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RAGAŽINSKAS

Sziomia dienomis mrao timė Į 
[hgažinskas pargabeno tiki Į 

imu, Amerikonisikū ir Impwtn 
ima gaut visokiu Arielku, Vyii , 
ko, Kimelio, Dainiu irk k 
pgi akambanozio Alaus ir Potto 

hokyte dabar orderi o bu jas 
itatyta in namus,

54-56 S. Malu St, 
Maliauoy City.

ETUVIO KRAUTTTL 
’as mane galima gauti naujinau! 
los laikrodėliu, žiedu, anoin, 
pku, ir visokiu muiikilsh 
.rumentu. Geru brilvu, drug
iu maszinukiu, albumu fotopS- 
ib historiszku ir malda kningi 
jieru laiszkams raszyti su pa«kt 
□aia ir dainomis, su dribai 
inkai konvertais, tuzinas 25cJ 
inai $1 Perkupcziams 1000 oi |! 
giszkos kazyros su kaziroma p! 
oazti daug piningu, |3. te «fl 
no naujo didelio katiliogo. prisi 
te 2c. marke ir aplaikysite jii ® 
daugybe naudingu daikto. 

Jaujai iszejo isz spaudos labai r* 
nga katalikams knioga ‘Sala, 

paikiais apdarais bsrtoop

Kreipkitės ant sziao adresai

W.WAIDEUS
I Orini Street Bruki)*'1

oliekos ir Sužiestiejai
Skaitykit!!

An esu Lielorislm Art* 
imu Praris is Visu ta1*į

ty (Jlsinos
(ellshtt LIAi-h 
ltlMlii.taHrtaUrW

UL ( Trano.

rtoiiu Praras ui MW® F 
well meto. Saukite- pss »*' 
mesite sožeisiais, busit kuutj 
sUDCzius Pravu virtį®, 
ro pražudė rankas ir kojaf®^ 
iįei žmones su dūkta 

om nalidesetkus teta- 
mit. Bet Kompanijų sw‘ 
kelis desetkus domius®^ 
znaiminu Lietuvius kad Komp*- • 
ido Lietuvius ne Adrokato}* 
arsss

siuntimo markes. P*3.1 ‘ ' 

vokais Jankaus, 
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KAS GIRDĖT?
Popiežiaus pijuso X pada- 

vadyjimai yra gana svarbus. 
' Dabartinis Szventasis Teva8 

Ryme, akyvus suteikia katali
kams reformavimus.

Sziokiomis dienomis nelai- 
kyt jokiu szveneziu apart ne
dėlios, yra svarbnm tuomi, 
kad žmones vidui nedėlios 
szvensdami daugel prasveneda- 
vo geros progos darbo laika, 
ypatingai lauku darbuos jei
gu bnn lietinga vasara.

Popiežius mueet gerai in te- 
mijo in kunigus, kad ju dau
guma pastoja kunigais kaip ir 
isz netycziu, be jokio paszauki 
mo, o gerai tas apsireiszkia ka 
da bun jau kuniguosna iszvęns 
tas, ir tada ne ka daryt, turi 
kiinigaut kad ir padarant ku- 
nigiezkai luomai kartais nes
magumus. Tai-gi popiežius 
gal del to dabar sutaisė pada- 
vadyma kad be 28 metu nega
les klerikai but iszvensti, in 
pilnus kunigus, priimami bus 
tokio pat amžio, bet jau 4 me
tus turės laukt ilgiaus szventi- 
nimo negu bun dabar.

Prie tokiu aplinkybių apsi- 
reiszkimo, galime aiszkiai nu
manyti, kad isz tikro vaikinai 
kunigavimą dasieks vien tik 
turinti tikra paezaukima, nes 
nėra žertas laukt ik 28 metu 
amžiaus kol bus kunigu, bet 
tikrai norinti vaikinai toje 
dirvoje dirbt, lauks be rna 
žiausio nuobodumo.

Teip-gi ne mažai svarbu 
padavadyjima katalikiszkam 
svietui senelis popiežius sutei
kė numesdamasin szali didžiu 
ma sausųjų pasninku kurios 
per tiek amžių ypatingai dar
bo žmones vilko. Prileiskim 
gavėnia— juk nebaikos per 
7 nedalias sausai pasnin- 
kaut o da kaip kas pasi- 
dra=ydavo per 3 dienas sau
sai valgyt led viena karta ant 
dienos. Tai žmogau tik pa- 
mislyk I!! Kas kitas teip buvo 
iszlaikyt davatkoms bažny- 
cziose betursanczioms, bet kas 
kitas darbo žmogui kursai 
prie tokiu pasninku in pabai
ga gavėnios led kojas vilkda
vo, o jau velyku, tai laukdavo 
kaip saulutes užtekėjimo. Ge
rai pamenu, kad mus lietuve 
liai atvykia czion Amerikon 
tai isz pradžiu petnycziomis ir 
gavėnioje mėgino iszlaikyt 
sausa pasninką, ir eidami dar
ban ypatingai anglekasyklose 
neszdavos pietumis vien silkia 
su duona; bet neilgai su pas
ninko pastiprinimais darbuos 
dalaike. Žiūrėk kad grinore- 
lis vakarop, jau atsisėda ir 
dirbt visiszkai ne gali, o kitas 
jeigu ir dirbdavo tai ledva 
jau krutedamas, nes rankos ir 
kojos pradėdavo neklausyt.

Grinorelius senesni darbi
ninkai perspėdavo kad pas
ninke tokiam valgytu sviesta 
sūri ar kiauezini, bet jie ne 
klausydavo tol, kol patis ne 
patyrė, kad sausai pasninkau
dama darbe neteses.

Tai-gi dabartinio Popie
žius padavadyjimai turi labai 
didelia svarba katalikiszkam 
sviete. — S. K.

Skaitome laikraszcziuose, 
kad Rosjos garsaus rasztinin- 
ko senelio Tolstojaus senovisz- 
ka buveinia Jasnaja poliana 
nupirko koks turtuolis isz 
New Yorko. Toksai Rosijos 
žmonių netikumas suteikia 
jiems nemaža geda, kad ta 
žmonių žiūrint branginama lie
kana ne patis aplaike, bet sve- 
timžemis ingijo.

■ -L
’•'3h'mW?

Szunes loję,
"Saule” važiuoje, 

Bet inkasti ne gali, 
Tai nors purvais vali! 
"Saulei” tas ne kenks, 
Nieks jos ne pralenks, 
Szunc isz pavidumo truks, 
Arba sau sprandus nusisuks.

Nors laikrasztija Lietuvos 
žmones persergsti kad neke
liautu Amerikon, bet mažai 
kas ant to paiso. Ateis laikas 
kad nenorės Amerikos keptu 
karveliu, o tūnos savam kra»z 
te-

Regima, kad prie straikieriu 
ir anglekasyklu savininku ki
lusiu nesusipratimu, insistos 
kamisija paskyrta nuo vald
žios, ir su tuomi suprantama 
kad bus greicziausis sutaiky
mas su mažesniais isz abieju 
pusiu nuostoliais.

Rusivienyjimo L. A. Istori
ja: Jau keli metai kaip tos is 
torijos pasirodymas yra klabi
namas, dabar "Tėvynės” 16 
No. pamatėm praneezima, kad 
da leist spaudon nėra galima.

Kaip centr. susiv. sekreto
rius p. A. Strimaitis pranesza 
kad sąnarys Literatiszko Ko
miteto p. Petras Mi kolai nis 
žodžiu pasakęs — "kad taisy
tojas rankraszczio p. J. Laukis 
gana daug palikes spragu in 
vietomis esama tokiu sakiniu, 
kad pasiuntus isztraukas taiay 
tojui, — ir jis pats nežinotu 
ka tai reiszkia; vietomis esą 
net patis faktai iszkraipyti ir 
t. t.

Mat kaip iszeina su musu 
gerbamais raszejais....

Visi matome, kad lietuvisz- 
ka laikrasztija ne tiktai Ame
rikoj bet da labiaus Lietuvoje 
užsikrėtusi naujai, kalimais 
makamoliszku žodžiu kurie 
skaitytojus tiktai skaitant alsi 
na, o ne akyvuman veda; kar
tais skaitytojas net skaitymą 
numeta in szali vien kad pri
velta nauju negirdėtų tarmių 
kurios darko gražia mus kal
ba.

J. Laukis taisydamas Susi- 
vienyjimui L. A. istorija isz 
T. Astramsko surankiotas kro 
nikas, mat neprasilenke ne tik 
tai nuo kalimo nauju(raszitom) 
ir jeibiu, bet ir faktus sukraipe 
anot maskoliaus po swojemu 
in ka Literatiszkas Komitetas 
pažiurėjas susznairavo, ir istori 
ja guli ik seimui užrakyta ne
valioje.

Reikia pasakyti — tiekos 
metu Susivienyjime nusidavi
mai, yra tai akyvos isz praei- 
tes žinios, jos palyti ne tiktai 
Susivienyjima L. A., liet ir da 
Ii isz praeites žmonių lietu
viu Amerikoje gyvenimo ir ju 
truso, o jeigu gamytojai istori
jų jas sukraipa sumeluoja, tai 
ka ir sakytie! . .

Žinome kad jauniems lietu
viams kurie d a anuomet priesz 
2G metus gal buvo maži ar ne
gimė, sziandien teip Lietuvoje 
kaip ir Amerikoje žinios isz 
gyvenimo su visokias nusida
vimais pageidaujamos tikrai, 
isz ju dabar ir Lietuvoje bū
nant lietuvu spaudai jau da- 
leistai žmones galėtu pasinau
dot.

Ateinantis Seimas vis-gi ta 
veikalą nepaliks bakse uždary
ta jeigu tik dokamentai T. A. 
Kronikos nepalesti kur pavė
jui.

Ant ullczios.
— Hei Juozai! palauk ka 

pasakisiu!
Juozas sustojo ir adbego An 

tanas, teip Juozas klausė:
— Tai ka sakiai?
— Tavo szuo be muzelo.
— Tai ne mano szuo.
— U-gi bego paskui tave?
— Nu-gi ir tu begi paskui 

mane, o ne turi muzelo.

ISZ AMERIKOS.
Užkasė 83000 priesz 

mirimą.
Allentown, Pa.— Laike 

perskaitimo testamento miru
sios Sallie Benninghoff 96 me
tu senumo, likusie gymines 
persitikrino, jog velione pali
ko turto ant 50 tnkstancziu 
doleriu. Isz tu 3000 aukse bu
vo užkasus ant lauko kurios 
surado gymines pagal rasztus 
paliktus per sena Sallie.

16 ugniu in viena diena.
Waterbury, Conn.— Sze- 

szioleka ugniuTerp 2 o 8:30 va 
landos panedelio diena pakylo 
czionais visosia dalyse miesto. 
Isz tu dydžiause buvo sudegi
mas miestiszkos rotužes. Ble- 
des ugnie padare ant 200,000 
doleriu ant rotužes. Virszi- 
ninkai miesto mano buk pik- 
tadaringa ranka padėjo ugni 
po kožnu namu.

66 pražuvo baisioje 
viešnioje.

Chicago.— Viesulą kuri 
praėjo per ateitus Illinois ir 
Indiana Nedėlios diena pada
re daug bledes: 66 ypatos li
kos už musztos, 157 pažeido o 
suvirszum 100 szeimynu pasi
liko be pastoges. Bledes vie
sulą padare kone ant milijono 
doleriu.

Birmingham, Ala.— Baisi 
viesulą praėjo pro Adamsville, 
Ilinckney, Jugtown, Brook
side ir kitus miescziukus. Su
virszum 15 ypatų pražuvo o 
daugeli pažeido; 20 namu su
griuvo Brookside.

Newbern, Ga.— Dvileka 
ypatų pražuvo viešnioje o dau
geli pažeido. Bledes milžinisz- 
kos.
Vargingas farmerls Iszarc 

85000.
Seargeant, Ky.— Klemen

sas Alden vargingas fermeris 
ardamas senam lauke iszare 
5000 aukse ir sidabre kuriu 
dalis susidėjo isz senoviszku 
piningu. Kelolika metu adga- 
lios gyveno ant tojo lauko se
nas skupuolius, kuris mirda
mas ne paskyrė savo turto nie
kam o buvo laikomas už tur
tinga žmogų. Kaip mena, tai 
tieje piningai yra dalis pas
lėpto turto skupuolaus.

600 knningn suvažiuos ant 
sinodo.

Philadelphia, Pa. — Sere- 
doje arcibiskupas Prendergas- 
tas atydare cziouais synoda su- 
miszioms sz. katedroje, ant ku 
riuo suvažiuos suvirszum 600 
kunigu isz visu parapijų szios 
diecezijos. Paskutinis toks si
nodas (seimas) atsibuvo 26 
metai adgalos kada biskupas 
Ryanas pasiliko arcibiskupu ir 
suszauke kuningus ant rodos.

Bus tai svarbus synodas, nes 
ant jo nutars naujės tiesas ve
dimo parapijų ir permainys 
daugeli instatimu.

Badai arcibiskupas Prender 
gastas tankiau turės panaszus 
sinadus ne kaip rairusis ar 
cibiskupas Ryanas, kaip tai 
yra papratimu daryti kitosia 
diecezijose.
Židas paaukavo 825,000 

ant R K. universiteto.
Baltimore, Md.— Kardyno- 

las Gibbonsas, kanclieris ka- 
talikiszko universiteto Wa- 
shingtone, aplaike 25 tukstan- 
czius doleriu kaipo dovana del 
universiteto. Aukautoju teip 
puikios dovanos yra turtingas 
židas, kuris ne vėlina sau idant 
jojo pravarde butu žinoma. 
Gromatoje raszo kardynolui, 
buk patemino jisai, kad kata- 
likysta yra geriausias ginklas 
prieszais socializmą ir anarkiz 
ma Suv. Steituosia del užlai- 
kimo tiesu ir paredko.

41 ypatos o lltif— M v in a iii-

Suniiszinias Iletuvlszkoje 
bažnyczloj.

Hazleton, Pa — Už tai kad 
vargonininkas Juozas Visz- 
niauckas pasispyrė iszneszti 
pelenus, isz pecziu ir daryti 
kitus darbus, ka ne privalo 
daryti vargoninkas, lietuvisz- 
koi parapijoj St. Petro ir Po- 
vylo pakylo maiszatis. Kaip 
rodos tai tenais randasi dvi 
partijos o viena isz ju yra 
neužganadyta isz prabasz- 
cziaus Inszuros (kuris apėmė 
vieta po mirusiam kun Dieli- 
nikaicziui). Vargonininkas ne 
norėdamas pildyti dinsta pe
lenio ir t. t. kun. Insziura pa- 
praeze kito vargoninko J. Czi- 
žanskio (o gal Czižauskae) 
idant grayntu ant szliubo ku 
ris taja diena atsibuvo. Para- 
pijonai priesz tai užprotesta- 
vojo ir pasidarė eumiszimas 
bažnyczioje. Paszauktas pali- 
cijantas apmalszino maiszti- 
ninkus.

Kun. Insziura tvirtina kad 
Czižanskiui (?) užmokėjo už 
jojo darba isz savo kiszeniaus 
o parapijonai ne turėjo "biz
nio” in tai kisztis.

Kaip tasai ergelis užsibaigs 
tai ne žine, nes žmonis yra la
bai inyrszia ant kun. Inszu- 
raus.— Hazleton Standard.
Aukos geležinkeliu iu 3 

menesius.
Harrisburg, Pa.— Pagal 

statistika, tai ant geležkeliu 
likos užmuszta 326 darbinin
ku o 3430 likos sužeista in 
laika trijų menesiu: Sausije, 
Vasarije ir Kovo. Ant uliczi- j 
niu geležkeliu in ta laika li
kos užmuszta
sužeisti.— Puikei apsaugoje 
kapitalistai savo darbininkus, 
nėr ka!

200 ypatų prigėrė.
Jackson, Miss.— Per trūki

mą dambiu visas Boliver pa 
vietas likos užlietas o 200 ypa
tų prigėrė— daugiause isz tu 
murinai. Clevelande randasi 
in 6000 ypatų be pastoges. 
Bledes milžiniszkos.

Greenville, Miss.— Czionais
15 ypatų prigėrė arti Benoito 
per tvana.
Mergaite 16 metu, pabėgo 

su 60 metu kvailiu.
Scranton, Pa.— Jim Leary 

60 metu senumo pabėgo su 
Irene Lunn patoge mergaite
16 metu senumo bet abudu 
likos suymti Brick Church, 
N. J. ant stoties. Leary isz 
jaunu dienu geide apsipacziuot 
su motina Irene nes likos at
mestas o kada duktere užaugo 
nutarė su jaja apsipacziuot, 
tvirtindamas, buk Irene mile- 
jo jin ir geide už jin iszteket. 
Gyme be plrsztu, skundžc

kompauije ant 87000.
S. Louis, Mo.— Helena C. 

Bertram, trijų menesiu senu
mo skundže United Railway 
kompanije ant 7000 doleriu 
už tai, kad atėjo ant szio svie
to be pirsztu, sudedama kalte 
ant kompanijos, buk laike su- 
simuszimo trukiu josios moti 
na likos teip pažeista kad gy- 
dintojai turėjo jiai nupjaut 
visus pirsztus nuo rankos. 
(Motina tame laike buvo mo- 
tiniszkam padėjime). Teismą 
užvede josios tėvas.
Nepaprastas būdas Iszda- 

liulmas turto valkams.
Yoakum, Tex.— Ydant ne 

nuskriaust savo vaikus ir kad 
kožnas butu užganadytu isz 
aplaikito turto, J. A. Lander 
iždalino savo turtą verties du 
milijonus sekancziu budu: 
Ant szmoteliu popieros sura- 
sze savo turtą, bet teip, ydant 
ne butu ne vienos tuszczios ir 
liepe vaikams traukti isz skry
bėlės o katras koki turtą isz- 
trauks tai pasiliks jojo locnas- 
tis. Vaikai buvo isz to užga- 
nadyti ir visi gėrėjosi iszminte 
savo tėvo.

(SZ VISjJSZALIU.
Skerdyne Francuzu Maro

ke.
Fez, Maroka Czionaitinei 

gyventoje! ir kareivei teip in 
irszo prieszais francuziszkus 
gyventojus jog prileido sztnr 
mus prie ju gyvenimu, žadin
dami kožna Francuza kuri tik 
suėmė. Ne gana to, apipleezi- 
nejo kremus ir gyvenimus. Ba 
dai 15 aficieriu ir 40 kareiviu 
likos nužudinta, 25 civiliszkos 
ypatos ir 122 židai teip-gi li
kos nužudintais o szimtus pa
žeido.

Geide suvalgyt savo 
m i lema.

Parižius, Francuzije.—■ Pari 
žinia jaunikaitis vardu Jean, 
Caro nnžude savo milema, vien 
tik del to) ydant jiaja suval
gyt. Puse blauzdos (ar-gi tai 
galėtu būti skaniauses szmote- 
lis?!) jau suvalgė kada jin pa- 
licije aresztavojo. Fjancuzai 
yra labai godus ant geru val
giu, nes ydant ymtusi už mer- 
giszkos mesutes tai jau pervir- 
szina tebyria civilizacije.
lindo senoviszkus rasztus

Egiptas. — Ne senei likos, 
czionais surasti senoviszki rasz 
tai, arba dalis Biblijos. Toji 
biblije susideda isz knygos 
Denstrionomiono, Jonah, 
Apasztala ir t. t. Tasai rady- 
nis atnesz dydele nauda teby- 
riai gentkartei, nes ar atnesz 
kokia nauda del užlaikimo žo
džiu Evangelijos — tai yra 
teip-gi klausimas.

velnias.”
Madryd, Iszpanije. — No- 

rints visokiu turime ižgamu 
ant svieto, bet penkių metu 
mergaite artimam miestelije 
pervirszina kitus. Yra tai mer
gaite sunkei dirbancziu tėvu. 
Ne senei bandė savo brolelui 
iszpjaut liežuvi. Keloleka kar 
tu stengėsi sudegint narna pir 
ma apipylus grindis su gazu 
Tiek padarydavo kaimynams 
bledes, jog pramynė jiaja 
“mergaite velnias”. Motina 
turėdama užsiėmimą fabrike 
turėjo pamest savo dinsta 
idant mergaite prižiūrėt o, ka
da geide jiaja patalpyt in na
rna pataisų, tai ne priėmė. Vie 
na karta kada locninikas atėjo 
raudos ir kerszino iszmetimu 
isz namo mergaite pagriebus 
peili, norėjo jin nudurt nes in 
laika szoko in szali ir tik pa
taikė in koja perpjaudama kel 
nes. Kita karta pagriebus kai
mynu mergaite, norėjo jiaja 
pakart ant vartelių namo ir 
butu tai iszpildžius, jago ne 
butu subegia kaimynai ir ne 
nupjovė virve in laik.

Trumpi Telegramai.
§ Pottsville, Pa.— Keli “fo 

reignerei” isz Minersville li
kos aresztavoti už vagysta ta- 
voru isz kromu.

§ Memphis, Tenn.— Penki 
szimtai žmonių prigėrė o 300 
miesteliu likos užlieta per isz 
siliejima upes Mississippe.

§ Lisbon, Portugalije. — 
Daugeli straikieriu ir kareiviu 
likos užmuszta laike sumiszi- 
mo Villa Nova de Gaia.

§ Southampton, Angliję. — 
Laike kada ketino plaukti lai 
vas Olympic (sesuo laivo Ti
tanic) sustraikavo 300 peczku- 
riu ir inžinierių už tai kad 
ne turėjo tinkamu luoteliu. Lai 
vas stovi su 1400 pasažiereis 
Ryde.

§ Saranac Lake, N. Y. — 
Naujei padirbtas prūdas Wit
herbee, Ersex paviete truko, 
užliedamas Kaima Moriah Cen 
tre, Mergina prie telefono ap
saugojo gyventojus jog prūdas 
truko ir tokiu budu iszgialbe- 
jo. daugeli nuo netikėtos mir
ties.

Iszmintis žmogaus nepergalejo 
galybes Dievo, norints gana 
stengėsi visoki žinunai ir 
amatninkai padirbti toki laiva 
kuris pergalėtu visokes prie- 
szinybes ant mariu ir butu ne- 
nuskendamas. Bet tame pablu 
do, nes galybe Dievo pasirodė 
dydesne už iszminti galincziu 
ant žemes. Per galybe Dievo 
milžiniszkas ledinis kalnas užs 
tojo kele mariu milžinui kuris 
kaipo mažiause luotele nuėjo 
ant dugno mariu su kone du 
tukstancziu pasažieriu. Jagu 
kapitonas tojo “nenuskenda- 
mo” laivo butu atsimynes apie 
Dievo galybe ir butu atsarges 
nis, tai butu szendien apture- 
jas garbe, nes tame laike už- 
mirszo apie Visuogalingiause 
o sėdėjo su milijonieriais prie 
stalo gerdamas szampana tikė
damasis, jog jojo saugiauses 
laivas ant svieto pergales viso- 
kes marines kliutes.

Ant tojo klausimo atsako pro- 
fesojis Wood isz John Hop- 
kinso universiteto, kuris isz- 
ajszkino, buk tai yra negalimu 
daigtu. Gylumoje mariu ant 
dvieju miliu gylio— suspaudi
mas vandenio isznesza ant 
6,000 svaru ant kožno ketur- 
kampinio colaus, per tai jokis 
žmogus ne intaisimai ne galėtu 
iszlaikyt tokios sunkenybes. 
Dalis kunu, kurie nesirado vi 
dūri laivo kada tasai nusken- 
do, po kokiam laikui iszplauks 
ant virszaus, nes tieje ka buvo 
uždaryti viduri laivo ir pats 
laivas, gulės amžinai ant dug
no Atlantiko prislogti milži- 
niszka sunkenybe vandens— 
6000 svaru ant kožno ketur- 
kampinio colaus suspaustu 
milžiniszka laiva “Titanic” 
kaipo plona popiera. Isztrau- 
kimas laivo isz tokios gylumos 
yra paprastai negalimu dalyku

Ant galo susiprato laivinas 
kompanijos ir paliepė visiems 
laivams turėti užtektinai luo
teliu ant ižgialbejimo visu 
pasažieriu laike nelaimiu.— 
Reikėjo tai būti jiems tokeis 
asilais, jog tojo nesuprato pir- 
miaus pakol neižbande tai ant 
nuskenduso laivo “Titanic”.

Ant nelaimingo laivo radosi 
daugelis pasažieriu visokiu 
tautu o ypatingai slavoku, len
ku ir lietuviu, kuria keliavo 
trecze klasa in Amerika “jesz- 
koti aukso kalnus.” Kas-gi 
rūpinsis apie tuosius nelaimin
gus kuriu pravardes teip su- 
kraipytos kad vos galima dasi- 
prast kad tai muso tautieczei? 
Sztai ne kuriuos pravardes isz 
daugelio:

Luk. Szeszkevicz, 
Ig. Henkievicz, 
P. Ilmakangis, 
T. Stomkevicz, 
Mik. Malinow, 
Anna Jordan, 
S. Slomkowskis, 
*Lilie Gilinska, 
K. Ivanovas, 
*Jno. Draznevicz, 
Mik Lulik, 
M. Peltomanski, 
M. Smilianik, 
Juo. Wažna, 
* Petras Vassilos.

Tiej ka paženklinti su * likos 
surasti. Isz viso laivas “Mac
kay” surado 77 kunus arti tos 
vietos kur laivas nuskendo. 
42 isz tojo skaitlaus likos 
pažinti.

Szendien, kone visur žmonis 
kalba ar nors kada iszgaus lai
va “Titanic” ir jojo aukas.

ATSAKYMAI.
J. S. K. Hazleton. — Ant 

tamistos pirmo klausimo atsa
kome teip: “Jago žmogus yra 
vargszu ir ne gali užmokėti 
kuningui už jojo dvasiszkus 
darbus, ar tai duodant kriksz 
ta, szliuba, palaidojima ir 1.1, 
tai kuningas neprivalo ymti jo 
kio užmokesczio. — (Ch. V. 
§ 5. Cfr. Actą et Decreta 
Co. Plen. Balto. III) Pagal 
tais pac?es tiesas: visos parapi
nes kapines turi būti užlaiko
mos kanoszvariause ir geram 
paredke, žinoma ne tokiam pa 
redke kaip tamista regejei 
Mahanojui.

New Filadelfijos melagiui. 
— Nennsidave paraszyti me
laginga gromata varde ponios 
Franciszkos Szvedienes. Žmo
geli, supratom tavo njierius la 
bai ajszkei. Už panaudojima 
pravardes naszles Szvedienes 
gali būti asztrei nubaustas. 
Saugokis raszyti panasziu gro- 
matu — Pažinstam kas tu per 
pauksztelis.

A. S. Besemejer. — Pravar 
dės ne ajszkei suraszytos; tal- 
pyti negalima. Raszant reike 
truputi ymti laiko nes laiko 
tiek nesiranda ydant parsedet 
valanda ant isztiinejimo slap 
tybes isz daneszimo.

Apie darbus.

* New York.— Visokį pas
kalai apibegineje buk terp 
kompanijų o anglekasiu likos 
padaryta sutaiką. Bet prezi
dentas White telegrafuoje buk 
“tebyris padėjimas isziiuri 
blogai,'' jog delegatai nieko ne 
gali ižgaut nuo kompanijų ir 
ant nieko ne nori pristot.—• 
Kaip iszžiuri, tai galima grei- 
cziau tikėtis straiko ne kaip 
susitaikimo.

* Brigdeport, Ohio.— De- 
szimte tukstancziu anglekasiu 
kurie sustojo dirbti nuo pirmo 
Aprilaus, sugrižo prie darbo 
rytyniam Ohajui.

Zenklivos ypatos kuriuos dingo su “Titanic”.

(1 John Astoris, viriause galva Astoriu milionieriu, (2 
Jacąue Futrelle garsingas amerikoniszkas raszejas istorijų ir 
pasakų, (3 William Stead redaktoris Londono laikraszeziu. (4 
Majoras A.W. Butt geras draugas prezidento Tafto, (5 Izidor 
Straus vienas isz turtingiausiu kupcziu New Yorke. Jojo tai 
pati neapleido jin kada laivas skendo kalbėdama; jau esame 
seni tai pražūsim abudu ant kart,”, (6 F. D. Millet garsinga? 
amerikoniszkas maloris.
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Tu meti bu duona
O jisai ant tavęs bu akmeniu! 

Priežodis.

&/

Panna Vanderlip milijonus turi, 
Ant kurios europiszki lordai žiuri, 

Geidže su jiaja apsipacziuot, 
Tytula už milijonus atyduot.

— Kur yra lordas?

TEISINGYSTE GAUSEIii 
UŽSIMOKA.

— O kodėl tu Jokūbai ne 
prisižerei aukso, jagu ten bu 
vai ? — paklausi kas tokis ti 
czuodamasis.

— Ba ne norėjau kaip ko 
kis palaikis apleist mano ka
pitono — atšaki Jokūbas sta- 
czei — Kas duota žodi ne da 
laiko tas ira pabaigtas latras, 
o asz tokiu ne esmių. Nes da 
bar pasibaigi mano tarnista, 
turiu ant kelones piningus ki- 
eznije, o per tai hurrra! rito 
kelauju ,in Kalifornije

— Hum a! hurrra! Mes su 
tavim Jokūbai!— ezauki isz 
visu szalu ir pasikeli didelis 
armideris, isz kurio Tamas ne
galėjo daug iszprast. Ant ga
lo biekuti apsimalszino, stojo 
vienas geriau iszrodantis lai 
voris ir atsiliepi tais žodžeis:

— Gana tuju kliksmu! asz 
noretau ant galo dažinotie, ar 
tame ira norint kiek teisibes. 
Pasakikie Jokūbai, nes davad- 
nei ir be szposu, ar tikrai ira 
teip daug Kalifornijoje aukso ? i

— Tikekie man Martine — 
atšaki Jokubss. — Būdamas> 
San Franciske, pirmaeilam 
mieste Kab forui jo, prisižiūrė
jau ir prisiklausiau tokiu daig 
tu, jog ne galima tikėt. Daugi 
be jeszkotoju aukso surinko 
sau usz kėlu nedelu tiek auk
so, jog stojosi turtingais.

Visi ta pati pasakojo, jog 
tasai auksas ne greitai iezsi- 
baigs, o ne viena diena ne pra 
eina, kad ne ateitu gandas apie 
nauja suradimą aukso. Asz sa 
vo akimi macziau žmogų, ku
ris vienoje dienoje pririnko 
aukso suvirsz už du tukstan 
ežius doleriu. Buvo tai didelis 
gilukis del jiojo, kokis ne kož 
nam ateitaiko; o ant galo visi 
kalba, jog žmogus ne tingini’ 
gali ant nedelos padaritie tuks 
tanti doleriu. Dabar žinotie tik 
ra teisibe ir kožnas tegul daro 
kaip nori; o ka asz tai da kar
ta sakau, jog kelauju in Kali
fornije.

— Asz teipos-gi! Asz tei- 
pos gi —atsiliepi kelolika bal 
su.

— Kad tiktai turetie pinin
gu ant kelo! — atsiduso kokis 
tai jaunas laivoris.

Tame dirstelėjo Tamas neti- 
cze ant stiriniuko “Tetidos” ir 
labai persigando isz jiojo per
mainos- Veidas Burkes buvo 
kaip drobe pabalęs, akės žibė
jo kaip vilko, net prakaitas 
ant veido uszsipiles. Ant kart 
paszoko ir ižbego kaip piktos 
dvases pristotas, ne nužvelgęs 
ne Tarno, kuris girdėjo aisz- 
kei, kaip kalbėjo: — Virai in 
Kalifornije, kol kiti in tenais 
ne pribus! Priversime jin, ja 
gu ne norės gervalei!

Tarnas labai in galva muszi- 
ta ka girdėjo, užmokėjo už stik 
la alaus karezemoje ir iszbego 
paskui stirininka, nes tasai jau 
kur ten tarp žmonių dingo. Pa 
meti jeszkojas, nes tuojaue pra 
dėjo mislit apie tai ka girdėjo 
1M lupu Burkaus.

— Cze ira tikrai — pamish 
TwiaSj — Burke cze mieli

na apie kokia piktibe. Geis
mas aukso guja jin in Kalifor
nije, o kad ne turi piningu ant 
kelones, tai norės prikalbint 
laivorius ir priverst kapitoną, 
idant plauktu in San Francis- 
ko. Teip, asz ne biustu, atme
nu jiojo planus, nes ka cze pra 
dėt, kad sumaiszit pėdas ? Bu s 
geriause, jagu apsakisu tai ka 
pitonui, o jis jau žinos, ka pa 
daritie, Nes kur jin surast?

Žinojo Tarnas, jog jeezkotie 
kapitoną po miestą, bus ant 
tuszczio, pastanavijo per tai 
laukt ant jiojo pristovoje. Be- 
go adinos, ant galo ir—sutemo 
o kapitono ne girdėt, reikejo- 
gi sestie in valtele ir sugrižt 
ant laivo “Tetidos”.

Ant laivo ne buvo givos 
dvases, ne jokio sargo, kaip 
tai ira papratimu, tai ira papra 
timu, teisingai tada Tamas mis 
lino, jog Burke jau darbszauje 
prikalbinime kitu laivoriu ir 
tame ižgirdo vienoje kajutoje 
(kambarije) sznabždanezius 
balsus.

Ten tai buvo susikuopinia 
visi laivorei ir patempiąs au
sis girdėjo kalbanti, Burke, ku 
ris labai aiszkei ir drasei pasa
kojo apie ta viską ka girdėjo 
karezemoje apie didelus skar- 
bus Kalifornijoje. Tarnas prie 

į linko ant pirsztu prie duriu ir 
temina ant kožno žodžio.

— Tiktai brolei daugiau ge 
ro noro, — kalbėjo Bjrke, — 
o usz kėlu menesu galime sto
ties turezeis, o paskui givent 
laimingai viso pilni!

— Nes kaip in ten gauties?
— tari vienas isz laivoriu. Juk 
kapitonas mus pasamdi del sa
ves ir ne norės ne vieno atleis- 
tie?

— Isz tikro ne norės, —atsa 
ki Burke, — nes galima jin 
priverst!

— Kvarabai tas prisiduotu,
— dadavi antras. — In Kali
fornije ezmotas kelo no czion 
o isz kur imsime piningus ant 
kelones? Asz po teisi be i ture- 
tau akvata in tenais nukelaut, 
nes be piningu turesu pasilikt. 
Sparnais ne nuleksu o ir in fe
nais nukeleves oru ne givensu. 
Teip man tas viskas iszrodo!

— Man rodosi, — atsiliepi 
Burke pusbalsei, — jog kad 
tik tai mes norėtume tai galėtu 
me ant puikaus laivo gauties 
tiesok in San Francisko!

— Sapnuoji, daugiaus 
ko! — Akivas esmių kur 
aiva laiva. Tau auksas 
sniegenas sumaiszi — atsiliepe 
keli laivorei.

— Paklausikite tikrai ma
nes — atšaki Burke, — paskui 
darikite, kaip sau norite.

— Kaip tik sziezionais par
duosime tavora, o jagu ne par 
duosime visko, tai kapitonas 
tikrai norės plaukt tolin in va
karus. Iszplauksime isz pristo- 
vos, o kaip jau bus toli no 
New Yorko, teip, jog nereika
lausime ko bijoties, tada pasa- 
kisime staezei ko mes norime. 
Jagu tiks ant to, tai gerai, o ja 
gu ne, tai uždarsime in kamba 
ri. Tada bus priverstas pave- 
lit ant visko ir teip nuplauk
sime in Kalifornije!

— O niekezai! — tari in sa
ve pusbalsei Tamas isz neno
ru.

Ižgirdo tai Burke, ba buvo 
visi nutilia, o norint ne 
no ka kalbėjo, norėjo iszbegkt

isz kajutes, kad sztai Tamas 
ineina in perskirs kaip rodos 
nieko nežinodamas, linksmas 
imt pažiūros ir pasveikino lai 
vorius, kurie susimaiszia žiūre

I jo ant jiojo.
— Ka tas ženklina, jog su 

žiurote kaip ant vilko? tari 
linksmai, —Ar gal ir mane no 

i retumete prisileist prie dalibu 
j ubo puikiame užmanime?

— Kokiame užmanime? — 
paklausi Burke suraukiąs kak 
ta, žiūrėdamas bjaurei ant Ta
mo.

— Na žinoma in Kaliforni
ja, — atšaki Tarnas su szaipu.
— Butu tai labai bjauru isz ju 
so szalies, jagu mane norėtu
mėte iszskirt, jagu žinotie, jog 
esmių biednesniu no jus ir be 
akvatos tarnaut kapitonui.

— Isz kur žinai apie muso 
mierius? — klausi tolaus Bur- 
ke su piktumu ir buvo gatavas 
kožnoje valandoje ant Tarno 
szokt kad jin nudet.

Isz kur žinau apie tai? Tai 
ve, didelo daigto! Stovėjau 
prie duriu apie puse adinos ir 
viską girdėjau. Juso tai kalte 
jagu manes nematote. Ojdabar 
ka asz jnmiem pasakisiu; esat 
labai ne atsargeis, ba jagu 
ant mano vietos butu ta viską 
kapitonas girdėjas, tai gerai 
ant vieni kitu susiergelevia, 
ba visi apie tai žinojo, jog Ta
rnas buvo loskoje pas kapitoną 
o per tai neisztikejo jiam. Stiri 
ninkas Burke suprato ant jiu 
ju akiu, ba jiejei mielina ir at 
virė tari:

— Brolei! tasai vaikiozas 
gali del mus but pavoingas, 
asz jiam netikiu ir butau to
sios nuomones, kad jin kur nu 
dėt!

Visi laivorei konia buvo to 
sios mieles, tiktai vienas usz 
stojo už Tama ir tari:

— Ne vienas ne drįskite jio 
jo pirsztu dalipetet, ba jagu 
manes ne paklausisite, tai asz 
ne ne noru priėjus pristoti

— Bene czion kas sake apie 
užmuszima? — tari Burke. In 
vales bus, kaip jin uždarisime 
ant ilgiau, kol ne iszplauksime 
ant pilnu mariu.

— Gerai! uždarikime jin
— paezauki keli balsai.

Tarnas atsiepirinejo, praszi 
grąžei, nes nieko ne maezino 
Laivorei nutempi jin gilei in 
laiva, kur gulėjo kambarelije 
visokie seni daigtai, davi jiam 
ten valgit visokiu valgiu ir už 
dari jin. In adina atplauki 
valtis, kapitonas linksmume 
iszejo ant laivo, o stirininkas 
su paprastu nusižeminimu pri
eini jin, o kapitonas kalbėjo 
in stirininka:

— Ne usztruksime czionais 
ilgai ba netikėtinai pardaviau 
visa tavora.

— Tai da geriau,'ponas ka 
pitone — atšaki Burke su nu 
duotu džiaugsmu. — Vėlinu 
to vieko isz ezirdiee! O ka pas 
kui pradesime ?

— Ka pradesime? Sugrižszi 
me in Nauja Orleaną, — atsa 
ki kapitonas. — Džiaugiuosiu 
jog galeeu spakainei pasidėt 
koki laika namieje ant farmos 
Kol laiva prikrausiu, mielinu 
da kitokius reikalus atlikt, o 
paskui leisuosi namon. Tikiuo 
si, jog ir tau, Burke, norisi na 
mon!

— O, man vis tiek asz ant 
visko laikausi, — atšaki stiri
ninkas, asz tiktai bijau, jog 
laivorei rugos, ba mislino tu
retie ilges ne kelone.

— Jiejei ant to nieko ne 
trotins — atšaki kapitonas. 
Pasakikie jems, jog asz jems 
užmokesu uždarbi už asztuonis 
menesus.

Burke nudavi labai linksmu 
ir nuolatos laižėsi priesz kapi
toną.

— Gana to! pertrauki kapi 
tonas. — Asz teisingai su žmo 
nimis apsieinu. U kur Tarnas ? 
Prisiunsk jin m mano kajuta!

— Ar Tarnas? — paklau 
si Burke, nuduodamas diva.
— Ar ne pribuvo daugiau su 
ponu kapitonug

— Ne.
— Tai valkiojęs! kur po 

miestą, ba da lig sziolei nesu
grįžo.

— Tai iždikelie! — suniur
nėjo kapitonas. — Kaip sugriž 
tai pasakisi man!

Tai pasakias, nusidavi in sa 
vo kajuta nes ant tuszczio lau 
ki pnreinanezio vaikino. Ne

sugrįžo viena ir antra diena, 
isz ko kapitonas labai nerima
vo.

— Da atsiras, lamino Bot 
ke kapitoną. Tai da jaunas tai 
ne turi proto kaip reike. Gal 
surado Ilgius sau draugus, tai 
lėbauja sau!

— Asz ne mislinn to, — ta 
ri kapitonas staezei. Tarnas ne 
ira lengvamislis, ne pagaditas 
vaikinas. Bijausi tiktai, ar jis 
nepatiko kokia nelaime. Es
mių tikrai nerimaetije ir liep
siu po miestą jeezkotie.

— Jeszkokie jiojo, nes ne 
greitai surasi, — pamielino 
i-zidžei Burke, matidamas, jog 
kapitonas tame mierije iszsi- 
rengi in miestą.

Kelos dienos praėjo bejesz 
kant nuolatos. Ant galo lai
vas “Tėtis” likosi prikrautas 
visokeis tavorais reikalingais 
del plantacijos o ir kitokeis ta 
vorais.

Ne viena vakara priesz isz 
plaukiant stovėjo kapitonas su 
siraukiae žiūrėdamas int ezale 
miesto, ir vis mislino apie Ta
ma.

— Nepaimtas daigtas kal
bėjo in save — Turėjo užei- 
tie kokia norint nelaimi, Ta
rnas turėjo per dideli prisiriezi 
ma prie manės ne galėjo isz 
geros vales apleistie. O ir asz 
jin pamilejau! Tai jis pirmu
tinis turi taji giluki, o jokis ki 
tas; paemi mane usz szirdies ir 
per tai permaini mania. Ir tai 
tame laike, kada jiam norėjau 
priesz jin atverta savo szirdi ir 
atsimoketie už prilankuma, 
dingo kaip vandenije. Isz tik 
ro ne suprantu to.

— Ne parneszei jokios žinios 
apie Tama,— paklausė Bur
kes kuris tame laike buvo su- 
grižias isz miesto.

—i Ne jokios pone! — atša
ki Burke, sutraukdamas pe- 
czeis. Matomai nuboda jiam gi 
venimas ant laivo ir pabėgo. 
Galas galu turėjo būtie niekai 
vaikas.

— Asz teip nemislinu apie 
jin, ba jau esmių persitikri- 
nias isz jiojo, — atšaki kapi
tonas. — Kas bus tai bus, 
vienok matau, jog nieko jus 
maezis ilgiau czion laukt. Ri
to anksti jagu bus geras oras 
iszplauksime; atsiminke Burke 
būtie pasirengusiu visame.

— Bus viskas gerai, pagal 
norą pono kapitono, — tari 
stirininkas, o kapitonas nusida 
vi in savo kajuta kurioje be 
Tarno labai bodėjosi.

Toje valandoje da jisai mi- 
lejo Tama. Nes ne trukus ne 
miles suvis.

Laivas “Tėtis” isz plauki 
jau ant pilnu mariu, o stirini- 
kui rodėsi, jog jau užėjo tinka 
ma valanda ant iszpildinimo 
savo ne doru planu Stirininkas 
kalbėjo in savo draugus — 
turi savo kajutoje szimta tuks
tan ežiu doleriu. Kad mes tai- 
seis piningeleis pasidalitume, 
tai kožnas turėtu pusėtina tur 
teli ir galėtu koki andeli uszsi 
dėt.

Akės laivoriu pražibo geis 
mu, o vienok ne galėjo ant vie 
nas kito akiu pakialt.

— Ko da mielinate ilgai 
kalbėjo stirininkas Burke.

(Toliaus bus.)

bobųMano szirdeles yra 
kvailu,

Jog prisipažinsta prie svetimu 
klaidu,

Tiktai isz kokio pleiso apie 
bobas pamynėk,

Tai tik klausyk: 
Boba atsiszauke

Pasitempus kauke, 
Jog tai ant josios paduota, 
Ir reikalauje, kad butu iž- 

duota.
Isz maiszo yla iezlenda, 

Ir tai visada;
Ir žirkles atsiliepe visada, 

Kada muszi su ranka in stala.

Kas isz to bus, 
Jago teip kyla Dubojus? 

Bobas isz proto iszejna, 
In kitas stubas nuejna, 

Liežuvius neszioja, 
Naujenas renkioja.

Vakarienes vyrams ne paga
mina, 

Gere alų, guzute o ir vyną, 
Ten daugel randasi ne labu, 

Girtuokliu bobų.
Dabar da nutylėsiu, 

Ant kito karto padėsiu,

Del tuju ka myli skaityt.
MalonusRedakioriau “Saules”

Pasirieziau daneszti savo 
nuomone, jogei man teip pa
tinka “Saule” kad kaip tik 
gaunu laikraszti tai tartum 
kokia dydžiause dovana aplan
kiau. Už tad esmu pasiszven- 
tes geriaus luoša laika praleist 
ant skaitinio ir paraszimo vi
sokiu pasakėlių ir kitokiu nau
dingu straipsniu del naudos 
kožno skaitytojaus ne kaip 
praleist brangu laika ant viso
kiu niek niekiu. Daneszu del 
vien skaitytoju, kad žinotu, 
kiek tai per skaitymą žmogus 
gali ka nors iszmokt, teip ir 
asz sudedu szitas pasakėlės 
kaipo pamokinimą del savo 
draugu, kurie gal ne intikes, 
kad žmogus mažmokantys ga 
lėtu kokia pasakėlė pats isz 
eaves suraszyti, nes perskaitė 
mano rasztelus pripažins kad 
kalbu tiesa.

Su guodone
A.W. Pogorzelskis

Žemiau talpynam pasakaite 
paraezyta per poną Pogorzele- 
ki isz Clevelando:

SEVEROS 
LAXOTONAS

yra tam tikras sutaisytos 
kūdikiams, vaikams ir 
silpno kūno sudėjimo 
moterims vaistas nuo 
invariu žarnų ligų ir vidu
riu sugedimo.

Pagelbėja virszkinti, 
pataiso surūgusios vidu
rius labai szvelniu budu 
paragina kepenis veikti, 
reguliuja laukan ėjimą.

Preke : 25c.

Kūdikis Verkia
jis neramus, mėtosi, 

nemiega todėl, kad nesvie- 
kas vartojin diegliai, kad 
skauda vidurius o visa to 
priežastis yra neatsakomas 
penėjimas. Nekenksmin
gas bet labai pagelbingas 
uuo tokiu ligų kūdikiams 
vaistas yra

SEVEROS
RAMINANTI 

LASZAI. 
(SEVERA’S SOOTHING DROPS)

Preke : 25c.

<i Lietuviszka Agentūra 
j I.aivakorozia ant geriausiu Laiva 
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunozio 

'1 piningus a?, žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 

11 svetima pininga paskirtu siuntimai, 
11 viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
(i kaucija, taigi meldžia visu Lietuvio 

atsilankitie arba atsiszauktie pai 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

11 Viktoras Lapinskas 
'1 601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

638 Penn Ave.
Pittsburgh. Pa. j

Lietuvių
Gydytojas

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

SIFILį išgydau vartodamas gyduolę6cZ,dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu 
kruti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arbn gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
at nk. o užsh ietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitos 
užkrfisi savo liga.

N’enaturališkns IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ 
ii kt. išgydau j to dienų, o jei ne. tai pinigui 
tugrąž.inu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SaUŽAGYSTES piašalinu į 13 dienas. 
Ar jautiesi niažum. jog netui i tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau’ Jei teip, tai negaitnok. 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo išgydau j 21 dieną ir lai be skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
j ’o miliutų be operacijos.

POSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
liesimas kryžiuje ir kiikiniuose, apsunkinimai 
:m>iš apinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženklų 
.pie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
.avo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugai 
.laku niežus, parkus, skrupulus ir visas kitai 

los ligas, paeinančias iš užsivietrinitno kraujo 
k-v.l.n! trumpam laike ir ligoniui nereik per- 

.raukt sato darbo

)FISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakari 
Pėtnyčiomis iki 5 popiet. Nedaliomis iki 3 

popiet. Ateikit tuojaus.

i ura-

Ar Keliausite i Lietuva ?

Tai mat

Uatavd m ria»-Bai»«Uto r«ik*Ub mC*

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

turi kreipkis prie tikro* daly bes ir .Mokslo Daktaru, In Pliiladelpltlos .M. klinika, nes čionai 
nelik teisingų, augšto mokslo duktariškų rodų apturėsi, bot ir goriausias liekarstas. ypatingai 
pri<* kiekvieno ligos apsireiškimo pritaikytas, kurios lik randasi ant svieto ir žinomos kaipo 
geriausios, iš visų šalių sugabentos i Kliniko Laboratorijų, o busi išgydytus ir džiaugsies gera

Reike nore 
Teip mergaites darykit, 

“Everi bodi ie duing it”.

MES 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. BALTIEJUS, Prezidente.)

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

gražtausei aprūpinti.

bjauriau negu pie
menei.

“Everi bodi is du
ing it”

teip pasilinksmyt

A-B-Ccla
------ARBA PRADŽIA- 

Skaitymo Ir Raszyma
DBA VAIKU.

SEVEROS
ANTISEPSOL 

(SEVERA’S ANTISEPOL) 
Preke : 25c.

M. VARZINSKAS 
Lietuviukas FotografistM 

MA K. Centre 8t. Mahauoj City
I, plfd ritok«FolofT»njm
Dtteiu. FvlofrUlju i— uwtete ir 

!,|-S- te Iteiiaa*. I*4U* te Spitei*

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių 
smulkių daiktų prie manęs gaunamų.

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakinius per pačtą arba exkspresą greičiausėj. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St.. CHICAGO, ILL.

Galima gaut visur, kur 
tik yra Aptieka.
Reikalaukite tiktai su 
severosparaszu, nekitokiu.

Nantike, dvi grinorkos atsi
rado, 

O ant amerikonku jau iszrodo, 
Viena stora ir mažesne, 

Antra augszta ir plonesne. 
Po karezemas su vaikynais 

valkiojęs!, 
Szoka ir giart provijesi 
Ne paisė ant gavėnios, 

Ne ant Velykų pirmos dienos 
Vienas vaikynas in karezema 

atėjo, 
Ir mergina pabueziuot norėjo, 

Teisybe, pabueziavo,
Nes ant juoko pasilikt gavo; 

Mergina vaikina už kaklo 
paėmė, 

Ir szlikszczei apveme.

Konektike tris mergužes už 
tikau,

Tiktai apie jiaises dažinojau, 
Kad niekam ne tikusios,

O priek tam dydeles valkatos, 
Daug apie jiaises ne paduosiu, 
Tiktai kas svarbiausio padai

nuosiu,
Yra tris merginos, 

Labai szirdeles mandros.
Ant lietuviszkii szokiu neejna,
Tiktai pas anglikus nulenda, 

Tai-gi szokti ne moka,
Kaip szarkos ant tvoros, teip 

josios szoks.
Žinoma ir be sporteliu ne ap- 

siejna,
Tankei su tuom merginom pas 

anglikus nulenda,
O kada piningu karta ne tu

rėjo,
Merginos nuėjo, sportelei už 

duriu stovėjo.
Apie tenaitines sorkes nuty

lėsiu,
Da tuom kart nieko ne kal

besiu,
Ant szedien užtylėsiu.

Katre, Ele ir Urszule, 
Atsilanko in naktine iszkule 
Ant penktos adynos sugrįžta, 

Kas kartas, to ne užmirszta.
Szenadorio vyrams pipiru 

duoda,
Kur pamato užpuola, 

Iszplnsta, visokeis iszvadina,
Badai ir in plaukus insika- 

bina.
O gal ir gerai daro,
Jog nuo saves varo, 

Ba tankiause tokie vaikynai,
Pasielgė

“Kus valgys, tai nnin nors 
aržiu pasakys.”

Kitados gyveno darbazus 
ūkininkas kuris per savo dy- 
deli darbszuma dasidirbo dy 
deln turtu, o kad jau buvo pa
senės ir mažai turėjo rūpintis 
apie gaspadoriste o daugiau 
apie mirti. Bet būdamas in- 
prates kone per visa savo gy
venimą prie darbo, geide ne- 
praleist eavo liuoso laiko ant 
tingyniavimo, teip ir dabar ka 
nors tokio turėjo dirbti, o 
nors jam ne reikėjo nieko 
dirbti bet tankei sau mislin- I 
davo: “jago man dabar ne rei ' 
kės, tai norint mano vaikai 
arba anūkai isz mano darbo 
paiinaudos ir turės vaisi, o no- 
rinte už tai pasakys kada” 
aeziu.

Karta senelis ejdamas per 
lauka, patemino pakelije au- 
gante jauna obelaite isz ku-! 
riuos gali iszaugti kada pui-j 
kuB medis ir skanus vasei.1 
Senelis tuojaus ėmėsi prie dar-1 
bo, geisdamas obelaite iszkasti 
ir parneszti namon parodyt sa
vo locnam sode. Tuojaus pra- ] 
dėjo kasti atsargei idant nesu- 
gadyti mažiausios szakutes ir 
teip prisidirbo senukas kad 
net visas prakaitavo.

Seneliui bekasant, adbego 
pas jin anūkėlis Zigmantukas, 
deezimts metu senumo bernu
kas, uždusęs nuo greito bėgi
mo vos isztare:

— Pasakyk man dieduk, 
ka cze darai ?

Senukas sustojo kasti, apsz' 
luoste prakaita nuo veido, ap
sakė mažam anukelui ka keti
na daryt su medelu.

Zigmantelis iszklausee sene
lio apsakimo, pradėjo juoktis 
ir prakalbėjo:

— Juokai mane yma die
duk, kad tu da tvirtas sulauk
ti vaisiaus nuo to medelio val
gyt, da turėtum da tiek ant 
svieto pragyvent kiek jau pra
gyvenai.

Senukas padejas ranka ant 
peties Zigmuntelio tarė jam:

— Milemos mano anūkėli, 
matau kad da tu turi jauna 
protą ir mažai supranti atejte, 
nes asz tau iszaiszkinsiu del 
ko asz medeli pasodinau. Žino
ma, esmu jau pasenės, tai kož- 
uas tai numano, kad gal nesu
lauksiu tosios dienos, idant 
valgyt vaisius nuo szito me
džio. Nes po mano mirimui at
siras tokie ka valgys ir man 
už tai nors pasakys “aeziu”.

Zigmantas suprato pamoki
nimą senuko, kad ne reik vien 
tik sau gerai daryt, nes reike 
stengtis idant daryt gerai ki
tiems ir kad tavo darbas pasi
liktu ant atminties kitiems ka
da žmogus jau silsysi amži
nam atsilsi.

Z'gmanteliu ne reikėjo ilgai 
laukt pakol senuko žodžei isz- 
sipilde. Už kelolekos metu, 
gėrėjosi puike obelaite isz ku
riuo valgydamas gardžius 
obuolue atsimindavo senuko 
žodžius, kalbėdamas daugeli 
kartu apie tai savo draugams, 
o norint senelis jau nuo senei 
silsėjo kape, nes jo žodžei ne 
mirė. Zigmantas jau būdamas 
yra tankei apie tai primindavo 
savo vaikams norints asz ne 
valgysiu, bet tas, ka valgys, 
pasakys man nors “aeziu.”

Burna valiai užlaikyti 
turėti malonu kvepavima, 
sveikus dantų smagenis, 
gydyti kataro paliestus 
kvepuojamuosios organus 
ir juos sveikus palaikyti 
galima geriausiai vartoti

Lengvas, Greitas jr-Pahankus Budas

.US

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL 8TO K $125,000. SURPLUS J R PROFITS $300,00& 
Sav. VahLRaadu tari atan Banka lodetn piulagn.

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

HarriMB Ball, Fraxideataa.
F. J.Naoaan, Vica-Frczi^Mtaa.
W. H. Kahler Kaiiienm.

oepaisaai 

reikala to 
ar dydsliK

... SnbatOMii...

Galybe Mokslo!
Nors esi silpnas ir tavo sveikata sukliurusi, esi nuvargęs, o ligos nesveikumai 
kaip akmuo slogina, skausmai iš viršaus ir viduriu vargina ir jautiesi kaip 
sumankytas, tad beroikalo nustoti vilties iinksmo/laimiiigo gyvenimo.

Kad ir gydeisi su kokiais prirūgusiais, lie vertė 
bemokslius daktarpalaikius—Šiulerius ir delel hum 
sti,— žinomu, kad tokie negalėjo išgydyti. l»et dar 

Bet kad tikrai nori pastoti sveiku,

Iš daugybės, pagal prašymą, nors keletą vardu talpinasi:
Mr. Jonns Femnčukus, 515 Andrews uve.. Youngstown, O. Mrs. Bnrbom Boleckene. 906 

Wiilnut st., Raeine. Wis. Mr. Jos. Gušlis. 534 Clinton nve.. Rix-hester, \ Y. Mr. Jonas Ause- 
viče, (K>7 N. 3rd St.. Philad'a. Pa. Mr. P. Horstnviče, 723 Hancock st.. Philnd'a. Pu., Mr. J. J. 
Makauskas, 413 E. 8 si., Kewanee, HL. ir daugybės kitų išgydyti nuo visokių ligų.

KAIP DAUGELĮ. TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI.
PIIILADELPIIIOS M. KLINIKAS užvedė daugyltes naujų llckarstų, išmdlmų ir pagerinimų, 
teip kad kitur niekur geresnių Iiekurstų negalima gauti. Ulonai, apart kitų, yra galiui specia
listas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali priimt nsabiškai. tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodų. pamokini
mus. reikalingas liekarstas ir ant vietos namieje Išsigydysi. Apturėsi tikrų sveikatai pagelbų nuo 
visokių ligų, kaip VYRAI teip MOTERYS, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, 
teip u.'sisenojusių, kaip ir nuo tų. kų kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drųslai, ne- 
klaidžiojant, iluom adresu ra*yt:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut St., Philadelphia, Pa.

Valandos kasdien nuo 10 Isz ryto Iki 4 po plet. Nedelloms nuo 10 Iki 3 p. p.
Dėl labo lietin ių Ph. M. Klinika išleidžia labai naudingų, naujausių daktariškų knygų “Dak

taras” bei mokslas apie sveikatų. Ta knyga kaip vyrams teip ir moterims būtinai reikalinga 
turėt Ir perskaityt. Tik vlskų dažinosi, kaip tų knygų perskaitysi. Kad tai visuomenės naudai 
išduota, kiekvienas apturča ta knygų dovanai, kuris tik prisius 4 o. markėms už prisiuntlmų.
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I. Rudu tai uin Buki nkh pa(i

.ntra procentą ant nudėta pW# 
pridedam prie tart pioicgn P'-^ 
no ir Liepos menesnoM, lipia*1 
parodini knygute ar ne.
n kad ir jus turėtumei reikli n 
ka, n įpaišant ar aulu u

Publikacijos ir rėkliame.
Norint, idant publikacijos 

(apgarsinimai laikraszcziuose) 
ir rekliamos nauda atneaztu, 
pirmucziausiai reikia, idant 
jos butu teisingos. Apgaudinė
dami nieko gero nepasieksite. 
Ja’gu jus savo publikacijoje 
giriate jusu tavora— tai jis isz 
tikro tur būti geras ir tokio 
brangumo, kaip apgarsinime 
pasakyta. Daugumas tur geda 
garsinti ir bijosi publikacijų. 
Tai didi paklydimas ir aklybe. 
Jus apturėjote nauja ir gera 
tavoro partija... Kas žino apie 
tai? Publikavokit, publikavo- 
kit kuodaugiausei ir publika 
ateis pas jumis, ir sztai—jaigut 
ji bus apgauta: jaigut jai ro
do, vietoj gero, bloga tavora, 
tai rekliama nieko neinveiks 
ir tavoras sukirmys neiszpar- 
duotas. Bet jaigut tavoras ge
ras— tai potam galite ir ma
žiaus publikavoti, o vienok ju 
su tavoras bus reikalaujamas, 
pirmutiniu žingsniu kožname 
daikte visuomet yra laikrasz- 
cziuose apgarsinimas. Garsin
ki! ir publikavokit visuomet, 
be parstogio, dosniai! Kas sėja 
tas ir pjauna. Kas publikavo- 
ja, tas ingauna pirkėjus, o szie 
duoda pelną. Publikai patin
ka pirkti pigiai ir gerai,— to
dėl, jaigut jus galiate jai ka 
gero nebrangi parduoti, tai 
apgarsinkit apie tai, rėkit teip 
idant visi jumis iszgirstu. 
Spauskit publikacijas, prie 
laikraszcziu dėkit skyrimus 
pridėjimus, leiskit svietan bro- 
sziuras, preiskurantus ir tt., 
bet prie viso to niekados ne- 
apsirubežiuokit (tiktai savo 
miestu. Atsiszaukit pas “di
džia publika”, pas visa api- 
garde visa kraszta. Pigiai ir 
gerai pirkti žmonėms visur 
patinka, ant visos pasaulės. 
Publikacijų ne galima pusė
tinai daryti, t. y. pradėti jas 
ir apsistoti. Publikavoti rei
kia visuomet, be parstogio, nes 
kožnas apgarsinimas duoda 
naujus klijentus. Ant galo 
publikacija, norint ir trumpa, 
publikai apie firma primena. 
Kartais sziokius skundus ga
lima girdėti:

— Mėginau asz publikavo
ti— nieko neiszejo. O tavoras 
mano labai geras ir pigus.

— Kaip-gi jus garsinote?
— Kaip? Tai-gi tris 

sykius iszejo apgarsinimas vie
name kasnedelmiame laikrasz 
tyje, nėr nieko gero.

— Hm! Per dyka piningai 
iszleisti.

Publikacijos mokslui pritin 
ka. Truputis mokslo— blo
ginus, negu ne jokio mokslo. 
Sztai kaip sau rokuoja prasi 
manantis amerikietis: Pirmu
tines jusu publikacijos skai
tytojas visiszkai neužmato, 
antra jis užmato, bet neskaito;

treczia— perskaito, skaitant 
ketvirta— jie atsižiūri ant pre
kes, prie penktos— jis apie 
tavora ir jo preke pasako sa
vo paežiai, ezeeztai publikaci
jai iszsjus, jis pasimislija pirk
ti ir tiktai po septintai jis in 
eina pas jumis in magazina ir 
perka. Todėl mažai publika
voti— tai vis ta viena, kaip 
in bala piningus inmesti. Ta- 
vorui preke skiriant, reikia 
primesti nekuri procentą, kurs 
turės iszeiti ant publikacijų 
apie ta tavora.

Kartais pasiseka sustatyti 
tokia publikacija, kuri isz 
karto skaitytoja prie saves pri
traukia. Vienok tokie apgar
sinimai retai atsitinka ir pri- 
gul žmonėms, turintiems ant 
to liaunuma— ir ta liaunuma, 
kaip kupezysteje, teip ir viso
kiame kitame reikale reikia 
augsztai laikyti. Vienas ame- 
rikiszkas kupezius ties savo 
magazynu pakabino apgarsi- 
nima, kuriame ant vienos pu
ses buvo iszraszyta rekliama 
apie tavora, o ant antros ru
piai paraszyta: “Meldžiu ant
ros puses to apgarsinimo nes
kaityti.” Žinoma, jog kožnas 
pro szali einantis neatmestinai 
antra puse perskaitydavo ir 
tokiu budu rekliama pasivedė 
kuogeriausiai.

Bet. kokia rekliamu veisle 
yra knogeriausia? Ant to gan
greit ne galima atsakyti. Lai- 
raszcziai, kožname atsitikime, 
geriausia dirva del publikaci
ja, vienok nereikia atmesti ir 
apgarsinimu ant stulpu, ge- 
ležkeliu vagonuose, gaspadose, 
knygose, kurios labai yra per 
karnos, ant teatriniu užgaup- 
tuviu ir t. t.

Juodkai
Ka mielini padarit su savo 

sunelu ?
Turi didele akvata in Ame

rika, o kad ne turu piningu ant 
kelo, turesu kur in banka in 
sukt, tai gales tada kelaut in 
Amerika,..

Per toli.
— In kur eini Onute?
— U-gi žinai in bažnieze.
— Ar galu tave nuvest?
— Gali, nes turi mane pn 

vest net pas altori didiji.
— O, tai biskuti per to. 

Ii............ne galu.

Tai rots uszklausi.
Patarpus jau mergina klau

sė metu vaiko;
— Kiek tu turi metu?
— Aeztuonis.
— O asz, kaip tau rodosi, 

kiek galu turetie metu?
— Nežinau, kad asz tiktai 

moku rokuot igi keturesdeszim 
tie.

be Mokslo'
sttntn sukliurusi, esi wires 
.mil Iš viršaus Ir viduriu rutM "ta 
> nustoti vilties linksmi, Iii*"!*0” '
Tupuiaiš, be vertė*, patentuotu* 
tlerius ird-lei humbugo X Raja ton _ 
o Krydy ti, b**t dar aršiau padarė if lifl “tai - 

rai nori pastoti^1

i ir Mokslo Daktaru, in Phi^pbW^.yj 

akunšką rodąapinrėji, betirgui*9^ ‘ jf*' 
o pnuikytas, kurios uk randas* 111 
mos Į Kliniko Laboatonją. obuulto^ 

Kai dėlaroja D-rui Kliniko.

prašymą, nors keletą
Andrews avė.. Youofiwta0.

Jos. Guolis. 531 Clinton art., 
. Mr. P. Horstaviėe. W r * 

•p. III., ir daugybės kitų iS^dyti JJ 

P IR TAVE GALIMA IŠGW$ 
KAS olredė daugybes naujų iktaW 
iekantq negalima gauti. (’M'aai.*P#n • 

tai, tai parašyk lletnvitoi kas 
t vielos namieje iisigydyii. Apturėsi .pi 
4OTERYS, bei kurios tik nma'®41 
ų. ką kiti daktarai nesumanė iMydyt*- • i 

DELPHI A MEDICAL^ 
lt, Philad*
I Ik ryto Iki 4 po pleL Vddi«®’ 
ika įleidžia labai naudingą. uujiįr’į

Ta knyga kaip vyrams ui>tol^u|i^| 

aUnosl. kaip tą knygą perakBhn*- 
ay<l donnai, tani tik pruiąi < e-

Stovylas del Jono Paul Jones Washingtone.
Jones buvo garsingas kareivis už luosybe ežio sklypo. 

Paveikslas perstata jin isztraukent pirmutine amerikoniszka 
kartina ant kariszko la;vo.

Jonas Burroughs garsingas natūralistas.
Norints jau susilaukė 75 nes da yra sveiku ir ilgai pagyvens 

ant svieto. Burroughs parasze daugeli knygų apie gamtos 
jnoksla gyvendamas West Park, N. Y,

Dvylika prisakymu vaikinams.

Jus Lietuvos sunyteliai!
Jauni, gražus bernužėliai;
Sziu prisakymu klausykit, 
Juos iszmokit, užlaikykitl....
«■ a «•

1) Jeigu sau laime nori ingyti,
Save laimingu nori matyti;

Guodok mergaites visados,
Ne mėgink sukti joms galvos!

2) Nebūk snaudulis— be apszvietimo, 
Ne buk kaip žioplis— be supratimo.

Nes szviesa žmogų dailina,
Jo gyvenimą gerina....

3) Su raudonsiuliais nebiczinoliaukis;
Sznapsa, tabaka— vartoti liaukis!

Ne buk tamsuolis ir kvailys, —
Buk tėvynainis—■ lietu vys!

4) Knygas ir laikraszczius pamylėki
Ir juos skaityti ne betingeki;

Jei neskaitysi, tai bus juoks,
Kad liksi tamsus— kaip apuoke.

5) Perdaug sau ubu neberaityki
Ir save “frantu” nebestatyki,

Nes galvoj vejai ims lakiot,
O po makaule— szvilpiniot!

C) Ne puikavokis kaip insisprendes
Ir papirosą dar insikandes;

Nes isz puikybes nieks ne bus,
Tik tau nelaime, skurdas klius!

7) Ne vargink vargsze mergužaitele,
Ir jos viliodama po kapeikėle;

Kuria mylėjai— nepamesk,
Viena pamėtės— kita ne vesk!

8) Jieszkodams jaunu, gražiu paneliu,
Ne jieszkok turtu, kraiezio, szimteliu....

Atmink, kad laime ne piniguos,
Nes gal but pragaras namuos!

9) Jei nori rasti gera draugele— ,
Imk varge augusią mergele;

Nebejieszkoki turtingos,
Nes nebegausi— ne jokios!..,.

10) Didžiu mandruoliu ne bestatykis,
Per daug, kalbėdama, nebekraipykis,

Kas besikraipant pamatys,
Ir už “kvailioka” palaikys....

11) Nebegarsinki save turtuoliu
Prie “bilijardo” tarpe girtuokliu;

Jei ne mokėsi graszio taupyt,
Daug didžio vargo teks pamatyt!

12) Liauk girtuokliauti, buk geras žmogus, 
Buk iszmintingas, doras, potogus;

Buk lietuvaicziu— geru bernaieziu!
Busi mylėtas nuo lietuvaicziu!....
» » s

V aikineliai-bernuželiai!
Balti, gražus dobilėliai!

Kam szie žodžiai nepatiks, 
Tie senberniais pasiliks....

Parasze Emilija Drižaite.

Apie skaitymą.
(Keletas pastebėjimu.)

Pirmas žingsnis in visa, kas 
dora, gražu ir gera, tai skaity
mas. Kas linkės prie skaity
mo, tas jau dažnai szalinas ir 
nuo girtuoklystes ir nuo kitu 
blogu “užsiėmimu”.

Kas skaitant iszpradžiu ro
dosi nesuprantamu, tas už 3-4 
menesiu skaitymo darosi aisz- 
kiu. Ypacz sunku iszpradžiu 
tam, kurs jau yra kiek užmir- 
szes ?avo kalba, bet ir jam aty 
džiai skaitant ilgainiui skaity
mas palengvėja.

Atminti visa tat, kas buvo 
perskaityta laikraszcziuose, 
sunku ir neteip jau reikalin
ga. Skaitant reikia rupinties, 
kad visi tie klausimai, kurie 
svarstomi juose per metus, pa
liktu skaitytojui visai aiszkus. 
Gera pagelbininke galėtu būti 
užraszamoji knygele. Jojo rei
kia padaryti daugelis skyrių 
kiekvienam klausimui tam tik 
rasai. Kas tiktai perskaityta 
apie koki nors klausima, tas ir 
inneszti tinkaman skyriun, pa
žymėti maž-daug turinys 
straipsnio vardas ir laikrasz- 
ežio numeris.

Tokiu klausimu gali būti 
labai daug. Kas kokius sau 
klausimus pasižymės, priguli 
nuo to, kas ypacz jam rupi. 
Pavyzdžiui, man jau užeina 
mintin szie “lietuviszki” klau 
eimai: laikraszcziai, ju pakrai
pa, itekme; užsienio lietuviu 
laikraszcziai; literatūra ir kny 
gos: mokyklos ir mokytojai: 
raszytojai, poetai, dailininkai, 
ju, gyvenimas ir darbai; daile, 
jos augimas, parodos, partijos 
ir ju veikimas; draugijos, ju 
tikslai, veikimas, valstybes 
Duma ir musu reikalai, Lietu 
vos atstovai (lietuviai ir kiti): 
Prusu ir Amerikos lietuviai, 
lietuviai- iszeiviai giliojon Bu 
sijon; bažnyczia, parapija, ku
nigai: ūkis, pramone amatai, 
sankrovos, vartotoju draugijos 
scena, dainos, artistai pasi
linksminimai ir vakaruszkos 
sodžiui; skaityklos, knygynai 
ju veikimas; valsczius, jo val
dyba teismas, sueigos; blaivy
bes klausimas: moters judėji
mas; moksleiviai, ju gyveni
mas, szelpimas; lenkai ir musu 
su jais prietikiai, žydai Lietu
voje, dvarai, dvarininkai ir 
lauko darbininkai: žemes 
klausimai vaiku auklėjimo 
klausimas ir t.t.

Jeigu tinkamuose skyriuose 
bus pažymėti netik laikrasz 
ežiu straipsniai, bet ir knygos, 
tai kilus reikalui apsvarstyti 
kuri nors klausima, nebesunku 
peržiureti pažymėtieji straips
niai ir giliau szis klausimas 
paimti.

Tokios užraszomosios knyge 
les naudinga turėti netik vos 
pradedantiems laikraszczius 
ir knygas skaityti kuriuo pa
prastai pas mus vadina pratu 
siais, bet ir jau insiskaitueiems 
Toks skaitymas ilgiau pasilie
ka.

Asz žinau viena raszytoja, 
kure neturi jokiu savu knygų. 
Jis turi tiktai apie szimta sto
ru sąsiuviniu, po viena kiek 
vienam klausimui. Jau apie 
10 metu jis pažimijuose per 
skaitytus veikalus, nu rodyda 
mae net knygų lapus, ir renka 
invairiu raszytoju nuomones 
ir pažvalgas. Klausimui kilus, 
jisai bėga miesto skaityklon ir 
kitosna ir jieszko pažymėtu, 
visados be vargo randas. Jo 
straipsniuose visi klausimai 
placziai ir giliai gvildenami.

KUR BUNA
Mano szvogerei Aleksandras ir 

Juozas Krasauckai Aleksandra pir 
miau gyveno Riverton, III, o dabar 
girdėjau gyvena Mieli, steite, Juo 
zas pirmiau gyveno ^Chicago, o da
bar nežinau kur abudu paeina isz 
Kauno gub., Szauliu pav. Vikszniu 
volos. praezau atsiszaukt ant adreso :

Jno. Gasparas (į-g 03)
Box F. Norris 1’11

Mano draugai Juozas Gibas, paei
na isz Suvalkų gub., Petras Podzu- 
nas. paeina isz Kauno gub., 3 m. 
kaip Amerike, praszau atsiszaukt 
ant adreso:

Wm. Wiszniauckas.
2106 Wrights ai. SS.

Pittsburg, Pa.

Mano dede Simonas Puisze pir
miau gyveno Chieagoi, o dabar neži
nau kur, jis pats ar kas kitas praszau 
d uot žine ant adreso;

T. Palubecki Raton, N* Mex

Jonas Lukaszeviozius paeina isz 
Suvalkų gub., Puneko para., Ramo- 
niu kaimo,] turiu svarbu reikalą, 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:

W. Lukaszevicz.
552 Main, St. Edwardsville. Pa,

Mano pusbrolei Steponas Puteikis, 
Joną Mitkus, ir Vincentas Kibarta 
paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav., Kelmes para,, teip-gi Gedmi
nas, isz Vaiguvos para., jie pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:

J, Kibart.
Shaft 2 H. 20 Du Bois, Pa.

Mano draugas Adolfas Kraipavi. 
ozus, paeina isz Suvalkų gub., antras 
metas kaip Amerike, pirmiau gy'*e‘ 
no Worcester, Mass, o dabar neži
nau kur, jis pats ar kas kitas pra* 
szau duot žine ant adreso:

J. Kraipawicz.
1581 W. Washington St.

Springfield, Ohio.

Mano draugas Julius Dapkeviczius 
paeina isz Suvalkų gub., Kalvari
jos pav., Daugirdu kaimo jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

St. Dulsky Mary d, Pa.

Mano brolis Aleksandra Padaris 
antra syki atvaževes isz lietuves, 
pirmiau gyveno Amsterdam o dabar 
nežinau kur, jis pats ar kas kitas pra 
szau duot žine ant adreso:

N. Padaris
937 24 th. St. Detroit. Mich.

Mano brolis Adomas Kamarauc- 
kas paeina isz Suvalkų gub., Kalva
rijos pav., Nadnamensko gmino 
Jevaiszoniu kaimo, pirmiau gyveno 
Lee Parko dabar 2 menesei kaip 

iszvaževo nežinau kur, turiu svarbu 
reikalą, jis pats ar kas kitas praszau 
atsiszaukt ant adreso:

M. Kamarofsky 
Box 27 Sugar Notch. Pa

Mano pusbrolis Adomas Mikuczkr 
nis. paeina isz Vilniaus gub., Tra. 
ku pav., Nedžiugiu vai., Papiszkin 
kaimo, turiu svarbu reikalą praszau 
atsiszaukt ant adreso:

G' Raudonis
R. F. D. no. 1 Spring Valley Ill

Mano drangas Franciszkus Pustei 
ninko, pirmiau gyveno Thomas, W, 
Va., paeina isz suvalku gub.. Wlady 
slawovo pav., Bubtelu gmino, nor 
vaiszu kaimo, jis pats ar kas kitas pra 
szau duot žine ant adreso:
Fr. Walaitis Bloomington Md.

W. Rynkewiczius
-:NOTARIDSZASs-

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy City, Pa.
Apšauti* Natcua ir Namlau Rakandas M( Ugaiea.

Miftlaase Lietavleika Aieatsra. ’ J-->-*- * t—

Parduoda Btipkortea aąi 
riaokiu drucaiausiu ir 
Eriamriu Lsdvu.

lineliu Piningus ia
Visai Dalia Svieto

freicaiauaa ir plgiauw
Ylai tie kurie per mue
hiato apie tai geria tino

Jnduoda Doetovierae
H ta ka aari an daM

LastorM Bukiaii ir pardariste Szipkarniv a«t vtiakia

< Del Dran gyseziw^.
Prirtataa ptukai Sxarfaa 

Jaoitas, Kepnraa, KaraBM 
Špilkas ir Lt.
Su kokia ners raikyki 
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DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D
Gydo pusekmlhglausiui visokias Il

gas .’.vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
sokiai operacijas. Su geromis le k ars to
rn is jo pa ties sutaikytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydfi 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais h* jam dėkingi. Jis yra Vie
natini* Tikrai Daktara* Lietuvi* Phi- 
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs di
džiųjų daktaru mokslu, The New York 
Post Graduate Medical School and Ho
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių
Kelias Cla Patalpiname.

Aš Jurgis Lukogeviče, 128 E. Superior st., Chicago Iii., buvau labai 
slabnas Ir turėjau kosulj, net buvau pametęs nodėją būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Dr. Ignotp Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu S 2.00 dovanu gastinčlaus.

M. Navickis, 5 Lincoln st, Brighton, Mass, rašo taip: Rašau šiandien 
lalškę daktarui Ignotui Stankui su dideliu linksmumu, kad man sugręži- 
no sveikutę. Labai dėkavoju. Skausmas krutinėję, strėnuose ir sunkus 
kvėpavimas jau sustojo, spuogai ir plotmės nuo veido baigia gyti

Širdingai dėkavoju aš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotui 
Stankui už išgydymą augančius guzus kakle Ir sugrąžlnimę vyriškumo 
1G01 Winter st , Philadelphia, Pa

Turiu daugybę padėkavonlu nuo merginu ir moterų už išgydymę nuo 
neregullarišku mėnesiniu, baltųjų tekėjimu, skaudėjimo strėnų ir kojų.

Čia padėkavonės patalpintos su daleidimu pačiu ligoniu. Kiti visi yra 
užlaikomi slaptybėje. • f

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI.

Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sęnariu, kaulu, strėnų Ir §6nu; 
nuo visokiu ligų, užkietėjimo ir nedirbimo viduriu, išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, ne
uralgijos, drebėjimo sęnariu, nemiegojimo ir Išgęšfiio, nuo greito nuilsimo 
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku ligų, skausmingu ir neregullarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu ir gumbo ligų. •»- -.^s—

Visi ligoniai kreipkitės pas daktarę Ignotę Stankų ypatlška! arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša- 
lyse, o apturėsit širdingu rodę ir pagelbę. f

DR. IGNATIUS STANKUS,! M. D.
1210 So. Broad st., Philadelphia, Pa.
Offiso "i Nuo 9 iki 1 po pietų Ir nuo 7 Iki 9 vakare.
Valandos j Nedėliomis nuo 1 iki 4 po pietų.

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas.* Horth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtae Tuketanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sndeta in 
Pinigus eiunezime in Kraju kuo greioziaueei. (rediszka kasei 
Pinigus visu kraeztu iszmainome pagal kursą.
Pinigas priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo."'
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastarajame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bu 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausial.

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

Užpraezome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka Ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausel, teisingiausei, Ir 
pigiausei galite atlikti.

Naujausi apraszimai 
siunezesi Dykai

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuozkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta Veli 
name pasinaudoti. Teipgi vėliname 
naudoti '‘Dr. Brundzas Ointment” 
No 24851 naujausias iszradimas del 
užlaikimo plauku gvarantuota gy
duole. Preke yra 50o verte už doleri 
negu nekuriama apgavejams dakta
rams inmokate po keletą desetku 
doleriu už neiszgydima. Naudok y te s 
greitai isz szitos progos. Raszykite 
tuojaus ant adreso:

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

390 ^a*uu tiktai už ĮC| 
SU NUSIUNTIMU

Iždaveme Didele Kninga
Dainų susidedanti isz

390 PAINU

Knyga druozsi susinta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu k» 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Dainei u, 

Per otela meta ant visu dienelu.

"SAULE” 
M ah ii noy City, Pa.

Mano kūmas Juozas Paszinckae, 
12 m. kaip Amerike, pirmiau gyveno 
Chicago, o dabar nežinau kur, paei
na isz Kauno gub., Raseinių pav. 
Rietavo miesto, Pirvariju sodžiaus’ 
jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso: (ęg oą)

Miss Amelija Williams
4605 -2nd avė Brooklyn. N. Y.

Mano sesuva Barbora Povilaitiene 
6 m. kaip gyvena Waterbury Conn, 
praszau atsiszaukt ant adreso: (ęg oą) 

P. Povilaitis
Box 95 ;-Van Lear, Ky.

Mano brolis Ignas Szveikauokas 
paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pay., Kaltinėnų volos. 12 m. kaip 
Amerike, pirmiau gyveno Enons- 
burg, Pa. o dabar nežinau kur, pra- 
szau atsiszaukt ant adreso: (*gg oj) 

T. Szveikauskas.
Box 213 Divernon Ill.

UŽDĖTA 1887.
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f *2303 S. Carson St., S.S. ~ 
1 Pittsburgh, Penna-

NAMINI DAIGTAI, KARPETAI, 
PECZIAI. KLIJONKES IR KITOKĮ 

NAMINI DAIGTA.

Parduoda už pininga arba ant lengvu 
iszmokescziu. Szitas storas yra visados _ 
pilnas kostumeriu už tai kad gera tavora 2 
galima gauti už pigia preke. Galite 5 
suczedyl pas mus nog 33 lig40 procentą Iff 
ant pirkimu. Mes norime kad visi 
lietuviai isz Alleghenes pavieto pas mus £ 
atsilankitu ir butu muso kostumeriais. 9

CROROr.O«tono«to O«OB?0R0r.OBtO<0«0M0M0H0M0R0RO OBCOKOBtOROHOWfl

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtas 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Va). Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijoe Konsulis.

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

VYRIU LIGOS
Nemokėk dykai $10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

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

Gratis Specialists
Box 106 S ta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N, Y,

Mano brolis Jonas Kasperaviozia 
pirmiaus gyveno Kimmelton, Pa. 
apie 12 metu Amerike. Paeina isz 
Suvalku gub. Kalvarijos pav., Ru
daminos gmino, Struingabales kai
mo, Rudaminos parapijos. Tegul at- 
siszauke ant adreso: (’^g o,)

Miss Mary Kasperavicz, 
1157 W. Centre St. .

Shenandoah, Pa.

Mano dede Jonas ir Juozas Jenu- 
szaiozei, paeina isz Kauno gub., 
Raseinių pav., Girkalnio para. 
Szimkaioziu kaimo, jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso*

Anele Kvietkita (gg ’O|)
426 Broad St. Bridgeport Conn.

Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa 
nerviszkas systemas tas iszsemtaa, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Araziausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovian 
ir kitohiu pavojingu oudu gydimo. Kožnas ligonis privalo outi gydomas 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingu 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti n 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados tas- 
gydint in trumpiause laika, taigų ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogs 
dalikusysteme. Maso būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

1 “Kiiema” ir kita* panasxas 
ligai iszgydaa labai trumpam <

sugrąžiau in aonnaiiaaka

“Dingusia Pajėga” vyra 
iszgydam ia 14 dienu. 
“Silpnus Vyras“ ju kwa

“Užtruointas Kraųjaa” m M 
dienu-be naudojimo merUra*- 
no ar potaau.

-------------------------------- --- h 1 lyg
p*lqi<u in trump. luk>. 5 dl«M. “Vlriooo.iy pd»i

“BnatatiMuia“ vieoki “Hydrocele” ta M adyaoa, ‘‘fiaasriu*’’ ta skaudi____ _____ ludulv stum 
iisgydau greitai ir ant virtim

OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg Sad.vakarę. |1 | 626 Penil Avė.
Petnyczoje 9 lyg Bad. vakare. Nedeliomis Įj| i || jP II y 2 Floor Front PIHchlirff Pa 10 lyg 2ad. pomet. Gyveniu Pitteburge Ml ■ UUI UlIA HHIDUrg, Pi
jog 15 metu toj paerioj vietoj. Kalbame Lenkiukai,Rusiszkai ir Vokiškai



Puikus Vasarini Siutais
Pas mus gausite gerinus 

pirkti negu kitur.
Muso Siutai Vyrams ir 

Vaikams yra pasiūti pagal 
naujausios mados isz visokio 
eeikio, visokuosia koloruose. 
J' Ateikvte pamatyti o jaigu 

Įiirksite Siiita tai busite visame 
užganėdinti ir nesisarmatinsite 
svietuj pasirodyt.

Pas mus teipgi gausite 
visokiu Vasariniu Apredimu 
Vyrams ir Vaikams kaipo tai: 
Skribeliu. Kepurių, virszutinu 
ir apatine Apredaliu, Kalnieriu 
Nektaizu ii' t. t.

Pirkite pas mus o 
suezedinsiite pinigą.

RYNKIEVICZIA
233-235 W. CENTRE ST.

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

— Žmonis da vis ant vietos 
laikosi. Gerai daro, nes kaip 
girdėt neužilgio pradės dirbt; 
vietoje praleist piningus ant 
geležinkeliu tai gales už tai isz 
simaityt.

— Ant artimu kalnu, kaip 
kur dega krūmai, o tai isz prie 
žasties neapsisaugojimo ypatų 
kurie tycze daro ugni. Už tai 
yra dydele bausme.

— Leonardukas, deszimfe 
menesiu sūnelis ponstvos Jono 
Ancerevicziu, likos palaidotas 
utarnyko diena. Mažiulelis mi 
re nuo drebulio.

— Seredos diena priėmė 
szv. krikszta dukrele Mikolo 
Soroko. Kūmais buvo p. Jur
gis Valiutkeviczius su pone 
Mockaitiene (pati Juliono) 
Mažiulelei davė varda Marijo
na — Magdalena. Ant balu- 
ko likos užpraszyti daugelis 
patinstamu kurie vinczevojo 
poniai Sorokienei, jog susilau
kė tejp patogios ir drūtos dūk 
reles.

— Ana diena apibėginėjo 
paskalas, buk Redingo kom- 
panije pargabeno “skebsus’ 
prie darbo. Pasirodė, jog tai 
neteisybe, nes pisorelei, inžinie 
rei ir kitoki mėnesinei darbi
ninkai buvo priversti sziupe 
luot anglie isz magazinu, nes 
ir tieje atsisakė nuo tokio dar. 
bo sutverdami savo unije, mie 
riję pasiprieszinimo prieez 
kompanije idant juosius nepri 
verstinetu prie visokiu darbu 
laike streiko.

— Kone kožna vakare gali 
ma rasti prisigrudus žmonių 
ekvajeriu kancelariuose. Klau 
sant provu, net juokai yma, 
jog žmonis teip provojesi už 
menkus daigtus. Jago namie 
sėdėtu ir užsiymtu skaitymais 
arba kokiu naudingu darbu, 
tai in ergelius nepakhutu:

— Baisi viesulą kuri pra 
ėjo per miestą seredos diena 
apie ketvirta valanda, perpute 
dali tvoros ir sėdynės parke 
ant West end. Bledes padare 
suvirtzum ant szimto doleriu.

— Nauja pravoslavu rusna- 
ku'parapija pirko namus ant 
East Center ulyezios isz katrų 
padarys sau cerkve ir gyveni
mą del popo. Ateinanczia Ne
dėlios vakara szita parapija 
turės koncertą su dainomis ir 
deklamacijomis ant Boczkauc- 
ku sales.

— p. F. Skleris pradėjo 
statyt naujus namus ant W. 
Mahanoy ulyezios. Namai bus 
tik del gyvenimo.

— Schuylkill stritkario 
kompanije permaine kele ej- 
nanti in Szenadori. Tilta pro 
kuri turėjo ejti sugriaus o isz- 
ves kele per Yatesville.

— Nuo sustojimo darbu 
Kajero bravore ne kurie dar
bininkai ne dirba kožna sere- 
da o tai isz priežasties ne turin 
ežio ka dirbt. Aha, kaip “fo- 
reignerei” palove truputi giart 
tai ir bravorai nukeneze.

— Kasiklos Primrose buvo 
apleistas o visas anglis gabens 
in Park Place kasiklas arba 
nauja No. 3 brekeri. Badai ant 
tosios vietos statys nauja bre- 
kerj.

Shenandoah, Pa— Mi
kas Balokas, gyvenantis po 
No. 240 East Raspberry uli- 
czios, laike musztynes aplaike 
durima su peilu in pilvą. Liko 
nugabentas m Asz’ando ligon- 
bute.

— Vela žudinsta. Petras 
Kluczinskas, 23 metu senumo, 
likos nužudintas apie 12 va
landa praejta subata per Juo
zą Petkevicziu. Norints Pet- 
keviezius pabėgo po papildy 
mui žudinstos nes likos suim
tas per policije Rappahanneck 
ir uždarytas pavietavam .kalė
jime Pottsville.

Petras kluczinskas su savo 
draugais radosi ant szokio 
karezemoje pas Szikcrski 
kur su juom szoko daugiaaše 
patogi lietuvaite o kiti jam tai 
labai užvidejo ir nutarė atsi- 
moket. Po ezokiui Kluczins- 
kas su savo broliu Vincu ir 
kitu draugu ėjo namon, nes 
arti Lehigh Valles stoties susi
tiko su Petkevicziu ir jojo 
draugais ir tenais prasidėjo 
barnis: Petkeviczius pagriebė 
plita ir trenke Kluezinskui in 
galva kuris krito tuo negyvas.

Žadintojas tuo prasiszalino 
ir jojo draugai nes likos suym 
tas kaip augszcziau minėta o 
jojo draugai teip—gi likos su- 
ymtais ir pastatyti po $1500 
kaucijos lig provai:

Petras Kluczinskas paėjo isz 
Radaminos parapijos, Suvalkų 
gubernijos, Kalvarijo pavieto, 
Kirsnos kaimo. Žudintojas 
paejna Vilniaus gubernijos, 
Žezmariu parapijos.

Dabartės skulkino paviete 
kalėjime randasi keturiuoleka 
ypatų, kurie turės atsakyt už 
papildytas žudinsta— daugiau 
ee Lietuviu.

— Praejta subata Patten- 
berge, N. J. palicije rado ant 
Lehigh Valles geležkelio už- 
rouezta žmogų, pas kuri rado 
czeki isz West Shenandoah ka 
eiklu su pravarde “Brine Les- 
keviez”. Jago kas apie jin ži
no tegul daneeza Chief of Po
lice Pattenberg, N. J.

— Ugnis Shenandoah City 
kasiklose kuri ne senei likos 
užgesinta, dege per 00 dienu. 
Kasztu kampanije turėjo 
$180,000. j.

Lonpurex Pa— Darba, 
sustojo dirbę ir nežine kada 
pradės. '

— Oras gražus.
— Lietuviu didelis būrelis, 

isz tu visokiu atsiranda, skai
tymais nelabai užsiima, nes 
daugumas in geryma palinkę.

Torrington, Conn.— Dar
bai gerai eina, net viskas 
braszka, isz kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gaut.

— 15 d. ežio menesio, paki
lo didele ugnis, ant main uly- 
czios, padarydama bledes ant 
600 do).

Waterbury, Conn.— Dal
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas nelengva gaut, 
kad ir gauna tai prie sunkaus 
darbo, o mokestis maža.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda, dau
gumas palinkę in geryma, bet 
per storone guod. kun. P. Sau- 
rusaiezio, daugumas prisiresze 
prie blaivybes. j

Hoinstend. Pa — Lietuvei 
sutikime gyvena ir butu viskas 
gerai kad ne kurie uždedami 
biznius geidže greitai pralobti 
ir tokiu budu uždeda sunku 
junga kitiems biznieriams arba 
tiems kurie geidže koki bizne- 
Ii užsidėt.

Ne senei užsidėjo czionais 
tūlas lietuvis valgomu tavom 
krorna ir mesinyczia. Biznis 
ėjo gerai ir turėjo gi Įtiki nes 
da greieziau geide dastoti tur 
tu per su bankrutima. Tokiu 
budu tik patis save aptemi
me.

Mt- Carinei, Pa.— Nete
kės piningu isz priežasties be
darbes, Szimas Roczis nutarė 
prisipilt tuszczius kiezenius pi 
ningais savo burdingbosio 
Vlado Kazlaucko. Szimas at- 
pleszes kupara, paėmė 50 do
leriu, auksini laikrodėli ir re
volveri iszpiszkino kitur jesz 
koti gilukio.

— Juozas Sadavckae ir jo
jo sūnūs Adomas innesze skun 
da prieezais miestą ant 11,100 
doleriu. Adomas kelis mene
sius adgalos puolė ant supuvo 
šio “saidvoko“ iszsilauždamas 
koja. Adomas skundže ant 10 
tukstaneziu c tėvas ant 1,100 
doleriu užtai, kad ne teko pa- 
gialbos nuo sunaus per sulau- 
žirna kojos.

Phoenix. N.Y — Darbai 
czionais ejna gerai isz kitur 
pribuvusiems darbas atsirastu 
visada. Galima uždirbti nuo 
$1,50 lig $2,50 ant dieno».

— Lietuviu czionais randasi 
tik vienas, kuris geistu idant 
daugiau jojo tautiecziu Tczion 
pribūtu ir apsigyventu. Norin- 
tieje susiraszyt su juom tegul 
raszo ant szio adreso: A. Ur- 
bons, Phoenix, N.Y.

New Philadelphia Pa — 
Praejta ketverga atsibuvo lai
dotuves a.a. Adorno Szvedo 
kuris likos nužudintas per 
Antana Stepankevicziu (kaip 
tat praejtam “Saules” numari 
buvo garsinta). Kone visas 
miestelis palidejo kuna in baž- 
nycze ir lietuviszku kapiniu. 
Daugelis pribuvo ir isz aplin
kiniu kaip tai: Shenandoah, 
Girardvilles, St. Clair, Tama
qua ir Coal Dale. Velionis gy
veno su savo pnsiega 11 metu 
kuria paliko dydeliam nubu
dime su penketą sierateliu. 
Ant laidotuvių teip gi pribu
vo brolis isz Pittsburgo ir pus 
brolis isz West Point, N.Y. 
pp. Antanas ir Kazis Luko- 
mai. Lai a.a. Adomas sibysi 
amžinam pakajui o Dievas lai 
užlaiko savo apgloboje likusia 
naszle su sieratelems.

Thomas, W. Va.— Darbai 
gerai eina, isz kitur pribuvu
siam darbas nesunku gaut, už- 
darbei menki.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi sutikime gyvena, 
kaip katrie ir susikivirezina, 
bet tuo ir susigadyna.

— 8 d. szio menesio atsibu
vo lietuviszkas teatras, isz ko 
visi buvo užganėdinti, isz pui
kaus perstatymo, kuris gana 
puikiai nusidavė.

Jerome Pa.— Darbai ge
rai eina.

— Lietuviu apie 10 famil - 
ju ir apie du syk tiek pavie 
niu, isz tu daugumas in gery
ma palinkę.

LO

LC3

23 Almenu Railroad Laikrodi
Patentuotas regulatorie 
užsukama* isz virszaus, 
tie) moterių ar ' yru, 18k 

gvarantuot an ant 20 
metu. Šiušeni szita 
laikrodi visims C.O.D 
už $5 .76 i rex preso 
leszas iszegzaminavi 
mui, jei nebus toks 
sakom, Nemokėkite 
nei centą,

ATMINKIT,
kitur užmokėsite už toki laikrodi in (35 
Su koznu Laikrodi duodam Ix-nciugeli.

Excelsior Watch Co.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietaviizlui 

D. T. BOCZKAUSKAS. 
-540 Puslapiu; 6G coliu Dydumo.

PREKE $1.
Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. BoczkowskLCo.
Mahanoy City, Ea.

Ai- turi nuosavybe?
Kiekvienas turi kokia nors 

nuosavybe. Tie kurie gerai 
tos nuosavybes nedaboja, pa
prastai ja praranda, Geriausia 
kiekvieno nuosavybe yra jo 
sveikata. Jeigu jis neapleid
žia jos be priežiūros ir jeigu 
jis greitai pataiso netikėta sir- 
guliavima, toks gali tikėtis il
go ir laimingo gyvenimo. Pir
mi ženklai sirguliavimo papras 
tai yra: pilnas, arba dalinis nu 
stojimas apetito, kaip lyginai 
jiegos ir energijos; taip ir gal
vos skaudulys, blogas skonis 
burnoje, apvilktas liežuvis ir 
užkietėjimas. Tokiuose atsiti
kimuose vartok isz sykio Trine 
rio Kartaus Vyno Elixira ku
ris pravalys visa grumuliavi- 
mo sistema sustiprins ir paju
dins jin prie to reguliariszko 
darbo. Tas yra labai geras pil
vui jaknom, prie reumatiszku 
ir neuraligiszku skausmu, 
kaip lyginai gavus diegiu. Jis 
pataisys apetitą ir sustiprins 
kuna. Aptiekose. Jos. Triner, 
1333-1339 So. A -h land 
Ch:cago, 111.

NE LAUKITE.

avė.,

Parsiduoda Farma.
Puiki farma Roaring Creek, 

12 milui nog Shenandoah, turi 
SO akieriu 20 akieriu girrios, 
teipgi 150 obuoliu medžiu vien 
obuolei atnesza $500 ant meto. 
Gera stuba ir didelis tvartas 
Parsiduos neperbrangiai arba 
atsiduos už namus. Atsiszauki 
te arba raszykite ant adreso.

Jos. Bendr’ck 
Pottsville, Pa.(t J)

Faunos.
Aril Atlantic City.

Jaigu norite linksmai gy
venti tai nusipirkite farma 
tnojaus prie Atlantic City. 
Czia gyvena jau daugybe len 
ku ir visi gerai pasituri. Ra
ižykite ant adreso o dasižino- 
site apie viską. (ęg oą)

Joseph Rymdeiko.
114 N. Georgie avė, 

Atlantic City, N. J.
Piningas dirba.

Imkyte Mahanojaus žmo
gaus rods, kolei dai

ne pervelu.
John Thomas nog 520 E. Centre 

St. Mahanoy City, Pa. sako: “Asz 
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 
sius ka tik galėjau dirbti, kada pasi
lenkiau vos galėjau vėl atsikelti. 
Dagirdau apie Doans Kidney Pigul- 
kas ir pamielinau iszbandyti. pradė
jau jias vartoti, skausmas peczuose 
urnai prasiszalino ir kiti nesmagumai 
teip-gi dingo. Asz visados esmių 
pasirengęs duoti garbe Doan’s Kid
ney Pigulkoms.’’

Ant pardavimo visuose aptiekose 
po 50c. baksukas. Agentai amerike 
S ra Foster-Milburn Co. isz Buffalo, 

r, Y. Neužmirszkite vardo ‘‘Doans” 
ir neimkyte kitokiu.

NAUJI VYRIU 
SKRIBELES IR APREDIMAS.

Del kiekviena Vyrio 
kuris reikalauja geriau
sia tavora ka gali gaut 
už mažiausia preke. 
Vienatinis ’’Vieno Preke” 
Vyriu Kromas. Visoki 
Pavasarini Tavora dar 
galima pas mane pirkti.

J J, FREUND, JR.
1603 Carson St., S. S. 

PITTSBURGH, PA.
i, Duodu Trading Markes)

Parsiduoda 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 parsiduoe 
tik už 28 szimtus doleriu o 
gyvulei ir prietaisos parsiduos 
atekirum 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 tnojaus ant adreso, (dy)

John Kvietkus Box 158 
Brookfield, Madison Co. N.Y.

26 Metas Senas Lalkrasztis

VIENYBE LIETUVNINKU 
iszelna kas Sereda Brooklyn, N. Y. 
“Vienybe Lietuvninku” didelio 
formato 12 puslapu, talpina moksli- 
szkus straipnius ,eiles, feljetonus nau
jausias žinias isz visos pasaulės, 
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir 
paezios Lietuvos savu korespondentu 
“Vienybe Lietuvninku” buvo 
visu pirmeiviszku organizacijų organu 
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Pernai 10d, Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei- 
dome dideli žingeidu Jllbllejini 
numeri, kuris liks tik istoriszku 
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
metu užsimokės $2. gaus ta numeri, 
kaipo dovana.

Metanu : : $2.00. 
Pusei Metu $1.00. 
Užrubežin $3.00.

"VIENYBES
LIETUVNINKU’'

Prenumerata
Užsiraszyti galima visada

Kas nori gaut tik 
JVBILEJIM NUBĖKI 

prisius k 10c. markėmis, o tuoj gausi 
Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “VIENYBE LIETUVNINKU” 
reikia siųst prenumerata (Money) 
Order ar Registruotu laiszku pinigai- 
ant vardo leidėjo szituom adresu

J. J. PAUKSZTIS & 00.
120-124 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

yra sudėti Piningai Banke.
randasi tukstaneziai tokiu 
kurie da niekad neturėjo

Bet da 
žmonių 
sudėtus Banke Piningus ir ne yra 
padėjime iszduoti “Czokius.” Yra tai 
labai parankus dalykas, mokėti visas 
“Billas” su “Czekiais” ir oereike 
pas save neszioti daug piningu.

FIRST NATIONAL BANK
Gor. Malu & Centre St. Mahanoy City, Pa.

GERAS DAIGTAS TURĖTI

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. PlymoBik,PL 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS. 

Garsiu LletuvIszku-LenklszkuVilsti.

irai

Uhirašlkit ‘Lietuvili ^rnalą’ 
llFTIlVlUf IWATAS Iškartą į menesį ir ULI prekiuoja tik 50c metams.

c?). “Lietuvių Žurnalas”, yra
tai savo rūšies laikraštis.

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namij svečias. Adresuokite: 
“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

Jus dar esate be darbo, bei 
jaigu turite sudėtus piningus 
Merchants Banking Trust Co. 
banke tai jie jumis dirba. Jie 
uždirba procentą. Szita banka 
yra gera vieta del darimo biz
nio. Klerkai su jumis susikal
ba ir visados esą linksmi dary
ti su jumis bizni. Galite sudėti 
piningus ir imti prac.enta, yra 
tai geriaus negu laikyti namie 
piningus, banka yra sargiause 
vieta piningams.

Brangus Lietuviai

Aplinkinėj.

Praneszn kad aš uždėjau Didžiause Drapnntt 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senein ir 
jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis 
patarnausi). Tiems ka aivažuojn i>z aplin 
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
75c. tiems ka pirks tavora už $20 arba dau
giams, o kairie gyvena Piltsburge ir pirks 
lavom už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. 
Tavoras yra visas naujas ir naujausios 
mados už neperbrangia preke, per saitus tris 
menesius 25c. ant kofcno dolerio pigiau. 
Galite pas mane orderuoti Szlttbiniu Žiedu 
czlsto aukso ir iszdnodu raszyta gvaramija 
o nebusite apgautais. Neužmirszkite 
numeni ir ulyczia. Viso g:aro velijentis, 

S.Labanauckasį°^“pa

VISOS
MOTERIS

MOTERIŲ SIUTAI.
Geras materiolas ir geras kriniicziu darbas, padaro 

gorius Siutus.
Guinano Sztoras yra žiniomas kaipo sztoras geriu Siutu 

del Vyriu ir Moterių.
Geri Siutai nesziojasi ilgiau ir geriaus iszrodo negu 

pigesni Siutai.
Biski isz pradžios daugians kasztuoja bet geri Siutai yra 

geriausi ir pigiausi del juso pirkinio.
Guinano Sztorai Parduoda Tik Geriausius Siutus.

/-a M ii Ii n not t iii, S lu-naniloa Ii,JM Mt. Carmel, Lantlsford.

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

Vienintele lieluviszka Bunka, uždėta pei 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus siiezedinimui 
pradedant nito $1 .<K> ir už sudėtus pas imu 
pinigus mokam l-ta procentu, pnskaitant 
kas 3menesiai. Siuneziam pinigus in visa? 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodan 
laivakortes ant vutt linijų ir geležkelit 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalntis Dokumentus ii 
vedam provas senam krajui. kejentelna

I žkviecziam lietuvius ir

viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyia greit ir teisyngai. Pinigu* 
siunczanl paezedumni in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar ‘ pe* 
Expreso Money Orderi.

Kiekvienus Lietuviszkas Sztominku 
teipgi privalo užlaikyti visada maco 
puikias Lietuviszkas Gyduoles uro 
Sztoruose ant pardavimo, kad^mam 
tantieczei reikalaudami galelujma* 
pirkti ir nereikalautu isriuoti 
piningus dovanai kokiems Dora apga
vikam* tose apielinkese. Sztoroinnl 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gydoola, 
kurias mes gvarantuojtime.

Egiutero No.l. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik............ 25c., 60c. ir>1.00.
Gumbo Laszai.............................35c.
Meazkos Mostis........................... 25c.
Trejauka...................................... 25c.
Liuimentas vaikams ................. 25c.
Gyduoles nuo Kosulio............... 25c.
Liepiu Balsam as ...................... 26c.
Anty-Lakson del vaiku............25c
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..26c.

” nuo Kirmėlių del suaugusio 35c. 
Vanduo nuo Akiu.......................26c.
Ugnintraukis... 
Skilvio Laszai. 
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir 

Kruvinosios.........................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rūmai yzmo >3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo.... „...60c.
Milteliai aj«ial>dymui Galvos 

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

Kojų......................  25c.
Geležinis sudriitintojaii sveikatos 50c. 
Vaisias nuo Papanto............ ...16c.
Gyd. nuo Grippo....................1
Plauku apsaugotojo^...............
Muilus del Plauku.................
Milteliai nuo Kepenų..............
Rožes Rakamas.......................
Kinder Baisumas.....................
Bobriaus laistai......................
Szvelnintojas.............................
Kraujo valytojas......................
Nervu Ramintojas.......... ........
Egzema arba odos uždegimas 

pas Vaikus....................... .
Pleisteris (Kaszlavolo).............. 25c.
Pomada Plaukams.......... ........... 26c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 26c.
Gyduoles nuo Riemens........ -......60c.
Vengriškas Taisytojas Ūsu..... .15c. 
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......................... 25c.
Gyd. nuo uždegimo Daniu arba 

abelnai skausmo ir ^karbolis $1.26.
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines...............$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

III

.26c. I E

.soc. 11 mu', 
jedo 
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,.11.25. 
....Me, 
....10c. 
....36c. 
....26c. 
....25c. 
....60c. 
....36c, 
42.00. 
„51.00. 
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„11.25.

B. RAGAŽINSKAS

KALTE

gani. l‘:ts mane galit gaut genu lingines 
Arielkos nog $2 iki $8 už. galioną. Jeigu 
prisiusi! ordc;i ant $5 arba daugiau lai asz 
užmokėsiu už prisiuntima.

Piisilinksiiiykite hrn.javni

Sziomia dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, AmerikoniszKU ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielka, Vynia, 
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t. 
Teipgi skambanozio Alnas ir Portedn.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus,

54-50 N. Main SU 
Mahanoy City.

Užpraszom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt “Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes 
ir tnoteriszkumo, kaip tai kitados buvojau* 
nistoje, pribūtu pas mane ir pamatini ka 
padarėm del kilu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarnialyk nes pribuk 
be jokios abejones.

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

K A VIENA MOTERE ISZ 
SCRANTON SAKO.

Mrs. .1. P. Phillips pati niiestiszko

Dr. Alex. O'Malley
Wilkes-Barre, Pa.

Su Džiaugsmu daneszin jumis kad visisz- 
kai mane iszgydote nog sunkios rupi n ros ir 
vėlinu kiliems ligoniams kreiptis pas 
jumis iaigu nori būti iszgyditi be peilo arba 
pavojingu opeiaeiju. Su Guodone

Mrs. J. P. Phillips 
1422 Sweetland Ave., Scranton, Pa.

Dr. Alex, O'Malley
158 So. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbamu 
ir snsiraszoma.

W.TRASKAUCKAS 
Pirmutinių Liituvhzkaa 

GRABORIUS

Laidoja Kuqim Nioiruaž* Pa**ni<- 
Ryyiuua ir VaAinjtw del Paidvažiu^ji* 

Krausto Dalgtua but.
Vtaka atlieka ka nogeriauoe ir puikiau* 
4q rlnn miuotaia reikalais kieipkilea |' 
<■ o busite rišame užganėdintais
>•20 W. Centro 8t. Mahanoy Cfl

rcmfri®
Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta)
Vaiku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir raszyti bo moki. 15o. 
Naujas Budas mokintis raszyti be 
mokintojo - - 10o.
Aritmetika iszmokinimtii rokundu 
au paveikslais (apdaryta) 35o.

Viso $1J‘»O.

BttY'Kas atsius iszkirpes szita 
^apgarsinima isz “SAULES ir 
$1 per Money-Order, tai gaus 
visas 4 knygas antGOo. piginus.

P. MIKOLAINIS
BOX 62. NEW YORK, N. Y.

gi MOKYKLA SZOK1U.
Waltz. Two-Step Side Step, Barn- 

ffllft Dance, Buck& Wing, Irish Jig Clog, 
Spanish Walt® ir 95kitokiu«.

Prof. Julius, 2124S. HalstedSt; Chicago,III.

mane liesink isz

FIL STBAWINSKAS
1807 Carson St. S. S. Pittsburgh, Pa.

Garlaivai iszeina kas dvi trt.'elas taip New Y oi ko o Bushes 
PUIK" ' . ......

in Rotterdam^ S Dicnnw
Trei-zia

11. Lihanh 11 Dienu. 
Klnen $35 iVz N.’-'i V.rko 1 Bhinab Kovo: Kun-k

| t . Koto.
A pie dauginiu* daelžinoelt*- pas muso agentu? arba

ŠIS
$•>-> ............................ ........ .................................. ..............................
A. E. JOHNSON & CO., (General Panengfr Agtx. 27 Broadway, New York, N.Y.

UŽDĖTA 1S701H.
Atneszkite szita apgarsinima ir su kožnu 

SI .00 pirkini) vyriu ar moteriu apredalu gausite 
50 Ekstra Union Trading Stenipn 

t Lž kurios galima gauti visokio tavoro.)
PARASONU SZTORAS-----

J.H.BARENBBEGGE2^^;55

NaujasPavasarinisTavoras
Moteriu, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio

kūdikiams prie krik

1M
laroku, .tekiu ir t. t. Puiku sžlebukiu 
irto, pas mus gausite geriause pirkti. 
' iįgUPas mus dirba Lietuvaites.

122 W. Center Str.
' Mahanov City. Pb

Puikus Iszriszimas Užduotis Isz 75.

10^
<28>ą

V 
X>Credit

’2X
Ū23

( ZEVERIKUS 
...IR...

l’ANTAl’LUS

C0 YLA
sudekite antroje, teip kad skaitant i.- 
i-zeitu 75. Prisiiskite iszriszima

GAUSITE J
TIK t

(JEKIAI SU S f
i 1>U’ l t l UI’L.' T

dypo. Viena Preke Vhem!

LITHUANIAN DEPT. I
Room 1013, 63 Park Row, New Nork.Y. Y.

$25 DYKAI $25

COYLES’ 
110 W. CENTRE UI 

MAlIANOt CITY.

Jaigu nori gauti gera I lk. aukro pripildinta 
(gold filled) ziegoreli su gvarancijft ant 20in. 
tai raszykite pas mus o dasiž.inosite kaip 
lengvai ta galima padaryti. Iszriszkite szita 
pozeli, tai yra, imkite numerius isz pirmo 
lengelio ir sudekite antroj langei i je, teip kad 
skaitant isz visu pusti iszeitu ligiai 15.
Prisiuskite iszriszima mumis, jaigu bus gerai 
sudėta tada gausite kreditava czeki ant $25,

katras bna geras del nupirkimo vieno zicgorelio, lencugelio ir kompaso isz muso 
katalogo. Alt-iuskite marke ant nusiuntimo kasztu. Adresavokite:

IRVING WATCH COMPANY, TEMP^XF!T<>t)EPT k

LIETUVIO KRAUTUVE.
Pas mane galima gauti naujausio! 

mados laikrodėliu, žiedu, armonikų, 
skripku, ir visokiu muzikaliszkti 
instrumentu. Geru britvu, drukuo* 
jamu maszinukiu, albumu fotografi
joms historiszku ir malda kningu, 
popieru laiszkams raszyti su pasiakni* 
tymais ir dainomis, su drukuotais 
aplinkui konvertais, tuzinas 25o., 5 
tuzinai $1 Perkupoziams 1U(X) už $0 
magiszkos kazyros su kaziromis gal 
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit 
mano naujo didelio kataliogo, prisiu- 
skite 2c. marke ir aplaikysite jin rasi
te daugybe naudingu daiktu.

Nau jai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga ‘Szaltinis, 
su puikiais apdarais kasztuojn $2,

Kreipkitės ant sziuo adresa:

W. WAĮDĖLIS
112 Grand Street Brooklyn, N V

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

lamose
hlltslns-!

? i Ant Geležinkeliu ai ha 
( Teeinu.

jau l’rovas už Koliestvas per

katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanezius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prnne- 
szu jogei žmones su didolem kolie- 
stvom galidesetkus tukstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunalai 
už kelis desetkus donelu sumulkinn. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu 
ir tuom tik tinsią ir vilkina lik) laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szuom adreso’

B, S. TANKAUS Indianapolis, Ini.

IN o. 6.
Nusipirkite sau keista 
Buteliu

NORKEVICZIAUS NO. 6. 
Geriausia Arielka Vitam 

Mieste. Tik $1 už Buteli, 
Teipgi czia gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabat 
į »ries z laika, duokite sąra 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
408 W«it UrtiiM Au.




