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KAS GIRDĖT?
“Circulation Manager” pra- 

nesza, buk Rev. Teofilus Pud- 
lovskis prabaszczius Szv. Ka- 
zimierio parapijos St. Louis, 
Mo. apskundė ižduotoju An
taną A. Pardo, laikraszczio 
“Polak-Amerikan” už nuple- 
szima ezloves ir siuntimą per 
paczta skandaliszku rasztu.

— Rev. Florena ir T. Lu- 
cida, redaktorei italijoniszko 
laikraszczio “La Flamma” Fi
ladelfijoj, likos patalpyti ka
lėjime už naudojitna paczto 
del siuntimo nepadoru rasztu.

— Teip pat skaitome “Ke
leivi:”

“Viena tautiete isz Brookly- 
no buvo apskundus pacztai 
“Keleivi” už patalpinima ne
patinkamo jai juoko. Pacztos 
inspektorius pasiszauke “Ke
leivio” leidėjus ir 23 Rugsėjo 
reiaejo paaiszkinti, kodėl ji 
skunde. Iki paaiszkinta, ant 
p. F. J. Bagocziaus, kuris pa 
sake, jog jis ta juoką parasze, 
buvo uždėta nominaliszka kau 
cija §500. Dalyką iszaiszki 
nūs, pacztas neatrado jokios 
kaltes. '

Skunde Susivienijimo se
kretoriaus pagelbiniuke, ku
rios vyras sėdi seniai Bostouo 
kalėjime už žulikyste.”

Redaktorių gyvenimas isz- 
tikruju yra “rožėms iszklotas.” 
Daugeli kartu turi nukensti 
nekaltai o daugiause yra skun 
džiami isz pavidumo ir kirt'- 
ma teisybes in akis.— Patis 
buvome panasziam padėjime 
ir simpat zavojame su kitais 
draugais nog plunksnos.

Malonus skaitytojai tegul 
danesza paczei Motiejaus Var- 
ževicziaus idant atsiymtu savo 
penkių metu dukrele kuri pa
siliko sieratele, nes josios teve
lia likos užmusztas per szuvi 
kasiklosia Pittstone, Pa. 7 d. 
Sept. Nelaba motina iszbego 
su prielaidiniu ir ne žinia in 
kur nusibaladojo. Daneszkite 
apie josios buvimą nebasznin- 
ko azvogerim:

Jos. Rasonis, 
Box 13. Lafayette, Colo.

Nog laiko atydarimo pacz- 
tiniu banku lig paskutiniai 
dienai Aug. likos sudėta per 
žmonis pustreczio milijono do
leriu. Kaip tvirtina tai lig pa
baigai Sep. menesio sudės in 
keturis milijonus doleriu. Ma 
tyt, jog žmonis užtiki Suv. Stei 
tams.

Pagal naujausius suraszus, 
tai dydžiauseis miestais ant 
svieto yra sekantieje:

Paritins turi 19,280 margus 
žemes o gyventoju 2,763,393

Tokio (Japonijoj) turi 27,- 
989 margu žemes, gyventoju 
2,186,079.

Chicago turi 117,447 margu 
žemes, gyventoju 2,185,283.

Viednius turi 39,686 margus 
žemes, gyventoju 2,085,888.

Brrlinas turi 15,698 margus 
žemes, gyventoju 2,070,695.

Petersburgas turi 22,991 
margus žemes, gyventoju

Italai su Turku 
pradėjo pesztis.

Tripoli.— Ant galo atėjo prie pesztiniu terp Italu o Tur 
kaus. Italai iždave Turkams kare už sklipeli vadinama Tri
poliu, kuris lig sziam laikui prigulėjo prie Turkaus o Italams 
norėjosi nžgriebt po savo valdže.

Vajauni italiszki laivai užėmė Tripolu ir pradėjo bom- 
bardavot Prevesa priesz bombardavojima nuskandino du tor
pedinius laivelus prigulinczius prie turku.

Turkai ant užklupimo nesigins nes tik arzins Italus.
Isz viso ko pasirodo kad toji kare ne ilgai gyvuos.

—---------------------j—----------------------------------------.

Prūdas truko;
850 pražuvo;

Austin, Pa.— Asztuoni szimtai ir penkesdeszimts ypatų 
nuskendo o daugelis pažeido isztarpo 3200 gyventoju per trū
kimą dydelo prūdo prigultnczio prie Bayless Pulp and Paperu 
kompanijos kuriame radosi penki milijonai gorcziu vandens.

Be mažiausio persergejimo prūdas truko, o milžimszka 
vilnis in penkesdeszimts pėdu augszczio su perkuniszku trenks 
mu užliejo visa miesteli.

Po praėjimu vandens ne kurie namai pradėjo degti nes 
ne buvo kam gesinti degancziuosia namuosia sudege daugelis 
lavonu.

1,698,000.
Philadelphia turi 81,828 

margus žemes, gyventoju 1,- 
549.008.

Moskva turi 17,654 margu 
į žemes, gyventoju 1,350,254.

_____ o_____

Prekyste automobilu Suv.
Steituosia teip pasididino, jog 

t turtas fabriku- isznesza ant 
į §400,000,0000 kuriuosia dirba 
| 200,000žmonių. Szendien Suv.

Steituosia randasi in 350,000 
automobilu.

Ameriko telefonai yra dau
giau prasiplatinia ne kaip ki- 
tosia sklypuosią. Suv. Steituo
sia pripuola vienas telefonas 
ant dvilekos žmonių arba trile 
ka kartu daugiau kaip Euro
poje. Tik vienam steite New 
York yra tiek telefonu kiek 
visam sklype Vokietijos o 
steite Ohio tiek kiek visoi An
glijoj

Mes ateja in Amerika viską 
radome puikei sudavadinta ir 
mes czion nieko kito ne gali
me iszmislyt ne . permainyt,— 
turime stotis Amerikonais o 
ne užmirszt, jog esame .Lietu- 
veis. Amerikoniniai Lietuvei 
teip daro kaip tiejei vaikai:

Apie bala vaikai bėgiojo, 
Ir ant varliu tykojo, 
Kaip tik katra iszlenda, 
Tuojaus su akmeniu gauna. 
Viena drąsesne isz variu, 
Paszauke ant vaiku:
“Ej vaikai pasilaukyt,
Ant varlukiu ne kariaukyt, 
Jum tas ant misles ne pa

reina,
Jog mums apie gyvaste ej- 

na.”
Jagu kožnas pagal savo luo

mo ir amato gyventu, tai daug 
geriau iszejtu. Turime da la- 
bjaus mylėt Amerika, ne 
kaip tikras Amerikonas, o tai 
del to, jog pribuvome in taja 
svetinga kita Tevynia, kuri 
mus priglaudę, maitina ir ap
dengia. Ne posmuokime apie 
kokias ten tevynias, ba pareis 
galas del visu tėvynių ir tas 
dydelis svietas stosis viena dy- 
dele Tevynia, o teip kaip vai
kai paaugia nesilaiko savo mo 
tinai už andaroko, tiktai tuo 
iszsisklaido, teip ligei ir Mo
tina Lietuva yra. Viskas szen
dien iždraskyta, gaspadorystas 
likos iždraskytos ant szmote- 
liu ir kaip pauksztukai isz 
lizdo, teip kožnas apie narna 
gymtines turi užmirszt.

Svietas del žmogaus, žmo
gus del svieto. Teip, turime 
būtie Amerikonais jago szi- 
czion apsis.edome, o ne pos- 
muot nepanaszius daigtus. Ja-, 
gu szendien Lietuva pavestie 
del Lietuviu, tai dievaži užsi- 
smaugtu patis save.— Ana, 
anot mitingu kumsztem ir 
szpigom badosi, o tada noses 
nusikandžiotu.

Dievas žino ka daro, ir žino 
del ko kiaulei ne davė ragus.

Kudykis terp žiedu.
Vilnius.— In czionaitini 

teatra atvažiavo ne pažinstama 
motere ir liepe sargui nuneszti 
gurbą puikiu žiedu del direkto 
riaus teatro Oranovskiui. Ka
da visi aktorei apstojo gurbą 
ir gėrėjosi žiedais, iszgirdo 
verksmą kudykio gurbe. Isz- 
eme žiedus rado kėlu nedeliu 
senumo kudyki ant kurio gu
lėjo gromatele su paraszu: 
“Vilnius.— Szviesiauses Bone! 
Susimileki, priymki, o apturė
si szimtaropa užmokesti nog 
tojo, kurio rankosia yra . visas 
svietas ir gilukis. Nelaimin- 
ga”-

Aktorkos teatro ant to at
sitikimo žiuri kaipo dydelis 
gilukis. Kudyki iezaugins visa 
teatraliszka kuopa.

ISZ AMERIKOS,
15 anglekasiiii likos už

griautais.
Fairbanks, Alaska. — Szap- 

tas 150 pėdu gylio Shakes
peare auksiniosia kasiklosia 
Dowe Creek'sugriuvo, užgriau 
damas 15 darbininku. Szimtas 
nelaimingu draugu stengėsi 
iszgialbet nelaimingus nes lig 
sziam laikui da neatkase ir ne
sitiki iszgialbet gyvus.

Skarbas valizoje.
New York— Terp bagažo 

sudėto emigrantu name ant 
Ellis Island radosi valiza ko
kio tai Portugalo vardu Jose 
de Fonseka, kuri sulaikė ant 
aplaikyto telegramo. Telegra- 
me skelbe, idant emigracijos 
virszininkai sulaikytu J. de 
Fonseka kuris plauke in Ame 
rika ant laivo “Pannonia”, 
prisisavindamas $14,000 nog 
rando. Isz pradžių Fonsaka ne 
norėjo prisipažint prie vagys
tes, nes kada inspektorei pa
dare krata jojo valizos rado 
ant dugno §13,000 aukse. Vir
szininkai paukszteli sugra
žins adgalios in Europa.

Akyvas giiudiuias.
Muskegon, Mich.— Mrs. 

Grant Devore isz Moorlando 
pagimdė dvinukus isz kuriu 
vienas atėjo ant svieto in laika 
tris dienas po pirmam. Pirmu
tinis isz dvinuku yra 73 valan
das senesnis už savo broli. 
Gydintojai tvirtina, jog da to
kio atsitikimo negirdejo.

Prieszistorinis žmogus.
Kansas City, Kan.— Dyde- 

lei užėmė czionaitinius arkeo- 
logus isz atrastos mumijos (su 
akmenijusio kūno) moteriszkes 
ir kūdikio, kurie kaip rodos, 
priguli prie labai senei iszmi- 
rūsio sztamo žmonių. Tosios 
liekaneles likos netikėtai su
rastos vienoje urvoje Kalifor- 
nijoi ir adgabentos in istorini 
muzeju Kansuose. Akmenije 
iszkaltoje urvoje rado taisės 
liekanas apviniotos in kokia 
jerka (kailis be plauku) nog 
kokio žverio.

Tasai kūnas sudžiūvęs yra 
7 pėdu ir 6 eolu ilgas, turi to
kius ženklus, kokiu ne vienas 
sztamas žmoniszkas ne turi. 
Plaukai pasirodo juodi, dantis 
da labai užsilaikia, kojos labai 
dydeles, kojų pirsztai visi vie
nokio ilgio. Pagal tirinejima 
arkeologo Plongeono, pėda to
ji priguli prie sztamo, kuris 
da priesz Adoma gyveno ant 
pakraszcziu Tikuju mariu. 
Tasai sztamas žmoniszkas, ba
dai priesz muro skaitli nog su
tvėrimo svieto, da priesz tai 
priesz vienuoleka szimtu metu 
gyveno viduriniam Amerike ir 
pietiniam Meksike. Buvimas 
tojo sztamo likosi davesta tei- 
pos-gi priesz kelis metus per 
atidengima arkeologo Marg- 
hieri, kuris urvoje kainuosią 
Siera Madra pietinėje szalije 
no Meksiko užtiko 4 niurni- 
jes, suvystitas in plona iždirb- 
ta jerka kokio žverio. Tosios 
mumijos dabar randasi muze- 
juje auksakasiu Kalifornijoj.

Nelaime patiko sukatoje. Tūkstantis namu likos nuneszti 
per vandeni. Bledes daejna aut milionu, neckaitaut gymecziu 

Baisus regėjimas persistuto nelaimingam miestel'je.

Pardavė savo kudyki už 
85-

Howe, Neb,— Jeffersonas 
Lee ir jojo pati ana diena par
davė savo kudyki deviniu me
nesiu Homer Howell ui, farme- 
fiui už penkis dolerius. Rasz- 
tus padavė pas rejenta.

Pražuvo ugiiise.
Chicago.— Po numaru 1336 

S. Songamon uliezios užsidegė 
namas, kuriame rado mirti ke
turios ypatos: Hary Iglovicz 
2.4 metu, Lottie Iglovicz 21 
metu, Bessie Iglovicz 6 mene
siu ir Samuel Albert, 24 metu.

Mitchell, I’ll.— Mrs. Virgil 
Vandever sudege ant smert su 
ketureis vaikais deganeziam 
name, kuris užsidegė nog trū
kimo bones su karasinu.

Nesulauke linksmybes.
Hancock, Mich.— Antanas 

Lucitali dirbdamas per dauge
li metu užezedino kelis tuks- 
tanezius doleriu ir džiaugėsi, 
jog buvo sudejas teip milžinisz 
ka turtą, kaip jiam nudavė. 
Paemias piningus isz banko, 
nutarė keliauti in tevynia ir 
susivienyt su paeze ir vaikais 
kuriu nog ilgo laiko jau ne 
buvo regejas. Bego greitai ant 
trūkio, nes paslido ir puolė 
nusilauždamas sau sprandu 
ant geležiniu sztangu, nog ko 
mirė.— Nesusilaukė vargszas 
tosios linksmybes.

Iszgama duktere.
New Orleans, La.— Ona 

Crawpord, 25 metu senumo 
patogi mergina, likos areszta- 
vota, kaipo nužiūrėta už nu- 
trucinima visos savo szeimy 
nos. Ana diena mirė josios 
paskutine sesuo Elsa, trum
pam laike priesz josios miiti, 
sesuo Elsa atėjo iu palicije, 
praneszdama, buk Ona užtru- 
ci-no visa szeimyna mierije ap- 
laikimo assekuracijos. Iszpra- 
džiu palicije tam užmetineji- 
mui ne intikejo, nes kada mi’e 
Elsa, daktarai padare sekcije 
ant kūno ir isztikruju rado 
truciznos tiek, kad mirtų nog 
josios szeszios ypatos. Toji isz
gama užtrucino tėvus ir dvi 
sesers.
Ar daug tokiu bob-vyriu 

ir asilu randasi?
Kansas City, Mo.— C.A. 

Dickinsonas kuris aplaike at- 
siskirima nog savo pacziules 
Tennessee Carolines Stone 
Dickinsonienes, suvejo vela in 
pora nes po sekaneziu iszligu, 
ant kuriu vyras turėjo sude pa 
siraszyt. Sztai iszligos:

“Busiu giaras del savo pa
cziules visame, atyduosiu visa 
savo uždarbi su kuriuom gales 
daryti kas jiai patinka kožna 
vakara busiu namie 9 valanda 
nepavidesiu jiai kalbėti su ki
tais vyrais ir kada norės galės 
iszejti. Jagu ne iszpifdysiu tu 
visu prižadėjimu tai gales nog 
manias atsiskirt ant visados.”

Tik kvailu ant svieto ne 
etokas o ypatingai tokiu avin- 
galviu.

Mažas kadykclls.
Howard, Pa.— Mtžiauses 

kudykis kuris kada užgyme 
sziam paviete yra sūnelis, pa
kirtas per garui del szeimyucs 
Ernest Auce’lu. Tasai mažu
lėlis svėrė tik viena ir czverti 
svaro, rankos ne dydesnes 
kaip vyro nagas nog uiksz- 
czio. Norints yra teip mažu 
nes sveikas ir auginasi.

Motore su viriszkoms kel
nėms.

'Albany, Ore.— Tik ana 
diena iszejo ant virsz slapty 
be mirusios moteres cziouai- 
tineje priglaudoje del paikszu. 
Mjss. Ray Leonard nudavine 
jo vyra per 22 metus i.' niekai 
nedasiprato kad tai buvo mo 
t-įr_ Nog laiko kaip pe:.~ire- 
de in vyriszkas drapanas 
1889 mete, dirbo su savo tėvu 
prie sziauczistos, o kada tėvas 
mirė, užsiėmė sziauczista pati.

Karczemine nrasztinc.
Pottsville, Pa,— Kazokai 

isz czionais likos paszaukti in 
East Mines ant apmalszinimo 
karezemines musztines salime 
Stasio Renoniskio (?). Kada 
kazokai inejo in vidų, rado 
tenais tikra revolucije, salu- 
ninkas ir jojo pati buvo smar- 
kei apdaužyti teip, jog turėjo 
paszaukti isz Pottsvilles ligon- 
butes ambulanca idant motere 
nugabent in ligonbute. Kazo
kai aresztavojo kokius tai 
Vincą Rusaiti, Kaz. Smitą ir 
Aleksa Vajerta. Skvajeris 
Zimmermonas nusiuntė visus 
in kalėjimą. Badai Renonisz- 
kiene raudasi mirtinam padė
jime.

Gyvenimas raitos lieval- 
ninkes.

Vilnius.— Pol’c’je surado 
ana diena Filomena tlrygor- 
cevicziute kuriuos pajoszkojo 
gymines Minske kuri likos par 
duota in pi.leistuviu namus. 
Grigorcevicziute kalbėjo, buk 
menesije Kovo iszvažiavo i-z 
kaimo aplaikydama dinsta pa- 
kajaukos hotelije “RoJja” 
Minske. Liepos menesije atėjo 
pas jia motere Lej i paėmė pas 
save kaipo nesziotoja del vai
ku nes in vieta nesziotes, tu
rėjo vesti gyvenimą paleistu
ves. In tris dienas po tam Leja 
kuri turi paleistuviu narna 
Minske pardavė Grignrcevi- 
cziute už 23 rublius in Vilnių 
paleistuviu narna kuri laike 
Gurviczus, isz ten in tris nede- 
lias likosi parduota už 3 rub
lius del ezinkoriaus Szmidovo.

— Ant ko gali pažint sena 
viszta? paklausė daraktoris 
vaiko.

— Ant dantų— ponas pra- 
fesoriaul

— Ka tu plovoji! ar tai visz 
ta turi dantis?

— Viszta ne turi, nes asz 
tunu.... ponas profesoriau.

ISZ VISUSZALIU.
GerailejingumasTarižiaus 

gyventoju.
Parižius, Franc je.— Pagal 

apskaitima la'kraszczio “f'ga- 
rj” pripuola suvirsz, nog kož- 
n givtn'ojaus Padžiaus po 
13 franku, ka sudeda valdžei 
geradejingy t< s visuomenisz- 
kos. Apart to, auka vis susi
deda apie 500,000 fr. paszel- 
po- ant biednujn per Kalėdas; 
600,000 fr. dvi biedauju moti
nu, LOO'jOOO del ubagu vai- 
k1.; l,000,000del paszelpiniu 
draugija; 600,000 del kukniu 
k i duoda valgyt vargszams; 
600,000 del ligūstu vaiku ant 
džiovos; 300,0 0 del neturiu- 
cziu nakvynes; 1,200,000 de) 
naszelpines draugoves žalnie. 
riam. ir bivoriams. Isz viso 
Parižiuje yra 300 visokiu dyde 
lu geradejingu užvedimu ir 
del visu auku nog visuomenes 
atejna ant pagelbos. O kiek 
tai szelpe pa’lapta, jog dau 
gelis vargszu aplaiko paszelpa 
m žinodami nog ko ir apie ku
riuos visuomene ne žino?

Tiktai isz tosios milaszirdy- 
stesgali F. rižius priesz visa 
svietą pasigirt.

Tilyn ežios pakutniukes.
Salient, Lzpan'je.— Prie 

Pirenejiszku kalnu raudasi 
klosztoris arba geriau pava
dint apglauba pakutninku zo- 
kouinkiu, kuriame rustus prisa 
kirtai ne tik ni pavėlina viena 
su kita pasipažint, nes ne vale 
kalbėt viena su kita ir su visu 
svietu, po bausmei-zgujimo isz 
klosztoriaus. Tosios m teres, 
apredintos in juodus kopturus 
su baltu apdangalu art veido, 
gazdina tuodu=, kurie isz veži
mu gvtna-i in sola, kuris pri
guli prie klosztoriaus. Kada 
gaunasi in klosztori, tai svietas 
del j u dingsta. Pakutninkes 
užoiyma darbu prie sodu ir 
maldoms. Stubos isz kukuru- 
dziuiu sziaudu, buvo priesz ke 
loleka metu juju givenimu, nes 
po keliu sudegimu, perdetinis 
zokono liepe pastatyt ilga že
ma narna, susidedanti isz vienu 
kletku del tuju vargingu li- 
tyncz.iu pakutninkiu. Kaip ro
dos, tai viena isz jiuju, inej- 
uant in klosztori, ne dalaikis 
jame ilgai j o labjause, jog 
r, gula juos ne privereze pasi
likt klosztorije ant amžių, nes 
pavėlina jon s atsitolyt isz 
jo kožna laika, nes lig sziolei, 
da ne viena ne apleido nuirus 
klosztoriaus. Zokoninkes mirsz 
ta nepažinodamos savo drau
gui, ne žinodamos oviena apie 
k'ta, kuom buvo ir ka veike 
ant szito plataus svieto.

Mtiszfyne aut zobovos.
Komonana: Rumunije.— 

Ant zobovos erne dalibas in 
300 kaimuoeziu Visi links
minosi kiek tik pajiege, o ant 
galo pradėjo ir musztis. Musz- 
tine buvo karezta. naudojo 
lazdas ir peiiu'i 30 svecziu 
likos pažeistos mirtinai. Ne ku 
rie mirė o kiti mirszta ligonbu 
tese. Muszliue tęsęsi arti valan 
da laiko. Kone visi aplaike 
sziokius tokius žaidulus.

Padūko hidijonai.
Mexico, Meks.-— Pagal tele- 

gramus aplaikytus isz Tnxtla, 
kokis tai Acala W. France 
likos nukriževotas per induku 
sius Indijonus po vadovi.-ta 
tikimiszko paikszo. Daugeli 
motn-iu ir vaiku nužudė. Indi- 
jonai turi dydele linksmybe isz 
suymtu vaiku kuriuos meto in 
virszu ir gaudo aut geležiniu 
pikiu. Vaiskas likos nusiuns- 
tas aut apmalszinimo padūke
liu. g
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400 persu pražuvo.
Teheranas, Perąia.— Tele

gramai danesza, buk Nobara- 
ne atsibuvo dydele musztine 
kurioje Salar-Ed-Dowleh 
brolio praszalinto szako din
go 400 vyru o du szimtai gavo 
si in nelaisve.

Svietas latru.
Lyons, Francije.— Vienas 

francnziszkas virszininkas pa
duoda akyva skaitlu Jįiszrodin- 
damas kas do latrybe dedasi 
Francuzijoi ir tai kas metas. 
Visokiu latryseziu buna pa- 
pildinta ant meto 175,600, 
tai yra vagyseziu ir 41,900 
kitokiu prasižengimu. Gandint 
sudint ir turėti veikale pared- 
ke, yra reikalinga dydele ar- 
mije visokiu virszininku, 35,- 
eoo stražninku ka po laukus 
sergsti, 30,000 privatiszku sar
gu, 30,000 rubežiniu sargu, 
15,000 žandaru, 10,000 gimi
niu sargu, 3,000 dažiuretoju 
ulieziniu, 3,500 sudžiu prislėg
tu ir visas sztabas visokiu au
diniu virszininku.

Ant patalpinimo prasiženge- 
lu reike 38,000 rujmus poli- 
oeiszkus, 3362 areszto namu, 
86 palociu del sudo, 3000 ad- 
vaku žandariniu, 27 kalėjimu, 
3 galorus ir 12 kalėjimu Pari
žiuje. Yra 86 budelei su pa- 
gialbininkais ka nubaudže 
mirte. Ant užlaikimo to visko 
ižduoda randas 70 milijonu 
franku. Tokia milžiniszka su
ma kasztuoje del Francuzijos 
prasižengelu, kuriu .yra api? 
200 tukstanezei.

Tolinus tasai virszininkas 
iszra lo, buk prasižengeleis ne 
tiktai yra žemesnio luomo žmo 
nis, nes ir augsztesnio dauge
lis. Tebyriame laike europi- 
niuos’a kalejimuosia randasi 
20,060 aristokratu (visokiu po
neli)). Italijoi ypatingai randa 
si tukstanezei ženklivu ypatų, 
yra tai žmonis, kurie praleidia 
aplaikytus turtus, dasileido vi
kiu prigsviszcziu, vagyszcziu, 
o ir žudinszcziu, kad tiktai tu
rėtu už ka tolinus lėbaut.
Atkerszinimas koliekos.
Pembroke, Angliję.— Jonas 

Vaughan neturintis kojų gy- 
nantis kaime Cookoo Village 
ant kelio vedanezip in bažny- 
cze paregėjo savo paezia kal
bant su patinstamu žmogum 
kuris kitados buvo jaunikiu 
josios o kuri jau senei nnžiuri- 
nejo jin, jog turėjo susineszi- 
ma su j.ojo paezia. Kada pati 
sugrižo namon, Vaughnas 
smarkei iszbare paezia. Vaka
re taja nakti kaimynai iszgir- 
do baisu trenksmaname Vaug- 
hano.

Iszbegia isz namu, paregėjo 
Vaugh ano narna be stogo, sto
vinti liepsnose paskubino in 
pagialba ir pasisekė da isz- 
neszt isz deganezio namo ko- 
lieka, baisei pažeista. Vaugha- 
nas pripažino mirdamas jog 
isznesze narna in padanges su 
dinamitu. Kada užgesino Ugne 
žmonis rado degesiuosia suan- 
glijusias dalis sudraskyto kū
no jojo paezios ir 10 metu se
numo dukreles.

Skupuinas nubaustas.
Warszava.— Atvažiavus isz 

Lodzės židelka Ruchla Rabi- 
noviez, paregėjo, jog ejnantis 
priesz jakoks taižidelis pamėtė 
bumaszka. Tuojaus priėjo prie 
josios kitas židas, sznabžde- 
damas jiai, idant nieko ne sa
kyti' o piningais pasidalintu su 
juom. Paėmus gulinte bumasz
ka nuėjo židelis su Rabinavi- 
cziene prie bromo vieno namo 
ir pasidalino piningais apie du 
rublius. Prie pasidalinimo ži
das pavogė jiai isz krepsziuko 
auksini lenciugeli ir auskaras 
verties 70 rubliu. Kada R. su
siprato, jog likos apvogta, ne- 
pažinstamo jau nebuvo.

Ant vieno pareina.
— Motere niekados ne nori 

statit ludintojus ant savo iszsi- 
teisinimo.

— Tiktai tada motere iszpa 
žinsta geribe pirmutinio vyro, 
kada gauna antra.

— Apszvieta nieko ne pa
gelbės tam, kuris ne moka isz 
josos naudot.

— Jagu mergina ne gali su 
rast del saves atsakanezio vy
ro, tai paima bile koki.

— Jagu moterėles norite 
idant jus vyras miletu ir kad 
butu sutaiką, tai turite paga
mini ant laiko valgi o ir gar
du valgi.

— Tiejei visi agitatorei ir 
prietelei darbiuinku, kada 
kiek pralobsta ir stojusi, su lai 
ku kapitalistais, tai buna di- 
džiauseis nevidonais darbinin
ku.

— Tankiause locna motere 
pasodina savo vyra in kalėji
mą už sumuszima, nes ir pati 
jin isz kalėjimo iszperka.

— Senos mergos yra paua- 
szios in sena ceiki ka guli kro- 
me. Tojo ceikio mažinasi cie- 
ne. o senos mergos metai.

— Jagu tavo mieriu ir sten 
girnų yra doribe ir geras visuo 
menes, tada nesibijok galetis. 
Geras visuomenes gali būtie 
pralaimėtas devinis kartus nes 
daszimta in galėtas.

— Motere isztikro sirgtu, 
jagu jei nuduotu jog serga.

— Prie moteres reike taikit 
žodžius ir būtie labai szvelnu 
nes gali ir plaukszt ir plūst 
kas daugiause, jagu ant kitos 
o kuri nesiranda.— Tas mote- 
rei patiks.

— Brolau ne mislik, jog ja 
gu viena užrustiei arba apjuo
dinsi, jog bus gana perpraszit 
jin? Ne! Skriauda padarita 
reike iszpilno atligint.

— Moteres mėgsta su savo 
turtingiste pasirodit bažniezio- 
je ir ant balaus: virai-gi kar 
czemose ir restauracijose.

— Ne spirk inpikusi szuni, 
jagu ne turi czebatu su ilgais 
aulais ir kelnių isz storos sku- 
ros.

— Motere rodos yra nelai- 
mingiause tada, kada kam pa
sakoja apie savo liga.

— Brolau, ne nudavinek 
priesz žmonis kvailu. Szia ga
dinę ant svieto ir be to yra 
kvailu.

— Vyras del savo moteres 
yra tada geriausiu, kaip savo 
visa uždarbi in josos rankas 
sudeda.

— Motere viską virui do
vanoje ir atleidže, jagu priesz 
jaje klupineje.

— Nuolatinis iszradimns 
klaidu silpnina drueziause 
szirdi.

— Ne paisek meile mergi
nos pagal josos žodžiu. Sal- 
džei kalba o kvaraba mislina.

— Apsipaczuot su iszlai- 
džia motere, o stotis akajonie- 
riu gazaetos— yra tai viena ir 
ta pati niekista. Prie szlubo 
mergina o prie uždėjimo gazie 
ta,— abidvi grąžei szipsosi in 
tave. Paskui tiktai duok ir 
duok piningus ir sueziaupk 
burna, ba jagu ne sveziaupsi 
tai viena ir kita tau sniegenas 
iszdžiovins.

* Francije turi pelno no vy
no per meta $190,000,000.

* Žmogus kuris pradėjo pir 
miause darit plienines Plunks
nas del raszimo gaudavo usz 
viena po doleri.

* Paezios turkiszko sultono 
skaitosi ant trijų daliu. In pir
ma dale priguli 6 moters in 
antra 23 o in trecze 250.

* Moroccoje namuose naudo 
je in vieta kacziu žalczius ant 
isznaikinimo žiurkių.



Mano Džiaugsmas.
Istoriszka Apisaka.

I.
Tarp kalnu antpuikios Ilgu

mos kaip akia užmest, tarp 
derlingu lauku stovėjo dvaras, 
aplinkui baudžiauninku kai- 
meleis apsodintas. Isztolo, kaip 
tiktai ake užmetit persistati nė
jo kalnelei su žaleie medžeis 
apaugę, kaip rodos amžino pa
vasario gojelei, kuriuose ežiui ■ 
bėjo tukstanczei pauksztelu 
visokeis balseleis.

Dvaras buvo keturkampis, 
apvestas su storu ir augsztu 
muru; vidurije stovėjo puikus 
palocelis. Aplinkui mūra, isz 
lauko buvo gili ir plati grabe 
apvesta— pilna vandenio, per 
kure buvo tiltas vedantis ant 
kiemo. Tas tiltas buvo nuke- 
lemas no vietos ir tiktai rei
kale dėjo ant savo vietos.

Buvo tai didelis dvaras, nes 
jau teip ne buvo apginkluo
tas kaip kitados už karalavimo 
Kazimierio Didžio, jog ne tik 
ka aplinkines giventojei bijo
jo, nes ir tolimesni dvarai; se
novės gadinese tokiuose dva
ruose, ne tiktai Lenkijo, nes ir 
kitose žemese, giveno kareivei, 
kurie laike vainos isztraukine- 
jo ant užpuolu, o tokem laike, 
lėbavo ir užsiiminėjo pleszimais 
vieni kitu, o ir pakelevingus 
kupczius apipleszinejo ir da 
paėmė skiepuose uždare mari
no.

Begis laiko viską atmainė, 
laike tame, kada pradedam szi- 
ta apisaka, jau buvo suvis ki
taip, jau tiktai pas žmonis 
skraidė apisaka tarp senu žmo
nių apie užpuolinejimus ir api 
pleszimus per senovės turczius. 
Ant muru jau ne buvo matit 
arrnota laidancziu akmenines 
kulkas, o ant jiuju vietų augo 
krūmai radastų su daugibe 
žiedu kuriu kvapsnis toli isz- 
sivaiksztinejo. Ir kasinėje ap
linkine ne buvo ne laszo van
denio ir kone buvo žemem už- 
slinke ir dilgėlėm apžėlė. Jau 
szedien ne iszrode teip baisei 
tas dvaras, o da ir aplinkines 
kaimuoczęi gavinejo priglauda 
ir paszelpa. Tame dvare ’give
no ponas Zavistowekis, kaszte- 
lonas, kuris del ^aplinkines gi- 
ventoju buvo kaip tėvas ir su 
kožnu meilei pasikalbinejo.

Po'teisibei, tame laike szlek- 
tai turėjo ne aprubežiuota va
le, nes kad ėjo pagal mokslą 
krikszczioniszka, tai ir isz tos 
savo valos ne naudojo ir žmo 
niu ne enge, o visus vienokei 
milejo. Kasztelonas Zawistow- 
skis buvo paveizdingu obiva- 
telu, garsus buvo kaipo doras 
žmogus, iszmintingas milaszir- 
dingas, teisus, geras kaiminas 
ir svetingas. Lenkije tame lai
ke ne turėjo su niekuom vainu, 
po vainai su Didžiu Kunin- 
gaikszcziu Maskoliszku ir Al
bertu, užstojo pakajus,ūkinin
kas spakainei sau are savo dir
va, Kareivei silsejosi po va- 
jauninem vargui, o svetingas 
p. Zawistowskis sukvietinejo 
savo karminus ir linksmai ban- 
kietavojo.

Szedien ketino daugiau su- 
važiuot svetelu. Zawistowskis 
suprasze visokiu szlektu ne
žiūrėdamas, ar katras turtin
gas ar biednas, norėjo kad bu
tu krutu jiojo dvare, ba ap- 
vaikszcziojo diena varduvių 
savo vienatines dukreles Ire
nos, kure vadindavo džiaugs
mu”. Irena buvo asztuntu kū
dikiu isz paeiles: septinetas 
priesz jaje numirė, jije po pas
kutinėm atėjo ant svieto in ke
turis metus. Tai ir ne divai, 
jagu tėvai glamonėjo ir cziu- 
czevo Irena ir apie jaje mieli
no, drauge abudu tupinėjo 
apie vige, abudu mokino pir
mutini žigsni žengkt, pirmuti- 
niusžodžius kalbėt.... O ir 
kaip ant svieto atėjo, tai 
•džiaugsmas buvo neiezpasaki- 
tinas, mat kaip davė žine 
kasztelonui, jog jin pati pra- 
szo pas save, idant pasveikin
tu duktere, tai net ciela kup- 
ka vino no pusgorcziaus ižge- 
re ant josios garbes, paskui 
liepe isz maždžieriu szaudit 
ant vivatu, kad daneszt given- 
tojams aplinkines apie ta di
deli džiaugsma.

— Bus tai narsus kareivis 
isz to muso pribuiszo, ir ne ma 
tas džiaugsmas tėvamskal-
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Oktoberio menesis,
31 dienas turintis,

Krinta lapai nog medžiu,
Yra tai menesis raganių.

—Kur kita ragane?

bėjo senas bambardieras, kū
rėm liepe szaut, o kuris neži
nojo kas ’pribuvo ant svieto, 
ar mergaite ar vaikas, o kada 
dažinojo jog tai mergaite, se
nis krustelėjo peczeis ne vos 
ne paisedamas to ir tarė:

— Ar tai moteres ne gali 
būtie drąsios? Jum jauniem 
tai vis naujena, nes man ne, 
ba visko ant svieto macziau ir 
ne isz vieno pecziaus duona 
valgiau.— Macziau ne viena 
motere ant arklo su ginklu 
rankoja.

No tos dienos praėjo net 
szesziolika metu ir ponas Za
wistowskis suprasze daugibe 
svecziu, idant “savo džiaugs
ma sulinksmint”. No rito jau 
tarnai krutėjo ir triūse apie 
bankieta: vieni szvarino paka
jus, kiti papuoszinejo žalu
mais, pjovė, gyvulius, pauksz- 
czius ir gabeno isz visur viso
kius daigtus.

Pats ponas kasztelouas Za
wistowskis apsirėdė in puiku 
žiupona ir svetinėm pakajuje 
lauke kaiminu, sznekucziuoda- 
mas ir girksznodamas su pri
buvusiu isz laik karvedžiu Po- 
žiarskiu.

— Asz tau sakau, kaimine 
—kalbeje Zawistowskis,— to
kios merginos, kaip mano, tai 
tu gal da ne matei, kaip tau 
parodisiu, tai man pavidesi. 
Tai brolau stebuklas ne mer
gina, o toke brolau gera ir dar 
bszi! Ne yra kitos tokios ant 
svieto, dievaž ne yra, o ir ne 
bus kol szitas svietas bus. 
Kaip tau parodisu, kaimine 
tai man pavidesi.

— Jau man veluk vaikinas 
—atsake karvedis Požarskis, 
szipsodamasis ant užsidegimo 
kasztelono,— asz turiu viena 
ir Dievui už jin dekavoju, ne 
pavidžiu ne vienam merginos.

— Ka tu man cze su savo 
vaikinu, pertrauke nekantrei 
kasztelonas,— vos no žemes 
atauga, tuojaus eina isz namu, 
o žmogus ant senu metu pasi- 
lieke sieratu. ^Mergina ne pa
bėgs, apžiuręs, sulinksmins se
natvėje ir apdengs. Sztai pa 
imkime muso Irena, ciela die
na su mumis: tai triusesi su 
motina szpižorneje, kuknioje. 
tai pas mane atbėga.. .•. Mo
tina sėda verpt, jije c?iupt už 
kito vindelo, prisislenka prie 
josios, verpe ir ^linksmas dai
neles dainuoje: asz sėdu ant 
arklo ir nusiduodu in laukus, 
sztai bematant ir jije atlėkė 
ant savo balto žirgelo szokine- 
je per grabes, tvoras ir kru-

oras
lauke, ir sedyva su pacže loszt 
isz kauluku, tai ir jije apie 
mudu sukinėjasi ir visokius 
szposus varinėje.

Cze kasztelonas pakele kup- 
ka su vinu ir isztrauke igi 
dugnui.

— Teip, teip! pavidesi man 
kaimine tokios dukters, kaip 
jaje paregėsi.

Karvedis pasukęs usa atsa
ke:

— Ir mergina tiktai igi lai
kui namieje sėdi, ateis sveti
mas, pasakis: “eiksz su ma
nim” ir milema dukrele bėga 
paskui pametusį tėvus.

Kasztelonas pataisė sau usa 
su piktumu ir susiraukė:

— Tai, kas man ten—kal
bėjo—ateis svetimas, ir su mu
mis drauge apsigivens, dukters 
isz namu ne leisu. Ar tai ir pas

mus.... Kada niekai

mus mažai vietos? Gincziniesi 
su manim, ba mano “džiaugs- 
rnuko” ne matei, nes tegul tik 
ateina, tai kitaip už dainuosi.

Tai pasakias suplojo delnais 
ant tojo ženklo adbego vaiki- 
niukas.

— Begk in moterių pakaju, 
tegul panaite in czion pribuna 
—tarė ponas Zawistowskis.

Vaikinas ižbego, o prietelei 
tolaus sznekuczevo, tame ki
tam pakajuje kas susznabžde- 
jo dūręs atsidarė ir su dainele 
ant lupu, su linksmu veidu, 
inbego Irena smagi patoga 
kaip aniolelis malavotas. In
bego su triukszmu, sztai susi
laikė, apkaito ir akeles nulei
do, pati ne žinojo ka su savim 
darit. Buvo persitikrinus, jog 
nieko ne yra. Grąžei iszrode su 
tuom apkaitimu ant apdegusio 
no saules veido. Ponas Zawis
towskis nusiszipsojo užgana- 
dintas ir usa pasuko, karvedis 
pasveikino Irena.

— Et, ka tu mano džiaugs
meli, pakialk akis, dirstelek 
ant mudviejų drasei,— tarė 
prastais žodžeis kasztelonas:— 
karvedis ne piksta, jog in 
czion inpuolei kaip szturmas. 
Dovanok del josios kaimine,— 
dadave in svecze,— mat jije 
mielino, jog asz pats vienas 
esmių.

Irena prisiartino prie juod- 
vieju.

— Ka teveli prisakis?—
paklausė.

— Karvedis Pežarskis trosz- 
ko tave pažint.

Tai pasakias tėvas, paėmė 
jaje už rankos, kalbėdamas.

— Szitai mano duktė kaimi
ne,— tarė su puikumu.

Mergaite apkaitus su galva 
lingtelejo, Požarskis antru kar 
tu jaje pasveikino, ir tarė:

— Jagu tokia gera, kaip 
patoga, tai turite kuom pasi
girti.

— Ar patogesne, ar geres
ne, tai jau pats ne žinau,— at
sake kasztelonas, nes galu už- 
tikrint, jog szirdis auksine.

Tai pasakias, prispaudė prie 
saves džiaugsma ir druczeipa- 
buczevo.

— Dabar ejkie pas motina, 
tarė; paskubink su triusu ba 
tuojaus sveczei pradės susiva- 
žinet.

Irena pasikloniojo ir laimin
ga kaip pauksztele, kada isz 
kletkso iszleidže, ižbego greitai 
net pasiszokinedama.

— Tai man pavidi, karvedi 
atsiliepe kasztelonas didžiuo
damasis, kada dūręs paskui 
užsidarė.

— O ne,— atsake malszei 
karvedis,— pripažinstu, jog tu 
ri patoga duktere, nes asz 
džiaugiuosiu, kad turu vaiki
na, tai vis daugiau verta, negu 
mergina. Kada Vaina ateina, o 
tuju mums ne stokas, tai ge 
riause mergina sunaus ne už- 
vaduoje.

Kasztelonas patraukė usa su 
piktumu ir tarė:

-- E, ka ten vaina, dabar 
turime pakaju ir duos Dievas 
tai ilgai tuom pakajum kvė
puosimi.

Kada tai kalbėjo, ant tilto 
sudundėjo karietos, tai ne lauk 
damas atsakimo, kaimino, pa 
szoko pasitikt sveczius, o kar
vedis paskui jin pamaželi ėjo.

(Toliaus bus.)

Czikagoje yra daug tokiu 
Netikusiu burdingbositaj 
Ka vyrus bjaurei rkurije, 

Visaip krividije.
Nuolat turi funditi,. 
Alų in giarkle pilti,

Už burda lupa brangei, 
O abudu tinginei.
Pats tingi dirbti, 

Turi stuboi sėdėti,
Nog burdingieriu maitinasi, 

Ir da alaus provijesi.

Motere davadna,
Ne juodins kitu niekada, 
Ne vienos ne nužiuręs, 

Ba prigimta puikumą turės.
Katra czesnako ne valgo, ne 

smirdės,
Apie kožna žmogų gerai kal

bės, 
Tiktai kutvala, 
Su liežuviu mala.

Davadna ne žiuri ant paredu, 
Netaiso puikiu szlebiu, 

Ba katra turi protą, 
Niekados ne bus szilkuota.

Katra per daug rėdosi, 
ne del savo vyro puoszi- 

nasi, 
Tiktai del kitu, 

Del savo iszrinktu.
Tegul apredalas buna pigus, 

Bile yra szvarus, 
Ne maklakotas, 

Ne plemuotas.
Ir isz tikro szvari motere teip 

daro, 
Norint ijje stovi ir už baro, 

Jagu salunia bizni varo;
Szvarumas motere dabina, 
O ne cackes, su kuriuom ap

sikabina.
Ne viena szilkuota,

Apaczioja maklakota, 
Praszvinkus kokiu raugalu, 
Tfu! net pasakyti negaliu.

O tegul szilkuota žiotis atsi
daro,

Tai dydeli laruma padaro, 
Rodos maiezas prayra, 

Teip bjaurus žodžius byra. 
Prasta motere szvari, 

Nog visu guodone turi, 
Kitais nesirūpina, 

Sutikime su visais gyvenas. 
Szilkuotu bjaurinasi, 

Suejti su tokiom saugojesi, 
O ir szilkuotos nog jios sza- 

linasi.
Ba davadnos moteres sarma- 

tinasi, 
Tikekyte man, ba asz ne me

luoju, 
Žinote, jog po svietą makaloju

Tai daug žinau, 
Ir del jus pasakau, 

Viską padavai, 
Ar gerai ar szlektai.

Tai

Hazletone viena bobele su vy
ru susipiko

Ižbego, savo vyreli paliko, 
Piningus paėmė visus, 

Ne paliko ne kelis centus. 
Kada piningus praleido, 

Velei adgal pasileido, 
Tai teip, kaip motina jios pa

dare,
Taji ir savo vyra iszvare; 

Ir duktė in mama nusižiurejo, 
Teip pats daryti pradėjo.

Ka jus dukreles darytumėte,
Jagu dydeluosia miestuosia 

gyventumėte,
Kur vyari uždirba daug ma

žiau,
O bet gyvena szvariau, 
Gražiau ir linksmiau?

O del ko ? Del to, jog moka 
gyventi, 

Moka czedyti, pininga ne me
tyti.

Asz nieko ne sakau,
Ba gerai žinau,

Jog kaip prispaudže beda,
Tai ir tarp jiu atsiranda pa- 

czeda.
Kaip piningeliu ne turyte, 

Tai ir be aluczio apsiejnate,
Kaip yra, tai kertai, 

Kaip neyra, tai kentai.
* Amerike randasi begije 1, 

000,000 centu, o Philadelphi- 
joi iždirba per menesi 4,000,- 
000 idant jiu žmonis ne sto- 
kuotu.

Juo^ksi
Baime.

Jaunikis:— Bijausi, jog ja
gu asz tavo tėvo papraszisiu 
tave už paczia, tai mania isz- 
mes laukan.

Mergina:- - O asz bijau, jog 
jagu tu ne praszisi mano mo
tinos, tai mano motina tave 
iezmes laukan.

Rūstybe.
— Vitas in savo motere:— 

Na ka Ona pas tave parasze 
kolojente gromata?

— Teip, parasze, ti ragana.
— Tai asz jaje apskųsiu in 

s ida.

— Ne reike, tai daug kasz- 
tuos, mano pacziuli, asz žinau 
geresni spasaba ir daug piges
ni, negu užvedimas provos.

— O koki spasaba!
— Nupirksi man nauje szle 

be, o tavo ijje net sius isz pik
tumo.

— Ar žinai, Jonai, ant to
sios uliczios kur bunu, tai 
linksmiauses givenimas, kas 
diena konia nebaszninkus po 
kelis kartus veža.

— Ko teip raukaisi, ar tau 
dantis skauda?

— Paklausi motere savo vi
ro?

— Teip, skauda dantis, nes 
tavo ba turiu dancziui užmo
kėt 180 doleriu!

' a.»įje

■ «. ‘ ' Ssv.

Lengvas žuvavimas.
Ne senei visas vanduo likos iszleistas isz ežerelio Lake 

Kensico, Westchesterio paviete, New York, ant padavimo dy- 
delio prūdo del artimu miesteliu. Kada vandeni iszleido purvi 
ne pasirodė tonai žuvu. Tos ka turėjo dydesne verte inmete in 
kituos prūdas del prasiplatinimo o mažesnes vertes paliko.

Szendien doleris viskuom ant svieto, 
Tegul žmogus, ne turi proto nieko; 
Niekyste dorybe, niekas ir tikybe, 
Pastoje geriausiu, žmogus bjaurybe,

Viską nupirksi ir viską parduosi, 
Už doleri!

Už doleri patogia pacze pirksi.
Prieteliu daugybe visokiu gausi....
Už doleri nusipirksi smegumu,
Del kūno savo visokiu saldumu....

Ir puse svieto nupirksi,
Už doleri!

Drucziause savžine ir kožna szirdi, 
Ant savo szalies kožna perdirbsi.... 
Priesz auksa, drucziausia cnata turi gestie, 
Viską del dolerio turi pavestie,

In purvą ant keliu klups
Už doleri!

Jei sergi, sveikata gali sau nusipirkt,
Kaip numirszti ir in dangų insipirkt,
Bet to ne gali niekas pasakytie,
Ane vienas isz smertelnu sakytie,

Jog da-gu nusipirks,
Už doleri!

Juk doleris pergali tribunolus,
Doleris vargsza pakele in ponus,
Doleris latra padaro teisingu,
Doleris padaro kožna galingu,

Ir gyvaste vienas kitam atyma,
Už doleri!

Prova tas laimi nors žmogų užmusza,
Ne bijo nieko, jai gerai inkisza,
Piningas ir latra doriausiu padaro,
Pininga ir cnata nekaltu perdaro,

Isz kelio iszveda ir nekalcziause,
Doleris!

Dolerio baisa ir dangus ižgirsta,
Jagu nesigaili,— su saujom barsto,
Visi galop už dolerio griebėsi,
Pludasi, barasi, sprandus sukasi,

Galinczei, karalei ir pralotai,
Už doleri!

Ir teip galybe dolerio apdūmė, 
Visur ta pati ir visur kur būvi, 
Dolerio didybe iszsikerojo,
Viekas priesz doleri paeikavojo,

Ir ne žine kadai dings galybe,
Dolerio!

— Pranas,

Tik AntTrumpo Laiko!
2-TRO. Meto “Linlisma 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.

P R EKE TIK~$1.00.
Nusipirkite o Nesigailesite.

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

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove
Milaszirdistes nagrada
Iszmintingas mužikas
Ar turi adata
Juokinga klajda
Stasiukas ir Urszule
Juokinga pasakaite
Vaito prisukimas
Netikėta goradejiste
Pirkimas velnio
V aidulis
Jurgis kokiu mažai
Tomila
Mokink tingini ne lazda nes badu
Kupcziaus laime ir nelaime 
N usiszipsojimas
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
Negi vėlo ranka
Indijonu pasaka
Tėvas ir tris jio sūnūs
Antanas Beržiukas
Nekantrus artojas
Trijų budu moteres
Abramkes pavojus
Maži musu Kankintoje j
Gudras barzdaskutis
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis
Kaip maskolijo renka vaita
Kaip pasidarė Pejpu ažeras 
Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanczios 
poros
Kaip ruski popai apsieina su savo 
parapijonais
Giduoles no sausgėlos
Puikus nevidonas
Naudingas priklodas
Szuo atkerszintojum
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas
Pabuczevimas kūdikio
Jankelis Puče
Kaip bagoczius pateko in pekla 
Kitras čigonas
Netikus papūga

DAINOS IK 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 paproczei 
Isz Petrapiles
Del mergeliu
Pavasaris
Lietuvos būdas
Artojaus skundas 
Jiojo pirmoi meile 
Sanietas
Nelaimiu gadinęs
Ant Ringos kapu 1887 m.

Szventas Petras
Visi ant Lietuviu
Persiskirimas.
Vilnis
Mislis
Rūtos daina
Apie jaunikaczius
Tikri szirdies jausmai
Lietuvio kelone ir gailestis 
Pirma o dabar
Nekirstas rėžis
Mano turtai
Gaidis ir žemcziugas 
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 Žižka
Daina
Nelaiminga jaunamarti (su natom) 
Daina
Psalme
Skundas dukreles
Givenimas doro žmogaus
Dainele
Apie tevinia
O asz jio—jam kalta
Dainele
Dainele
Malda darbininko

AKIVOS ŽINELES.
Kaip su savim givena pikta pora ir 

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

židu
Isz bobiszku knygų
Laime
Užtrucintos dovanos
Rodos del geru gaspadinia
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 prakaituoje
Del kosulo
Trūkimas ranku
Plauku auginimas
Niežėjimas kūno
Dantis czistai užlaikiti
Akis
Galvos skaudėjimas
Atgriebt nusinuodinusl
Szamas vaiku burnelėje
Kirmėlės viduriuose
Pradūrimas voties
Senos ronos
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Krauja sulaikiti
Medus giduole no daugelio liga 
Skausmas galvos ir kojų užszaldimas 
No gėlimo viduriu
Perdurimas voties 
No kosulo.
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Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paozta.
Įį^T’Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.

Adresnvokite

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

W. Rynkewiczius
-iNOTARIUSZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Apiaagoja Namu* ir Naminna Rakando* nog Ugnie*.
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Senovės gyventoje! žemes ne 
visada teip gyveno, kaip dabar 
Turime dabar puikius miestus 
su puikeis mūrais, gerai iždirb 
tais laukais, turim akmeninius 
ir geležinius kėlus, o ūkinin
kas prie dirbimo dirvos nau
doja visokias prietaisas su ku
riu pagialba gali greitai žeme 
iezdirbt. Teip paezei kožnas 
amatninkas turi atsakanezes 
noezinas su kuriu pagialba ga
li greitai ir dailei savo darba 

. padaritie, o kninga^, laikrasz- 
czei ir telegrapai pritarnauje 
del padavimo mums žinių 
visokiu ir staigaus susineszi- 
mo.

Buvo vienok laikai, jog to 
visko nežinojo. Ne buvo mies
tu, ne kaimu; ne žinojo žmo
nis apie grinezes, o no žverio, 
bjauraus oro, jeszkojo pasislė
pimo griovose ir kialnorese 
kalnu ir uolu, dideluose tanku 
minuose giriu ir iszpuvusiuose 
etnobriuose storu medžiu: vė
laus net pradėjo sau statit pri
glaudąs isz medžiu. Kelones 
turėjo atlikinėt žmogus per 
tankuminus ir skradines grio
vas, apdirbinet dirva ne buvo 
žinoma ir žmonis gyveno tuom 
ka motina gamta iždavi: uogo 
mis gnbais, žuvimis kokias 
sau pagaudavo, arba kokias 
vandens upiu arba mariu isz- 
mesdavo; maitinosi teipos-gi 
mesa laukiniu žvėrių, kuria ne 
vadino mesa tiktai, pepe. Tik
tai no Lenku paemi ta varda 
“mesa’’. Paskui pradėjo apsa- 
vinet laukinius žverius ir mai
tintis juju pienu, o redintis in 
juju kailus ka siuvdavo su siū
lais isz plonu žarnelu kuriais 
ezlemavojo (skuto) ir susukine 
jo su vaszelu ir iszdžiovinia 
turėjo drutus siulus, o adatas 
darėsi isz žvėriniu kaulu

Da ir tebiriuose laikuose at- 
kasineje ir atradineje uolose ir 
visokiose kialnorese kaulus 
žmonių, randasi kaulai lauki 
niu žvėrių, užmusztu per žmo
gų. Zubrai, elnei, renai, mesz- 
kos ir kitokie žverei buvo apsi 
veisia girios kokios tiktai tada 
ant žemes buvo. Sunku turėjo 
žmogus darba su taiseis žve- 
reis kuriuos pradėjo pergaleti- 
net priselininus, iszmislu, o tai 
tik su inageis, kurios iszmisli- 
no ir padirbo isz kaulu žvėrių 
ir akmenio. Pirmutinei inagei, 
kokius žmonis naudojo, buvo 
isz kaulo arba akmenio apie 
ka persitikriname isz visokiu 
atkasiniu.

Su begiu laiko žmogus žen- 
gikas kartas labiau in priszaki 
pagerinime naudojamu ginklu 
mainėsi lipsneis spasabai gyve 
nimo ir pagerinejo spasabus 
apsisaugojimo. Pradeda sau 
žmogus statit grinezes ir apdir 
binet dirva del sėjimo auguč
iu, kurios pradėjo stanavit da
li jiojo maisto. Viena karta 
nuseki keluose ažeruose Szvaij 
carijoje vandenei, o tai isz prie 
žastes ilgai tesenteses džiovos. 
Atrado tada ant dugno tuju 
ažeru inkaltus didelus polus 
ant kuriu priesz amžius stati 
grinezes ir tiltus gyventojams 
del iszeitinejimo ant kraszto 
ažerio. Tiltai tiejei buvo teip 
padariti, jog galejei isztraukt 
in grineze pas save, kuri stovė
jo ant vandenio atstui no 
kraszti, o tai kad prasisaugot 
no dreskaneziu žvėrių ir nevi
donu.

Tarp trijų polu iszsikasa iž- 
dumblo visokie daigtai: kurie 
ludina, jog tojo laiko žmonis 
maitinosi mesa laukiniu žvėrių 
elniu, sziarnu, briedžiu ir kito 
kiu, nes jau tada turėjo ir kar 
ves, ožkas avės ir szuni. Iszka 
sose tosia randasi ir girnų ak- 
menei, kas ludina, jog tame 
laike, kada žmonis pradėjo sau 
grinezes statit, tai jau ir apie 
žemdarbiste nusimani, mokė
jo kult jevus, ir malt giruose 
ant miltu; jau tada mokėjo 
dirbtie pintines isz storu szven 
drn ir jau redidavosi, kaip jau 
pirma buvo pasakita in žvėrių 
kailus. Jau tada iždirbinejo isz 
molo su rankomis puodus, be 
jokio rato, tiktai tiesiok lipi
no. Da tada naudojo kirvius, 
deilus ir strelas tinvagines, 
kaip ir pas gyventojus kialno- 
rius, nes jau buvo geriau pada 
rita.

Matome isz to, kaip augsz- 
cziau pasakita, kaip žmogus 
pirmutinius tobulinosi lipsneis 
isz laukimo luomo ir kas kar
tas stojosi lagadnesniu.

Pirmiause jisai galejosi su 
meszkoms ir levais paskui ga
ni elnius, paskui oszkas ir avis 
ir žvejojo žuvis, paskui da pra 
dėjo apdirbinet žeme ir statit 
grinezes ir maitintis grindais 
auguolu setu, su mesa žvėrių 
naminiu ir su pienu. Žverelus 
sau žmogus pripratino isz lau 
kiniu, kurie duodava pieno, 
mesa ir prigelbedavc žemdar- 
bisteje o ii' atlankinet tolimes
nes kelones.

Ne visur vienok žmogus isz 
sirietinejo isz laukinio luomo. 
Daugėlose vietose ilgai ir ilgai 
da jis laikės laukinistoje ir cie 
la savo gyvaste po tąsęs misz- 
kas vedi ir (kare su laukineis 
žvereis, teip kaip da szedien 
randame Amerikoje, giloje 
Afrikoje, Australijoje ir da 
Europoje turime ir tokiu, ka 
da uszsimineje medžiokle ir 
persikelineje isz vienos vietos 
in kita.

Szedien-gi civilizacije dae- 
jo, gali sakitie augseziausio lip 
snio. Szedien ne ant žvėrių tik 
tai ant žmonių intaisiti baisiau 
ei ginklai: atlikineje tolimiau- 
ses kelones su pagialba garo, o 
jau ir oru lekioję: elektriką 
jau pradeda gara užvaduot. 
Kelione apie svietą gali atlik
ti© in CO dienu. Szedien ne gi- 
vename pasislepia urvose skie
puose ir kelnorese, tiktai gyve 
name szviesiose, sziltose ir sau
sose grineziose. Ne reikalauju 
jums ta viską iszrodinet kokia 
pervarta virto szitam 19 szit- 
metije, ir visokie stebuklingi 
iszradimai. Turėjome po teisi- 
bei apszviestas szales, kaip ana 
Rimionai, Graikai ir da kitos 
szales, bet tosios szales szedien 
nupuoli suvis ir susiligino su 
tom užsilikusiom szalimis.

Dabar yra klausimas,
anuose laikuose tiejei žmonis 
puslaukinei buvo laimingesni, 
ar tebirio laiko ^žmonis sulau 
kia teip stebuklingu visokiu 
iszradimu. Kaip rodos, tai szio 
laiko apszviestunas greieziau 
norėtu gyvent anuose laikuose 
be jokio rupesezio, o ir gyven
tojus isz anųjų laiku ne vienos 
dienos ne norėtu rasties tarp 
teberio avietinio larumo.

Spakainas gyvenimas norint 
laukinio žmogaus daug yra 
smagesnis, negu apszviestunui 
sumaiszitoms smegenimis 
visokiu ergelu.

KUR BUNA
Mano brolis Antanas Dobrovolski 

paeina isz Kauno gub., Telsziu pav.. 
10 me kaip isz lietuvos pirmiau gy
veno Du Bois Pa, o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso: (fg o;)

Jno. Dobrovolskis
Box 267 Coal Centre, Pa

Mano vyras Stanislovas Palijaus- 
kas Kauno gub., Panevėžio pav,. 
Naumieszczio gmino, Kondrienu kai 
mo 30 metu senumo. Jis pabėgo isz 
Szenandoro 16 Mojaus kaip tik da- 
sižinojo kaip tik dasižinojo kad at
važiuoju isz Lietuvos, ir nukelavo 
gal in Chicaga. Taigi jaigu {kas man 
apie jin pranesz tai aplaikis didele 
nagrada, arba gal jis pats atsiszauks. 
Jis yra kriauezius. Duokyte žinia ant 
adreso: (to 81).

Jeva Tolijanskiene
% Mrs. C. O Suwisit 

Yhamas st. Bloomfield, N. J.116

Tai man ne reike.
— Ejkie szen in ana grin

eze kaiminele, ka asz tau pa
sakosiu viena žodeli.

— Kad tiktai tuom žodeliu 
ne butu: “paskolink piningu.”

— Na tai jau man ne reike.

ar

no

Five Brothers
LAIMINGOS DIENOS.

Tik tas 
yra ge- g 
rinnsias & 
daktaras

1A T j 01 I Boll Telephone Dickinson 3757 w.
I IP u (fll fit9 k' \t 911 k 11 Del daktariškos rodos galima atsišaukti Vi • Jllllu KllJ k) 1(1111\. U D pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš- 

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

' Dabar įrengė savo locna ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name 
padirbo puikia mcdikalisk<i kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap- 
liekasu geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagalbą, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai ka liudija patys ligoniai:

„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir yiso kūno, taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligų, norą geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus. 

' Daug daktarų atlankiau, bot nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos. 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa. ( 
„Šiuomi viešai išreiškiu sa
vo širdingą padėką Dr. Stan
kui už išgydymą nervų ligų 
ir sugrąžinimą vyriškumo, . 
kuriu kiti daktarai atsisakė /S, 
išgydyti. Ir visiems sušlap
tomis ligomis patariu kreip
eis pas dr. Ig. Stankų, o ne
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzon, Salom, Mass. , _ ,

I 57 Pingrco St. Dr- Jg- Stankus.

kuris 
nagelbi 
ligoje.

Žmonėms ką pirmiau gyvenimas buvo
pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos 
varginimo, kaipo aršiausio neprietelians 
žmogaus; vienok kaip Pliiladelphijos 
MEDIKAL KLINIKOS, daktaras padavė 
tikrų prieteliŠkų rankų ir gerų nekarštų 
pagelbų, tad tuojaus apturėjo savo gerų 
sveikatų Ir vėl pastojo išgydytiems LAI
MINGOS DIENOS.

KADPHILA. MED. KLINIKA, išgy
do groit, gerai, teisingai, ligos noatsi- 
naujina ir daugiau® išgydo kaip kiti 
daktarai; tad nepasigyrimai kaip kiti 
patys save augština, o negali darodyti, 
kad ką nors išgydę; bet PIIILA. M 
KLINIKĄ, žmonės giria. Iš daugybės 
padėkavonių pačių išgydyti. Ką rašo:

Širdingai dėkavoju ir tegul Jums Dievus 
iitnngmdija. kad Jus kiekvieni; sergantį taip iš
lydy tumei kaip mane.

Mano liga, kuri pirmiaus kankino, tad jau 
vist skaudėjimai prapuolė; ar tai lytus ar pagada 
dabar visada Jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda. 
Gerai valgau, taip, kad kili pavydi man, tokios 
geros sveikatos. Vardas Philadclphijos Med. 
Kliniko tegul pagarsėja po visiį Amerlkį.

Su guodono
W. Zbronskls, 140 BydlerSt. Muskegon, Mich.

Asz Julijonas Adomaitis, duodu žinoti, kad 
esu sveikas ir padėkavoju už geras lickarstas ir. 
kad taip greit mane ISgydėte. Dabar iAlnriu Sir 
dingiu ačiū ir nereikalauju daugiau gydytis.

Mr. Julius Adams, 
0 1237 Buttonwood Str., Philadelphia, Pa.

GUODOTINI TAMISTOS: ParaSau aS dėkavo- 
damas PIIILA. M. KLINIKAI už sugrąžinimą 
man sveikatos. Kaip tik pabaigiau gert lickarstas 
ir išgijau. Dabar jaučiuosi sveikas ant visko. Dė- 
kavoju už rodą ir geras lickarstas, kad taip greit 
mane iSgydė. Todėl atvirai dėkavoju, kad ser
ganti žinotu kur reik kreiptis, kad apturėtgerę 
sveikatą. Toki daktarui visada yra verti pagyri
mo ir guodonės. Su tikra guodone,

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

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

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

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

Vulundos: nuo 10 iki 4 po plot.
NedūlloJ nuo 10 iki 3 po pietų.

Ųtarninke ir PėtnyčioJ nuo 6 iki 8 vakaro

Smoking

The American Tobacco Co^

reikalu su
ar dydelis.

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

9 ryte lyg 12 a<L

r<‘z>ztt72r//XJiįĄjį»2*£42

Pripažintas per Visokias Tautas kaipo 
Geriausias Isžilgio Supjaustytas Tabakas. 
Galima pirkti Five Brothers’ Tabaka 
Visuose Sztorose Visur.
Parsiduoda po 5c. ir lOc. Pelkelei

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

1325 S. Front St., Phila.
John Akuotaitis, Montreal, Quo. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.— 

Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos lickarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusg lickarstu sunadojau bot< 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau no-? 
reikalauju daktariškos pagolbos.’ Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino C 
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių < 
Tamstoms užeigų ir greitą išgydymą.” • j

' Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: i
’ reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo< 
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji-' 
m ą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi-i 

įsoliių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudumą, širdies, inks-; 
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana- 1 
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų} 

^kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas • 
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su ope- 
cija rupturą, apendositis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, I 

Iguzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų. 
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas ai įtaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir 
gerklės. L.

Dr Imlius Stankus, 11 D. j 1220J^•d®rohadO ' Philadelphia, Pa.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 0 iki 8 vakaro.

Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

RAGAŽINSKAS

Užsimano.
— Onuka:— Juozuk, tu 

turi ka toki navatna padarit, 
idant paroditum jog mane tik
rai mili.

Juozas:— Kodėl ne. Nu- 
szok no szito tilto in vandeni, 
asz tave iezgelbesiu....

B

Sziomis dienomis muso tautietis
Ragažinskas pargabeno visokiu 

gėrimu, AmerikoniszKU ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St
Mahanoy City.

B

Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje.

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

Adresavokite

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

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

ĮP’ION RATIONAL gANK.
MA1IAN0Y CITY, PA.

CAPITOL STO ,K $123,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Sav. Vaisi. Randai turi musu Banke sudėtu piningu.

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, Prezidentą*.
F. J. Noonan, Vice-Prezidentas.
W. H. Kohler Kasijerius.

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

Varszavoje, kuria turi euvirsz 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimus 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczk 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim* 
Užsisnejusias Li^as kad ir pajinanezios nog Tėvu, 

Reikale raszykite ant adreso
RD Vfil CD 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.
Uita KULtn Adiaoa: 9iki 6 vakare. Nedekįj aog 9iki 4pepl«t

20 Metu Senas Laikraszti

^“LIETUVA”
Iszeina kas Petnyczla

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

didelio formato, redaguojamas geriausiu 
redaktorių, talpina rasztus geriausiu raszti- 
ninku ir visuomet pilnas naujausiu ir tik 
rausiu žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso 
pasvieczio, ypacz isz didžiausio svieto, 
miesto Chicago kuriame gyvena apie 00,000 
Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu 
teatraliszku, bizniszka ir draugyszcziu.

-: ‘•LIETUVOS” PRENUMERATA;-
Suvienytuose Valstijuose C Metams $2.00 
Sziaunnes Amerikos ( Puse Metu $1.00

r, i • • nr -i J Metams $2.50.Kanadoj ir Mexike -į Pu6e Metu 26

BANKING HOUSE
Kampas Reade Ulicze

Telefonas: H orth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

Seniausi
Bankini '■

Narna
Uždėta 1848m.

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

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygados 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.

Sziupinis-
* Turkiszkas Sultonas 

visas valgomas torielkas, 
dukus, tacas uzbonus ir tt. pa- 
daritus isz grino aukso.

* Pirmiause pradėjo naudot 
akmenines kulkas 1514 mete, 
vėliau pabaigoi XVI amžio 
pradėjo liet etnines, a 1550 me 
te, pradėjo dirbt geležines.

* Muse padeda 80 kiauszi- 
niu keturis kartus vasaros lai 
ke. Isz vienos pasidaro per ta- 
ji laika 2,080,320 mušiu.

* Antgrabis Mohammed yra 
iždetas brangeis akmenais ver
tes £2,500,000 ($12,500,000.

* Ant svieto randasi 672 
vulkanai 80 Amerike, 24 Azi- 
joi, 20 Afrikoi. Javoje 109. 
Naujoi Zelandijoi randasi net 
63, kurie yra 196 ir 900 pėdu 
augszczio.

* Jagu Kinczikas, apsudin- 
tas ant pakorimo, numirezta 
priesz viroka, tai artimiauses 
gimine o ipacz vyriauses sūnūs 
turi atsedet kalėjime viena me 
fa.

* Karalius Ludvikas XIV 
iszgere pirmutini puoduką ka
vos. Buvo ijje tada verta už 
švara $24.

* Sz. Petro Bažnieze, Rime 
kasztavo 14,000,000 ($120,000 
000) idant jia pastatit.

* Anglijoi randasi 350 mo
terių kurios užsiima kai vista:

* Ant svieto randasi isz vi 
so 11,000,000 židu, isz tu puse 
randasi Rusijoi.

* Iszpanije turi 461 angleka 
siu, kurie kasa angli.

* Venecije yra pastatinta 
ant 80 salukiu.

turi 
puo

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Szipkortes ant visia 
Gerinusiu Linijų m ir greieziausiu 
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.

Stunozia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
\gentai. Mano agentūra yra po 

priežiūra Ohijos Valstijos.
Su virsz minėtais reikalais galite 

pas mane kreipits per gromata ar 
tsabiezkai o visame kanogeriause 
patarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpina 
Paszportus su patvirtinimu Konsulio.

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

Laidoja Kimus Numirusia. Pasamdo 
Ryginus ir Veži nito del Pasivažinėjimo

Krausto Baigtus ir L L
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiause. 
Su virsi minėtais reikalais kreipkitės prif 
jin o busite visame užganėdintais.
530 W. Centre St. Malianoy City.

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prlgialbsta E laukams augti. Turime tukstaneziu pade- 

avoniu. Iszsiuncziame dykai geras informs 
cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokyta:

J.M.Bruadza Co; Nu Yort & BrooUji

ATSISZAUKIMAS! LAIBAI SVARBUS! SKAITYKIT!

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

kaip PAS MUS (parupinam nakvine prižiūrime jusu bagaža).
UŽTIKRINAM kiekviena su Paspartu Rusko Konsulo.
UŽTIKRINAM, kadniekas kitas nedali teip ęreit ir atsakaneziai ir pigiai aprūpinti 

jusu reikalu notariszku, teismi-zku ir vaitkavu, atimt isz kraujaus skolas 
iszmokesczius, kontraktus, aktus dovierenostis ir t. t.

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

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

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

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kijįpkiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie 1 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingu 
gyduolių, nei neprižadam iezgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iaz- 
gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. A 4*:-

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszgydam in 14 diena.
“Silpnus Vyrus” ju kuna1 
sugražinu in normaliszka 1 
padėjimą in trumpa laika. I

“Rumatiszma” visokį 
iszgydau labai greitai.

Mano būdas yra pigus ir tikras.
i “Exzema” ir kitas panaszas 
ligas iszgydau labai trumpam 
laike.

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

& dienaa- “Varicocele” gydau in 15 d.
“Szaszius” ir skaudulus skuroi 
iszgydau greitai ir ant visadoi

OFISOS ADINOS: Nog9 lyg 8ad vakare, n I Arftn-626 I’eilll A V©., 
Petnyczoje 9 lyg Bad. vakare. Nedcliomis U| I II | P IĮ/ 2 Floor Front D|i4„i.lirw D, 
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge ,LUI D,IL PittSburg,Pa
nog 15 metu toj paezioj vietoj. Kaliame 1 cnkiszkai,Busitzkaiir Vokit-zka

“Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijos.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu §75,000 
’ \ kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 

1 talpinusi locnam name kurios verto isznesa apie 
» r> $150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 

moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
' svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 

» Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karolinos VarasziausNotariuszo už 

;r Gub.Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernasfs ir 
^„kumentos kurios užtvirtina Russijos Kousulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO 

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

| tvirtinto per (
* kitokiu Doki

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahunoy Avė.

Mahauoy City, Pa.

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad a? 

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

.^J^į’Gcrų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumu 
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 

į da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiai; 
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 mane 
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

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

Bossijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00. 
užrubežinese vieszpatystese \ 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 szitėip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.,

Chicago, Ill.

Katalogas 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 express^ ar pačtą. Pasiusk 
savo aiškų adresų ir pačto markę, o Katalio- 
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant;

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

“KATALIKAS”—r
12 PUSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

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

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

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš 
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”, 
taigi raides visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis. ®

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

PASTABA: Kas prisius $4.00, tasai gaus "Kataliką" visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertos S3.60.
„ Kas prisius $2.50, gaus metams "Kataliką" ir paveikslą Kovos ties 
Žalgiriais, Lietuvos žemlapl ir Bv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

Adresas

Stejtas

JAUNI VYRAI
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI

DYKA D EL VYRU

50,000
KNYGŲ

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamė 
neprotingi dasileida perviršumų—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylaai nauduoti priimuuma 
gamtos,— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie įgauna 

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

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

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

Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per pagčlbą tuos knygros. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina šiam tylerus slaptibes, kurios.vyras turi 
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. 
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk Ji šendena.

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

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

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



ISZPARD AVIMAS
VASARINIU DRAPANIU.

Vyrams ir Vaikams Siutai Ir 
visokiu Vasariniu Apredaliu.

Sziame laike kada Vasara baigėsi, musu 
sztore lieka daug Vasariniu Drapaniu ir kitokiu 
apredaliu kurie daug vietos užima ir nenorėdami 
laikyti ta tavora per Rudeni ir Žiema, pastana- 
vijom iszparduoti visus vasariaus apredalius 

labai pigia preke. Žinoma dar vasara 
nepasibaigė ir da turėsime szilumos invales, 
bet visgi szitam laike sztorainkai jau perka 
Rudenini ir Žiemini Tavora ir turi padaryti 
vieta kur jias padėti. Todėl jaigu reikalaujate 
vasrinio siuto arba kitokiu apredaliu, tai dabar 
turite gera proga pirkti pigiai ir suezedint 
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.
— Oktoberie!
— Jau žiema po szonu.
— Pavietą vi rinkimai užsi

baigė. Daug neužganadimu.
— Lehigh Valles trūkis ku

ris ejna in Hazletona ant 4:37 
popiet likos permainytas ant 
4.24.

— Ant paczto randasi gro- 
matos del Frank Curry (gal 
Stepanauskas), Ignatus Rud- 
minas, Jos. Sausky, Jos. Veste 
nouski, Katre Verius, Vanda 
Sinkevicz,

— Szv. Jono Blaivystes 
Draugystes laikys szokius Pęt- 
nyczios vakara ant Kajerio sa
les. Prasidės 8-ad. vakare. 
Reileys orkestrą. Inžanga 250 
Moterimis ir merginome dykai.

( 58 °4)
— Republikonai iszrinko 

subatoje ant sudžiaus Kocha, 
demokratai Morana. Ant dist- 
rikt attorney rupublikonai isz
rinko Whitehouse, demokratai 
Strigeli.

— Viktoras Lapinskas yra 
Demokratiszkas kandidatas 
ant “School Direktoriaus”. 
Lietuviai visi jin balsuos.

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

■rg-AOR

— Mėnesinis susirinkimas 
Y. M. L. L Klobo atsibus Ket 
vergo vakara. Sanariai turi 
kanecz pribūti ant szito susi
rinkimo kadangi bus daug 
svarbu reikalu atlikti.

— Baczkaucku sale bus ant 
tikrųjų pabaigta ant pabaigos 
szios nedėlios.

— Lietuviai isz antro vordo 
balsuokyte už Frank Friel ant 
Konselmono Demokratiszkos 
partijos. Nominacijos atsibus 
ateinanczia Subata. Neuž- 
mirszkite Frank Friel ant 
Konselmono.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Luzerne, Pa.— Bovinda- 
masi ant kiemo Helena vienu 
metu dukrele Petro Ryglio, in 
ėjo in stuba Varneliu (o gal 
Vazneliu) kur stovėjo katilas 
su verdancziu “keczapu”. Mer 
gaite perymta akivumu kas ten 
randasi, inpuole in katilą. Ant 
riksmo adbego duktė Varne
liu Izabele ir mergaite isztrau- 
ke pati baisei apsiezutindama 
sau rankas. Mergaite nog bai
siu apsiszutinimu mire in trum 
pa laika.— Yra tai dydelis 
neatsargumas ne kuriu mote
rių, jago palieka tokius daly
kus kur randasi maži vaikai,— 
ar tai savo ar kaimynu.

Torrington, Conn.—LTau 
antra nedelia kaip czionais 
pradėjo sirgt daugelis žmoniu- 
250 ypatų o asztuonios jau mi 
re: terp tu ir Lietuviu serga 
in 20 ypatų. Gydintojai isztiri- 
nejo, buk vanduo prude yra 
užtrucintas per apsileidimą 
kompanijos. Kumpanije par
traukė 16 dažiuretoju ligoniu 
(nurses) ant prižiūrėjimo ser- 
gancziu ir tuju ka tik pradeda 
sirgti. Badai už tai turės atsa
kyti priesz valdže.

Racine, Wi8.—Darbai slob 
nei eina.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda.

— Czionais yra kelios drau 
gystes viena po vardu szv. Ka
zimiero bet visai slobnei gy
vuoja.

— 24 d. Rugsėjo apteikė 
dievas patogu ir digtu šune
liu pp. Stanislova Ralisue, 
kuriam davė varda Ludvikas, 
kriksztu tėvais buvo p. B ra- 
nislovas Petkeviczius su p. 
Agota Galiszauckiene, tegul 
dievas augina sūneli ant 
džiaugsmo tevęlems.

Lafayette, Colo— Tegul 
niekas in czionais ne važiuoje 
nes visur vieszpatauje straikas 
o randasi terp skebsu ir muso 
brolei, kurie skriaudže darbi
ninkus dirbdami in jiu vieta. 
Straikas tesasi jau 18 menesis 
ir nežinia kada užsibaigs. Žmo 
nis kemsza in kalėjimus už ma 
žiausia prasižengimą prieszais 
kompanije.

— Lietuviu randasi czionais 
deszimts szeimynu o keturi pa 
vieniai o per straikus visi val
ga kencze nes tuom susilinks- 
myna kad tankei parejna 
“Saule” kuri visus pralinksmy 
na.

diedas su boba už barszezius 
susivaidija, bet tas tai papras
ta brasta.

Miesto dalij vadinanoj Bri- 
geburg lenkiszkaje parapijoje 
kur klebonauja kun. Kopyt- 
kevicz 24 rngsejo aroivysku- 
pis pabirmavojo 800 ypatų: 
kas birmavojosi, tas turėjo Už 
mokėt 50c. klebonui tai nuo 
800 ypatų inplauke $400.00.

Mat ant tos parapijos baž
nyczios parapijouai sako stovi 
didele skola užtraukta, tai ir 
pinigai labai reikalingi.

Prie tos parapijos, visi len
kai priklausė ir isz Frankfor- 
do, bet Frankfordiecziai sutai
sė savo parapija, o kunygo 
vyskupas kad ilgai nedave, tai 
atsiskyrė ir dabar 24 rugsėjo 
kunigas nezaležnas Zielionka 
laik eten pirmas miszias. Ant 
sumos prisirinko lenku apie 
700 ypatų. Daugumas ėjo mu
sei tik del žingeidumo, nes ku
nigas Zielionka yra garsus pa
mokslininkas.

Mat lenkai nuo senei susi
tvėrė savo nezaležnas bažny
czios, dabar ir lietuviai prie to 
pradėjo kibti, nes jau keletas 
yra susitverusi kaipo Provi
dence, Worcesterij, Mahano- 
jui, Tamaquei, dar ir Szena- 
dorij.

Lietuviai skirstosi in sektas 
vis-gi ne be priežaszcziu.

Kas tame kaltas, tai kiek
vienas patsai sau lai iszrisza.

Senas Kapsas.
-

T auti s z kas Fondas.

Coal Dale, Pa.— Darbai 
gerai eina net viskas pyszka, 
uždarbei nevienoki, isz kitur 
pribuvusiam darbas nesunku 
gaut.

— Bažnyczios reikalai slob
nei eina.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda. 
Seliunuose biznis povalei eina 
prie to didelis nupuolimas 
Coal Dale, kad mergynu nėra, 
jagu isz kur pargabentu koki 
tuziną tai visu vaikynu akys 
praszvistu o ir biznei eitu ge
riau.

Del nekuriu moterėliu ir vy 
relių pp. Taradaika su Baltru
viene labai reikalingi turbut 

in kelione, nes la
ir . .<•£.

Colorada, Pa.— Mare 
Kercziulis, 9 metu senumo už
degė szlebukes kada siautė 
prie ugnies. In laika paregėjo 
nelaime Juozas Sikoraitis ku 
ris užmėtė surdota ant degan- 
cziu szlebiu. Badai mergaite 
nog apdegimu mirs.

Philadelphia, Pa,
Darbai kriaucziu truputi 

pradeda szlubuot, jau regisi 
kai kur kriauczius vaikszczio- 
jant be darbo ko pirmiaus pa- 
temyt buvo negalima. Kriau- 
cziai sako kad tas ne ant ilgai, 
koliuk pereis permaina žiemi
nio ant vasarinio darbo.

Lietuviai beviaik visur su
gyvena vidutiniszkai, vaidu, 
nesigirdi jeigu tik kaip kur

“Vienybėje ’ L.” pasirodė 
projektas paduotas p. Martu- 
sevicziaus apie Lietuviszka 
draugija su Tautiszku Fondu. 
In Tautiszko Fondo kasa kiek 
vienas lietuvis kad mokėtu per 
meta po 5c. teip-pat draugys- 
cziu ir kliubu sanariai kad ta 
pat darytu, o isz to Fondo ka
sos busią galima suszelpt tau
tos reikalus. Projektavimą 
“Vienybe” pagiria sakydama, 
kad da ne viskas kaip reik ap- 
dyrbta, reikia kai kur pataisy
ti. Kasieriumi tokios draugijos, 
but galeses Susivenijimo ka- 
sierius.

Tokiame atvejij, nors tai 
butu Jabelnai rūpestis musu 
reikalais, bet kad tokie fondai 
yra jau pas organizacijas in- 
vykdinti kaip ve 12 cent, tau- 
tiszkiem mokama Susivienyji- 
mo kasson, po 5 centus kas 
menuo Tėvynės Myl. Dr. Tos 
smulkios mokesteles vis vadi
nama tautiszkais centais..

Mokėdami tautiszkus centus 
mes nežiūrime toli kad pada
rom ne sau nauda czion Ame
rikoje, jie beviaik visi nubar- 
szka galėjimui tėvynės, o save 
czion gelbet paliekame Jjam 
nežine. Tėvynė gavusi truputi 
laisves, pataiko gelbėtis pati 
save, ten in trumpa laika žy
dėt pradėjo invairus geri už
manymai, ir vis da invyksta 
daugiaus, o mus užmanymą 
gali užmirsztij.

Vykdomas Lietuvoje užma
nymus Kaune teip vadini lie- 
tuviszki kursai eina sparcziai, 
isz ten ir pas mus atvyko ku
nigai Aliszauckas su Tumu 
jie surinko Amerikoje ne 
mažai pinigo ir iezveže in Lie
tuva. Labai gerai kad esame 
palinkę gelbet savus tėvynėj, 
bet kas palinkės gelbet mus 
iszeivius Amerikoj? Jeigu mes 
fondus taisydami lopysime fon 
dais vien tėvynė o save palik
sime apiekai keturiu veju, ne- 
mislykim kad gerai darysim 
arba darom. Juk isz Amerikos 
Lietuvon auku visokiu nema
nai iszsiunsta, o mes gryni nei 
pypliai, nieko neturim apart 
kad Susivienyjimas narna savo- 
turi kurio toli neužtenka prie 
musu gyvenimo aplinkybių.

—S. K.

* Per meta buna iždirbta 
185,000,000 svaru “plug taba
ko” del kramtimo ir 12,000 
000 “fine cut” o 14,000.000 
sv. tabako del uoetimo idant 
visus žmonis užganadint. Mete 
1897 likos padirbta 4,135,504, 
125 cigaru ir 5,000,000,000 pa 
perosu, arba isz viso 9,060,871 
139. Tai ženklina, jog 120 pri 
puola del kožno vyro, moteres 
ir vaiko Amerike, nes ne ku
rie rukikai sunaudoję papero- 
su per meta no 7,000 igi 10- 
000, o rukintojus cigaru sunau 
doje per meta no 1,000 igi 1, 
500.

Pajioszkojimas.
J. J. Vaitkevicziue pajiesz- 

ko vyro kuris moka fotografis 
tiszka darba ir kad turėtu maža 
daug piningu jo biznis yra dide 
lis jis laiko buozerne, grosersz- 
tori, ir visokiu valgomu daig- 
tu. Sztoras ant 48 Walnut St. 
antras, biznis trankė nSalevoje 
paveikslus (fotografijas) viso
kio didumo ir parduoda laiva
kortes siuncze piningus in vi
sas dalis svieto, 720 Grand 
avė noiedami prie biznio pri
sidėt arba norėdami bizni 
pirkt isz augszcziau minėtu 
norėdami dažinot platesniu 
paaiszkinimu atsiszaukite ant 
szio adreso: (įg °1)

J. J. Vaitkevicz
48 Walnut St.
New Haven, Conn.

Krnjnvi Szkaplierei.
Austini krajevi szkaplierei 

parduodam saloninas ir bovel- 
ninas po 250 už tuziną szilki 
nes po 400 už tuziną agentams, 
prisiunczeme prabas del pažiū
rėjimo. Trejoe devineros (Tra- 
jenka) krajeva palanges aptie- 
kos bertainis svaro 250 už šva
ra trajankos 900 už 10 svaru 
arba 40 bakseliu $5.00. Po 
pieros del gromatu raszymo 
su visokeis apskaitymais ir su 
tam pritinkanezioms dainelėms 
parduodam po 250 už tuziną, 
100 popieru už 750, 1000 po- 
pieru už $6.00 2000 už $10.00 
popieros su kopertais, visokiu 
pavinezevoniu altorėliu ir szil 
kiniu abrozeliu, su lietuvisz- 
koms maldelėms parsiduoda 
tuzinais ir slzimtais visokiu 
knygų ir maldaknygių, reika- 
laujem agentu ir duodam gera 
uždarbi: (gg 04)

Adresavokyte, 
K.J. Intas

Box 1724 New York, N.Y.

Dabar kitoniszka.
Seni žmones pasakoja, ko

kie jie kitąkart buvę sveiki, 
kokie stiprus ir gyvybes pilni, 
ir kaip jie nepaisė ant men
ku susirgimu. J u užsilaikymas 
mat buvo kitoniszkas, jie ki
taip ir gyveno, būtent,['gyveno 
daugiausia szviežiame ore ir 
neturėjo dideliu rupeseziu. Da 
bar visai kas kita. Gyvename 
amžiuje sujudimu, nervu in
tern pimo, geriame ir valgome, 
ko musu viduriai nesuvirszki- 
na ir tokiuo budu priesz laika 
suardome savo sveikata. Rei
kia visada rupinties szvariaj sa 
vo organizma užlaikyti, ir tam 
tikslui geriausia vartoti Trine- 
ria American Elixir of Bitter 
Wine. Tas vynas ne tik iszva- 
lo kuna, bet sustiprina ji, re
guliuoja vidurius, valo kraujo, 
gydo viduriu nžkietejima ir 
visas ju pasekmes. Gaunamas 
visose aptiekose. Jos. Triner, 
1333— 1339 So. Ashland avė, 
Chicago, Ill.

Ant'Šildžiaus

J. J. MORAN
Demokratas. Isz Pottsville, Pa.

Building Association Sta- 
kas.

Serial Building <fc Loan 
Association isz Mahanoy City 
iszduos del norineziu pirkti 
nauja staka arba szerius, Sep
tembers menesije 1911 m. 
ant katrų atsitraukaneziams 
“stakholderiams” bus iszmo- 
keta 6 procentas. Piningai 
priimti už szita nauja -‘steką” 
bus iszduoti skolininkams ant 
6 procento. Sekretorius sėdės 
Dnaugyjos ofise ant W. Pine 
■ulyczios, Utarninke OctobeĮrio 
3 kur norintieje gales pirkti 
staka.

Wm. H. Snyder Prps.
A. K. Smith Sek.

Fidelity Building & Loan 
Association, isz Mahanoy City 
iszduos del norineziu pirkti 
nauja staka arba szerus, Octo- 
berio menesije 1911 m. ant 
katrų atatraukaneziams “stak
holderiams” bus igzmoketa 6 
procentas. Piningai priimti už 
szita nauja “staka” bus iazduo 
ti skolininkams ant 6 procen
to. Sekretorius sėdės Dtaugy- 
jos ofise ant W. Pine ulyczios, 
Utarninke Octoberio 3 kur 
norintieje gales pirkti staka."

H. K. Smith Pres.
A. K. Smith Sek.

Dr. O'Malloy, Spocialintan

Ruptura .Vervlszkl ar KenLnti Vyrai
Yra klaida, LaJiaį didele klaida, patio- 

tinimas laiko ir piningo, o ir nereikalingu 
kenicjimu, idant pasitikio.i ant namipzko 
gydimo del aplaižytos arba nerviszkt s ligos 
katrų paprasti daktarai mažai žjno arba 
visai ju nesupianla. Daug kaX»> mes 
esame pajauki pataisyti Waidas tokiu 
Nesiiprnntniitii Daktnrin ir 
teip vadldanius Specialistus 
kada liga taip toli insigavo k.d beveik yra 
sunku jia isz-iaikyti. In kentenezius mes 
sakom: Matyk D R. O’MALLEY garsiu 
ga specialistas del greieziausio ir atsargiau 
šio-gydimo* Szirdies, Kepeniu, Inkstu, ar 
pūsles, pataptu vietų Ligos, Kupiūros, 
Varikocele, Krauja-tekio, Fistula, speciali 
skos Ligos, Kroniszka nesmagumas, visokios 
pas luptos Ligos Vyriu, Užtrucinimas kraujo 
ir t t- Gydome szimtai tokiu sunkiu lig ■ . 
pi sėkmingai, kur vietinis daktaras gal tik 
viena gydo. Muso gabumas yra jus •. 
protekcija. Preke priemamos. Kreipkitės 
pas mus su isztikima.

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

Kur Lietuviszkai ir Lonkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

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

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604 - 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (f J")

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pi

10 tuzinu tik už 81.00
Gražiausiu groinatoms po

pieru su gražeis apskaitymais 
ir dainos 10 tuzinu už 1 dol. 
prisiuntimas 300 extra arba 
12 už 250 su prisiuntimu. Ge
riausios palangos Trajankos 
baksukas 3O0 katalioga nuo 
knygų abrozeliu ir t.t. siuneze- 
me už 40. Reikalaujama par
davė ir duodame gera pelną.

M. Zukaitis
449 Hudson avė.

(og) Rochester, N Y.

Ncnijukek dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apger 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs an-t kojų, tai gausi po 50 
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
Lietuv.iszka Krautuve

...Vyno, Likeru, Areilkoi ir Alaus...
Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gitui 
ta,vora pigiau ne kaip kitur.

Fr- Strawirislcas-
1S07 Carson St, S. S.

Pittsburg, Pa ■5T-AOK

□

</>

4

Kiekvienas Lietu»ixzkns 8ztoniinkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
taut eezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalauti iszduoti 
piningus dovan >i kokiems nors apga
vikams tose apielinke.se. Sztornūikai 
raszykite pareikalaudami m< s gyduo
les, nes geras uždarbis; panluokvte 
musu tyras I.ietuvi-zkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTSBANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis 
del tavęs.
Surplus ir Kapitulas Stekas 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, Prezidentą?.
C. L. ADAMS, Vice-Prezidentas.

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

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

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm STMain Sts. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lietuvlszku-Lenk5 szfei Vaiste.
■ B ■

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

Visi gire Guinano Peczius.
GUINAN Mahanoy City, Shenandoah 

31t. Carinei, Laudsford.

Egi tero No. 1...............................2-Kc.
Eg 11tero No. 2...............................50c.
Zinijecznik........... 25c , 50c. ir$1.00.
Gumbo Laszai ...........  35c.
Mvszkos Most is...........................£5c
Trejanka ...........................  25c.
Limine tas vaikams ................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio .............. ,25c.
Liepiu Baldamas ........................25c. ..
Anty-I.ukson del vaiku ..........26c. H
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c. 11

' nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. m 
Vanduo nuo Akiu.............. ......... 25c. L

Pajieszkojiinas.
Pajieszkau Stanislovo Do- 

vido ir Juozo Vaitkaus, gyve
no pirmiaus Indianopolis. Pra 
szau ju kad atvažuotu arba at- 
raszytu gromata ant adreso:

Beny Deawy,
23 N. 4-th St.
Terre Haute, Ind.

Ant pardavimo.
Namas su groseriu bizniu 

Gilbertone, Pa. Parsiduos 
drauge arba atskirium. (to 82)

S. Luckas
Box 54 Gilberton, Pa.

Balins.
Parengė dideli balių, jaunu- 

mene, isz Coal Dale, kuris at
sibus 7d. Octoberio ant Tay
lors Defense sales, Coal Dale, 
Pa. kuris prasidės 4 ad. po 
piet ir trauksis lig vėlybai nak 
czei, muzikantai partraukti isz 
Szirvintos, už praszom visus 
senus ir jaunus ant to pasi
linksminimo:
Inžanga vyrams 350 mergi
noms ir moterims dykai:

Komitetas.

Lgniatraukis................................ 2oc.
Skilvio Laszai........................... „25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios.............................. 75c.
‘Uicure’ ai ba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
(iyd. del nemairmo Pilvo........... 50c.
.Milteliai apstabdymui Galvos 

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

Kojų....................................... Is.25c.
Geležinis sudrutintnjas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto..................15c.
Gvd. nuo Grippo............... ,....$1.25.
Plauku apsaugotojas................... 50c.
Muilas del Plauku................... .,10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Balsamas............................25c.
Kinder Bidsamas....................... „25c.
Kobrinus Laszai.
Szvelnintojas.................................35c.
Kraujo valytojas.......................$2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus ..........................$1.25.
Pleisteris (Ka-ztavolo)................25c.
Pomada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.. 
Gyduoles nuo Piemens............
Vengritzkas Taisytojas Ūsu... 
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1,00.
Akines Dulkeles........................... 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

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

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

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus saczcdinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentu, pnskaitant 
kas 3 menesiai. Sinncziam 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. L’žkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persi tik risi t, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczedmnui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe» 
Ex preso Money Orderi.

ffusTszkai Anierikoniszka Linija.
Vienatine be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8Į dienu in Roterdamą H4 dienu in Liepoju

III klasa $29. -r, . „ ..... ... . ' III klasa $3"H ” $45 fDel smulkesniu zimu kreipkitesin musui j! 7 f?-’
i » c-o L Agentus ir centraliszka kontora. I Į1 „1 I ” $62.

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

NAUJAS PAVASARINIS TAVOBAS.^

.50c.

.2oc.

.50c.

Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasariui 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, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraičių ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur, 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

mue dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.
 Mahanov City. Ppfte IMs

8100 NAGKADOS

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORtJOS 
Perdėjo Lietuviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 

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

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kaastus 
mes apmokame.

W. I). BoczkowskUCo. 
Mahanoy City, Pa.

No. G.
o o 

Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
N0RKEV1CZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

Teisinga Krautve, nes tikras Lietuvis užlaiko 
Malonus Viengenoziai:

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

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

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, btuzinai už 
$1 Perkupcziams 1,000 už §6 Magisz 
kos Kazyres S3- Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2c. marku ir aplankysite, kuriame 
telpasi daugvbe naudingu daiktu.

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

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

Paraszyk nuniera kožnatn langei i j e, nu
metąs turi but neaugsztesnis už 19. ir sudek 
teip kad ant kožno szono padaryti 45. Po 
iszrkzįmu atsiusk mumis ir ja:gn atrasime 
kad gerai sudejiai, mes tada atsiusime jumis 
fiatvirtinta kvitą vertes $100 aut 4 puikiu 
otų, 10,000 kampiniu pedu dydumo, tik 10 

milu nog New Yorko miesto, Regulariszkt 
preke tu lotu yra $199. Ja’gu gerai iszriszi 
virsz minėta i-zriszįma tada ąaszttios t‘k $99 
szita suma gali užmokėt ant syk $5, po tam 
$3 ant menesio. A (siuskite iszriszima ir- 
praszyk'kad atsiusti jumis mapas iriirfonna- 
apie musu lotas. Adresavokyte:

Reikalaujame geru agentu visur.

Lltli. Depf. 2. Room9l2,63 ParkRowJ„erl,'i>

f 390 fO U M L B1J • -N 1 I Al U
Iždaveme Dideli* Kningn

Dainų susidedanti is.

390DĄINU i| į"
Knyga drupzty susiūta. C

$ Kas nusipirks, ras visok i i
Dainų isz visu užkaboriu ka l'

c/ dainoja Lietuvoja.

K Nusipurkite o turėsit» Daineln. V, 
Per c.ela meta ant visu d en-lax e.

g “SAULE” f 
® Maliiinoy City, Pa. į

N’ujas Krlauczlus-'Tamapua, Pa,
Siuvu visokias vyriszkas drapanas 

kaip tai: Overkotus ir visokios mados 
Siutus. Meldžiu szelpt tautieti o 
busite užganėdinti. Turiu daugeli 
visokiu ceikiu; priegltim senas dra
panas ceystiju ir taisau. Meldžiu 
kreiptis po adreso:

Vincas Bcrtneckis (“°”
23 Pine St; (Raabs Name) Tamapsa, Pa.

Isz Pittsburg Padanglo.
Naujausios mados Popierei Gromatom 

rasziii tuzinas 25c. Labai gražus atidaromi 
Altorelei ir Stainelei nuo l*c. lig 50c. 
Gražiausios Maldų Knygelius ir visos 
knygos kokios tiktai yra randamos Lietuvi-z 
loji kalboje ir daugybe visokiu dalyku.

JONAS IGNOTAS
46 22-nd. St., S.S. Pishurg, Pa.

.„PERSITIKRINKITE SAVO PROTĄ...
____________ f užstoji mos vyd tiriu kankina 

Iper visa laika?
Dispedsia szįrdes deginimas 

ir auirngi nras?
11 ■] Galvo pleiskanos ir nežei- ll ĮJ J U 11 l.ia8 papuczkaiii'ikslervines?

& I Plaukai slenka arba nori 
1 1 I kad užsuktu stoiy?

Tai neaJbok apie ligas; pats iszs’gydisi be 
daktaro su gyduolėms kurios milijonai yra 
užganedynti |>cr 3-1 metus.' Neiszduoddte po 
desetkus ar užimtus doleriu. Jeigu netilrfle, 
lai raižykite pas:

Reliable Specialists
lb.IO6.WJ) South & B’way; Brooklyn,N.Y.

M. VARZ1NSKAS
Liet u v isz kas Fotograi'istas 

205 E. Centre St. Mali iiioy City.
------- 0--------Puikei ir pigei nutraukė visokį-Fotografijas 

Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Rcimus. Indeda in Špilkas 
Kompasas Ir 1.1. Parduo la visokes Reimas 
Lietuvei su virsz-minėtais reikalai netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teųtgi daro Fotograpijaa ant l’ost- Kareziu.

Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
savo Namus ar Farma te
gul atsiszaukia pas mane. 
Pirkejiai laimu atvažuoja 
pas mane kz visu szaliu 

j Amerikos ir Kanados.
Faimos Mass., ir Conn., 
ateituose yra geriausios 

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

Ate:'.

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkorks

Už kompanijų preke ant geriausiu 
ir greicriausiu I^ivu. Bardarau 
visokius Dokumentus ir paliudyju 
per Konsuli. Duodu patarimus 
visokiuose reikaluose.

J. Kazlauckas
73 West St. New Tork,N.¥.

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczrus ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiayimus už pigesne 

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

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

Simona Waluna
526 W. Centre C1-,

Mahanoy City, l’enna. i

Introligatorne.—
APD1RBTCVK KNYGŲ.

Aysidirba senos maldaknyges, istorintf 
natos ir laikraszcaei, kaipo tai:

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

Prisiunsdami knygas anmokekyte paeito ar 
ekspreso kasztua Adresas:

Lithuanian Bindery.
514 W. Spruce. Mahanoy City, P
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