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KAS GIRDĖT?
Gavome kėlės gromatas isz 

parapijų, buk dvadszkieje ne
dorai ir piemeniszkai plusta 
ant savo parapijonu. Tuju gro 
matu netalpiname, tiktai duo
dame tokia rodą: jago dvasiš
kos piemeniszkai plusta, tai 
geriausia atsakit, ba “kaip pa- 
girrije kliKauje, teip girrioje 
atliepe.” Jagu dvasiszkieje 
žmonių neguodoje, tai pats ne
vertas yra paguodones.

Szviesus dvasiszkas nieka
dos nosies augsztyn nekele ir 
piemeniszkai ne plusta, tiktai 
kokie kiaule ir teip augias ir 
mažai turintis mokslo.

Czion Amerike ne vale pie
meniszkai plūst, ypatingai ant 
savo geradeju kurie savo pro- 
cia dvasiszkus maitina.

Jau konia visosia dydesniuo 
šia mietuosia likos investos 
pacztines kasos paezedimo. Isz 
tuju kasu yra tokia nauda už 
tebyrius bankus paezedumo, 
jog piningas indetas ne pra 
puls, ba tai randas duoda pa
ranke o matraudavi bankai ne 
bankrutina taip kaip privatisz 
ki. Antru dalikli yra priejgn- 
mas kožnoje valandoje in to
kia kasa Ir mažuose apigar- 
duosia, kur ne yra banku ne 
jokio užvedimo paežedystos, 
žmonis ejdami in paczta gro- 
matos arba laikraszczio gali 
podraug padėt savo piningus.

Nauda isz tokios kasos yra 
toke; jog tosia kasose gali tal- 
pyt nog 10 centu lig vieno do
lerio per ka ir vargingiausi ga 
lėtu kiek norint užšiezedyt o 
sziandieninei bankai mažos su
mos ne nori priymt. Piningai 
sudėti ant paczto ne prapuls— 
teip kaip tankei bankosia 
dingsta o tas dauguma akva- 
tintu ant paezedumo ir dy- 
džiauses girtuoklis pastotu pa 
czedum žmogum.

Toki bankai randa-i jau ir 
Mahanojui ir Szenadori.

Tula milijonierka isz Cleve
land© apsivedė su sunum da- 
žiuretojaus namu. Ha, kaip 
tai svietas po truputi demo- 
kratizuoje. Lig sziam laikui 
milijonierių dukters ištekėda
vo tiktai už kuningaikszcziu, 
nuogu baronu arba už angliez- 
kus lordus. Szendien milijo 
nierkom tas jau nubodo.

ENTERED AT THE MAHANOY CITY. PA. POST OFFICE 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

Ka darome, vis ne gerai, 
Visi užmanimai tai burbulai, 
Juk tai viskas del pinngu, 

Del apdumimo žmonimsakiu!

kad palautu 
Dievaž pasi

Geriausia ne kurie ižduoto- 
j.-ii padarytu, 
žmonis piktinia.
rodo beproezeis. Ta«ynes nie
ko giaro ne atnesza, tiktai 
žmonis piktina ir del saves 
blede daro. Juk jau Lietuvei 
ant tiek yra iszmokia, jog to
kiu posmavimu ne keucze, no
ri sveiko pieno o ne priszvin- 
kusiu srutu.

Nog 1 Liepos 1910 meta lig 
30 Birželio 1911 pristovoje 
New Yorko emigracijos virszi 
ninkai peržiurėjo 749,642 ypa 
tu. In sklypą inleido 605,384 
ypatų, nusiuntė adgal 14,500 
isz to skaitlaus likos aresztavo 
ta ir adgabenta in Ellis Island 
1,500 ypatų. Daugiausia kalte 
buna laiviniu kompanijų ku 
riuos paima tokius negeista- 
mus pasažierius o po tam buna 
sugražinti.

Kiek randasi gydintoju Eu
ropoje?

Toki užklausima padavė 
francuziszkas laikrasztis “La 
Vature,” o tūlas franeuzinis 

gydintojas surinko skaitli se
kanti :

Pirmutinia vieta užima An
gliję nes tenais randasi 29,000 
gydintoju; Vokietijoi yra an
tra o Rosijoi randasi 21,400, 
Frąncuzijoi 19,800, Italijoi, 
18,240, Iszpanijoi 13,000, 
Austrijoi 10,400 gyventoju.

Nog laiko prasidėjimo me
džiokles likos užmuszta 47 
ypatos.— Isz to pasirodo, 
Amerikonai yra puikus 
vikai.

j°g
szo-

Smulkmenos.
— Parižuje ira 300 Budistu 

(pagonu) ir turi savo bažnieze.
— Varle turi geriause ausi 

už visus kitus žverius.
— Valdiba Texas ira 75, 

000 keturkampiu milu didesni, 
negu už Iszpanije.

— .Kanadoje ira 219 indijo- 
niniu tnokiklu.

— Ulandijoje randasi 12 
gimnazijų del merginu.

Nauja Kubaniszka Flota.

Ne senei dirbtuvėje Philadelphioi likos padirbti du va- 
jauni laibai del sklypelio Kubos. Marina Gomez, duktere pre 
zidento Gomezo buvo kriksztu motina, (ka stovi su bonka 
szatnpano) del laivo “Cuba”. Josios Narciea buvo kriksztu 
motina del laivo “Patria”. Tieje laivai yra maži, turinti vos 
2,200 tonu. Tokie laivelei nepasistatytu vienam isz naujausiu 
Amerikonišku “dreduotu.”

Mahaiioy City, Pa. Utai ninj^s 7 Lapkriczio (November) 1911

KA REIKALAUJA
MAINIERIU UNIJ

Konvencija Anglekasiu Unijos ką 
traukėsi per keletą dienu Pottsville, Pą- 
jau pasibaigė. Ant szitos konvencijos 
likos sudaryti reikalavimai arba iszlygc^ 
katruos perduos savininkams kasikiu 
priesz iszsibaigima dabartino kontrakto 
ka pasibaigė 1-d. Aprilaus 1912m. Iszly* 
gos arba reikalavimai yra sekanezids: j 

į 
Kad kontraktas su kompanijoms butu 

padarytas tik ant vieno meto.
Dirbti tik 8-ad. ant dienos.

Pripažinimas Unijos ir kad galima butu atitraukineti 
mėnesines dokles nog darbininku mokeecziu.

Visoki vietini nesupratimai kilanezios tarpe darbininku o 
kompanijų kad butu ka greicziause sutaikomi.

Pakėlimas mokesties ant 20 procento daugiaus.
Kad dienine mokestis ligiai iszeitu ant $3.50 mainieriams 

$2.75 leiberams.
Kad kontraktoriui vale turėti tik viena kontrakta ir tik 

leiberius.
Kad neperszkadyt tiems kurie yra paskirti sverti anglis. 
Kad tonas anglies nesvertu daugiaus kaip 2240 svaru. 
Kad išrinktas komitetas perduotu szitas iszlygas savinin

kams kasikiu, o priesziugam laike turi tiesa iszszaukti darbi
ninkus ant straiko.

o

du

Dar Sausio menesi atsibus Nacijonaliszka Konvencija 
arba susivažiavimas ludianapolije ir tada iszrinks komitetą 
del perdavimui szitu iszlygu savininkams kasikiu, ir žinomas 
dalikas; jaigū kompanijos nepristos ant tu reikalavimu tai ant 
tikrųjų galima tikėtis straiko.

ISZ AMERIKOS.
Lygi smertis dvieju broliu

Washington, Wis.— Par
tneris Teofilus Hendersouas, 
panedeli likos užmusztas per 
pasibaidima arklu. Dvi ne
dėlios adgal, jojo brolis Adol
fas važiuodamas tuom paežiu 
keliu ir taisės arkleis ant tos 
paezios vietos teipos-gi likos 
užmusztas nog pasibaidimo 
arklu.

Iszkase skryne su....
Clinton, Pa.— Laike kasi

mo ant savo farmos, Burt Ro- 
drick, pataikė ant geležines 
skrynes. Pradėjo toliaus kast 
su džiaugsmu, mislindamas 
apie milžiniszkus skarbus ko
kius tikėjosi surast skryneje. 
Irkas pereistate jo akimis? 
Atydares skrynia rado joje 
sena žalnieriszka mandiera, 
pisztalieta ir surūdijusi peili.
Sumusze daraktorių aut 

smert.
Sedalia, Mo.— Robertas 

Wheatland, likos sumusztas 
ant smert per savo mokytinius, 
užtai, jog keturis vaikinus 
paliko mokslainei po lekcijų 
už nepaklusnumą. Kada da- 
rakteris ėjo namon, vaikai už
klupo ant jo ir pradėjo akrne- 
nais mėtyt. Vienas pataikė su 
akmeniu in galva ir užmusze 
ant kart. Vaikai likos aresz- 
tavotais.
Pavogė 8SOOO isz baczkos.

Dalas, Tex.— Kada Mar- 
garieta Keegan iszejo in mies 
to, vagie insigavo in narna ir 
pavogė 8000 doleriu kurios 
laike paslėpus baczkoje. Kee- 
ganiene ne tikėjo in bankas o 
buvo tosios nuomones, jog nie
kas nedasipras kur laiko pas 
leptus piningus.— Daug teip 
atsitinka ant svieto žmonims, 
kurie ne tyki in bankas. Ar 
ne geriau padėt in banka?

Senam peeziuje velnes 
kure.

Catawissa, Pa.— Kėlės die 
nas adgalos Juozas Seibertas 
turintis ezimta metu ir viena 
menesi, apsipaeziavo su nasz 
le Ona Anderson, kuri pa
baigė 77 metus.— Na, jau tie
du jaunavedžei visus tuosius 
iszlenke katrie lig eziol apsi
paeziavo.

Apszutino su verdanezia 
kava.

Hazleton, Pa.— Andrius 
Sarickis nuėjo pas savo kai- 
mina ir tenais susiginezino su 
burdingieriais. Tie paėmė nog 
pecziaus verdanezia kava ap
szutino Saricki. Skūra nog 
kaklo ir veido kone visa nus
muko ir kaip rodos isz to ne 
iszhks. Szavelskis ir Želvikis 
likos aresztavoti.

Pabėgo su murinu.
Osonto, Wis.— Gertruda 

Price, patogi 19 metu balta 
mergaite pabėgo ana diena su 
Williamu Mills murinu ir su 
juom paėmė szluba. Millsas 
buvo pas josios tęva už važ- 
nyczia ir nog senei su savim 
milejosi.

Papaiko rūkant paperosus
Isspeming, Micb.— Patrick 

Curley 20 metu senumo pra
dėjo paikt isz priežasties ru 
kimo paperosu o ant galo atė
mė sau gyvasti per nusiszovi, 
tna su revolveriu. Priesz 
mirti paliko savo broliui gro- 
matele kurioje parasze: “Bro
li Dan, praszau tavęs palauk 
ru kės paperosus del manias, 
tu ne žinai kiek aez nukentė
jau, paperosai mane prie to 
pristūmė, buvau paikas jau 
nedelia laiko. Gud bai.”— 
Isz to galima ymti paveizda, 
kad jauniem, paperosai daug 
kenke ant sveikatos, veluk 
pypke rūkyt ne kaip papero
sus, o geriause— nieko.

Vaikai suėsti per kiaules.
Matteaven, N. Y.— Praej- 

ta petnyczia du vaikai farme- 
rio Coahley, pasilikia vieni 
namie, inlindo in kiaulu tvar
tą ir likos abudu per kiaules 
suėsti. Motina tame laike bu
vo iszejus pas kaimynus.— Ne 
palikyte motinos vaiku, jagu 
kur Rzejnate.

Grindis sulūžo 9 ypatas 
pažeido.

West Chester, Pa.— Ant 
užbaigimo daraktorku susiva 
žiavimo czionais, kada žmonis 
pradėjo iezejtinet isz High 
School, etaigai sulužo grindie 
ir dėvimos ypatos likos laba' 
sužeistos. Suvirszum trisde- 
szimte ypatų inpuole in skiepą 
asztuonioleka pėdu gylio.
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Disputai su kumsztemis.
New Bedford, Mass.— Jo

nas Zieminkis, Antanas Ma- 
ciejauskas ir Jonas Mileris su- 
simusze už socializmą. Dispu
tai o po tam musztine atsibu
vo ant uliezios Washburn, 
Maciejauckas ne galėdamas 
pergalet Zieminski pavadino 
jin pabaigtu socialistu. Zie- 
minskis teip inszirdo, jog pa
gal socialistu mokslą padali
no po kėlės kumsztes Macie- 
jaucka ir Milleri. Visi tris po 
tam likos nugabenti in koza 
kur vėlaus užsimokėjo po ke- 
lolika doleriu bausmes.

Cukrus ir kava atpigo.
New York.— Cukrus in 

trumpa laika ženklivai atpigo 
jau antru kartu, nes szendien 
kaeztuoje wholesale 6,60 sva
ras.

Kava teip-gi ženklivai at
pigo ir galime turėti vilti, jog 
Gruodžio menesije susilauksi
me vėl tos paezios prekes ka 
priesz tai turėjome.
Asztuonios merginos 

apmirė nog guzo.
Syracuse, N. Y.— Hotelije 

Onondaga apmirė asztuonios 
tarnaites nog anglinio gazo. 
Daktarams pasisekė adgaivint 
penkes o likusias nugabeno in 
ligonbuti. Pravardes merginu 
yra: Duczka, Pela, Dinda 
Sielska, Kadelska, Lubik, Ku- 
liute ir Pozikiute.

Szposas universitete.
Ada, Ohio.— Kokis tai 

szmutorius insigaves nakties 
laike in kopliezia Ohio North 
ern University, isztepe visas 
sedines su “malasu.” Ant ry
tojaus in kopliezia susirinko 
ant nobažanstvos in tūkstantis 
ypatų o in szimtas jau buvo 
atsisedia ant sediniu. Drapa
nos vyru ir moterių teip pri
lipo, jog turėjo atpleszinet 
nog sediniu o ypatingai kelos 
merginos suplesze kėlės ezle- 
bes. Valdže universiteto jesz- 
ko kaltininko o kaip mena tai 
turėjo taji szposa padaryt vie 
nas isz studentu.

Narsus vaikas.
Marshfield, Ore.— Charhs 

Argill, 16 metu senumo sulai
kė truki, 10 pėdu nog degan 
ežio tilto. Vaikas davinėjo in
žinieriui signola su raudona 
skepetaite idant sulaikytu tru
ki. Jagu trūkis butu užejas 
ant deganezio tilto, tai butu 
sulužes o daug ypatų butu už- 
musztos ir pažeistos. Pasažie- 
riai teip isz to nudžiugo, jog 
sudėjo vaikinui $150 dovanu 
o geležkelio kompanije jin ap
dovanojo bilietu su kuriuom 
gales keliauti už dyka lig 
smert. .
Sugruvo tiltas

11 užmusztu.
Sacramento, Calif.— Vienio 

lika darbininku likos užmuszti 
kada.gruvo naujas -statomas 
ant American upes asztuonos 
miles nog Auburn miestelio 
Tiltas buvo 60 pėdu aukszto 
ir kada gruvo, visi darbinin
kai likos inmesti in upe.

Ilgiause lekioja.
Greicziause ir ilgiause lėkio 

je maru paukszczei, vadinami. 
Albatrosai.” Neviena karta 
drauge leke su laivu per kė
lės dienas ir karta ne pasilsi. 
Ne gali sau perstatit puikesnio 
daigto kaip tas didelis paukez- 
tis su isztiestais sparnais kuris 
laikidamasis ant oro, rodo 
sparnai nejudina, karta pasike 
lineje in debesis, tai velei da- 
lipstineje mariu putas, be jo
kio nuilsimo eina lenkt in su 
greieziausiu laivu.

Isz Rosijos, Lietuvos $£ VISU SZALIU.
ir Lenkijos.

Nubausti laikraszcziai.
Konfiskuota Peterburge 

“Riecz” No. 260 Varszavoje 
‘‘Volnij golos ’ No. 22 ir 23, 
Ekaterinodare nubausta 100 
rub. “Kubanskaja Riecz” Var 
szavoje nubausta 400
“Mucha”, Smolenske nubausta 
250 rub. “Smolenski Viestnik’ 
Ekaterinoslave nubausta 300 
rub. ‘ Ekater. Utro”.

rub.

Nekalti pasniergti mirtim
Ekaterinoslave buvo pas

merkti mirtin 9 žmones už vir 
szininko užmuszima. Vėliaus 
paaiszkejo, kad virszininka už 
musze ne pasmerktieji, bet 
“ochranos” skyriaus agentas 
Gržiminskis.

Ankstyba žiema.
Žemajame Naugarde jau ke 

linta diena važinėja rogėmis. 
Prie to dar ir szalcziai nemaži.

Liepojus.
Liepojuje suskaityta 83 tuks 

taneziai 650 gyventoju, kuriu 
tarpe 25 tuks. 497 latviu, 17 
tukst. 657 lietuviai ir lenkai, 
10 tukst. 308 žydai, 9 tukst. 
617 vokiecziu 9 tukst. 244 ru
sai, 1 tukst. 180 kitažemiu 171 
igaunis ir 157 magometonai.

Rusijos promonije.
1910 ra. pabaigoje Rusijoje 

buvo 15 tukstaneziu 721 pabri 
kas, Kuriuose dirbo 1 milijonas 
951 tuks. 955 darbininkai. Tie 
ji metai pripažinta buvę geri 
pramonijai. Geriausiai sekasi 
audeklu pabrikams, paskui ne 
blogai eje poperio, o taipogi 
metalu pabrikams ir žymiai 
pakilo plytų cemento odų ir 
degtuku pabrikai. Pagalinus 
daug parduota ūkio maszinu 
ir in raukiu.

poli-

Rado senus piningus.
Apie kaima Blyezeryvoda, 

Zutkovskam paviete, Lenki- 
joi, bernas iszare molini puo
dą su sidabrineis piningais 131 
sztukius. Tieje piningai pa- 
ejna nog 300 metu. Pagal 
rasztus ir žmonių pasakojima, 
tai artimoje girrioje ketina 
rastis dydeli skarbai kurios 
ketino paslėpt gyventojai nog 
Totorių ir Turku.

RYGA.
Meilus broliai.

Rugsėjo 24 d. atėjo in
cija ezaltkalvis fabrikos Felze- 
ro Juozas M. ir pranesze, kad 
jo tikras brolis Antanas jam 
dviejose vietose pradūrė szona.

Jauna vagilka.
M.E., 14 metu mergaite, tar 

naudama per nesziote Stulpu 
gatv. No. 56, szeimininkams 
iszejus pagriebė 160 rub. pini, 
gaiš, daiktu už 370 rub.— isz- 
bego,

Besiginczijent apvogė.
Netoli rumu Latviu Draugi 

jos besiginezyjant su vežeju J. 
Staketui (isz Bauske) nežinia 
kas isztrauke kapsziuka su 30 
rub. ir vekseliu ant 4500 rub
liu.

Baisus arklys.
Raudondauguvije, prieszais 

fabriką “Valdezleschen” nusi
traukė pririsztas arklys sunkiu 
daiktu važiotojo Riszalio ir 
užpuolė G. Tribisa 19 metu 
vaikina. Insiutes arklys pradė
jo vaikina dantimis kandžioti, 
parvertė ant žemes kojomis 
suspardė taip smarkiai, kad ta 
vargsza in ligonbuti nugabe
nus, pasirodė petkaulis per
laužtas.

Dydcle ugnis 
ant Filipinų.

Manilla.— Kiniszka dalie 
miesto, kur daugiausia gyveno 
kineziku sudege, ugnis pada- 
ridama bledes ant vieno mili
jono doleriu.

Butu sudegins vidurmiestis 
nes vaikas prigialbejo ugna- 
gesiams ir ant galo pasisegė 
užgesyt.
Skcrdyne turkiniu 

moterių ir vaiku.
London, Angliję.— Pul

kauninkas Montague kuris 
randasi turkiszkam vaiske da- 
nesza in angliszkus laikrasz- 
ežius apie bjaurybes Italijonu 
kurie skerdže nekaltas mote- 
res ir vaikus. Sztai 
raszo:

“Esmių priverstu 
jums szita telegrama 
džiu idant krikszczionLzkas 
svietas žinotu apie bjaurybes 
Italijonu kurie vadinasi save 
krikszczioniais. Užėjau in vie
na grinezia, radau joje 120 
nužudintu moterių su vaikais, 
kuriu rankos buvo surisztos, 
kūnai baisei sukapoti ir suple- 
szinti. Vienam isz maldnamiu 
suradau in keturis szimtus mo
terių ir vaiku nužudintus jog 
vos galima jiais pažint.

Ar-gi tokioje europiszkoje 
kareje tokis barbariszkas viesz 
patautu? Ar-gi Angliję ne 
gali uždrausti tokes skerdynes 
ne kaltu moterių 
Sunku tai intiketi o bet yra 
tai tikra teisybe, nes taisės 
bjaurybes pats savo akimi re
gėjau. Ir tai tokius žvėris. 
Popiežius palaimino priesz isz- 
keliavima in Tripoli!”

ka jisai

siunsti 
ir mel-

ir vaiku.

Akivos Žinios isz Lietuvos.

moterei o ve 
trirublinia bu 
paregėjus pui 
nemislindama 

bumaszkos ir

Atsitikimas su oszka.
Kauno gub. Slabadosia bu 

vo turgus. Tula motere atvede 
ant turgaus parduoti oszka. 
Nepoilgam atsirado kupezius 
kuris susiderejas su motere ant 
penkių rubliu. Kupezius isze 
me piningus du sidabrinius 
rublius padavė 
liaus iszemes 
maszka. Oszka 
kia popierelia, 
daug, capt už
butu sukramtus, nes motere 
pagriebė oszkai už barzdos ir 
iszgavo sveika bumaszka.

Štokas vandens.
Daugeluosia szalise Lietuvos 

yra dydelis stekas vandens. 
Tieje ka gyvena prie upiu tai 
ne turi tiek vargo, nes kurie 
gyvena toli nog upiu tai turi 
dydeli varga, neturėdami 
vandenio ne laszelio, turi va 
žiuoti net dvi miles jeszkoti 
vandenio. Visos pelkes iszdžiu 
vo o visur sausa. Katrie turi 
szulinius tai laiko užrakytus 
per ne kurios žmonis ne gali 
ne pasisemt vandenio ant užge 
sinimo troszkulo. Daug randa 
si tokiu ka priverstinai 
pirkti vandeni. Dabar 
karezemos visos pilnos.

Joniszkis.
(Sziauliu pav.). Poszupiu 

kaima, Paszvitinio valscziaus, 
aplanke skaudi nelaime! Vi
durdienyje iszkilo gaisras įjir 
sudege 3 ūkininku namai: But 
kaus, Jasaiczio ir Vaineikio. 
Drauge su javais sudege ir ne
senai suvežti javai. Butu nau
dinga jeigu to kaimo aplinki
niai valstiecziai ateitu padegė
liams in pagelba, paszelptu ja
vais ar paszarais padegėlius, 
kol jie prasigyves... Nelaimėje 
kiekvienam žmogui reikalinga 
broliszka meile ir pagelba.

turi 
norą

Kaiminis daktaras.
Kaimia (ne sakieiu) givena 

daktaras žinunas, labai garsus, 
net už kelolekos milu. Asz aki 
vumu patrauktas leidausi pas 
ta stebuklinga ” daktara”, kad 
persitikrineti api stebuklinga 
gidima.

— Kaimas K. randasi Sei- 
nu paviete, ne labai toli no to 
pavietavo miesto kur net du 
daktarai apsigivenia. Kada 
pribuvau in kaima K-, pa
klausiant einanezio žmogelo, 
idant paroditu, kur givena 
daktaras. Doras dzūkelis, dira 
telejas ant manes su pasigailė
jimo tari:

— Gal buc vaszecius isz to
li, kac api musu daktara, kur 
givena ne žinoce.

— Žinoma isz toli— atsa
kiau ne prisipažindamas, jog 
no Serijų.

Dzūkelis, parodias man grin 
ežia nuėjo sav. Daejas in pa- 
rodita vieta, pateminau, jog 
grinezia, kurioja buna “dakta 
ras” niekuom neatsižimi no ki 
tu grineziu. Nes szale grin 
ežios stovėjo pakinkita karieta, 
pora briczku ir pora mužikini 
vežimu, apart to api 36 ipa- 
tos pribuvusios pekszczios, ku 
rios, spaudėsi prie duriu. Sto
jau ir asz in glitą, kaip laikia 
velikines spaviedes prie spa- 
viedniezios ir laukiau kaleinos 
Na, ir už valandos gavausi in 
vidų. Inejas, radausi gana rui- 
mingoja stuboja ir szviesioja, 
kurioja duvo api 15 ipatu; lau 
ke savo kaleinos. Už stalo se- 
bejo ’’ponas daktaras”. Szale 
jojo kelolekos metu vaikas, 
kaipo “sekretorius”,mat dakta 
ras norint mokėjo stebuklingaj 
giditi, ne mokėjo stebuklingai 
skaitit, ne raszit

Pasiredas pusėtinai, nes mu 
žiki-zkai ir szvarei. Tuojaus 
pnbuiszo klausia:

— Praszau pasakie prazvisz- 
ciu.

Gavės atsakima, liepia se
kretoriui užraeziti in kninga ir 
tuojaus raszo receptą isz pa
prastu bobiszku žolu— ir pa
duoda ligoniui.

Api liga suvis ne klausia ir 
ne kvoezia.

Laikais tiktai peržvelgiąs 
pribuisza no galvos lig kojų, 
tarė:

— Vaszecius pas mania pri
buvai, kada daktarei negalėjo 
iszlekavoci.

Del visu rodą davinėjo, nes 
juokingiause buvo, kaip davi
nėjo rodą del ligonio geltligia 
apimto.

Kada ligonis atsisėdo sziteip 
daktaras kalbėjo:

— Turi valgic per devines 
dienas ant tuszczios duszos po- 
trejes— devineres utelu pabar- 
stitas ant sviesco su duona, ant 
piec szvieže szilta duona daži- 
co meduja, maudzitis sziltame 
vandenija druezei užsudzito, 
giarc pienu kumiales ir vieku 
valgic ka cik norėsi.

Na ir už tok;as ir kitokias, 
rodąs ponas “daktaras” gause 
užmokesti įminėja: sidabrą 
auksa, mesa,kiauszimus ir vis
ką ka kas davinėjo. Jagu pri- 
buvineja ant rodos prasti žmo
nelei, tai ne divai,ues j tigu ir 
dvarponei ir szviesesni žmonis, 
pas ta kaimini burtininką glau 
dėsi, tai jau nežine ka api 
tai misliti.

Ar-gi maczije kiek, jagu vi
sokie rasztai apeaugineja žmo
nis no visokiu apgaviku ?

Vilnius,
Neužilgo žada pradėti eiti 

du nauju laikraszcziu: “Auez- 
ra” ir “Bendrija”.

Prie “Rūtos susidarė gimnas 
tu kuopa. Josios nariai pasiva
dino “juodvarniais”,



Po Apgloba Motinos Dew
— Bankeris Wolfas daue- 

sze man, idant ka greicz'ans*- 
pributau in Viedniu. Tasai 
telegramas mane nerimanj- 
labai. Paskutiniuose laikuose 
priviso daugelis bankrotu, jog 
isz provu niekad ne gali iezei- 
tie. Jurgis dabar turės su ma
no provomis darbo in vales. 
Ne viena karta gailėjausi, jog 
visko ne pardaviau.

Už adinos po tuom jau Br.i- 
zikas buvo ant kelo in Vied
niu.

Praėjo nedele— poni Ona 
ne aplaiki no vyro jokios ži
nios. Kad norint Jurgis para- 
szitu kelis žodžius ir tai ne. 
Praėjo dvi ir tris nedelos— ži
nios neira.

Ant galo po keturiu nedehi 
ponas Brazikas sugrįžo, nes 
kokis? Stojo priesz paczia nu- 
vargias, pražilas, susikupri- 
nias suvis ne tas pate žmogus.

— Del Dievo szvento! — 
paszauki poni Ona paregėjus 
vyra,— kas stojosi? kur Jur
gis? pacziuli, kur Jurgis?!

— Sudrutink, pacziule! 
Ranka Dievo sunkei mus da- 
lipsto, bukie drąsi— Onute 
praszau tavęs! Muso sūnūs...

— Dievas dalipste? Ka mu 
so sūnūs ? O teip baisi nelaimi 
turėjo mus patikt, jago jau tu 
dalipstejimu Dievo pripažinsti 
ir Jurgi muso sunum pavadi
nai. O Vieszpatie kas su juom 
stojosi!

— Praszau ponios, atsiduot 
su visais kentėjimais Dievui. 
Jis daduos pajėgu— atsiliepi 
balsas no duriu.

— O, tai kuningas gerade- 
jus?—paszauki poni Ona.— 
Teip, matau, jog dideli nelai 
mi mus patiko, - jagu mano 
pats nusiunti pas kuninga ge- 
radeju; matomai nelaimėje su- 
siminksztino ir kitokiu stojosi.

Teip, dasimielinu— sūnūs 
muso gal ne gyvas.

— Kuninge prirengkie ma
no pacze, ba tai ne akmenine 
szirdis, tiktai kaip kožna moti 
na, tai jau del josos labai dide 
lis sopulis ir labai sunkus ant 
nukentejimo.

Kuningas prisiartino prie 
ponos Brazikienes ir tari mei
lei:

--Juk poni esi isztikima 
duktė Bažniczios szventos? 
Tai žinai, jog viską ka Dievas 
ant mus uzssiuncze, turime su 
nusižeminimu priiminėt.

— Vardan Dievo priimu ta 
križiu, kuri ant manias Die 
vas užsiuncze. Nes aez mieli
nu, jog Jurgis ne numirė nesu 
sivienijas su Dievu? Pasaki- 
kie man mano vyre, ar aprūpi
nai musu sunu kaip reike ant 
amžinos kelones?

Brazikas nuleido galva ant 
krutinės ir nieko ne atšaki.

— Kalbėk, man, meldžiu 
tavęs! Juk jiojo kuna parga
bensi, idant galetau palaimint, 
kol sugriž in žeme.

— Onute mano, brangi pa- 
cziute! jaucziu ciela naezta nu 
sidejimu, ka mane slogina— 
gal protą prarasiu!

— Tai Jurgis numirė be 
dvasiszko suraminimo? Kal
bėk, kokia smerte numiri?

— Isz rankos žudintojaus!
— O motin u Dievo! Dingo 

mano viltis! ir tu ant to pavė
linai? tai aez esmių pirmutine 
kurios maldų ne iszalausei!

Poni Ona puoli ant žemes.
Mažiuki Manuka .'pripuolus 

prie motinos ir paėmus usz 
kaklo verki garsei:

— Motinėlė, tai apie tavo 
Mariukai Mamite, mamiteli 
atidarikie akis.

Ant galo atidari Ona akie, 
prispaudi dukriuke prie kruti
nės ir pamaželi sznabždejo:— 
Melskies anioleli, melskies už 
Jurgi.

— Atsiduokie Dievui!— ta 
ri kuningas.— Motina Szven- 
cziause tikrai ponia eunus ne 
apleido ir ne pavėlins jiam 
dingt.

— O kuninge geradejau, 
aukso tavo žodžei! Ar isztikro 
tu teip mislini, jog Szvencziau- 
se Marije ne vieno ne apleidže, 
kas josios pagelbos reikalau
ja?

— Sūnūs ponios būdamas 
da jaunutelu, tankei prie jo
sios meldėsi gal ir paskutinėje 
valandoje .pabudino gaileste 
jio szirdije už nusidėjimus.

Kada josios užklausiau: buke mano pati, 
Jieje su džiaugsmu sukliko: tu mano Jonuti! 

Gyvensiu meileje visada, 
Nepamesim vienas kito niekada.

— Kur Jonukas?

— Szirdingai dekavoju už 
žodžius ramibes. O kad tai 
Dievas priimtu jin in savo 
garbe.

Brazikas stovėjo su nuleista 
galva, ka:p nutirptas, kaip 
didžiausei prasikaltias lauki 
viroko smerties.

— Tu norint tuom gali su- 
siramint, jog ne esi tame nie
ko kalta— tarė po ilgam tile- 
jimui, kad tuom laik asz, tu
riu pakelinet peklines kaukes 
ir iszmetinejimus savžines. Tai 
cielai nelaimei, asz esmių kal
tas. Dovanok man— prižadu 
už tai pakutavot, pripažin«tu 
teisingiste Dievo: ranka Viesz- 
paties mane dalipste.

Ne galėdamas isz graudumo 
žodi prakalbėt, pati .padavė 
jiam ranka sutaikos, kuris pa
griebiąs spaude szirdingai, ap
liedamas aszaromis. Kunin
gas tuom laik rūpinosi juosius 
suramint, žodžei jojo plauki 
kaip didžiauses vaistas ant su
geltu juju dusziu.

Brazikas velei atsigrižias in 
pacze kalbėjo;

— Asz tau ne viena karta 
sakiau, jog Dievas tavo mal
dos ne iszklausis ir kad jau 
atsinoretu tau mane prive- 
džiot. Szendien-gi tavo vir
ažus— bet nieko ne laimejei.

— Ach asz prijaucziau, jog 
reikes dideliu auku ir didelio 
pasiszventimo, del to-gi viską 
su kantrumu nukentesu. Gali 
dabar apsakit man viską, ant 
visko esmių pasirengus.

Brazikas dirstelėjo ant ku- 
ningo, kuris supratias jiojo 
ergeli, su galva lingtelejo, duo 
damas ženklą, jog gali eakit ir 
dadave.

— Pasakimas teisibes tan- 
kiause buna giduole geriause. 
Kas stojosi, jau ne atsistos, ne 
nepersimainis.

Brazikas atsidusias gilei pra 
dėjo apsakinetie:

— Kada pribuvau in Vied
niu, lauki mane ant stacijos 
mano bankeris. Kalbėdami 
apie mažos vertes daigtus, da 
ejova jojo narna, kur—- kaip 
jie kalbėjo— galesiva sau be 
jokiu perszkadu pasikalbėt. 
Prie vino kalbejova pirmiause 
apie prekistes veikalus, o pas 
kui apie muso sunu. Dasiži- 
nojau, jog mudviejų sūnūs ap
gavo mane įminėdamas pinin
gus no mano bankieriaus o ir 
padari daugeli skolų. Mano 
bankeris žinodamas apie mane 
ir mano turtą iszpirko visus 
abligue, ka ant mano vardo 
buvo ižduoti. Asz padekavo- 
jau jiam už tai, ba jis žmogus 
gerai padari, jog sarmata ati
tolino. Kartavimai, paleistu
vei draugai, cukernes, mer
gos— viskas ta muso sunu in 
niekus paverti. Ka tik ne nu
miriau, kaip bankeris padėjo 
priesz mane dideli pundą ab- 
ligu ir vekselu.— Ar tas vai
kinas papaiko!— paszaukiau 
ant mano gilukio suma skolų 
da ne pavirszino piningu ma
no sudėtu banke.

— Asz tuojaus liepiu jin 
paezaukt!— paszaukiau uszpi- 
kias.

— Ar paezaukt— atšaki 
bankeris,— tai jau ne galima, 
ba sunns pono iszvažiavo in 
Viedniu.

— Taisės popieras turu pir- 
miause peržiuretie gerai; pri- 
bueu pas poną rito.

Geras daiktas,
Jagu buna balukas, 

Nes tankei būna niekas; 
Viena boba, pavarė vyra, 

Ba jin iszrado ne giara. 
Zmogelisjiaip pelukas sed>-jo, 

I-zsiži ti suvis ne galėjo.
O ka? žmogelis senas, 

Tai jau ne giaras.
Ne žinau, katroja dienoja, 

Mandink subatoje, 
Luzerne buvo puikus balukas, 

O bus pamintas.

— Gerai, gerai, praszau po
ną, nes da asz noru ponui pa
duot viena gramata uszpecze- 
tinta.

Gromata buvo adresavota 
pas mane; tuojaus pažinau ran 
ka Jurgio.

— Ar isz proto iszejo?—pa 
mislinau, pleszdamas koperta, 
dabar perskaitisu o raszi teip:

“Dovanok teve! Padariau 
tau daug bledes ir rupestes, 
atsiduodamas kortom ir paleis 
tuvingam gyvenimui, o kaip 
tas stojosi, pats ne žinau. Nes 
žinau, jog nupuolau, kaip bai
mes Dievo ne tekau, kaip Die
va isz szirdies iezvariau, ba 
stojausi atszalusiu del tikėji
mo. O kad butau pasilikias pa 
bažnu, kaip mane brangiause 
motina iszmokino ir užaugino, 
ne butau szendien piktadariu 
akise locnu tėvu. Pats saves 
turu bjaurėtis. Da priesz dve
jetą dienu nežinojau, idant pa
lukai no skoles teio užaugtu. 
Ne turu drąsos stotie priesz 
jus in akis. Kada szita groma
ta daeis juso ranku, jau asz 
busu ant kelo in Amerika. 
Melsu Motinos Dievo, idant 
jus mano brangus tevelei sura
mintu.

— Szitai matai poni, jog 
sūnūs tavo už nusidėjimus tik
rai gailėjosi ir meldėsi. Szven- 
cziause Marije jiojo paskutine 
je valandoje ne apleis.

— Dasižinojau— kalbėjo to 
lau Brazikas — jog Jurgis isz 
važevo ant Antverpo. Tuo 
jaus leidausi in kelone. Pribu
vęs in Antverpa, nesigailėjau 
piningu, kad tiktai surast su
nu. Perjeszkojau visus hotelus, 
peržiurėjau vardus ir pravar
des tuju, ka iszplauki in Ame
rika, ant nelaimes ne ženklo 
Jurgio. Dasižinojau tiktai, 
jog ketures dienas priesz mano 
atvaževima, nuplauki in Ame
rika Juozas Skurnickis, sūnūs 
kupcziaus no Grodzkos uli- 
czios kaipo agentas vienos di
deles firmos. Pas jin nusiun- 
cziau telegrama, idant man da 
nesztu apie Jurgi, jagu su 
juom kur sueitu. Mislinau jog 
gausu atsakima, ba ir už atsa- 
kima užmokėjau, o bet jokios 
žinios ne aplaikiau. Vienok 
ne paloviau jeszkojas. Ant 
kart sunkei apsirgau ir pri
verstas buvau pasiduot in na
rna milaszirdingu seserų, kū
rėme pergulėjau suvirez nede
le.

Pasitaisias sziek tiek, nusi- 
daviau ant palicijos ir czion 
dasižinojau apie baise žinia.

Policije rado viename isz 
kanalu priemiesczio Antver 
pos kuna nepažinstamo vyro, 
kuris, kaip ant daugybes žai- 
dulu pažino, jog likosi pir
miause nužudintas o paskui 
inmestas in kanala ir jau kū
nas buvo pagadintas. Isz paro- 
ditu man popieru, koreis rado 
prie negyvelo, pasirodi, jog tai 
buvo musu sūnūs, Jurgis. Poli 
cije man inteiki apart pugila- 
reso, jiojo metrikus ir diploma 
pabaigto mokslo. J urgis jau bu 
vo po žeme. Per taisės kėlės 
nedeles daugiau turėjau rūpės 
tęs negu per ciela mano gyve
nimą.

(Toliaus bus.)

Naujas Iszradmias.
Sulaiko puolanczius plaukui, prigialbsta 

E laukams augti. Turime tukstancziu pade- 
avouiu. Iszsiuncziame dykai geras i n forma 

eijas apie priežastis puolanczius plaukiu ii 
kaip t&me užbėgti, adreiarokyte:

J.M.Bruūzi Ct; Vii Y»rt t BreikJja

Visi vyrai ant baluko nuėjo, 
Ir net lig 12 naktį sėdėjo;

Kada namon parėjo,
In grincze in ėjo, 

Senukas vyras, su vaikais ant 
žemes gulėjo.

Kur pati buvo, ne kalbesiu, 
Veluk del saves pasiliksiu, 
O jagu norite pabaiga gir

dėti
Turite patis dasipraeti.

O tu boba netikus, 
Kad tu butu m maža pastipus, 

Vaikelus augini,
Ir juosius piktini.

* * *
Isz vieno pleiso gromatu ga

vau,
Nes isz josios ne naudojau,
Savo pravardes ne padėjo, 

Tai gromata in gurbą nuėjo. 
Akyva ž nute buvo, 

Kaip dvi bobos susirokavo, 
Ant galo vaina pasikėlė, 

Ne mažai gaivu perskele.
Kas buvo toliaus,

Ne sakysiu daugiaus, 
O kas nori pas mane raszyti, 

Tai turi pasiraszyti.
* * *

Ten kur Džerses steite, 
Kumberlando paviete, 
Kėlus bobos susitarė, 

Kuopele Ražancziaus sutvėrė.
Ir tai prisirasze tokiu, 

Kad daugiau buvo nieku, 
Savo pasiutima varo, 

Net dorom moterem sarmata 
daro!

Tai mat insiprasze,
In Rožancziu insirasze,

“KATALIKAS”——a
f 12 PUSLAPIŲ DIDELiO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.

Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas 
_ Keivergas mieste Chicago, Ill.

Metams Eėšuoja: 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 raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” beparty- 
viškas laikraštis. c

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

PASTABA: Kas prisiris $4.00, tasai gaus “Kataliką” visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes S3.50.

Kas prisius $2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties 
Zalgiriais, Lietuvos žemlapį ir Šv. Tėvo Pijaus paveikslą.

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

R T J H j 1 Bell Telephone Dickinson 3757 w.I IV Dėl daktariškos rodos galima atsišauktiVI • 11* 11’. litu U tcililv U M pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš-
0 ku ir iš kitų šteitų, taipgi Kanados.

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

1 Dabar įrengė savo locna ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame namo 
padirbo puikią medikaliską kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap- 
tiekąsu geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisinga pagelba, iš
sigydo ir palieka sveiki, btai ką liudija patys ligoniai:

,,Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 
nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus. 
Daug daktarų atlankiau, bot nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos. 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
„Siuomi 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.

1 57 Pingree St. Dr. Ig. Sunkus.

GARBUS DAKTARE: neiš- 
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 manąs. Ela Mažinacky 

1325 8. Front St., Phila.
S John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: ,,Meilutis gydytojau.— 
\Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 
f negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo datik pusą liekarstu sunadojau bet 
C jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne- 
\ reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino 
į mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių 
S Tamstom s už°pigų ir greitą išgydymą.”
s Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
} reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo 
S visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji- 
5 m ą ir nedi^bimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi 
jsoltių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, Širdies, inks- 
? tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias‘nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana 
čriu, greitą supykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsimą, sunkų 

kvėpavima, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas 
skausmingų ir nolegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su ope- 
cija rupturą, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, 
guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir 
gerklės.

Dr Imlius Šiaulius, 11 D. l22,Phs?-d®rohaii p*'“1,□ / Philadelphia, Pa.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare.

Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

Tik AntTrumpoLaiko!
2-TRO. Meto “Linksma Valančia” labai 
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu 
talpinasi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu 
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos 
Žineles.4Naminis Daktaras, teip-gi visokiu 
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks 
SzitaKnyga turės skaitimo per visus metus.

P R eKe~~tTk~~Ž 1.OO.
Nusipirkite o Nesigailesite.

Ir tai tokios netikia, 
Nog visu valkatų atlikia.

Maža viera,
Ir giaro neyra, 

Tokioms kugeli neszioti, 
Ne in Rožancziu prigulėti.

* * *
Kur ten Bostono szale, 

Apsivedė zuikis su kumele, 
Szirdeles pora, ne yra ka sa

kyti,
Ne apie tai garsinti, 

Menkas vyrelis,
Kaip zuikelis,

Da j'aunas vyrelis, 
Kaip zuikelis.

O tu sutverime, kaip tu isz- 
drysai,

Jagu tokia dydele mergina 
iszrinkai!

Tik j'uokus padarei, 
Kaip su jia apsivedei. 
Visas miestelis juokėsi,
Net už ezonu laikosi, 

Vos penkios nedelos suej’o, 
O j'au kėlės vainas turej’o. 
Pradeda stuboj'e musztis, 
Net laukan turi ristis, 
Ant poreziu ir uliezios, 

In koza patenka visados. 
Milžinas boba, ka nori tai 

daro,
Tankei savo vyra lauk isz 

varo,
Kele pikniką, 

Vyreli laiko už nieką. 
Arba nugirdo ta žmoguti, 

Paguldo in kamputi, 
Pati ka nori tai daro, 

Net duris užsidaro.
O tu mažiuk, 
O tu kvailuk, 

Szlektai padarei,
Jog su tokiu milžinu apsi 

vedei!
Aez ne žinau, ka tai yra, 

Jog dydele boba gauna maža 
vyra?

Ka nori su j’uorn daro,
O tankiausia pavaro;
Per žandus tviszkina, 
Prie visu paniekina.

Ir tai: j'uom bobų dydesne, 
Turi vyra mažesni,

Jau tiktai ant juoko, 
Jagu ne gauna kitokio, 
Tpfu po ezimts negelu,

Ir ant tokiu ponui

„Jus niaeie išgelbejote”!
taip rašo išgydyti žmonės, «kaip kiti dak
tarai ir visokį vaistai negalėjo išgydyti».

Aš AMBRAZEJUS STAKNEV1ČE prlelunčia Phlla- 
dtlphijos M Klinikos gintinam daktarui padOkavoną už 
gera? liekarstas kurios nustumO nuo manąs ligos akme
ni, ką slogino perkelis metus, nes pirmiau didžiausi 
akademčikal daktarai iš New Yorko gyd(5, o visi jie ne

galėjo pagelbsti, — o ’ hlladelphljos M. Klinika | trumpą laiką sveiku padarO ir tikiu bū
vi sveiku vl-aln. P r t ii ž čyjn Klinikai ilg > gyvavimo ir vlelems lietuviams, kurie serga, 
aad kreiptus Į Phil. M. Kliniką, kori tikrai gerai tarnauja ir sergantiems sugrąžina sveika
tą už ne brangiai. Ambr. STAKNEV1ČE, Fulton County, Norris, Ill. Box 102.

GUODOTINAS DAKTARE: Šiuoml danesn, kad dar nč pusąllekarstą nesuvartojau, 
o jau e?u sveikas ir daugiau gydytis nereikalauju. Širdingai dOkavoju už gydymą ir labai 
geras liekarstas. Dabar dirbu mainose. Jurgis Baceviče, Box 5, Rush Run, W.Va.

GUOD PONE: ApturOtas liekarpfas suvartojau, —joe yra ląbai geros, nes nuo var
ginamos ligos galvos, krutinėję skaudėjimo Išgydo, nei ant visos sistemos dabar jančluosi 
gerai sveikas. Esu labai dėkingas. Tony M at a šk e vi č,

117 Plumpton st Washington, Pa.
Labai daug padCkavonių už išgydymą nuo visokių ligų, Philad. M. Klinikas turi kasdie

ną Kaip kiti vijoki daktarai neišgydo, tai š t iš Klinika? ir tiem? sugrąžina sveikatą, — be 
peilio, be pjamtymo, be operacijos, — vienok su t'kr<>m», geroms liekarstoms, kurias tik 
gamta Ir mokslas išduoda, kaip Amerikoj, taip ir iš Europos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KĄD 
TEISINGAI GALI BŪT IŠGYDYTU

nuo įvairių Ilgi} kaip slapti], taip ir kitų, kurios užgula, kaip iš viršaus taip 
ir viduriuose kūno, kaip šviežiai užpuolančių taip ir nuo apsenėjusių, kurio& 
tik suteikia nesmagumą ir skaudėjimą, KAIP VYRU taip ir MOTERŲ nes 
velkamus. BUSI IŠGYDYTAS, atsilankyk, o jei toli gyveni, tai aprašyk 
nesveikumus-Hgą lietuviškoj kalboje, o apturėsi rodą, pagelbą ir tinkamai 
sutaisytas Šviežias liekarstas iš geriausių medikamentų, kurios gali išgydyti. 
NEAPSIRIK, NESUKLYSK, bet visada ateik, ar rašyk ant Šito adreso :

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut Street ■■■ Philadelphia, Pa.

V A T A Nuo 10 iki 4 po piet. NedOlloj nuo 10 iki 8. Vakarala
V 21 Lj A.L1 Utarnlnxe ir Subatoj nuo 6 iki 8 valandai.

Suv. Valai. Ruidaa turi musu Banke audetu piningo.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga 
Procentą pritl-dmu prie tavo piningu pirma

M A II ANGY CITY, PA.
CAPITOL STO K .'5 (H)0. SURPLUS IR PROFITS $300,000.

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
Herata, Jonas Degutis 
Jurgis durnelis
Kaip Agute del saves rinkosi jauniki 
Rustibe
Tuszczes dvaras
Baime per tris naktis 
Gudri motere
Nedoras tėvas 
Simukas ir Magduti 
Žvirblei

Trumpos Istorijos.
Pasibaigė gerove 
.Milaszirdistes nagrada 
Iszmintingas mužikas 
Ar turi adata 
Juokinga klajda 
Stasiukas ir Urszule 
Juokinga pasakaite 
Vaito prisakimas 
Netikėta geradejiste 
Pirkimas velnio
V aidulis
Jurgis kokiu mažai
Tomila
Mokink tingini ne lazda nes badu 
Kupcziaus laime ir nelaime 

• Nusiszipsojimas 
Jasezultas
Ne imsi Vardo Dievo dovanai 
Razbaininkas Burauckas 
Petras Szaporas
Ne nutverus už rankos ne sakik vagis 
Laidotuves
Senas sziauczius
Nagrada už pasiszventima 
Sziauczius Drotelis 
Kupcziaus sūnūs 
Apie Didėja Petniczia ir medžius 
Viernas tarnas
Sziauczius zokoninku 
Debesėlis
Lape, vilkas ir blusa 
Apie bajme 
Pirszlej
Vandens laszelo kelones 
Su maskomis pleszikai 
Atsikėlė isz grabo 
Nuneszta per zuiki laime 
Eglinciszkes virai 
Negivelo ranka 
Indijonu pasaka 
Tėvas ir tris jio sūnūs 

| Antanas Beržiukas 
Nekantrus artojas 

i Trijų bud u moteres 
! Abramkes pavojus 
Maži musu kankintojoj 
Gudras barzdaskutis 
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis

i Kaip maskolijo renka vaita 
Kaip pasidarė Pejpu ažeras 
Su kupriuku atsitikimaj 
Turreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanezios 
poros
Kaip ruski popai apsieina su savo 
parapijonais
Giduoles no sausgėlos 
Puikus nevidonas 
Naudingas priklodas 
Szuo atkerszintojum 
Smertis Nerono
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas 
Juokingas apsakimas 
Pabuczevimas kūdikio
Jankelis Puče
Kaip bagoezius pateko in pekla 
Kitras čigonas 
Netikus papūga

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

I Szventas Petras 
Visi ant Lietuviu 
Persiskirimas. 
Vilnis 
Mislis 
Rūtos daina 
Apie jaunikaezius 
Tikri szirdies jausmai 
Lietuvio kelone ir gailestis 
Pirma o dabar 
Nekirstas rėžis 
Mano turtai
Gaidis ir žemeziugas 
Paszauki mas 
Ku-Jcu 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 paukszczius mena 
Meile ir budai terp septiniu tautu 
Trumpi pamokinimai
Kaip apsieiti sergant ant akiu 
Kas reikalinga sveikatai 
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti 
Kaip pažinti arklo metus 
Ar yra liga kaltūnas?
Dideles pjuvines ant svieto 
Sugedimas viduriu pas kūdikius 
Persekiojimas spaudos
Biskutis apie moteres
Kaip butu Christusa iszluosave no 

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

NAMINIS DAKTARAS. 
Del ausu
Kaip skanduoji 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 nusinuodinusi 
Szamas vaiku burnelėje 
Kirmėlės viduriuose 
Pradūrimas voties 
Senos ronos 
Džiova arba sukatos
Kaip gidinti plaucziu uždegimą 
Krauja sulaikiti
Medus giduole no daugelio ligų 
Skausmas galvos ir kojų užszaldima 
No gėlimo viduriu 
Perdurimas voties 
No kosulo.

diena Sausio ir Liepos menkuose, nepaisant 
ar atneszi parudint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Harrison Bail, Prezidentas. 9 ryte lyR 3 popiet
F. J. Noe.n.'jn, Vico-Piezidentas. ...Subatomis...
W. H. Kohler Kusijcrius. ® ryte ht 12 ai

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

Adrcsavokitc

W. D, Boczkowski-Co; Mahanoy City, Pa.
SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Y.ra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotae 

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimui 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimai 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozk 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim* 
UžBisnejusiafl Ligas kad ir pajinanozios nog Totu,

Reikale raszykite ant adreso
nn vni rn 638 Penu Are., Fittsbnrf, Fa.Ulk KULtn AdiamSiHS rotaHa N«hm Viki

//s==5<\ Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš
perkėliau savo krautuvę į Chicago, iii., kurioj galit gaut: laikro- 

‘ džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kclčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klarnetų, 

ZffPfOyJfCrek t rubli, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuoįamų mašinukių, albumų 

O fotografijoms, guminių iitarų. Monų knygij, istoriškų ir mal-
Ajjlda-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais 

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

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

M. K. Wilkewich,
225 So. Halsted SL o.pt s. Chicago, JU.
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Kurpius Purszkulis.

Yra daugelis žmonių, kurie 
nuolatos vaikszczioja susirau
kė, nelyginant nagine, visus 
peikia, visus mokina ir patis 
sakosi tobuli esą. Paklausyki
te tiktai, ka it-zkaicziau vieno
je senoje knygoje apie kurpiu 
(sziaucziu) Purszkuli. Buvęs! 
tai žmogutis pasisziauczes, isz-| 
džiuvusiu veidu, ilga nosia ir j 
neramiai krutancziomis aki-| 
mis. Jis visur inkiszdaves savo! 
nosi, viską peikdavęs, už visus 
ekaitydavosi mokytesuis. Tiesa 
turėdavo visados likti jo pusė
je.

Eidavęs jisai protekine ir 
vis mosykuodaves rankomis 
taip, kad syki inkiezes nagus 
in kibirą su vandeniu, kuri ne 
eze mergina.

— E, tu varna,— užsipuolė 
jis ant merginos - ar negalėjai 
padabot, kad asz einu pro tave.

Sakiau jau, kad jis buvo 
kurpius (sziauczius.) Drotvom 
taip toli varstydavo, kad nepa 
sisangok tik, tai tuoj gausi in 
paszone. Joks gizelis pas jin 
ilgai nepabudaves, Ir prie ge
riausio darbo jis razdaves prie 
kabe. Tai tau siūle netiesi, tai 
da neiszlyginta, tai kurka per 
augszta!— Palauk, asz tau 
parodysiu, kaip įeikia oda ly
ginti! ir tvodavęs gizeli per 
strėnas kuo papuola.

Visus vadindavęs tinginiais, 
bet pats nepastygdaves ant 
daikto ir keliu minutu. Užkai’ 
pati pueryczius, o jis tuoj ezo- 
ka prie jos:

— Ka, ar namus nori sude
ginti? Prie szitokios ugnies tik 
meitėlis svilinti! Atsimink, kad 
malkos kasztuoja!

Skalbia merginos drapanas, 
juokuoja ir sznekucziuojasi tai 
ir tu nepraleis nepakirszines.

Ko paleidot koseres ? Ar 
nežinot, kad muilas gadinasi? 
Szitokios tiszkadadares, tingi
nes!— Szoko nuo ju vėl prie 
savo darbo, bet parklupo ant 
balijos su szarmu ir iszsimau- 
de, kaip koks Szlapjurgis.

Pradedave kur statyti narna 
tai jis pribėgs, pribėgs prie 
lango ir murma:— A, pasta
tys tau jie pasziure, kad ten 
susirgs visi gyventojai, Na- 
minesit mano žodi, jei tas na
mas nesugrius.— Galop, neisz- 
kezdavo nenubeges ir nepamo- 
kines meisteriu.— Spangy! 
žiūrėk siena parszlijus. O tu 
taszyt nemoki. Czia griebia 
kirvi ir nori pamokyti darbo, 
bet pamatęs, kad kaimietis at
veža vežimą molio, meta kirvį 
ir szoka prie vežiko,— Tokius 
jaunus arglius, kinkyk tu man 
in szitoki darba! Kas tai nema 
te! Kur tavo protas, kur sąži
ne? Kaimietis vienok gerai pa
žinojo Purszkuli, tai ne pyko, 
ne ka sake, tik nuvažiavo, to
liau. Nieko nepeszes, ponas 
kurpius griežta piktas namon. 
Gizelis paduoda jam nedabaig 
ta bata.— O kas czia vėliai do 
per valtukas,— užsipuolė kur
pius,— ar asz nesakiau, kad 
batu nereikia taip riebiai tep
ti. Asz reikalauju, kad mano 
prisakymai butu pildomi in- 
sakmiai!— Pauie meisteri— 
atsake mokinys,— gal but kad 
tas batas negeras bet tai tas 
pats ka jus iszeidami nedabai- 
ge pasidejot ant stalo. Ak jau 
jums ir aniolas isz dangaus 
neintiktu.

Ponui meisteriui prisisapna
vę vienu syk, buk jie numirs 
ir keliaująs in dangų. Kai jis 
prisiartino prie dangaus duru 
tnoi smarkiai paklabino ir eme 
bumbėti,— kad jie czia ne- 
in-itaiso nei skambucziu.

Szv. Petras pravėrė duris ir 
žiuri, kas czia taip drąsiai bei 
džiasi dangaus.— A, ponas 
meisteris Purszkulis!— tarė 
szv. Petras— inleieiu sveikuti, 
bet žiūrėk man neemarkauk 
danguje ir nieko nepeik, ka 
pamatysi, jei nori ilgai czia 
pagyventi.— Patarima butu 
met galeje sau pasiczedyt,— 
atrėžė Purszkulis— kas to ne 
žino, kad danguj viskas gera 
ir nėra ko peikti. Inženge tat 
musu Purszkulis in dangaus 
plotus; eina ir dairosi. Kart 
karbmis bamba kaž-ka po 
noeia, bet peikti nieko neisz- 
dri=ta. Tik eztai mato, kai du 
aniolai nesza dideli balki. Tas 
balkis buvo iszimtas isz akies 
to, kurie patemijo ezapa savo

artimo akyje. Aniolai ėjo gre
ta ir nesze balki ne iszilgai, 
tik skersai.— Kas mate szito- 
-kia kvailyste,— mano Pursz
kulis, bet tyli lupas sucziau- 
pes, liežuvi prikandęs.— Ga
lop, ar man ne vistiek, kaip 
jie nesza? Berods, danguje 
ruimo ūžia, niekur neužkliu- 
si!.... — Eina Purszkulis 
toliau ir mato giliai, giliai nu
grimzdusi vežimą.— Nėra ko 
stebėtis, kad szitaip nugrimz
do; reikia būti beprocziu, kad 
szitiek užkrauti,— suniur
nėjo jisai ir klausia szalyj sto- 
vinczio žmogelio:— Ko jus 
czia taip prikrovėte?— Geru 
noru— atsake tasai,— atitem
piau iki sziol, toliau ne galiu 
bet gal Dievulis padės sziaip- 
taip inkrapyti in dangų.— Ir 
tikrai atėjo anio'as ir užkinkė 
kita pora bėgliu arkliu.— Ge
rai, gerai,— mano Purszkulis 
bet pora arkliu nepatrauks. 
Czia reiketu bent ketverto.— 
Atėjo kitas aniolas ir užkinkė 
kita pora arkliu, bet užkinkė 
nepriszakyj, tik isz užpaka
lio. Kas perdaug, tai szelauk! 
— tarė sau Purszkulis ir ne- 
iszkentes suszuko:.— Neisz- 
maneli, ka darai ? Kaip sviete 
svietu stovi nieks nekin- 
ke arkliu iszužpakalio. Nu 
puike daiktai! jiems rodos, 
kad jie viską geriau iszma- 
no!— Da norėjo toliau kaž-ka 
kalbėti, bet vienas dangaus 
gyventojas stvėrė poną meis
teri už pakarpos ir szelauk isz 
dangaus! Pruszkulis ties dan
gaus vartais dar syki atsigrįžo 
ir pamate, kai tie arkliai isz- 
skete sparo is ir vežimą kilte 
Ezkele augsztyn.

Czia pabudo ir eme bum
bėti:— Danguj kai-kas, žino
ma, puik au surėdyta, bet vis 
tiek kinkyk tu man arklius 
isz pryszakio ir isz užpakalio. 
Kas galėjo žinoti, kad jie turi 
sparnus. Galop kam jiems duo 
ta keturios kojos, kam jie pra
simano lakioti? Ir iszmesk 
man už toki menknieki isz 
dangaus! Gerai dar kad tikrai 
nesu numiręs, nes kur ir pasi- 
decziau?!.

KUR BUNA
Mano motere paliko mono ir isz 

kelevo su Antanu .1 uozapaiczin 18 d. 
Septemberio, paimdama dali pinigu 
ir mergaite 4 m. senumo, su geltonais 
plaukais, motere turi geltonus plau
kais. 5 ir puses pėdu augszczio vy
ras apie 6 pėdu augsrczio vyras apie 
6 pėdu augszczio veidas sudžiūvęs 
linksmas ant sznektos paeina isz 
Kauno gub, Panevėžio pav. praszau 
kas juos patemys tegul duoda žine 
ant adreso: (gfj oą)

Ant. Waywoda
Box 144 Coal Centre, Pa.

Mano pažinstamas VVladas Czesna- 
viczia pirmiaus gyveno Indianos stei- 
te dar nežine kur buna. Paeina isz 
Suvalkų gub. Seinų pav. Veseju 
gmino ir parapijos, Kokia 18 metu 
kaip amerike, Tegul atsiszaukia ant 
adreso: (l6 °1)

Wm. Szapulis
607 Coal st. Shenandoah Pa.

Andrius ir Motiejus Dzingei paei
na isz Suvalkų gub. Kalvarijos pav., 
Padovinio vai, Plynių kaimo turiu 
svarbu reikalą jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

J. J. Gumauckas
94 Warwick St. Newark N.J.

Mano pusseseres Maryona ir Mag
de Balkavicziukes paeina isz Suval
kų gub., Starapoles pav. Klabiszko 
gmino, pirma gyveno apie Shenando 
ri o dabar nežinau kur jios paczios ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre- 
so- (T6 o;)

Ant Žilinskas
Box 36 Wilgus Pa,

Mano draugas Vincentas Katilius 
ir Klemensas Stankus nbudu paeina 
isz Kauno gub. Szauliu pav., Jonisz- 
kiopara.,11 m. kaip amerike jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: o;)

M. Szimkaitis
Box 23 Worham camps 

Cbassell, Mich.

Asz Maryona Szimkiene pajiesz- 
kau savo vyro Valentą Szimko iszva- 
ževo 29 Rugsėjo, asz turiu labai 
sv rbu reikalą pas ji, jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso 

Mrs. Mary Szimkiene 
527 Collinsville Ave.

E. St. Louis, Ill.

Mano pusbrolis Vincas Tuminskas 
11 m. kaip gyvena Pittsburge 13 m. 
amerike, paeina isz Suvalkų gub., 
Sejnu pav. Leipunu gmino, Leipu- 
nu para, teiposgi mano kaimynas 
Viktaras Vaitulonis pirmiau gyveno 
Illinojaus steite, 9 m kaip amerike 
jie pats ar kas kitas praszau duot ži- 
ne ant adreso (06 °I

Ad. Tuminskas
21 E. Oak st. Shenandoah, Pa.

Solonas ir krezas.
(Apsakymėlis isz istorijos.)

Labai seniai, daug metu 
priesz Kristaus užgimimą viesz 
patavo karalius Krezas.

Jis turėjo daug aukso ir si
dabro, visokiu gerybių, neisz- 
pasakytai daug kareiviu ir 
vergu. Krezas skaitėsi save lai 
mingiausiu žmogum visam pa
saulyje. Jam bevieszpataujant, 
atėjo in jo žeme didis graiku 
galvoczius Solonas. Visos ka 
ralystes buvo girdejusios jog 
Solonas yra labai iszmintingas 
ir teisingas ryras. Žinojo tai 
Krezas ir užsikviete pas save 
Soloua. Salonas atėjo. Užsi
vilkės puikiausiais rubais, sė
dėdamas aukso soste, Krezas 
klausė Solono:

— Ar matei kada-nors ka 
gražesnio?

— Macziau,— atsake Solo
nas,— margi paukszcziai, lau
ku gėlės'daug gražesni už tavo 
sostą.

Nutylėjo Krezas ir tarė sau: 
“Norint jin nustebinti, reikia 
jam daugiau parodyti.” Paro
de jis jam visus savo turtus, 
pasigyrė, kiek prieszu iszmu- 
szes, kiek žemiu užemes ir sa 
ko:

— Sztai, Solonai, tu daug 
gyvenai, daug keliavai, daug 
žemiu matei , pasakyk man ka 
tu skaitai laimingiausiu žmo
gum pasaulyje?

— Laimingiausiu žmogum 
asz skaitau viena vyra isz Ate 
nu miesto,— atsake Solonas.

Labai nustebo karalius, jis 
lauke kad Solonas jin paskai 
tysias laimingiausiu žmogum 
o tuo tarpu jis pasakė koki 
ten prasta žmogeli.

— Už ka gi jin skaitai lai 
mingu ?—- klausė Krezas.

— Už ta,— atsake Solonas 
jog jis visa savo gyvenimą tei
singai gyveno ir dirbo užaugi 
no gerus vaikus, atsidavęs tar 
navo savo krasztui ir paliko 
gera atminima.

Iszklauses jo, paskui tarė 
jam Krezas:

— Ar gi mano laime tu 
užnieko laikai ir mane karalių 
lygini su tokiu menku žmo 
gum ?

Solonas atsake;
— Beturtis dažnai esti lai 

mingesnis už turtuoli. Joks 
žmogus negali vadinties lai
mingu kol jis dar gyvena.

Nepatiko Krezui Solono žo
džiai ir jis netikėjo jog taip 
gali būti.

Solonas atsisveikino paliko 
Krezą.

Praėjo kiek laiko, Krezas 
visai užmirszo apie Solona. 
Karta Krezo sūnūs iszejo me
džioti susižeidė ir mirė.

Paskui iszgirdo Krezas kad 
priesz jin einas galingas kara 
liūs Kyras. Krezas greitai su 
rinko savo kariuomene iszejo 
su Kyru. Kyras jin sumusze, 
iszv'aike jo kareivius ir paėmė 
didžiausia miestą kur jis gyve 
no. Ta miestą prieszai sudaužė 
sudegino, visus Krezo turtus 
iszveže. Pati Krezą vienas ka
reivis pagavo ir norėjo nudur
ti, tik jo sūnūs užsistojo už ji 
ir suriko:

— Sedurk jo: jis musu ka
ralius Krezas.

Surisze kareiviai Krezą ir 
suriszta atvedė pas Kyra. Ky 
ras liepe sudeginti.

Vidury miesto kareiviai su
krovė dideli lauža užvede ant 
jo Krezą pririezo prie stulpo ir 
padege lauža.

Zvilgterejo Krezas in savo 
miestą in savo rūmus atsiminė 
galvocziaus žodžius, apsiverke 
ir tarė;

— O, Solonai. Solonai!
Aplink lauža stovėjo karei 

viai, tarp ju buvo ir Kyras. 
Jis iszgirdo Krezo žodžius bet 
negalėjo suprasti ka jie reisz 
kia.

Tada jis paliepė kareiviams 
nuvesti Krezą nuo laužo ir pa 
klausti ka jis noreio pasakyti. 
Krezas atsake Kjrui;

— Asz paminėjau v’eno 
iszmintingo vyro varda. Jie 
man pasakė didžia tiesa kuri 
vertesne už visus pasaulio tur 
tus ir didesne už karalių gar 
be.

Krezas apsakė Kyrui visa 
savo kalba su Solonu. Kyras 
giliai užsimąstė. Jis atsiminė, 
jog ir jis pats žmogus jog ir jis 
nežino, kas gali su juo atsitik 
ti. Pagailo jam Krezo paleido 
ir tapo jo draugu.

Kuningužis kuris užtrucino savo milema.
Rev. C. V. T. Richesonas buvo inaimilejas in patogia savo 

parapijonka pana Avjs L-nnell. O kad ir buvo tai mergaite 
vargingu tėvu nes kuningužis ketino su jiaja apsipaczuot už 
kėlu menesiu. Sztai susipažino hu turtingesne mergina,dukte- 
re milijonieriaus o kad negalėjo atsikratyt nog savo pirmuti- 
nios milemos kuri ne užilgio ketino pastoti motina,davė jai ne- 
vos gyduoluant atsikratimo nog josios sunkenybes nes buvo tai 
trucizna i mergina mirė dydelosia kankesia. Kuningužis likos 
aresztavotu; aptiekoris pripažino, jog trucizna pirko pas jin o 
ir k toki davadai atsirado kurie darodinejo, jog kuningužis 
yra kaltu. Tas dėjosi Cambridge, Mass. Kaip prova pasi
baigs tai sunku inspeti1 nes milijonai antrc, milemos o ir tur
tai kuningužio tėvo, kaip rodos apsaugos žudintoju nog vir
vutes.

Ka surenkineje 
vieszpaczei.

Ciesoris Wilhelmas, kaip da 
nesza viena isz vokiszku gazie- 
tu, surenkineje akiva suranka, 
o ipatingai visas gromatas raszi 
tas per vadus vaiskinius, kurie 
vedi Vainas pabaigoje ir pra
džioje szito szimtmeczio.

Ira tai kaip rodos vienatine 
suranka tokio daigto, ir labai 
akiva. Tolaus, surinktoje! auto 
grafu ir karalei Švedijos ir Bu 
muilijo® caras Aleksandras III 
turėjo puikiause suranka pacz- 
tiniu ženklelu (markiu)ir dres- 
kancziu paukszcziu (iszkimsz- 
tu). Jaunas karalus Serbu ren 
ka teipos gi markes, o knni- 
gaiksztis Walli turi daugibe 
visokiu dovanotu pipkiu, savo 
ir proseniu.

Karalieni Viktonje turi su 
ranka szlebiu, kokias kadai de 
vėjo ir da suranka noperiku.

Skaitliuje tuju paskutinis 
randasi, kuri naudojo Marije 
Teresa. Karalieni Magrieta 
kuopina retos grožibes žem 
cziugus (perlus), turi teipos gi 
suranka czeveriku ir pirszti- 
naicziu visokiu karalienių, tu
ri ir daigtu paeinancziu isz 
Maryjoe Antaninos, Katarinos 
II Karolinos Szvedines, Elzbie 
tos angelskos ir tt.

svietinei Kiek kasztuotu europine 
Vaina

Vienas isz ekonomistu fran- 
cuziniu uszsimani aprokuot, 
kiek kasztuotu europine vaina 
aprokuodamas ant kožno viro 
ant paros 3 frankus. Paduo
damas prie to ižduot ant szu- 
vu, paszara del arklu paszel- 
pos del giminiu Žalnierių ir tt. 
pasirodo, jog kožna isz ka- 
riaujencziu vieszpatiecziu iždo 
tu ant dienos 46 milijonus fr 
arba visos draugia iž luotu 
276 milijonus fr. ant dienos 
ant užlaikimo vaiku. Antra- 
eilines ir smulkios vieszpatistes 
ant tu skaitlu suvis ne priguli, 
0 jagu priek tam priskaitit ir 
jiu in laida, ta suma pasikels 
ant 320 mili. fr. ant dienos. 
Daleidlent, jogtvaina persi- 
trauktu viena menesi ir imti 
dalivuma visos vieszpatistes 
europines tai kasztuotu 10 
milijardu fr.

® 390 DaInu tiktai ut Si S(Ž’i) SU NUSIUNTIMU /J

Iždaveme Didele Kninga 
30 Dainų susidedanti isz H
1 390 DAINŲ 6

7 Knyga druczei susinta. <
Kas nusipirks, ras visokiu C 

■A Dainų isz visu užkaboriu ka t, 
y dainoja Lietuvoja. v
j) ... . . fi> Nusipirkite o turėsite Daineln, u 
tt Per ciela meta ant visu dienelu *i

« “SAULE”
a Mahanoy City, Pa.

20 Metu Senas Laikraszti

ir “LIETUVA”
Iszeina kas Petnyczia

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

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

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

Kanadoj ir Marike ( „Mel““
J l Puse Metu $1.25

Rossijos, 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 Mouey-Orderi arba pinigais 
Registruotame laiszke ant iszleistojo 
banku.

Raszyk tuojaus, o gausi viena 
‘LIETUVOS” numeri ant pažiūros 

dykai. Adresuojant sziteip:

A. OLSZEWSKI
3252 So. Halsted St.

Chicago, Ill.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siuncziu 
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. Malianoy Avė.

Malianoy City, Pa.

Introligatorne. -
APD1BBTUVE KNYGŲ.

Aysidirba senos maldaknyges, istorine 
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,

— Del Dievo, kumute! U- 
gi mano diedas pasikori!

— O tai— prakeiktas! Te 
gul maniszkis teip padaritu.tai 
jam su karsztu vandeniu akis 
iszplikintau.

W. Rynkewiczius
-:NOTAIUUSZAS:-

233-235 W. Centre St., Malianoy City, Pa.
Apiaugoja Narna* ir Namina* Rakandai nog Ugnie*.

OiJžiaase Lietaviszka Agentūra. Kantora* Bankini* ir pardaviite Szipkorczia ant vfeoltfa Linija

Parduoda Szipkortes ant h Del Draugysczill.^.
riekiu druesinusiu ir J k Sjarfo
griausiu Laivu. //Nk J.oiU., Kepur.., Kuunu
siuncziu Piningus m L \t -n • . .Visas Dalis Svieto ^ \\\\ Spdka. ir t.L
ereieziause ir pigiause. Akjrygyf v Su kokiu nors reikehl
visi tie kurie per mus kas-link Bzipkorcziu,
tunte apie tai geria žino -;4| Piningus ir LL

Iszduoda Doslovierne Kaszrkite pas mane •
1.1 tu ka nori savo dali tenting.

ATSISZAUKIMAS! LAIBAI SVARBUS! SKAITYKIT!

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

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

jusu reikalu notariszku, teisini zku ir vabkavu, atimt isz kraujaus skolas 
iszmokesczius, kontraktus, aktus dovierenostis ir L L

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

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

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu §75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 

' svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu lin ju, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentulna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliuos Vaiasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviemastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

aHBB_ ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
|g|M AGENC1JA P. V. OBIECUNAS & CO

Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, P

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

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie — 
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 iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados isz- 
gydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszgydam in 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju kuna 
sugražinu in uormaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

“Rumatiszma” visokį 
iszgydau labai greitai.

“Exzema” ir kitas panaszas 
ligas iszgydau labai trumpam 
laike.
‘‘PaslaptingM Ligas“ in 3 lyg skaadeji;

“Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijos.

“Užtrucintas Kraujas” in 30 
dienn-be naudojimo merikari- 
uszo ar potasa.

“Stryktara” b« peilo ir 
___ 2 jimo.
“Varicocele” gydaa in 15d. 
“Szaszius” ir skandalus skurot 
iszgydau greitai ir ant visadoa

OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad vakare. n I F 01111 A ve.
Petnvczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis III I nrP|17 2 Floor Front Pitfchiircr Pa 
10 lyg 2ad. popiet. .Gyventu Pittsburge U11 UU1 U11L nilbUUIg.rd
nog 15 metu toj paczioj vietoj. Kalbame Lenkiszkai,Busiszkaiir Voksizka

BANKING HOUSE.
Kumpas Reade Ulicze 

Telefonas; B ori h 2822.

BISCHOFF’S
2S7 Broadway

A’ew York, A. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta IStSni.

Szimtas Tukstancziu Doleriu (§100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunczime in Kraju kuo greicziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome ppgal 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 keliaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Pop eras su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,

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

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

50.000 
KNYGŲ
Vysai Dykai Ar Esat Kankinami

Kožnas vyras be atidėlioma tur pa
reikalauti vieną iš tu stebuklingu 
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti 
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
gėrė per mierą, katrie pareidava 
namo vielai ir katrie pervirš davė 
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir 
katrie prastoi sava sveikata—vyrai, 
katrie negabė pri darba ir katrie ne 
gale Q nauduoti pylnai linksmumą 
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų. 
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikia 
sava sveikata, kaip jie užsikrėta li
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
žinti sava sveikata, stipruma ir 
energiškuma į trumpa laika ir su 
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras 
tarp vyru ta knyga 
pasakis kaip 
gali t*l 
pasektu

Do brolei Miknamarai.
Jonas ir James Miknamarai kurie randasi kalėjime už isz 

neszima in padanges dinamitu spaustuves “Times.” Prova jiu 
da neprasidėjo nes da neaplaike visos “džiures” Žemiau paro- 
o suda Los Angeles, Cal. kuriame prova trauksis.

SIUSK ŠITA KUPONĄ ŠENDENA.
DR. JOS. LISTER & CO., L. 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, Ill.

Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai 
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.

Vardas ir pavardė,

Adresas..y............ Steltaa...........................................................

Užnuodijimu Krauja arba Brantais, 
Triperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų, 
Prastoimu Gyvastinės Skystibės, 
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu 
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu, 
Džiūsna, Užsiveržimu šlapiname 
Kanale, Beumatizmu, Organiškame- 
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
lės ir Inkštu Ligomsf

Jeigy turėt skausmus strenosi, 
prastoima apetitą, surugusi pylva, 
biauru skausmu galvos, tulžinius pri- 
puolimus, regalet miegoti, jausta- 
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita, 
pyktas ir aržus,—turėto gauti tą 
knygą. Knyga ta pasaka prastais 
ir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip 
gali būti sveiku. >

Tūkstančiais vyru atgava sava 
pilna sveikata su pagelba tuos bran
gios knygos. Knyga ta yra krau
tuve žinios ir talpina tam tykrus 
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
nas arba senas, Lagotas arba bied-

nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės 

vaistus ikikolaik neparskaitistė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
riu ir pasakis kaip galete stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, jog ta knyga yra 
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokio vardu modikališka 
arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet 
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponu ir prisiuskiet mums 
o gauste tą knygą.

Ta dykai gauta knyga yra wertėa 
$10.00 kožnam sergančiam 

vyrui.



Siutą ar Overkoti 
/ P in i ii i Geriause pirkti pas £.01111111 RYNKIEVICZIA ®

Pajuto sunkenybe 
almužnos

/GRYNAIvilnonio ir kitokio materijolo 
'J geriausio dirbimo, pasiūti pagal 
naujausios mados. Visokiu koloriu ir 
prekių, yra isz ko pasirinkti.

Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu 
ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepu- 
ru, pirsztinu, marszkinu ir t.t. ir 1.1

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ
233-235 W. Centre St. Mahanoy City

Vienas sve kas ir drūtas vy
ras, geide ubagaut ne kaip ym 
tiš prie teisingo darbo. Grįž
damas karta in kaima, kuria
me buvo, užmigo prie kelio. 
Ejdamas pro ten zokoninkas, 
pasilenke ant gulinezio, iezeme 
jam szmotęli duonos isz krep- 
szio ir pr.dejo ant krutinės 
mieganeziui. Ta?ai pradėjo 
tuo sunkiau kvėpuot, dejuot ir 
prakaitant rodos nog dydeles 
sunkenybes ar baimes.

Zokoninkas jin pabudino ir 
klausė:

— Kas tau yra, jog teip de
juoji ir steni?

Ubagas atsiliepe:
— Rodėsi man, jog dy- 

džiauses kalnas ant manias už
sirito, norėjo mane užsmaukt 
ir in pekla instumt.

— Blufti, ne buvo tai kal- 
tik truputis duonos isz 

apsvarstyk,

BALSUOKITE UŽ

UMoran
ANT SUDŽIAUS

Balsuokite už

B. J. MOSS
Ant Konstabelio

Isz Malianoy City(Pirmo Vordo)

BALSUOKITE UŽ

F. J. Bastiap
Ant Clerk of the Courts

Aut Sudžiaus

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no. 604 - 606 
Wėst Center ulyežios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (p j-)

Thomas Haughney 
12-E. Mah. St.

Mahanoy City. Pr

VALSTIJOS KASIJER1US LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

. MAHANOY CITY, PA.

— Szendien rinkimai.
— Nesiduokyte traukt už 

skvernu.
— Ne visi Lietuviai duos 

už Bepublikonus baisa, nes 
tarpe mus ir daugybe demo
kratu randasi.

— Lietuviai balsuokyte už 
Barny Mass ant konsztabelio 
pirmo vordo.

— Darbininkai žmones visi 
balsuos už savo prieteli J. J. 
Moran ant Sudžiaus. Demokra 
tai sako kad jis sumusz Kocha 
ant kokiu 1500 balsu Rytoj 
tikrai žinosime.

— Visi Lietuviai balsuos už 
Viktorą Lapinską ant “School 
Direktoriaus.”

— Szimet ‘‘Baletas” labai 
didelis ir beabejones daug bal
su nueis ant niek’.

— Milauckas ir Mockaitis 
bus sziur iszrinktis, Laikyki
tės!

— Mahanojui žmonis teip 
malszei gyvena, jog sunku ko
kia žinute sugaudyt. Teip pri
valo but. Gyvenkime sutiki
me! Juk esame vaikai vienos 
motinos— Lietuvos.

— Nekurie Lietuviszki vai
kai jau visai eina ant niek’ 
kad jau patis tėvai nesztant 
ju sulaikyti. Sztai praeita 
Petnyczia vienas saluninkas L. 
buvo priverstas pats paduoti 
savo 16 metu senumo Juozuką 
in pataisų narna. Ta paezia 
diena poliemonai suėmė du 
jaunus lietuviszkus vagius ir 
pasodino in kalėjimą. Dau- 
giause tu “bomeliu” randasi 
pirmam vorde ir policija ne 
nustos veike kol visa ju szaika 
nesuims.

— Siutai ir overkotai ka 
Rtfaviczia dar pargabeno yra 
geriausi visam mieste ir parsi
duoda nog $3 lig $5 pigiau ne 
gu kitur. Kiti parduoda tokius 
pat siutus ir overkotus po $12 
lig $20 pas mus tik $8.50 lig 
$16. Neužmirszkite numaro 
138 W. Centre St.

— Panedeli ryta Sz. Juoza
po bažnyczioje atsibuvo pui
kus ezlubas p. Jurgio Czereke 
viezio su pana Morta Karke- 
liute abudu isz Morijas peczes. 
Veseile atsibuvo pas jaunikio 
tęva p. Mateusza Czerekevi- 
ežia ir tik artimiausi gymines 
ir geri pažinstami linksmai ir 
malsziai atliko veseile. Jauna
vedžiams vėliname laimingo ir 
ilgo pagyvenimo.

— 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 °?)

— Vaikams siuteliai ir over 
ketai vertes $3 pas Refaviczia 
tik $1.98. Trumpos kelnaites 
25^ No. 138 W. Center st.

- Simonas Milanokas nog 632 W 
Mahanoy ui., pristato in namus 
anglius, krausto naminius daigtus, 
tun gera arkii ir bogie del pasamoimo. 
Savo darba atlieka atsakanoziai ir 
teisingai. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkytee pas jino busite užganedyti.

'ff’AOH

f Ludvika Mraziene. t
Po ilgai ligai atsiskyrė už- 

dusziniu diena su szia aszaru 
pakalne Ludvika milema pati 
Joakimo Mrazo, Sugar Notch, 
Pa. A. a. Ludvika pribuvo in 
Amerika apie 25 metais adga 
los o pergyveno su vyru arti 
23 metu. Paėjo isz Smalenu. 
Laidotuves atsibuvo panedeli 
iszkilmingai ant kuriu daliba- 
vo daugeli gyminiu isz visu 
szaliu. Paliko didžiausiam nu- 
ludime vyra Joakima, du sū
nūs Juozą ir Zigmantą, dvi 
dukteres Paulina ir Joakima 
teip-gi kelioleka brolius ir 
sesers Konewkus gyvenanezius 
Ashley. (Nebaszninke buvo 
pussesere Boczkausku.)

Lai silsysi amžinam pakajui 
a.a Ludvika ir tegul Dievas 
priyma josios dusze terpo savo 
palaimintoju.

Krebs, Okla.— Darbai 
valei eina, dirba po 3 ir 4 
nas ant nedėlios, isz kitur 
buvusiam darbas ne sunku 
gaut.

j- 28 d. Spalio (Oct.) ateis 
kyre su szuom svietu naszle 
Ona Mozuraitiene, po liga 
dvieju metu, a.a, Ona buvo 53 
metu amžiaus, visiem gerai pa 
žystama,

po 
die 
pri

Pardee, Pa. Darbai po- 
valei eina, dirba po 4 dienas 
ant nedėlios, isz kitur pribūvu 
šiam darbas nesunku gaut, 
darbei neszlekti nog 35 lig 
doleriu in dvi nedelias.

už
40

Virden, III.— Darbai 
valei eina, dirba po 3 ii 4 
nas ant nedėlios, isz kitur 
buvusiam darbas 
gaut.

— Lietuviu didelis būrelis 
ir visi malezei apsiena.

P° 
die 
pri 

nesunku

JAMES J. MORAN.
Kandidatas ant Sudžiaus

nas,
tavo krepszio;
kaip tau bus sunku tosios al
mužnos, kurias renki apgi- 
vingai nog žmonių, norints da 
turi pajėgas užsidirbt aut duo
nos.

Ubagas daugiau po tam 
ne ubagavo.

Ne ymki kas ne tavo,

Vienas kareivis norėjo pa
vogt vargingai naszlei verszu- 
ka. Toji melde jin, idant jai 
ne ymtu verszuko nes da per 
mažas o ir tik ta viena turi. 
Nes kareivis nepaisė ant jo
sios meldimu ir praszimu, pa
ėmė verszuka, kalbėdamas:

— Ne ymsiu asz, tai payms 
kitas.

Nepo'lgam atsibuvo musz- 
tine o kareivis likos sunkei pa
žeistas. Ligoje kankino jin 
baisus sapnai. Karta mate sap 
ne, kaip velnes atejas prie jo, 
smarkei pradėjo jin plakti, 
norints praszesi idant palautu 
ir to ne darytu. Velnes jiam 
ant jo praszimo atsiliepe:

— Ant ko tas tavo meldi
mas prisiduos? Ne plaksiu 
asz, tai kitas tave plaks,

Suprato kareivis taji sapna 
o kada pasveiko, užmokėjo 
gausei vargingai moterei už 
padaryta skriauda.

R. H. KOCH
Praszo juso baisa.

BALSUOKITE UŽ

C.A.Whiteliouse
Ant District Attorney.

Naujas Audėjus-
Audžia visokes karpytas 

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

J. Scherer
Szapas 48 N. Main st. 

Arba 624 E. Mahanoy St
Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo
Parsiduoda mūrinis nama», 

5 perskyrios, apaczioi didelis 
skiepas cinientuotas, 5 akerai 

| žemes , ir visas aptvertas, nau 
jas sztebelis, ir tris szantes sto
vi tarp dvieju miestu kebs 

lema pro stuba, geležinkelis ne 
toli ir arti keturios mainos, ir 
visos gerai dirba, uždarbei ge
ri, parsiduos pigei isz priežas
ties per senas rnainese dirbt. 

Į Kas norėtu pirkt tegul atsi- 
szauke ant adreso:

F. Lasauckas, 
į Box 23 R F. D No. 2

Harrisburg I ll.

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis 
del tavęs.

Surplus ir Kapitolas Stakas yra 33 procento 
sudėtu piningu.

Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal’ 
padaryti pininga ir prietelius per sudėjimą 
piningus in szita kanka.

Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada 
tokia diena kad tau padarys giaro.

D. M. GRAHAM, Pr- zidenta”.
C. L. A D A M S, V i ce- Prcziden t as.

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

...DIRDKT0RIAI... 
W RYNKIEWICZ 
C. F.KAIER.

A. DANISZEWICZ.
J. IIURNSBY.

L. ECKERT.

I GERAS UŽDARBIS Kožnas gali lengvai uždirbti no $6 lig 
§12 ant nedelos, apgarsindamas musu 

k raja va tibuka. Sempelius siuneziam dykai. Raszyk szendien ir 
atsiusk marke del atsakymo. Adresavokytp:a luuittu uri iiiaunyiiio. ziuresavoKyie:

| Russian Tobacco Co. 343 E. 9-th Str. DePt. 39. NEW YORK CITY

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

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

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 UI., 

Mahanoy City, Pennn.

Dr.Alexander O’Malley
-SPECIALISTAS-

Ant pardavimo.
Parsiduoda sztoras labai 

žioi vietoi užgyventas per 
m. terp lietuviu pareiduos 
gei iszpriežasties nesveikata, 
kas nori į irkt tegul raszo am 
szio adreso;

Z. Urnikiene
1311 S. Front St. 

Philadelphia, Pa.

grs
15 
pi-

Geru “praperte” ant par
davimo Frackville, ra.
Namas turintis 8 kambarius 

stovintis ant loto 250 pėdu plo 
ežio per 130 pėdu ilgio su 
dviems tvartais ir vežimu. Skle 
pe randasi “baileris” del at>- 
szildimo viso namo 5 minutas 
nog dipo. Darželije randasi 
daugel vaisingu medžiu- Atsi- 
szaukyte pas locninka, Charles 
Lockett, Frackville, Pa. arba 
F. W. Boczkiavski Mahanoy 
City, Pa.

Nemokėk dykai S10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

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

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

JU-KABT NEI
“S/

TU TAI VIENATINIS LI
KURIS ISZEDL

IŠEINA kas oi

Prenumc

AmerikeJ“^!
HjnSTGBOUATAS® r:

W.D. BOC
SOUTH 1

A. G. GROBLEWSKI

M. GAVULA.
W. I. MILĖS.

Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa. 
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu LietuvIszku-Lenklszku Vaistu.

Jo 91

LIS GIRDĖT 
5-jgijeyn garsinga ant 

į!s« arklo. Mete 191 
įiis^benta isz tenai? it 
itMi SI,599 arklu arba ( 
Inįito ne kaip praejta u

MOTERIŲ SIUTAI IR KOTAI
Szitas yra sztoras kur geriausia pirkti Siutus ir Kotus. 
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 §12 ir $15.

Ateikyte pamatyti.

i t i rv i /\ svl Mahanoy City, Shenandoah 
UJ I I M Aim (jllrilie|, Lantlsford.

(tai) biuras Washin 
įiHi munis buk ezi mi 
!t itbiigtaa surastas 
Įtaikė randasi Lieti 
Idaaplaikieitn taja žinii 
sapnu praneezitn 
Etaiime.

,25c.

I Ls ne klaoao geros ro< 
_ i I-jai klauso eznns eku

Tulei atsitinka, jog 
p Lietuvaites daro 
lesto tėvams ir panit 
ŽJipte, per isztekeji tni 
Ijėni, Vokiecziu, Žid

^pažinia su kokio 
fflntaeaiu, davėsi pris 
lilltii iodeleis, prižadej 
tadeonarbs insimile; 
sfe sporto szlape popa 
dlitdi savo szirdi, pa: 
naro durybia ir po vis 

Tokie šlubai daugiane 
‘Inu pas skvajerius ari 
h«ia norints tėvai su a 
sb melde savo dukrele 
BBfdarytu ir nebjaurint 
atmimyia Nestankei 
usijta poros ne ilgai 
a liimiogai, pašlijai) 
prisk rimais arba apie 
■polmderkos”. Lietuvai! 
rętam laikui yra saldi, 
essilauke vaisiaus save 
aitingos meiles.
Sisydami apie tokias 

’iajimas poro, atėjo 
utatminties sekantis ai 
® Skulkino paviete. 
Lietuvaite (pravardes ne 

; hm) patogi mergaite, f 
.hotsn Ajrisziu, isztek 
įi nepersenei, norints 
justamprieszinosi bei 
retai 4ant keiszto”.

Sztai toji porele gi 
ifeiskyre, ne kaip žm< 
dkcjosi. A jriezis prade; 
landerkiute" ’ paniekine 
Ii ir teip jlai dagriso jo 
priversta savo “Džima’ 
i

Poni Džimiene sugri 
»tn pas savo motineliz 
romis, kuri priėmė sav. 

| le su motiniezka szii 
kaip-gi motina ne turi 
ant nelaimes savo knd 
oe atleis kalte tam, kt 

j re gyvaatell 

"[įŪL/.IOi

,25c.Polithania State Bank 
Cor. 22d. & Carson Sts.

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

težins lietuvius ir randasi po priežiūra 
ai Ižios. Pritina n pmigus suezedinimui 

pra levlant nuo $1.00 ir nž sudėtus pas mm 
pinigus mokam 4-ta procentą, priskaitani 
ka- 3 menesiai. Siuneziam pinigus in v i-a.* 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant vi u limjii ir gelcžkeliu 
I ilietus Amerikoj ir Kanado’. Iszdirbam 
visokios rnszies Kejentalnus Dokumentus b 
vedam provaa senam krajn . Re en'dna 
kance'arijayra red >m:i per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkvieeziam lietuvius ii 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikal «s o | er-iiikiisit, kad 
viskas, kas yra kalbama ezion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigui 
siunezant paczed mini in Banks, arba siu& 
in Lietuva, galima siųst Paežio Monej 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe' 
Ex preso Money Orderi.

Kas Nori Pirkti Ar Parduoti

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

------ —
Egiutero No. 1................................ 25c.
Egiutero No. 2................................50c.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai................................ 35c.
Meszkos Mostis.
Trejanka.......................................... 25c.
Linimentas vaikams .....................25c.
Gyduoles nuo Kosuiio.-................25c.
Liepiu Balsamas .. ........................25c.
Anty-Lakson del vaiku .............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

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

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

Koja..............................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Lapauto................... 15c.
Gyd. nuo Grippo....................... $1.25.
Plauku apsaugotojo^..................... 50c.
Muilas del Plauku........................10c.
Milteliai nuo Kejienu................... 35c.
Rožes Balsamas.............................. 25c.
Kinder Balsamas............................25c.
Bobriaus Laszai.............................50c.
Szvelnintojas......................  35c.
Kraujo valytojas.........................$2.00.
Nervu Ramintoias..................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus..............................$1.25.
Pleisteris (Ka^ztavolo).................25c.
Pamada Plaukams........................ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Liemens................... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu.........15c.
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.............................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

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

B
gul atsfezaukia pasiuaur 
Pirkejiai laimuatvažuoja 
ras mane isz visu szaln 
Amerikos ir Kanados. 
Fanuos Mass., ir Gina, 
ateituose v ra geriausioj 
už tai kad randasi daugybe fabriku. Grums

tas piaszau raszyti lietuviszkai arlenkiszkai. 
J. F.Richard, 140 Maple St.. Holyoke. Mass
Vienatine Lietuviszka

Agentūra Amerikoje.

Rusiszkai Aiuerikouiszka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos. 
8Ą dienu in Roterdama 11 į dienu in Liepoju

III klasa $31. i n ..... .... III klasa $33.II ” $45 rDel smulkesniu žinių kreipkitės m musui ’’ *47
i >> e-o" L Agentus ir centraliszka kontora. J ’
1 1

A.E.Johnson & Co.,(General Passenger Agt».) 27 Breadway, New York, N.Y.

Nerviszku ir Kronisku Lygu.
Asz Gydau 

Ruptura—
Be peilo ir 

be operacijos. 
Varlkocclc—
Be skausmingu 

daktariszku 
budu.

Striktnra—
Be ptilo ir 

dideliu skausmuKaip iszrodo?
Jagu vaikinas turi 15 metu 

tai verezis, kada 20-ožis; ka
da 30-levas; kada 40 metu - 
avinas kada 50 m. - vilkas.

Kada mergina 15 metu-ža- 
saiti, kada 20 karvaiti, kada 
30-pova, 40 viszta -kada 50- 
peleda.

Puiki pradže nes pabaiga 
niekai.

Jauna naszle, pati po numi
rusiam saluninkui:— O kas ki 
szasi mano turto, tai turiu de- 
szimts tukstaneziu....

Jaunikis: De.... szimts tuks 
taneziu!!!! Ach, tu ne gali su
prast, kaip asz tave milu!

Naszle: - Perpraszau, tu mie
linai kad doleriu? Ne! tusz- 
cziu butelu!

Jaunikis: — Tai gud bai, mi 
siuke turiu eitie rengtis in dar 
ba.

Užtrucinta Krauja be niiniraliszku 
mikstūra arba pavojingu gyduolių. 
Patrotljlmn Ncrvlazkuma ir Slaptingos .Lygos, 
Be pavojingu gyduo’iu.
Visa ifzaiszkinima apie mano budo gydimo 
paduodu tiems ka panorės žinoti.

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

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

Suvirszum 30 metu daktaravimo 
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas 
ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi 
Knygute apie Ruptura dykai. (89nJJ

Ka užsiima pardavinėjimu visokiu 
bižniu kokiu tik randasi Pasekmin 
gai savo darba atliekame. Jaigu n or 
savo bizni parduoti tai kreipkitės pai
nius, mes rasime pirkėja. Pi kejui 
patarnaujame dykai. Jaigu mislini- 
nate pirkiti Farma arba Namus krei- 
pkytes pas mus asubiszkai arba pei 
gromvta. Mes visada turime daugybt 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ii 
mažių už labai p’gia preke.

Adresavokite

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

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

NAUJAS RUDENINIS TA VORAS

B

Y’ra tai demokratiszkas kan 
didatas, kuri darbininkai žmo 
nes neprivalo apleisti laike rin 
kimu. J.J. Moran dirbo kasi 
klose lyg 14 metu senumo ir 
laike nelaimes patrotino ranka 
todėl likdamas kolieku ir ne 
galėdamas jau užsiimti darbu 
pastanavijo mokytis ant advoi 
kato ir nusidavė in Pottsville mano bizni padidinau, 
turėdamas tik du dolerius ki 
szenije, tėvai jio būdami netur 
tingi negalėjo jam pagelbeti, 
bet turėdama kantrybe ir akva 
ta prie mokslo, in keletą metu 
likos advokatu. Per ta visa 
laika lyg ežiai dienai pildo sa 
vo profesija teisingai ir pride 
raneziai. Jisai szedien yra vie 
nas isz geriausiu advokatu 
Skulkillo paviete. Jisai mil 
teisybe ir su visais ligiai apsiei 
na, ar tai su turtingu ar bied 
nu. Neužmirezkite szendien už 
ji balsuoti o jaigu taps iszrink 
tu tada turėsite gera audžia ir 
neeigailesyte kad savo baisa 
už ji davete.

Slidžia iii vagi.
— Lig ežiam laikui etoda 

vai priesz suda tiktai už maža 
vagista, szedien esi apskunstas 
apie insilaužima in grineze.

Vagis:— Teip, asz dabar

Gerai pasuki.
Poni in tarnaite:—Onuk 

kis tai givulis ižgeri pilna bu
teli arako?

— Tai ponas praszau po 
nios.

ko

— Jaigu kas norite Važuot 
in Lietuva per Baltimore per 
Philadelphia arba per New 
Yorka teip-gi kas norėtu at
siimt savo pažietamue isz Lie
tuvos ateikit, ar atsiszaukit 
per lait-zka pas V. Lapinską 
jis jums visame patarnaus.

601 W. Mahanoy, avė. 
(06 Mnhanoy City, Pa.

Balius!
Parengė dideli balių dr’ste. 

L.K. Keistuczio isz Virden, 
I’ll. 18 d. November 1911m. 
už praszom visus lietuvius ir 
lietuvaites ant to puikaus pasi 
linksminimo, muzikantai pir 
mos klasos resz puikius szio 
kius, prasidės nog 7 vai. vaka 
re ir trauksis lig ritu.

Inžanga vyrams 25^ mote 
rims ir merginoms dykai. Už 
praszo visus.

Komitetas.

Vaikszcziojanti apskelbi
mai.

Kurie iszmegine dalyka pa
lieka užganėdintais ir kitiems 
savo pažinstamiems jin pagi
ria, vadinasi vaikezeziojantis 
apgarsinimas. Kiekvienas "mė
gina savo kaimynui duoti ko
kia rodą ligjoe ir pamatęs kad 
jo rodą atnesze geras pasekmes 
būva pilnai užganėdintu. Jo
kia bet gyduole neturi tiek 
v aikszcziojancziu apgarsinimu 
kiek Trinerio Amerikoniszkas 
Elixiras isz Bitter Vyno. Kiek 
vienam turineziam pilvo, kepe 
nu, nervu ir kraujo ligas pata
riau! naudoti American Elixir 
isz Bitter Vyno. Gaunamas vi
sose aptiekose. Jos. Triner 
1333— 1339 So. Ashland avė. 
Chicago, Ilk

RAGAŽINSKAS

keletą

^4

NO. 6.
Visam

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

Duokyte dabar orderi o bus jumit 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St 
Mahanoy City.

A. J. Keydoszius 
-AG E N TAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greieziausiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tikintus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva 
Laivakorte pas mane yra labai pigios. 
Mano agentūra yra po kaucija 10 
tukstaneziu doleriu, Obijos Steito. 
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte 
in gromata 2c. marke ant atsakymo

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotogra Cistas 

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

Puikei ir pigei nutraukė visoke: Fotografija* 
Padaro Di delną Fotografijas i«z mažių ir 
jndeda in Reitnus. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir L L Parduo la vinoke« Reinas 
Lietuvei su virsz- ninetais reikala s uetur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Varžinska kuris padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Telpjp daro Foto^rapyas ant Port-Karėsią

Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. L’žpraszome visus atsilankjti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose varge) 
galima rasti. Szitas T’avoras 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 
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

LŽT Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahsnov City, Pp

ANT ISZMOKEJIMO Į
menesi. Nusiusime kežntim lietuviui 14k. paauksnota B 
ziegi rtli, lencugeli ir medaliona vertes $20 ant isz- B 

mokesties po §1 JO ant menesio. Menesints ratas ■ 
mokėsit tik tada kada turės t ziegoreli, iszmeginsit ra 
ir busite anm m užganėdinti. Raszykite tuojaus ir H 
prisiusk 2c marke o gausi kataloga ir informacijas. B

American Watch Co. ll52MiiW8lik66Av8. Dp 14. CHICAGO B

N usipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka 

Mieste. Tik S1 už Buleli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kilu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savo 

N®-®///Ą orderi o bus jums pristatyts

ifĮIĮ S, Norkewicz
408 West Mahanoy 4»e.

TeisingaKrtutie, nes tlkr-sLietuvis užlaiko 
Malonus Viengencziai:

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

.j. Žiedu, Kryželiu, Armo- 
vA'J_//v-' nikų, Skripku visokiu 

Mužikalisku 1 nstrume. 
tiijBritvu, drukuojamu 
Maszinukiu, zXlbomu

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

Už kompanijų preke ant 
ir greieziausiu Lfivu. 
visokius Dokumentus ir 
per Konsuli. Duodu 
visokiuose reikaluose.

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

geriausiu 
Pardarau 

paliudyju 
patarimus

no

Naujausi aprasziniai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda 
ligų ir pats iszsigydyti bu daktaro
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsisaugima nežuli papuczkas, 
pleiskanas ir kitas panaszas ligas. 
Prisiusime visai dykai paraižyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Veinamedel norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikima 
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke 
yra 20c 50o ir $1 ir užteks ant ilgo 
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:

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

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 $3 Jai norietumete 
mano nauja dydoli Kataloga prisiu- 
skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu. 

Maloniesite kreipkties su sziokaih 
pirkimais ant szio adreso:

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

FR. STRAWINSKAS
Lietuviszka Krautuve 

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

Fr- StrauinskaS'
1807 Carson St, S. S.

Pittsburg, Pa. ’SI'AOK I

NAUOlHūi PATARIMAI 
visai šeimynai randasi musų No. 3 katalioge. 
Jame telpa aprašymai suvirš 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jas 
pažiuti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduoles 
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. M il
sų gyduolės kainuoja tik ntio25ciki$1.0C Telpa 
paveikslai ir pr-kės yvairių kvepenčių ir gydan
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydančių aparatų,

W. TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

Rotorinių išdirbinių, Painų, Štukų, Brukuojamų 
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų. Pavin- 
Eevonių ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų da- 
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra 
vardg. adresų ir keletu markių apturės musų No. 3 
kataliogų dykai. Rašyk Sendlen, o už koletos die
nų Šita naudingu knyga bus tavo namuose.

JOHNJS*SUPPLY HOUSE > 
WJ4-2J38 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. ILfr

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 pačių. Pasiusk 
savo aiškų adresą ir pačto markę, o Kataiio- 
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant;

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

La’d"j:i Kimus Naminiam Pasamdo 
Ry ginus ir Vežimui del Parivažinęjino 

Krausto Daigina ir t L
Viską atlieka k& nogeriause ir puikiause. 
Su vir-z minėtais reikalais kreipkitės pas 
,in o busite visame užganėdintais.
520 IV. Centre St. Mahanoy City.

^faridalas iialijoniszkt 
žirnikus Tripoluje.

klijai kitavo toji trur




