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ANT SZ1T0S SZVENTES PRISIKĖ
LIMO VIEZ. JĖZAUS, REDAKCIJA 
“SAULES” IR “LINKSMOS VA
LANDOS” VELINA DEL SAVO 
SKAITYTOJU 0 IR DEL VISU 
LIETUVIU SVEIKATOS, LAIMES 
IR TO VISKO KO KAS NO DIEVO 
TROKSZTA.

REDAKCIJE.

Paprastinai skubiname su 
szirdingais velinimais Links
mo Alleluja visiem muso skai-

Perszove mileraa ir pats 
save.

Carbondale, Pa.— Už tai 
kad Karolina Dotta, 13 metu 
mergaite atsisakė pabėgti su 
Juliu Lucia 21 metu senumo, 
tasai szove karta in jiaja pa
taikindamas mergaite in pe- 
czius o po tam szove pate sau 
in pilvą. Abudu likos nuga
bentais in ligonbute. Lucia 
randasi mirtinam padėjime o 
Karolina pasveiks.
Prie ko tai kolojinias 

moteres priveda.
Houghton, Mich.— “Da-

tytojams, draugams ir pažins- bartes turi proga apsivest su 
tamiems. Y ra tai puikiause. trecziu vyru, bet ant Dievo ne 
szvente isz visu o toke, jog. priepirk jin prie atėmimo sau 
kožnas džiaugėsi isz laimes ki-1 gyvaeczio per tavo nuolatini 
tu. Bet ne toke tai szvente ‘ malima liežuvio, kaip padarei 
kaip tai muso brangioje Lietu- |gu manim.”
voje szventem o bet džiaugėsi į Tokia tai gromatele paliko 
isz to gilukio, jog Dievas davė Henrykas Juntunson turtingas 
sulaukt Kristaus Prisikėlimą, farmeris, savo paezei kuri jin 
viskas pradeda gyvuot, duok į,e palovos kolojo be reikalo, 
Dieve idant užžydetu gerove, priegz atemima sau gyva?ezio- 
kuriuos laukėme nog senei. Juntunsouas uždejas kilpa ant
Duoki Dieve idant muso pa
geidimai iszsipildytu. Kiek tai 
vargo, bado, ir nesmagumo turi 
me paneszti o bet turime kens- 
ti ir nenusiminti ant dvasios.

Džiaugsis tieje, kurie ap
siaubti savo vaikeleis anūkais, 
giminėms ir patinstamiems 
szvens taja diena Prisikėlimo 
Vieszpaties. Bet daugelis 
ir tokiu, kurie atsiskyria 
saviszkiu ir milemu ypatų 
vaiksztines taja szvente su 
liūdimu czionais svetimoje 
szaleleje— Amerike.

Del tokiu ir siunezeme savo 
suraminima su linksma 
luja:

Redakcije.
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Baisi brangen ybe vieszpa- 
tauje tebyriam laike ant visko 
ir ta visi pripažins, nes kad 
buczkai pabrangtu nesvietisz- 
kai tai jau gana. Sztai Misso- 
rije steite mergina skundže 
tūla jauniki ant 20 tukstan- 
cziu doleriu už tai kad paėmė 
nuo jiosios viena buezku 
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kaklo szove sau in galva ir to
kiu budu atsikratė nog liežuv- 
ninkes. Jisai buvo antru vyru 
tosios nelabos bobos ir paliko 
keloleka vaiku.

Skundže saiuniuka.
Wilkes-Barre, Pa.— Nasz- 

le po Augustui Vastui ana 
diena innesze skunda prieszais 
saluninka Motiejų Dambrauc- 
ka isz Sugar Loaf ant 10 tuks- 
taneziu doleriu, buk tasai da
vė josios vyrui už daug giarti 
Nedėlios diena o ejdamas na
mon girtas, likos užmusztas 
per elektrikini Wilkes-Barre 
ant Hazleton kara. Badai sa- 
luninkas 
atsakyt.

Vogė

ne tik 
ir kitu 
turime 
pakylo 

graiku-

Kas tokis labai pasigadino 
skraitije dvasiszkuju, 
tarp katalikiszku bet 
iszpažinimu. Davadu 
daugybe: Czikage 
skandalai su biskupu
kataliku Ortynskiu, kuris ba
dai likos atszauktas per Rima. 
Isz Berlino danesza buk pali
cije aresztavojo buvusi posto 
reli Heniksa sekretorių “Susi
vienijimo Kariavimo prieszais 
Paleistuwista” už tai kad ke 
tines prikalbyt kelis vaikus 
ant paleistuvystes. Tai tau pa- 
veizdingas apasztolas moralisz- 
kumo. Amerike bus pakartas 
pastoris Richardson už prisi
dėjimą prie mirties jaunos 
mergaites. Daug panaeziu at
sitikimu turime.

už tai turea sunkei

32,937 daigstą vienam 
surdote.

Kansas City, Kan.— Hei 
Lietuviszki kriauczei, ar kada 
turėjote tiek laiko idint suskai 
tyt daigstąs “sticzius” pasiu
tam surdote, tai yra kiek pada 
ro maezina ir ranku darbas. O 
gal ne, ba praleidžet savo luoša 
laika ant kaziriavimo ir kito- 
keis nereikalingais daigtas 
Bet ne teip buvo su Hermanu 
Akeenu kurie turėjo tiek lai

ko jog suskaite buk surdote 
randasi 23,800 daigstu siutu 
per maszina o 9157 per ranka. 
Jago netikit, tai suekaitykit 
turėdami laiko.
Vos pati numirė, apsivedė 

su kita.
San Diago, Cal.— Bert Ma

son apeipacziavo su Miss. He
lena Lux in 20 valandų po 
mirimui savo pacziulee, ku
riuos suriszo vaitas. Ant ryto
jaus kūnas mirusios pacziulee 
likos palaidotas. Teip greitas 
apsipacziavimae, buvo iszpil- 
dytas pagal praszima mirez- 
tanczios paczios. kuri prispyrė 
Berta ant greito apsipacziavi- 
mo nes paliko tris mažus vai- 
kucziue.

Skerdyne ant trūkio.
Mexico City Mes.— Asztuo 

ni pasažieriai, konia 50 karei
viu ir inžinierius likos užmusz- 
taie per kuopa pasikeleliu Za- 
patietu, kurie užklupo ant tru 
kio ejnanczio in Cuernavaca. 
Pasikelelei užklupo ant trū
kio, būdami tosios nuomones, 
jag gabeno ginklus ir amunici 
je del randaviezko vaieko, nes 
tuom apsiriko ba vaiskas rado
si tik del apginimo pasažieriu 
nog razbaininku kurie kelis 
kartus jau buvo sulaikė ejnan- 
czius trukins.

Vela anka kupczin gyvųjų 
tavom.

Buffalo, N. Y.— Ant trū
kio ejnanczio terp czionais o 
Niagara Faile likos aresztavo- 
tu kokis tai Franas Shelzae, 
kuris turėjo karczema ant 
Main uliczioe. Matyt kad jam 
biznis karczemoje nesieeke ir 
emeei prie prikalbinimo jaunu 
merginu ant vedimo paleistu- 
vingo gyvenimo. Prikalbinės 
jauna mergina vardu Marya 
Kazlauckiute veže jiaja in 
Niagara Faile parduoti in pa- 
leietuviu narna, bet likos euseg 
tae kelionėje ir aresztavotu ir 
tokiu budu nekalta auka iszsi- 
saugojo gėdingo gyvenimo.

Dydelis edykas.
Cincinnati, Ohio.— Jonas 

Breen, susilaižino su savo 
draugais buk suvalgis kas die
na po tuziną bananiu per 30 
dienu, iszskyrent kasdieninio 
valgio. Jago iezpildys savo už 
duote, tai aplaikys $10 o prie k 
tam suvalgys už dyka 360 ba
naniu. Breen kalba: “dirbu 
sunkei kae diena ir galiu val
gyt gerai. Karta suvalgiau gor 
ežiu žirniu o bulviu galiu su- 
valgyt visa “peka” su sviestu 
ant kart; keturei viszteles gale 
tau suvalgyt kas diena.
Nužudė savo duktere 

būdamas girtu.
Boston, Mass.— Danielue 

Donovan, būdamas girtu nužu 
de savo duktere 19 metu senu
mo ir apie tai nežinojo, pakol 
jam neiszaiszkino apie tai ant 
palicijos. Būdamas girtu sėdė
jo prie stalo o jojo duktere 

. priėjus geide jam duoti pa- 
, vuostyt vaistu ant iszsipagiria- 

vimo, nes užpykęs dure jiaja 
ęn peilu permuszdamas ezirdi- 
Kada jin nugabeno in kaleji- 

i ma ir iezeipagiriavo, nueistebe-

Milžiniszkas vaitas.
Hancock, Mich.— Czionai- 

tines moterėles gali būti dė
kingos, kad likos iszrinktas 
ant vaito L. Moilaine tikras 
milžinas turintys 7 pėdas ir 6 
colius augszczio kuris be bai
mes gales nubaust tuosius ka 
turi papratima plakti be prie
žasties savo pasziules kada už 
pyla pakauczius. Yra tai dy- 
dziauses vaitas visosia Suv. 
Steituosia.

Liūdnas gyvenimas 
moteres.

New York. — Sudžios
vokatai ir klausytojai net apsi 
verke iszgirde apsakima Mrs. 
Genavaites Nikodemienis apie 
liūdna gyvenimą ir nužudini- 
ma savo vyro Frano.

Franas geide idant jojo pati 
pradėtu vesti paleistuvinga gy 
venima tuojaus po szliubui o 
kada ant to ne sutiko musze 
jiaja ir traukinėjo už plauku 
o ant galo negalėdama kensti 
ilgiaus jojo pažeminimus ir 
žveriszko apsiejimo, buvo pri
versta jin nuszauti,
Pusiu t iszkas tikėjimas.
Lafayette, La. — Tomis die 

nomis Klementina Barnabet 
murine, prisipažino buk nu
žudė 17 ypatų prigulincziu 
pri tikėjimo žinomo kaipo 
“Kruvina auka“. Kožna nede
da vienas isz sąnariu turėjo bu 
ti paaukautas pagal prisakima 
tojo pasiutiszko tikėjimo. Lig 
ežiam laikui likos tokiu budu 
nužudintu 87 aukos o toji juo
da ragana papilde 17. Visus 
sąnarius tojo pasiutiszko tikė
jimo areeztavojo.

Socialistai sumuszti.
Milwaukee, Wis.— Visi 

miestiszki virszininkai ir so
cialistu majoris miesto likos 
sumuszti per paskutinius rin
kimus dydumu balsu 14,000. 
Naujeis virszininkais pasiliko 
iszrinkti: Dr. Bading repub- 
likonas majoru miestu, J. Car
ney yždininkas demokratas, 
M. Koleckis kontroleris mies
to demokratas. Aldermonai 
(sudžios) likos pusiau iszrink
ti— demokratai ir republiko- 
nai. žmonim daedo socialistu 
randas ir nutarė nog ju atsi
kratyt ant visados, nes savo 
prižadėjimu neiszpilde.

del serganezio 
sūnaus.

Louisville, Ky.— Arch B. 
Terrell, pacztoris ant geležke- 
lio, likos ana diena areeztavo- 
tu per randaviezkus detektivus 
už vagysta piningu isz regis
trą votu gromatu, Priežaste 
vagystes buvo sekante: jojo 
sūnelis nog ilgo laiko sirgo 
ant džiovės, per ka iždavinejo 
visus piningus ant gydintoju ir 
buvo priverstas prisieavint 
$13 doleriu ant pirkimo gy
duolių ir reikalingo maisto. 
Terrell turi 53 metus senumo 
ir radosi dinste per 24 metus, 
ne papildindamas jokio prasi
žengimo tiesu, net lig sziai 
dienai. Badai randas jam do 
vanos kalte, nes tai pirma kar
ta prasižengė.

Jojo sapnas iszsipildc.
Battle, Creek, Mich.— Sap

nuodamas buk likos užmusztu 
per truki, Elmeris Pace zece- 
ris (statytojas litaru spaustu
vėje) likos isztikruju užmusz- 
tas ant Grand Trunk geležke 
lio kada ėjo isz darbo namon. 
Taja diena buvo labai susiru- 
pinias savo sapnu o ejdamas 
namon teip buvo užsidunkso- jo, jog randasi kalėjime. Tik 
jas, jog ne mate ejnanczio tru- tada dažinojo jog buvo nužu- 
kio ir likos užmusztas.

Trumpi Telegramai.
§ New York.— Szeszi tuks 

tanezei tonu bulviu likos par
gabentos isz Irlandijos, kuriu 
verte isznesza $230,000. Ran
das aplaike $50,000 akcijos.

§ Cumbola, Pa.— Jonas 
Jansza likos aresztavotu už pa 
degimą dinamito arti namo 
James Conroy. Ant gilukio 
nieko ne pažeido.

§ Chicago. — Czionai austo 
jo dirbti 14,000 staloriu (dai- 
lydžiu) prie statinio namu. Rei 
kalauje 65 centus ant valau 
dos.

§ Pasaic, N. J. — Laike 
sumiszimo terp straikieriu o 
palicijos 10 moterių likos su
žeistos.

ATSAKYMAI

dės savo duktere.

“Szirszinas” Brooklyn. — 
Skaitytojams tas suvis neapej- 
na ir isz tojo daneszimo jokios 
naudos ne turėtu, tik vietinei 
pasijuoktu. Jau butu dydelis 
laikas paliauti užymineti vie
tas laikraszcziuose apie Herma 
nūs, Purvins, Mizeragagus, pa
nele Racziute, Tėvynės, Kelei 
vius ir kitokius “ezortus” o 
duoti skaitojams naudinges
nius straipsnius. Gailemes, jog 
tamistai negalime užganapada 
ryt. Tegul tas pasilieka “En- 
tre nous”.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Szeimyua su daugeliu 
pirsztu.

Petersburgas.— Kaime Ko- 
zilove, Grodnaus gubernijoi 
randasi suvirszum penkesde- 
ezimte ypatų kurie turi dau
giau pirsztu kaip paprastai 
žmonis turi o visi paejna nog 
genczio kurie seniau buvo ap
sivedęs su motere kuri turėjo 
po septinis pirsztus ant kož- 
nos rankos o jisai turėjo po 
septinis pirsztus. Vėlesni gi 
mines dabar turi kaip kada 
po keturis ir penkis pirsztus 
ant kožuos rankos.
Motina nužudė savo sunu 

atėjusi Isz Ameriko.
Kaime Paveruoeia tuojaus 

prie prusiezko rubežiaus, atsi
tiko baisus atsitikimas. Ne 
senei sugrįžo isz Ameriko A. 
8. kuris buvo iszkeliaves in 
Amerika turėdamas 12 metu 
senumo, surinkęs gana puiku 
turteli per 15 metu sugrižo in 
savo teviszkia po pastogia tė
vu. Apsakinėjo jisai apie savo 
turtą, o motina pasigodejus 
ant piningu nutarė su duktere 
nužudint pribuvusi ameriko 
niszka svecze isz Ameriko ir 
savo vyra prikalbino prie žu- 
dinstos. Tėvas būdamas kar
czemoje dažinojo nog szmko- 
riaiis, buk tai jojo sūnūs, nes 
szirkoris jin pažino. Su dyde- 
lu džiaugsmu nubėgo tuojaus 
tavas namon ant pasisveikini- 
mc*su savo sunum, kurio per 
tiek metu ne buvo regejas. 
Su džiaugsmu inbego in grin- 
czia szaukdamas: “Musu sū
nūs!” Bet buvo jau užvelu. 
Motina su duktere nužudė 
mieganti sunu, perkirsdami 
jam galva su kuju. Kada mo
tina suprato ka padare tuo
jaus papaiko o duktere isz 
gailesczio kad ne teko brolio 
nusiskandino.

Nužudei® ypatų.
Miestelije Florbsztuosia, gu

bernijoi besarabskoi, kas tokie 
iszžudino visa szeimyna susi- 
dedante isz 15 ypatų. Palicije 
ne galėjo surasti žudintojaus 
ir prasze palicijos isz Odesos 
idant prisiunstu palicejska 
szuni. Kada szuni inleido in 
grinczia, apvuoste visus lavo
nus ir leidosi tiesiog in miestą. 
Staigai susilaikė prie tūlo na
mo pradedamas lot ir spirtis 
inejimo. Kada szuni inleido 
in vidų, tasai mėtėsi ant lovos 
kurioje gulėjo nužiūrėtas žu- 
dintojas. Persigandęs žndinto- 
jas prisipažino prie žudinstos 
lo ypatų kurios nužudė isz 
piktumo.
1 Elekti ikiszka motere.

Petersburgas. — Czionais 
randasi motere kuria vadina 
“elektnkiszka motere” turin
ti savije daug pajėgu elektri- 
kiszkumo. Taji nepaprasta mo 
tere gydo visokes ligas o ir ne. 
regius su pagialba savo elektri 
kiezkumo paimdama ligonius 
už ranku. Žmonis plauke pas 
jiaja kaip ant atpusko.
Vakariene už 10,000 

rubliu del dvieju.
Petersburgas.— Dydis Ku- 

ningaikszcis Borisas Vladimi- 
roviezas kaip kada tankei pa. 
szela isz nobodnmo ir iszdir- 
ba nepaprastus dalikus. Ana 
diena atejas in hoteli Ernesto, 
užkalbino vakariene del saves 
ir savo milemos, už kuria už
mokėjo 10 tukstaoeziu rubliu 
o priek tam davineje locninin- 
kui po 500 rubliu už kožna 
karta per žanda. Locnininkas 
priėmė tik szeszis “pikszteleji- 
mus” o daugiau nepneme.

Caras tokeis apsiejimais Bo
riso yra labai neužganadytas 
ir kalbina jin ant iszvažiavi- 
mo. Kaip rodos pribus in Ame 
rika truputi “pahulat!”

Ne senei buvo laidotuves pražuvusiu laivoriu ant laivo 
Maine, kuriu kaulai silsejoai ant dugno mariu per 14 metu. 
Visi likos palaidotais ant randaviszku kapiniu Arlington, 
Washington, D. C..

Szv. Velykos!
Velykų szventes yra surisz- 

tos gražiausiu žmonijos atmini 
mu: teisybes ir gyvybes prisi
kėlimo, o mirties pergalėjimo!

— Tas... kuris visa savo 
amžių nenuilstaneziai kovojo 
dvasiszkais inrankiais priesz fa 
riziejus, mesdamas jiems in 
akis ant kiekvieno žingsnio ju 
veidmaninguma, melus ir isz 
davima; Tas kuris buvo pra- 
szaukes juos tikruoju ju vardu 
tapo pasmerktas nužudyti, ir 
kaipo politiszkas valstybes nu
sidėjėlis buvo prikaltas prie 
kryžiaus drauge su žmogžu
džiais ir pleszikais. Fariziejai 
jautėsi pilnai pergalėje: ta, ka 
negalima buvo pasiekti dvasisz 
ku pertikrinimu, buvo pasiek
ta paprasta mechaniszka prie
varta nužudant sayo pnesza. 
Visi fariziejai labai gerai atsi
mena, kad tasai Jėzus isz Na
zareto gyvas būdamas sake: 
“Nesibijokite tu kurie nužudo 
kuna, nes kito nieko jie neisz- 
sigali padaryti!” O kad galu
tinai apsidrausti save nuo pa
vojaus ir pasivadinti tikrais 
pergalėtojais, fariziejai susirin 
ke pas Pilotą nurodinėjo jam:

“Pone, mes pamename kaip 
tasai monelninkas dar gyvas bu 
damas prasitarė: po trijų dienu 
asz vėl noriu prisikelti; taigi 
paliepk, kad ta jo kapa lig tri 
ju dienu sergėtu stipri sargy
ba’’,

Visi ju abejojimai dabar 
buvo jau pilnai užganėdinti: 
ant kapo tapo užveltas didelis 
sunkus akmuo ir pastatytasgin 
kluotu kareiviu sargyba. Fari 
ziejai iszkilmingai szvenezia 
dabar ramia sąžine savo per- 
galejima: tam nemaloniam, bet 
gyvybes pilnam Teisybes žo
džiui užveltas dabar sunkus 
akmuo ir palaidotas kape. Jie
ms dabar gera ir szilta kaip ir 
Beniaus, jie tiki kad tas apga- 
lejimas apdraus taip-gi ir ju 
galybe kuria Jėzus isz Naza
rete. buvo sugriovęs.

Tecžiaus... nekuomet ! dar 
teip nebuvo sugriauta farizie
jų galybe kaip tuomet Jėzui 
isz Nazareto gyvybe galėjo jie 
atimti, bet aukaudamas savo

gyvybe, Jis pergalėjo mirti. 
Jo Teisybes žodi negalėjo pri 
slėgti sunkus akmuo, ir tas jo 
žodis kėlėsi dabar isz kapo. 
Kaipo žaibas aplėkė pergalė
jimo žinia visa pasauli prana- 
szaudama: Kam jus jieszkote 
gyvaji mirusiųjų tarpe?.

Sunkus užveltas ant kapo 
akmuo, pasirodė per lengvas 
kad prislėgti Teisybe, dargi 
kareiviai, kuriais užsitikejo 
fariziejai, kurie sulyg ju prisa 
kimo buvo pastatyti prie Jo 
kapo, pasirodė, kad ir ta galy
be per silpna buvo. Visa tai 
stojosi kitaip negu fariziejai 
tikėjosi: dvasiszka jėga perga
lėjo mechaniszka prievarta- 
galybe.

Taigi, visudidžiausis ir pra- 
kilniausis atminimas, kuris 
nuo to laiko pasiliko žmonijai 
— tai Velykos. Ta praklinu 
atminima intikejma in Teisybes 
pergalėjimo žodi tegu užlaiko 
kiekvienas savo omenyje ir ins 
meige savo szirdysegyvendami 
dabartinėje gyvenimo audro
je kovoje, kentejimuose'ir per 
mainuose.

Pirmyn žiūrėti, o ne' atgal, 
in szviesa ir gyvybe o ne in 
tamsybe ir mirti, — tai yra 
musu gadynes ir dabartinio 
musu gyvenimo pamatinis rei
kalavimas. Bzvesdami iszkil- 
minga Prisikėlimo szvente ne- 
užmirszkime dabartine musu 
tragiszka ir priesztaravimu 
pilna gadyne kad gyvybe per
gali mirti stengimosis pirmyn 
naudingesnis, negu ėjimas at- 
žiagaryn ir kad szviesybe galin 
geene už tamsybe. Kad ir sun 
kus akmenai slegia kartais 
Teisybe kapa, teeziaus Gyvy
bes ranka kiekviename laike 
treczioje dienoje nuvels...

Taigi nejieszkokime gyvųjų 
mirusiųjų tarpe!—

Linksmu Velykų musu skai 
tytojams!

Apie darbus.
* Londonas, Angliję.— Su 

virszum 50 tukstaneziu angle- 
kasiu sugrižo jau prie darbo 
negalėdami ilgiaus kentėt ba- 
da. Dabartės visur balsuos ar 
ejti prie darbo ar straikuot 
ant toliaus. Lig sziai dienai 
nubalsavo 175,000 ant sugrį
žimo prie darbo o 150,000 
idant vesti straikas toliaus

* Wilkes-Barre, Pa.— John 
C. Haddock prezidentas Ply
mouth Coal Co. prakalboje 
czionais kalbėjo, buk didesnes 
kompanijos tinka ant padidi. 
nimo mokesties nes unijos ne 
pripažins. Jisai yra už to, idant 
unije butu pripažinta, nes ang 
lekasei turi spirtis kanecz ant 
pripažinimo unijos ir turi tie
sas spirtis pagerinimo savo bu 
ties. Nors vienas kumpanijos 
atsirado iszmintingas.

* London.— Isz priežasties 
straiko kas kart duodasi jaust 
didesnis vargas terp straikie
riu; vaikai pradeda labai mirt 
isz priežasties stokos maisto. 
Manczesteri kas diena konia 
mirszta nog 84-135 vaiku. 
Randas paaukavo 5000 dole
riu ant suszelpimo straikieriu 
szeimynu.

* New York.— Badai Mor 
ganas prisiuntė telegrama del 
Baero isz Europos idant steng 
tusi visom pajėgom nedaleist 
prie straiko. Toliaus girdėt, 
buk kumpanai sutiks ant pa- 
■Kėlimo mokestiesKbet unijos 
nb pripažins.

Nieko giaro negalima ins- 
pet pakol ne ižgirsime ka nu
tars atejnanezia sereda.

ISZ VISUSZALIU.
“Ragana” iszvire daugeli 

vaiku.
Barcelonije, Iszp.— Motere 

vardu Henrieta Marti likos 
aresztavota už pavogimą ir 
žudinsta mažu vaiku. Policija 
aplaike skunda nog kelolekos 
tėvu buk juju vaikai dingo 
slaptingu budu ir kaip mano 
turėjo juos pavogt sena “raga
na” gyvenante užmiestije. Po- 
licije nusidavė pas “ragana” 
padarydama krata, po teisybei 
atrado kelis vaikus bet ne vi
sus, nes trijų rado tik kaulus 
maisze.

Prispirta ragana, prisipaži
no, jog vogdavo mažus vaikus 
ir juos iszvirdavo gyvais su 
visokiais, pritaisimais idant pa 
daryti “meiles laszue" del 
lengvatikiu kuriuos parduoda
vo brangei.

Ižgama tėvas.
Rozbark, Prusai.— Nuo il

go laiko kokis tai Marksas 
gyveno su savo duktere 16 m. 
senumo kaipo vyras su motere. 
Juju susineszimaė nepasiliko 
be vaisiaus. Ižgama tęva užda
re kalėjime o duktere nugabe
no in ligonbute.

Pardavė savo vaikus.
Berlinas.— Dvi mažiulelės 

mergaites Viktoria ir Gretchen 
Naider, turinezios arti po 30 
metu o tik 39 colius dydžio, 
likos parduotos per savo moti
na del cirkuso už $35. Mergai
tes ne norėjo būti rodomos del 
žmonių, davė žine policijai ku
ri areeztavojo locnininke cir
kuso ir sugražino mergaite* 
namon.

Ant pardavimo.
Parsiduoda farma su budin- 

kais ir sodas, gera žeme, prie 
upiu ir ežeru, parsiduos pigei, 
kas nori gera farma ir links
mai gyvent raszykit ant adre 
so: Cse °))(’68 oi) 

Ben. Diokas.
Irons Mich.

Pajeszkojinias.
Vargoninikas nevedes 24 m. 

senumo geras muzikantas teip 
gi giedorius, gali vesti cho- 
ra ant keturiu balsu ir grego 
ryoniszkai, jieszko vietos, mel : 
džiu laiszkus siusti ant adreso:'ji 

Leon Wassowski.
774 S. 3rd. St.

Philadelphia Pa.
Czg»»)



Petras su Petre ne senei apsivedė, 
Ant Veliku in hoteli Petre nuvede, 

Ba pati valgi da nemokėjo pagamyt 
O ir koszelenos ne galėjo padaryt.

— Kur kelneris?

Atsitikimas pas 
Gydiptoja.

Daktaras Williams ka tik 
užmigo; prikėlė jin varpelis jo 
namuose, kadangi jie buvo pri 
taisytas prie miegbuczio duriu 
ir buvo garsus, tai daktara 
greitai prikėlė; jis paszoko isz 
lovos ir kas pasisuko po ran
ka, užkiszo už varpelio. Skam 
bejimas nutilo, o tuom tarpu 
daktaras stengėsi suvaldyti pa 
klode, kuria užsimėtė ant pe- 
eziu ir surasti pantaplius.

Viena pantapli isztrauke isz 
paloves, kitas kur dingo, ne
galėdamas jo rasti, nulipo ap
siavęs vienu szaltais mediniais 
trepais. Priemenioj atsiminė, 
kad kita užkiszo sustabdymui 
varpelio balso, bet kad skam
binantis smarkiai baladojo in 
duris, daktaras atidarė, jis ma 
ne, kad, turbut iszszoko isz re 
liu karas. .

Szaltas vejas mete in veidą 
lytaus laszus. Lauke stovėjo 
vyriszkis su perezlapusia skry
bėlė, szviesiuose drabužiuose.

— Labas vakaras-atsiliepe 
nepažystamasis, nusiimdamas 
skrybėlė ir rodydamas didele i 
plika galva. Szviesoj gazines 
liampos, stovinczios priesz du
ris, daktaras galėjo matyti puo 
lanczius ant smailios plikes ly
taus laszus ir spinduliais nuo- 
jos atszokanczius.

—■ Lytingas vakaras-prade- 
jo

— Praszau ineiti-pertrauke 
daktarae.—Apie orą pakalbėsi 
me paskui. Ar kae netikėto?

Nepažystamasis inejo.
— Gailiuosi, kad priverstas 

esu jums atilsi pertraukti—per 
praezinejo szvelniai — bet asz 
baisiai sudenervuotas, ponas 
daktare. Jaucziu, jog artinasi 
atakas. Ar jus negaletumete 
man duot ka nors nervu nura
minimui?

Daktaras parode priėmimo 
kambarin ir uždege žiburi.

— Praszau truputin nusira
minti — pasakė. — Pirmiau
siai turiu su jums pakalbėti, 
paskui galėsiu duoti kokiu 
vaistu. Ar jus negerete per 
daug?

— Ne.
Pasakė ta inžeistu tonu, to- 

del daktaras išz syk pradėjo 
jin raminti.

— Gerai gerai, ne sakau 
juk, kad jus ta darote, bet tai 
paprastas dalykas, visai papras 
tas.— Pristūmė kede prie sta
lo.

Bet nepažystamasis ne sėdo, 
pradėjo neramiai vaikszczioti 
kambaryj. Daktara eziurpuliai 
perejo.

Tuom tarpu telefonas prade 
jo smarkiai skambėti, kaip pa
prastai daro merginos pildan- 
ežios naktine tarnyeta negalin- 
ezios kęsti, kad kas miegotu 
laike, kad jos pildo tarnysta ir 
dirba. Nėra nieko nemalones 
nio už toki naktini telefono 
skambejima, gal tik elektrisz- 
ki varpeliai.

Daktaras paėmė dūdele, o 
tuom tarpu sveczias paliovė 
vakszcziojas ir klausė.

— Ar daktaras William
son?

— Teip.
— Gerai. Praszau klausyti 

Kalba beprocziu namai Clear 
/ięjde, Nemalonu mums «rdy-

ti jusu ramybe, bet vienas mu
su ligonis szianakt pabėgo, o 
kad paskutinėse dienose tan-
kiai mate jo rankose jusu adre 
sine kortele užveizetojas mano 
kad jis pas jus turėjo atkak
ti.

— Ka jus sakote!— buszu- 
ko daktaras ir nutilo, žiūrėda
mas isz szono in sveczia, kurie 
tuom tarpu atidarė daktaro 
skrynute su instrumentais, 
braukydamas ranka ju asztri- 
mis.

— Jeigu pas jus atkaktu 
tuojaus duokite mums žinia. 
Nuo tūlo laiko buvo ramesnis 
bet pirmutiniu savo dabotoja 
užmusze, kede sutrupino jam 
galva.

Sveczias toliau vaikszcziojo 
kambaryj, o sudėtos ant nuga
ros rankos nuolatai atsidarine 
jo ir užsidarinejo. Daktaro 
balsas buvo truputi nedrąsus, 
kada jis po valandai tarė:

— Jeigu dalykai teip stovi 
tai man tuojaus atsiųskite žmo 
nis!

— Dieve - mieliausias! Tai 
gi jis jau pas jus?

— Teip man rodosi—tarė 
daktaras silpnu balsu.

— Iszrodo sudenervuotas, 
plikas, neszioja minkszta skry 
bele ir szviesius drabužius.

— Teip... teip!
— Tai jis, tai jie! Pasisteng 

kite jin nuraminti. Telifonuo 
siu policijai ir papraszysiu pa- 
troles. Ar jis neturi prie eaves
kokio ginklo?

Daktaras nusikreipė nuo te 
lefono. Tuom tarpu nervinis 
sveczias paėmė nuo pecziaus 
geležine sztangele ir be mislies 
pradėjo szvytuoti.

— Isz dalies teip.
— Praszau gerai daboti. 

Tuojaus atsiusiu pagelba, Su
diev.

Pasitraukus daktarui nuo 
telefono, nepažinstamasis atsi
liepe,

— Nepakencziu ilgiau, dak 
tarė. Žinau, kad tai nuo nervu 
kaip tik uždarau akis, kiekvie 
na karta matau kruvina migla 
Užtikrinu, kad tokiame padė
jime galiu būti pavojingu 
draugijai. Juk tašyk nežinau, 
ka darau.

Priėjo arcziau ir parode, di 
dele sugniaužta kumezczia.

— Pacziupinekite man pul 
sa—kalbėjo toliau.- Jaucziu 
jin smilkiniuose. Kelis mene
sius ėmiau bromą, bet nuo ke
liu dienu sugedo pilvas, turė
jau paliauti.

— Bet duosiu jums jo tru
puti — atsake daktarae, žiūre 
damas in kabanti ant sienos 
laikrodi.

Atidarė spinta ir isz jos isz 
etne bromo.

Ligonis apžiurėjo neramioms 
akims buteliuką etikieto.

— O, striehnina arezenikae!
Greita mirtis, ir karboline 

rugezti turite.
Nuėmė nuo lentynos bute

liuką, atkimszo ir pavuoete.
— Asztrus kvapas, bet man 

jie patinka. Maloniai kutena 
man sznerves.

Daktaras pripylė didele por 
cija bromo ir sutarpino skleny 
ežioj. Ligonis daleido atimti 
buteliuką su karboliu ir iszge 
re vaistus. Paskui sunkiai puo 
le ant kedea.

— Persidirbau — atsiliepe
— tai svarbiausia. O visada 
turėti žmonis apie save, ne 
minutoe ne būti vienas, tai 
žmogų gali in padūkimą in- 
varyti, Ka tik padarau, tųo- 
jaus kas nors leidžia toliau. 
Mano gyvenime nieko nėra sa 
vo, privatiszko.

Daktaras nuėjo in spinta 
su instrumentais ir lyg be mis 
lies paėmė sunku piukla ir pa 
dejo'prie saves ant stalo.

— Asz teipgi neturiu mano 
gyvenime nieko privatiszko — 
tarė.

— Palengvinai man, dakta
re. Jau man daug geriau. Nėr 
vinis suerzinimas praėjo, nore 
dar ne suvieu nusiraminau, 
Pasakęs ta sveczias vėl pradė
jo kelione kambaryj.

Jaunystėj buvau atletu, dak 
tarė, bet dabar sustingo sąna
riai, visai sustingo.

Daktaras gavo daugiau drą
sos.

— Galite suprasti, kad da 
bar mažai laiko turiu lavintie 
si-trauke toliau... bet japonisz 
kos kovos budo vadinamo dziu 
dziu. Tai puikus dalykas.

Daktaras tuom tarpu ne 
znaimiai padėjo ranka ant pili 
klo.

— Teip, isz tikro!
— Asz prie jo tiesiok užsi

degiau — neperstojo kalbėti 
ligonis. Jus gal norite miego, 
get noreczia jums parodyti tū
lus isz tu kovos budu.

Daktaras pradėjo klausyti 
isz tolo girdėt buvo patroles 
tarezkejimus.

— Nesialsinkite. Mane ir 
labai interesuoja dziu— dziu.

— O, tai dar geriau! Tuo
jau jums parodysiu Atsikei
kite ant valandėlės, tuojaus 
jums parodysiu. Sztai, dedu 
deszine ranka ežia, o 
kairiąja ant.

Daktaras giliai atsikvėpė: pa 
trole sustojo prie duriu.— 
Paskui kelia teip ir temyti— 
kamandieravo toliau sveczias.

— Dieve mieliausias, užmuš 
ze daktara — atsiliepe per
sigandęs balsas.— Vaikai at
sargiai, gal turi revolveri!

Pakeles galva, daktaras pa
mate keturis drutus policistus 
neszan ežius besispardanti ir 
protestuojanti garbintoja dziu
— dziu. Su paltngvejus'u atsi 
dusejimu uždare ir užstume, 
jiems iszejus duris ir rengėsi 
jau ejti in miegbuti, bet vėl 
iszgirdo telefono skambejima; 
todėl, keikdamas, prisiartino 
prie jo.

— Halio!— suszuko nekan 
triai.

— Ar daktaras Williamson ? 
Gerai. Praszau todėl klausyti. 
Rodosi bereikalo Tamista isz- 
gazdinome. Daktaras tos pa- 
ežios pravardes ant kitos gat 
ves jau uždare musu ligoni sa
vo namuose. Atkakusia patro- 
le teiksitės ten nusiunsri... nu
meris...

— Halio! — davėsi vėl gir
dėti moteriszkas balsas. — Ar 
daktaras Williamson? Pons 
daktare. Esmių nerami, kas at 
sitiko su mano vyru, pastorių 
Marinu. Jis sudenervuotas isz 
persidirbimo, turėjo ciela eile 
prelekciju, kurios jiu paalsi 
no, o kad negalėjo užmigti, 
priesz valanda nuėjo pas jus 
vaistu praszyti. Ar buvo?

Daktaras pavilge iezdžiuvu- 
sias lupas.

— Ar augalotas vyras, pli
kas ? —klausė.

— Teip.
— Ar užsidegęs garbintojas 
dziu — dziu?
— Tai jis, tai jis.
Daktaras su atidarytoms lu

poms žiurėjo in kabanti ties 
stalu abrozda nervu sistemo.

— Miela poni— atsake po 
valandai tykiu balsu— jusu 
vyras buvo ežia.... bet.... 
ūmai ji paezauke... Sugriž, 
sugriž, be abejones, rytoi na 
mon.

Bet ant tokio lytaus, dakta 
re! Tokia naktis tai baisi jam

Jis, jis turėjo.... paėmė — 
kalbėjo daktarae, bet kad žmo 
gaus pajiegos turi rubežiue, 
nuleido telefono dūdele ir gal
va kurioje uže ir apleido kam
barį.

Ore saugiau ne kaip ant žemes.

liMfi® wo*-

Franas Coffyn kuris ne karta dirstelėjo smertei in akis 
lekiodamas ore su lekiojama maszina, likos ana diena pažeis
tas per nuvirtima automobilaus nog tilto ir sunkei likos pa
žeistu. Kalba jisai buk saugiau lekioti ore ne kaip važiuot 
automobiluje ant žemes.— Ne visi yra tosios nuomones!

Gardus juokelei.

Kraujui iszvalyti ir paturtianti, visam organizmui atnaujinti, w 
reikai vartoti gyduoles vadinamas

..SEVEROS...
VALYTOJAS KRAUJO

(SEVERA’S BLOOD PURIFIER)

PREKE BONKAI

Norint praszalinti 
invairiu odų ligų,

$1.00.

invairius iszberimus ir iszsigyditi nuo 
reikia vartoti

...SEVEROS...
MOSTIS DEL ODINIU LIGŲ

(SEVERA’S SKIN OINMENT)

PREKE 50 CENTU.

toji'1’
M

kitiss 
toip’ 
to o 
i#

Vili

Kad turėjus oda visada valia, kad plikoji ir plaukuotoji oda 
butu sveika, maudyklai ir nusiprausimui reikia vartoti

...SEVEROS...
GYDANTIS ODINIS MULAS

(SEVERA’S MEDICATED SKIN SOAP;

PREKE 25 CENTAI.
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; jinai 
drūkta 
vakgi

Augszcziau privestieji vaistai tai geriausios priemones kraujui ir odai valyti, 
taipjau iszsigydyti nuo begalo inkiriu dedervinių, iszberimu ir sziaip nemaloniu, 
odos ligų. Jie yra tam tikrai sutaisyti, kad palaikius Kraujo, Plikos ir 
Plaukuotos Odos Sveikata. M?

Oj Velykos, Velykos,
O cze sustojo kasiklos, 

Norints žmonelei truputi at
silsės,

Velikas szvensti gales. 
Norint viena gyvenu, 
O triūso gana turiu.

Reike ir man apsivalyt, 
Szio to pasirupyt.

Koszelinos jau turiu,
Ba be tos apsiejta ne galiu, 
Na ir kiauszu primarginau, 

Ka nuo geru kumucziu gavau.
Bet ne ylgai namie busiu, 
Už keliu dienu in svietą 

brauksiu, 
Ba po Velykų, 

Dažinosiu visokiu nieku; 
Tai geresnius užsiraszysiu, 
Del visu žmonių apgarsysiu.

Dabar daug ne raszau.
Tiktai pritūpus praszau, 

Guzutes per daug ne gerkyte, 
Pasigėrusios juoku ne dary

kite,
Per daug ne valginkyte, 
Ypatingai kietu kiauszu 

ymkite.
Ir mergaitėms primenu, 

Ba ant to savo tiesas turiu, 
Tai ir pabarti galiu. 
Užsilaikikyte grąžei, 
Dorai ir priderenezei, 

O po gražu marguti apteiksiu, 
Kaip po szventei pribusiu. 
Dabar pas kūma Taradaika 

nuejsiu,
Meilei pasikalbėsiu, 

Ir tokiu bildu szvente pralei
siu,

Namie pasėdėsiu.

Du Mozūrai nuėjo vogt pas 
Lietuvius ir likos nužvelgti per 
Lietuviui.s Mozūrai pradėjo 
bėgt o Lietuvei paszauke:

— Jonai laikik ir palaikik 
jin!

Viena nutvėrė ir pradėjo 
muszt o kiti pribėgi a tarė: Ga
na ne muszk.

Isz sprudias Mozūras no iju 
leidosi kaip kulka o suradias 
savo dranga tarė:

To psiakrvi te 
den mūvi. Turėk
gana. Tai kaip adbego tasai 
muszk, tai mane adgine,

litviny, je 
o kitas tarė

ne

Tai gilukis ne mažas.
— Ar žinai ka, pažinau pa- 

toga mergina!
— Na, na! Dieve padek!
— Meili ir puikei užaugin

ta....
— Ejk, ejk!
— Isz gero gimimo....
— Labai puikei!
— Ir turtinga....
— Ana,— ve!....
— Apsipaczuotau su 

nes ka ira dideli kolieka.
— Na, kas tokis?
— Ira nebile.
— Broleli, tu mano, ka kai 

bi! juk tai ne kolieetva, tiktai 
gilukis!.... Paczuokis, o tu
rėsi spakaina givenima.

jftje,

Juk teisi be.
— Praszau daktaro, ka ga

lu darit, jog kaip tiktai dalips- 
tau deszini szona, tai labai 
skauda.

— Tai ne dalipstinekie!

Parduodama visus Aptiekose. Neimkite kitokiu, jei kas jums siūlytu. 
Žiūrėkite, kad ant liebeliu butu padėta vardas

r> A CEDAR RAPIDSRA IOWA

keletąNusipirkite sau 
Butelio
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi czi» gausite ir visokii 
kitu gėrimu. Ateikyte daba* 
priesz laika, duokite sav< 
orderi o bus jums pristatyti
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t
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Nebaszninkas kun. Vorana 
viezius būdamas Sejnuose 
klosztorije užgaspadoriu turėjo 
daug uszsiemimo prie bažm- 
czios. Mėgo jisai jodinet ir vie 
na karta jojo isz girrios; o ka 
da injodinejo in miestą sto 
vėjo kuopeli uredninku, o 
tarp kuriu ir burmistras. Teip 
tasai norėdamas isz kuningo 
pasijuokti tare in jin:

— Jegamasti! Juk Viesz- 
pats Jezusas jode ant asilo o tu 
ant arklio.

— Kuningas atsake: Ir asz 
joezia ant asilo, nes dabar ne 
ira, ba visi asilai likosi burmis 
trais...

Tai pasakias nujojo sau ku
ningas palikias užgedita bur 
mistra.

Jonai ? jagu nori idant ma
ne tėvas leistu usz tavias tai 
praszikie szendien jio o jis ma 
ne leis usz tavęs.

J. O tai del ko? Ar teras 
ezedien ira linksmas?

Ona: — Ne: piktas ba paė
miau ant bargo sau ant ezle- 
bes ceikio ir daviau pasiūt taj 
bajsej piktas ir norėtu manias 
tuojaus ne tekt.

Pats in savo paezia:— Asz 
nežinau kas bus isz musu Ago 
tos! Isz tikro net sarmata klau 
šit, jog tokia snargle o jau vi
rus mili. — O ve ir ant kata- 
kizmo ejna.

Pati:— Tai kaip gi artimo 
nemylėt?

— Pirma ne žinojo kas tai 
artimas. Dabar kaip pradėjo 
mokintis katakizma tai žino 
jog kožnas žmogus ira arti 
mu tai ir ne divai, jagu mergai 
te mili virus.

Sztorninkas ateina pas bur- 
dingieri, idant gaut užmokesti 
už orderi ir inejas in grineze 
klausė gaspadines:

— Ar namieje Jurgis?
— Neira, iszejo in miestą.
— Nu-gi kad asz jin ma- 

cziau stovinti prie lango ant 
virszaus.

— Tai, kad jisai mate tave 
ateinant, tai gal po lova pa
lindo.

S. Norkewicz
408 West Mahanoy he.

Lietuviszka Agentūra
I.aivakorozio ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Malianoy Avė.

Mahanoy City, Pa.
Xnu,jausi apraszimai 

siunczesl Dykai.
Kaip galima apsaugoti oda no 

ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuczkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai d^ykai paraszyta Veli 
namo pasinaudoti. Teipgi vėliname 
naudoti '‘Dr. Brundzas Ointment” 
No 24351 naujausias iszradimas del 
užlaikimo plauku gvarantuota gy
duole. Preke yra 50o verte už doleri 
negu nekuriama apgavejams dakta
rams i n mokate po keletą desetku 
doleriu už neiszgydima. Naudokytes 
greitai isz szitos progos. Raszykite 
tuojaus ant adreso:

J. M. Brundza and Co, 
B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N. Y.

AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTU 
Dabar* Laikas Mokintis!

Geriausius rankvedžius ir žodynus galite 
gauti, ii kurių pats per save lengvu ir pi
giu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti, 
tik nereik tingėti.

1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
Sutaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, nsl. 
94, kaina ....................................................... 25c.

2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. 
Pagal Ollendorf’a, Harvey. Maxwell ir ki
tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina $1.25

Ta pati drūtai audiniu apdaryta .... $1.50
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuviškoje 

ir angliškoje kalbose. Sutaisė J. Laukis, šio-
t'e knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei- 
aluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi. 

293, kaina ................................................... 75c.
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.00
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškai- 

angliškos ir angliškai-lictuviškos kalbų. Telpa 
apie 18,000 žodžių, parankus nešiotis kiše- 
niuje. Pusi. 151, grąžuose audimo apdaruo
se, kaina ....................................................... 65c.

Tas pats skuros apdaruose ................... 95c.
5. ŽODYNAS lictuviškai-angliškos ir ang

liškai-lictuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, da
lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835, 
sykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta, 
kaina ........................................................... $6.00

Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rei
ke ir pinigus prisiųsti, o Icšas prisiuntimo 
aš apmokėsiu. Adresas;

M. J. DAMIJONAITIS
012-814 33rdSt. CHICAGO, ILL

A O*4tO*4O*4O'<itO*4lO*4lOUO*4O*4<O*4tO*<IO*4OWO)*O)lOMO^OatOai03|O'4t0W0a40)|01t0ll 
O ___ A

i-"V> /'“'n I 2303 S. Carson St., S.S. Jmon OOIOT Pittsburgh, Penna* J 
UŽDĖTA 1887. ------ a

NAMINI DAIGTAI. KARPETAI, f 
PECZ1AI, KLIJONKES IR_KlT(>KlO 

NAMINI IDAIGTA. { 
Parduodft’nž’pininga arba ant'lengmf 

iszmokescziu. Szitas sztorasyn visada i 
pilnas kostumerin už tai kad gera tavora 2 
galima gauti už pigia preke. Giliuj 
saczedyt pas mm? nog 33 lig40procentai 
ant inrkimu. Mes norime kad rišli 
lietuviai isz Alleghcnes pavieto pis raw j 
atsdlaukitu ir butu muso kostnmeriais. £

TYyrz * T.Pirkyle už. JODO vertes musu 
1/ X JLV-Zv JL .žinomos tabakos del eigai etu 
ir ihzsirinkit sau dovftna sekaneziu daiktu; 
Naujausia iinportu°,as Fonografas su dideliu

Ai nikeliuta dūda, kuris 
graina gėrei iraiszkei 
visokias muzikes ir I 
dainias. Kiek vienas | 

>7 gali turėt savo name
koncerta.2.Geriauča| 
Annonik a vokiazkoį 
iszdirbimo su notom; 
ir nurodimais. 3.- 
Puikius štai avus ni*į 
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta grttjina 10 min 
utiu. IVyriszki arba1 
moteriszki storai pa

aukuoti laikrodėliai 5.-Sial- 
avi i,-ankai grafoje <ležatqe: 
6 peiliai, videlcais, 6 dideli 
szauksztai, 6maii>1 peiliasvie- 
stui ir eza11^111^*8 cukrui- 
Už musu dovana vien norime 

musu firma terp jusu pažįstamu.

* 
sDi

Cp R ' kad pagarsintnmeti i __ _______ g ,
~ Atsiusk nnms ant rankos 50c. markėms, o mes jums

prisiusime_ 40 tkrinucziu tai ako 4 gatunku už f6 ir jnsu iszrinkta dovanąjį 
Likusius $5.50 užmokėsit gavės tave-ra Kam tavoms nepatiks gali ja nejimtl 
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO COJ Dept.E.115E7th.St;NewYwk,N.T,
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Pavasaris TA1D™0S
bet tik tildą, kaip žmogus iŠ savo kūno prašalins kaip šiurkhq 
žiemos šaltį—ligą. kuri vargina. Vienok jei to nepadarysi, ui 
liga vargins kūną iš viršau* ir vidurių, naikins sveikatų Ir 
gyvastį, teip la-.-kurstant netik pavasarije. bet Ir vasarą I* 
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybės.

iz n rx IJIIITIFCI Desvciku,nl> l,cl 00,1 
l\lW d HU I IL0I turėti linksmą para 
-ari. tai iSsigydyk. išvaryk ligą lauk iš kūno krau
jo. nervų ir vidurių; o kad tą viską padaryti, tai į 
:ii»išank lietuviškoj kalboj prie tikro DaklaroSpe 
eialisto Klinikos, kurs pagal reikalą pritaikysspe 
ciali'kai geriausias liekamas, kurios kaip šilti 
- .i ■ - 'pinduliai išvaro žiemos šaltį, teip lity 
iš\:<ry> lauk, Ih« peiliu, be sopulingų operacijų

Apturėsi tikra linksma pavasari ir gera sveikata;
džiaugsies kaip Stintai išgydytų dėk;ivo<lami. I« DAUGYBES nors keletą patalpinant:

Albany. N. Y.. 61 3 Livingston sh Ant. Barnetas. Aėsvdkinn rliilndclphllmM. 
Kliniką irdeknvoju už. geras hekarstas ir greitą išgydymą ligos. Draugams ir pažįstamiems 
laike jų ligos visada rody siu kreiptis prie Jjąs, kad tikrai galt išgydyti.

K. Olševlče. 1444 Ross st., Camden, N. J. Džiaugdamasi gera sveikata ir dekaroja 
už. išgydymą no skrepliu viino, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, šonuose i r kitose kūno daliję.

Mrs. M. Domeikene. 96 Crosby st.. Grand Rapids. Mich. Teipsako: Nors ilgai sir
gau. daug visokių daktarų perleidau. bet Pbiladelphios M Klinika Dr. geriausiai man 
pagelN'-jo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose, krūtinėje, rankose ir kitur.

Daugybė tokiu padėkavonių ateina kasdien už išgydymą nuo:
I nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimu ir svaigimo, vidurių nesrei-
i kuinų Ir užkietėjimo, sėklos nubėgimo nuo saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažė

jimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų ligų ir tam panašios rūšies VYRU nelaimiu-
! Teip pat MOTERŲ nuo yvairių .skaudėjimų strėnose, baltųjų ir kitokių ilgų.

KAD NEGALI PRIBUT
LINKSMĄ l’A\ ASARĮ. Visada rašant adresuok teip:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
| 1 1 17 Walnut St., Philadelphia, Pa.

Vulaudos kasdien nuo 10 iki t po piet Nedėlioinis nuo JO iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo d iki 8 ( tarmnkais ir Pėtnyčiomis. ______ i

[ Dėl visuomenės naudos Phil. M Klinikas, išleidžia naujausią daktarišką knyga “DAKTA* 1 
RAS”; lahai naudinga visiems. Kiekvienas apturės dovanai, kuris tik už atsiuntimą pri- ■

| siųs virš padėtu adresu tik I een. .įtampomis. •
‘* III ❖ I^H

9^

W. Rynkewiczius
-iNOTABIUSZAS:-

233-235 W. Centre St., •> Mahanoy City, Pa. 
Apiaigvj* Namo* ir Namiaai Rakandai Mg Ugniaa.
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— A jau, tėvai, bažnyczion 
eik! žiūrėk, jau saule visai 
žemai, o jis sau iszeikricziaves 
etirineja! geda turėk— jau 
del vienos žmonių kalbos rei
kia eiti!—szaukia Viliukiene 
ant savo vyro.

— Eik, kad nori, niekas 
pririszes ne laiko!— niūrai 
atsake Viliukas, isz pirties pa- 
rejes ir besiilsas pas pecziu, 
pypke pukeznodamas.

— Asz, pats žinai, kad ne
galiu: vaikai, szis tas, man ir 
padyvo nėra, o tau kas rupi? 
koja liuosa!

Taip dažnai juodu vienas 
kita stumdė, pakol galu gale 
katras bažnyczion nuėjo, nes 
kaip vienam teip antram nelin 
ko o abudu žinojo kad del 
svieto akiu reikia eiti.

Viliukas pakasė pakauszi, 
pasiraivė pas pecziu ir ruseziai 
bobos užklausė:

— Kame autai?
— Lovoj viską sudėjau,— 

atsake boba.
— Aa, tiktai!— atsiduso 

nuėjo kamarom
Viliukas turėjo priežasti in 

žmones neiti: ot ba takiavo 
ji visas sodžius, kiekvienas , 
drukta szirdi turėjo, ir visi be- , 
veik giliam jo kiszenyj buvo 
inlinde, o kas pakliuvo tenai, , 
sunku bebuvo iszsigelbeti. j

Viliukas gudriai, lyg voras ( 
musia, apipindavo žmogų savo 
tinklu, ir lygu voras musia, ] 
kad iszcziulpia, taip Viliukas , 
iszcziulpdavo savo skolininką 
ir jau keletą vargszu sziaip isz- 
cziulpes iszvare sunu lodyti in - 
svietą, duszia kūne beužlikda- 
mas, žeme gi užardavo, in tro- j 
bas inleizdavo kumeczius, ku
riu tik— ko in plūgą ne kin , 
ke.

Be užgriebtos už skola že- , 
mes pas visus turėjo Viliukas 
pas eliue: tai senienų puspūri, ( 
tai bulviu, o tas viskas sziaip, 
magarycziu dalis.

Žinojo Viliukas, kada savo 
pinigu užsipulti praszyti, ru
dens metu jeigu kas ir norėjo 
atiduoti, tai jis sakydavo: gali 
laikytis, žiūrėk— susiduos ka
peika! užtai ligų pavasaris 
stojo, Viliukas gyvas buvo:

— No riszkis, man reikia, 
negaliu laukti, perduodu vek
seli Daukszui!

Daukezas buvo senas vagie, 
jo užsiėmimas buvo po teismus 
daužytis ir sziokius supirktus 
vekselius važioti. Daukszas su 
Viliuku buvo lyg broliai, vie
na jiems kalba ėjo apie teis
mus, praszymus, arba pilvus 
susiimdami juokėsi isz “nu
smukusiu”, abu didžiuodamies 
isz savo galybes.

Ir dabar viena szioki apdir
bama turėjo Viliukas. Szar- 
kus, netolimas kaimynas, bė
dos t ekes prasiskolijo, ot ku
mele krito, kuo arsi ne pirkęs 
kitos ?

— Imk pora deszimcziu,— 
tarė sutikės kur suvargusi 
kaimyną. Viliukas— matau 
kad ir tau vargas ?

Nudekojo Szarkus irpaeme. 
Staiga bruksz su dalgia koja 
perkirto, paskui boba ingule- 
deszimtis vargu ant Szarkaus 
suvirto, vienos akis isz abeju 
beliko, vaikai iszblyszko— nei 
duonos, nei putros, nors tu in 
žeme susmegk!

Viliukas tik rankas trinio- 
ja!— O kuo užarsiu žeme, asz 
jam ligos nepadariau, kas 
man! szneka savo sąžine tildy
damas, bet vis kaži -kas lyg 
sakyte sako:-pasigailek žmo
gaus vargo, pasigailėk!

Bet Viliukas, lygu ta baisa 
iszgirsta, bruksz ir didžia in 
mieecziuka; ten koki skolinin
ką sutikės,— no ar ne eisim 
apsiszildy ti ?

Už savo Viliukas negere. 
sziaip užklaustas, žinoma, ka 
darysi! pasikaso pakauszi, na 
einame, ko-gi Bažnyczia Vi
liuku! upa gadino: lygu kuo
met nueis bobos iszstumtas, 
tai szirdis, lyg grybas priesz 
saule, isztiža, ir degtine to 
prakeikto balso nelabai tenu- 
tildo, užtai labai retai bažny- 
ežioj kas ji mate.— Prisimel- 
siu kaip pasėsiu,— sakydavo.

Ot ir dabar eina Viliukas, o 
tartum priesz kaina eina, ot, 
atbula kas atgal traukia, vis

ir

in
Randas Suv. Steitu ketina nupirkt sena narna kuris prigulėjo 
kitados prie mirusio prezidento Jeffersono arti Charlottesville, 
Va. kuri pastate 1772 mete idant užlaikyt ant atminties. 
Žemiau parodo viena isz tojo namo kambariu.

bobos iszmislai! neisi, bambės, 
lyg ubagas kruopas paberes— 
masto sau Viliukas.

Atėjo, gyvas in žeme 
muksi! ir jis paskui 
szmuksz in bažnyczia!

Atsietoje kerezioje.— bene- 
geriau tenai! et! Neilgai susi
laikė: ot Jkaip neims žmones i 
grūstis, lyg tyczia, ir nenoroms 
atsidūrė Viliukas pas pati. ' 
Iszganytojo graba, žvilgt— ir < 
perejo sziurpis per kaili.

Guli kryžius ant žemes pa
dėtas, eina svietas keliais, Nu- 
kryžiav-oto jo kojas bueziuoja o 
aszaros per veidus bira, bi- 
ra....

Ir Viliuko szirdi lyg kas 
kacziulti eme, ot tartum ada 
tele kas dygt, dygt...

— Didele naujiena medžio 
gabalas!— masto Viliukas— 
kad mokecziau nudrožeziau da 
gražesni kryžių! anokia ne 
naujiena rasala per akis var
vinti!

Nusisuko, bet nepasijuto, 
kaip akis vėl sugrįžo prie kry
žiaus...

Ir da pamate kaži-ka Vi
liukas, akis jo praplatėjo ir 
antakius ruszcziai trauke, vie
nok žiurėjo.

Buvo tai dvejetą vaikucziu, 
dryžainio sulopytose szvarke- 
lese, mergelka asztuoneta me
tu ir mažai ka augesnis vai
kiukas. Iszblyszke buvo vaiku 
veideliai, sunykę, dantis iszei- 
kisze, akutes padinusios. Sza- 
lyp ju ant žemes ryszelis pra
siskleidęs, tenai duonos juodos 
selenines gabalas ir druskos 
žiupsnys in skurleli inrisztas. 
Szventinti matomai atnesze ka 
tureje. Žiuri Viliukas in vai
kus, in ryszeli, o paskui ilgai, 
ilgai— in gulinti ant žemes 
kryžių... Žiurid ir kas-kartf 
daugiau jauezia savo szirdyj 
adatų ir akis migla užeina...

’ tie vaikai žinomi jam gerai 
' tai Szarkaus vatgszo vaikai..
1 — Prisikeik, žmogau!—
1 pragarsėjo po bažnyczia.

Viliukas apsidairė. Sakyk- 
kloj priesz stovėjo kunigas, 
rodėsi Viliukui, 
žiuri.

— Prisikeik, 
garsėjo vėl.

— Laimingas, 
kels dvasioje! linksmos bus ta
vo ezventes, nore juodos 
uos szmotelis tebus ant 
stalo, linksmas busi, nes 
vas bus su tavim!

Bet tu, vargsze, kur dingsi, 
kur dingsi, žmogau kietaszir- 
di! kur dingsi, kada visi links 
minsi?, tu užkietejes nupuoli
muose savo žmogau ? nors tavo 
stalas lužtu skanumais apdė
tas, nors nuo ryto iki vakaro 
valgytumei, liūdna bus tavo 
szirdis, artimo tavo aszaros, 
skriauda, neleis tau linksmin
tis! veltui mėginsi su degtine 
užpilti sąžines baisa, veltui!

Viliukas stovi niūras, užsi
mąstęs, žiuri in kryžių in .vai
kus kaži-ko jam baisiai sun
ku, ilgu kaži-kas szirdi gniau
žia.

nes- 
kitu

Ir nedžiugina jau kiszeneje 
esantis “iszpolnitelnij list” ku
ri vakar gavo: nedžiugina, 
kad pagal ežio svieto nutary- 
mo turi teise iszvaryti serganti 
suvargusi kaimyną ir szituos 
vaikuczius isz po ju menkos 
pastoges: nedžiugina jo szio 
svieto galybe; jaueziasi bied- 
nas, baisiai biednas.. tame 
“medžio gabale’1 keista yra 
galybe... linksta Viliuko ke
liai, kaži-kas sutruko sielos 
gilmėje ir per palūkininko vei 
da pabiro aszaros...

Suuže bažnyczia, atsiliepe 
varpai ir varpeliai. Viliukas 
pakele galva, tenai isz gilmes 
žaliumyoais iszdabiatoe grotos 
bliktelejo kaži-kas,.. ir artino
si, artinosi.

Kaži-koks asmuo baltuose 
rūbuose stovėjo tenai szviesu- 
liu auriolioj visas, ir pilnomis 
nežemiszkos meiles akimis 
žiurėjo in ji, in jo suvargusios 
selos gilme, ž uri taip gailes
tingai...

* * *
Rytmetinis vejas vėsino Vi

liuko galva, eina su kitais apie 
bažnyczia.

“Linksma diena mums pra- 
szvito.” garsėja isz visu krūti
niu.

Viliuko akis jeszko kaži-ko 
minioje. Atrado, praszvito 
veidas: szit kaimynas Szarkus 
iszblindusioj sermėgoj, eina 
tenai, nepatol, veidas jo rimtas 
ramus, nors labai suvargęs.

— Te, brolau!— sako Vi
liukas kiszdamas kaimynui in 
rankas su tokiu džiaugsmu 
neseniai ingauta popieti— tai 
ir pas mus buna linksma die
na! Sveiki sulaukė szventu 
Velykų!— padavė sau rankas.

kad in jin

žmogau!—

kuris prisi-

duo- 
tavo 
Die-

Teisybes.
Apsirijimas ir girtuoklyste, 
Ira tai dydžiause gyvulyete.

Jagu civilizuotu kusi, 
Tai sukt ir vogt mokėsi.

Velet su razumu pamest 
Negu su kvailu surast.

Jagu būdamas Jonuku ne isz 
mokei,

Tai kaip busi Jonu kvailas 
busi.

dagu iszminti turėsi 
Tai su snargleis ne užsidėsi.

Ne vienas jaunikaitis su val
gytu priesz szluba, 

O jog to ne padare gailesi po 
szlubui visada.

Jagu tylėsi, 
Žmonim nepatiksi, 

Nes ne dažinos, 
Kokios tu noturos.

Kaip skripka gerai už straisi, 
Tai ir grąžei pagraysi.

Ir bobai jagu strunas sutai
kysi 

Tai ir muzike grąže turėsi.

Neprideranti darba su džiaugs 
mu pradėsi, 

Nes su ergeliu baigei.

Kitu ne apkalbėkime, 
Ba api save Jda daugiau kalbu 

ir ižgirsime.

Šit-tas isz higienos.
Svogūnas—vaistas.

Prancūzijoje uždrausta da
ryti deszros isz kiaules kraujo, 
užlaikyto su chemiszku daly
ku pagelba.— Tokios deszros 
turi būti szviežios, — sako vie 
nas tyrinėtojas, in kuri vyriau
sybe kreipėsi. Berots, deszru 
dirbėjams daleista kiaules 
krauja pakeisti jauezio ar ver- 
szio krauju. Bet prie to duoda 
si patarimas dėti daugiau svo
gūnu, negu reikalinga desz- 
roms, padirbtoms isz kiaules 
kraujo. Ta tvirtindami, remias 
ant mediciniszku iszradimu. 
Svogūnai vėl pradeda loszti 
žymia role sulaikiniuose gydy 
muose; nesenai vienam ligo
niui, kurs sirgo kepenų ir van
dens liga, gydytojas negalėjo 
pagelbeti ne jokiais žinomais 
vaistais. O ligonis begalo mė
go svogūnus. Gal būti nusto 
jes vilties iszgydyme, gydyto
jas daleido jam valgyti svogū
nus, ir ligonis pradėjo gereti. 
Po tokio atsitikimo gydytojas 
atsiminė koki gydanti veikimą 
priraszydavo svogūnams seno
vėje. Romos kareiviai imdavo 
juos net karen eidami. 17 szimt 
metyje svogūnai medicinoje 
buvo labai vartojami; paskui 
nuo ju nusikreipė, o metu 100 
tam atgal juos vėl eme skaityti 
vaistu nuo reumatizmo, džio
vos ir t. t. Musu laikuose svo
gūnai atmesti, kaip ir kiti vais 
tai, kuriems žmones kodel-tai 
pradėjo nebetiketai —ar todėl, 
kad delei jo didelio pasiseki
mo prirasze nepasekmingai, ar 
dėlto, kad ju vieta užėmė kiti 
vaistai. Toksai permainymas 
nepersta to nieko žymaus — 
medicinos srytyje; žmonių do- 
ma nuolat atsikreipia in tai, 
kas pagelbėjo vienam, kitam; 
treczias reikalauja sau to pa
ties vaisto, o jie jam, gal būti 
ir kenksmingas.

Augsztos korkou — įvairiu 
kojų ligų priežastis.

Dr. Dragonas pastebėjo, kad 
daugelio kojų ligų priežastimi 
yra augsztos korkos. (Augsz- 
toms korkoms batukus neszio- 
ja daugiausia moteriszkos). Isz 
pradžios ligones jauezia tik ne 
smagumą ir apsistoja per kiek 
viena szimta žingsniu, o tai ir 
tankiau; paskui jos pradeda 
raiszti ir pagaliaus tik ka gali 
paeiti. Raumenys ant ikru 
(blauzdose) labai sopa, kojų 
muskulai taip iszkrypsta, kad 
ligones turi gulėti arba, ma
žiausia, nejudėti. Ligones pri- 
raszo savo skaudėjimus reuma 
tizmui t. t., o isztikruju visos 
tos nelaimes nuo augsztu kor- 
ku. Dr. Dragonas atkreipia 
atyda ir tai, kad normaliszkuo 
se apavuose, koja guli ant vi
sos letenos, taip kad kojos rau 
menys sulenkianczios ir isztie- 
sianezios ja, ilsisi paeiliui. Ne 
tas esti su koja ant auksztos 
korkos. Czia visos raumenys 
turi dirbti be poilsio. Jei .ke
lias nelygus, tai žmogui dar ne 
patogiau ir dar daugiau raurne 
nys turi dirbti. Pagrįžęs namo 
jis greieziau meta nuo kojų 
neapkeneziamus batus, kad 
duoti kojai poilsi. Tuotarpu 
koja keneze nuo staigaus pere 
jimo nuo isztiesimo prie sulen
kimo; raumenys vėl vietoj po 
ilsio atnesza skaudesi.

Jau senei gydytojai paste
bėjo, kad augsztos korkos 
kenksmingai veikia in inkstu 
veikimą, jie taip intempia rau
menis, kad apatine inkstu da
lis iszsikisza pirmyn ir gal at
sitikti inkstu klaidžiojimas. O 
moterys vis stengiasi pasi- 
puoszti pagal mada; madon-gi 
nuolat ineina invairios kvai
lystes, buvusios prosenueziu 
laikuose: teip, auksztu korku 
jau nebeneeziojo, jos atgyveno 
savo gadyne, o dabar vėl atsi
rado. Musu moterys ne patai
somos, nore apie madas vienas 
filozofas sztai kaip pasakė 
“Madas gainiojas tik moterys 
be skonio.” — R. N.

Patemijimai Ka ženklina apgarsini
mas.

Ira žmonis, kuriu ira paszau 
kimu lenktis su paszaukimais.

— Jagu mus bosas priverti 
neje prie kokio darbo, tai va
diname neteisingiste, nes tegul 
mums pasitaiko žmonis priver. 
tinet prie darbo, tai sakome: 
turi dirbt, ba usz tai gauna už 
mok este.

— Juom motere senesne, 
tuom savo vira labiaus nužiū
ri.

— Nesibroluok per daug 
su žmonimis, o apsisaugosi bar 
niu.

— Virai mielina, jog virui 
reike daug atleist, ba ira viru. 
Nes motere turi būtie, pagal 
viru nuomone, aniolu.

— Paczuotas viras mielina 
viena karta ant nedelos, jog 
jiojo pati padare niekiste, im
dama jin už vira; o szeszis kar 
tus mielina jog jis buvo kvai 
lu kada paeziavosi.

— Motere laikais prisipaži
no prie kaltes, nes visada tik 
rina, jog tas buvo isz svarbios 
priežasties.

— Padarikie žmonim 99 
kartus gerai, o paskui tiktai 
viena karta ne padarikie— tai 
tuojaus užmirezta, jog jiems 
daug kartu gerai padarei.

— Moteres ira laimingiau
sios, kada viena kitai gali ap- 
sakinetie apie savo “ligas” ir 
kitas “nelaimes”.

— Moteres mėgsta “rūpin
tis” ir rūpintųsi nuolatos jagu 
josios per rupeste baisei ne isz 
roditu.

— Jagu viras savo paeze 
mili, tai ir rūpinasi apie tai, 
kaip butu apsiezvarinus.

— Jagu viras nustoję rū
pintis kokis drabužis del josios 
pritinka, tai sako, jog jau jo
sios ne mili.

KUR BUNA

— Mano turtai paeina isz 
apgarsinimu. Teip pasuki Ro
bert Bom nėr.

— Laikykis isz paskutines 
apgarsinimo,— N. W. Ayer & 
Son.

— Kėlės in turtą ir laime 
per drukorini atramenta— P. 
T. Barnon.

— Aplaikimas neprigulni- 
bes ir luosibes per tarpininkis 
ta druko,— J. J. Asto.

— Tankei man apgarsini
mas atneszi szviesa ir viską ka 
turiu.— A. T. Stevart.

— Jagu nori būtie turtingu 
tai garsinkis gazietose.

— Stephan Girard. 
Apgarsinimas ira del biznio 

tas, ka garas del maszinu— 
ira tai smarkiauses parakas. 
Macaulau.

— Man veluk tiek klarku 
ne laikit o apgarainima turėt. 
John Wanamaker.

— Viena doleri indek in 
bizni o kita atiduok ant ap- 
garsininimo, tai bus biznis.— 
A. T. Stewart.

— Katras duoda apgarsini- 
ma in “Saule” tas ir gera biz
ni daro.

— Mažai ira Lietuviu, kat
rie turi iszmanima apie apgar
sinimai

— Daugelis ira tokiu lietu- 
viszku biznierių, jog turi taje 
nuomone, jog jisai loska daro 
jagu liepe indet m gazieta sa
vo apgarsinime.

— Kitas užmokėjas 3 dole
rius, norėtu, idant per kelis 
metus eitu apgarsinimas.

Mano vyras Adomas Chepulins- 
kas paeina isz Vilniaus gnb., Traku 
pav., Olkiniku volost, Vaistiniu kai
mo, 0 m. kaip Amerike. pirmiau gy
veno Niagra Falls, o dabar girdėjau 
gyvena Amsterdam, N. Y., jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant ad 
reso: ('<n 08)

Mrs Karolina Czepulinskiene, 
120 8 E Falls St. Niagra Falls, N. Y.

Mano motyna Petronėle Szilingie- 
no antras vyras buvo Juozas Krolo- 
lis, 20 m. kaip Amerike, pirmiau gy
veno New Yorke, paeina isz Kauno 
gub., Raseinių pav., Aleksandravo 
volos., Joneliu sodos, ji pati arkas 
kitas praszau duot žine aut adreso:

K otri na Szilingiute- 
4543 Marshfield St. Chicago, TH.

(<n 88)

Franas Drainis, atvaževo pas ma
ne isz Laurenco, kaip gavo pede tai 
iszbego, kas jin patemys, praszau 
duot žine ant adreso: (28 to.)

M. Buczionis.
Box 313 Sta. B, Bervick, Pa.

UNION NATIONAL RANK
MAHAN O Y CITY, PA.

CAPITOL STOCK {125.000. SURPLUS IR PROFITS |300,0»
Ssr.Val<l. Rudu tari Buka aadeto piahf®.

Mokame antro procentą ant andetn piningo. 
Procentą prideaam prie tavo pininga pirma 
diena Sapno ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mea norim kad ir jus turėtumėt reikalą su 
muša Banka, nepaisant ar mažai ar dydelim

Rarrhen Bali. Prtrideatu.
F.J.NaonnB, Ylcs-PrexidtatU.
W. H. K»U«r Kuljerfaa. • ryt« lyg 12 U.

paMigęi daklarilką mokslu universitetą valstijos tncli*rii> 
Jr baigęs kvoutnus aukščiausiojo ir jau paskutinėje dakia- 
riAko.L.mokykloj t'€W Po»t-Graduate MEDICAL r 
SCHOOL k ŪOSPITaL, kurioje speciaJiškai išsilavina gy
dyme visokį ų pavojingiausių ligų ir daryme operacijų; pa
baigęs U mokslą įgaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr.l 
IO. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi- 

^/anapohs. (nd . kur turėjo didelę praktiką gydyme įvairiu 
i l'gų ai likdamas savo užduot kuo geriausei ir tižganėdinan-

Čiai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie- 
' Čių. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesąžioiškus _  —į' >daktarus. įrengė savo locna naminį ligonbulį ir; _____  

KVIEGZIA .VISUS t PAS j SAVE (SAKYDAMAS: 
Z Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubei kreipkis pas manę ypatiškai arba' 

laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok, 
nes nė t urėdam as didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, litu pagelbėsiu Ir suteik
siu tikrai broliška ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persitikris. kad 
esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai, 
svetimtaučiai. i

____ APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS ------------------------------- 
/Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kautų.’ strėnų ir Jonų; nuo viso-T 
kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbimo vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, vl-1 
somų spuogu, dedervinių, slinkimo plaukų: galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies,] 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna-Į 
rių, nemiegojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo1 
ir nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nu-J 
silpnėjimu sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų ir oeregu-j 
Janškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų: į —------ - --- ~ j

jTuriu.Speciališką Diplomą dėl darymcTOperaciju^ 
fŠt'ikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai regai pagydyti kaipo" 

tai: augimo vėžio skilvije ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų puS-Į 
įėjo, Inkstuose, kepenyse ir žarnose* viską tą su pagelba operacijos galima prato- 
linti kuo goriausei ir už menką mokestį. Darau teip gi operacijas ant kaulų.! 
smegenų, grobų ir lydiškų organų, kaip vyrų teip ir moterų Ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas. Išgydau su naujausio budo operacija rep’ura. už menką prekę.

► Penai kreipkitės kiekvienoje ligojo pas manę. Jeigu negalima pribūti ypališ-’ 
kai. tai parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu, 
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaro skir^1 
tumo kaip toli gyvęnate ‘Amerikoj. Anglijoi. Kanadoj ar kuosa šalise.
^Atsilankantiems ypa'iškai ir dėl operacijų, turiu savo locna oatnipįpuikųl

LIGOSBVTĮ. Blednus gydau DOVANU.^_____  ,

^r.Jpo'tasSta 'K nn™rHu>PA--«i'

M. VARZINSKAS
Lletuviszkaa Fotografistai

205 E. Centre 8t. Mahanoy City
Palkel ir pigai nutrauks visokeeFotografija* 
Padaro Didelus Fotografijas in mažių ir 
indeda fa Boimoa. Indeda in Špilkai 
Kompasas ir L L Parduoda visokes Re imas 
Lietuvai su virso-minetais reikalais netor 
kitur eiti, kaip lik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Varlfaska kuris padaro

Klausimas ir aisakimas.
— Kokis ira skirtumas tarp 

vagies moterinio o arklinio va
gies?

— Skirtumas didelis, ba 
arklavagis vaktuoja, pavogta 
arkli kaip akies kaktoje, o 
motervagis tankei už kėlu die
nu pameta pavogta paeze.

Mano brolei Stanislovas ir Kazimie 
ros Marcinkeviczei abudu paeina 
isz su valku gub., Simnapara., Ban- 
daniku sodos, turiu svarbu reikalą jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: (80$*)

Ant Marcinkevicz
Big Four W, Va.

Mano pusbrolis Franas Babarckas 
paeina isz Suvalkų gub., Seiryju pa
ra., Palunu sodžiaus, pirmiau gyveno 
Du Bois, Pa. o dabar nežinau kur, 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:

P. Miedonis.
Box 2.50. Arnold. Pa.

638 Penn Avė.
Pittsburgh, Pa.

Or. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

Nuo visokiu spuogy ir išbėrimu nni veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kilu odos ir kraujo ligy,] 
nlrra geresniu daktaro, kaip Dr. I. Stankus. • Daug daktarą atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgyti 
dyti Taip kalba Jos Švilpa. 1011 Carlton Scrętt Philadelphia Pa. _________ M J1?**
k Siuomi viešai išreiškiu sa»o širdingą padėką Dr Stankui už išgydymą nervų bga ir sugrąžinimą] 
vyriškumu, kuriu kiti daktarai attisakė išgydyti. Ir visims Su slaptomis ligonvs patariu kreiptis pa» 
[>•• lc. Stankų, o nepasigailėsite savo žygio a. Zmudzen, Salem, M n ss. f>7 Pingree Street.
♦ John Akuotams Montreal Que Cnna Ia. rašo: Meilutis gyly tojau:-S-šta diena kaip gavau nuo] 

4t..mstos liekarstas ir vartoju *ul»g užrašo, jau negabu atsidekavou Tamstai iš džiaugsmo da tik pu-į 
sę Ii karstu sunaudojau bet jau visas sus<iprfjau ir baigtu gyti Dnug>ap nriuru ką rašyti Y»e$ jau ne-| 
reikalautu daktariškos pagelbos Ta jkin liga kuri taip daug prikankino mane -r kurią kiti daktarai) 
laikė už neišgydoma, dal>ar jau baigia gi ti. Avių Tamstoms už piktų ir greitą išgydymą.
AS JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkai o u Dr Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veidbN 
skausmo kratinėje, po širdžia ir nugaros; nuo didžio skaurmo ir sutinimo vidurių ir gėl mo kaulų. Kiti' 
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs j mano nan.uo 
iškarto manę išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Street Philadelpaia, Pn. --- -------- m •
JAMES FAKO. 923 So. 6ih Street Philadelphia. Pa. sako taip: ..Manęs niekai'negnlejo išgydyti nuo’ 
iižuvenėjiisios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelba operaejos ir savo gvdulėmis kuria* 
po mano akiu savo aptiekoje sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Ačiū jam Patariu visiems krriptt*. 
uric dak,uro Ignoto StunkaI’s; kurie jau pometėt nodieįą išsigydyti. -_______ -- ___

_ jwiXiXia ♦ Ao ■> i

NAUJA KNYGA.
■PO VABDŪ-

PRIEJGIAUSE3
MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

Yr> t.i pr.ktiozniause Knyga 
kokio, lig Bzlol Lietuvei turėjo.

Ir teip ludete, jog kt tiktai 
prituri.. Orinoriui Ik Lietuvon 
geli in trumpi laika, pate per 
nare tazmokti Angoitkti .niek 
tiek kalbėt.

Toj! Knyga druozei apdarita 
in Franouaiai raudona audime 
ir lumiaojo tiktai 11, Kasatae

SAULI MohanoyClty

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinių LUtuvUxktu.

GRABORIUS

Laidoja Kurnu Nuairusfa. Patamd, 
P.y ginus ir Vetimna del Pari vatinėj im* 

K ra neto Daigtua ir L L
Vieką atlieka ka nogeriauae ir puikiauae 
Ja vlrea minėtais reikalais kreipkitės pa 
|fa o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre 8t. Mahanoy Citj

Ar Keliausite i Lietuva?

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talninasi locnam name kurios verte isznesa apie 
HdOjOOO.OO. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Kegentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russųos Konsulis.

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

(i suari 
UŽDĖTA 1870m.

Užpraszau visus Lietuvius Pittsburge kad 
pirktumėt pas mane o asz gvarantinu jus 
užganedint. Asz turiu kroma Moterių, Vyriu 
ir Vaiku Apredimu ir Parasonus.

—Duodu Union Markes—

J.H.BARENBREGGE20K™,^s-

Dr. Kolcr garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslu iiaiac laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskuti* 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606. dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso ktlno, gedimą burnoje 
arba gcrklčje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrės! savo liga.

Ncnaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bo
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPERI 
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei no. tai ninigu> 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu į 18 dienas 
Ar jautiesi tnažum. jog neturi tos pačios vyriško- 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišnok 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STR1KTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo.

I1YDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai 
| 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randas 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimą 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitu ženkli 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydai 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujt 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik pei 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryt® iki 8:30 vakare 
Pėtnyčiomis iki 5 popink Nekėliomis iki 3 

popiet. Ateikit tuojaus.

31 ES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorka ant dipo.

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
MES duoseme J ūmi nakvinę,
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
MES palidieseme Jumis ant laivo, 

atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BALT1EJUS, Prezidentą.)

128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.
Agentus teipgi užpraszome siusti 
pasažerius pas mus, o bus kuonu- 

gražiausei aprūpinti.

Nemokėk dykai 810.00,
ApeigaiBintoju. Jeigu apsei 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

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

Gratis Specialiste
Box 106 Sta. W.WilliamBburg 

Brooklyn, N. Y.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Beade Ullcze

New York, N, Y Te\etona»: Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in P ^t/

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848ni. '

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greieziausei, (rediszka kasei 
Pinigus visu krosztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportūs del keliaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkąs Popelis su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,

— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta i' 
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 greieziausei, teismgiausei, ir 
pigiausęi galite atlikti.

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

nerviszkas syatemas taa iszsemtas, o pats liksi nezdotnaa prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Araziauslot Lygos kurie
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomai 
kanoatsargaueia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingo 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in poro dienu idant patraukti ka 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant risadot lai* 
gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano budai yra pigus ir tikras. Asz gydtiu:

“Dinfoąfa Pajėga” vyroj 
istgydam in 14 dienu.
“Silpnus VyrBB** ju kana 
augražfai in nonaalimka 
padėjimą fa trumpa laika.

“Bmnatfazma'* vfaoki

i ,fEx*ama” Ir kitai panagias 
ligaa isigydau labai trumpam 

k laika.
į'PMUpU"*“ “»v*
_ “Varicoo^e” rydai

“Hydrocele” fa M adymu, '‘fiaasriua” ir skaudi_________
be epemctyea,___  |tagydau greitai ir ant viaadm

OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg 8ad.vakare. I 626 Penn Avė.
Petnycaoje 9 lyą 6ad. vakare. Nedeliomu Ilf I (1 f P |j / 2 Floor Front piHęhnfa pa
10 lyg 2nd. popiet. Gyvenki Pittsburg MIlLvIUIIfc rluSDUTg, ra
jog 15 metu to) pterioj vietoj. Ji.ub.

“Ufttruofataa Krauju” fa M 
i d ienų-be naudojimo marikmA* 

ŪMO ar potaau.
‘Jfitrykturo” ba pcAb h

“ ' ju fa 15 4.
Luduloa skara



Didelis Tszpardavimas
.w ’’ ?>■> ---i—-■

f Idant padaryti vietos del naujo 
i Pavasarinio Tavoro, pastanavijome 

iszparduoti visa rudenini ir žiemini 
tavora už labai numažintas prekes. 
Todėl jaigu norite pasinaudoti ir 
suczedint keletą doleriu ant Siuto ar 
Overkoto tai dar turite proga ta 
padaryti. Ateikyti o patis pamatysite 
kaip gerai dar galima pirkti.

Teipgi jau pargabenome daugybe 
nauju Siutu ant Velykų ir Pavasario. 
Siutai szimetinei yra labai gražus, 
pasiūti pagal naujausios mados.

Pirkite savo Pavasarini Siutą pas

T>YNKIEVICZIA
■■Ii   »W233 23S W. CENTER ST.

Eksplozije maszinos.

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

, — Nedeloje sulauksim Ve 
liku!

— Visiems siunczeme links
ma Alleluja!

— Susimildami apvaikšz- 
finekite teip svarbia szvente 
iszmintingai ir parodykite sve- 
timtaucziams, jog ir “foreigne- 
rei” yra žmohim s.

— Sustojimas darbu ilgai 
ne truks — gal tris hedelias. 
Žmonelei nors truputi pasilsės 
o kompanijos tuom kart pada- 
ris reikalingus pataisimus prie 
kasikiu.

— (‘Saules” ofise randasi 
gromata del M. Miklasevi- 
cziaus. Tegul ateina atsiimti.
?. —. Kaip girdėt tai Teddy 
Roosevelt ketina atsilankyt at- 
ejnanczia sereda in Pottsville. 
Politikierei stengėsi idant 
Teddy ateilankitu uore ant va
landėlės in Mahanoju ir Szena 
dori.
' — Kur dingo patrijotizmos 
muso lietuviezku kapelistu 
idant daleido teip puikiai ka- 
pelijei (benui) duoti numirti? 
Sarmata, isz teip milžiniszko 
būrio lietuviu negalėtu užsilai- 
kyt kapelije, kuri buvo viena 
isz geriausiu isz visu aplinki
niu: Prisikialkyt isz apsnūdi
mo, eutverkit “tikra lietuviez- 
ka’ kapelije o tada ne bus jo
je neužganadimu ir barniu vi- 
sokiosia kalbosia.

— Refowicz Bros, turi pui 
kiaušius ir geriausius siutelius 
vaikams. 138 W. Centre St.

(t T) 
—■ Ant paczto randasi se- 

kanczios gromatos del; Mamie 
Paulskey (2), G. Pavlovski, 
S. Senavaitis. M. Slavinki.

— Ponas F. Sklaris ne už- 
ilgio statys puiku narna ant 
W. Mahanoy uliėzios, užpaka- 
lije mesinyczios. Sena narna 
kuris stovėjo ant tosios vietos 
sugriuvę.

— Jonas Szekella likos su
rastas prie sztangu L. V. R. 
arti Park Place ne gyvas. Pa
liko pacze ir ketvertą vaiku. 
Turėjo priepuoli isz ko ir nu
mirė.

Szi vakara ir rytoj 2:30 
ad. po piet ir vakare, Bocz- 
kauėku saleje bųB.didelie teat 
raliszkas perstatimas, krutanti 
paveikslai ir daines. Inžanga 
szi vakara bus 50 vaikams, o 
100 suaugusiame, Subatoj po
piet inžanga teipgi bus ta pati 
o Subatos vakara 100 visiems 
Ateikite bile kada nog 7 lig 
9 ad. o galėsite matyt visa 
perstatima. Neužmirszkite kad 
tas didelis perstatimas bus Szi 
-vakara rytoj popiet ir vaka
re, ateikite o nesigailesite.

— Jaigu pirkaite nauja pa
vasarini siutą tai pas Refowicz 
Bros galima pirkti už $3 lig $5 
pigiau negu kitur 138 W. Cen 
tre St. (f P)

Armstrong Creek, Wlsi
— Darbai gerai eina, net 

viskas braszka, užmokesties 
nog $2 00 lig $2 50, isz kitur 
pribuvusiam darbas nesunku 
gaut.

— Lietuviu 4 familijos, ir 
visi sutikime gyvena.

Oras sziltas.

Pittsburg Pil.^ Tamsuo
lis St—ežia muszdavosi su sa
vo paezia. Ta sziuo tarpu eme 
ir pasimirė. Szermenis žmones 
gieda, meldžiasi. Naszlys.St— 
ežia užmirszo, kad ežia szer- 
mes ir priėjės prie paezios 
lavono szneka:

“E», tu. Pirma, kad prager- 
davau penktuką, tai tu sakyda 
vai, kad deszimtuka, o kai de- 
szimtuka —- tai Sakydavai 
kvoteri, o sziandie pragriane 
5 dolerius — kodėl nieko ne 
sakai?!” Ei, kelk tu! jau antra 
diena kai nevalgęs, duok vai 
gyti”

Ir pripuolęs tvykst-tvykst 
per žandus numirėlei...

Buvo ten ir ne visai girtu, 
tai szeimyninka apramino 
Priesz pat lydėjimą žmones 
susikimszo, suklaupė, tik trio 
kszt grindis ir inlužo. Gerai 
da, kad skiepe anglių butą, 
tai nesukrito visai. Iszgaatis 
buvo neapsakoma. Stubos bu
tą supuvusios. Dilgeles.

No. 6.
Nusipirkite siu keleto 
Butelio
NORKEVIČZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visau 

Mieste. Tik $1 už Buteli 
Teipgi czi» gausite ir vtaokit 
kilu gėrimu. Ateikyte dabai 
prieše laika, duokite sart 
orderi o bus jums pristatyti

S, Norkewicz
401 Witt Mriliwi Ail.

Dilinai.

Užsienyje, sza'yj kovos 
priesz miesto žemes ir vendens 
suterszima, atsirado taip gi 
judėjimas priesz miesto oro 
suterszima. Ypatingai kenks
minga priemaisza ore esti du. 
mai, nes jie vienodai pereina 
per orą ir pasiliekta jame ky
boti ilga laika. To ne galima 
pasakyti apie miesto dulkes, 
kurios delei savo sunkumo vei
kiau nusileidžia ir sulyginant 
mažiau oro suterszia. Kenks
minga durnu intekme ant žmo
gaus sveikatos darodyta ban
dymais su gyvuliais. Kralikai, 
kuriuos priversdavo kvėpuoti 
permirkytu durnais oru vei
kiai susirgdavo džiova arba 
mirdavo nuo kitokiu plaucziu 
ligų. Paprastai durnai sustovi 
isz daugybes kietu, skystu ir 
gaziniu dalyku. Pastebėtina, 
kad pietiniuose miestuose žmo 
nes mažiau nuo durnu kenezia, 
negu žieminiuose. Didele role 
tame loezia oro drėgnumas ir 
vandeniniu garu palinkimas 
prie tirsztejimo. Kuo daugiau 
ore drėgnumo, kuo lengviau 
gerai pavirsta vandeniu-, tuo 
daugiau durnu daleliu pasi
lieka ore ir tuo jie kenksmin
gesnis. Tame atsineezime Bo
siję sostine Peterburgas užima 
viena pirmiausiu tarp Europos 
miestu vieta, ir todėl nestebe- 
tina, kad Peterburge didesnys 
mirsztancziu nuoszimtis kren
ta nuo plaucziu ligų. Del pa
sekmingos kovos priesz oro su
terszima, pirmiausiai reikia 
priversti pabrikantus, kad jie 
intaisytu pagerintas bedumi- 
nee krosnis, o svarbiausia rei
kia rūpintis, kad butu už
drausta statyti ,naujas pabri 
kas arti apgyventu miesto.

'V

Prie stacijos Southern Pac f c, San Antonio, Tex per 
trūkimą maszinos isz nežinomom priežasties, nog kuriuos pra
žuvo 20 darbininkai.

Akivos Žinios isz Lietuvos,
Senoji Žagare.

(Sziauliu apsk,) Senoji Ža
gare — tai Žagarės miestelio 
dalis ’gulinti deszinioje Svetes 
puseje. Seniau ji turėjo labai 
bloga iezvaizda nameliai tan 
kiausia buvo seni, in žeme su
lindę, stogai sziaudiniai, lange 

į liai maži neretai rudine ar nu 
| pikuotu žydo p’o ežiu užkimsz- 
! ti. Bet atsitikus gaisrui ir nu- 
! deginus didesniąją tu laužu 
dali, per keletą metu pridygo 
nauju mūriniu, net ant dvieju 
gyvenimu namu. Tacziaus dar 
ir dabaryra kelios in Londono 
Ista panaszios gatveles, kurios 
in keleiviu daro bloga inspudi 
Prie to skaitliaus, žinoma, rei
kia priekaityti ir gyvenanezius 
ant klebono žemes, kurie tik 
ka gali iszsimoketi taip didele 
ir nesažiniszkai plesziama alga.

Senoji Žigare užlaiko aptie- 
kos prekių šaudei*, alude ir 
monopoli kurs kasmet parduo 
da už kelias deszimtis tuketan 
ežiu rubliu degtines..

Miesteli ne mažai puoszia 
balta, raudonu stogu, murine 
bažnytėlė, pastatyta, rodos, 
80 metu ankseziau, negu Nau
josios Žagarės bažnyczia. Jos 
rūsyje nuo senu laiku guli ne- 
subires moteriszkes lavonas. 
Pagal liaudies padavima tai 
— kūnas dievobaimingos mer 
gaites Barboros Miestauekates, 
Ji gyvenusi puikiame savo te 
vo dvare, stovėjusiame ant gu- 

| linezio už Žagarės Augsztadva- 
rio kalne. Bet dvara, dele jo 
savininko nepadoraus gyveni
mo žeme prarijusi... Barbora, 
prieszingai tėvui, taip ‘szven- 
tablyvai” gyvenusi, kad jos ne 
tik žeme neprarijo, bet ir kū
nas dabar nepuva.

Žmones pasakoja, kad seniau 
Barbora ir stebuklus dariusi: 
gydžiusi ligonius, ypasz ka
muojamus dantų sopėjimais; 
per did i ji Žagarės gaisra 1881 
met iszejusi iszrusio ant šven
toriaus ir apgynusi bažnyczia 
nuo ugnies; mėgdavusi vaik z i 
neti porūši. Kad ji vaikstine- 
davusi, tai galėja spręsti isz to 
kad ant rūsio grindų rasdavo 
pedsakius ir antra apavai ant 
Barboras kojų greitai nuplysz- 
dave.

Kiti vėl pasakoja, kad vieti
nis zakristijonas, numaudavęs 
nuo veliones kojų naujus apa
vus ir pakeisdaves juos nudė
vėtais, ir kad paskalas apie 
Barboros vaikszcziojima ir gi 
to paties zakristijono pramany 
tos.

Pastaruoju laiku Berberą 
mažai kas be interesuojasi ir 
ir apie jos stebuklus nebekalba 
Tur būti žmones ant tiek apsi- 
szviete, kad nebetiki in pana 
ežias legendas.

*j MOKYKLA SZOKIU.
Ai Waltz. Two-Step Side Step, Ilam- 

ffittlMuCfii Bucket Wing, Irish Jig (log, 
Spanish Walta ir Phkitokiuji.

Prof. Juliuj 2124SJUbtedStj Chicago,IB.

NE LAUKITE.

Pu į duodu furiiias.
Lietuviu kolonijoi Michigan atei

to kur turi pirkia 105 Lietuviai fer
mas Mason paviete. Turiu ant par
davimo gyvenamu farmu su budin- 
kais ir sodais. Lake paviete turi dau
gybe neiszdirbtu geru farmu ant 
lengvu iszmokescziu. Raszykite o 
gausite lietuviszkus informacijas, 
knygele ir mnpas dykai, udy o;) 

Anton Kiedis,
Peacock. Lake Co. Micb.

Pnrsiduoda Farma.
Turi 132 margu žemes, susi

deda isz 18 margu puikios 
girios o reszta dirbama žeme. 
Vandens užtektinai geras 
tvartas ir sodas. Visa žeme ap
tverta tvoroms. Du arklei, 
karves ir visos prietaisos koki 
tik yra reikalingi prie gaspa- 
dorystes. Farma ; parsiduos 
tik už 28 szimtus doleriu o 
gyvulei ir prietaisos parsiduos 
atskiram kaip kas norės. Szita 
farma randasi prie plataus 
kelio lig miesto ir stacija ran
dasi 3 milos tolumo. Parsiduo
da pigei, už tai kad locninikas 
yra labai senas žmogus. Raszy 
kite tuojaus ant adreso, (dy) 

John Kvietkus
Box 158 Brookfield, N. Y. 

Madison Co.
Parsiduoda Farma

Puiki farma Roaring Creek, 
12 mihu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu girrios, 
teipgi 150 obuoliu medžiu vien 
obuolei atnf-eza $500 ant meto. 
Gera stuba ir didelis tvartas

Imkyte Mahanojaus žmo
gaus rodą, kolei dar 

ne pervelu.

Parsiduos neperbrangiai arba 
atsiduos už namus..Atsiszauki 
te arba raszykite ant adreso.

Jos. Bendrink
(j j ) Pottsville, Pa.

Užpraszimas.
Panedeli, antra dit na Vely
ti r, Pnltlno Vn 1 nl'pvipzi« is'į 

Mahanoy City, Pa. sako: “Asz Jliddleporto parengė linksma 
baluka ant savo sales, ir užpra 
szo visus vietinius ir aplinki 
nius Lietuvius kad pribūtu ir 
pasilinksmintu. Jokios inžan 
-/oš nebus visiems inejimae. 

'ai.

John Thomas nog 520 E. Centre ^ku p. Paulus Valukeviczia isz

ir dabar garbinu Doan’s Kidney Pi- 
gulkas nog kepeniu. Per metus ken
tėjau dideli skausmą pecziuose. Kaip 
kada praeidavo paskui sugrįždavo 
didesni skausmai. Per keturis mene 
siuseitis ka tik galėjau dirbti, kada pnsi 
lenkiau vos galėjau vėl atsikelti. _£____________________________________

Paginiau apie Doans Kidney Pigul- vĮeį)t(| nenustojo (llrbill 
kas ir pamielinau iszbandyti, prade-1 
jau jias vartoti, skausmas peczuose ’ 

urnai prasiszalino ir kiti nesmagumai 
teip gi dingo. Asz visados esmių 
pasirengęs duoti garbe Doan’s Kid
ney Pigulkoma.”

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

..DIDELIS..

TEATRAS-BALUS

Kada indedat savo piningus 
i in Merchants Banking Trust 
Co. banka, Mahanoy Citv, pi- į 
ningai niekad nenustoja dirbir.1 
Jie uždirba prec-mta kožna 
diena Jie jumis dirbs jaig i isz 
eisite aut straiku. Dekite savo 
piningus in szita banka ir pa 
sakikite savo draugams kad 
teip pat padarytu. Tavo pinin 
gai jumis padaro prietelius ir 
uždirba jumie procentą.

Parengė Liet. S. S. A. Kuo
pa 46 isz Mahanoy City, Pa. 
Sulosz gražu veikaleli “milijo
nai vandenije”. l'tarninko va
kara 16 Balandžio Boczkauc- 
ku Saleje West Mahanoy Avė 
prasidės 8 valanda vakare

Po Teatruj bus balus ir 
Skrajojanczia 1 
tai yra; katra motere ar mergi 
ua apturės daugiausia atvi
ruosiu tai aplaikys puikia do
vana. Muzike bus pirmos kla- 
sos. Rengėjai užpraszo visus 
ne tik isz Mahanojaus bet

=s. 23 AlmenuRallrcždLaikrodi
Patentuotas regulatoru 
užetikamas isz virszaus, 
del moterių ar v yni, 18k 

gvarantuot as ant 20 
metu. Šiušeni szita 
laikrodi visimsC.O.L' 
už$5.76irexpresc 
leszas iszegzaminavi 
mui, jei nebus toks 
sakom, Nemokekltt 
nei centą.

ATMINKIT, 
kitur užmokėsite už toki laikrodi in $3-5 
Su koznu Laikrodi duodam Lenciugeli.

....... -w. caieago, ill
į bu koznu Laikrodi duodam Lenciūge!

K rasa (Paczta) Excelsior Watch Co.’’°1c,D,r*' ft?“!“’;

Draugus Lietuviai
I’ittsbui'geir

Aplinkinėj
il’isz visu aplinkiniu miestu 11 Pime-zu kad ait ilftlyjan Di<l?iause Drapanų 

malonu ir smagu Lietuviams J“' 
praleisti szi vakarėli.
Inžanga 25^. 350. 500. p;

Tikietus galima gauti isz __
anksto pas L.S. S. A.Sąnarius, i favoras yra visa.- t

1_______________________ ___ mados už neperbrangia preke, nėr
menesius 25c. ant kožno dolerii

kadangi labai bus ' Krautuve del Vyriu ir Moterių, senem ir 
° t • i . _ ' jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir

Lietuvaites kreiptis pas mane o nsz jumis 
patarnaiisu. Tiems ka atvažuoja fcz aplin 
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
75c. tiems ka pirks tavora už $20 arba dau- 
giaus, o katrie gyvena Pittaburge ir pirks 
tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. 
m------- .— naujas ir naujausios

’---- >er szitus tris
...... . ........... . ..w.erio pigiau.

• j Galite pas mane oixleruoti Szlubiniu Žiedu
Roltkio cz*sl° aukso ir iszduodu raszyta gvararnija 
1 i o nebusite apgautais. Neužmirszkite

.J nkmurP'PS nuinera ir ulvezia. Viso giaro velijentia,

.s i 0 nagrados.
Pajieszkau Juozo 

isz Kauno gub. 
pav. Aniksczio parapijos. 1 
notas žmogus gyveno New 
Philadelphia o atvažiavo in

Palengvyk Savo Galva.
Nog visokiu bizaavu ir piniginu 

ergeliu per indejima savo piningus in

FIRST NATIONAL BANKA
Tada nesirūpinsi apie ju atsargumu. 
Tavo Piningai bus gerai prižureti ir 
atnesz jumis nauda. Ateikite o mes 
apie tai pasikalbėsimo.

The First National Bank
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pi.

Puikus Pluszinei Kotai del Moterių
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke 
idant greit parduoti.
Mes parduodame daugiaus Kailiniu Kotu negu kiti 
8ztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

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

_.8AVLNI>'KA3 IR FABRIKANTAS.. 

Garsi u LI etų vlszku-Lenk Iszku Vilslii.

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Landsford.

"c1

Užsirašyki! ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartoj- mėnesį ir 

y prekiuoja tik 50c metams.
** “Lietuvių Žurnalas", yra 

tai savo ruŠie$ laikraštis.
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 

įvairių mokslo Šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 
“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele lietuvtazka Banka, uždėta pei 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 1-ta procentą, pnskaitant 
kas 5 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbaro 
visokios ruszies Rejentalnus'Dokumentus ii 
vedam juovas senam krajut. Rcjentelna 
kancelarija yra rėdoma per vuldiszka notaro 
J. G. Aliliaueka. Užkviecziam lietuvius b 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest įminu- 
jusu bankinius reikalus o pereit i kririt, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bua iazpildyta greit ir teisyngai. Pinigui 
siunezant paezedumui in Banka, arba alum 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Ex preso Money Orderi.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztomiakas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikiai Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kadjnusu 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu koduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. SztorninLu 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; paniuokvte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l............................... 25c.
Egiutero No.2............................... 50c.
Zmijecznik...........25c., 50c. ir$1.00.
Gumbo Laazai............................. 35c.
Meszkos Mostis............................. 25c.
Trejanka........................................ 25c.
Linimentas vaikams .... .......... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c.
Liepiu Baisumas ................26c.
Anty-Lakson del vaiku .......... 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėti u.. 25c.

nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu........................25c.
Lgniatraukis................................. 25c.
Skilvio Laazai...............................25c
vryd. užlaikunui Viduriavimo ir 

Kruvinosios..........................75c.
Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.60. 

oyd. del nemalimo Pilvo..........60c
Milteliai apsiabdymui Galvos 

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

Kojų............................................25c
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c 
Vaistas nuo Lapauto..................15c
Gyd. nuo Grippo......................$1.25.
Plauku apsaugotojas...................60c
Muilas del Plauku......................10c
Milteliai nuo Kepenų..................35c.
Rožes Baldamas............................ 25c
Kinder Baldamas......................... 25c
Bobriaus Laazai.......................... 60c
Szvelnintojas................................. 35c
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................ $1.25.
Pleifiteris (Kasztavolo)............... 25c
Pamada Plaukams.......................25c
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise......25c
Gyduoles nuo Liemens.................60c
Vengriszkas Taisytojas Ūso------16c
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........................... 25c
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

a beina i skausmo ir skar būtis $1.25. 
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines...............$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,

B. RAGAŽINSKAS

VISOS
MOTERIS

i Užpra’zom visas Moteris kurios geidže 
pasiliki ‘‘Sveikos ir Drntos” pilnos givybes 
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojau- 
nistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka 
padarėm del kilu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
l>e jokios abejones.

Tokie dalikai yra per svarbus ant atyde- 
jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

I KA VIENA MOTERE ISZ 
SCRANTON SAKO.

Mrs. .1. P. Phillips pati miestiszko 
į inžinieriaus Scrantone sako:

West llazletona ir yra kalto- Dr. Alex. O'Malley. . J . Į Wilkes-Barre, Pa.
LflflS UŽ ftpleszima kuforo paini-| Sn Pziavgsmu daneliu jumis kad visfez- 
damas $115 ir ziegoreli vertes kaj "’“"f ■-/•gydote "Og snnki«. w.nW ir 

® e vėlinu kitiems ligoniams kreiptis pas
$25. Jio deszine koja bieki jomis iaigunorį b<itil»w,Uli be pcilo arba 
. . .... pavojingu operacijų. Su Guodone
kreiva ir eidamas priazokinejaĮ Mw. j. p. Phillips
dantis rudi. Kas ji sugaus ir.1122 Sweetl»n<1Ave., Seranton, Pa.

duos man’žinia gaus $10 na
grados. Adresavokite. (gg oj) 

Jos. Armulavicz
311 E. Broad st.

W. Hazleton, Pa ir mtsirfuzoma.

Wilkes-Barre, Pa.
Sn Dziaugomu danesziu junuH kad viefez-

d Dr. Alex. O’Malley
1158 So. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
' Kur Lietuviszkiii ir Lenkiukai susi kai bam a

MUŠU GĖRIMAI
Prižinreti ir padirbti per geriausius 
durbinikus ka galima gaut. Per ta jus 
esat užtikrinti kad gausit gera tavora.

Panitraukit del Velykų, Rinko* Arielkos 
partraukta tieisok i*z Seno Krajau* 

81.25 ir 81.50 už Buteli.
Atsiuskit man jusu adresa, tai asz 
jums prisiusiu mano Kataliogo.

F D. STK AW1N SKAS
1807 Carson St. S. S. Pittsburgh, Pa.

Sziomia dienomis muso tautietis 
B Ragažinskaa pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniazliu ir Importu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t/t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio, 

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus,

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

RCSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA. 
-PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IK GHKICZIAUSI GARLAIVAI —

Garlaivai iszeinft kas dvi nedelas taip New Yorko o Rusijos be jokiu įverstoj i m u. •
PUIKI GARLAIVAI t ZAR - KURSK - RUSSIA

In Rotterdnma ' Dienas In Libawa 11 Dienu, i Kurelc.JO Vaearlo:Lttoanla M.
Tremia Klnea i vį., vnrkn > Vasario; Birma9Kovo; Kurskjib Antra Klasa bo ( lez- New 3 erto | o,, Kovo

8«V> Pinna Klasa ; Apk danglane daMčInosIte pae muso agentus arba
A. E. JOHNSON L CO., (General Paitenger Agt*.) 27 Broadway, New York, N.Y.

Naujas PavasarinisTavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredalin del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Cėikio 
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus. Teipgi visokiu 
gatavu Szlebiu, Andaroku, .lekiu ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

'It G101181 Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mehanov City. P»

į PIRKITE SAVO PAVASARINCS -‘ 

į (ZEVER1KUS : 
į ...IR... . :

PANTA PLUS

ČOYLAį
GAUSITE ::

TIK -f
GERIAUSIUS X
apsavimus. ::
Viena Preke ViMnl

? COYLES’
: 110 W. CENTRE U L.,
į MAHANOY LITY.

(Duodu Trading Markes)
NAUJI VYRIU SKRIBELES IR APREDIMAS.

Del kiekvieno Vyrio kuris reikalauja 
geriaii'ia tavora ka'^ali gaut už maži
ausia preke. Vienatinis“ Vieno Preke’’ 
Vyriu Kromas. Visokį I^svasarini 
Tavora dar galima pus mane pirkti.

Balsuokite ui
.JOHN J. KELLEY

LIETUVIO KRAUTUVE.
Pas mane galima gauti naujausios 

mados laikrodėliu, žiedu, armonikų, 
skripku, ir visokiu muzikaliszku 
instrumentu. Geru britvu, drukuo- 
jamu maszinukiu, albumu fotografi
joms historiszku ir malda kningu, 
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
tymais ir dainomis, su Brukuotais 
aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5 
tuzinai .$1 Perkupcziams 1GO0 už $fl 
magiszkos kazyros su kaziromis gal 
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit 
mano naujo didelio kataliogo, prisiu 
skite 2c. marke ir nplaikysite jin rasi
te daugybe naudingu daiktu.

Naujai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga ‘Szaltinis 
su puikiais apdarais kasztuoja $2,

Kreipkitės ant sziuo adresa:

W. W AI DELIS
112 Grand Street Brooklyn, N V

ANT LEGISLATORIAUS 
Piimo Distrikto.

Demokratas, lez Mahanoy City, Pa.

Pigiausias Szioras Mchanojuje!
Gražios “Messaline” Szlebes

vertes $7.00 pas mus tik $3.98.
Pnncznkos Vyrams ir Moterems

vertes 25c. pas mus 10c.
Apatiuos Drapanos Vyrams veites 25c. po 19c.
Szauilinos Kepuraites Kūdikiams

vertes 35c. po 15c.
Mezgines de.l Kalnieriii vertes 10c. po le.
Guzikai 2c. korta. Kabucziai 1 e. korta.

Visados turime ka naujo. 
Ateikite kožna diena.

Galime Suczedint Jumis Pinigą.

THE BARGAIN STORE
21 East Centre UUcze — Mfthanoy :

TT A O K JT A C Newjorkol Jet aviškoj 
A /x£xIV1U0*Kolonijoj da randami 
------------------------------dangFarmu ant panto 

vimo. Daug Lietuviu 
jau apsipirko ir dar 
gerai gyvena.

50 Akieriu už SSOO
80 Akieriu už $2100 

100 Akierin nž $2000 
135 Akieriu už $2000 

Visos Fanuos sn reikalingais budinkaia Yra 
visokiu, pigiu ir brangiu. Apie daugiana 
raszykite priaiusdami marke ant atsukimo, 
aut adreso.

George Kleek, Poolrille. N.Y. ,”'Wl

Koliekos ir Sužiestiejai
Skaitykit!!

Am esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztn už

Kollestvas J
(

Mainose
Fabrikouse
Ant Geležinkeliu arba 
Treinn.

Vartojau Provas už Koliestvns per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanezius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prnne- 
szu jogei žmones su didelėm kolie- 
stvom galidesetkus tūkstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelia desetkus dorielu sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompnnes 
samdo Lietuvius no Advokatus. Kad 
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu 
ir tuom lik tinsią ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždykft duodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szuom adreso;

B.S.YANKAUS lodlimpriltjnd.




