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SEMI-WEEKLY

KAS GIRDĖT?
Bažnyczios prigulės prie 

žmonių.
Virszininkai Filadelfijos 

diecezijos katalikiszkoe bažny- 
czios aplaike tomis dienom’s 
svarbu- nusprendimą isz Rimo 
kas kiszasi užraszimas bažny- 
cziu ant biskupo vardo. Tasai 
naujas nusprendimas paliepė 
idant visos katalikiszkoe baž- 
nyczios Pennsylvanijoi butu 
atiduotos ir užraszytos ant pa- 
rapijonu vardo.

Pagal Penneylvanios tieeas 
tai bažnyczios ne gali būti už- 
raezomos ant biskupu, nes teip 
nusprendė augszcziauses sūdąs 
Pittsburge o abudu tiejei nus
prendimai taikosi pagal taisės 
t’esas.

Dabartės žmonis gales pasi
girt, jog jiu bažnyczios, ku
rias iszstate už save kruvinus 
skatikus ir nesigailės duoti 
daugiau ant jiu užlaikimo, nes 
tai muso Vainycze!

Szi met “Mitchell Day” pri
puola 29 diena Nedeloi. Ap 
vaikszcziojimas teip svarbios 
dienos del anglekasiu atsibus 
panedeli.

Stradellis, garsingas 
niszkas statistikas raszo 
Katalikiszkas tikėjimas 
platinasi po visa svietą. Angli
jo! (ne skaitant Irlandijos) 
1900 mete randosi 2,000,000 
kataliku,' Vokietijoi 20,000,- 
000 o Ilolandijoi 1,800,000.

Amerike in szimta metu ka
talikai pakylo nog 40,000 ant 
22,500,00 0 tebyriam laike.

Australijoi nog pradžios 
ežio szimtmeczio ne buvo ne 
vieno kataliko o szendien ran
dasi 1,600 000 pietinioje dali
ję.

italio- 
buk 

labai

Ateinantis metas 1912 tuom 
skirsys nog kitu, jog tame la;- 
ke pripuola daugeli visokiu 
historiszku atminymu sviete. 
Antram pusmeti tojo meto 
pripuola, kare Rosijos perlau- 
žitno galybes Napoleono ir su
deginimas Moskvos, Vokieczei 
apvaikszczios gymima Fryde- 
riko Dydžio. Iszpanije apvaik- 
szczi os ingalejima Wellington 
Cindale Rodrigo, Badajoz ir 
Salamanca ir inejimas jojo in 
Madridą. Garbintojai Dikin- 
sono (dydelo rasztininkc) teip 
-gi sudės jiam garbe.

Kokis tai redaktoris Kansas 
Bteite, nutarė, jog raszys savo 
laikrasztije teisybe per viena 
nedelia, iszbandimas pirma die 
na pasibaigė ligonbutije, ku
riame da ir szendien redakto
ris randasi. Priežastis patalpi
nimas ligonbuteje buvo tokis, 
nes apgarsino sekanti straips
neli:

“Ana diena inženge in luo
mą moteristes, panna Sylvia 
Rhode su ponn James Canna 
han. Ceremonije atsibuvo bap
tistu bažnyczioje. Jaunamarti 
yra paprastimai sau mergaite, 
patinstama kukorista kaip vil
kas žvaigždes; nes neprigial- 
bejo savo motinėlei viryme ne 
trijų dienu savo gyvenime, ne 
yra suvis patogi, o vaikszczio- 
je kaip žąsis. Jaunikis yra pir
mutiniu ulieziniu valkatų ku
ris maitinosi lig ežiam laikui 
isz ranku savo tėvo, o nuogas 

į kaip turkiszkas szventas. Sun
ku bus jiems gyventi ant to
kiu iszligu nes pora yra labai 
darinkta”.— Redaktoris gule- 

> damas ligonbutije priesiege 
sau jog daugiau teisybes ne 
tai pys laikrasztije.

Sztai ka raszo lenkiszkas 
laikrasztis “Strasz” apie Skran 
tu Lietuviu parapije su bisku
pu Ilobanu:

“Ant žinios buk Lietuvei isz 
Providence iszlaimejo pro va 
sn biskupu Ilobanu, buk aug- 
szcziauses sūdąs nusprendė, 
jog bažnytinis turtas turi bū
ti locnaste parapijonu o ne 
biskupo Hobano, nudžiugo 
daugelis taja žinia. Dabar yra 
tosios nuomones, buk prova 
parapijonu visiszkai laimėjo. 
Nes ar teip yra isz tikrųjų?

Apsvarstykime toje valando 
je taja prova lietuviszkos pa
rapijos.

Prova traukėsi lig sziam 
laikui keturis metus ir kaszta- 
vo žmonim piningais ir 11 tuk- 
staneziu doleriu piningais nes
kaitant sugaiszinimo laiko 
ir t. t. Per tuosius keturis me 
tus bažnycze stovi uždaryta o 
žmonis prasisklaidė. **’ Isz 
1400 parapijonu kurie ėjo 
prieszais biskupa, szendien pa
siliko tik 500.

Sudže Stuart pripažino para- 
pijei bažnycze, nes vienkart 
nusprendė, buk toje bažny
czioje 'gali laikyti pamaldas 
tik tokis kuningas kuris pri
guli prie biskupo Hobano. 
Tuom kart biskupas Ilobanas 
kalba, jog bažnytines tiesos 
reikalauje idant jisai, diecezi
jos biskupas, butu locnininku 
bažnytinio turto ir pripažinsta 
tik tokes bažnyczes kuriuos 
taikosi su toms tiesioms. O kad 
lietuviszka parapije Szv. Juo
zapo prieszinasi toms tiesoms 
ir priek tam geidže priversti 
per suda perlaužti bažnytines 
tiesas pagal apgarsinto syno- 
do Baltimoreje 1884 mete, per 
tai ne duos tai parapijai ku- 
ningo.

Ir nedave ir ne duos o tuom 
kart parapije randasi be ku
nigo keturis metus. Po teisybei 
iszlaimejo lietuvei savo bažny
cze ir lotus, nes jiu ne gali 
naudoti ir ne gales naudoti ant 
bažnytiniu veikalu. Jago gei
dže pasilikt rymo katalikais 
ir tokeis vadintis, klausimas 
yra, ar jiems užsimokės tieje 
ergelei. Ka toki' poteisybei 
naudojo žmonis, ar-gi ne už
mokėjo brangei už savo užga- 
nadima, jog turi locnasti savo 
rankosia”.

Ne norime apie tai daugiau 
primyt, nes tik tiek kalbame, 
jog ne geidžiame idant tokie 
nesupratimai vieszpatautu terp 
žmonių o biskupu o isz to pa
sinaudotu trecze ypata kuriai 
suvisai tasai ergelis mažai apej 
na.

Ant atsibuvusio susivažiavi
mo Devinto distrikto angle- 
kasiu Pottsville, terp kitu pa
reikalavimu nog darbdariu li
kos nutarta reikalaut:

Dvideszimta procentą padi
dinimo mokesties visiems dar
bininkams pagal nutarimą 
1902 mete.

Idant darbo diena ne butu 
Igesne kaip asztuones valan
das.

Visiszkas pripažinimas uni
jos teip-gi “czek of”.

Anglekasiai tvirtina, jog isz 
priežasties pabrangimo maisto 
ant 40$ turi kanecz spirtis pa
didinimo mokesties, kitaip 
anglekasio gyvenimas yra pa- 
naszus in nevalninko.

Aplaikeme nauja knyga po 
vardu “Mokslas Rankažinys- 
tes” arba regėjimas žmogaus 
rankoi, kas buvo, kas yra ir 
kas bus- Surasze A. Dagis. 
“Laisves” spaustuvėje, 242 W. 
Broadway, S. Boston, Mase.— 
Turi 64 puslapius su 
paveikslais.

dviems

EXTRA!
Koke tai mazgote 

pasklydo po Skulkina.
Geriauses satyros laikrasz

tis? (geriaus pavadyt ‘toilet 
paper”) pasirodė po Mahano- 
ju ir Szenadori o kuris vadi
nasi “Žemajtys”, Skaitydami 
taja mazgote galima praleist 
szirdinga juoką nog pradžios 
lig pabaigai. Ka skaitai ir jo
jo raszlava tai sunku suprasti 
o ant “sempelio ’ paduodame 
ne kuriuos straipsnelus del vi
su akivumo;

“ŽEMAJTYS”
This will do good for you bus 
nis, advertise you need this is 

best of all.
(geriau kad butu patalpinias:) 
“This vili do good for you 
“toilet” busnis, you need this 

is best of all.”
Ira drukavotas tykriausio 
sznekto.
Paszventas, Diel mokslą, su 
pratyma,
Diel, darbyniku, rejkalu 
naminiu.
Atwyraj isz rodis, klaijdas. 
(tikrai iszrodo klaidos! R.) 
Kur, par metus, metu, laiki 
tamsibe, musu Tiewelus, 
plake žudė, ir varguse lajke. 
Jau eziesas numesti, sunki- 
bes nasztas swetymtauciu o

Jėzaus 
mejlie

Suv. Steituosia randasi 41,- 
000 miliu elektrikinio kelio 
ant kuriu eina 90,000 vagonu 
parveždami kas metas 10 mi- 
lionu pasažieriu, o ant jiu tu
ri visokius užsiėmimus 250,000 
žmonių. Abelnas pelnas iezne- 
sza $500 milionu kas metas 
užlaikimas tuju geležinkeliu 
isznesza $300 milionu, verte 
isznesza ant 5 bilionu doleriu.

Muso “katalikiszki laikrasz- 
czei ’ ne tik ne apgarsino gro- 
matas apastaliszko delegato 
Diomedo Falconio, kurioje tai 
uždraudže rinkti prie bažny
tiniu duriu “inžanga” nes apie 
tai suvis užtylėjo, norints gana 
gerai apie tai žinojo. “Saule’ 
buvo pirmutiniu lietuviszku 
laikraszcziu kuri be baimes tą
ją gromata apgarsino.

ejty pagl mokslą 
Chrystaus Brolyszka

1.
Szerifas nuweze Aliszaueki i 
turma
Kunigas Urbonas apskundė 
i suda oliszauska, toki geija- 
dieju: kalbietoje, Sept-f7 
10 adina rite szerifas nuvežė 
i Pottsville: ir uz darė iiz 
krotu, i turma. kol kas, -tfz- 
dies, kaucije, lyg suda, Jąh. 
mienese.
toki tatai, tautos budawop 
kolektore; sunkios proezes: 
wilotoje Žmonių.

Grajus kartu.
Mahanoy City Pa- | 

Niekur taip kartoms 
mahanojaus negana salun^i 
Lojere ir visokį, ale nawet aut 
uliciu susieden graj kartas. Bu 
si miloe, nu miestą paėjus, ar 
ta da gyrdiety kajp szaufc, 
Trupu! Trupu!

Wersk, Dok!
Mahanojuje, szunu nai 
giause.
Nesutikime ira ir szunes 
kej piaunas ir dydely 
dara, nakty daug miktanciu i 
szbudeu.

Shenandoah Pa. Sep. 10 
Prender—Gast Phil, Wisku- 
Airisziu Irlandionu atsiut-^e 
Letuwems vokiška kunigą to
ki kaip pautenius kad praį- 
myni savi biįbiza, Letuwe ne 
laba mil tokiu bąbizu kaip 
jema atsiuntė.

Padwiese Karvi
Mr. G. Weaver
Karwe padwiese, 75 dorielji 
reweios, nu jedyma sausif 
wiszniu lapu, dikuju viszniu 
lapu žaly neiszkadi ale sausi 
iszkadi karwe.

be
uz

vie-

negrėj
te

dau-

tan- 
balsa

B, Street
Moteres, apstata strita Plowi- 
nes: kad sunku ira praejty.
O wysztas apterlo takus, 
mieszlu: jog piedos nier kur 
dieti ne sumniojusi diedi.

. Užgintas Pokerys
Harrisburg. Pa Sep. 12 

Užginta, grajti pokeri :karuse 
waziujenty. Jej kursai, kon
duktorius, dalejstu grajity 
kartu, kare bus, suspendotas, 

ant 2dienu.

suditas
1912.

Kuni. Aliszauskis bus
Sause mienesie
Alyszauske jau negyrdieti 

su Tumu

Bubeliene su taworezkomis 
bus suditas sause mienesie.

Bucziu Rankas 
Mahanoy City Pa. Oct. 3 
Pautenius, jau buciu rankas 
komitetą. Sw, Jozapa parapi- 
jes, kad tajkintus su jumi bo 
nie kokios kaičios neparodė 

tikta
po- 
jam 

turie

Mieste New Yorke užgema 
kas keturios minutos vienas 
kudykis, ka pasidaro 360 in 
laika paros arba 131,400 per 
meta.

ant komitetą korte 
nekaltus Žmonis tranki 
suda, O jau, mata kad, 
galas parejs: ir kasztus 
mo kiety
Parapijes ne pavinas prystoti 
ant kasztus korta mokiejyma 
nei.
Bo kaičios niekokios neparo
dė tegul pautenius su viskupu 
uz moki kasztus suda ir kož- 
na Žmogąua kurie wažiawa i 
korta keli ir wysa i szkada įuz 
darbies tegu užmoki.

prosas 50 swaru 
Wracinskieni Shenandoah 
Pa. serga koje susimuza su 
50 svaru prosu kraueziu sza- 
po.

Korone Diewa
O kad antrsiki, szlubavoje. 
Gal ir 10 sikiu, szlubawot ir 
tas kurs antrasiki szlubawoje, 
ir tas kurs pryjeme, uz sytrau 
ke, korone, Dieva lyg 4-tos 
pakalenijes.
Galem matity toki Dargi 
Diewy Jej tykietu i Dieva 
lajkitu prysakimus
Dieva ir prisiga ne niekintu 
katalykiszka viera.
Paniekyna, 
įstatinius, Diewa 
Paniekyna katalykiszka
ra. Bo prisiga, ne prygul nu 
kunigą, ale nu tu, kurie prisi
ga pryjem.
Sergiekes
kurs niekyn prisiga Diewa 
niekyn krykšta to sergiekes 
susitykty ant uliezes tas gal 
Žmogų žudity wogty ir wyso- 
kius daiktus dariti sergiekes 
tu kunigu ir žmonių tokiu.

Saka saule
Tolau ne majniket sawa tykie 
jyma kajp swetymtaute wisku 
pa majna czisciausy mokslą. 
Jėzaus. Chrystaus i 
ka tweryni

Italionu

swvietysz-

Irlandionu 
ir vokicziu 
pryterlotavieto. Dieva tyki 

miestą, kur Ąpasztalus 
iszmusza O !!! teisibe, ir pasy 
dengen tykiejymu katalykys 
kos vieros jums uz dara baz- 
niczes uzdtd i dziiįkszyn— 

etc. ere.

Gal tam smorgOTiszkui iždą 
vėjui tikrai iždžiuvo protas 
garsindamas tokius niekus, ir 
platindamas po svietą, bjau
rindamas teip lietuviszka rasz- 
lava.

Ne užilgio apgarsinsime 
tojo iždavejo biografije para- 
szyta per p. Maslovski (jojo 
gera drauga) o sviet as žinos 
kuom tasai iždavejas “Žemaj- 
czio” yra.

Parafionis Maiše
Mahanoy City Pa 

Wiskupas Irlandionu, 
atsiuntė, dargi, kad Parafio 
nis sugauditu ir sudietu 
kajp kates i viskupa 
maisza.

Turkią Oct. 12
40 sziepiu, italionu i sikrauste, 
į Tripoli Turkią, ale spadzewo 
jes Italiona: iszgrajs waina.

Isz Wadyno Žaltes 
Pautenius nerada loskas, dyde 
los anie Shenandoah Pa bo 
Žmonis, atmen jo Žodžius, 
kaip jys iszwadyna wysoke^- 
žaltes ir saki kad je du su ka- 
minsku, sutrins kaip Žalczius, 
Mahanoy ir Shenandoah Para- 
pionis keike ant žmonių parsi- 
mainidami.
Kaminskas ant szvetes Sw. 
Juozapa Mahanoy City, O 
Pautenius ant szvętes Sw. Jur- 
ge Shėnandoah
Wandenc
Naujės Patyntas Oct 
604 W. South Alley.
Žmogus vandeni leida par lan
gą, ziurieje kaip ant žemes pu 
la.
Nerejkieje jam ejty skadas 
zemin, ir iszkoty slaptos wie- 
tas, nai gereuse palejda vande 
ni par langa.

9:45 M

Syrgdams
Barzda,Skutos

Mahanoy City Pa. Oct. 11
Jonathan Oliver sergaus 
žmogus, skutos barzda, ir 
parpiowi, sau sprandą 
yra labaj slabnas.

dabar

ISZ VISUSZALIU.
200 namu sudege.

Konstantinopolus, Turki- 
je.— Ugnie praejta subata 
sunaikino suvirszum du szim- 
tus namu Stambule, o terp tu 
puiku maldnami. Bledes isz
nesza ant milijonu. Szimtai 
žmonių randasi be pastoges. 
Baisi eksplozija kasiklose.

Caltanissetta, Sicilije.— Per 
eksplozije kasiklose sieros Tra 
banelloje, užsidegė kasiklos ir 
daugeli darbininku pražuvo. 
Lig sziam laikui surado 20 
darbininku užtroszkueiu nog 
deganezios sieros. Kitu da ne 
suranda.
Pasikelelei turi giluki.

Pekinas, Kinai.— Kiniezki 
pasikelelei vela paėmė du dy- 
delue miestus Kiang-si ir Sian 
kuriosia randasi 750 tukstan- 
cziu gyventoju. Gyventojai 
laikėsi su pasikeleleis o kada 
dažinojo buk taja nakti už
klups ant miestu, uždege pa- 
locius virszininku miestu.
Aplinkinėje Szu-Yan-Chow, 

musztineje pražuvo 600 vaisko 
ant abieju szaliu.

Randas labai nerimauje isz 
revolucijos o norints stengėsi 
jiaja apmalszyt bet visur ran
da paeiprieszinimus o pasikė
limas kas diena auga po visa 
sklypą. Ar tik Kinams ne bus 
galas neužilgio.

— Szventuju in laika 300 
metu priviso in 416. Szventu 
ju yra 96 o palaimintu 320.

— Visos lokomotivos ku
rios randasi Amerike yra ver
tos $50,000,000.

— Grafas Jung Bahudua, 
Indijoi, turi skribele kuri yra 
verta $10,000.

— Telefonas likos iszrastas 
1861 mete.

ISZ AMERIKOS.
Turtas bleszineje.

Reading, Pa.— Skvajeris , 
Kauffmanas vienas isz admi- , 
nistratoriu po mirusiai Elz
bietai Keimai užtiko netikėtai 
gana dydeli turteli paslėpta . 
bleszineje nog pieno ant pas
toges. Toje bleszineje rado ( 
arti 7000 doleriu. Terp tu ra
dosi keloleka szilingu isz meto 
1775 ir 1778, daugeli piningu ' 
i-z revolucijos laiku.

Moterėlės džiaugėsi.
Seattle, Wash.— Tomis die- , 

nomis adgabeno isz Kinu in 
New Yorka j enkis vagonus 
kiniszkn plauku-del jiapuoszi- 
mo patogiu galvelių ameriko- 
niszku mergų ir moterėliu. 
Mat, nog 1 iko kada kiniszkas 
ciesorius iždave paliep ma 
idant kinvzikai re nesziutu 
kasu, tai dabar visi sau kerpa 
ir siuticze in Amerika del kvai 
liu amerikouku
Nepauiekiiik moteres mei 

los.
Cumberland, Md.— Saugo

kis szposuot su moteriszka 
meile idant tau teip neatsitik
tu kaiji Clarence Button, kuris 
milejosi su Mrs. Fannie Wil
liams o kuris lai kei jiaja ar- 
zino, jog turi i-.zsirinkias kita 
milema. Williamsieue negalė
dama to nukenst, nudūrė But
tons, paguldė ant j.ievutes, 
nuėjo in miestą ir pasidavė in 
raukas palic'jo . L’uttonas tu
rėjo 39 metu-1, turėdamas pa
ezia ir vaikus. Williams’ene 
turėjo vyra su kuriimm atsis
kyrė, tankei suejdatna slap
tingai su Buttonu.
Sudegino save ir vaikus.

Braddock, N. I).— Mrs. 
Alex J, husoniene, pati tur
tingo farmerio, už-id ire save 
ir szeszis va kus kambarij“, 
uždege narna, jnrmiause aj>- 
laisczius karasinu ir visi sude
gė su namu. Vyras parejas 
namon rado tik pelenus. Ba
dai motere kentėjo aut sumai- 
szimo proto.

Sutrumpytos žinutes.
Pittsburgh, Pa.— Oua Vel- 

far nori atsiskyrimo nog savo 
vyro už tai, kad turi paprati
mu szildimo savo kojų ant pa- 
cziules pecziu.

New York.— Kristina Da
vis, 50 metu senumo, ne senei 
apsivyriavo su 18 metu vaiki- 
nelu. Dabar jeszko atsiskiry- 
mo, nes persitikrino, jog jo
sios vyras ne gali pildyt pri- 
deristes vyro.

Lima, O.— Joanna Wil
liams, pabudus isz ryto pare
gėjo, jog kas tokis nukirpo jai 
puikius plaukus kurie gulėjo 
sz.lelo os. Aresztavotas jo
sios vyras prisijiažino, jog tai 
jis padare tai itz užvidi-j mo.

New York — Povilas New
man tlis kartus baudė atimti 
sau gyva-te, nes kožnu kaitų 
jiam ne pasisekė. Dabar nu
tarė j raleist $15,000 ant gu 
zutes o t"ji jiam t.krai pada
ris gala.

Cleveland. O.— May ir Ja
mes Mnrjhy ajs'jiacži-ivo 
1904 mite o jiersiskyre 1909, 
po tam vela suėjo in pora o 

, ezeudien vela persi-kyre.
Velti dvilinkai— nusižudė

Maysville, Ky.— Už tai. 
' j°g j'1!0 pacziule apdovanojo 

jin vela dvinukais, o praejta 
meta teip-gi pagimdė dviuu 
kus, ne galėdamas to iszken-t,

■ Lee Hay, 30 metu senumo ate 
me sau gyvasti. Hey ne turėjo 

, darbo jau nog kokio laiko o 
i matydamas, jog sunku bus isz- 

maityt du naujus atejvius, nu- 
! tarė palengvint szeimynai per 

atemima sau gyvasties.

kandydatu ant-Jsz JĮosįjoS, LiCtllVOSMergina 
konsztabelaus.

Plymouth, Pa.— Miss. Flo
rence Driscoll tomis dienomis 
apsigar.-iuo ir iszeme reikalin
gas poj.ieras isz sūdo kaipo 
kandidatka ant konsztabelaus. 
Yra tai pirmutinis kandydatas 
ant politikiszko urėdo i.-z bo- 
biszko sztamo visam paviete.
Greitas apsipaeziavimas.

Shellbyville, Imi. — Sere- 
dos diena, kokia lai Mrs. Ala 
ry A. Sh-w, turtinga naszle 
turinti dydele farma, ne galė
dama sau pati pagialbet, nu
sidavė iu miestą jeszkot sau 
vyro. Pribuvus iu miestą in 
valanda laiko susipažino su 
William Fern, kuriam nupir
kus pora siutu, auksini laik- 
ndeli, 
skuti, 
ir eme 
sitiko 
dus.

apsiskuto pas barzd- 
nuvažiavo pas kuninga 
szliuba. Tas viskas at- 
in laika vienos valan-

Katras isz muzikantu ta 
padaris.

Ntw York.— Nedelos die
na atsibuvo koncertas kapeli- 
jo- 13-to pulko, vyriausee isz 
muzikantu iszženge i z tarpo 
kapelijos ir v i ma 1. al.-a (uotu) 
iszpute aut korneto be atsilsiu 
per 125 sekundas. Katras i=z 
lietuviszku kapelistu ta pada- 
ris? M “ginkit 1

ir Lenkijos.
I^zkase skarba.

Kalirkam pa'ii-te, g.rrioje 
prigiibi czio in Bioicziin, li
kos i zka-tas molinis puodas, 
turintis savij-dTU™ sidabriniu 
piningu i-z X ir XI amžių ge
rai užlaikytu, svėrė visi 8 sva
rus. Yra tai piningai nog asz- 
tuoniu szimtu metu senumo Lz 
laiko Henrikio bavariiiio, an- 
gliszki, Kanutaus ir E'elredo, 
cze.kiszki Boleslovo I, II ir III 
Udąrliko, Bernard > ir tt teip 
gi visokiu sidabriniu daigtu 
arabiszko ir kitokio paėjimo.

Turtingas ubagas.
Warszava.— Ubagine gau

ja, kul i nuolatos apgulus apie 
szventoriu zokoninku Kamen- 
dulu Bielanuosia, szale varda
vo, ižsznipinejo buk terp jiu 
randasi kokis tai ubagas Pe
tras Kruczkovskis, turėdamas 
80 nn-tu nžšiyminejo per godu 
ma ubagavimu. Tuojaus suse
kė, buk Kruczkovskis paejna 
isz Kuli-i 'lo, Rudziuskio pav., 
turi nemaža turteli, sus dedan
ti i-z 15 mrrgu lauko ir betu
riu vasaliniu i amu arti Woly- 
ni&us, teip-gi tini gatavais pi
ningais 20 tuk-tacczius rub
liu paskolintu del aplinkines 
gaspadoiiu. Knczkovtki pa
davė in suda už apgavuta.

skudiiruiiik, ms atsi- 
t likti gilukis.

Augu ta, Me.— Kelos ne 
delos adgal įima skid.irninke 
rado ženkliva skaitlį piningu 
senam surdute, kuri pirko kai
po sena skuduti. Kiek ten ra
dosi Įiiningu, tai niekas ue ži
no, m s tik tiek yra žinoma, 
jog toji vargsze pastate sau 
puikia grinezele ir dabartės 
ęyveiia jiame be rupesties. 
Gal but, jog kokis skupuolis 
iusiuvo in surdota piningus o 
[ints keute badu, ant galo kva- 
raba par me ir nepasinaudojo 
isz piningu.
I’o žeme be vandenio ir 

maisto 11 dienu.
Phoenix, Ariz.— Dabar tik 

daejna žiue isz lenais buk au- 
gleaa-is Jack Valley likos už
griautas, teip, jog jokiu bildu 
ne galėjo i-Z'igaut. Tuojaus 
jo draugai pradėjo rūpintis 
kaip jin iszgaut. Pradėjo dirb 
ti nauja szapti, paskui tuneli 
ir teip per 11 dienu dirbo ir 
girdėjo vaitojenti Valley.

Aut galo užtiko jin, nes ko- 
nia jau mirsztanti. Tuojaus 
pribuvo keli daktarai ir pra
dėjo žmogeli adgaivyt. Už ke
liu dienu prad-jo pasveikt. 
Buvo jisai užgriautas 11 dienu 
be jokio maisto, ir ne turėjo 
ue laezelio vandens.

|ir

AkiYOsZin-osiszližtms.

Trumpi Telegramai.
§ Tripoli.— Du tukstanezei 

Arabu likos aresztavota o su
virtum 80 užmusztu per ita- 
lijoni zka vaiski. Szimtai bus 
jier-zautais ant paliepimo ka- 
riszko sūdo.

§ Charleroi, Pa.— Otto 
Bokemi papjovęs karve o kada 
parenginsjo mesute ant deszru 
ūžt ko viduriuosią puiku dei
mantini žiedu verties 500 do
leriu.

§ Canton, Kimi.— Kadi 
Fung-Sen n .uja’j-nerolas pri 
buvo ajiimt kanu n la ant vala
ko, kas tokis mete bomba nog 
stogo. Bomba truko užmuszda 
maa jenerola jo paezia, 20 Žal
nierių užmusze o pažeido 28.

Linksmiause laika galima 
praleist, jago kas skaito “Link 
sma Valanda”,

Vištytis.
(Suv. g). Rugsėjo 21 d. nak 

ežia sudegė Vi-ziytyj- 3 ūki
ninkai. Dvieju sudegė visos 
trobos su javais, o trecziojo li
ko tik jiirkia

— Sziomis dienomis Viszty- 
tyje viens žydelis pamėtė 100 
prūsiniu maikiu (45 ruh.). ku
rios rnd i val-cziaiis ra-ztinin- 
kutis p. Just. Z lanaitis. Žy
delis, nieko nežinodamas apie 
radimu, atėjo kancelerij n pra 
szyti, ki.d i-zbubnytu apie jo 
pamestus pinigus. I zklauses 
visu smulkmenų, p. J Z ati
davė žydeliui radini, \orsp. 
J. Z padare tai, l$a privalo 
daryti kiekvienas doras žmo
gus, vis-gi verta vieszai tas jo 
darbas paminėti ir it-zreikszti 
jam padėka. Daugiau vertas 
toks pasielgimas, negu kad 
butu jam kas 100 markiu pa
dovanojęs.

Kelmine.
(Marijampolės apskr). Szio 

mis dienomis ūkininko Nar- 
kevieziaus sudege visos troBi-s. 
Trobos buvo tik ka jiastatytos 
ir dar neapdraustos. Razisz- 
kiu kaime perkūnas sudegino 
J. Kabisiaus visas trobeles.

Nemnjumii.
(Traku ap.). Isz 4 in 5 rug

sėjo nakezia Nemajūnuose su
degė vietinio klebono ji’rtis, 
verta 150— 200 rubliu. Pir
tyje sudegė t. ipo-gi baltiniu 
bent už 64 rub. ir kitu daiktu 
už kokia 20 nibliu. Spėji ma, 
kad pirtis {iad<-gta.

Trumpi nei ei.
— Skaitlis M-šonu ant vi

so svieto yri stivirsz in puse 
milijono sąnariu.

— Lordas Kelvin tvirtina 
jog no 3o milijonu metu yra 
svietas užgyventas per žmonis 
ir žvėris.

— Valstije Wyoming, Suv. 
Vald. Ii kos atrasta kaulai 
prieszhistonnio driežio, turin- 
te 70 judu ilgio.

— Mete 588 buvo toki kar- 
szczei jog grnodije mene»i ži- 
de rožes. Mete 995 užsidegine 
jo medžti no saules spinduliu



PLUOSZTELIS GROMATU
Arba Szetoniszkas-Užvidejimas 

Vyro Patogos Paczios.

Daktarui K., vienam isz 
garsingiausių gidintoju Pesz- 
to, (Vengrijos sostapile) pra- 
nesze viena ritmeti, jog kokis 
tai ponelis nori su juom mati- 
tis. Daktaras užsimėtė ant sa
ves szlefroka ir liepe praszitie 
pas save pribuisza.

In vestas persistatė kaipo 
puikios patites viras o jiojo 
veidas iszbliszkes buvo nokan 
ežios persimainias. Deszinia 
ranka turėjo apriszta.

— Ar ponas esi daktaru K? 
— paklausė slobnu balsu.

— Teip yra, mano pone.
— Mat asz givenu ant kai

mo, tai ne turėjau laimes pono 
pažint, ypatingai, tiktai isz 
garsingumo pono.

Daktaras temino, jog pri- 
buiszas vos galėjo ant kojų su- 
silaikit ir del to parode su ran 
ka kede, praszidamas, idant 
sestu.

— Esmių baisei nuvargęs, 
—tensi pribuiszas,— no kėlu 
dienu ne galu miegot. Mano 
deszineje rankoje kokia kva- 
raba sėdi; ne žinau kas tai ga
li būtie—ar tai pradže kokios 
votes ar ko kito. Isz pradžios 
da galėjau Jnukenst, dabartės 
vienok deginimas didinasi kas 
diena. O kad ilgiau ne galėjau 
dalaikit pribuvau in czion, 
praszitie pono, idant man taje 
vieta iszpjautum, ba jagu da 
viena diena turetau toki sopu
li kenst, tai pasiustau.

Daktaras mislino, jeg gal 
apsieis be operacijos, ir darodi- 
nejo visokias giduoles.

— Ne, ne,— paszauke pri- 
buiszas,— ne mostės, ne pleis- 
terei ne prigelbes, tai turi bū
tie iszpjauta.

Daktaras papraszej jiojo, 
idant jiam paroditu ranka, o 
pribuiszas padavė į'iam ranka 
sukandias dantis isz skausmo.

— Mano kentėjimai yra teip 
navatni, jog ponas stebesiesi— 
dadave, laike, kada daktaras 
atvinot pradėjo ranka, — tik 
tai ponas isz to nesistebek.

Daktaras jin malszino. Kai
po senas praktikas buvo pa- 
pratias visokius sopulus ap 
žiūrinėt.

Vienok buvo jiam didelis 
divas, kada atriszo ranka. Jo
kio ženklo ne buvo matit, £ne- 
sutinimo, sveika ranka kaip 
privalo būtie. Paleido jaje isz 
savo rankos.

Pribuiszas ’ kliktelejo su 
skausmu, kuris su didelu at
sargumu pakele sergante ran
ka, rodos parode davada, jog 
tai ne yra szposas, nes tikra 
teisibe ir baisei skauda.

— Kur yra toji skaudama 
vieta?— paklausė daktaras.

— Sziczion parode ateivis 
su pirsztu vieta ir sudrėbėjo 
eielas, kaip daktaras lengvai 
taje vieta dalipste.

— Ar jauti mano dalipste- 
jima?

Ateigis ne atsake, nes akis 
apsiaszaravo, teip jiam skau
dėjo.

— Tai stebėtinas, daigtas, 
asz czion suvis nieko skauda
mo ne matau.

— Ir asz ne matau, nes tai 
ka jaueziu, tai teip skauda, 
jog gatavas esmių savo galva 
in siena suteszkint.

Daktaras pažiurėjo ant jo 
akivai, ar ne nužvelgs ant rjio- 
jo sumaiszusi protą?— Pabūk 
czion ponas kėlės dienas o asz 
iszgidinsiu.

— Asz ne galu laukt. Ne 
mislikie ponas, jog asz esmių 
beproeziu, kuris turi sniegenas 
sumaiszitas. Kitokiu spasabu 
ne gali mane ponas iszgidint, 
kaip tiktai taje vieta iszpjaut 
ir del to tik pas poną pribu
vau.

— Asz to negalų padaritie.
— Del ko?
— Ba pono ranka yra suvis 

sveika.
— Ponas matomai laikai 

mane už beproti,— tarė pri- 
buiszas ir iszeme isz makszte- 
les popierele no tukstaneziu 
guldenu, kuria padejas ant 
stalo tarė:

— Matai ponas daktare, 
jog ne darau szposu. Meldžiu 
tada, idant man isz pjautum 
taje vieta.

-- Da sakau ponui, jog už

Tik tosios moteres ne yra užganadytos,
Perka viską, kas tik papuola, pagal naujos mados, 

Vyras kiszenius turi iszkrapsztyt, už parėdus mokėt, 
Perejna keli menesei jau moters to viso ne nor devet!

— Kur vyras?

del

ant 
be-

jokius svietinius skarbus ne 
pjausiu sveiko kūno.

— Gerai. Tai praszisiu po
no mažo daigto. Asz pats galu 
pjaut;— po teisibei ne paran
ku pjaut su kairia ranka, nes 
tas nieko ne kenke. Tiktai te
gul ponas po iszpjbvimui ma
no žaiduli apžiūri ir užrieza.

Pribuiszas nusiėmė surdota, 
atraitojo rankove no marszki- 
niu, pagriebė no stalo gulinti 
asztru peili ir akimerkoje per 
pjovė kuna ant rankos.

— Susilaikik! paszauke 
daktaras baimėje, idant ligo
nis sau gislos ne perpjautu.— 
Jagu ponas nori pastatit ant 
savo, tai geriau kaip asz isz- 
pjausiu.

Kada operacije pasibaigė, 
ligonis atsiduso lengviau.

— Ar daugiau ne degina? - 
paklausė daktaras.

— Ne, dabar viskas gerai. 
Skaudėjimas suvis dingo. „Tai 
skausmas no iszpjovima skau
damos vietos yra t) niekuom 
priesz ana skaudejima. Kaip 
kraujas nubėga, tai man labai 
smagu. Tegul bėga, tai 
manes geradejiste.

Su didelu džiaugsmu 
veido žiurėjo kaip kraujas
go ir ne norėjo pavelit, idant 
daktaras užrisztu žaiduli. Vei
das ateigio buvo linksmesnis, 
skaistumas kraujo pasirodė ir 
nauja givata užstojo. Kada 
ranka apriszo daktaras, ligonis 
prakalbėjo:

— Tukstanczius kartu de- 
kavoju ponui už iszgidima. 
Tasai užmokestis yra niekuom 
priesz mano sopuli, koki 
rejau; ciela manogivaste 
siu ponui dėkingu.

Daktaras ne norėjau, 
klausit apie tai ir ne norėjo 
priimtie tūkstanti guldenu; 
nes ir ligonis ne norėjo paimt, 
pagalaus tiko ant to, jog dak
taras tuosus piningus atiduos 
szpitolei.

In tris nedeles po tam velei 
pribuvo tasai ligonis pas dak
tarą.— Velei turėjo ranka ap- 
viniota ir su didelei permai- 
nitu veidu.

Ne laukdamas paliepimo 
daktaro, sėdo ant kėdės ir at- 
kiszo skaudama ranka dakta
rui.

— Kas stojosi? — paszauke 
daktaras nusigandęs.

— Tas stojosi, jog ne gana 
gilei pjovėme— atsake grau- 
džei dejuodamas ligonis—da
bar labiaus degina, negu 
priesz tai. Negaliu ilgiau da
laikit. Ne norėjau daugiau po
ną turbacit ir laukiau, jog gal 
užsidegimas daeis lig szirdies 
arba smegenų ir tuom spasabu 
pabaigsu mano varginga giva
ta; nes tas ne užstojo. Skaus
mas stovėjo ant vietos. Žiure- 
kie ponas ant manes, o 
si ka keneziu.

Veidas ligonio buvo

tu- 
bu-

supra-

Veidas ligonio buvo gelto
nas kaip vaszkas, szaltas pra
kaitas iszsimuszias ant kaktos.

Daktaras atriszo ranka. Isz- 
pjovimas pirmutinis buvo grą
žei užgijas jr nieko ne buvo 
matit.

— Tai tikras stebuklas!— 
paszauke daktaras dividama- 
sis.— tokio atsitikimo 
girdėjau.

-— Yra stebuklas, 
stebuklas, daktare. Ne 
kie priežastes, nes atluosuok 
mane no eopulo. Imkie ponas 
peili ir pjauk, o pjauk gilei 
tai tik tada man pagelbės.

do ne

tikras 
kvos-

Daktaras matėsi priverstu 
jiojo praszimui ir tuom kartu 
gilau pjovė, negu pirmiau ir 
velei kraujas plauke, o ant vei 
do galejei pažint palengvini
mą. Kada velei ranka likosi 
apriszta, tarė nepažinstamas:

— Dėkui ponui, ponas dak
tare. Skausmas velei nustojo. 
In kėlės dienas ’žaidulis velei 
užgis. Nes nesidivik ponas, 
kaip asz už kėlu nedelu velei 
pribusiu.

Prie pabaigos menesio, lau
ke daktaras pilnas baimes, su- 
grižimo navatno ligonio; nes 
menesis praėjo o ir kelos nede- 
los, o nepažinstamas ne pasi
rodo. Tame laike viena diena, 
atėjo gromata no nepažinsta- 
mo o buvo teip paraszita:

“Milemas Daktare! Ne no
riu ilgiau ne pono, ne daktari
nio mokslo paliktie nežinistoje 
apie mano kentejima; kuris 
mane netrukus in graba pagul- 
dis, apsakisiu ponui trumpuo
se žodžiuose pradže mano sopo 
lu:

Praeita nedele velei prisiar
tino trecziu kartu mano kentė
jimai, o asz jau ne noriu il
giau su juom galetis. Raezitie 
galu tiktai tokiu spasabu, jog 
padėjau ant tosios „skaudamos 
vietos deganezes pintis. Laike 
kada pintis dega, tai norint 
kūnas spirgsta, bet man vis ne 
tiek skauda, kiek žinomas del 
tavęs skausmas. Priesz meta 
apsipaeziavau—isz meiles— su 
patoga, jauna mergina, isz ge
ro namo ir jausies szirdies. 
Buvo jije guvernantka name 
vienos grafienes, mano kaimin 
kos ir turėjo dideli prisiriszi- 
ma prie jiosos norint 18 metu 
viresnes grafienes. Szeszi me- 
nesei praėjo didelame c smagu
me ir linksmume.— kada isz- 
važinejau su reikalais in Pesz- 
ta, mano jauna paeziule neri
maudama iszeitinejo prieszais 
pasitikt net mile tolo, kada pa 
sivelindavau, tai negalejosuvis 
miegotie. Josios meile prie ma
nes buvo teip didele, jog iž- 
sižadejo sziokiu o tai del to, 
idant jokis svetimas neda- 
silipstetu josios, o kas in jaje 
meilus žodžius kalbėjo, tai lai
ke už didžiause negražuma. 
Žodžiu sakant— turėjau ne- 
kalcziause mergina už paezia, 
kuri tiktai del manes gyveno 
ir kvėpavo.

Ne žinau, kokis velnes man 
viena diena pasznabždejo?... 
Ar tai viskas tas ne nuduota? 
Mat virai yra visados pasiute- 
leis, ba jeszko kentejimu di
džiausioje laimėje.

Mano pati turėjo staleli del 
moteriniu darbu, su stalcziu- 
ku, kuri nuolatos užrakinėjo. 
Asz tai tankei teminau. Kožna 
karta užrakinėjo ir rakteli 
slėpdavo prie saves.

— Ka jije ten galėjo slep- 
tie?— Tas man galvoje sėdėjo 
nuolatos. Tasis nekaltas veidas 
teisingos akės, josios jausiąs, 
josios buezevimai, vis man isz- 
sidave neteiseis. Ar tas viskas 
ne buvo tiktai apmauda?

Dienoje varduvių grafienes 
nuvažiavo in josios paloci, ke
los milos tolo.

Kada karieta iszvažiavo per 
vartus, mėginau visus raktus, 
kokie tiktai buvo, kad tiktai 
gautis in staleziuka vienas isz 
juju atidarė spinute. Rodėsi 
man, jog esmių paskutiniu

uiekszu, papildau dide nieka- 
d jiste. Mano įrankos drebjo, 
kaip pradėjau Įvartit da’gtus i 
stalcziukije. Szirdis plaki kaip i 
kūju, rodėsi man, jog kas to
kia mane troszkiua. Tame £už : 
czuopiau pluoszteli gromatu, 
aprisztasu mezgineleis. (Rodos 
kokis žaibas blikstelėjo per į 
mania. Teip! buvo tai medin- - 
gos gromatos. I

Baisi valanda del manias. i
Kas buvo paraszita! Po •, 

szimts velniu! rasztas buvo i 
mano geriausio prietelaus! ,

O ž< džei—juju žodžei! o i 
kas do meile! Kaip meldi , 
idant už laikitu slaptibeje! O i 
visos tosios gromatos buvo ra- i 
szitos jau po mano apsipaezia- i 
vimo, ba buvo ant kožnos pa- i 
dėta diena kadai raszita. To 
ne galu apraszit, kas su ma
nim dėjosi. Kada perskaieziau, , 
velei sudėjau kaip buvo, ir i 
velei uždariau staleziuka.

Pati mano greieziau sugrįžo," 
negu tikėjausi. Stovėjau augsz , 
tai ant balkono. Greitai ižszo 
ko isz karietos, atbėgo pas ma 
nia pabuezevo mane su didele 
jausla ir rodėsi buvo labai lai
minga, jog buvo prie manes. 
Asz nudavinejau labai spakai- 
nu. Suvalgeva draugia vaka
riene, o paskui nusidavem ant< 
atsilsio in miegstube. Ne už-, 
merkiau akiu. Po pusiaunakti! 
kelau ir nusidaviau in miege- 
tube paczios.

O kaip saldžei miegojo gel
tonplauki ant baltos pagalves 
— rodos aniolas tarp baltu de
besiu! Teisibi in aniola buvo 
panaszi, nes mislinau sau, jog 
pilna piktibes! Buvau pasiren 
giasi užmuszt jaje.

Kaip užmusziau, tiek to. Ga
na jog numiri nesigindama, 
malszei, kaip rodos užmigo.

Nesiprieszino man niekados 
ir dabar ne. Vienatinis laszas 
kraujo usztiszko man ant ran
kos. Ponas žinai ant katros 
vietos. Pateminau taji lasza- 
net ant rytojaus, kaip pridžiū
vo.

Palaidojome jaje ir niekas 
ne žinojo kokia smerte numiri. 
Kas ant galo galėjo dasiprasb 
jog asz jaje nužudžiau ? "

Gyvenome du vienu, o ijje 
ne turėjo ne tėvu, ne jokiuf'gi- 
miniu: ant szermenu nieko ne 
prasziau tai ir niekas ne pribu 
vo. Kada sugrįžau no kapiniu, 
ne turėjau mažiausio gailes- 
czio. Gerai padariau, ba tai 
buvo verta. Dovanojau jei jo- 
sos neisztikisto del manes, ne
norėjau užmirszt. Ne mislinau 
suvis apie jaje. Asz mislinau 
jog nieks teip drasei ir be gai
lestes teip ne užmuszi žmogų, 
kaip asz.

Sugrižias radau pribuvuse 
grafiene, laukencze manes ku
ri pasivėlino ant szermenu.

Su didelu pasikėlimu iszbe- 
gus prieszais manes uszklupo 
jog ne daviau žinios ir tiktai 
no žmonių apie tai dasižinojo. 
Ant galo pradėjo mane ramin- 
tie, norint asz ne turėjau jokio 
smutko.

Ant galo pasznabžda man 
pasaki, jog yra priversta,! man 
apsakitie apie slaptinga daigta 
tikėdamasi jog niekam ne paša 
kišu, kaipo žmogui didelei isz- 
mintingam. Mat atidavi ijje 
mano paezei pluoszteli groma- 
tu, kuriu bijojo pas save na- 
mieje laikit, idant grafui in 
rankas ne inpultu ir reikalavo 
tuju gromatu adgal.

Drebulis mane perveri no 
virszugalvio lig pėdu, nes sten 
giau susilaikit ir klausiaus ko
kios tai gromatos ir kas jose 
paraszita.

— Mano pone!— atšaki,— 
pono pati buvo puikamislesni 
negu ponas. Kaip priemi no 
manias taisės gromatas ant pa- 
kavojimo, ne norėjo žinotie 
kas tai do gromatos, prižadėjo 
man ir tai, jog niekad juju ne 
peržiurines ir tikrai žinau, jog 
juju ne skaiti. Turėjo labai 
puike szirdi ir asz žinau, jog 
ne apsigavau.

— Ant ko galu taisės gro
matas pažint?— paklausiau.

— Yra invinioti in szidus 
megstinius ir rausva stuczkele 
surisztos.

Atidariau staleziuka mano 
paczios ir pradėjau jeszkot, o 
kada suradau, tariau;

Ar tosios ?
— Teip, teip. Matai ponas 

tasai mazgelis ne judintas.

Ne turėjau drąsos dirstelėt 
jei in akis. Tuojaus paskui sė
do in karieta ir iszvaževo, la- 
szas Budžiuvusio kraujo jau 
buvo senei numazgotas, jokio 
ženklo ant rankos ne buvo, o 
vienok taje vieta labai degino 
ir kas dien labiau pradėjo de
gint. Laikais užmiegu isz nu- 
varginto, nes skausmas ne nus
toję. Nesiskundžiu niekam, ir 
niekas man ne tikėtu. Ponas 
žinai kiek keneziu ir kaip po
no operacijos man palengvino, 
nes kada žaidulis no iszpjovi 
mo užgijo, skausmas velei su- 
griszta. Mano pajėgos iszsise- 
mi. Už adinos numirsu Viena 
mislis mane ramina jog ijje 
norint asz jaje nekaltai nužu 
džiau, tai žinau, jog man taje 
baise nežiniste dovanos.

Dėkui ponui už viską, ka 
del manes padarei. Tegul po 
nas Dievas užmoka.

In kėlės dienas, buvo patal
pinta gazietose, jog turtingas 
dvarponis S. nūsiszove žmonis 
kalbėjo, jog isz gailestes pa
czios, kiti, jog no neižgidomo 
žaidulio.

Pažinau Szenadori tris sesutes, 
Lietuvaites mergeles, 

Anglikems stojosi, 
Nog Lietuviu szalinasi.

Ant balaus su anglikais ezoka, 
O vargei szokti moka, 
Naktimi spacieruoje, 

Net kernus iszmindžioje, 
Oj bus ne gerai, 

Kaip užkurs pirti vyrai, 
Jau rengia slaistas, 
Tada bus ne kas.

Ant kampo uliezios, 
Susikuopino merginos, 

Kas tik praejtinejo, 
Tai ižgirsta, ka da negirdejo!

Tas Ashley dedasi, 
Ant merginu visi skundžesi 
To ne darykite, susivaidykite, 
Ba asz bjaurei padainuosiu, 

Ir su koeziolu per sedinia duo
siu.

su koeziolu per

Ej Ansonijos
Ar vėl niežti 

Senei jau koeziolo ne ragavo, 
Ne viena koezioti ne gavo.

Dievaž ne dovanosiu,
Ne trukus atlapsesiu, 

O kada duosiu, tai duosiu, 
Vos gyvas paliksiu.

Žiūrėkite,
Ir pasitaisykite, 
Asz ne skubinu, 

Pirmiaus praneszu.

bobos, 
skuros,

Viename mieste Skulkinia, 
Labai bobos netikia, 

Kaip vyrai in darba nuejna.
Teip nevos boba in sztora 

ejna.
Suejna in keno stuba, 
Gere pagal savo būda, 

Kada linksmumas užejna, 
Tada da in karezema ejna.

Nusilakia kaip kiaules, 
Jog rodos parejti ne gales, 

Ir teisybe, vos vežioję, 
Ejdamos strapaloje. 
Suszvinkia nog alaus 

Ir da no ko kito labjaus, 
Bjaurybes girtuokles, 
Iszrodo kaip kiaules. 
Žeksi o da dainuoje, 

Visokius žodžius plovoje, 
Gedos ne turi, 

Nors žmonis žiuri;
Parsivelka namo, 
Kaip be razumo, 

Vyrai nog darbo parejna, 
Nevalgia gulti ejna;

Vyras turi valgi steluoti, 
Burdingieriai lovas kloti. 

Jagu lėtas vyras tai puse bė
dos,

Nes smalkus, payma už laz
dos, 

Duoda in kaili, net rūksta, 
gol lazda ar rimbas ne trūksta 

lez tikro, vargingi vyrai, 
Jagu ne pataiko gerai, 

Apsipacziuoti, 
Apsipainiuoti!

Wilkesbari yra mamele. 
Ir josios dora dukrele (?) 
Motinėlė mėgsta ižsigerti, 
Tai ne turi kada laiko ižsi- 

pagirioti.
Dukreles savo ne vektuoje, 
O toji naktimi vandravoje, 

In kur ejna, ne žinau, 
Tiktai bjaurei apie jia gir

dėjau.

Jagu vyras sunkei procevoje, 
Tai boba vyrui ne szkadavoje, 

Stiklą alaus ižsigiarti, 
Už tai ne privalo plūsti.

Apie viena tokia Skrantone 
dagirdau, 

Darbus josios dažinojau,
Vyra susirietus keike, 

Kaip kelis centus duoti reike.
O kodėl vyras skvajeriui už-* 

moka,
Už tavo liežuvi, o muszti ne 

szoka?
Vyrui keliu centu szkadavojii 

O skvajeriui kelis dolerius 
pakloji!

Szendien pakaju duosiu, 
Ant kito karto paliksiu.

Dydžiauses suris ant svieto.
Visconsino steitas yra žinomas kaipo geriauses pristatyto

jas pieno, varszkes, euro ir tt. o idant tai davesti svietui nuta-
KUR BUNA
Mano draugas Andrius Gutauckas 

paeina isz Suvalkų gub. Mariampo- re ant davado padaryti dydžiausia suru ant svieto. Locniny- 
les pav., Gudeliu gmino Dembravos fcaį 1200 pieninycziu iszmelže 8000 geriausiu Ilolsteininiu kar
budos kaimo, jis pats ar kas kitas -u • „aczIa valanda visose dalyse ateito ir nusiuntė taji 
..roc-ran Žilini. $lna ar»t odruon I *

pieną in 32 fabrikus eurio kur užtraukė 12,000 svaru varsz- 
į kės. Po tam nusiuntė taja varszke in Appeltona, Wis. fabriką 
|idant padirbtu suriu. In taji suriu sunaudojo 300 svaru drus- 

Mano brolis Vincentas Czesna pa- ko. Suris svėrė szeszis tonus (arti 12 tukstaneziu svaru.) Po 
eina isz Suvalkų gub., Kalvarijos' padirbimui likos nusiunstas in Chicago ant parodos pieninkys 
pav., Ludvinavo gmino jie pats ar tęs kuri atsibuvo Okterio menesi. Prezidentas Taftas pirmiau- 
kas kitas praszau duot žine ant ad
reso:

praszau duot žine ant adreso;
Jno. Peckis

Box 332 Auburn, Ill,

Box 98
Jno. Czesna

Minden, W. Va.

Mano 'dedea Steponas, Gegžnab 
apie 30 m. kaip amerike paeina isz 
Kauno gub., Panevėžio parap. Pusz- 
lota para., pirmiau gyveno Hosperia, 
Colo., nežinau kur jie pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

(to 88).
S. Gegžna

32 Edward st. Rochester, N. Y

Mano brolei Jokūbas ir Juozas Zai 
kai Jokūbas 15 metu kaip Amerike, 
10 metu adgalos gyveno Washing
tone: Juozas 10 metu kaip Amerike, 
6 metai atgalos gyveno Pottsville, 
Pa. paeina isz gub. Suvalkų gub. 
Mariampoles pav. Mariampoles paczto 
gmino Mokolu Kaimas Mokolu pra- 
zau atsiszaukt ant adreso; (gg o;) 

Ansb Zaikus 
212 W. Mayberry ai.

Shenandoah, Pa.

se perpjovė sūri ir paragavo o po tam visi virszininkai. Augs- 
cziau paveikslėli perstato daibininkus maiszanczius varszke o 
žemiau deda in forma.

nikeliuta dūda, kuris 
graina gereiiraiszkei 
visokias muzikes ir 
dainias. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
kone na. 2.Geriausia 
Armonika vokiezko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodimais. 3.- 
Puikius stalavas ni
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karia grajina 10 min 
utiu. 4.Vyr szki arba 
moteriszki storai pa

aukuoti laikrodėliai. 5,-Stal- 
avi irankai gražioje dežuteje: 
6 peiliai, G videlcais, 6 dideli 
szauksztai, Gmaži, 1 peilissvie- 
stui ir sziuksztukas cukrui.

kssst- ■ - Už musu dovana vien norime
r I ksd pagarsint’met mucu firma terp jnsu pažįstamų.

H Atsiuskit mums ant rankos 50c. markėms, o mes jums 
prisiusime 40 tkrinreziu tabako 4 gatunku už $<» ir jusu iszr nkta dovana. 
Likusius $5.50 užmokėsit gavės tavora Kam tavoras nepatiks gali ja nejimti.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO COj Dept.E. 115 E.7th.Št; New York, N. Y

TA VT7 Ą TfPirkyte už $6 00 vertes musu 
-Lz i -LX.J. V L •žinomos tabako* del cigaretu 
ir irzsirinkit sau dovana isz sekaneziu daiktu: 
Naujausia importuotas Fonografas sudidelia

Ant Skaudėjimo Peczuose...
Ka tankiausia paeina nog kokios ligos inkstu— 
privalai imti tokia gyduole katra praszalina tame 
priežasti ir priduoda palengvinimą

Severos Gyduole nog Inkstu ir Kepenų
yra iszbandyta ir atsakanezia gyduole, katra yra 
gerai žinoma nog visokiu ligų kepenų, inkstu ir 
netvarkos pusleje

Priduoda veiklumą ir pajėgas silpnams Inkstams.
Pabudina kepenis prie normaliszko veiksmingumo.
Pataiso netvarkuma szlapumos inrankiu.

Preke 50c. ir §1.00.

Neužganedimas...
Svaigulis, skausmą galvos, užkietejima, apsunkini
mą kepenų-—yra nekurios priežasties paeinanezios 
nog blogo malimo arba dispepsijos. Bet tas viskas 
gal duotis prasiszalint, jaigu per koki tai laika imsi

Severos Balsamas Gyvasties
Preke 75c.
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Jipasztalū.

Kam Kentet Skausmus...
Žmogus sveikas privalo būti liuosas nog visokiu 
skausmu. Skausmas peczuose, sztyvumas sąnariu, 
isztinimu, uždegimą ir kitokį skausmai vyrsziutini 
paeinanezios ar tai nog rumatizmo, nuralgijos, iszsi- 
nerimo ir traukucziu reikalaujama atsakanezia 
gyduole. Jaigu nori gaut greita ir tikra palengvini
mą tai pabandyk

Severos Aliejus Szv. Gothardo
Preke 50c.

Vėliname idant j abandytumet viena bonkute szedien. Parsiduoda visuose Aptiekose 
ir pardavetoju gyduolių. Direkcijos kaip vartot yra suraszytos aiszkei Lietuviszkai. 
Buk tikras kad tau duoda teisingus gyduoles su parasziu

W. F. Sevęra Co. ce,‘S.';™s ;

•Š

^tutinimas
Mingtone ne 
dentino kanų 
Sin 1500.000.

•''bti Ji.'1
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Garbe del szv. Martino ira 
cieloja krikszczionybe no am
žių prasiplatinus, kas ira da- 
vadu daugibe vardu tojo szven 
to tarp krikszczionu. Daugelis 
ira ir bažnieziu po vardu tojo 
szventojo.

Apie szventa M&rtina žino- 
■ tne isz senovės rasztu, jog už

gimt kaipo sūnūs riminio pul
kauninko pietinėje Vengrijoje 
mete 316 Tėvas jio buvo su 
vaisku prisiunstas in taje sza- 
le, kad vaktuot rubežius priesz 
pagonus.

Szv. Martinas, turėdamas 
vos 16 metu, instojo in vaiska 
ir greitai slinko ant augsztes- 
niu lipšniu. Tankei buvinejo 
Rime ir tea galėjo turėt pui
ku pasisekimą, per savo tęva, 
nes būdamas karužu riminiu 
kaipo jaunikaitis buvo pilnas 
krikszezioniszku žinių, ko ta
me laike ne galėjo atvirai isz- 
pažinet, ba ciela rimine cieso- 
riste buvo pagonžszka. Mies
tuose buvo daug apkriksztitu, 
žinojo apie tai visi, nes valdže 
ciela buvo pagoniszka

Szv. Martinas emi isz vais- 
ko atstauka ir atvirai iszpaži- 
no mokslą krikszczioniszka. 
Isz tos priežasties turėjo prasi- 
szalint ant vienos salos ne toli 
no Valaku; tenais da geriau 
apsipažino su mokslu Kristuso 
ir nusidavė kaipo apasztalas 
in ežia dienine Francuzije, ku
ri tame laike teipos-gi prigu
lėjo prie Kimo ciesoristes. Ži
nome ir tai, jog mete 375 likos 
biekupu Ture, uždėjo kloszto- 
ri Marmate ir tenais Dievui 
dusze at'dave diena 11 Lap- 
kriezio 402 mete po užgimi
mui Christaus. Valdi savo die 
cezije per 27 metus.

Tai ir viskas kas dėjosi 
apie szv. Martina apraszo.

Nes kodėl taisės žąseles die
noje szvento Martino kepa? 
apie tai jio givenime nieko ne
mini, nes likos no to laiko pa
davimas ka igi sziol užlaiki 
isz padavimu žmonių. Kodėl 
daugiause žaselu ižganubija 
dienoja szv. Martino.

Szitai senovės amžiuose pa
sakojo sziteip, jog kada szv. 
Martinas likos iszrinktas ant 
biskupo Toure, ne norėjo per 
prastuma jokiu spasabu tos 
augsztinibes priimt ir kada 
jio jieszkojo, kad priimtu bis- 
kupiste, pabėgo ir pasislepi 
tvartelije kuriame buvo žąsis 
uždaritos. Gal butu jio ne už
tikę, nes kad žases nusigandu
sios jio inejimu gagiano, tai 
žmonis dasipratia nusidavi in 
tvarta ir užtiko szv. Martina 
Turėjo priimt augszta dinsta, 
nes per ciela biskupavima per 
27 metus ne kenti žasu ir jau 
gulėjo ant smertelno patalo, 
tai prasze visu, idant visas ža
ses Toure iszmusztu, ba jos 
jiatn perszkadino liktie prastu 
apasztalu.

To ne gali tikėt, idant szv. 
biskupas gulėdamas ant smer- 
telnos lovos butu ne atlaidus 
žąselėms už jiu kalte. Tai už 
tat kita apisaka gražesni ir 
teisingesni ira mums palikta 
isz tame laikiniu padavimu; 
del ko toje dienoje kiapa žą
seles.

Szv. Martinas buvo savo 
diecezeje Toure jau už gyvas
ties labai gucdotas ir milemas. 
Kada-gi pasklido žine apie 
jio smerte, visi skubino in 
lour, kad atiduot paskutini 
nuopelną del milemo biskupo. 
Skubino isz cielos biskupistes 
kuningai vietinei zokoninkai 
ir krikszczionei. Žinojo jog 
mieste bus daugibi žmonių 
ant szermenu.

Tame laike ne buvo gelež- 
keliu, restauracijų ne buvo; 
tai kas tiktai nusidavinejo in 
Tour, tasai pasirūpino maisto.

Biskupisteje Tour, ne visi 
da buvo apkriksztiti, buvo te
nais pagoniszkas papratimas, 
kad nuneszinet žases ant au 
kos del dievaieziu. Taikinda- 
miesi su tuom papratimu, tai 
kelaudami ant szermeniu pa
eini su savim keptas zases del 
valgio. Laike szermeniu tojo 
szvento, konia nieko ne valgi, 
kaip tik žąsieną ir tasai papra
timas užsiliko net igi szei die
nai, jog dienoja szv. Martino 
turi būtie kepta žąsis. Tasai 
papratimas atėjo no Franeuzu 
pas Vokieczins, o ne Vbkie- 
cziu pas Lankus ir Lietuvius.

Dienoja szv. Martino, 
Kožnas žase paszezevo!

Trumpinelei.
* Pirmutinis apgarsinimas, 

kokis tai yra pamenamas, buvo 
prilipintas ant katedralLzku 
duriu Szv. Povilo.

* Prie katalikiszku Bažni
eziu Suv. Valst. priguli in 1, 
500 ebineziku,

* Daugiause senu kavalieru 
ir mergų randasi Irlandijoi ir 
Szkotijoi.

* Galicijo yra daugiause 
druskos akmenines. Kasiklos 
tosios druskos turi didžio; 550 i 
milu ilgio, 20 milu ploczio o 
250 pėdu augsztumo.

* No salų vermueku kas me 
tas iszveža 17 milijonu svaru 
cibulu. In ten vertėtu visus 
peisuoezius isz Skulkino pavie 
to iszsiunst tai kasžin ar butu 
užganadinti.

* Berline muzejuje randasi 
szmotelis duonos buk turintis 
4,500 metu.

* Londine yra 500 namu del 
teatru, o 45 dideles sales del 
muzikos. Prie teatru turi uszsi 
laikima 850,000 ypatų.

A-B-Ccia
------ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo ir Raszymo 
DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa.

e 50c. ir ^1.00.

Del moterių ir mergų.

Amerikoniszkas “Baseball.”
Terp Najorkinio o Filadelfijos klubu atsibuna galėjimas 

kas isz juju yra geriausias klubas Baseball ant svieto. Lig 
sziam laikui laimėjo Filadelfijos klubas nes da graju ne pa
baigė isz priežasties nuolatinio lietaus. Kaip amerikieczei 
myli baseball galima isz sekanezio skaitlaus dasiprast. Regė
toju ant to grajaus buvo in 40,000 ypatų mokėdami už sedines 
nog $2 lig $3. Ant trijų graju likos surinkta $195,914.50 isz 
tu piningu 60 procentas ejna del tu ka laimėjo o 40 procentas 
del tu ka pralaimėjo. Augszcziau grajotai ejna in parka, va
dinasi jie “Athletics” o ju prieszininkai “Giants.”

Del muso vaiku.
Tai rots pelnas.

Turkijo, jagu uredninkas ne 
gauna už viena menesi algos, 
tai duoda jiam paezia, o jagų 
už du, tai duoda dvi.

— Na kaip tavo uoszvele 
turisi?

— Dėkui Dievui gerai.
— Ar jau pasveiko?
— Ne, jau po žeme... <

neperženges,

atjauzdamas
galva veže

Burdingierius:— Gadem! 
ana, kopūstuose blake!

Gaspadine:— Privalai 
džiaugtis, ba lovoje bus viena 
mažiau....

Ant baliaus.
— Kodėl Juozai neszoki?
— Bene asz pasiutias.
— E, tai tau teip rodos.

Pati:— Tai tu velei pasi
gėrei ?

Viras:— Tai mat duszele. . 
teip esi man graži, jog noretau 
tave matit d 41 i pi n e....

pa
rų

Paszventinimas akmens po nauju universitetu.
Washingtone ne senei kardinolas Gibbonsas isz Baltimo

re paszventiuo kampini akmeni po naujų universitetu kuris 
kasztuos in $500.000. Ant paveikslo matome pati kardinola 
kalbanti maldas laike paszventinimo.

Ir gyvulys atmena gera 
žmogų.

Ūkininkas Masiulis labai 
mylėjo žirgus ypacz sarteli, 
kuri jis pats užsiaugino. Visa
dos, būdavo, sartelio neuž- 
mirez laiku paezerti ir pagir
dyti. Taipogi negailėjo jam ir 
skaniu avižėlių. Kai pamaty
davo sartelis savo gera szeimi- 
ninka tai nesižinodavo, ka isz 
džiaugsmo ir bedaryti: žveng
davo, szokinedavo...

Netikėtai ūkininkas Masiu
lis, dar pusamžio 
susirgo ir mirė.

Sartelis, giliai 
nelaime, nuleidęs
savo geraji globėja in kapus.

Ir kai palydovai, užkasė 
kareta, suragino sarteli griszti 
namo, tai jis (sartelis), atsi- 
grižes, in kapus, ilgai žvenge, 
lyg sudiev sakydamas savo 
szeimininkui.

Ir kiek kartu prisiėjo sarte- 
liui bėgti pro tuos kapus, tai 
jis visados pažvelgdavo in juos 
ir gailiai sužvengdavo.

Sakau “gailiai”, nes kaž
koks pasiilgimo balsas skver
bėsi pro sartelio žandus.

Basas ir bekojis.
Atėjo ruduo. Ore buvo 

geluo. Atsisėdo pas pono
mus vargszas elgeta, kurio 
kojos buvo basos ir apdrasky
tos gruodo.

Sztai atvažiuoja ir rumu po
nas. Puikus jo arkliai ir ka
rieta.

— Ak— mano elgeta— szi- 
tas ponas, nors taip puikiai 
važiuoja, bet ir turi gerus cze' 
batus, asz gi basas ir turiu' 
eiti peeczias. Bet vos sustojo 
pono vežimas, iszbego tarnai 
ir, iszsieme poną, nunesze jin 
rumuosna... Ponas buvo be ko 
ju.

— Vai Dievuliau— sako 
elgeta— vely basas, bile su 
kojom.

Ponas ant bokszto.
— Dvideszimti metu gyve

nu pasaulyje,— maste jaunas 
ponas tik-ka neseniai, po tėvo 
mirties, užvaldęs didžius tur
tus,— o niekados dar nebuvau 
užlipęs ant savo pilies bokszto.

Ir tuojau jaunas ponas isz- 
pilde savo norą.

Ir jam, kaip ant delno (mate 
boksztas buvo labai augsztas) 
buvo matyti visa apylenke; na 
mai iszrode, kaip degtuku 
dėžutės, o žmones ir gyvulius 
vos begalėjo užmatyti, nes isz
rode visai maži...

— Dvideszimti metu gyve
nu pasaulyje,— suszuko jis— 
o dabar tik pamaeziau, būda
mas ant bokszto, kaip menka 
žmonija, kaip visi, palyginant 
sn manimi, maži!...

Kieme bežaizdami vaiku- 
cziai linksmai sznekucziavo:

— Žiūrėkite, kas ten ant 
bokszto?—

Ir visi vienodai nutarė:— 
Tai, tai!... žvirblys!,...

Koiicelerijo pas naczel- 
ninka.

Susibari du kancelistai ir 
vienas sako:

— Ty maszennik-wor.
Antras kancelistas:
— Oj tu, Jau neira dides

nio maszenniko ir voro už ta
ve.

— Ižgirdias tai naczalnin- 
kas paszauke:

— E j haspada, jus žinote 
jog asz ezion esmu.

Tyki motere ir ne paplausz- 
ka yra sargu savo doribes.

— Del tikrai milineziu mo
tere yra svietu, del netikrai mi 
linezio svietas yra motere.

— Moteres geriau žino apie 
meile, negu vyrai, o vienok 
kožna isz jiu laukia, kad vy
ras jaje pamiletu.

— Niekas tokios motinos 
ne paguodoja, kuri pati dabi
nasi o vaikai josios apskuria,

— Motere, kuri tuojaus bi
le ka paima ant liežuvio, tai 
visuomene del josios ne yra 
prilanki.

— Czistas vanduo, 
oras, nepervirszinis

szviežes 
darbas 

ir zobowa—tai puikiau motere 
dabina, negu krositi ir baltiti 
veidelei.

— Merginos apie tai turi 
ne užmirszt, jog szlavimas, 
skalbimas ir naminis triūsas 
tai puikiauses del jiu uszsiemi 
m as.

— Darbszi mergina, su 
cziene zobovoje ir nesivalkio 
ja naktimis ant szokiu-tai svei 
ka ir gera ateiteje motere del 
vyro. Mergina-gi kuri nakti
mis valkiojusi ant szokiu, ne 
turėdama rubežiu zobovoje— 
tai yra kaip iszkleritas veži
mas, arba niekai motere, tan- 
kiause be sveikatos ir mėgsta 
draugavima su virais.

— Jagu mergina norinti 
vyrams patikt, o yra ke szvari, 
tai kas bus isz ijosos kaip sto
sis motere.

— Daugelis moterių turi 
taji feleri, jog skaito ne misli- 
damos, tai yra ne paiso ant to, 
kokia nauda del ijuju skaiti 
mas atnesza, o kokia szkada. 
Labaiuse mėgsta skaitit apie 
“vyrus ir mergas.” vietoja pa
imt szmoteli moksliszka arba 
kninga apie svietinius atsitiki
mus.-Skaitimas tiktai tada yra 
naudingas, kada gali ka isz- 
mokt.

— Motere papiktinaneziu 
kningu ne privalo ^iminet ne 
in rankas.

— Jagu vyras yra prilau
kus del moteres ar merginos, 
tai rūpinasi ijaje visame ap- 
szviest. Vyras, kuris tiktai su 
motere bovijasi, tai laiko ijaje 
už zobovele— kuri kaip nu. 
bosta, atmeta. Nes motere per 
vyra mokinta, tai buna ran- 
krasztis per jin paraszitas isz 
kurio turi visi nauda.

® ^99 Dainų tiktai už 
su nusiuntimu w

"T) Iždaveme Didele Kninga
$3 Dainų susidedanti isz Um

I 390 DAINŲ

zJ Knyga druezei susinta. < 
gi Kas nusipirks, ras visokiu

Dainų isz visu užkaboriu ka E 
z) dainoja Lietuvoja. vi

Nusipirkite o turėsite Dainelu, W 
Per ciela meta ant visu dienelu

j “SAULE” į 
5a Mahanoy City, Pa. į

Sudže kuris sudins Mc Namarus Los Angeles

P i o s h S į i.
I 
I K 6

NAUJA KNYGA 
■PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

a 
m,

d,

Yra tai praktiezniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo. &

Ir teip sudėta, jog ka tiktai w 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos $ 
gali in trumpa laika pats per (i/ 
save iszmokti Angelskai sziek 3/ 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druezei apdarita $ 
in Franouzini raudona audima $ 
ir kasztuoje tiktai j e Kasztus S 
nusiuntimo mes apmokame, $ 

SAULE Mahanoy City |

Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje.

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

Adresavokite

A. K. Abraitis & Co.
RFAI FSTATF

137 N. I3th. St., Philadelphia, Pa.

I LAIMINGOS DIENOS.
i Tik1 yra ge- į^f/ kuris
riausins

| dūkiam 1 ‘g°Je*
į Žmonėms ką pirmiau gyvenimas buvo 
pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos 
yargiuimo, kaipo aršiausio neprietoliaus 
žmogaus; vienok kaip Pliiladelphijos 
iMKDIEAL KLINIKOS, daktaras padavė 
tikrų prieteliškų rankų Ir gorų liekarstu 
pagelbų, tad tuojaus apturėjo savo gerų 
sveikatų ir vėl pastojo išgydytiems LAI
MINGOS DIENOS.

KAD PHILA. MED. KLINIKA, išgy
do greit, gorai, teisingai, ligos neatsi
naujina ir dauginus išgydo kaip kiti 
daktarai; tad nepasigyrimai kaip kiti 
patys save augština, o negali darodyti, 
kad ką nors išgydę; bet PHILA. M 
KLINIKĄ žmonės giria. Iš daugybės 
padėkavonių pačių išgydyti. Kų rašo:

Širdingai dūkavoju ir tegul Jums Dievas 
atnagradija, kad J ęs kiekvieną serga utį taip iS- 
gydytumet kaip mane.

Mano liga, kuri pirmlaus kankino, tad jau 
visi skaudėjimai prapuolė; ar tai lytus ar pngada 
dabar visada jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda. 
Gerai valgau, taip, kad kiti pavydi man. tokios 
geros sveikatos. Vardas Phlladelphijos Mcd. 
Kliniko tegul pagarsėja po vlsį Ameriką.

Su guodone
W. Zbronskls, 140 BydlerSt. Muskegon, Mlch.

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

Mr. Julius Adams,
1237 Buttonwood Str., Philadelphia, Pa.
GUODOTIN’I TAMISTOS: Parakau aS dėkavo- 

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

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

CLINIC, nuties gubernatoriaus 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 
kraujo ligas, lukštų, 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 ligų 
lietuviškai, apturėsi tai tikrų prieteliš- 
kų rodų, nes šitas geras KLINIKAS, 
labai pasekmingai išgydo šviežias ir 
seuiau užpuolusias sligas.

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

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

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

Ųtarninke ir Pėtnyčloj nuo 6 Iki 8 vakaro

W. Rynkewiczius
-:NOTARWSZAS:-

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

OiJžiauie Lieturiszka Agentūra. Kautoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Linijų

Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drucziausiu ir 
reriausiu Laivu.
Siuncziu Piningus in 

Visas Dalis Svieto 
n*eicziause ir pigiause. 
Visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino

Iszduoda Dostovierne 
lel tu ka nori savo dali 
deiuvąje kam pavesti.

Del Draugyscziu—
Pristatau puikes Szarfas 

Juostas, K c poras, Karūna* 
Špilkas ir L L
Su kokiu nors raikaht 

kas-link Szipkorcsio, 
Piningus ir t.L

pas mine • 
teisinga

JA T į Cl 1 1 Bell Telephone Dickinson 3757 w. (
i I IV JfPT) ATfl H k 11 ^ėl daktariškos rodos galima atsišaukti, UI > I if 11V LU > J k) 1(11111110 pas Dr. Ign. Stankų por telefoną ar laiž-

O ku ir iŠ kitų šteitų, taipgi Kanados.
’ — Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj — <
Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 
miestavu daktaru miesto Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The Neto York 
Pont Oraguate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra1 i ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.

' Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name 
padirbo pui kią mcdikaliiką kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap-1 
tieką su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:

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

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

57 Pingree St.

GARBUS DAKTARE: neiš-( 
randu žodžiu padėkavojimu (i 
Tamįstai už išgydymą skau i Į 
dėjimo Šonuose ir po širdies I 
gėlimo strėnų ir skausmin-1j 
gųmėnesinių, kurių kiti vi-( 
si daktarai neapsiėmė gydy-,Į 
ti. Bet Tamistos operacija' į 
kaip ranka atėmė kentėjimą!

,o. nuo manęs. Ela Mažinacky >
. Dr. Ig. Stankus. 132s S. Front St., Phila. ?

John Akuotaitis, Montreal, Quo. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.— \ 
, Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau S 
negaliu atsidėkoti Tamstai iŠ džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet<| 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne-? 
reikalauju daktariškos pagolbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino c . 
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių x ' 
Tamstoms už^pigų ir greitą išgydymą.” >

' Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: • /
' reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo? 
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji-c 
m ą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi-k 
sol<ių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, širdies, inks- s 
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias‘nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana-S 
riu, greitą supykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų? 
'kvėpavima, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas ? 
skausmingų ir nolegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo.. Išgydau su ope- S 
cija ruptura, apendesitis, vėžį, skilvy© augančius akmenis visokius skadulius, < 
iguzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaului' 
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran- J 

’kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir V 
'gerklės. v

Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare.
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

BISCHOFF’S
2S7 Broadway 

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

Seniausi
Bankini 

Narna 
Uždėta 184Sm.

BANKING HOUSE
Kampas Reade Ulicze

Telefonas.* Worth 2822.

Szimtas Tukstancziu Doleriu (§100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greicziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pegal kursą, 
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo, 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,

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

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

Lietuviszka Agentūra

Su godone

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

Viktoras Lapinskas 
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.

4 ‘ Lietuvi sz kas 
Dainorius”j 

SUSIDEDANTIS ISZ 

390 
Visokiu Dainų 

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

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

Adresavokite := 
W.D. Boczkowski-Co 

Mahanoy City, Pa.

v :

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

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

mjHI Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu- 
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

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

M. K. Wilkewich,
3225 So. Halsted St. Dept. s. Chicago, I1L

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

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

M AB ANOT CITY, PA.
CAPITOL STO K $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.

SuT.Vdst. Raudat tūri mniu Banke sudėtu piningo.

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

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

nepaisant

reikalą su
ar dydelis,

9 ryte lyg 3 popiet.
...Subatomit...



ISZPARDAVIMAS
VASARINIU DRAPANIU.

Vyrams ir Vaikams Siutai ir 
visokiu Vasariniu Apredaliu.

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

W. RYNKEWICZ
3-235 W. CENTRE UL.

Žinios Vietines.
— Lapai visi konia nukrito 

nog medžiu.
— Panedeli apvaikszczios 

“Mitchell Day”
— Ant paczto randasi gro- 

matos del Jos. Balevicz, Mrs. 
Jos. Balevicz, Jonas Svinsko, 
Frank Czisal.

— Ne kurie' darbininkai 
ejdami isz naktines sziptos 
tvirtino buk mate ant dangaus 
szviesia kometa panaszi in gar 
singa Helley’jo kometa. Kad 
tai ne butu atsitikus teip grei
tai po Redingo ped ei tai gal 
intiketumem jiems o gal kož- 
nas isz ju turėjo po kometa 
smegenysia.

— Kun. Dargia suriszo maz 
gu moteristes utarnyko diena 
Kazimiera Ancerevicziu su 
pana Jeva Žukauskiute. .Sere- 
dos diena teipgi suriszo Frana 
Klimaucka su pana Ona Dft- 
vidavicziute duktere muso biz
nieriaus. Lai Dievas laimina 
abi poras ežiam gyvenime ir 
ant naujos gaspadoristes.

— Szv. Jono Blaivystes 
Draugyste laikys Szokius kiek 
viena Petnyczia, 8 adyna va
kare ant Kajero sales. Tie ku
rie mili szokti yra szirdingai 
užpraszyti ateiti o busite visa
me užganėdinti, kadan -gi gra- 
jins Reileys orkestrą. Inžanga 
vyrams 25^. Moterimis ir mer
ginoms 5c. (06 °1)

— Povilas Valkovicz kuris 
pataikė su spregiu Charlsa 
Deem o tas nog to mirė kaip 
tai jau apie tai praneszem pra- 
ejtam numare, tai isztirinejimo 
eudžios priesz koroneri ir pri
pažino Valkovicziu ne kaltu. 
Vienok prova perejs per Potts- 
villes euda.

— Tomis dienomis vieszi- 
naetpas ižduotojus “Saules” 
senas ir isztikiamas prietelis 
ponas Tamoszius Astromekis 
isz Filadelfijos. Buvo tai ge
ras draugas aa. D.T. Bacz- 
kausko; kaip tikimės pasiliks 
tuom paežiu del jaunu ižduoto 
ju. Praleis linksmai kėlės die
nas o priek tam atlankis savo 
senus pažinstamus Szenadori 
ir kitur.

- Simonas Milane kasnog 632 W 
Mahanoy ui., pristato in namus 
anglius, krausto naminius daigina, 
tun gera arkli ir bogie del pasamdimo. 
Savo darba atlieka atsaaaneziai ir 
teisingai. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkytes pas jino busite užganedyti.

— Da tokio puikaus lietu- 
viszko koncerto Mahanojeczei 
ne buvo girdėja ne mate kuris 
atsibuvo utarninke ant Bacz- 
kausku sales. Neeitikejo žmo
nis jog terp Mahanojecziu ran
dasi tokie artistai kurie teip 
saldžei giedotu. O kam toji 
garbe priguli ? U-gi profeso
riui Sodeikai kuris be atsilsio 
lavino savo giesmininkus. Sve
teliu buvo pilna sale o po kon 
certui pasilinksmino smagei 
lietuviszkais szokeis ir gardum 
alueziu. Pelnas nog koncerto 
ir baliaus buvo užganadintas.

— Slavokiszka draugyste 
Szv. Mikolo isz New Bostono 
laikys dideli balių Panedeli, 
»nt Boczkaucku sales.

— Arti Primrose kasikiu 
kada 12 metu mergaite ėjo na 
mon likos užklupta per koki 
tai szetona žmogiszkam kūne 
kuris mergaite butu subjauri
nęs nes toji isztruko isz jio gle 
bio.

— Užeikite in ealuna p 
Antano Masio o persitikrinsite 
kaip puiKei intaise savo baru- 
mi del juso parankumo o 
priek tam gausit ten gera sti
klą alaus.

— Saugokitės visokiu apga 
viku kurie valkiojęs! po aplin
kine gidindami ligonius už 
paskirta preke arba ' parduoda 
jums lotus ant maršo. Juk ži 
note jog tokie apgavikai ne 
ejna pas amerikonus tik tran
kosi po foreignerius nes nog tu 
geriause bizni varo.

Pittston, Pa.— Vietine 
teatraliszka kuopa po vadovis- 
ta profesoriaus Czižaucko at- 
losze puiku teatra utarnyko 
vakara Skrantuose.

Diena 26 Novemberio turės 
puiku koncertą Pittstone ant 
kurio nuoszirdžei užpraszo 
visu tautiecziu isz aplinkines 
atsilankyt.

— Kaip visi pripažinsta, 
tai pas p. Vasyliu geriausia 
užejga ant stiklo alaus nes yra 
svetingas žmogus ir kožnam 
meilingai patarnauje visame.

— Darbai czionais truputi 
pasigerino,— muso tautieczei 
gyvena czionais sutikime ir 
broliszkoje vienybėje, tik ne 
kurios moterėles badai 
labai purtosi. Oj, telegramas 
atėjo in Baltruviene, veluk 
apsimalszykit!

Isz geros vales kankytojai
Odessa.— Rusiszki laikrasz 

czei apraszo apie gervale smerti 
kelolekos sąnariu sztamo sto- 
rovieriu -burloku ne toli Ti- 
rapolo, apie upes Dmiestro, 
miestelije ne toli Odesos, Cher 
noskoje gub., teip-gi aplinki
nes kelmeluose, gyvena kelio- 
leka visokiu tikymiszku szta- 
mu, o terp kuriu vadinasi “sta- 
rovierai”, “Staro-obiasei”, 
“bieguny” 1‘shakuiny” ir t. t. 
Tie du paskutiniai sztamai ti 
ki in Dieva, nes neiszpažino 
jokios avietines valdžios, at- 
sispirineja prisakimams val
džios ir t. t. pramindami save 
tarnais Dievo o visokius vir- 
szininkus tarnais “antikris- 
taus”. Ne senei Tiraspoluje 
ir kitose aplinkinėse ketino, 
atsibut suraszas ludnasties. 
Kaimeje Tarunovkoje terp tu 
sztamuocziu tikybes pasklido 
paskalas, buk tarnai “antikris- 
taus” suraszines visas duszes 
ir jog ne reike tam pasiduot. 
Ir da kaip ant tu patycziu 
tarp tuju kvailiu pasirodė ko
kia tai zokoninke, kari davi
nėjo rodą, jog geriaus pakialt 
mirti, negu duszia užraszyt 
“antikristui.” Kada atvaževo 
virszininkai raszyt ludnasti 
ant vienos dienos, tiejei navat- 
no tikėjimo atsisakė nog pada
vimo savo pravardžių, o įkada 
jiems kerszino, jog ne gali 
valdžei prieszintis, tai atsake: 
“Mes esame tarnais , Dievo, o 
jus tarnais “antikristaus”.

Tada keloleka ypatų suėmė, 
o kad tiejei nepaprasto tikėji
mo vargszai nepriyminejo jo
kio valgio, tai vienas isz jiu

mirė nog bado; palicmeisteris 
paleido likusius isz' baimes, ba 
ir tiejei butu iniria. Dienoje 30 
Kovo s. m. staigai isz kaimo 
dingo Ona Kovalevna su dve
jotais vaiku o teip-gi ir Nazar 
Fomin su paeze ir 31 metu 
mergina ir Grigorius Kracov. 
Brolis Kovalevuos kokis tai 
Soloviev pribuvo in Tarnuoka 
jeszkot savo sesers kada da- 
girdo, jog dingo. Pra=ze tada 
savo szvogerio idant -parodytu 
vieta kur randasi jojo sesuo, 
ant ko aplaike atsakima: “Ne 
yra jiosios namie, randasi pas 
Dieva, o mes nusideįelei czio- 
nais pasilikome”..

Kada Solovievas pradėjo 
prispirinet idant Kovalevos 
parodytu vieta, kur randasi 
jiojo sesuo, nuvede jin in vieta 
isz kur yminejo akmenis ir 
parode užmurinta pecziure ‘tar 
damas: “Cze randasi tavo se
suo”— atsake Kovalevas.

Salovievas nusidavė in poli- 
cije apsakidamas viską. Kada 
ant tosios vietos suvažiavo val- 
dže ir adgriove siena, akims 
jin persistatė baisus paveiks
las. Urvoje turinezio 5 mastus 
ilgio o 2 ploczio, gulėjo jau 
apipuvia lavonai visokiosia j a 
vidaluosia ant žemes, ka tik 
galėjo matyt piie magnetines 
szviesos ba žvakes žiburį dide
le smarve gesino.

Toji urvą leidosi žemyn 
apie sieksni gylio po žeme. 
Vidurije gulėjo visiap susmu
kta lavonai, jau suglaumijia 
suaugusiu ypatų o vaikai ap
linkui gulėjo. Lavonas mote- 
res laike druezei kudyki trijų 
menesiu. Kitos velei moteres 
galva buvo net in žeme ingrus 
ta. Paskui da rado toja urvoje 
du lavonus, nepažinstamos mo 
teres ir kokia tai zokoninke ir 
sena diedeli. Tirynejimas iszro 
de, jog visi gervalei davėsi 
ant smert užmuryt per Kovale 
va, vyras Kovalevnos, kuri ant 
smert paėmė su savim dvejetą 
kudykiu. Aresztavojo Kovale
va o kada jo užklausė,— del 
ko užmurino tuosius žmonis, o 
patsai likosi gyvu, tai atsake 
jog nog jo to reikalavo o ir 
butu visus užmueziae, jagu 
butu to geide o ir pats geide 
mirties, tiktai ne buvo tokio, 
kad butu jin užmurinias. Mir
ties jisai ne bijo ba veluk nu
mirt, negu papult in rankas 
“antikristu. ’ Kovalevas sėdi 
kalėjime nepriymdamas jokio 
valgio.

Tasai tikybiszkos sztamas, 
kaip ižtirinejo sudže Zielinskis 
turėjo savo ražanezius del mel 
dimo, nes vietoje križelo kabo 
jo trikampe blekute su slavo- 
nu senoviszka rasziba.

Teip-gi pas sledovatelu ran 
dasi visokie geležinei lenciu- 
gelei kurios naudojo del var
ginimo savo kūno. Pagal nus
prendimą gydintojaus, tai mir
tis tuju nelaimingu kvailiu 
buvo greita, ba tuojaus už 
troszko. Tasai atsitikimas vi
sus gyventojus pereme Tiras
poluje ir visoje aplinkinėje.

Isz Odesos daugybe žmonių 
važiuoje pažiūrėt taja urvą 
kurioje buvo gyvi užmarinti. 
Kaip ne kurie mena, tai tokiu 
urvu apie Tiraspoli randasi 
daugiau.

Tieje navatni žmonis buvo 
turtingi ir vede dievobaimin
ga gyvenimą, svetingi, nes dy- 
deli egotistai (savmilinti), sve 
timo ne nori, nes ir savo ne 
apleidže, gyveno slaptybėje ir 
kito tikėjimo nepriyminejo in 
tarpa saves ir kalbu saugojosi.

Tokios tai naujenos ant svie 
to szitame dvideszimtam am
žiuje isz gylumos Rosijos.

Cocializmaso anarkiznias-
Socializmas be abejones au

ga. Su laiku permos ne viena 
rasi nacionaliszka reforma 
Nes anarkizma=, per savo žu 
dinstas suvis menkin eina. To
kios žudinstos visados buvo, 
visuose amžuose ir sklipuose, 
ipatingai laikia maiszacziu pa- 
litikiniu ir sunkiu laiku. Vi
suomene visados ant tokiu ne- 
doribiu pasikelineja ir tuom 
spasabu augi anarchini sulaiki 
neje. Seniau laikais da pagiri 
jagu koki karalu nudėjo ir t.t. 
Szedien svietas, aplankus dau- 
gibia klaidu, ne yra teip go
dus ant kraujo kaip seniau, 
perka anarkistas svietas peike 
ir kožnas norėtu pagerint su 
pagialba tikumo be praliejimo 
kraujo.

GRINA TEISYBE. *

Mahanojaus gyventoje! 
apie szita gerai žino.

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

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

Patentuotas regulator^ 
užsukamas isz virszaus, 
del moterių ar vyru, 81 k 

gvarantuot as ant 20 
metu. Siusem szita 
laikrodi visitns (’.O.D 
už$5.75 i rex preso 
leszas iszegzaminavi 
mui, jei nebus toks 
takom, Nemokėkite 
nei centą.

ATMINKIT,
kitur užmokėsite už toki laikrodi in $35
Su koznu Laikrodi doodam Lenciugeli.
Excelsior Watch Co. Ce"M1

Szita* Ziegorelis tiktai ji. i5 
Grinas amerikoniszko padirbimo. Puikai pada
rytas, už lai omas, isz vyrsziat e užsakomus ir 
užstatomas. 2om. gvarantytae. Siuncziam p«jr c o. 
d $8 75. Jaigu nepatink > neimk, l'ri-iusk $8.75 
s i gr.unata o gausi puiku žiedą dykai ir ziegoreii 
Hiusim pacztu Viena ziegoreii dykai jaigu pirk-1 
b už $22.50. Sakyk ar vlriszkn ar moteriszk.
Peters Co. Dept. 12. Chicago, I'll. («“”)

Jias Nori Pirkti Ar Parduoti

B
savo Namus ar Farma te- 
/ gul ntsiszaukia pas mane. 
* Pirkejiai faunu atvažuoia 
t | as mane isz visu szaliu 
'ū-^ Amerikos ir Kanados.
Faimos Mass., ir Conn., 
stekuose yra geriausios 

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

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas Ilaughney 
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr

Didelis Balius.
■ Kuri parengė Lietuviszkas 

Mainieriu Lokalus No. 1385 
U. M. W, of A. isz G.lberto- 
no, Pa. ant prszialpos pažeisto 
sąnario Juozo Gudžineviezians. 
Bulius atsibus Panedeli 30 
Oktoberio ant S. Nelz nsko. 
sales. Grajis pirmos klajos or
kestrą visokius lietuviszkas ir 
amerikoniszkus szokius. Inžnn 
ga 25^. (to 87)

liūlius!
Parengė dideli balių klubą- 

L. Citizens isz Coal Dale, Pa 
28 Octoberio ant Taylors De
fense sales, prasidės 4 adyna 
po pietų ir trauksis hg rytui, 
miizikanti pirmos klasos.

Inžanga vyrams 25c4 mer- 
gyuoms ir moteryms dykai.

Užpraszo visus. Komitetas, 
(to 87).

Naujas Audėjus-
Audžia visokes k-irpitas 

pagal naujausia būda. Preke 
30^f už mąstą. Darbas gvaran- 
tytas. (to Di c. 28).

J. Scherer
Szapas 48 N. Main st. 

Arba 624 E. Mahanoy St 
Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Puikus saluuas ant W. Cen

ter ulyczios. Parsiduos pigiai 
ba locuiuiukas nori iszvažuoti 
isz miesto. Dasižinokyte ant 
adreso: (to 89).

211 W. Center St.
Mahanoy City, Pa.

W. TRAŠKAUOKAS
Pi r m utinis Lietu v is z k as

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 00 
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.

O

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 
Garsiu Lletuviszku-Lenk szku Vaistu.

</>

,25c.
,50c.

1

25c , 50c. ir El.00. 
.........................35c.

..25c.
.25c.
..25c.
.25c.
. 25c.
.25c.

VALSTIJOS KASIJER1US LAIKO PININGUS BANKEMERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

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

D. M. GRAHAM, Prezidentas.
C.L. ADAMS, Vice-Prezidenias.

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

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

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

MOTERIŲ SIUTAI IR KOTAI
Szitas yra sztoras kur geriausia pirkti Siutus irKotus. 
Neapsigausyte jaigu pas mus pirksite.
Ceikis yra grinas vilnonis. Darbas kageriausias ir 
pasiūti pagal naujausia mada. Mes gvarantinam 
kožna Siutą ir Kotą ka parduodame.

Galima pirkti puiku Siutą už 812 ir $15.
Ateikyte pamatyti.

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Landsford.

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

prekenegu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaitai. 
Geriausius skurinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeveiikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka daiba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiaviruus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedimą^ piningu0.

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

Simona Waluna 
526 W. Centre UL, 

Mahanoy City, Penna.

GRABORIUS

520 W. Centre St. M liauoy l'i’;

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS-

102 Truy St. Dayton, O.

Kiekvienas Liet>.».szkas Sztorninkas 
teipgi jiri valo užlaikyti visada ui asu 
paikins Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruoso ant pardavimo, kad musu 
taut eezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalauta iszduoti 
piningus dovan a kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami m-.s gyduo
les, nes genis uždarbis; panluokyte 
musu tyras Lietuvi-zkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egi .tero No. 1.. 
Eg’iitero No. 2.. 
Zmijecznik........
Gumbo l.a.-zai . 
Meszkos Mostis. 
Trejanka.........
Linime tas vaikams ... 
Gyduoles nuo Kosulio . 
Liepiu Baisumas 
Anty-Lakson <lel vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.

’ nuo Kirmėlių del sua igusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.........................25c.
l.gniatraakis.................................25c.
Skilvio La.4z.ti ............................. 25c.
Gyd. užlaikmiui v iduriavimo ir

Kruvinosios.............................. 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd del uemulimo Pilvo...........50c.

ilieliai a|»siabdymui Galvos 
skaudėjimo................................ 10c.

Laižai nuo Daniu.......................  10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų................ .........................25c.
<ielezinis Kudrutiutoja* sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Lapauto.......
Gyd. nuo Grippo...............
Plauku apsaug >tojas.........
Muilas del Plauku...........
Milteliai nuo Kepenų........
Rožes Balsamas..................
Kinder B-tlsamas...............
Bobriaus Laižai................
Szvelnintojas.......................
Kraujo valytojas............... .
N ervu Ramintojas............
Egzema arba odos uždegi i 

pas Vaikus ................
Pleisteris (Kasztavolo).....
Pa mada Plaukams.......... ........... ...
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Piemens..................50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsu......... 15c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... .................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantu arba 

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

.......... 15c.
....... $1.25.
......... 50c.
.......... 10c.
.......... 35c.
.......... 25c.
.......... 25c.
.......... 50c.
.......... 35c.
....... $2.00.
........ $1.00.
nu as
....... $1.25.
.......... 25c.
............ 25c.

I

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

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 1-ta procentą, pnskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. uždirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajm. Rejentelna 
kancelari jayra rėdoma per valdiška notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
justi bankinius reikalus o pe rd ii k risi t, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczed imui in Banks, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Ex preso Money Orderi.

Rusiszkai Amerikouiszka Linija.
Vienatine be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos. 
8| dienu in Roterdama 11J dienu in Liepoju

III klasa $29. _n , .. .......... , HIklasa$30.II ” $45 rPel smulkesniu žinių kreipkitės m musui . ,, *
j ,, L Agentus ir centraliszka kontora. J ' „

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

BALSUOKITE UŽ

J.J.Moran
ANT SUDŽIAUS

BALSUOKITE UŽ

F. J. Bastiap
Ant Clerk of the Courts

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greieziausiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kt-laut in South 
Amerika ar in Australija tai tik'etus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva 
Laivakorte pas mane yra labai pigios. 
Mano agentūra yra po kaucija 10 
tukstaneziu doleriu, Ohijos Steito. 
Norėdami apie ka dasižinotijindekyte 
in gromata 2c. marke ant atsakymo. 

n audTnčū pirmai 
visai Šeimynai randasi musų No. 3 katalioge. 
Jame telpa aprašymai suvirS 200 litrų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jaj 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduole: 
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mu- 
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki $1.00. Telpa 
paveikslai ir prikėš yvairių kvepenčių ir gydau 
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydančių aparatų,

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

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

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

NAUJAS RUDENINIS TAVORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Budeniniu Apredima 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome vibus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
Jekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu 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 Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraicziu ir t, t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti,

Ilt BjoiiJ Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City. Ps

Ant Sudžiaus

R. H. KOCH
Praszo juso baisa.

BALSUOKITE UŽ

C.A.Whitehouse
Ant District Attorney.
M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotogra Vistas 

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

Puikei ir pigei nutraukė visoket Fotograf jaa 
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reinius. Ind?da in Špilkas 
Kompasas ir t.L Paribio la visokei Kelmas 
Lietuvei su virsz-uiinetais reikalai n et ar 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Fotograpijąs ant Post Kareziiu

--- ~j
Kataliogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: Armonikų 

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

Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir ‘ 
saugiai per express^ ar pačtų. Pasiusk 
savo aiškų adresą ir pačto markę, o Katalio- 
įą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant:

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

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras i u forma 
eijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adrasavokytei

J.M.Bnudzi Co; Iii Yortfc BhoHjb

Marinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavln- 
Eevonių ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tlkr% vardę, pra 
vardg, adresu ir keletu markių apturės musų No. 3 
kataliogg dykai. RnSyk Sendien, o už keletos die
nų Šita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
U34-23J8 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. ILL

Aysidirba senos maldaknyges, istorintt 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles?
Dagis, Draugas, Tėvynė ir Lt.

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery.
514 W. Spruce. Mahanoy City. n

No. 6.
O r- 

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

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Aie.

Teisinga Kra utie, nes tikras Lietuvis užlaiko
Malonus Viengencziai:

Dr.O’Mnlley iszaiszkina priežastį pasekmingo gydimo

ISZSIVERŽIMAS
Verikosele arba netikrasis Iszsiveržinias

Fuczkai ir visokios Odos Ligos.

Be jokios Operacijos, Skaudėjimo ar 
apleidimo savo kasdieninio darbo.

PRIEŽASTIS ISZGYDIMO.
1. DEL TU-Kad jojo neskaudanti metodą 

likos naudota per jin suvirszum 25 metus o 
josios naudingumas likos prisavintas per teip 
vadinamus Specialistus Rujhufos kurie jaja 
ir naudoja.

2. DEL TO-Kad suvirszpm in 12,0< 0 isz- 
gyde ligoniu, o nckurie pribuvo hz tolimu 
szaliu gydytis o kuris jis vienas pasekmingai 
tik gydo.

3. DEL TO-Juog kožna savo žodi gali 
pinigiszkai ir jiiofe-ijonaliszkai užt krint 
kuri duoda 1 goniui, o būdamas terp ju 25 
metu yra gana paliudinaneziu.

Naujausi aprasziuiai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsisaugima nežuli papuczkas, 
pleiskanas ir kitas panaszas ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton

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

Žiedu, Kryželiu, Armo
nikų, Skripka visokiu 
Mužikaliskulnstrume- 
tu, Britvu, drukuojamu 
Maszinukiu, Albomu 
Potogjafijoms laikitie 
Istoriszku ir Malda 
kningu, visokiu popiera 
Groiuatoms rasziti su

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 2fc, 5tuzinai už 
§1 Perkupcziauis 1,000 už $6 Magisz 
kos Kazytės S3. Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu, 

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS
112 Grand Street: - ■ Brooklyn N Y.

N. Y. Veiname del norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikima 
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke 

lyra 20c 50c ir Si ir užteks ant ilgo 
I laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriams apgavejams daktarams in- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytes greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

G A Fritzinger (policmonaa) Wilke* Barre 
Pa., iszgydvtas nuo sunkaus isz-iveržimo 5 
metai atgalios, no tada neneszioja jokiu diržu 
T. K. Williams anglekasis isz įlydė Park, Pa 
iszgyd tas no iszsiveržimo, 5 metai kaip 
diržą ne neszioja.
W.II.Greenwait maszinistas prie Prospect 
Brokerio, l'reslan, Pa, du vaikai 3 ir 9 
metu si m mo iszgydytas no itzsiveržimo o 
diržo neneszioja z metu.
W. II Adams fajermonas, Sheldon Alex 
Works, Wilkes-1 arte, Pa., iszgydytas no 
iszstveržimo, kuri tur jo per 15 metu.

J. M. Brundza and Co.
106 Sta. W. Brooklyn, N. Y

8100 NAGRADOS

FR. STRAWINSKAS 
Lietuviszka Krautuve 

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

F?- Strawinslcas-
1S07 Carson St., S. S.

Pittsburg, Pa.

B. RAGAŽINSKAS

Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr.O’Malley 
kuris tave PERŽIURĘS UŽ DYKA ir pasakys kas tau kenkia ir geriausia rodą kaip 
gali pasveikti. Geriau pasinaudok isz 25 metinei praktikos ir nebusi pavojuje,

Pasikalbejimas-Ypatiszkai ar per Gromata
Atsiusk adresa ir 2c.marke prisiunsim o knygute apieisz'iiveržima užpeczetytame koperte.

Dr. Alex. O’Malley
158 Washington Street Wilkes-Barre, Pa.

^Kur Liptųviszkgi ir LpnkiszLai subifculbama ir eueiraszvma

Paraszyk n u merą kožnam langelije, nu- 
meias turi but neaugsztesnis už 19. ir sudek 
teip kad ant kožno szono padaryti 45. Po 
iszriszimu atsiusk mumis ir jaigu atrasime 
kad gerai sudejiai, mes tada atsiusime jumis 
patvirtinta kvitą vertes $100 ant 4 puikiu 
lotu, 10,000 kampiniu pėdu dydumo, tik 10 
milu nog New Yorko miesto, Regulariszka 
preke tu lotu yra $199. Jaigu gerai iszriszi 
virsz minėta i-zriszima tada kasztuos tik $99 
szita suma gali užmokėt ant syk $5, po tam 
$3 am menesio. Atsiųskite iszriszima ir 
praszyk kad atsiusti jumis m a pas irinforma- 
apie musu lutas. Adresavokyte:

Reikalaujame geru agentu visur.
UO. Dept. 2, Room 912,63 ParkRov,";,!.,,

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokia 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu. 

alima gaut visokiu Arielka, 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.




