaminos pa
ra, ir gmino, Gumbelu kaimo, teipos 
gi ir Magde Markevioziute paeina 
isz Rudamino para, turiu svarbu rei
kalą praszau atsiszaukt ant adreso;

P. Kupstas
Box 171 Economy Pa,

NAUDINGI PATARIMAI 
visai Šeimynai randasi musų No. 3 katalioge. 
J ūmo telpa aprašymai suvirš 200 ligų, vyrų, mote 
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip ja; 
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. Tclpt 
paveikslai ir prikėš yvairių kvepenčių ir gydan 
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydančių aparatų

Roberintų išdirbinių, Painų, Štokų, Brukuojamų 
MaSinčlių, Armonikų Koncertinų, Brltvų, Pavln- 
•cvonlų ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų da. 
ykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra 
zardg, adresų ir keletu markių apturės musų No. 3 
.-ataliogų dykai. Rašyk Sondlon, o už kelotos die- 
iu Šita naudinga knyga bus tavo namuose,

JOHN’S SUPPLY HOUSE .
SO. OAKLEY AYE, CHICAGO, 1U

Rodą del tuju (pociznota) 
ka skundžesi ant nuolati 
nio rumatizmo strėnose 

ir szonose dieglus ir 
kojų sukimą.

Ne yra tai jokis rumatizmae 
tiktai apsilpnimae nervu o tai 
tankiause prie tu laikosi toji 
liga,’ kurie per daug milisi ir 
be cienios milisi, per ka daug 
žmogui kenke ant nervu o ipa
tingai ant sudrutimu kaulu 
(kremzlu): Czion pasiduoda ro 
da gana gera ir nieko ne kasz- 
tuojenti. Jagu ka darai isz 
kiausziniu, tai luksztu nemesk 
laukan, ba tai turi savije kal
kes fosforinei rukszczes. To
sios kalkes yra tai ta pati me- 
dega, isz kuriu kone susideda 
muso kaulai, o be kuriu žmo
gus ne gali būtie sveiku ir 
drutu. Tai jagu tave visa 
skauda, per ka esi nuvargias 
ir be pajėgu, ipatingai prie 
szvakaus maisto, tai tiejei 
luksztai no kiauszinio arba kai 
kės fosforinei ruksztines yra 
geriausiu spasabu ant susidru- 
tinimo. O sziteip reike nau
dot: džiovinasi luksztai pecziu 
je ir da gerai iždžiovit ir susi
grūda maždžieriuja arba susi
mala ant kavinio malunelo 
ant smulkiu miltelu. Paskui 
imasi tris kartus ant dienos 
(anksti, ant piet ir vakare) ar 
ti pilnio szauksztelo no kavos 
tuju dulkelu ir vandeniu nu- 
gert, arba in stiklą pieno, susi- 
maiszo ir iszsigere.

— Ir jagu kas turi vandeni 
ne liga tai tegul ta spasaba 
naudoje.

Mėginkite visi tiejei ka tu 
rite sugelta kuna ir visokius 
dieglus o mažu kasztu iszsigi- 
dinsite.

20 Metu Senas Laikraszti

^“LIETUVA”
Iszeina kas Petnyczia

JL Chicago, III.
Laikraszti?, “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 60,000 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

•: “LIETUVOS” PRENUMERATA:-
Suvienytuose Valstijuose^ Metams $2.00 
Sziaurines Amerikos ( Puse Metu $1.00

v •• nr •> J Metams $2.50. Kanadoj ir Mexike ( Puse Metu 26

Rossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese L Puse ” $1.60.

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.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszltu 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.-^
APDIRBT DYK KNYGŲ.

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.
RFAI FSTATE...

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

Aysidirba senos maldaknyge3, istorines 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles.
Dagia, Draugas, Tėvynė ir Lt.

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mahanoy City,

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 paitų. Pasiusk 
savo aiškų adresą ir pačto marką, o Katalio- 
gą gausit dykai! Rašykit lendi, adresuojant.’

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

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir at^al. Teipgi siuneziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK {125,000. SURPLUS IR PROFITS {300,000.
S a Y. Vali t. Randas turi musu Banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga 
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Saulio 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-Prezidentu.
W. H. Kohler Kasijerius.

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras inform* 
sijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokytet •

J.M.Bruodza Co; Nil York & Brooklji.

reikalą su
ar dydelis.

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

pry—“KATALIKAS”—j
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 visokių žinių iš 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raides visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis. ® *

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

PASTABA: Kas prisius $4.00, tasai gaus “Kataliku visiems me
tams ir auksinę rašomąja plunksną (fountain pen) vertes 13.50.
_ Kas prisius 18.50, gaus metams “Kataliką" ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapl ir 8v. Tėvo Pijaus paveikslą.

J. M. TANANEVICZE
*3244 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.
r i

H T J 1 Boll Telephone Dickinson 3757 w.

Ill1 Iffllfltn? \tflllhll? Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti VI • 11111V Kllj k) Itlllllllu Pas Dr- Ign. Stankų per telefoną ar laiž-
Q ku ir iš kitų šteitų, taipgi Kanados. .

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

Dabar Įrengė savo locn$ ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name 
padirbo pui kia. medikaliiką kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap
tiekę su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingę pagelba, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai kę liudija patys ligoniai:

„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligų, norą goresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus. 
Daug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos. 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
„Šiuomi viešai išreiškiu sa
vo širdinga padūkę Dr. Stan
kui už išgydymę nervų ligų 
ir sugražinimę vyriškumo, 
kuriu kiti daktarai atsisakė 
išgydy ti. Ir visiems su slap
tomis ligomis patariu kreip
tis pas dr. Ig. Stankų, o ne
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzen, Salem, Mass. , _ ,

57 Pingree St. Dr- Stankus.

GARBUS DAKTARE: neiš
randu žodžiu padekavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dėjimo šonuose ir po širdies 
gėlimo strėnų ir skausmin
gų mėnesinių, kurių kiti vi
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bet Tamistos operacija 
kaip ranka atėmė kentėjimą 
nuo manęs. Ela Mažinacky 

1325 S. Front St., Phila.
i John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.— 
.Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ka rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta Ikiri liga, kuri taip daug prikankino 
mane ir kuria kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių 
Tamstoms už*pigų ir greitę išgydymę.”

' Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: \
' reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių/ nuo 
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankorį sifilį, užkietėji- 
m ę ir nedirbimę vidurių, išberimę, niežėjimą ir augimę ant veido ir kūno vi
sokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmę, širdies, inks
tu, keponij ir plaučių ligas, visokias‘nervų ligas neuralgiję, drebėjimą sąna
riu, greitę supykimę, negalėjimę miegot ir išgąstį, greitę pailsima, sunkų 
'kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas 
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su ope- 
cija rupturę, apendesitis, vėžį, skilvyo augančius akmenis visokius skadulius, 
iguzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūsles. Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran- 
'kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir 
'gerklės. -is-T.v-vjt

Dr Ignatius Stankus, M. D. y22,Phs?-a®r’ai1 /“lįO / Philadelphia, Pa.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare/ ' 

Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet. 7'

BANKING HOUSE 
Kanų)<is llciidc TJliczo 

Telefonas: Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 

atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848in.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu kraeztu 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 :—
Subatoj’e 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.

n

w. Rynkewiczius
-iNOTARIUSZAS:- "

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

)idžiaase Lietariszka Agentūra. Kontoras Bankinis ir pardaviste Szipkorczia ant visokia Linija
Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausiu ir 
reriausiu Laivu, 
uuneziu Piningus in 

Visas Dalis Svieto 
'teieziause ir pigiausa. 
Visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino 

Iszduoda Dostovierne 
lel tu ka nori savo dali 
Jetuv<$e Kana pavesti.

Del Draugyscziu—
Pristatau pelkes Sxarfaa 

Juostas, Kepuras, Karūnas 
Špilkas ir L L
Su kokiu nors reikah* 
kas-link Szipkorcxiu, 
Piningus ir Ut.

pas mane • 
teisinga

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

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

a JAUNI VYRAI
Rk SENI VYRAI 
MĮfe VIDURAMŽINI VYRAI

50,000
KNYGŲ
DYKAI DIEL VYRU.

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

< ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga te i p-g i pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai kurie tur Užnuodljlma kraujo, arba eyflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nuellpnelma, Abel- 

s.------- -X. na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes sky-
etlmo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų, 

■ - Įg—==_^ Pūslės ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyra atgavo sava tobulą sveikatą, spėkas 
Ir stiprumą per pagėlbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina Siam tykrus slaptibcs, kurios vyras turi 
žinoti. Netrotikict sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus Iki kolaik neperskaitįsti šitą knygą JI 
pasakis kodiel jus kentėti Ir keip galėt galiutinai Isigy- 
dytl. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI 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 užinterėsuotas jusu paslullminul dykai 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
vieną iš tuo knygų.

Vardas Ir pavardė...................................................................

Adresas

S te j tas



I8ZPAKDAVIMAS
VASARINIU DRAPANIU.

į Vyrams ir Vaikams Siutai ir 
visokiu Vasariniu Apredaliu.

Sziaine laike kada Vasara baigėsi, musu 
sztore lieka daug Vasariniu Drapaniu ir kitokiu 
apredaliu kurie daug vietos užima ir nenorėdami 
laikyti ta ta vora 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 sztominkai jau perka 
Rudenini ir Žiemini Tavora ir turi padaryti 
vieta kur jias padėti. Todėl jaigu reikalaujate 
vasrinio siuto arba kitokiu apredaliu, tai dabar 
turite gera proga pirkti pigiai ir suczedint 
piningus. Ateikyt patis peržieureti szita 
tavora o jaigu reikalaujate kokiu vasariniu 
apredaliu tai geresnes progos neturėsite teip 
pigiai pirkti kaip dabar.

W. RYNKEWICZ
233-235 W. CENTRE UL.

— O kiek reikėtų buteliu 
tojo szampano?

— Hum.... asz mislinu 
kokes ketures....

— Pasiutai ka? Gal jin 
maudysi szampane.

— Juk žinai, reike turėti 
ant zopostes, pilt, pakol neisz- 
pažins savo meiles,

— Ka daryt. Tegul dedasi 
vale Dievo!

Į HJWScfcN ASSOCMSfeM SZAMPANAS.
(Juokingas atsitikimas.)

Žinios Vietines.
— Liję, liję ir liję!
— Ketverge pripuola “Pa- 

augsztinimas Szv. Križiaus”.
— Redingo pede buvo su

katos ryta. Žmonelei linksmi
nosi užganadinanczei.

— Ne užmirszkyte, jog su- 
bato bus Republikonu nomi- 
nacije ant urėdu. Rinkime Juo 
za Miliaucka ant assesoriaus ir 
Juliona Mockaiti ant koncel- 
mono. Parodikim nors karta, 
jog esame vyrais galime ir sa
vo tautieczius iszrinkt.

— Redingo kasiklos dirbs 
szia nedelia penkes dienas. 
Mill Creek dirbs pilna laika.

— Buvusis prezidentas Le- 
wisas pranaszauje, buk atej- 
nanti meta turės but straikas. 
Badai kompanije ne norės pri
pažinti unijos, nes anglakasei 
spirsis ant to kanecz.

— Juozukas Petrauckas 14 
metu senumo puolės ant kelio 
laike zobovos nusilaužė ranka. 
Dr. Dunn jin prižiūrėjo.

— Pirma karta savo 'gyve
nime Nedelos vakara atlankė 
Tunnel Ridge kasiklas redak- 
toris “Saules” F. Boczkauskas 
po vadoviste pono W. Mauge- 
ro faier boso, kuris apvede po 
visas kasiklas, pumpas t. t. R. 
Yengstas pumpmonas iszaisz- 
kino milžiniszkas pumpas 
kurios randasi 4,000 pėdu po 
žeme o kurios isztrauke 3700 
gorcziu vandens kas minuta. 
Isz tiesu kasiklos, kuriosia 
dirba tiek muso tautiecziu, yra 
stebėtinos ir baisei persistato 
del to kuris pirma karta savo 
gyvenime in jaises nusileidže. 
Ponas Maugeris parode redak
toriui su “seifte” žibinte kaip 
užsidega gazas bruste. Žodžiu 
tarent buvo tai kelos valandos 
gero mokslo, kokio nesiranda 
jokiosia knygosia.

SHENANDOAH, PA.
— Mare Piczevskiene likos 

paluosuota per suda nog ap
kaltinimo per savo vyra už sve 
timvyriavima. Antanas su Ma
riute turėjo užsimoket kasztus 
ir važiuoti namon.

— Vincas Szneideris kurie 
apskundė Joną Kuczkeli už 
užsikeisejima ant jiojo gyvas
ties, Pottsvilles sūdąs iszrado 
Kuczkeli ne kaltu o Szneide- 
riui nutarė užmokėti provos 
kasztus. Vienas isz ludintoju 
Juozas Miką likos nubaustas 
ant meto kalėjimo už kreiva 
prisiega.

— Helena Moczikiene, kuri 
nudure peilu savo vyra 1 Ju- 
lajaus, likos paleista ant luo
šy bes. Džiure pripažino jiaja 
ne kalta nes žudinsta papilde 
savo apginime.

Worcester, Mass — Dar
bai povalei eina, uždarbei 
menki, sunkus pragyvenimas.

— Oras gražus.
— Lietuviu didelis būrelis, 

ir visi grąžei užsilaiko, kožnas 
užsima skaitymais.

New Baden, Ill — Darbai 
pusėtinai eina.

— Lietuviu mažas būrelis.

Poni Gerklaitiene pasisziau- 
sus inejo in kambari savo vyro 
kuris ka toki rasze su dydele 
atyda. Atsistojus prie jio sta
lelio paszauke:

— Na ka?
— Nieko!
— Ar tasai asilas jau isz- 

ejo?
— Iszejo.
— Sunkus atsidusimas da

vėsi girdėt isz dydeles kruti
nės ponios Gerklaitienes,

Ydant skaitytojus ilgai ne 
kankyt, pradesime tiesiog, buk 
tasai, kuri teip meilingai pa
vadino “asilu”, buvo tai po
nas Juozas Agurkis, kuris nog 
dvieju metu stengėsi aplaikyt 
rankute panos Veronikos, se
niausios dukters ponstvos Ger- 
klaicziu, kuri buvo gana pa
togi mergaite.

Nes in laika dvieju metu 
Juozas nuplesze gerai divonus 
o ir kede ant kurios tankei 
sėdėdavo su pana Veronika, 
ponas Juozas tankei kalbėda
vo apie szi ta, bet niekad ne- 
užmine kad geidže apsipa- 
cziuot su pana Veronika.

— Velnei davė mums toki 
verszi,— kalbėjo Gerklaitie
ne— Ar jisai kada susipras 
ar ne? Verute jau baigė, acziu 
Dievui 28 meteli, vyro labai 
pagedauje o tasai kvailis vis 
vilkina. Jau kad nors karta 
iszsižiotu, ar ant tos puses ar 
kitos. Nori— gerai, o ne— te 
yma jin velnei, tegul kitam 
duoda pioga.

— Bet jisai nori, duszele. 
Juk apie tai žinau gerai nog 
jiojo tėvu, nes jisai yra labai 
ne drąsus.

— Jau in du metus insi- 
dristu. Sėdi prie Verutės per 
dienas ir naktis, mergina jin 
myli, o tasai kiaule sėdi kaip 
be jauslos, na.... kaip.... 
velnes žino, kaip jin pavadyt 
ir prie ko prilygint.

— O kad jin duszele teip 
pralinksmyt kuom, priduoti 
jiam narsumą?

— Jau turiu! Žinai, tasai 
senas Dobilas kalbėjo man 
karta, buk kada stikleli isz- 
gere szampano, tai pasidaro 
kaip levas kaip tigras. Kalba 
jisai buk jiam tuo užsidega 
kraujes, gauna smagumą, kad 
ir in snuki duok....

- - Teip, da ir tasai asilas 
galėtu ymtis prie snukio.

— Nes kur tau! Tai mal- 
szus žmogelis! Tegul tik isz- 
gere gana szampano o po tam 
paliksime jin su Verute vie
nus— tai tuojaus papraszys 
kad už jin ejtu.

— Nes asz žiūrėsiu per rak
to skylute.

— Žiūrėk duszele per visas 
skylutes, jago teip nori.

— Bet tasai szampanas yra 
brangus ?

— Ka daryt. Kasztuoje 5 
dolerei bonka.

— Kaaa? Penki dolerei 
bonka! Ar tu pasiutai! Juk 
už tuosius piningus galetau 
pirkti sau puikia szlebe!

— Klausyk duszele, juk 
tai vienatinis spasabas. O gal 
po vakarienei ir szampanui su
sipras tas gal vijęs....

— In nedelia po tam, už- 
prasze poną Agurki ant batu
ko. Ant stalo radosi gardus 
kepenei, szale stalo stovėjo 
statinaite su keturioms bon- 
kom szampano apdėtos su le
dais.

Ponas Juozas nudžiugo isz 
džiaugsmo. Lig sziam laikui 
giardavo ezampana tik mažai 
arba kaip kada tik aluti ir 
arielkele.

Tėvas su dydelu pasisziau- 
szimu atidarė bonka su pikez- 
telejimu ir pripylė stiklą krisz 
tolinio gėrimo.

— Ydant mums gerai ves
tųsi— paszauke tėvas.

Juozas iszgere szampana 
ant kart. Mama vos dalipstejo 
lupas prie stiklo, nes apskaitė, 
jog kožnas stiklas kasztuoje po 
doleri mislino sau:

— Tokis balvonas, gere 
szampana kaip vandeni! Kas 
tai per jaunikis, kad reike pris 
pirinet jin prie merginos su 
szampanu!

Tuojaus po antram stiklui 
Juozas pasijuto linksmesnis, 
pradėjo daugiau kalbėt o ir 
tėvas pasijuto narsesniu.

— Gerai bėga in gerkle!— 
pamisimo sau.— Jaucziuosiu 
20 metu jaunesnis o kad teip 
kokia puike balandėlė czio- 
nais rastųsi, tai....

Ponas Juozas nuolatos szip- 
sojosi in pana Veronika ir tan 
kei atydarinedavo lupas idant 
ka toki pasakyt, nes vis da ne 
driso. Tėvas nuolatos pripildi- 
nejo jiam stiklą Mama grau
dinosi kad jau treczes butelis 
baigėsi giart.

— Tokis kalakute iszgiartu 
ir už 50 doleriu szampano ir 
da prie mergos ne kibtų. Kad 
sau sprandą nusilaužtu ejda- 
mas trepais!

Tėvas tuom kart užmirszo 
apie viską. Niurnėjo sau po 
nosia kokia tai meilinga dai
nele pakol jin nesulaike ma
ma.

Staigai ponas Juozas pradė
jo kalbėt in tęva:

— Praszau pono.... asz 
geidžiu.... norėjau.... po
nui ka toki pasakyt.... in ke 
turis akis....

— Ant galo! susnabždejo 
mama. Ejkim Veruk, ponai 
geidže su tavim ka toki pa
kalbėt.

Tėvas atydare ketvirta bute 
Ii szampano ir pripylė stiklus.

— Na, karta oszkos mirtis- 
suszuko.

— Asz norėjau.... norė
jau.... su ponu pasikalbėt.... 
dviesia.... be ludintoju.... 
kalbėjo Juozas.

— Aha, suprantu. Ejna tau 
apie tai, ar bobos ne stovi už 
duriu ir klauso. Tuojaus!

Ir atydare staigai duris, nog 
kuriu dingo galva mamos.

— Bobos nuėjo gult! suriko 
ponas Gerklaitis. Kalbėk esa
me vieni.... Kalbėk Juo 
zuk.

— Asz užtikiu ponui, kaip 
savo tėvui....

— Kaip tėvui?— ir apsika
bino abudu.— Gerk ir kalbėk! 
Atsakysiu kaip tėvas.... tei
singai ....

— Esi dasektas žmogus___
tėvas szejminos.... vyras....

— Teip esrnu vyras! Vyras 
ir ponas namu, o boba tegul 
perkūnas sudegina, nes klauso 
už duriu. Teip klauso ka mes 
kalbam, kaipo vyras duoda 
tau rodą idant niekad nesipa- 
cziuotum! Visos bobos velnią 
vertos!

— Ar visos ? O.... O pa
na Veronika?

— Visos!— O ir mano dūk 
te? Kalbu tau teisingai! Nesi- 
pacziuok niekad. Boba ant 
sprando ho, ho! Norints tai 
mano duktė nes tegul jia vel
nei, stovi per dienas priesz zer 
kola, mala ir mala su liežuviu 
kaip motina.... Norėjai ge
ros rodos— nesipacziuok nie
kad. Sveiks, gerkim ant muso 
jaunu dienul _

Duryse pasirodė galva ma
mos, szaukdama.

— O tu žudintojau, senas 
kvaili, tu.... tu.... pasiutėli!

— Traukis szalin! Asz czion 
gaspadoris, tėvas.

Ir mete szampanska. bonka 
in mamos galva, nes ant gilu- 
kio nepataike.

Ir teip užsibaigė meile Juo
zuko su Veronika nes eme rė
dą tėvo ir nog tos dienos nie
kad neapsipacziavo o Veroni
ka pas liko senmerge.

- F.W.S.B.

Katrie žveroi ir kaip ilgai 
gali būtie be ėdesio.
— Be edesio arklis gali bū

tie givas 25 dienas, jagu turi 
invales vandenio del gėrimo, o 
jagu ir turėtu ka ėst, o ne tu
rės giart, tai bus givas 17 die
nu, teipos gi turi pult in 5 
dienas, jagu duosime ėst o ne 
duosime giart.

— Katinas priverstas pas- 
ninkaut, buna 20 dienu, szuo 
jagu turės vandenio be edesio, 
givens 39 dienas ir paskui bai 
gesi, be vandenio iszlaiko 20 
dienu.

— Kralikas dalaiko 14 die
nu, karvelis per 10 dienu, o 
žvirblis tiktai 2 dienas.

— Žmogus gali badet 3 ne- 
delias. O katrie papratia ba
det, kaip tai Merlatti arba Ta
ueris, tai gali lengvai būtie be 
valgio ir gėrimo pusantro me
nesio.

— Rupeczkes yra dalaikiau 
siosba gali per tris metus bū
tie be maisto. Atsitaiko ir tas 
jog laikais randa akmenije ru- 
peczke giva no kėlu tukstan- 
cziu metu be oro ir maisto.

Nelaiminga filižanka 
(puodukas).

Užvida paozios o neatsargu
mas tarnaites padare dideli ne
sutikima tarp vienos poros 
Bostone. Tarnaiti, jauna ir pa- 
toga, sukuli puiku puoduką, 
kuri pati savo virui ant var
duvių padovanojo. Norėdama 
szkada atligint, nusidavė in 
kroma purcelenu ir pirko nau 
ja puoduką. Per greitumą ne 
patemino ant paraszo, o buvo 
paraszita: “Del to, kuri milu.” 
Kada ant ritojaus anksti už
dengė stela, poni jiosos pare
gėjo ta parasza. Tuojaus isz- 
vare taje tarnaite, ba suvis ki
taip sau mislino ir per dvi ne- 
deles name buvo giva pekla.

Ant pardavimo.
Parsiduoda Seliuuas ant 

kampo, labai geroi vietoi, "ap
gyventa terp lietuviu ir lenku, 
parsiduos pigei, kas norite 
pirkt dasižinokite ant adreso:

63 Downing, St.
f2, oj) Newark, N. J.
Kas Nori Pirkti Ar Parduoti

savo Namus ar Farma to- 
a^iszaukia pas mane.

Pįrkejiai laimu atvažuoja 
Pas mane *8Z visu szaliu 
Amerikos ir Kanados.

» Faimos Mass., ir Conn., 
steituose yra geriausios 

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

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

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamd> 
Ryginus ir VežiniM del Pasivažinėjime 

Krausto Daigius ir t. L
Viską atlieka ka nngeriause ir puikiausi- 
Su vii>z minėtais reikalais kreipkitės pu 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Mahanoy Cit)

FR. STRAWINSKAS
Lietuviszka Krautuve

...Vyno, Likeru, Areilkos ir Alam... 
Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
tavora pigiau no kaip kitur.

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

Pittsburg, Pa.
Pigus lotai.

31 lotai su stubs ant vienos 
frmilijos Pottsville, arba lotai 
parsiduos pavienium. Turiu 
teipgi 44 lotu St. Clair ir par
duosiu labai pigiai. Da turiu 
ant pardavimo namus Potts
ville ant 6 familiju kurios at- 
nesza $45 randos ant menesio, 
ir parduosiu jias pigiai atsi- 
ezaukyte 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 ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (p J’)

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pf

SERGEKYS PEIIO 
----- IR-----  

Pavojingu Operacijų

RUPTURA 1 
ISZGYDINTAj

Greitai 
Pasekmingai 
Ant Visados

VYRIU - MOTERIŲ - VAIKU

Diržas numestas ant visados,
Visiszkai iszgydimas gvarantytas, 
abieju 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, be 
patrotima laiko. Nereike 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 t-ziniV's doleriu ir bandžiau 
visokius diržiuH bo jokios pagelbos. 
Po tam nueidavau pas Dr.tr Malleys 
ir linksmai galu sakyt kad in keletą 
nedeliu po tam aplaikiau pirma 
palengvini ma.

J. W. Bousum
Berwick, Pa. 

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

Dr. A. O’Malley
158 S. Washington St., Wilkes-Jarre, 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.

Aut Sudžiaus
A. L. SHAY

Republikonas. Isz Pottsville, Pa.

Aut Supervaizoriaus
SILAS DAVIS

Republikonas. Bnlsuokyte už ji.
Isz Mahanoy City.

Ant Clerk of The Court

Frank J. Bastian
Demokratas. Isz Mahanoy City

Aut County Commissioner
T. A. Flanagan

Demokratas. Lz Pottsville, Pa.

Ant Korinoriaus
Dr.W.J. WINTERS

Demokratas. Isz Shenandoah, Pa.

Ant Sudžiaus
J. J. MORAN

Demokratas. Isz Pottsville, Pa.

J. KAZLAŪCKAS
Parduoda Szipkortes

Už kompanijų preke ant 
ir greioziausiu Lhivu. 
visokius Dokumentus ir 
per Konsuli. Duodu 
visokiuose reikaluose.

goriausiu
Pardarau 
paliudyju 
patarimus

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

Bukia luosas. Iszsimokyk balbe- 
rinuti in 4 lig 6 nedeliu laiko, mo 
kslas $30. Raszyk ant adreso

W NosskoITn School 1105 Penn Ave. 
j Plltabnrg, Tu. Moklnam moteris Ir vyrius.

...PERSITIKRINKITE SAVO PROTĄ...
_________ UŽstojimas vyduriu kankina

1 j per visa laika?
WDispedsia szirdes deginimas 

I ir atsirūgimas?
■ Galvo pleiskanos ir nežei- 
Į jas papuczkaiir dedervines? 

____ Plaukiu slenka arba nori 
—_____________ I kad užauktu story?

Tai neat bok apie ligas; pats bzsigydisi be 
daktaro su gyduolėms kurios milijonai yra 
užgauedynti per 34 metus. Nciszduokite po 
desetkus ar užimtus doleriu. Jeigu netikite, 
tai raszykite pas:

Reliable Specialists
lb. 106.W.8 South&,B'way; Brooklyn,N.Y.

Isz Pittsburg Padangio.
Naujausios mados Popierei Gromatom 

rasziti tuzinas 25c. Labai gražus atidaromi 
Altorelei ir Hainelei nuo 15c. lig 50c. 
Gražiausios Maldų Knygelios ir visos 
knygos kokios tiktat yra randamos Lietuvi-z 
koje kalboje ir daugybe visokiu dalyku.

JONAS IGNOTAS
6 22ii(l.St., S.S. Pittsburg, Pa.

Teisinga K ra utve, nes tikras Lietuvis užlaiko 
Malonus Viengenoziai:

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

Žiedu, Kryželiu, Armo
nikų, Skripku visokiu 

> Mužikaliskulnstrumen 
; tu, Britvu, drukuojamu 

Maszinukiu, Albomu 
Poto^jafijoms laikitie,

» Istoriszku ir Malda 
kningu, visokiu popiet u 
Gromatoms rasziti su 

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5 tuzinai už 
$1 Perkupcziams 1,000 už$6 Magiez 
kos Kazytės §3. Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skito 2c. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu.

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

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

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktaro.

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

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

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

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyu1

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ane.

Senas Britvu pardavėjas 
ir Agentas.

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

Ne vienas nesigraudino katras nog 
manos 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
gistrą votam 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 j 
negu kitur Jeigu tamistai nepatiktu 
tai mainau ant kitos arba gražinu I 
ta m i stos pinigus pasilikdamas 20c. 
už savo klapata: (gj *dng)

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

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

Dance, Buck A Wing, Irish Jig C log, 
Spanish Waltz ir 95 kitokius.
Prof. Julius, 2121 S. Ilalsled St;Chicago,III.

Geriausias Lietnviszkas 
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus 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, puikia’ 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningu".

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

Simona Waluna 
526 W. Centre UI., 

Mahanoy City, Penna.

Garsiu Lietuvlszku-Lenkiszku Vaistu.

v

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

</)

teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
tauticczei 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.

..............................25c.
............................. 50c.
.25c., 50c. ir $1.00.

.25c.
25c.

,25c.
25c.

Egiutcro No.2.. 
Zmijecznik.........
Gumbo Laszai.. 
Meszkos Most is. 
Trejanka............
Linimentas vaikams ... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Bulsamas........ ..
Anty-Lakson del vaiku
Milteliai vaikams nuo K i mieli u. 25c.

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

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

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

' ...25c.Koju. ......... . ..............
Geležinis sudrutintojas sveikatas 50c. 
Vaistas nuo Papauto......................15c.
Gyd. nuo Grippo........
Plauku apsaugotojas.. 
Muilas del Plauku.... 
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Balsamas............
Kinder Balsamas.........
Bobriaus Laszai................................ 50c.
Szvelnintojas........................................35c.
Kraujo valytojas........................... $2.00.
Nervu Ramintojas....................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus.................................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)...................25c.
Pamada Plaukams........................... 26c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise........25c.
Gyduoles nuo Riemens..................... 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.

.$1.25. 
.. 50c. 
...10c. 
...35c.
...25c. 
...25c.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS; BANKE

MERCHANTSBANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

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

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

D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijeriua. - 

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

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

JbBCZIAI...
Ar gali pasakyt kokis yra geriausirs Peczius Malianojuje! | 
Kokis Peczius yra daugiatise naudojamas?
Visur galima rasti Model Keystone Peczius?
Už tai kad kaiminai viena ju turi ir sako kad tai geidaus 
Peczius del kepinio.
Piningus sugrąžinime adgal arba* duosime 
Pecziu jaigu ne bus atsakantis.

Visi gire Guinano Peczius.

nauja KeystOie

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Laudsford.

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

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Banku, nždcl.1 pa i 

paežius lietuvius ir randasi po prietina 
Valdžios. Priimam pinigus snradinimj- 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pis mg 
pinigus mokam 1-ta procento, priAaitat 
kas 3 menesiaL Siuncziain pinigus toriai 
dalis svieto, greit ir pigei. paninmhg 
laivakortes ant visu linijų ir geležkelia 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Lsalirbm. 
visokios ruszies Rejentalnus Duknmeotuiir 
vedam provas senam krajm. Reienidn 
kancehirijayra rėdoma per valdiszka notaa 
J. G. Miliaucka. I žkviecziani lieiūriosif 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest nuimi 
jusu bankinius reikalas o perilikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion vra teisrbl- 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigą 
siimrzant paezedumui in Banka, arba sort 
in Lietuva, galima siųst Paežio Mvoey l 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Expreso Money Orderi.

llusiszkai Anierikoiiiszka Linija.
Vienatine be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8Ą dienu in Roterdama 11A dienu in Liepoja

III klasa $29. , ,, ..... . , ' III klasa$30.
IT ” Std1" f Del smulkesniu žinių kreipkitės m musui .. ,, '
r >> LAgentus ir centraliszkakontora. J ,, , ‘

A. E. Johnson & Co.,(General Peisenger Agli.) 27 Broadway, NeW Yofk, N.Y.

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.45
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimo 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargsi 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andarokn, 
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, M erginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipn 
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

Tllfi M {
Lg?*Pae mus dirba Lietuvaites.

122 W. Center Str.
Mahanov City, Ps

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

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie1 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomu 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingo 
gyduolių, nei neprižadam iezgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados isz- 
gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyru 
isrgydam in 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju knna 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

“Rumatiszma” visokį 
iragydau labai greitai.

OF.ISOS A DINOS: Nog 9 lyg Sad vakare.
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Ncdcliomis 
10 lyg 2ad. poįiiet. Gyveniu Pittsburgc 
nog 15 metu toj paezioj vietoj.

‘‘Exzema” ir kitus panaszas 
ligas iszgydan lai ai trumpam 
laike.
“Paslaptingas Ligas” in 3 lyg 
5 dienas.
“Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijos.

“Užtrncintas m 30
dienu-be naudojimo merikun- 
uszo ar potasu

“Stryktura” be peilo ir 
skaudėjimo.
“Varicocele^* gydau in 15d. 
“Szaszius” ir skaudulus skurce 
iszgydau greitai ir ant visadot
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ATSISZAVKIMAS! LAIBAI SVARBŪS! SKAITYKIT!

S24SZIFK0RTE IN LIETUVA $24
UŽTIKRINAM, kad niekur negausyteSifkorcziu isz Krajans arba in Krauju pigau I 

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

jusu reikalu notariszku, teismi zku ir vaukavu, atimt isz kraujaus skola?, 
Vzmokescziua, kontraktus, aktus dovierenostis ir L t.

UŽTIKRINAM, tvirta kiekvienam užganediiua visame, kas prie mus kokiam nore 1 
reikale atsikreipsis.

AMERICAN-EUROPEAN STEAMSHIP CD.
121 Norfolk Street New York, N. Y. 1

dr. koler, lietuvis gyditojas
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotai 1 

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo, J 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimui 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimai 
Užsisenenjusias Ligas, Nervo, Rumatizma, Plauczių j 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi, I 
Užsisnejusias Lięas kad ir pajinanozios nog Tėvu,

Reikale raszykite ant adreso
n n ifnf r n 638 Penn Pittsburg, Pa. 
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