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Laikrodelu fabrikas Szvai 
carijoi ne turi toki pasisekimą 
koki turėjo kelioleka metu 
adgalos. Mete 1906 iszsiunte 
in užrubeži laikrodėliu ant 
$29.027.495. Mete 1907 nu
puolė ant $24.054.240 o mete 
1909 susimažino skaitlaus ant 
$600.000.

Amerikoniszki laikrodelei 
perauksztina szvaicariszkus ir 
del to ne perka tiek, kiek pir
kinėjo praejtuosia metuosia.

Kokis tai Vokietis iszrado 
audeklą, kuris tuom skyrėsi 
nog kitu audeklu, jago isz jo 
pasiuva drapanas, tai tokia 
ypata kuri neszioje taisės dra
panas ne nuskensta. Jago isz- 
tikruju toki audeklą tasai Vo
kietis iszrado tai atyduos del 
žmonių dydele geradejiste.

Atgaivino nebaszuiuka.
Beverly, N. J.— Kada’ gy- 

dintojas pripažino buk Jonas 
Cook buvo ant tikrųjų negy
vu, naszle jiem ne intikejo ir 
paszauke kitus du gydintojus 
ant persitikrinimo ar tiktai 
jiosios Jonas yra numiręs. Gy- 
dintojei inczirkszte gyduolių 
in gyslas numirelui o po keliu 
valandų darbo Jonas atgijo ir 
szendien yra sveiku.

Cookiene rado savo vyra 
gulinti be žado maudinyczio- 
je, nes sirguliavo tankei ant 
szirdies ligos.

Gyvenanti Berline bevaike 
porele, numirė tomis dienomis 
palikia savo turtą iszneszanti 
ant 60 tukstaneziu markiu sa
vo szuniui.— Draugyste ap- 
glaubetoja gyvulu nog pro
cento tuju piningu, turi pafal- 
pyt szuni pas gerus žmonis, ku 
ri prižiuretu priguliuezei lig 
senatvei. Kada szuo pastyptu, 
tada draugyste aplaikys liku
sius 60 tukstaneziu markiu.— 
Ar ne geriau butu padarus 
toji kvaili pora jagu butu pa
likia tuosius piningus del sie- 
rateliu o aplaikytu nog žmo
nių dydesne garbe.

Daugiau kolonijų, daugiau 
laivu, daugiau vaisko, daugiau 
padotku, daugiau skoles! Tai 
yra kaukinimas tuju rėksniu, 
kurie geidže padidinimo Ame- 
riko ir užgriebimo visko.

Prie jius milemi skaitytojai 
priguli, idant stengtumetes, 
idant juso vaikai isz jaunume, 
nes iezmoktu mislint ir kalbėt, 
raszyt ir skaityt lietuviszkai. 
Kas szita privaluma paniekina 
ne gadnas yra vadytis Lietu
viu.

Daneszem jau, jog Suvieniti 
Steitai padidino savo flota ant 
kelolekos vajaunu laivu. To
mis dienomis ginkluojesi teip- 
gi ant prapal kelos Europines 
vieezpatistes. Ar-gi tik neužs
tos kare teip kėlu milžinu 
tolimoi atejtei.

ne-

ka
in

Pranetzame del visu tu, 
prisiuneze pajeszkojimus 
laikraszti ant sujeszkojimo 
merginu del apsivedimo, jog 
daugiau tokiu apgarsinimu
netalpinsime. Ne kurie daro 
sau juokus isz doru merginu 
apie ka patis isztirmejome. 
Apie tai neužmirszkyte!

Suvienituosia Steituosia ran
dasi 7,G7O bobiszku pacztoriu. 
Geriauses tai davadas, jog mo
terėles turie tiek tiesu laikyti 
randaviszkus urėdus kaip ir 
vyrai. O gal sufragistkos tvir- 
tis buk tai per jiaises aplaike 
dinstne.- Oh, get out!

Atsitikimas Pottsvilles 
sude.

Pottsville, Pa.— In suda 
pribuvo in kancelerije kur isz
duoda “laisnus” ant ženybu, 
linksma pora isz Szenadorio— 
Antanas Kazlauckas su Agota 
Užvideikiute ir paprasze lais- 
nu. Rasztininkas užganapada- 
re jiu norui, davė reikalinga 
raszteli ant ženybu, na ir abu
du iszejo linksmi isz sūdo.

Kaip-gi nusistebėjo raszti
ninkas kada ant rytojaus pa
regėjo Kazlaucka sugražinant 
jiam laisnus kalbėdamas, jog 
jiam atsinorejo paeziuotis.

Nusistebėjas rasztininkas 
užklausė jo priežaste, del ko 
teip greitai persimainei

— Ne noriu paeziuotis su 
taja mergina. Jago man tokia 
velneva padare da priesz szlu- 
ba, tai kas bus toliaus 
su jiaja apsivesiu?

— Kas do priežaste 
tame?

•— U-gi peczius.
— Kaip tai peczius?
— Tai teip buvo Mister. 

Asz esmių ant burdo pas jo
sios tėvus.— Vakar kada su
grįžom isz Pottsvilles su “lais- 
noms” viena isz kaiminku ma
nes paprasze, idant jiai pri- 
gialbetau pastatyt pecziu. Ži
noma, sutikau ant jios praszi- 
mo, nes mano milema teip ant 
manias užpiko už tai, jog ka
da norėjau inejti in stuba, tai 
užrakino duris man priesz no- 
si. O kada pradėjau jiaiisz- 
metinet jiosios nedora pasiel
gimą, tai atidarus duris inlei- 
dus mane pridėjo, idant in 
mane trenktu septini perkūnai 
isz visu szaliu.

— O.... tai nepadoriai su 
tavim apsiėjo....

— Tai matai Mister! Ar-gi 
ne turiu geros priežastes?

— Žinoma. Nes tai buvo 
priežastis tuju perkūnu o ne 
pecziaus ?....

— Na tai-gi.... bet jago 
ne peczius, tai ne butu tojo er
gelio!

— Teip!....
Ponas Kazlauckas apleido 

ofisą su saldesnių nusiszipsoji- 
mu ne kaip buvo atejas pirma 
karta su savo milema.

— Te gyvuoje “singelei!” 
— suszuko iszejdams per du
ris.

kaip

buvo

Bestije žniogiszkani kūne.
Madison, Wis.— John John 

son prisipažino buk jisai suža- 
gejo ir vėliaus nužudė 7 metu 
Ona Lemberger ir josios tkuna 
inmete in ažera Monona. Su- 
dže jin nubaudė ant viso gyve 
nimo in kalėjimą. In kėlės mi- 
nutas po tam szerifas nugabe
no jin in kalėjimą idant žmo
nis nedažinoja, taji juoda vel
niuką nesudegintu.
Pacziule iszgere (> kvortas 

guzutes in 4 dienas.
Freemont, Ohio.— Vincas 

Szvab saluninkas nesiprieszino 
savo paeziulei kad sau tankei 
užsitraukdavo prie szinkaus 
ir ne karta turėjo jiaja nu- 
neszt in lova girta, nes ne ga
lėjo daugiau iszkenst, kada 
jiojo pacziule pavėlino sau už 
daug. Szvabas innesze tomis 
dienomis praszima in suda 
idant jiam duotu nog savo pa- 
cziules atsiskiryma, tvirtinda
mas buk su jiaja ne gali dau 
giau gyvent, buk in laika ke- 
turiu dienu Szvabiene iszgere 
szeszes kvortas guzutes o kada 
jiaja už tai pabare tai aplaike 
puoduką su karszta kava in 
galva. Szvabiene iszsikalbejo 
tuom, jog yra papratus prie 
gėrimo o jagu vyras jiai ne 
duos guzutes, tai atsiras kiti 
ka jiai užganadys.
B ukie paezedus o dastosi 

turto.
Philadelphia, Pa.— Anta

nas La Sasso, kuris per 27 
metus szvaiste czeverikus vir- 
szininkams rotužeje mirė ana 
diena Hahnemann ligonbutije. 
La Sasso in taji laika suezedi- 
no suvirszum 50 tukstaneziu 
doleriu kurios indejo in viso- 
kes spekulaeijes o ypatingai 
in namus. Jojo szeimyna ran
dasi gana puikiam padėjime.

Truko debesis.
Pittsburgh, Pa.— Per trū

kimą debesio, uliezios Etna, 
Millvale, Sharpsburg, Turtle 
Creek ir kitos likos užlietos ant 
12 pėdu. Bledes vanduo pada
re ant puse miliono doleriu. 
Viena ypata nuskendo. Du 
szimtai darbininku fabrike 
Spang, Chalfant Co. likos iž- 
gialbetais per luoteles.
Susimuszimas elektriki- 

niu karu.
Allentown, Pa.— Asztuo- 

nioleka ypatų likos pažeistos 
o du kart tiek supjaustyti per 
stiklus ir smarkei sukratyti, 
kada pasažierinis elektrikinis 
karas susimusze su darbinin- 
kiszku karu arti Mountainvi- 
lle. Pažeistieje likos nugabenti 
in Allentown ligonbutes o ki
tus nugabeno namon. Nesu
pratimas elektrikiniu signolu, 
buvo priežaste nelaimes.

Isz Besijos, Lietuvos 
ir Lenkijos,

Stolypinas mirtinai 
pažeistas.

Terroristai szovi in jin du 
kartus. Caras buvo lu- 
dintojum tojo atsiti

kimo.

ATSAKYMAI.

Laikrasztis “Dilgeles” Pitts 
burge apvaikszcziojo tomis die 
notnis 5 metu jubileju kaip 
tasai laikrasztis iszejtineje. 
Vėliname ilgo pagyvenimo ir 
geriausios kloties muso drau
gui.

* Chinuose geriausios her- 
batos svaras, kasztuoje 6 cen
tus.

* Suvirszum 1,000,000,000 
centu ira begi j e S u vieni tuose 
Valdi bose.

Nori atsiskyrimo kad vy
ras nesiprausė,

Toledo, Ohio.— Mrs. Sprad 
ling padavė praszima in suda 
ant atsiskirimo buk jiosios vy
ras atejas nog darbo nesiprau 
se ir ejna murzinas tiesiog in 
lova Juozukas dirba prie kek
siniu pecziu o kada atejna na
mon nenusiprauses sėda prie 
stalo o pavalgęs vakariene atsi 
gula visas .suodinas in lova. 
Moterei nubodo skalbt drapa
nas ir paklodes kas diena ir 
praszo sūdo idant jiaja paluo- 
suotu nog tokios kiaules.

J.Ž. Westfield.—Daneszimo 
neaplaikeme.

R.S. Naugatuck.— Bažny- 
cze szventa uždraudže turėti 
kriksztu tėvus kurie ne yra 
Rimo Katalikai o ir tuosius 
ka neadbuvo Velikines spa 
viednes. Veluk ne turėti jokiu 
kurnu ne kaip turėti tokius, 
kokius augszcziau paminėjo
me.

M.B. Scranton.— Piningu 
neaplaikeme už “Saule”— ki
ta kart niekam piningu už lai- 
kraszti nemokekyte, nes už tai 
patis atsakote. Laikas jau pa
sibaigė praszom prisiunst už
mokesti.

* Rusiszkas randas turi 
500,000,000 margu girrios, ku 
ri ira saugojama per randa ka- 
nogeriause.

Kievas.— Rusiszkas vyriau- 
ses ministeris, P. A. Stolypi
nas likos perszautas du kartu : 
per terrorista laike perstatinio i 
czionaitiniam teatre. Vienas 
szuvis pataikė in ranka o ki
tas pažeido kepenis. Kaip dak
tarai mena tai žaidulei yra 
pavojingi. Caras teip-gi tame 
laike radosi teatre o paskalas 
tuojaus pasklido buk ir Caras 
likos pažeistas. Anarkistas ku
ris szove in Stolypina likos 
suymtas.

Caras pribuvo su Stolypinu 
ir kitais ženklivais virszinin- 
kais.in Kijevą atidengti sto- 
vila Aleksandro II o priek tam 
ir užbaigt svarbu politikiszka 
reikalą.

Stolypinas likos paženklitas 
per Cara vyriausiu ministeriu 
Juniaus 22, 1906 mete. Au
gusto 25 tame paežiam mene- 
sije anarkistai inmete dinami
to bombas in jiojo pakajus, 
kuri užmusze 27 ypatas, suardė 
visa dali namo ir pažeido jojo 
duktere, kuriai turėjo atpjaut 
abi kojos ir nog to vėliaus mi
rė.

Priesz paženklinimą minis
teriu buvo^gubernatorium Sa
ratovo. Augusto 24, 1905 me
te kada važiavo ulieziomis At- 
harsko, kas tokie szove in jin 
tris kartus bet ant gilukio szu- 
vei nepataike.

Stolypinas buvo nekenezia- 
mas per visa aristokracije ir 
politikierius o teip-gi ir mu
žikus nes prispaudinejo visus 
su geležinia ranka.

Kalėjimo virsziuinkas 
plesziku.

Kaip “Golos Moskvi” raszo, 
Aleksandravsko (Užkaspijos 
apygardos) kalėjimo virszinin
kas Sorvin’as buvo sumanęs 
su pagalba savo gabesniųjų 
arezstantu apipleszti vietine 
“kaznaceje”. Jis buvo apredes 
pora gabesniųjų aresztantu 
liuosu, ukesu rubais ir nakti 
iszsiuntes, kad jiedu insilaužtu 
in kaznacieja ir paeziuptu rak
tus, su kuriais lengvai galėtu, 
jam paežiam vadovajant ati
daryti kasos spinta. Bet, tuodu 
aresztantu liko prie insilaužu- 
sio suimtu. Prie iszjieszkojimo 
ir tardymo pasirodė esą paties 
kalėjimo virszininko siustu. 
Jiedu pasakiusiu visa teisybe 
ir tardytojas atradęs, kad isz 
kalėjimo tikrai esą jie paties 
virszininko paliuosuoti, ka ir 
kiti pažine savo kalėjimo drau 
gus. Tad suimtas ir pats vir- 
szininkas Sorvin’as bet jis ne
laukdamas busmes pats nusi- 
galabijo.

Atrado skarbus.
Vilnius.— Laike statimo 

vieno namo ant Stefanovskis 
uliezios, darbininkai atrado 
puodą su sidabriniais pinin
gais ant kuriu buvo metai 1535 
ir 1539.

Zenkove, gubernijoi vitebs- 
koi atrado skarba susidedanti 
isz 208 lenkiszku piningu paej 
naneziu isz XVI irXVIIszimt 
mecziu.

Nevelui laike iszkasimo le- 
damios, gylumoi penkių mastu 
likos atrasta keloleka senu pi
ningu isz kuriu vienas buvo isz 
lenkiszku laiku XVII szimtme 
ežio ir daugel su paraszu caro 
Mikalojaus Teodoravigo.

RYGA.
Rygos kalėjime.

Rygos centraliniame kalėji
me, dabar sėdi 105 be teismo, 
fįoo “rotniku”, 705 “katorži- 
ninku” ir 238 moters; viso la
bo 1348. Isz tu visu kalėjimo 
ligonbutyje guli 275 žmones.

Suimti pleszikai.
' Sziose dienose Rygos gatvė

je buvo užpultas darbininkas 
D. Jurgelenis dviem pleszikais 
kurie jam atėmė krapsziuka su 
8 rub. piningu. Bet policija 
abudu plesziku suėmė ir in 
szaltaja inkiszo.

Nežiuoniszkas pasielgi
mas.

Rugpiuczio 15 d. ant kapu 
priesz szv. Pranciszkaus baž- 
nyczios, apie kokia 15 vaiku 
užpuolė kasžin koki žmogų ir 
pririsze prie medžio isz jo ty- 
ęziojosi, kol vienas suaugės 
žmogus tai pamate ir nupjaus- 
tes szniurus paleido žmogeli, 
kuris vaiku udyjamas iszbego 
lauk ir szventoriaus. Tarp vai
ku buvo ir bažnyczios tarnu 
sūnūs. Geda tėvams, kuriu 
vaikai taip nežmoniszkai el
giasi. Ir ka iszaugs toki gyvu
lėliui.
Begediszkas pasielgimas.

Rugsėjo 6 d. vidurdienyje, 
palei miesto kanala, ėjo nepa- 
žinstama moteriszke neszina 
fįulankstytu divoneliu. Prie- 
szais jos atėjo dvi jaunos žy- 
Ažiukes ir žydukas. Tarp su
sitikusiųjų kasžin isz ko paki
lo ginėzas ir nepažinstamoji 
moteriszke, numetus ant žemes 
divoneli, pakele savo rubus iki 
kaklui ir eina artyn prie jau
no žyduko. Žydukas ir židžiu- 
kes pabėgo, o moteriszke par
krito ant žemes, iszkele savo 
kojas auksztyn ir eme szaukt 
“gorodovoi!” Kiek pagulėjus 
ir su ^kojoms po orą pamai- 
szius— atsikėlė, pasiėmė di- 
voneli ir nuėjo sau.

Vagilka tarnaite.
Pauluczos gatv.No. 1, krau

tuves savininkas B. priėmė 
tarnaite su paszpartu M. Ger- 
ke, bet ji in antra diena, kasžin 
kur iszejo ir iszsinesze visokiu 
daiktu vertes 130 rubliu.
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AkimZinios isz Lietuvos.

Trumpi Telegramai.

Nežino- 
kasije- 
Co. ir

§ New Westminster, B. C.— 
Vagis insigavo in Bank Mon
treal, insilauže in [kasa ir paė
mė isz jios $320.000.

§ Pittsburgh, Pa.— 
mi piktadarei nužudė 
riu Pittsburgh levai
paėmė arti 3000 dolerius.

§ Viednius, Austrije.— 
priežasties brangenybių 
maisto pakylo maiszatis. 
tukstaneziu dalybavo maisza- 
tije, 50 likos perszauti per 
vaiska o 100 likos aresztavotu.

Isz 
ant 
50

Geros rodos.
Smala isz drabužio

Reike pirmiause 
vieta su nesudintu sviestu ge
rai isztrint ir iszplaut karsztam 
vandeni je.

Rukint mesa geriause su bu
ko skiedrom, ba daugiause du
rnu iszduoda.

Skaudėjimas galvos. Idant 
užbegkt užsiszaldimui kojų ir 
skausmo galvos, reike kojas 
pamirkint szaltam vandenije 
Kaip kojas inmerke in vande
ni, reike trint druezei viena in 
kita, vandenio turi būtie ne 
daug vos lig kaulelu. Ilgiau 
ne reike vandenije laikit tik
tai pora minutu ir tai priesz

iszimt. 
smaluotie

ejnant gult—vakaria.

Isz

20,000 bėga nog vulkano 
Etna.

Catania, Sicilie.— Isz Casti
gliones ir Frankavilla 20 tuks 
tanezei žmonių iszbego jeszko 
ti saugesnios vietos ant kalnu. 
Vulkanas Etna pradėjo] ant 
tikru spiaudyt pelenus ir lia- 
va. Badai abudu miestai bus 
visiszkai sunaikyti.

Kolera payma tukstan 
ežius aukų.

Konstantinopolus, Turkije.— 
Konia visam sklype prasiplati 
no kolera o auku paymaftuks- 
tanezius, randas jau nespėja 
ne laikyti suraszu, kiek žmo
nių mirszta kas diena. Nog 
Bagdato lig Skutario nesiran
da tojo miestelio ar kaimo 
idant jame nesirastu ligoniu 
ant koleros. Mažoje Azijoi ko
lera isztusztino daugeli kaime
liu. Randas mažai paiso ant 
užbegimo prasiplatinimo kole
ros.
Vaiskus sznuna in darbi

ninkus.
Bilbao, Iszpanije.—

priežasties czionaitiniu straiku, 
mieste vieszpatauje dydelis 
nerimastis: geležkelei palove 
ėja, kromai uždaryti. Terp 
straikieriu o vaisko buna tan
kus susirėmimai, vaikas szove 
kelis kartus in darbininkus. 
Ana diena straikieriai iszne- 
sze in padanges geležkelo tilta 
o po Oviedo idant anglekasik- 
lu kompanijos negalėtu isz- 
siuntinet anglių. Visoi Iszpa- 
nijoi pakylo straikai.

11 kareiviu nuskendo.
Drejna, Saksonije.— Vie- 

nuoleka vokiszku kareiviu, ku
rie persikelinejo su arkleis per 
upe Elba arti Pirma nuskendo. 
Buvo tai laike manevru. Ka
reiviai nenorėdami pasiduot 
szoko in vandeni o smarkus 
vanduo visus nunesze ant dug
no.
Iszinete savo draugus isz 

vagonu.
Konstantinopolus, Turkije. 

— Isz priežasties koleros Ma- 
cedonijoi, kareivei kurie apsir
go buna uždaryti vagonosia be 
maisto ir vandens. Ant Mit- 
rovieo Uskup geležkelio, svei
kesni draugai kareiviu iszme- 
tinejo serganezius savo drau
gus isz vagonu laike kelones. 
Pasikėlimas platinasi po 

visus Kinus.
Cheng-King.— Aplinkinėje 

Cheng-Tu vaiskas teip-gi pa
sikėlė prieszais randa, neklau
sydami savo perdetiniu. Misi- 
jonieriai vysti tautu "kuopinasi 
in czionais. Keturi svetimtau- 
cziu vajauni laivai randasi 
pristovoje, pasirenge duoti pa- 
gialba jago reiketu.

Indukusi myne užklupo 
ant [gyvenimo vice karalaus 
Chengtuju. Vice karalaus ma
tydamas, jog indukus myne 
neapsimalszys ir kerszina už
degimu palocaus, liepe vaiskui 
szauti. Keturesdeszimts likos 

i užmuszti o daugelis pažeido.
Dovana Lietuviui. ♦

Vokiecziu jurose “Lituania’ 
(Lietuva) garlaivio kapitonas 
Stulpinas, lietuvis, iszgelbejo 
skenstanti vokiecziu laiva ir 
už tai nuo Vokietijos cieso- 

'■ riaus gavo ordena.

Sasnava.
Gana placziai pasklido po 

Lietuva garsas, buk Sasnavos 
bažnytkiemy (Marijampolės 
apskr.) apsireiszkiusi vienai 
merginai SS. Panele. Musu re
dakcija gauna daug laiszku, 
kad paaiszkintume, ar tai tiesa 
ar ne: vienam laiszke nuo Bu
trimonių, Vilnius gub., raszo- 
ma, jog daugelis žmonių ren
giasi keliauti in Sasnava, kai
po in szventaja vieta. Taigi 
praneszame visems, kad nėra 
ko skubinties keliauti in Sas
nava. Pasklidus garsui apie ta 
riamuosius Sasnavos prajovus 
ir pradėjus tenai žmonėms 
jieszkoti nepaprastu Dievo ma 
loniu, Jo Ekscelencija Seinų 
Vyskupas paskyrė komisija 
dalykui isztirti. Nors vieszai 
dar nėra apgarsinta tu tirineji 
mu pasekmes vienok sužinojo
me isz tikru tikriausiu szalti- 
niu, jog paskirtoji komisija 
nieko stebuklingo Sasnavoje 
nėra radusi, nei stebuklingu 
iszgijimu, nei SS. Paneles ap- 
sireiszkimu. Jei kas naujo atsi

Sziuo gi 
skubintis

* Anglijoi vienas žmogus 
ant 500 turi augszta mokslą, o 
Amerike vienas ant 200.

* Iszpanije turi mažiause 
laikraszcziu.

* Rev. D. Z. Sheffield, pa
dirbo kiniszka drukavojama 
maszinuKe, kurioje randasi

j 4,000 žodžiu arba ženklu.

tiktu apgarsinsime, 
žygiu visai nėra ko 
Sasnavon.

Kaunas-
5 rugpiuczio Jo 

Žemaicziu Vyskupas Kasparas 
Girtautas, kanauninko J. Skvi 
recko lydimas, iszvažiavo Kur 
szan lankyti bažnycziu.

Yevirženai.
(Reseiniu ap.). Pasimirė 

ku. Boleslovas Tamuleviczius, 
Vevirženu kleb., 71 m. am
žiaus.
Kunigu permainos Žemai 

ežiu Vyskupijoje.
Grižes isz užsienio kun. 

Zachareviczius paskirtas Sziau 
liu kamendoriumi, kun. Zim- 
bliui leista apsigyventi Kurta- 
venu altarijoje, kun. Bumbu
lis paskirtas Kražių kamend., 
kun. Gaidys— Szveksznos 
kam. laikinai paskirti: kun. 
Tvarjanaviczius Subacziun 5 
menesiams, kun. Vitkauskas— 
Gruzdžiuosna 6 savaitėms ir 
kun. Budrys Panevėžin vie
nam menesiui.

Skebiszkiai.
(Panevėžio ap.). Pas mus la

bai karszta, viskas iszdžiuvo. 
Kiti jau rauna linus bet rau
nant trūksta. Pamerkti linu ne 
bus, kur nes iszdžiuvo vande
nis;

Pelnas isz Lietuvos 
miszku.

Sulig vyriausybes žinių 1909 
m. valstybe gavo pelno isz Lie 
tuvos miszku: Vilniaus gub.— 
1 milijoną 151 tūkstanti rub
liu, Kauno gub.— daugiau 
500 tukstaneziu rubliu Gardi 
no gub.— 1 milijoną 892 tuks 
taneziu rubliu. ;1

Žagare.
Pas mus Juszkaicziu sodžiu

je buvo gaisras, sudege 3-ju 
ūkininku namai, javai ir gy
vuliai. Užsidegė isz 
sios ugnia varomos 
(Šutoma maszinoms 
visur reikia būti 
niems. Juk tai nejuokai, kad 
sudega visas turtas ar pražūva 
visa žmogaus gyvastis! Red.).

P. Butautis veže isz Koma
ro tartoko balas. Besileisdamas 
in pakalne nuo vežimo nukri
to ir patekės po važimu tapo 
smarkiai sutrenktas ir deszine 
koja nukirsta. Po trijų dienu 
mirė Gruzdžiu ligonbutyje.

* Szirdis didžuvio turi mąs
tą ilgio, kada perpjauta.

* Ant viso svieto randasi 
13,000 visokio pavidalo pacz- 
iiniu markiu.

Malonybe

Metas XXIV

Priežodžei.
— Kožnas turi kirminą ka 

jin grauže.
— Ant vienos rankos pirsz- 

tai o ir tiejei neligue.
— Visko nupirksi tiktai tė

vo ir motinos nepirksi.
— Geras žodis daugiau ženk 

liną, negu padotkas.
— Papeikimas iszmintingo 

daugiau ženklina, negu pagi- 
rimas kvailo.

— Koleik ne prisikankisi, 
toleik neiszsimokinsi.

— Pacziut zvanije jn baž- 
nyeze.

— Ne turiu czeveriku.
— Ejsiva pas Kudius ant 

kriksztinu ?
— Begkie Magduk pasko

lint man czeverikus pas^Kubi- 
laitiene.

— Pas žmonis rodos klausk 
o savo protą turėk.

— Protingai galvai, du žo- 
džei lig valei.

— Pirmiause ne begk, pas- 
kiauše nesilik—vidurio laiki- 
kis.

— Ne paklausias kur bras
ta, ne brisk in upe.

— Apie numirėli gerai kal
bėk, o jagu ne, tai tilek.

— Saugok savo nosies, ne 
kito panoses.

— Ne kiszk savo noees, 
prie mergszes szlapnoses.

Smulkmenos.
Diamentas pjovimo stiklo 

susinaudoje in trauku trijų me 
nešiu.

* Daugiause nebilu randasi 
Rosijoi.

* Sostas caro yra keturis 
kartus brangesnis no sosto ka
ralienes Viktorijos.

* Vienas pomaranezu medis 
Floridoje iszdave 15,000 vaisiu 
pereita meta.

* Suvienitos Valstijos turi 
360 universitetu, 4,240 profe
sorių ir 69,400 mokintiniu, g

* Mūras Chinuose yra 200 
milu ilgas, 30 pėdu augsztas 
ir 24 pėdu storio.

* Žmoniem, del kuriu na
gai auga greitai yra tai ženk- 
klu, jog randasi prie geros 
sveikatos.

* Verbludas gali paneszt 
1500 svaru ant savo kupros.

kuliamo- 
maszinos. 
visada ir 
atsarges-

Mr. James J. Moran.
Demokratiszkas kandidatas 

ant Sudžiaus, teip-gi patvir
tintas per Keystone partija 
kaipo ir ju kandidatas, yra 
žmogus kuris pats per savo 
darbszuma szendien pastojo 
ženklivas tarpe žmonijos. Ji
sai užgimęs Cass townshipe 
szitam paviete. Kada da buvo 
jaunas, persikėle in Girardvi
lle kur gavo mokslą publiki- 
nese mokslainese. Dar būda
mas jaunu vaikinu pradėjo 
dirbti mainose ir isz priežas
ties nelaimes patrotino viena 
ranka. Po szitaj nelaimei pra
dėjo mokytis provos ir likos 
advokatu 17 metu adgalios. 
Yra tai žmogus aukszto ka- 
rakto ir visada stengėsi dirbti 
del labo žmonijos. Mete 1902 
laike didelio straiko jisai bu
vo advokatu del unijos ir isz- 
gialbejo daugybe nekaltųjų 
žmonių.

Ponas Moran yra tinkamas 
vyras pildyt urėdą sudžiaus, 
ir žmones nepadarys klaida 
jaigu jin aprinks.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lictnviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BoczkowskLCo. 
Malianoy City, Fa.
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gatv.No


Nubėgo jisai in d vara.
Pirmutini pasitiko rasztinin- 

ka ejnanti su raktais no maga
zino ir szvilpaujenti. Galima 
buvo pažint ant jiojo veido su- 
simaiszima ir nuilsima no bė
gimo.

Lukoszius stojo ant tako 
prieszais, insireme in szonus, o 
perkreipiąs kepure in szali pa- 
szauke staczei:

— Kur mano pati?
— Kokia pati?

K — Asz klausiu, kur pade- 
jei mano pacze?

— Ar asz?
— Na ne velnes.
— Asz nežinau ko tu nori?
— Ar tu ne žinai, paukszte- 

li, o kas dabar ka tik bego su 
jaje isz girrios?

— Žmogau! jagu pasigėrei, 
tai ejkie iszsimiegot — atsika
bink no manes.

— Ar sziiiiteip! Asz cze 
tuojaus parodisu ka moku.

Vienu szuolu szoko ant rasz 
tininkelo o pagriebiąs už api- 
kakles paszauke: J

— Atiduokie man boba, ba 
asz tave užmusziu!

Ant riksmo Pipalskio kuris 
mažindamas rankoja mužiko 
kirvi baisei pabalo, pribėgo 
bernai ir nomiesninkas, o už 
valandos likosi rasztininkelis 
apgintas.

— Kas cze do riksmas?— 
paklausė dvaro kamisoris ku
ris iszgirdias vaida atėjo.

— Czion niekas tokio svar
baus ne atsitiko—atsake rasz
tininkelis, atvesias no baimes 
—szitai tas girtuoklis norėjo 
mane suturbacit.

— Niekadejau! kaip drisai 
užpuldinet ant dvarinio tarno?

— Man paczia isz kelo isz 
vede ir ne nori pasakite kur 
jaje nudėjo. Užtikau ka tik 
girrioje abudu.

— Jis matomai 'persigerias, 
tai ne žino ka plovoje — tarė 
kamisoris—bet to ne gali Įteip 
paleist. Uždarikite in tvarta, 
tegul iszsipagirioje lig ritojaus 
tegul sudia iszsiteisina.

Ir norint nesidavinejo, bet 
likosi uždaritas.

Ant ritojaus szvintant atėjo 
szaltiszius paimt jin.

Aresztantas sėdėjo kampe ir 
verke kaip kūdikis.

— Turejei Lukosziau [gerai 
užsigiart, jog arielka net isz 
akiu bėga. r

— Dievaži ne laszo ne ižge- 
riau, jagu verkiu, tai no gai 
lesties už taje prakeikta boba-

Kalbėjo labai graudžei, jog 
net kamisoris, kurie buvo ate- 
jas, pasigailėjo ir dovanojo 
Lukosziui kalte, taridamas:

— Kalte tau dovanoju, ne
šinusiu in suda, nes turi pir- 
miause rasztininka perpraezit 
už padarita skriauda. Tegul 
kas isz jius nuejna pas raszti
ninka ir papraszo kad atejtu.

Apkvatias Lukoszius, gir
dėjo ka szneka, nes ne supra
to.

Tuom laik siuntinis sugrižo 
su niekuom ir tarė:

— Ponaitis rasztininkae isz 
važevo.

— In kur?
— Niekas ne žino, isz nak

ties dingo.
— Be mano žinios ?
— Žmonis pasakojo jog 

su kokia motere jin mate.
Ant tuju žodžiu Lukoszius 

paszoko no žemes ir mėtėsi 
prie duru.

— Palaukk! paszauke ka- 
misorie— tai mano ne tavo 
daigtasj Peleisu siuntinus in 
visas szales, tai pabegelus tuo
jaus nutvers.

Praėjo kelios adinoe, nes 
siuntinei su niekuom sugrižo, 
abudu pabėgėlei dingo kaip 
vandenije.

Ka galėjo daritie nelaimin
gas viras ? nusivilko in savo 
grinczia.

Tuszce buvo ir baisei kur
tu....

Žiurėjo, ir nieko ne regejo, 
nieko ne girdėjo, norėjo mislit, 
viekas galvoje painiojosi.

Ant galo pajuto bada ir 
jeszkojo ar ka ne ras užvalgit. 
Nieko ne rado, ne jokios bul
ves, ne laszo pieno, ne szmote- 
lo duonos....

Jagu žmogus ne turi ka val- 
git, tai niekas daugiau nerupi,

Vinčiene stovėjo su vyru savo, 
Tiktai apie lekiojamos maszinas sapnavo, 

Melde idant ir jisai viena pirktu, 
Tada su juom per svietą lėktų.

Vincas ne kvailis,
Jiam geresnis automobilus, 
Kuri pirko nog Matusc, 
Dabar tankei atsiduso, 

Vinca apgavo, 
Ba sulužusi automobilu gavo.

—Kur Matusas?

Wilksberi ne senei buvau, 
In viena siluna užėjau,*

Užtikau ten daugeli moterių 
Labai dydeliu neiszmaneliu.

Mat in ten susirinko balavoti, 
Su vaikinais gerus czesus tu

rėti, 
Buvo ten da ir daugiau, 

Pasakysiu apie tai vėliau.
Ir mergos czion negeresnes, 

Daug daugiau bjauresnes, 
Nes po birmavonei kur ten 

nuvežlojo, 
Tosios dienos nepagodojo. 
Oj mergaites, teip daryti ne

gražu,
Del muso lietuviszku mergų. 
Jago da apie ka toki dagirsiu, 

Puiku pirti jums iszvirsiu, 
Ant nieko ne paišinsiu,

Velniu duosiu ant nieko ne
žiūrėsiu.

kaip valgis. Seniaus Lukosziui 
ne buvo vale matitis su Raulu 
ba pati uždraudė atlankinetie 
senovės gera drauga, dabar 
pastanavijo jeszkot pagialbos 
pas jin ir ejdamas kalbėjo in 
save:

Tiek asz jiam per kelis me
tus dariau gero, tai mielinu, 
jog jis duos man pavalgit.

Ir susidrutintas vilte nuėjo 
pas Raula, nes cze netikėtas 
atsitikimas patiko jin.

Sztai no kancelerijos vaito 
pasirodė kokis tai ponas man 
dieruotas, su juom drauge vai
tas ir keli sūdo “rasztini akelei.

— Ar tu Lukoszius N....
— Asz juom esmių,— atsa

ke Lukoszius.
— Norint mes isz sūdo ke

lis kartus daveme raszta, idant 
trauktumeis no gaspadoristes 
o vienok sėdi sau kaip ponas.

— Ar tai jau ne mano gas- 
padorista ir turiu trauktis isz 
savo tevines? O in kur ejsu.

— Mums ne galvoje. Mes 
daveme tau raszta savo laike.

Tada nebagelis atsiminė, jog 
ne viena karta gavo [pluosztus 
popieru, nes ka paiset ant tu
ju popieru, jagu niekas jiojo 
isz grinczios ne vare?— tai ir 
sėdėjo sau.

Dabar viskas stojo akisia. 
Suprato jog nieko ne teko.

Ponai isz sūdo pradėjo aura- 
szinet viską ka jis matidamas, 
jog viskas pasibaigė, pajeszko 
virvagali, leidosi in girre kaip 
pasiutęs ne jausdamas nebado. 
Ir teip pataikė in taje vieta 
kur po pusze vakar užtiko sa
vo pacze ant karszto darbo.

— Oka? jau tai man tas 
prižadėta buvo.

Ir ne ilgai vilkindamas už
mėtė virves gala ant szakos, 
padare kilpa ir jau pradėjo de 
tis ant kaklo. Kad sztai kas to- 
kis nutvėrė jiam už peties ta
ridamas:

— Kadarai Lukosziau! Bi
jok tu Dievo žmogau!

Buvo tai Raulas, kuris at- 
važevias in girre malku, užti
ko Lukosziu besikarenti.

— Velnes paėmė viską: pa
czia, varguve, [ramuma, laime, 
tegul-gi ir duszia paima—at
sake vargszas.

— Žmogau ne piktarauk 
Dievui! Dievas yra milaszir- 
dingas ne apleis pavargelu!

— Mania vienok apleido. 
Pasilikau žmogus ant juoko ir 
ant vargo.

— O asz! Ar užmirszai apie 
ta, su kuruom dalinaisi pasku
tiniu kąsniu! Ejkie pas mane, 
priimu kaip tikra broli ir lig 
smerties busi pavalgias ir ap
dengtas.

Pasakias tuosus žodžius ve
žėsi namon kaip apkvaitusi.

Giveno kaip savo tevineje, 
nieko Lukosziui ne stokavo. 
Kaip kiek atvėso no tuju ru- 
peszcziu, ėmėsi už darbo ir vi
same prigelbinejo Raului.

Apie nedora Jule ir josios 
apgavika nieko ne buvo gir
dėt; turbut kur sprandus nu
sisuko, ba kas piktais keleis 
vaikszczioje tas turi bausme 
nupelnit.

Abudu draugai niekados 
apie tai neminėjo, tiktai viena

karta Raulas, kuriam kas kar
tas geriau ėjosi, tarė:

— Kaip tai ant svieto mai
nosi! pirmai kone nieko ne tu

pėjau, szedien-gi ne įtiktai ga
lu gerai givent, nes ir savo 
drauga galu užlaikit. Už tat 
pirmiause priguli dėka Dievui, 
o paskui gerai pacziulei.

Ir net pabuczevo savo Ag
nieszka.

— Tai teisibe —tarė atsiu
siąs Lukoszius—gera pati tai 
yra tikru palaiminimu no Die
vo del žmogaus, Buvo viso 
pilnas, o dabar jagu ne tu, tai 
turetau ubagaut isz priežastes 
nedoros moteres. Mužikas pri
valo paimt sau mužike už pa
cze,— darbszia motere, ne ten 
kokia dvarine szlurrka nepra- 
tuse prie ukininkietes.

Mužikas turi imtie mergina 
mužike už paczia, Lietuvis 
Lietuve o niekados pučia, ba 
isz tokios maiszitos poros nie
kados gero ne buna.— Vaikai 
-gi isz tokios poros ne tinka 
ne Dievui ne visuomenei ir bu
na ne szuo ne kate.

In Ajronsiti ant svodbos nu
keliavau,

Viskas gerai ėjo, stikleli gu- 
zutes iszgeriau, 

Kelos bobelkos jau buvo gerai 
užsitraukė,

Net andarokns ant kelio sau 
užsitraukė.

O ka jau plovojo, tai net geda 
Net man ir szendien szirdi 

ėda,
Ant vaikinu užsipuldinejo 
Kad su joms szokti ne ėjo, 

Mat užvydejo, 
Prie stiklelio tik sėdėjo. 
Jiuju vyrai tikri asilelei 
Pasigėrė kaip gyvulėlei, 

Parpuolė nuvirto, 
Kaip in medi pavirto;

Ar in purvina, 
Ar karklina, 
Ar po stalu, 

Kur gere alų.
Ne galėdama ant to ilgians 

žiūrėti, .
Turėjau toliaus traukti.

Mokykloje.
Daraktoris;—Ej Žioplevi- 

cziau, pasakikie man, kam 
žmogus turi ausis?

— Del to, kad kepuri ant 
akiu ne užlinstu.

LAIMINGOS DIENOS.
Tik tas—, 

yra ge- Y : kuris
rlansias Ljįsį V pagalbi 

ligoje-
Žmonėms ką pirmiau gyvenimas buvo 

pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos 
varginimo, kaipo aršiausio neprietelians 
žmogaus; vienok kaip Pliiladelphijos 
MEDIKAL KLINIKOS, daktaras padavė 
tikrą prietelišką ranką ir gerą nekarštą 
pagelbą, tad tuojaus apturėjo savo gerą 
sveikatą Ir vėl pastojo išgydytiems LAI
MINGOS DIENOS.

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

Širdingai dėkavoju Ir tegul Jums Dievas 
atnngradiju, kad J iįs kiekvieną sergantį taip iš- 
gydytumet kaip mane.

Mano liga, kuri pirmiaus kankino, tad jau 
visi skaudėjimai prapuolė ; ar tai lytus ar pagada 
dabar visada jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda. 
Gerai valgau, taip, kad kiti pavydi man, tokios 
Heros sveikatos. Vardas Pliiladelphijos Med. 
Kliniko tegul pagarsėja po visę Amerika.

Su guodono
W. Zbronskis, HO BydlerSt. Muskegon, Mich.

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

Mr. Julius Adams, 
1237 Buttonwood Str., Philadelphia, Pa.
GUODOTINI TAMISTOS: Parašau aš dėkavo 

damas PHILA. M. KLINIKAI už sugrąžinimą 
man sveikatos. Kaip tik pabaigiau gert liekarstas 
ir Išgijau. Dabar jaučiuosi sveikas ant visko. De- 
kavoju už rodiį ir geras liekarstas, kad taip greit 
mane išgydė. Todėl atvirai dėkavoju, kad ser
ganti žinotu kur reik kreiptis, kad upturėlgen; 
sveikatą. Toki daktarai visada yra verti pagyri
mo ir guodonės. Su tikra guodone,

Bamasius Grudinskas, Port Henry, N. Y.
THE PHILADELPHIA MEDICAL 

CLINIC^ paties gubernatoriaus legali
zuota. Kaip daugelį, teip ir tave gali 
išgydyt nuo: skaudėjimo sauariuos, gė
limų kauluose, pečiuose, Šonuose, kojo
se, rankose ir kitur. Nusilpnėjimų, sėk
los nubėgimų nuo saužagystės, nervų ir 
kraujo ligas, lukštų, kepenų, ir vidurių 
ligas; kosulio, širdies, galvos skau
dėjimo, blogus sapnus ir visokias užsi
krečiamas piktas Ugas, teip ir moterių 
visokias ligas ir kurios tik užpuola ant 
žmogaus nelaimės ir varginimo. Pribuk 
asabiškai, jei toli gyveni, aprašyk ligų 
lietuviškai, apturėsi tai tikrų prieteliš- 
kų rodą, nes šitas geras KLINIKAS, 
labai pasekmingai išgydo šviežias ir 
seniau užpuolusias sligas.

Visada rašyk ar ateik, ne kitur bot ant 
šito tikro Kliniko adrsso:
The Philadelphia Medical Clinic
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Valandos: nuo 10 iki 4 po plot
Ncdėlioj nuo 10 iki 3 po plotų.

Utarninka ir l’čtnyčioj nuo 0 Iki 8 vakaro

In Szenczarli isz ten atsiba- 
ladojau,

Pailsus prie vieno lango at
sistojau.

Kada truputi atsilsėjau, 
Duris staigai prasidariau, 
Smarve man davė in veidą, 

vos neparvirtau,
Jog in valanda net kvapa 

atgavau.
Žiurau ant stalo guli kudykis, 

Visas meszle kbkentis, 
Muses ant vaiko apsedia,

Kiek tik instege ėda;
Jau ir burdingieriai ne gali 

to iszlaikyt,
Nes misiuke ne nori szvarei 

juos užlaikyt.
Vaikui ant stalo ne vieta gu

lėti,
Nes ant stalo tik valgi reike 

dėti,
Misiuke daugiau teip neda

ryk
Paredka grinezioi padaryk, 

Visi tave už tai miles,
Priežasties iszrasti negales.

♦ * *

Nesitikėjau kad Meridane yra 
tokiu bobų,

Kuriu liežuvei neatstoję ne 
kuolu,

Katra tik payma ant dantų, 
Su purvais tuo suligintu.

Jau kas per daug, 
Tai szelauk,

Jagu ne apsimalszys, 
Tai kocziolas jais suvaldys.

» * *
Oj tu Andziuk isz Konektiko, 
Tavo darbai man suvis ne pa

tiko,
Juk da esi grinorkele, 

O iszrinkai bjauru sau kele. 
Mislini kad tavo vyras dirba 

ant nakties,
Nes žmonis viską mato isz 

paszalies,
Koki tu givenima vedi,
O savo vyra nuolat ėdi,

Mano rodą, kad apsimalszy- 
turn,

Nes dagirdus da apie tave 
karta,

Busi tikrai ant sausos szakos 
pakarta!

Paroda lelukiu.
Long Branch, N. J. atsibuvo paroda lelukiu “kuriai prisi- 

žiurinejo suvirszum 50 tukstancziu žmonių. Dalibas toje pa
rodoje eme 300 vaiku su puikei paredytum lelukems. Mer
gaite pirmutiniu paveiksle iszlaimejo pirmutinia dovana už 
puikiausia parėdyta lelukia ir vežimėli.

Zidas apsiūtas in mesz
kos kaili.

Vienas isz židiszku rando 
riu kuningaikszczio Radzivilo, 
neuszsimokejo randos. Kunin- 
gaiksztis liepi žida iszvaritie. 
Biednas randoris meldže idant 
susimiletu ant jiojo ir praszo 
kad jin nubaustu.

— Tai tu nori kad tave nu 
baust?— klausė kunin. žido.

— Asz priimu kožna baus
me— atšaki randoris.

— Tai palaukk; liepsu tave 
apsiuvt in meszkos kadi ir už- 
darisiu su meszka in kletka. 
Ar tinki žide?— Turi tris die
nas ant apmislinimo.

— Gerai,— atsako židelis, 
ne isztikedamas, gal kunin- 
gaiksztis szposauje.

Uez trijų dienu apsiuvo ži
da in kaili meszkos ir insodino 
in kletka. Zidas žiuri: kampe 
kletkos guli susiraukiąs mesz- 
kinas tikras meszkinas. Nusi
gando baisei, net kvapas jame 
susilaiki.... Ka cze pradėt? Su
sisuko kampe kletkos ir guli, 
isz vietos nesijudindamas. 
Guli teip adina, dvi, tris.... 
akės insmeigias in meszkina, 
kuris nuolatos kampe guli....

Gal negyvas?— pamislino ži 
delis nudžiugtas - reike persi- 
tikrint.

Pasikeli drebėdamas ir daro 
viena žingsni, nes meszkinas 
paszoko ir teipos gi ženge prie 
szais žida. Persigandias židas 
pradėjo adbulas irtis adgal, 
meszkinas daro ta pati.

— Kas tai galėtu būtie?— 
mislina randoris.— E, ka ten! 
karta reike n u mirtie! viskas 
rankoje Dievo meginsu....

Velei padari du žingsnius 
prieszais, meszkinas daro ta 
pati— suėjo...

— Szma Israel!—isztari per 
sigandias židas.

— Adonai . Elehem adonai 
cchod!— atsake meszkinas.

— Gevalt! tai pikta d vase, 
tai velnes! .

— Szvaik judke— tai asz 
Szmita, isz kito dvaro pienius.

Ne užmokėjau randos ant 
laik tai mane kuningaiksztis 
liepi apsiuvt in meszkos kaili 
ir inkiszt int kletka.

Kuningaiksztis vos no jio- 
ko ne truko žiūrėdamas pasis- 
liepias.

Chattaune ge, Su v. Valst. 
mete 1897 fabrikas padirbo 
25,000,000 grifelu.

-r—“KATALIKAS”—
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. c

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

PASTABA^ Kas prisius $1.00. tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertės $3.50.
„ Kas prisius $2.59, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Žalgiriais, Lietuvos žomlapį ir Sv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

reikalą sa
ar dydelis.

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

9 ryte lyg 12 a<L

UNION RATIONAL BANK.
MAIIAN0Y (TTY, PA.

CAPITOL STO K $125 000. SURPLUS IK PROFITS $300,000.
Scv.Valit. Randai tori musu Banke sudėtu piningo.

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

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

Tik AnlTrumpo Laiko!
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 
SzitaKnyga turės skaitinio per visus metus.

PREKE TIK S1.OO.
Nusipirkite o Nesigailesite.

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

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove 
Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas 
Ar turi adata
Juokinga klajda 
Stasiukas ir Urszule 
Juokinga pasakaite 
Vaito prisakimas 
Netikėta geradejiste 
Pirkimas velnio
Vaidulis
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 savo 
parapijonais
Giduoles no sausgėlos 
Puikus nevidonas 
Naudingas priklodas 
Šzuo atkerszintojum 
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas 
Pabuczevimas kūdikio
Jankelis Puče
Kaip bagoezius pateko in pekla 
Kitras čigonas
Netikus papūga

DAINOS IR EILES.
Tris budrei (eiles) 
Lietuvos grožibe 
Žiemos laikas
Prainant
Gege ir gaidis
Labo ra
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.

(Sz ve n tas Petras
Visi ant Lietuviu
Vilnis
Persisk rimas.
Rūtos daina
Mislis
Apie jaunikaiezius 
Tikri szirdies jausmai 
Lietuvio kelone ir gailestis 
Pirma o dabar
Nekirstas rėžis
Mano turtai
Gaidis ir žemeziugas 
Paszaukimas
Ku-ku ir ku-ku 
Matita arba regeta 
Daina
Atsilikias pjovikas- 
Daina sakalėlio 
Tututis ir peleda 
Ežis ir Katinas

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

AKIVOS ŽINELES.
Kaip su savim givena pikta pora ir 

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

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

NAMINIS DAKTARAS.
Del ausu
Kaip skanduoli atgaivinti 
Kaklo skaudėjimas 
Priesz cholera
Del plauku 
Del noses
Ant nuszalditu sunariu
Szlapioji dedervine 
Sausoji dedervine 
Priesz baltlige 
Nuomirulis
Geltlige 
Influenza 
Dieglis 
Pažandės
Užkietėjimas viduriu 
Gėlimas dantų
Plaucziu uždegimas 
Ramatizmas
Ne noras valgit 
Niežai
Jago kojos prakaituoja
Del kosulo
Trūkimas ranku 
Plauku auginimas 
Niežėjimas kūno 
Dantis czistai užlaikiti 
Akis
Galvos skaudėjimas 
Atgriebt nusinuodinusi 
Szamas vaiku burnelėje 
Kirmėlės viduriuose
Pradūrimas voties
Senos ronos
Džiova arba sukatdž
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Krauja sulaikiti
Medus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldimaa 
No gėlimo viduriu 
Perdurima1? voties
No kosulo.

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuo jaus gausite ta Knyga per Paczta. 
(lįf'T'Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.

Adresavokite

W. D. Boczkowski-Co; Mahanoy City, Pa.
SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ. d Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš 

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

\ trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikaliŠkų instrumentų. 
k'Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
■ fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 
r da-knygių. Gražių popieru gromatoms rašyti su puikiausiais 

apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

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

M. K. Wilkewich,
3225 So. Halsted St. oept s. Chicago, Ilk
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Saugokitės nepažinsta- 
mu, o ypatingai patogiu 

merginu.
Buvau tada studentu pas gi- 

dintoju Parižiuje, kada szitas 
atsitikimas atsitiko, apie kuri 
czion žemiau apsakisiu. Nuil
sės nuolatiniu mokinimosi, isz 
ėjau vakare ant szviežio oro 
pasivaikszcziot. Diena buvo 
puiki laike žiemos, o szaltas 
oras padare gera intekme ant 
mano karszto veido.

— Ejnant viena apleista 
ulicze nusistebėjau, kada pare
gėjau jauna ir gana puikio vei 
do mergaite— norint man teip 
rodėsi prie žiburio artimiau
sios žibintes— kuri nesze ran
koje tris ar keturis bukietus 
žiedu, kuriuos man siūle idant 
nupirkt.

— Ar teiksiesi, tamista nu
pirkt bukietą?— užklausė sal
džiu balsu, rodant man pui
kius žiedus.

— Yra puikus,— tariau 
imant viena isz jiu in ranka; o 
paskui ne galėdamas susilaikit 
isztariau: “teip kaip jiuju loc- 
nininke.”

— Ar tamista pirksi del pa 
gelbejimo manes?— tare.

— Ar tu tikrai reikalauji 
pagelbos, mano pana?

— Ko stovecze czionais apie 
taja adina nakties laike, mano 
pone?

— Del ko czionais? juk 
czionais yra ne tinkama ulicze 
del pardavinėjimo szitam lai
ke žiedus.

Mergaite atsiduso ir isztrau- 
ke ranka ant bukieto, kuri lai 
kiau rankoje.

— Po kam parduodi?
— Penkis frankus.
— Gana augszta preke?
— Nes atsimink tamista, 

jog dabar žiema o žiedai yra 
retais.

Padaviau jei paskirta preke 
sidabrineis piningais ir iszta
riau:

— Del pagelbėjimo tavęs, 
perku, ba kitaip niekad ne už 
mokecziau teip augszta preke.

Padekavojo man ir rengėsi 
atsitraukt nes susilaikė vela ir 
užklausė;

Ar ne galėtum - man ta
mista parodit narna kokio gero 
gidintojaus, kuris galėtu atlan 
kit ligoni už maža atliginima?

— Ar gal kas isz tavo prie- 
telu serga?

— Mano motina,— atsake 
su gilu atsidusimu ir nuleis
tom akimi.

— Esmių studentu gidinto 
jaus ir turiu gera supratima 
apie ligonius. Jagu man tiki, 
tai esmių pasirengęs ant tavo 
paliepimu ir tai už dika, jaus 
damas savije dideli pririszima 
prie puikios merginos.

— O kaip asz tamistai galu 
dekavot?— paszauke sudeda
ma rankas iszkelus in augszta.

— Praszau ejk paskui mane 
daktare.

In laika penkių minutu ine- 
jome in siaura uliczaite, terp 
senu namu, isz kuriu ne vienos 
akis ant mus sužiuro.

Inejome in sena narna, o už 
ėja ant trepu mano pravadnin 
ke stūmė duris in {maža apsz- 
viesta stubele su kuria ine- 
jau in viduri. Vienam kampe 
stovėjo nevos lova, ant kurios 
gulėjo tikei žmogiszka ipata.

— Atvedžiau motinai dak 
tara!— paszauke mergina, už 
darius durie.

Ne buvo jokio atsakimo, o 
atsigrižus in mane tarė:

— Praszau atsisėst daktare, 
man rodosi, jog motina užmi
go.

— Turiu vos kelolika mi
nutu laiko, mano ponia,— isz
tariau trumpai.

— Ne užlaikisiu tamista il
gai,— atsake mergina, iezeida 
ma per kitas duris isz grin- 
ežios.

Asz atsisėdau, nes prisiarti
nau prie lovos, kurioje ligone 
gulėjo, nes teip tikei gulėjo, 
jog ne galėjau iszgirst kvapo. 
Moteriszkes cziapczius užden
gė galva ligones ir uždengine- 
jo veidą. Sargei atidengiau 
veidą ir.... paregėjau žmogisz
ka pakauszi.

Atsitraukiau su nusistebeji 
mu ir baime tame paežiam lai
ke atsidarė duris, per kurias 
mergina buvo iszejus ir inejo 
vienas po kitam dideli žmonis

su juodom drapanom ir už
dengtais veidais. Tuojaus dasi 
pratau, jog busiu apiplesztu o 
gal ir nužudintu. Turėjau prie 
saves puike, didele deimantine 
špilka ir žiedą, turėjau prie sa 
ves brangu laikrodėli o pinin 
gaiš turėjau prie saves apie 
penkis szimtus franku, nes jo 
kio ginklo prie saves ne turė
jau. Niekas man ne pasiliko, 
tik gervalei pasiduot ir apmal 
szint žudintojus.

— Viską jau dasiprantu, 
mano ponai, rasite manije leng 
va auka. Nes turiu viena daig- 
ta, kuri labai paguodoj u ir 
yra brangus, o kuri antru kar
tu ne galu aplaikit— tai yra 
mano gyvastis. Viskas yra ju 
so kas tik prie manes priguli.

— Pirmiause uszsiimsiu 
tuom, ka prie saves turi— at 
sake pirmutinis žudintojas.

Tuojaus isztraukiau špilka, 
numoviau no pirszto žiedą, isz 
traukiau laikrodėli kaip ir 
mano maszniuke su piningais 
ir padaviau in rankas.

— Ar dovanoji ta viską 
man, tamista?— paklausė.

— Teip yra, nes po prižade 
jimui, jog mane tuojaus isz 
czionais iszvesi ant uliezios,— 
atsakiau.

Po trumpai valandėlei vela 
atsiliepe in mane pirmutinis 
žudintojas:

— Tamista pasirodei tikrai 
džentelmonu, kaip kiti igi 
sziolei, su kureis turėjome han 
deli, nes muso regulos su vi
sai ne tinka su tamistos pra- 
szimais, o kuri yra, jog “numi 
relei tili” ir per tai ne galime 
tai iszpildint. Nes jog pasiro
dei džentelmonu, per tai duo 
dame tamistai tiktai penkes mi 
nutas laiko ant sukalbėjimo 
poteriu.

— Tai pastanavijot mane 
nužudint?— paklausiau.

— Tamista naudoji labai 
asztrio iszsitarimo, nes tai pra
kišim. Turėsi da tamista pen
kes minutas gyvent, pagal szi- 
ta laikrodėli.

Latras pakele mano laikro
dėli prie žiburio ir net tada 
pasijutau, jog brangios man 
minutos mano gyvasties yra 
suskaitytos.

Grabinis tikumas vieszpata 
vo grinezioje. Vienas isz žu- 
dintoju pakele dureles no grin 
du, o isz tamsiaus atidarimo 
pajutau smarve. Sužiūrėjau in 
tenais, kur ketino būtie mano 
grabas, net sziurpulei mane 
apėmė.

Nes kaip galeeziau numirt 
kaip pelukas be jokio pasiprie 
szinimo. Pažiurėjau ant duriu, 
prie kuriu vienu szokiu prisi 
artinau, nes radau užrakintas. 
Nes kada žudintoju rankos ve 
la mane suėmė, iždaviau baisu 
riksmą nes sztai duris iszsilau- 
že ir ūmam laike prisipildė 
grineze žandarais. Macziau, 
jog, esmių ižgialbetu ir puolau 
apalpęs ant grindų.

Ta nakti suėmė ir surakino 
tuos keturis žudintojus ir gra
žia mergina, o vėlaus turėjau 
sude pasimatima su kuopa žu
dintoju, kurie likos apkaltin
tais in kalėjimą ant viso gyvas 
ežio.

Kaip laike provos iszsirode, 
j°g toji vieta buvo senei po 
ake policijos. Taja nakte detek 
tivas pamatęs mane su mergi 
na ir paskui seke mus, o pa
matęs kur mane invede, pasku 
bino atvest žandarus, o skaiti- 
tojas tolaus žino. No to laiko 
jau nesidaviau insivest in tin
klą gražiu merginu.

* Mieste Viennoi Austrijoi 
randasi baisikelis vertes $27,- 
500.

Del muso vaiku.

A. J. Keydosziua 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Szipkortea ant viaiu 
Geriausiu Linijų m ir greieziauaiu 
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.

Siunczia Piningus in visas dalia 
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
Agentai. Mano agentūra yra po 
priežiūra Ohijoa Valstijos.

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

Teisingasis Jonelis.
Seniau gyveno du ponu— 

Baltrus ir Andrius,— kuriuo
du mylėjo savo tarnus, kaip 
tikrus vaikus.

Viena syki juodu susieję 
pradėjo szneketi apie savo dva 
rus, tarnus bei dvarionis. Po
nas Baltrus sako:

— Mano tarnai visi geri, 
bet mažasai Jonelis, bandos 
ganytojas, tai užvis geresnis 
ir už visus teisingesnis; nesu 
patyręs dar niekuomet meluo
jant: visada teisybe pas jin— 
ar gera, ar bloga padaręs, pri- 
sipažinsta. Ponui Andriui tai 
labai ne patiko, ir lyg pavy
das su piktumu apėmė jin Ji
sai prabilo:

— Jeigu tavo tasai giria- 
masai piemuo nesumeluos per 
ežia sanvaite, tai asz savo dva
rą atiduodu, o jeigu sumeluos, 
tai tu man savaji atiduosi!

Ponas Baltrus pakraipė 
galva.

— Ne, geriau sudekime m u 
du po szimtruble, ir jeigu Jo
nelis sumeluos, tai mano szimt 
ruble te lieka tau, o jei nesu
meluos, tai asz paimsiu tavo 
szimtruble.

— Gerai,— pratarė An
drius.—

Sudeje szimtrubles laukia: 
vienas — kad iszbutu teisybė
je, antras gi—■ kad sumeluotu. 
Baigėsi jau ir paskirtoji san
vaite, o Jonelis kaip nieko ne
pameluoja, taip nepameluoja, 
o Andriui vis labiau darosi 
nesmagu: paliko lyg gailu 
szimtrubles, lyg geda pasida
rė, nebežinojo, ka ir bedaryti; 
maste sziaip ir taip, bet vis 
niekai. Galu gale sumanė szi- 
taip: nusiuntė in lauka, pas 
Joneli savo sunu, kad iszpra- 
szytu nuo jo avinėli!

Ponaitis, Andriaus sūnūs, 
nuėjo laukan pas Joneli. Lau
ke jisai labai mandagiai su 
Joneliu apsiėjo: maloniais, 
szvelniais žodžiais su juo szne- 
kucziodamas ir žaizdamas. Jo
neliui ir-gi malonu pirma syk 
su ponaieziu pažaisti. Galop 
ponaitis eme praszyti Jonelio, 
kod atiduotu jam avinuką. 
Jonelis, užmirszes, kad avis 
svetimos, padovanojo ponai- 
cziui avinuką. Ponaitis parei
gine avinuką namo. O ponas 
Andrius jau pas poną Baltru 
laukia pargenanezio Jonelio 
isz lauko su banda.

— Sztai ir Jonelis,— pra
bilo Andrius— na matysime, 
ar nepameluos sziandien jisai. 
Bet kur tau, Jonelis kaip visa
da, taip ir dabar buvo teisin
gas.

Ponas Baltrus vakare pa
klausė piemene:

— Ar visos aveles?
Jonelis, ponui taip užklau

sus, tyliai atsiliepe:
— Visos.
— O-gi avinas ar yra? — 

klausia dar ponas.
— Ne, avino nebera,— at

sake jisai.
— O kur pražudei ?
— O-gi atėjo ponaitis, su 

juo pasipažinau ir dovanojau 
avinėli.

Andrius visa tai girdėjo ir 
mate. Tuomet patyrė, kad Jo
nelis yra tokiu, kokiu jin jo 
ponas praminė. Jam nebebu
vo kito ko bedaryti, kaip tik
tai szimtruble palikti ponui 
Baltrui. Tuo ir pasibaigė Jo
nuko teisingumo tyrinėjimas.

Baltrui buvo labai malonu 
ir smagu, kad Jonelis isztesejo 
teisybėje. Atidavė Joneliui 
szimtruble ir už toki teisingu
mą prižadėjo leisti jin mokin- 
ties.

* w ♦

Atėjo ruduo su savo szaltais 
vėjais ir darganomis, kur pie- 
meneliui nemažai ten ka pa
kelti vargo. Bet musu Jonelio 
jau nebuvo tarpe tu vargszu. 
Prasidėjus mokslo metams. 
Baltrus surado vieta gimnazi
joje, kur jin patalpino. Malo
nu musu Joneliui dabar mo
kykloje!

Gimnazijoje Jonelis buvo 
visada pirmutinis, visada gerai 
mokydavosi ir gerai viską ži
nojo.

20 Metu Senas Laikraszti

^“LIETUVA”
Isze’na kas Petnyczla

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

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik 
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,000 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.

■; “LIETUVOS" PRENUMERATA :-
Suvienytuose Valstijuose C Metams $2.00 
Sziaurines Amerikos ( Puse Metu $1.00

J Metams $2.50. Kanadoj ir Menke j Pu6e Melu ?L28

Bossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese L Puse ”$1.50.

Užsiraszyti “LIETUVA” galima 
kiekvienam laike.

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.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios 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 Karolinos Varasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub.Vai.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.

W. Rynkewiczius
-:N0TARIUSZA8:-

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

Oidžiause Lietuviszka Agentūra.
Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausiu ir 
'oriausiu Laivu.
Siuncziu Piningus in

Visas Dalis Svieto 
freiezianse ir pigiause. 
Visi tie kurie per mus 
tunte apie tai geria žino

Iszduoda Dostovierne 
(ei tu ka nori savo dali 
Jetuvqje kam pavesti.

Kastoru Bankinis ir pardaviste Szipkorczia ant visokio linijw 

h Del Draugysczio.-
Pristatau puikes Szarfas 

Jnoitas, Kepurai, Karūnai 
Špilkų ir L L
8u kokiu nors reikahi 

kaš-link Bzipkorcaiu, 
Piningus ir Lt

pas mane • 
teisingą

Tafto kelione.
Prezidentas Taftas neužilgio ketina atsilankyt in Westus 

kur kalbės in 400 prakalbu. Priek tam atlankys milžinisz- 
ka kaina Rainier, Washingtono steite, kuris yra 14,306 pėdu 
augszczio. Kalnas likos surastas mete 1729 per admirolą Van
couver kuris atidengė Puget sound.

Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje.

Po kiek laiko musu Jonelis 
pabaigė mokslą gimnazijoje ir 
pradėjo darbuoties tėvynės ir 
savo broliu tautiecziu naudai.

Tai taip iszejo musu teisin
gasis Jonelis. Tai, mielasai 
vaikeli, buk ir tu teisngas, nes 
teisybe augsztai žmogų iszke- 
lia.

Zuikio gudrumas-
Priesz keleris metus buvo 

szalta žiema. Zuikiai, ne gau
dami sau lauke tinkamo mais
to, pradėjo naktimis jieszkoti 
jo apie namus. Mano brolis, 
pastebejes paliai daržine zui
kiu pėdas, pamėtė užujos ke
letą kuoksztu dobilu, norėda
mas pripratinti zuikius. Ant 
rytojaus rado suėsta visa’ 
kuokszta. Priesz ateinanezia 
nakti brolis vėl pamėtė dobilu 
ir, pasiėmęs szautuva, nuėjo 
zuikio saugoti. Užsidarė jis 
daržinen ir žiuri pro langeli. 
Bet zuikio nesulauke ir atėjo 
pirkion, o ant rytojaus iszejes 
rado dobilus vėl suėstus. Taip 
saugojo brolis 
uaktu ir zuikis 
lu esti tik kai 
sau pirkion.

Ne toli nuo 
ne didelis beržynėlis. Kaip 
paskui pasirodė, tai zuikis gu
lėdavo tame beržynelyje ir ty
kodavo, kada jis gali eiti pa
siimti dobilu. Būtent, pagir
dės daržines duru girgždėji
mą, jis laukdavo pakol jos 
antru kartu sugirgždės ir iszeis 
isz daržines žmogus.

Ale viena karta brolis pa
siėmė su savimi mane. Darži
nėje truputi pabuvęs, asz isze- 
jau, o brolis liko.

Sztai neužilgio brolis atvel
ka užmuszes du zuikiu, kurie 
pastebeje, jog isz daržines žmo 
gus iszejo, ramiai sau atėjo 
esti pamestu dobilu.

Iii darba.
Atsiėmė tėvelis Petruką 

mokyklos, nes jam jau reikia 
ginti banda laukan. Petrukas, 
pradedamas savo vasaros dar 
ba, pasimeldė, praszydamas 
Dievo, kad leistu jam sveikam 
ganyti banda, kad jis rupestin 
gai varytu savo darba, kad 
kartais neužmigtu. Gindamas 
laukan, Petrukas pasiėmė 
“Žiupsneli” pasiskaityti gra
žiu apysakėlių, o drauge, kad 
neužmirsztu to ka per žiema 
pramoko. Jis ir pernai vasara 
ganydamas visados turėjo su 
savimi lauke elementorių ir, 
kai galvijai ramiai stovėdavo, 
jis vis skaitė, todėl netikį neuž- 
mirszo per vasara skaityti bet 
dar geriau skaitė kaip pavasa
ry, nes per vasara vėl geriau 
priprato skaityti, o kaip nu
ėjo rudeny mokyklon, tai jam 
mokytojas isz pirmos dienos 
davė “Žiupsneli”. Gerai dare 
Petrukas, kad atkartojo, nes 
užmirszti greitai gali.

KUR BUNA
Pajieszkau mergaites ar suaugu

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

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

Pajieszkau sau mergynos ant apsi- 
vedimo nejaunesnes kaip 17 m. ir 
nesenesnes kaip 195 m. asz pats esiu 
24 m. sveriu 15 svarus 5 pėdu 11 co- 
jiu augszczio, turiu atsakoma darba 
katra mergynos norėtu gaut gera 
vaiky na tegul atsiszauke ant szio ad
reso:

Box 153

(to 77) 
Ant. Žolinas

So. Range, Mieli.

Asz Marijona Pecziuliute (po vy
rui Brankiene) pajeszkau savo dėdžių 
Vinca ir Joną Žilinskai 10 metu kaip 
gyvena apie New Yorka. Paejna jie 
isz Suvalkų gub. ir Pavieto Punsko 
para. Andrevu gmino. Turiu pas juos 
svarbu reikalą todėl tegul ka grei- 
cziausia atsiszauke ant adreso! o;) 

Mrs, Wm, Brauka
532 W. South ai, Mahanoy City Pa.

zuiki keletą 
ateidavo dobi- 
brolis eidavo

daržines bužo

isz

* Markneukirchene, Sakso
nijoj, iszdirba geriauses skrip- 
kas, apie 15,000 žmonių turi 
prie to užsiėmimo.

Pajeszkau sau mergynos ant apsi- 
vedimo ne senesnes kaip 20 m. asz 
esiu 25 m. senumo kas nori platesni 
apraszyma tegul atsiszauke ant ad
reso:

Box 85
F. P. Millard

, Cornwall, Conn •

Ka užsiima pardavinėjimu visokiu 
bižniu kokiu tik randasi. Pasekmin 
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 turimo daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresavokite

A. K. Abraitis & Co.
PI-AI F^TATF

137 N. 13th. St, Philadelphia, Pa.

B. RAGAŽINSKAS

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

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

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

J. Girlus
928 R. R. avė. Moline, III.

Mano pusbrolis Juozas Klimavi- 
czius 5 m. kaip amerike paeina isz 
Suvalkų gub. Kalvarijos pav. apie 3 
m. adgal gyveno Kingstone o isz ten 
girdėjau iszvaževo in S. Wilmington 
Ill., praszau atsiszaukt ant adreso

Ig, Klimavicz
100 N, Meade st. Wilkes-Barre Pa

Mano draugas Antanas ir Barbora 
Adomaiczei, paeina isz Panevėžio 
pav. Krakinavos miestelio tegul atsi
szauke ant adreso:

L. Kasparuuas
Luzerne Pa,Box 33

Mano 
Bartulei 
gub. Vilkmergės pav. Subacziu par, 
Žiliszkiu sodžiaus pirmiau gyveno 
Melrose Park Ill. o dabar nežinau 
kur jie pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso:

A. Cheponis
48 Pine St, Menden Conn.

draugai Jurgis ir Petras 
abudu paeina isz Kauno

Aleksas Szibeika paeina isz Kauno 
gub., Panevėžio pav., Vabalniku para 
upeliszkiu kaimo 18 mojaus at- 
važevo pabuvęs du menesius iszbego 
iszneszdamas 20 doleriu, turi apie 40 
m. senumo, skaistaus veido, apie 5 
pedu^augszozio, turi auksinius dantis, 
kalba lietuviszkai, Polskai, ir biskuti 
angelskai. kas apie jin danesz aplai- 
kys 5 dolerius nagrados:

J. Kareiwa
1110 Market st De Kalb, Ill.

Kataliogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: Armonikų, 

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

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

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

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.
Naujas Isz radi m as.

Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 
E laukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
avoniu. Iszsiuncziame dykai geras informa 

cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokyte:

J.M.Brundza Co; Now York & Brookljfc

|A T j 01 I ' Bell Telephone Dickinson 3757 w. (
I IV I X I 11 Ii 11 Del daktariškos rodos galima atsišaukti.
vi • 111 II v llllj kJ llllllYllu pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš- 

O ku ir iš kitų šteitų, taipgi Kanados.
* — Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj (
Jis yra pabaigęs augšSiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo1 
,miestavu daktaru miesto Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The New York 
Post Graguatc Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra' 
ofiso, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.

' Dabar įrengė savo locna ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name 
padirbo puikia ‘nicdikaliskąkliniką, su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap-1 
tieka su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingu pagelbą, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai ka liudija patys ligoniai:

,,Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. L Stankus. 

' Daug daktarų atlankiau, bot nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos. 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
L.Šiuomi viešai išreiškiu sa- ----------- r- ' ■’
vo širdingą padėką Dr. Stan- te A 
kui už išgydymą nervų ligų 
ir sugrąžinimą vyriškumo, 
kuriu kiti daktarai atsisakė 
išgydyti. Ir visiems su slap- 

, tomis ligomis patariu kreip-
(tis pas dr. Ig. Stankų, o no- A y
pasigailėsite savo žygio. A'li 'dVį- d j
A. Zmudzen, Salem, Mass.

' 57 Pingroe St. Dr- IS- Stankus.

GARBUS DAKTARE: neiš
randu žodžiu padekavojimu 
Tamistai už išgydymą skau i 
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. ( 
John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: ,,Meilutis gydytojau.— 

Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju »ulyg užrašo, jau ' 
negaliu atsidėkoti Tamstai iŠ džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet j 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne-i 
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino 
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių 1 
Tamstoms už pigų ir greitą išgydymą.” ^..^>4. -y. |

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: (
1 reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių,' nuo < 
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji-1 
m a ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi-l 
so£ių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku", galvos skaudėmą, širdies, inks-1 
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias‘nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana. ' 
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsimą, sunkų j 
'kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas ■ 
skausmingų ir nelegulorišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opo-1 
cija rupturą, apendositis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, | 
iguzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. 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 
Igerklės.

:Dr Imlius Slankus, H. D.122*s’-B,™ad p,rei‘\ O ' ' Philadelphia, Pa. Zr
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare.

t,. Švcntadieniaisnuo 1 iki 5 po piet. ?

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
2S7 Broadway Kampas Reade Ulicze

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 184Sm.

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

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

^UNI VYRUI
SENI VYRAI I

VIDURAMŽINI VYRAI

50,000 
KNYGŲ 
DYKAI DIEL VYRU.

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamS . 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna 
. ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
eK Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip

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

stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
K tlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
—X Pūsles Ir Inkštu ligas, gali but galiutinai 
== išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma- 
= Žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atsrava sava tobulą sveikatą, spėkas 
== ir stiprumą per pagclbą tuos knygos. Ji ira krautuvė žl- 
=-= nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
į== žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
= bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji 

pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigy- 
==■ dyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI.
^=3 Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa- 

vardo ir adresą ant šio kupina ir išsiųsk ji mums šendena.

I Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

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

U -J Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiuliminui dykai 
-■ -j siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man 
;_  vieną iš tuo knygų.

j Vardas ir pavarde....................................................................

Adresas

Stejtas



ISZPARDAVIMAS
VASARINIU DRAPANIU.

Vyrams ir Vaikams Siutai ir 
visokiu Vasariniu Apredaliu.

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

W. RYNKEWICZ
233-235 W. CENTRE UL.

Žinios Vietines.
Antanas Stulpinas ir Szi- 

mas Gilunas likos praszalinti 
nog darbo ant visados už susi- 
muszima kasiklosia Mahanoy. 
Yra tai dydelis prasižengimas 
musztis kasiklosia.

— Petnyczioje buvo pasku
tine diena del sziaudiniu skry
bėlių. Nenesziokyte, ba vaikai 
sudaužys.

— J uozas Storpirsztis puolė 
in manve 100 pėdu gylio Vul
kano kasiklosia. Baisei pasižei 
dc galva ir susipjauste ^kuna. 
Likos nugabentas in ligonbute 
kur daktarai padare operacije. 
Vargei isz to iszliks.

— Darbai kasiklosia kaip 
ne kurie virszininka kalba, 
ejs be pertraukos. Vela kiti 
tvirtina buk dirbs tik tris die
nas. Ar szeip ar teip, bet ne- 
užmirszkyte czedyt piningus, 
nes galime turėti ir blogus lai 
kus.

— Szia nedelia pripuola 
Czvertis Metu. Pasninkas 
Seredoj, Petnyczioj ir Subatoj.

— Panedeli pradėjo moky 
ti Lietuviszkoje mokslaineje 
isz publikines mokslaines. Už
ėmė du kambarius.

— Ana diena vienoje lietu
viszkoje karczemoje girdėjau 
sekanti atsitikima. Kaip vi
siems yra žinoma Szventa An
taną isz Padvos malavoje su 
asilu, nes asilas ant paliepimo 
Szv. Antana pagarbino Szv. 
Sakramenta, Szv. Antana pus- 
telninka malavoje su kiaule 
nes velnes jiam pasirodė pavi
dale kiaules idant jin vesti in 
pagunda. Ateja du “pilozo- 
pai!” in karczema sutiko viena 
isz savo tautiecziu stovinti prie 
baro malszei gerent alų. O 
kad jojo vardas buvo Antanas 
norėjo sau isz to pasijuokt vie 
nas jo užklausė: “Broluk ar 
tu esi Antanas su kiaule ar su 
asilu?” Žmogelis teip staigai 
užklaustas atkirto: “Kad su ta 
vim kalbu esmu Antanas su 
asilu, o kad su tavim kalbu 
(atsikreipęs in antra) esmu An 
tanas su kiaule.” Užsisarmati- 
nia “pilozopai” iszejo laukan

— Reikalinga mergina ar 
motere prie namino darbo. At- 
siszaukyte tuojaus pas Jos. 
Valentine 23 E. Pine st. (04)

— O stebuklai! Žalablekei 
net už gaivu ymasi paregeja 
kiek Lietuvei, Lenkai ir Slavo 
kai davė balsu ant nominacijos 
savo tautiecziu. Da kaip mies
tas stovi pirmam varde tiek re 
publikoniszku balsu ne mete 
kaip subatoje. Lietuvei iszrin- 
ko savo tautieczius be pagial- 
bos svetimtaucziu ir gerai pa
dare, nes tuom parode, jog ir 
be ju gali iszrinkti savo vyrus. 
Isz viso likos mesta 389 bal
su; Mockaitis aplaike 348 Mi- 
lauckas 350 o Holmanas likos 
iszrinktas ant Supervaisero.

Demokratu nominacije bus 
laikoma atejnanczia subata. 
Atsimykit, jago balsavote 
Republikoniszka tikieta ne ej- 
kyte vela balsuot ant Demo
kratu, juk jieje ne atėjo bal
suot ant jus ir szalinosi taja 
diena visi nog balsavimo. Atsi 
mokekyt už tai ir kad ne vie
nas ne balsuotu už Demokra
tą. Te gyvuoje Mahanojaus 
.Lietuvei! 4

— Edvinui Thompsonui 
vaikui gyvenanczem ant W. 
Spruce uli. per eksplozije dina 
mitinio patrono likos pažeistas 
in veidą ir kaip rodos pasiliks

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Block hotelis tomis die 

nomis likos parduotas del p. 
Martino Yuodeszko už 50 
tukstancziu.

— Tieje politikieriai kurie 
pavogė parszelus ir likos per 
palicijanta susegti, likos ana 
diena nubausti Pottsvilles sū
dė pirmutinis ant $5, kasztus 
ir 45 dienas kalėjime; antram 
gavosi daugiau, nes kada su- 
dže ketino iszskaityt viroka 
tai iszejo isz sūdo o vėliaus 
likos suymtas per szerifa už 
ka turėjo užmokėt ekstra.

Luzerne, Pa.— Darbai ge 
rai dirba pilna laika isz kitur 
pribuvusiam darbas ne sunku 
gaut.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda.

Lorraine, Va— Darbai 
gerai eina, darbu kitokiu nėra 
kaip tik anglių kasyklos, isz 
kitur pribuvusiam darbas ne 
sunku gaut, uždarbei mg 
§1.50 lig §3.00 ant dienos.

— Szitas miestelis labai gra 
žus guli dailuose ligumose ir 
girriose.

— 10 d. Sept. 10 adynu 
nakti atsibuvo baisus szaudy- 
mas pas viena žmogeli svetim
tauti, vyras su savo paczia 
suszaude burdingieriu, kuris 
dabar randasi ligonbuti o žu- 
dintojei kalėjime už groteliu.

Tamaqua, Pa— Virszi- 
ninkai No 14 kasikiu prasza- 
lino keturis Lietuvius nog dar 
bo be jokios priežasties. Ang- 
lekasiu draugai dažinoja apie 
neteisingysta, sustojo dirbt. 
Suvirszum 800 pamėtė darba, 
pakol kompanije vela ne pri- 
yms Lietuviu in darba.

— Juozas Lukas likos pa- 
szauktas in Pottsvilles suda 
už pardavima svaiginancziu 
gėrimu Nedelomis. Lukas turi 
grosersztori ant Dutch Hill o 
priek tam pardavinėjo guzute, 
Butu viskas gerai jagu ne bu
tu pakyszes liežuvi Antanas 
Szedauckas kuriam gavosi in 
kaili laike kylusios musztines 
“spikizeje” Lukaszo. Apskun
dė Lukaszu in suda o džiure 
pripažino jin kaltu.

Springfield, 1’11.— Dar
bai prastai eina, dirba po 2 ir 
3 dienas ant nedėlios, isz ki
tur pribuvusiam darbas ne 
sunku gaut, bet pragyvenimas 
sunku padarytie.

— Oras gražus, vakarai jau 
atvėso.

— Per darbininku szvente 
lietuvei grąžei pasilinksmino, 
žinoma su alucziu, o paskui 
neapsiejo be skaldymo gaivu.

311. Carinei, Fa. - Alek
sa Knlielikas 28 metu Rėmimo, 
būdamas ant burdo pas Petra 
Olszevski sa]uriinka, parejas 
nog <1 rbo nusiplaus ■ aut vir- 
szaus vietoje skiepe kaip tai 
buvo papratę daryti visi lur- 
ding:eriai. Kada nuėjo žemyn 
prad'-jo kili burdingieriai isz 
jio juoktis Aleksa tuom bal
sei perpyko, isztrauke revol
veri, nes ne buvo užprovintas, 
ka pamate burdingieriai, vela 
isz jio pradėjo szidyt. Nube- 
gias aut virszaus, užprovino 
revolveri, ir adbego vela že
myn kerszino visus užmuszi- 
mu, patraukė vamzdi ir per- 
szove Vinca Masževski in ran
ka. Nusidavė po tam ant vir
szaus, užrakino duris. Pa- 
szauktas burmistras nusidavė 
su Olszevskiu ir konsztabeliu 
Drapievskiu ant virszaus mie- 
rije suėmimo pasiutėlio, nes 
tasai pradėjo įeidinet szuvius 
per duris pataikindamas gas- 
padori in pilvą. Žine apie szo- 
vima pasklido po miestą. Su
bėgo tukstanczei žmonių o ir 
kazokai pribuvo, bet kaltinin
ko ne galėjo suymti nes tas 
Įeidinėjo tankius szuvius. Teip 
lauke lig treczios valandos po 
pusiaunakt. Staigai iszgirdo 
viena szuvi paejnanti isz kam
bario kuriame radosi Kabeli- 
kas. Kada vėliaus atydare du
ris, paregeje jin gulinti ant 
grindų su perszautu pakau- 
sziu— papildindamas savžu- 
dinsta.

— Vos apsimalszino vienas 
ergelis, sztai vela kita žudins- 
ta atsibuvo. Petras Milauckas 
atejas in karczema Andrule- 
vicziaus pradėjo ginczas apie 
savžudinsta Kabuliko, ir pa-

Sayreton, Ala.— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
ne sunku gaut.

— Patiko baisi nelaime J. 
T u abut, 6 d. Sept, likosi už- 
musztas per elektrikini kara, 
tėvas apskundė kompanija ant 
50,r 00 doleriu.

Hudson, N. Y-— Darbai 
slobnei eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz kuriu atsiranda ka per 
daug ulevoje.

— Aukos surinktos isz viso 
del Jono Langes §26.10:

Ant pardavima.
Puiki farma 123 akieriu— 

90 akieriu iszdirbtos žemes 33 
girrios. Invales vandens. 9 rui
mais namas, tvartai ir kiti rei
kalingos triobos. Parsiduos 
be ar su maszinerijom. Farma 
randasi lį nog Rock Glen Sta. 
Pa ir 14 miliu nog Hazletono. 
Parsiduoda pigiai isz priežas
ties senatvės, todėl yra gera 
proga pirkti gera farma nž ne 
brangia preke. (04 o;)

John Schisler,
R. No. 1 Sugarloaf. Pa 

arba in “Saules” ofisą.
Ant pardavimo.

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

B. Diokas
Irons Mich.

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

Pavojingu 0peraeiju
RUPTURA 1 Greitai IWVDWTA J-Pasekmingai ISZGiDlNTAj Ant Visadns

VYRIU- MOTERIŲ - VMKU

Diržas numestas ant visados,
Visiszkai iszgydimas gvarantytas, 
abieju licziu. senas ar jaunas, nepai- 
s nt kaip senei turi, bo peilo.
Dr. O’Malley naujas būdas gydimo 
yra tikrai nepavojingas. Be pjausti- 
mo, be skausmo, be operacijos, be 
patrotima laiko. Nereiks nesziot 
diržio po iszgidimu.

Skaityk szita dėkinga gromata.
Fopmanas Penn. geležinkelio kalba 
*n kentonezius ant Rupturos.

Sztai ka sako:

Gavau ruptura 10 metu ad galios, 
bzdavan fzimtus do'eį iu ir bandžiau 
visokius diržitis be jokios p geibus. 
Po tam nusidavau pas I >r.<>’ Malkys 
ir linksmai galu sakyt kad in keletą 
nedeliu po tam aptaškiau pirma 
palengvinimą.

J. W. Bousum
Berwick, Pa.

Foreman Peno. R. R.
(Sc insgrove Pi v.)

Or. A. OBfey
158 S. Washington St„ Wilkes-"arre, Pa.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

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

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

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

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

FR. STRAWINSKAS
Lictuviszka Krautuve

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

Ft- Strawinskas-
1S07 Carson St., S. S.

Pittsburg, Pa. ,,.A0S

Introligatorne.--*'
APD1BBT0VE KNTGU.

Ayridirba senos maldaknyges, utorinte 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagih, Draugas, Tėvynė ir L L 

Prisiunsdami knygas apmokekyte pfczto ai 
-k.spreso kasztus. Adresas:

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

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

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

D. M. GRAHAM, Prezidentas.
C. L. A DAMS, Vice-Prezidentas.

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

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

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

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

Visi gire Guinano Peczius.
GUINAN Mahanoy City, Shenandoah

Mt. Carmel, Landsford.

kylo musztine tarp Milauko 
ir Petro Leszkaucko. Milauc
kas kirto Leszkaucka in veidą, 
o tasai isztraukes peili dure 
Milauckui in kakla perpjau
damas ■ gysla ir in penkes mi- 
nutas Milauckas radosi ne gy
vu. Žudintoju nugabeno in 
Sunberio kalėjimą.

— Pranas Savinrkas gyve
nantis Wilburton ne toli nog 
czionais likos perszautas per 
naktini sarga kada lindo nak
ties laike in kompaniczna szto- 
ra. Likos nugabentas in li
gonbuti.

— Kaimelije Atlas Petras 
Euzelui perszove Ludvika Par 
necki laike ginczu ant uli- 
czios. Parnecki nugabeno in 
ligonbuti mirsztancziam padė
jime.

Scranton, Pa— J uozas 
Jasinskis apie 26 metu senu
mo su kitais draugais ėjo gri- 
bauti o sugrįžtant nutarė mau
dytis artimam ažerelije. Vie
nas isz draugu ne mokėjo 
plaukti, ka paregejas Jasins- 
kas nuplaukė su kitu draugu 
in pagialba. Kaip ten atsitiko 
tai niekas ne žino, nes J asiliš
kas nuskendo. Buvo tai do- 
raus gyvenimo jaunikaitis, pri
gulėjo prie Szv. Antano drau
gystes kurios kasztais likos 
palaidotu. Paėjo isz Suvalkų 
gub. Zapiszkio par. Kluonisz- 
kiu kaimo.

— Anglekasiklosia likos 
pažeistas mirtinai Juozas Ra
ka uckas. Badai isz to neisz- 
liks.

— Darbai ejna gerai, pri
buvusiems ne sunku aplaikyt 
darba. Ne kuriom bobelėms 
yra labai reikalinga poni Bal
truviene ir neužilgio pribus in 
sveczius.

Scrallton, Pa.— Pranas 
Varkala lietuvis dirbantis No. 
11 kasiklosia, apie 30 metu 
senumo likos užmusztas per 
sugriuvimą anglių.

— J. Andruszkeviczius 
kaip rodos buvo per szalta ana 
diena, nes kada ėjo ant atsil- 
sio užkure teip pecziu, jog 
malkos, ka rodosi užpeczkije 
užsidegė. Ant gilukio ugna- 
gesiai pribuvo in laika ir ugne 
užgesino.

— Mikas Krazimas teip in- 
sidrasino keleis stikleleis gu- 
zutes jog ejdamas namon nak
ties laike p 'rvirszino garsinga 
giedoriu Karusa. Nes palici- 
jantas pabudintas uliczaiteje 
per Jono giesmes teip inirszo, 
jog Mikuti nuvilko in koza už 
pertraukimą jiam miego. Už
mokėjas 5 dolerius likos pa
leistas.

Pavojinga operacije.
Kaip jau yra žinoma, jog 

kiekviena operacija ant žmo
gaus kūno yra svarbus ir gana 
pavojingas dalykas, ir niekas 
iszkalno negali užtikrinti, kad 
ji bus pasekminga. Svarbiau
sios operacijos yra ant malimo 
organu. Vienok nuo daugelio 
szios ruszies operacijų mes ga
lime apsisaugoti, jei atkreipsi
me ant to atyda. Netekimas 
apetito ir skaudėjimas vidu
riuose yra tai nemalimo simp
tomai. Trinerio Amerikonisz- 
kas Elixiras isz Bitter Vyno 
greitai sustiprina malimo or
ganus ir sutvarko ju veikimą. 
Mes jin rekomenduojame nuo 
viduriu iszvalymo, sustiprini
mo apetito, nerviszkumo ir vi- 
siszko nesmagumo. Aptiekose. 
Jos. Triner 1333—1339 So. 
Ashland avė., Chicago, 111.

Ant Sudžiaus
A. L. ŠITA Y

Republikonas. Isz Pottsville, Pa.

Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
»• 'Yv? T' savo ^*amU8 nr i‘!,rnia B-

R'd atsisznukia pas mane
: Pirkejiai farmu atvažuoja 

I as ,nane *hZ visu szaliu 
Guciikos ir Kanados.

Mass , ir Conn., 
ateituose yra geriausios 

už tai kati randasi daugybe fabriku. Groma- 
tas p aszau raszyti lietuvi.-zkai ar lenkiszkai. 
J.F.RIcliartl, I40 Maple St., Holyoke, Mass.

Ant Clerk of The Court
Frank J. Bastian

Demokratas. Isz Mahanoy City

Ant County Commissioner
T. A. Flanagan

Demokratas. Isz Pottsville,Pa.

Ant Korinoriaus
Dr.W.J. WINTERS

Demokratas. Isz Shenandoah, Pa.

Ant Sudžiaus
J. J. MORAN

Dsmokratas. Isz Pottsville, Pa.

Ant Kamisoriaus
J. A. Mandour

Demokratas. Isz Shenandoali, Pa.

Garsiu Lletmlszkii-LenklszkiiVaistu.

o

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

tA

Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
tautieezej reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l.

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

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 1-ta procentą, pnskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziarn pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajm. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptispric mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persuikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczedumni in Banku, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Expreso Money Orderi.

~ " Kusiszkai Amerikoniszka Linija.
Vienatine be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.

*n •^oteI^ama 11 į dienu in Liepoja
^1 klasa $29. r-Del smulkesniu žinių kreipkitės in musui Į!1 kJ^sa
I ” $52 L Agentus if centrai iszka kontora. J ,,

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

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^

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 pristatyt?

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczius ir Czeveriku Sztoias.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu ( 'zeveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku. 
Geriausius sk utinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningu0.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu 
geltoniu ir kitokiu koloriu < zeveriku ir 
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia preke. Neeikytc pas s ve tim tau 
težins pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W. Centre UL, 

Mahanoy City, Pen na.

.25c.

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

,35c. 
..25c. 
.25c. 
..25c. 
„25c. 
.25c. 
.25c.

...PERSITIKRINKITE SAVO PROTĄ...

Zmijecznik........
Gumbo Laszai..
Meszkos Mostis.
Trejanka..........
Lint metilas vaikams ....
Gyduoles nuo Kosulio..
Liepiu Baisumas....... . . .
Anty-Lakson del vaiku
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

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

skaudėjimo................................ 10c.
Laszai nuo Dantų.........................10c.

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

I Ml { L^-Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, Pa

VYRIU LIGOS

Ant pardavimo.
Parsiduoda Hotelis, labai 

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

Ant. Mikelonis
707 Quincy avė. Dunmore Pa.

Ant pardavimo.
Parsiduoda grosenia, labai 

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

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

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortcs

užstojimas vyduriu kankina 
per visa laika? 

Dispedsia szirdes deginimas 
ir atsirūgimas? 

Galvo pleiskanos ir nežei- 
jas papuczkai ir dedervines? 
Plaukai slenka arba nori 

kad užauk tu story?
Tai neatbok apie ligas; pats iszstgydisi be 
daktaro su gyduolėms kurios milijonai yra 
užganedynti per 34 metus. NeFzduokite po 
desetkus ar szimtus doleriu. Jeigu netikite, 
tai raszykite pas:

Reliable Specialists
lb. I06.W.8 South&B’way; Brooklyn.N.Y.

W. TRASKAUCKAS
Pirmutini» Lietuviszkaa.

GRABORIUS
________ Cwgy.

Laidoja Kimus Numirusiu Pasnmd
Ryginus ir Vežimi./i del Pn-ivažinej n: 

Krausto Daigius ir t t.
Viską atlieka ka nogeriaiise ir pnikiansc 
Su viisz minėtais reikalais kieipkite-i pa 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W.Centro SI. .lluhnnoy Cif; i

Isz Pittsburg Padaugio.

H

Mestis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų.......................................... 25c.

Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo......
Plauku apsaugotojo*.. 
Muilas del Plauku... 
Milteliai nuo Kepenų. 
Ružes Balsamas..........
Kinder Balsamas.......
Bobriaus Laszai....... .
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytoja*.......................$2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus...................  $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................25c.
Pamada Plaukams........... ........... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Piemens................. 50c.
Vengriškas 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.

50c.
,10c.
.35c.
.25c.
,25c.
.60c.

Teisinga Krautve, nes tikras Lietinis užlaiko
Malonus Viengenoziai:

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuvo su daugybe 
visokiu tavoro. Pas mano galima 
gauti naujausios mados Laikrodėliu,

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

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

M. VARZINSKAS 
Lietuviszkas Fotografistas 

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

Puikei ir pigei nutraukė visoker Fotografijas 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reinius. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir Lt. Parduoda visokes Beimąs 
Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinu. 
Teipgi daro Fotograpijas aut Post Karcziu.

Naujausios mados Popietei Gromatom 
rasziti tuzinas 25c. Labai gražus atidaromi 
Altorelei ir Stainelci nuo 15c. lig 50c. 
Gražiausios klaidu Knygelius ir visos 
knygos kokios liktai yra randamos Lietuvi-z 
koje kalboje ir daugybe visokiu dalyku.

JONAS IGNOTAS
6 22nd. St., S.S. Pittsburg, Pa.

Žiedu, Kryželiu, Armo
nikų, Skripku visokiu 
Mužikalisku 1 nstrumen 
tu, Britvu, drukuojamu 
Maszinukiu, Albomu 
Potogjafijoms laikitie, 
Istoriszku ir Malda 
kningu, visokiu popieru 
Gromatoins rasziti su

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5 tuzinai už

Perkupcziams 1,000 už §6 Magisz 
kos Kazy ros S3. Jai norietumote 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skito 2c. marke ir aplaikysite, kuriamo 
telpasi daugybe naudingu daiktu.

Maloniesito kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

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

Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa 
nerviszkas systemas tas iszseintas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo
ir kitokiu pavojingu badu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingu 
gyduolių, nei neprižadam iazgydint 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 
iszgydam in 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju kana 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

“Rumatiszma” visokį 
iszgydau labai greitai.
OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg Sad vakare. Q I
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis ĮI | I H [P JĮ 7 
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge u •-
nog 15 metu toj paezioj vietoj.

’‘Exzema” ir kitas panaszas 
ligas iszgydaa labai trumpam 
laike.
“Paslaptingas Ligas” in 3 lyg 
6 dienas.
“Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijos.

“Užtrncintas Kraujas” in 30 
dienu-be naudojitao mefikuri- 
uszo ar potasu.

“Stryktnra” be peilo h 
skaudėjimo.
“Varicocele’’ gydan in 15 d. 
“Szaszius” ir skandalus skaros 
iszgydau greitai ir ant visados

,626 Penu Avė.,
2 noo.FroM p|ttsburgipa

Kalbame Lenkiszkai, Rusiszkaiir Vokiszka

ATSISZAUKIMAS! LAIBAI SVARBUS! SKAITYKIT!
$24 SZIFKORTE IN LIETUVA $24

UŽTIKRINAM, kad niekur negausyte Sifkorcziu isz Krajaus arba in Krauju pig au 
kaip PAS MUS (parūpinant nakvine prižiūrime jusu bagaža).

UŽTIKRINAM kiekviena bu Paspartu Rusko Konsulo.
UŽTIKRINAM, kadniekas kitas nedali teip greit ir atsakaneziai ir pigiai aprūpinti 

jusu reikalu notariszku, teismi-zku ir vaiekavu, atimt isz k ra uj aus skolas, 
iszmokesczius, kontraktus, aktus dovierenostis ir L t.

UŽTIKRIN AM, tvirta kiekvienam užganedima visame, kas prie mus kokiam nors 
reikale atsikreipsis.

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

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

Varazavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu lign. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimus 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimai 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozk, 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi, 
UžsiBnejuaias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu,

Reikale raszykite ant adreso
* nn imi rn 638 Penn Avė., Pittsbnrg, Pa.

UtL AuLtll Adiaor 9iki 6 vakar* Nedalu nog ©iki 4popl<




