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Praejta meta, pakraszcziuo- 
šia Naujos Anglijos (Ameri- 
ke) dingo 75 laivai, su kureis 
dingo 85 ypatos. Priežastis 
dingimo tuju laivu buvo su- 
simuezimai, ugnes, nuskendi
mai ir tam panaszus atsitiki
mai. Bledes kumpanijos ap- 
laike suvirezum ant milijono 
doleriu.

Bet tosios nelaimes nesiligy- 
na nelaimei laivo “Titanic” 
kuris nuskendo isz priežasties 
nerūpestingumu locnininku.

Marylando steite turi užsiė
mimą gaudime ojsteriu 32,000 
ypatos. Kas metas sugauna isz 
gylumos mariu 19 buszeliu mi
lijonu ojsteriu. Žmonis ta vis
ką sunaudoję o ir luksztai ne 
ejna už niek.

Tula motere New 
pasirodė nepaprastai 
szirdinga del savo vyro, duo
dama jam kaipo dovana pen
kis dolerius su tuom iszligom, 
jog daugiau ne praleis ant die
nos kaip penkis centus.— Ar
gi tai ne meilinga pacziule?

Y orke 
miela-
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Sziomis dienomis ta , 
Ragažinsku purafej 

garimu, Amerikonisitjį 
Galima gaut risokiū Arki 
Arako, KimeJio, Dmnili

In laika paskutiniu trijų 
metu 130 lekiotoju pražuvo. 
Mete 1910— 35 pražuvo, 1911 
— 82 o 1912 lig ežiam laikui 
15 užsimusze arba mirė nuo 
aplaikytu žaiduliu.
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Bukyte atsargeia su pribui- 
ezais isz Lietuvos, kurie save 
perstatineje kaipo ūkininkais 
už lietuvyste ir dydeleis dyd- 
vyreis ant lietuviszkos dirvos. 
Yra tai prasižengelei ir pabė
gėlei isz Lietuvos su permai
nytoms pravardems. Jau pra
deda tieje tamsybes apasztalai 
ir sziczion užsiymti pleezimais 
kaip tai duodasi isz visur gir
dėt.

Mesute vėl pabrango ne pai
sant ant blogu laiku. Trauki
me menesio laiko ji pabrango 
$1.00 ant kiekvieno szimto 
svaru.— O gal kumpanijos 
tokiu budu užsimoka “czika- 
ginei džiurei” už paluosavima 
mesininkiszko trusto.

Naujės kardynolas O’Con
nell isz Bostono ketina neuž- 
ilgio pradėt statyt sau palociu, 
kuris kasztuos 200 tukstan- 
czius doleriu, nepriskaitant 
prie to papuoszimu vidun. 
Žinoma kad tuosius piningus 
turės sudėt “geri krikszczio- 
nis.”

Ana nedelia atsibuvo Mi
nersville vinczevone jaunos 
lietuviszkos poreles, kada ku- 
ningas užklausė susirinkusiu 
ar niekas ne yra prieszingu 
tam suriszimui, atsiliepe vie
nas isz susirinkusiu, jog jisai 
yra prieszingas.

— Ka tokio turi prieszais 
ta ja pora?— užklausė kunin- 
gas.

— Asz pats geistau su jaja 
apsipacziuot, nes manes ne no
ri— atsake žmogelis.

Kuningas suriszo jauna po
ra mazgu moterystes.

Dabar jau pradeda del ne 
kuriu tėvu akys atsidarinėti ir 
pamatyt, apie nelaba pasiel
gimą jaunumenes— šuneliu ir 
dukrelių. Tankiause tėvas sa
vo sūnelio per ylga laika ne 
mato, ba kada parejna nuo 
darbo, tai sūnelis jau senei 
trankosi po visokius užkabo
rius ir atsiranda tada, kada 
tėvelis gerai pramiega. Moti
nos ne moka vaiku mokyt— 
ne — augyt; o ka jau apie 
mokslą tikybes, vieką krauje 
ant sprando kuningo!

Szendien kas isz tosios jau
numenes? Kokia nauda buna 
del vyro, jagu apsiporuoje su 
amerikonine beždžionka. Ar 
ylgai turi džiaugsma isz to
kios pusgalves, kurios pralei- 
dže savo laika ant szokiu ?

Sunelei ezalinasi mokyklos, 
del to, jog tėvams ne rupi, ar 
tas sūnelis tikrai ejna in moks 
la ir kaip jis augsztai stovi 
moksle. Teip pat ir su duk
relėmis pabaigė 15 metu, jau 
ejna in apgloba kipszo.

Tėvai privalo savo vaike
lius mokyt poterėlio ir dory
bes, o tada bus nauda del vi
suomenes ir tokie valkelei pri
glaus senatvėje savo 1 
Ne rugokyte per tai ant savo 
vaiku, ba tiejei vaikai ne pa
žino savo tėvu.

Lig sziai dienos laivas Mac
kay surado 219 auku Titanico 
toje vietoje kur tasai laivas 
nuskendo. Vos keloleka ženk- 
livesniu ypatų pažino.

ISZ AMERIKOS

tevelius.- 
iant savo

Vela kokis tai laivas nuėjo 
ant dugno mariu. Nes tuom 
kart niekas ne nežino kas tai 
buvo'per viens ir kiek žmonių 
pražuvo, nes plaukentis laivas 
“Romsdal” in pagialba pats 
užplaukė ant ledu ir vos ne 
nuskendo. Tasai laivas siuntė 
daugeli signolu kitiems lai
vams idant plauktu in pagial
ba nes viskas buvo ant niek. 
Priežastis nelaimes buvo 
plaukimas ant ledu.

UŽ-

Statistikos bjuras Washing
tone apgarsino, buk pagal pas
kutini surasza liudnasties 1910 
mete, Suv. Steituosia randasi 
26,999,151 vyru kurie gali 
duoti savo balsus laike rin
kimu.

Tuju ka turi pilnas ukesisz- 
kas popieras randasi 45.7 pro
centas; ka turi pirmas popie
ras 8 6 procentas; 34.1 pro
centas ka ne turi popieru o ne 
žinomu yra 11.7 procentai.

“D. Viltie” Dzūkelis raszo: 
buk “Saule” iszpranaszavo 
popiežiaus Pijuso X mirti. O 
gal “Dzūkelis” ne patemino, 
jog ne tik “Saule” taja žine 
padavė bet ir kiti lietuviszki 
ir dydžiausi amerikoniszki 
laikraszczei pirmiause apie tai 
rasze.— Jago broluk ne turi 
svarbesnes priekabos 
“Saules” kaip tai, tai 
užlipyk savo terla....
liszku meszlu

ATSAKYMAI.
— F. R. Boston— Tokios 

knygos neturime.
— Draugyste Sz. Jurgio, . 

Thompsonville— Apgarsini
mą balaus per vėlai gavome 
todėl nespėjome patalpyti. ; 
Prisiuskite savo adresa o su- , 
gražinsime piningus.
— B. S. Pottsvilles kalėjime. 

Ant tokiu posmavimo “Seno 
Singelio” Viltije neatkreipia
me atydos, nes jagu butu ir 
szendien “Saule” skaitės tai 
nesedetu uždaritas už kroteliu 
kaip beždžionka. Del tokiu vis 
teip atsiejna.— Acziu už ge
rus velinimus.

— J.M.B. Brooklyn. Acziu 
už prisiunsta straipsneli. Su
naudosime kaip tik aplaikysim 
illustracijes. Raszykit tankiau.

— S.J. Washington. Ilgiau- 
sės tunelis ant svieto yra Szv. 
Gothardo, Italijoi, kuris yra 
48,840 pėdu arba kone 10 mi- 
liu ilgio.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Bevizija.
Sinodas insake padaryti re

vizija Saratavo pravoslavu vys 
kupijoj. Ten viskupu buvo 
žinomas Germogenas, kuris už 
nenuolankumą dvasiszkajai ir 
svietiszkajai valdžiai dabar 
uždarytas in kliosztoriu. Revi 
zija surado, jog per 11 metu 
Germogenas iszleido apie 800 
tukstancziu rubliu nežinia ko
kiems reikalams. Kaip placziai 
gyveno Germogenas, galima 
spręst isz to, kad nuolatos pas 
ji būdavo invairiu tarnu nuo 
20 lig 30 žmonių; ju algoms 
kas metai iszleisdavo apie 18 
tukstancziu rubliu. Jei kur- 
nors jis pasirengdavo važiuoti, 
tai visados imdavo su savim 
15 tarnu — Tai buvo it mažas 
carukas.

Jauna pora—105 ir 75 
metus.

Lenkijoi miestelije Retove, 
paviete rusenskam, stojo priesz 
altori ant suriszimo mazgu mo 
terystes ne paprasta “jauna po 
ra”. — Motiejus Tamaezauc- 
kas turintys 105 metus paėmė 
sau už pacze naszle Ona Že
maitiene turinti 75 metus. 
Tamaszauckas randasi drutoi 
sveikatoi ir tankei kalba apie 
lenkmeti 1831 ir 1863.

Baisi ugnis Turkijoj.
Konstantinopolus’.— Ugnis 

pakylo Damaszke, kur radosi 
daugiaaše kromu ir likos suvi
sai sunaikyta. Ugnis dege per 
dvi dienas. Bledes padare su- 
virszum ant 10 milijonu dole
riu. Kelos ypatos pražuvo o 
kone szimtas likos pažeistais.
Pasiliko žentu savo sesers.

Berlinas.— Tūlas vokietis 
isz aplinkines Reno isz amato 
gizelis mesinyko, ne turėda
mas ka savo tevyneje veikt, 
iszkeliavo priesz keletą metu 
in Memphis Amerika. Czio
nais dirbdamas be pasilsio ir 
spekuluodamas visokeis bu
dais, surinko ne maža turte
li.— Su turtu ir metai augo. 
Karta tas darbezus mesinykas 
kuriam jau ne daug stokavo 
lig 60 metu užsidunksojo ir 
nuliūdo, mat ne turėjo kam 
savo turto palikt jagu numir
tu.

Pardavės visa savo turtą ir 
suemias piningus iszsirenge in 
Europa del atradimo savo gy- 
miniu apie kurios nuo laiko 
iszvažiavima in Amerika nie
ko ne žinojo.

Pribuvęs in New Yorka pa
žino ten varginga jauna, pa
togia mergina, kuria kaip tik 
pamate insimylejo lig ausu. 
Buvo tai vokietaite, pribuvus 
teip-gi in Amerika jeszkoti 
gilukio; nutarė su jaja apsi- 
paeziuot. Pagal amerikonisz- 
ka papratima, ylgai ne vilkiu- 
damas prisenias, nes da gudrus 
turezius, persistatė mergynai 
ir ta ne atsake— tuojaus apsi
vedė. Po szlubui nutarė tuo
jaus keliaut in Europa isz ko 
jauna motere labai džiaugėsi 
nes, kaip sake, turi apie Rena 
sena motina kuria myli, o ku
ri labai senei ten gyvena.

Už keliu nedeliu, pribuvo 
ant galo in tevynia. Tuojaus 
nusidavė pas josios motyna, 
nes kaip dydelei nusistebėjo 
amerikoninis turezius, kuris 
uoszveje pažino savo sesere, 
kuri da priesz jo iszvažiavima 
isztekejo ir gyveno kaipo nasz- 
le dydeliam varge, užmirszta 
nuo visu gyminiu.

Keiseris Vilhelmas davė sa
vo pavelinima ant gyvenimo 
poroje.

Laivas Texas isznesztas in 
padanges.

Konstantinopolus, Turkije.- 
Laivas Texas kuris plaruke 
per užlaja Smirna 
nesztas in padanges 
vandeninia bomba, 
deszimts pasažieriu

Padovanojo darbinikams 
restauracije

New York.— Panna Ona 
Morgan, duktere P. J. Mor
gan (milijonieriaus) padova
nojo puike restauracije 1200 
darbininkams kurie turi užsiė
mimus Brooklyn Navy Yard 
ir da padovanojo $1000 ant 
vedimo toliaus. Jago pasiro
dys, jog darbininkai ves res
tauracije pasekmingai lig 30 
Gruodžio, tai pasiliks ant vi
sados juju lo«nastis ant koope- 
rativiszko užvedimo. Ne tik 
ka darbininkai savo restaura
cijoj turės geriausius valgius 
nes prie pabaigos meto ižsida- 
lins uždarbiu.

Saugokytes neteisingu 
bumaszku.

Washington, D. C.— Po 
pietinius steitus pasklydo 10 
ir 20 dolerines bumaszkos ku- j 
riuos yra pasekmingai padirb- i 
tos. Deszimts dolerines bu- < 
maszkos numaras B12178494 i 
o dvideszimtines yra D458527.
Viesulą nupute truki nuo 

sztangu.
Oklahoma City, Okla. — 

Dvideszimts ypatų likos už- ( 
musztos o 40 pažeistos per nu
vertima trūkio per milžiniszka 
viesulą arti Lugert, Okla.

Miestelis Lugart kone visas 
sunaikytas. EI Dorade likos 
užmuszta motere su trimi vai 
kais.

Calumete tris ypatos likos 
užmusztos o bledes padare ant 
100 tukstancziu doleriu.

Dalis miestelio Rocky ir 
Blair likos sunaikyti per vie
sulą.

Childress, Tex. Septiniole- 
ka ypatų likos užmusztais o 
kone du kart tiek pažeido.

Ant sausos szakos su tokia 
motina.

Memphis, Tenn.— Tomis 
dienomis sūdąs perskyrė Eu
nice Mays, 12 metu senumo 
motere nuo savo vyro C. W. 
Edmunds 74 metu senumo ir 
nusiune in privatiszka moks- 
laine.

Praejta meta mergaite turė
dama vos 11 metu priversta 
buvo iszteket už tojo senio, 
nes užmokėjo nelabai motinai 
300 doleriu už josios duktere.

Edmundas matydamas, jog 
sūdąs ant tikrųjų atskyrė juos, 
paaukavo keloleka szimtu do
leriu ant iezlavinimo savo kudi 
kiszkos paczios. Tris nedelias 
adgalos, motina.iezvoge dukte
re isz mokslaines ir tik ana 
nedelia palicijei pasisekė jaja 
vela surast. Edmundsas yra 
turtingu kontraktorium.

Musztine terp straikieriu 
ir skebsu.

; Baltimore, Md.— Straikuo-
) jenti darbininkai prie krovi

mo laivu užklupo ant skebsu 
kada tieje apleidinejo laiva 
Maggie. Musztineje panaudo
jo revolverius, lazdas ir piltas, 
kurioje keloleka likos sužeis
tais. Ignotas Karczmarek vie
nas isz straikieriu likos per- 
ezautu ir guli mirsztantis li- 
gonbuteje. Darbininkai sus- 
traikavo už dydesni mokesti.

Baisi statistika
girtuoklystes.

Pittsburg, Pa.— Ant susi
rinkimo blaivininku czionais, 
Re v. John N. Underwood tu- : 
rejo prakalba kuriuoje darode 1 
vaisius girtuoklystes:

Buk 3600 moterių buna nu- 
žudintos kas metas su revolve- 
reis, kirveis, peileis ir kitokeis 
ginklais.

Buk 2500 kudykiu buna už 
musztu per girtus tėvus.

Devinesdeszimts isz kožno 
szimto, persiskyriusiu poru 
yra priežaste girtuoklystes.

Suvirszum 180,000 vyru ir 
moterių papaiksta isz priežas
ties gerymu.

Ant užlaikimo ir prižiūrėji
mo paikszu randui kasztuoje 
kas metas $21,329,228 o idant 
apkaltyt visokius prasiženge- 
lus kurie isz priežasties gėrimo 
papildo visokius prasižengi
mus kasztuoje $37,542,736.

Puikus vaisei girtuoklystes 
Suv. Steituosia, nėr ka!
Vejas nuncszc nioksluine 

su vaikais puse niilos. 
Omaha, Nebr.— Kaimelis

Broken Bow ana diena likos 
atlankytas per milžiniszka vie
sulą kuri pagriebė mokslaine 
su 12 vaikais ir daraktorka, 
nunesze puse milos toliaus ir 
vela pastate ant pievos. Isz vai 
ku nieką nepažeido tik darak
torka truputi likos apdrasky
ta. Viesulą nunesze mokslaine 
per du upelukus.
Straikas dirbtuvėse siulu.

Willman tic, Conn. — Strai- 
kas dirbtuvėse siulu American 
Thread Co. platinasi kas diena 
daugiau. Isz viso dabar sus
tojo dirbti 1500 darbininku, 
kurie turėjo susirinkimą ana 
diena apsvarstydami visa pa
dėjimą. Prakalbas laike Ang 
liszkai, Francuziszkai, Lietu- 
viszkai ir Lenkiszkai.

Straikierei spyrėsi 10c. pa
didinimo, nes locninikai dirb
tuvių davinėjo tik nuo 2 lig 8 
centu. Maiszaties 
buvo.
Negali iszdalyt

pakol kate
Wilkes-Barre, Pa. — Ben ; 

Dilley turtingas hotelnykas ' 
mirdamas, paliko $25,164,91 
turto ir dvi kates. Pagal Delley ' 
paskutini testamentą, tai tur
tas ne gali būti iždalintas terp ■ 
gyminiu pakol kates bus gy
vos. Ana meta pastypo viena 
kate o kita da gyva. — Ar-gi 
jau nesirastu tokio budo, 
idant kate nusiunst in kacziu 
rojų ir taji kvaila testamentą 
perlaužti

Neužganadyta isz savo 
gylukio.

New Brunswick, N. Y.— 
Izraelus Sabru, židelis likos 
apteiktas per savo pacziule 
praejta meta trinukais, ku
riuos apkriksztino Roosevelt, 
Taft ir Cartelyou. Viskas bu
tu gerai, bet nepoilgam moti
na trinuku mirė, palikdama 
da szeszis vaikus. Iszraelus ant 
rodos savo pažinstamu vela ap 
sipaeziavo su jauna motere 
Yetta Meiter isz Trentono ku
ri nieko nežinojo apie laime 
kuria lauke name josios vyro. 
Kada tėvas atveže antra moti
na savo vaikam toji paregėjus 
toki pulką vaiku, su dydelu 
“aj vai! iszbego isz namo ir 
tiesiog nuvažiavo pas tėvus ir 
nuo tos dienos negyveno ne 
vienos dienos su Izraelu kuris 
tiek izraeliszkos veisles susi- 

i lauke su savo pirma paezia.
■ Dabar toji pora jeszko atsisky rimus. Chicago radosi isz viso 

rimo.

na

jokios ne

turto 
nepastips.

Asztuoui anglekasei 
pražuvo.

Birmingham, Ala.— Asz- 
tuoni anglekasei pražuvo lai
ke baisios eksplozijos kasiklo
sia Foden Coal Co., Marvele. 
Tame laike visi darbininkai 
radosi kasiklosia nes visi ižsi- 
gialbejo.

Puiki paveizda 
katalikiszku kuningu.

Milwaukee, Wis.— Tris ka- 
talikiszki kuningai ėjo pasi- 
vaikszcziodami ant East Wa
ter uliezios. Visi tris buvo ge
rai užsitraukė. Ne tik ka ri
tosi saidvoku nes da apsiėjo 
nemalszei, rėkdami kiek tik 
insteige. Vienas isz juju turė
jo atsegta kamzole ir kelnes.

Ejdami ulieze žmonis, juo- 
1. s’ isz dvasiszku vadovu o 
detektivas ėjo paskui juos, kur 
pasuko ant Wisconsin uliezios 
ir kur dingo nežine.

In dvi valandas po tam ėjo 
namon darbininkas su “pede” 
teip-gi gerai užsitraukęs, kuri 
tuo policije paėmė po savo ap
globa, uždarydami in koza 
idant iezsipagyruotu.

Ant gilukio kuningai ne 
buvo “foreignerei” tik ajriszei 
ir vokieczei.— Tai tau ameri
koniszki “fadereleil”.

Nupjovė kojų pirsztus 
gydyt užtrinus.

Hazleton, Pa.— Jonas Ber- 
nackis atejas in aptieka pirkti 
gyduolu ant užtrinu, parode 
aptiekoriui savo kojas nuo ku
riu jam pati nupjovė mažus 
pirsztus nuo kožnos kojos ant 
kuriu buvo iszauge užtrinai. 
Tas nieko neprigialbejo nes 
užtrinai iszaugo ant kitu pirsz- 
tu.

Skaitlis Titanico auku.
New York.— White Star 

laivyne kompanije tomis die
nomis apgarsino tikra skait 
liu pasažieriu kokie radosi ant 
nelaimingo laivo Titanic, kiek 
ižgialbeta, kiek nesurado ir 
t.t.

Pirmoje klasoje radosi 
antroi 277, treczioi 710, 
voriu 898, isz viso 2207.

Likos ižgialbeta—- pirmos 
klasos 201, antros klasos 114, 
trezios klasos 178, laivoriu 210 
isz viso 703.

Nesurado— pirmos klasos 
121, antros klosas 163, treczios 
klasos 532, laivoriu 678, isz 
viso 1494.

322, 
lai-

Paliko tarnaitei 8500.000
Baltimore, Md.— Ana die

na mire czionais Rosa R. Wi
nans, turtingas žmogus vertas 
in $4,000.000 kuris savo testa
mente paliko puse milijono 
($500,000) del hotelines tar
naites Miss Dorothy Bateman 
isz Newport, R.T. Praejta me
ta Winans lankėsi tame mies- 
telije o būdamas hotelije kur 
pana Bateman dirbo, apsirgo 
ir gulėjo lovojo per kėlės ne- 
delias, kuri prižiūrėjo jin visa
me Batemainute ir nepoilgam 
pasveiko, Už giara prižiūrėji
mą ir rūpesti užrasze jiai gau
sia dovana.

C Ii i cage susimažins 500 
salunu.

Chicago.— Apie 500 salu- 
ninkai neiezyms laisnu ant 
szinkavimo isz priežasties, jog 
žmonis susiprato ir ne tiek ge
re kiek giardavo anais metais. 
Priek tam valdže uždraudė 
laikyti szokiu sales kur susi
rinkdavo daugybe jaunumenes 
giardami apsvaigynanczius ge-

Sudegino 82,000 ydant 
paczei netektu.

Richmond, Mich.— Alber
tas Fetling isztraukee 2000 do
leriu isz bankos, sudegino pe- 
cziuje, po tam szove Bau in pa- 
kauezi ir atliko ant vietos. 
Fetlingas buvo atsiskyręs nuo 
savo paczios tik kelos nedėlios 
o ydant po jojo mirtei pinin
gai nesigautu in paczios ran
kas, pirmiause juos sudegino.

Prlkalbinimas prie 
žudinstos.

Vilnius.— Locnininkas 
mo Soltanaviczius su sunum,
prikalbino 13 metu senumo 
berną Andruszkevicziu, ydant, 
nužudintu nekeneziama del j u 
kaimyną Mockų. Soltanavi
czius padavė bernui peili ir 
nuvede in darža kur gulėjo 
Mockus. Vaikas mirtinai pa
žeido gulinti Mockų in kakla 
už ka aplaike penkioleka do 
leriu dovanu už savo kruvina 
darba. Sudas nubaudė sena 
Soltanavicziu ant 12 metu 
prie sunkiu darbu o Andrusz- 
kevieziu nusiuntė in priglauda 
del jaunuju po prižiūra polici
jos. Soltanavicziaus sunu pa
leido ant luosybes. Mockus 
badai pasveiks.
“Atmink szventa diena 

szvensti.”
Ostroragas.— Tūlas židas 

geisdamas pasirupyt macu ant 
židiszkos szventes, pasamdė 
vežimą nuo gaspadoriaus 
krikszczionio ir nuvažiavo in 
Wronka ant pirkimo macu nes 
Ostrorage juju niekas ne dir 
bo. Kaip ant tu patycziu židas 
iszsirenge in kelione Nedelos 
diena ir tai da Verbų Nede
lia. Stebėtis reike, jog gaspa- 
doris davėsi prisikalbyt ant 
keloleka skatyku židui ant 
perlaužimo teip svarbios die
nos. Sugrįžtant isz Wronku, 
pasibaidė arklis ir drauge su 
vežimu insiverte in grabe isz- 
lauždamas abi kojas. Gaspa- 
doris aplaike bledes ant 300 
rubliu. Tai tau židiszkas už
darbis.
Nužudė pacze už pasoga.

Sereda.— Baisia žudinsta 
1 papilde ant savo paczios gas- 

padoris Thimm. Pirmiause žu- 
1 dintojas suriszo pacze, pagul- 
1 de ant grindų ir su kirviu nu

kirto galva. Priežaste žudins
tos buvo nuolatinei barnei 
apie pasoga, kuri Timmas ti
kėjosi aplaikyt po szliubui pa
gal prižadejima. Timmas turi 
47 metus o pati turėjo 32— 
buvo bevaikei.

Velykų szventes.
Peterburge laike trijų die

nu Velykų szveneziu buvo nu 
gabenta in invarius ligonbu- 
czius daugiau 70 žmonių ku
rie buvo sužeisti per pesztynes 
laike szveneziu. Blogas daik
tas tos szventes.

Lietuviu iszeivyste.
Nuo 1910 metu birželio 30 

dienos iki 1911 metu birželio 
30 dienos vien Amerikon lie
tuviu nukeliavo 17.027 Per 
1911 m. liepos rugpjūti rugsė
jį ir Spali nukeliavo 6 361.

Grižo Lietuvon iki 1911 m. 
birželio 30d. 2,430, per Liepos 
ir Rugpjuczio Grižiesiu buvo 
1 096.

Amerikos valdžia lietuviu 
gražino (neinsileido ) 248; per 
liepos ir rugpjuczjo men 19 
žmonių.

Amerikos valdžia iszvare isz 
Amerikos 43 lietuvius už viso
kius prasikaltimus draug ir 
usz patekimą in pavargėliu 
prieglaudas pirm 3 metu nuo 
inleidimo Amerikon; per lie
pos ir rugpjuczio menesius 
iszvare 2 žmonių.

Viso labo Amerikon nuke
liavo isz Europos 1. 030.000; 
grižo Europon isz Amerikos 
518. 215; Amerikoje liko 512. 
085.

Amerikos valdžia sugražino 
(neinsileido) senu mažu ligotu 
prasikaltėliu irt. t. 22. 349; 
Amerikoje jau^buvusiu ma
žiaus 8 metu iszvare 2.788.

ISZ VISU SZAL1U.
Kinieczei praszo paszelpos

Pekinas, Kinai.— Ameri- 
koniszka Raudonojo Križiaus 
drauguve nusiuntė ana diena 
in Washingtona, melsdama 
paszelpos del iszal kušiu kinie- 
cziu isz priežasties kylusios 
revolucijos. Suvirszum milijo
nas ypatų reikalauje kagrei- 
cziausios paszelpos. Drauguve 
danesza, jog mažiause 200 
tukstanczius reikes ant apmal- 
szinimo ižbadejusiu.

Gerai A m etikas padaritu, 
ydant suszelptu savo pavargė
lius, kurie neteko namu ir tur
to per milžiniszkus tvanus, 
viesulas ir kitokes nelaimes.

Amerikonai geriause 1 
inilintl Vatikane, i 

Rimas.— Ne kurie laikrasz- 1 
czei skelbe, buk Amerikonai : 
yra szirdingai priymami per 
Vatikano vyriausybe. Dau- ’ 
giause jieje atlanko Rima o 
“rimiszkas tikėjimas” praži- 
dejo puikei sziauriniam ir pie
tiniam Amerike. Lapkriti pra
ejta meta, tiktai isz dvieju 
amerikoniszku miestu New 
York ir Boston prisiuntė pu
santro milijono lirų— szven- 
topetres. Piusas X badai keti
na vela paženklint kardinolu 
trecze Amerikoną. Szia vasara 
ketina pribūti in Rima dauge
lis pelegrimu isz Ameriko.— 
Amerikoniszki dolerei viską 
padaro.

Pora czeverikn kasztuojn 
82.500.

Parižius, Francuzije.— Ru- 
goje Amerikonai buk atejvei 
pagyvenia Amerike, užsidir- 
bia kelis szimtelis kruvinu 
prakaitu, siuncze piningus in 
tevynia arba patis nuveža, bet 
nesistebi, jago amerikoniszki 

. milijonierei iezveža kas metas 
szimtus milijonu in Francuzi- 

, je ir ten praleidže ant visokiu 
. niekniekiu kaip tai ne senei 
i viena “leidi” padare. Pirko 

jije pora czeveriku už 2,500 
doleriu, parasonika už $1,500, 
penkes drobules po $1000 už 
viena ir keloleka unciju per- 
fumos po 47 dolerius už unci- 
je-

Ant tokiu milijonierių bobų 
tai Amerikonai ne temyna, nes 
jago “foreigneris” siuncze in 
tevynia 25 dolerius tai pakele 
riksmą, kad pribuvo in czion 
aubankrutyt Amerika.

likos isz- 
per po- 

Devines- 
______ B_______ likos isz- 
gialbeta o 66 nuskendo su lai
vu.

Laivas Texas buvo tai pacz- 
tinis laivas kuris gabeno pacz- 
ta isz Konstantinopoliaue in 
kitus turkiszkus pamainius 
miestus. Prigulėjo prie Ar
chipelago American Steam
ship kompanijos.

apie 7000 salunai.

prie 
veluk 
kiau-

u* 
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prieš IliU

Trumpi Telegramai
§ Tokio, Japonije. — Per 

kylusia explozije kasiklosia 
Hokkaido arti Yukari, 283 
anglekasiai likos užgriautais.

§ Cleveland, Ohio. — Bar 
ka No.8 su gazolinu exploda- 
vojo arti doku sunaikindama 
kitus laivus padaridama bledes 
ant $ 450,000. Penki darbinin
kai sudege ant smert.

§ Oshaloosa. Iowa. — U. 
M. W. of A. prezidentas John 
P. White staiga apsirgo turė
damas kraujateki. Tures pa
mesti darba ant keliu nedeliu.

§ Philadelphia- — Annie 
Donahoe nupuolė +repais že
myn ir nusilaužė sau sprandą 
O tai vis isz priežasties naujos 
mados — nesziojime czeveri. 
ku su augaztoms karkoms.

daugpiaiDpi.il


gelbėt. MaUo tai darbas, ka 
dėkui Dievui, suvis gerai nusi

Klaida sudžiaus.

Brangiause mano Magdute, 
Bukie mano žvaigždute, 

Iszmesk isz szirdies taji Džima, 
O asz tau pirkau automobiliu vežimą.

— Kur Džimas?

[■Į-Į-Į-Į-H-f-Į-Į-Į-Į-H-i-i-i-i-i-i-i-i-i-H; Vos blikstelėjo pirmutinei 

TEISINGYSTE GAUSE! į
i cieloje pilnibeje, o ne pertoli 
■ daugibi visokiu laivu gariniu, 
; žegliniu ir valcziu.

Dabar ten paszoko Burke su 
: didžiu balsu subudino draugus 
; paregejas su baime, jog laivas 

1 Tėtis” randasi no kraezto gal 
tūkstanti žingsniu no kitu lai
vu.

— Halo! Imkitesi visi usz 
žeglu! Del Dievo, ne gaisziki- 

. me, — paszauke Burke — gau 
i eimesi in tarpa laivu isz ko ga

lime patekt in nelaime!
Persigandia laivorei mėtėsi 

prie žėgliu, suviniojo ka grei- 
cziause ir nuleido aukara, ka 
laiva siubuojenti ant vilniu 
sustabdi. 
kelolika 
vaiseis ir 
eidamas 
kajuta, nee ne trukus iszbego 
>ez tenais pabalęs kaip drobi ir 
drebantis do piktumo paezau- 
ki:

— Esame ižduoti! — Pavo- 
gi mums piningus!

— O-ho — atsiliepi laivo
rei. — Mes suprantame ant ta 
vo suktibes. Tu paemei pinin
gus ant padėjimo ir tu už juo- 
sus atsakisi. Sakikie tuojaus, 
ka su jeiseis padarei!

— Norint no manes diržus 
isz pecziu luptumėte, ne rasite 
mano kajutoje ne cento, — pri 
siegavo insiutiae Burke. Kat 
ras isz jius pavogėte pinin
gus?

Kada tas ant laivo dėjosi, 
laivorei ant vienas kito žiurė
jo, davėsi girdetie balsas szale 
laivo:

— Ilei! nuleiskite trepelus! 
Pribiinu vardan provos peržiu 
retie popieru!

Tai ižgirdia laivorei, baisei 
persigando. Žinojo apie tai, 
jog kaip tiktai gausis ant lai
vo virszininkas, visi bus pa
karti.

— Gelbekites katrie galite! 
paszauki Burke, ir ne mielin
damas jau apie piningus, szo- 
ko in viena isz stovincziu ho 
telu apie laiva. Kiti ta pati pa 
dari, isz traukinėjo irklus isz 
ranku žuvininku, ir skubino 
gautis in pristova, kad ineimai 
Bzit tarp žmonių, o kur gimže- 
jo pilna kaip skruzdinu, bet 
per policije likosi nutverti ir 
nuvesti ant kvotimo.
Ant laivo apart kapitono liko
si tiktai Tarnas, kuris ticziuo- 
damas žiurėjo ant begancziu, o 
ant galo, kada virszininkas rus 
tai paantrino paliepima, nulei
do kopieczaite no laivo.

— Praszau poną! — kal
bėjo ir parodi virszinikui dure 
les in kajuta kapitono, kurie 
tame atidari dureles. Už va
landos iszejo virszininkas su 
kapitonu isz kajutos, o kapito
nas dirstelejee su divais ant 
Tarno, kuris jin meilei pasvei
kino, paszauki ant jiojo:

— Ar da tu latre czionais!
— Ne kitaip! Esmių ten, 

kur privalau būtie, — atšaki 
Tarnas malezei. Ponas kapito 
nas piketi ant manias, mislida 
mas, jog ir asz prigulu prie pa 
sikelusios gaujos katre ten 
ana pabėgo Paklausikie ponas 
valandėlė kantrei. Jagu ne bu

UŽSIMOKA.
Tu meti bu duona
O jisai ant tavęs su akmeniu! 

Priežodis.

I

Teip linksma žinia prigulė
jo tikrai ir gerai aplaietit, nu
siuntė per tai tuojaus Tama in 
apaczia’laivo atneszt rūmo (ara 
ko). Po gerai valandai sugrį
žo tasai didelei susirupinias ir 
daneszdamas, jog ne rūmo, ne 
arielkos jau ne laszelo nesiran- 
da.

Pasipili keiksmai isz burnu 
laivoriu, o keli paszokia nubė
go patie persitikrink O ka! 
Tamas teisibe kalbėjo, dova
nai jeszkojo. Bet save ramino 
taja misle, jog sau uez tai Ka
li fornije atligins.

Tuom laik laivas slinko kas 
kartas tolin, vejas buvo geras, 
tai ir in trecze diena isz tikro 
pasirodi tamsus bruksznei. Bu 
vo tai pakraszczei Kaliforni
jos.

— Po szimts perkūnu! o, 
kaip tai ira sunku be laszelo 
rūmo, ružino Burke, kad gale 
tu isz džiaugsmo gerai iszsigert 
ant džiaugsmo pamaczius žeme 
pripildinta auksu.

— Ach gaila, labai gaila, — 
atsiduso keli laivorei ir rodos 
net Tarnas pasigailejas kalbė
jo;

— Norint tai, mano milemi 
brolei, ant tuszczio butu, vie
nok nusiduosu da karta in lai
vą ir gerai iszgriosiu, gal pasi
seks ka norint surast.

— O tu doras vaikeli! — at 
saki visi laivorei, — nes, vaiki 
neli ne verta turbacitis!

Usz deazimts minutu, kada 
visi jau ir buvia apie Tama 
užmirszia, iszbego augsztin isz 
laivo su džiaugsmu:

— Ilurrrra draugai! Uszti- 
kau baczka rūmo, bus mažiau- 
se asztuonesdeszimts kvortų 
baczkute, usztikau apaczioje 
po senais žegleis. O tai turėsi
me linksma vakariene! Ejki- 
te, ejkite man prigelbet iszrist 
baczkele, ba asz vienas ne in- 
stengsu.

— Ar tai gali būtie?! Rū
mas? Ciela baczkeli? Ar ne 
meluoji?!

— Tai ejkite persitikrini
Visi laivorei o pirmiause 

Burke nubėgo in apaczia lai
vo, isz kur ne trukus davėsi 
girdėt balsai džiaugsmo. Ne 
trukus davėsi iszrist baczka in 
virszu laivo, persitikrinia, jog 
tai ir da geresnis gėrimas ba 
ne rūmas, nes koma kas ir tai 
da isz tuju geriausiu. Prasidė
jo tada besieda, o kad reiketu 
apraszitie bjauruma tosios be- 
siedos, tai daugeli vietos užim
tu, nes tiktai tiek pasisako, 
jog da priesz pusiau nakti, vi
si laivorei, o ir sargai prie ka
jutos kapitono, teip nusilaki! 
jog kaip negivi gulėjo ant pa- 
virezes laivo.

Apie taji laika pasikeli kas 
tokie isz tarpo girtuoklu, kada 
visi kaip užmuszti miegojo, 
nuslinko in kajuta Burkes o 
isz tenais iszbego ant trepelu, i 
vedancziu in gilause kamputi i 
laivo. Už geros valandos, pa-į 
sirodi velei ant virszaus, stojo* tau nudavęs, jog laikausi su 
prie stiriaue ir pats valdi su gauja, butu tikrai tokiu spa- 
laivu. Cze stovėjo per ciela šabu, prigulėdamas nevos prie 
nakti.

Tuojaus priplaukė 
valcziu su visokeie 
maistu. Burke nepai 
to, nubėgo in savo

jiuju, galėjau save ir poną iž-

— Grąžei vaikine nuaid.i- 
vi! r.t-aki kapitonas karužei 
nusijuokiąs. — Ar tai reikėjo 
ant apsaugojimo manus, ati- 
duotie mauoiiea turtadel tosios 
gaujos?

— Kitaip ne galėjo būtie, 
at-ake Tarnas. — Jagu ne bu- 
tau del jiuju parodine kavones 
ne butu niekados man isz tike 
ja, o anie tai man labiause ėjo 
Ant galo apie piningus pono 
ne turėjau mažiausios baimes!

— Kaip tai, ar tiejei latrai 
ne paėmė mano piningu?

— Na-ne! Tada, kada jiem 
parodžiau paslėptus piningus, 
tai buvau apmislinias ciela 
plena.

— Ka tu kalbi?
— Ne galėjau tai greicziau 

savo pieno iszpildint, — kalbe 
jo Tarnas, — kol ne prade 
jome prieiartinet prie kraezto, 
o jagu ne tas, tai butu viskas 
dingia! Priesz kėlės dienas pa- 

1 sake mums Burke, jog jau ne 
■ toli no kraezto. Tada tai užėjo 
i tam tikuse valanda. Paslėpiau 
i gerai visus gėrimus kokie tik 

buvo laive Laivorei keike ir 
visaip plūdo, nes asz sau ant 
to viso nieke ne paisau. Net 

1 tada kada jau aiszkei žeme 
! pasirodė, nudaviau, jog man 
i pasisekė tarp senu žeglu 
1 apaczioje laivo rastie baczkute 

su konjaku. Iszrito jaje in vir- 
szu ir lig pusiaunaktes, kaip 
buvau permatias, nusilakė visi 

’ kaip vantos lig paskutinio.
Paskui jau lengva buvo isz- 
neezt piningus isz kajutos Bur 
kės ir paslėpt žinomoje man 
vietoje. Asz daleidinejau ant 
galo, jog kaip tiktai inplauksi 
me in pristova, ne bus sunku 
pareika’auf p g Ibosni valdž'o 
ir tada viskas pasirodie. Tame 
laike da geriau atsitiko. Kaip 
tiktai szitas ponas pasirodė, 
užmirszo gauja latrine apie pi 
ningus ir pabėgo skubei gelbe 
damiesi su givascze. Asz da 
pasilikau ba būdamas, teisin
gu ir ne kaltu, kad iszsiteiset 
ir parodit piningus kur juosus 
paslėpiau. — Reike ponui 
kapitonui žinot, jog ir asz bu
vau per juosius uždarytas ir 
laikitas kėlės dienas ir tiktai 
apsukrumu savo iszsiluosavau.

Rustus veidas kapitono pra 
dėjo, būtie maloningesnis, ant 
galo pabaigus Tarnui apsaki- 
ma, pasirodė aszaros jiojo 
akise.

— Kur ira tiejei piningai?
— paklausė drebanežiu balsu.

Tamas nuvede jin in vieta, 
kurioje paslėpė piningus ir ta 
ri:

— Sziczion ira!
Toje valandoje kapitonas 

pagriebė vaikina in savo glebi 
ir lig givam susijudinias pa- 
szauke:

— Dievas ira ludintoju, 
jog nesidžiaugiu isz atgavimo 
tuju piningu! Ne! Ne, mano 
sunau! Tavo dorumas ir vier 
numas, tavo prisiriszimas ma
ne linksmina. Dabar jaucziu 
tai gerai, jog likausi ant visa 
dos ižgidintu isz mano nuomo 
niu, nes turu davada, jog ira 
da ant svieto žmonis dievobai 
mingi! No tosios valandos te
gul tarp mudviejų jokios slap 
tibes ne buna. Tamuk! a°z es
mių tavo dedis kapitonas Bran 
dens o mano pravarde permai 
niau ant Brannerio. Esmių bro 
lu tavo tėvo, ir butau senei 
pripažinias tavo motinai, ja
gu butau usztikejas, o tai ma
no szirdi labai rūpėjo, ba nore 
jau pirmiause dasekt kokia 
ijje ira o ir tu, ir ,del to vil
kinau. Nes sztai iszlaikei sun
kius mėginimus, jog sunkesne 
ne galėjo būtie. No tol esi ma
no sunum, o tavo motina ma
no brangiause sesute; tarp jud 
vieju tikiuosi da laimingai pa- 
givent. Juk kelausi su manim 
Tameli ?

— Kad ir ant galo svieto,
— tarė vaikinas. Vienok jaus 
tausi laimingiausiu, kad gale 
tume su tavim ir su motina gi 
ventie!

Tamelis stojosi laimingu, to 
kiu kokiu norėjo, o ant ko lai
mingai . nusipelne. Kapitonas 
sugrižo drauge su juom in Nau 
ja Orleaną, ir 7 apsigiveno 
ant visados su Tarno motina 
ir su sena Katre savo dvare.

Da ir szedien givena ateito 
linia no triukezmo svietinio 
užganadinti ir laimingi ir no 
aplinkines giventoju mileti ir 
paguodoti.

Nuliemezeri zuikis su bez- 
džionka adbego, 

vienoje apigardoje apsisedo', 
Bezdžionka duža, 

Ir labai stora, 
O zuikutis, 

Kaip eliekutis;
Mat sena krioka pamėtė, 

O žuikeli prisiėmė.
Kada senas kriokas dažinojo, 
Tuojaus in czion atvežliojo, 
O tas zuikelis ant gilukio.

Laimingai iszsmuko. 
Senas kriokas,

Mato kad bus szpielis ne kas, 
Spjovė ir iszejo,

Ne ant bezdžionkos ne atsi
žiūrėjo, 

O zuikelis,
Tankei atsilankineje, 

Pasveikinimus bezdžionkai 
sudestineje.

In

Ir

Jau kas in Pleins atvažiuotu, 
Tai puikiu bobų pamatytu, 

Jagu katra ant dantų payma, 
Tai jau ne buna gana.

Du vaikynai in viena stuba 
nuėjo, 

Tai dalaikyti ne galėjo,
Kada bobos vos ausu ne nu

lupo, 
Kaip ant juju užklupo!

Barnsville, Ilinojuje, 
Tai rote pasiutus gauje, 
Tai gyvulei ne žmonis, 
Tai laukynei pagonie.

Pasielgė szuniszkai, 
Ir kiauliszkai,

Be szlubo gyvena, 
Piktina dorus ir gana.

Per dienas girtuoklauje, 
Ir Nedelomis nepasilauje, 
Bažnyczios ne reikalauje, 
Ne ejna pas deiczius ne in 

kitur kelauje.
O tos pasiutbobes, 
Girtuokles dydeles, ' ■ 

Kaip vyrai in darba iezejna, 
Tuojaus in kuopa suejna.
Tada kad laka tai laka, 

Pakol suvis ne nusilaka, 
Bus gana, kitu kartu duosiu, 

Susimilejimo ne turėsiu.

Tik Ohajui ižgirdau puikes 
naujenas, 

Kraustėsi nuo burdo vyras vie 
nas, 

O kad ylgai buvo,
Tai su bosais grąžei apsibuvo. 

Kada jau baksa yminejo, 
Tai užmokėt ir už burda no 

rejo,
Gaspadoriaus klausė, kiek už 

burda reike,
O jie sako: pas gaspadinia 

nuejkie;
Ae? apie tai ne noriu žinoti, 

Ne piningu ymineti.
Gaspadine buvo virszuje, 
Na ir nucimpino pas jaje, 
Labai ylgai jis ten sėdėjo, 

Verke abudu ir dejavo.
Na ir teip susilaikė,

Jog burdingieriu velei pasi
laikė,

Tokis burdingbosis “szvine,” 
O jo boba szuns koje paeku 

tine.

Klevelande juoku buvo, 
Kaip bobos ir mergos ant lai 

dotuviu pribuvo, 
Mat nieko ne žinojo, 

O kada iszsižiojo, 
Pradėjo apie deszras kalbėt 

Ir juokus daryt. 
Merginos pagiedojo grąžei 

O ir viskas butu gerai, 
Nes kada vaikynai po tam 

iszejo, 
Ir namon ejti turėjo, 

Merginos ne leido, 
Kerszino, kolojo, 

Ir stenėjo.
Kada vienas vaikynas atsi

klaupė poteriaut,
Viena naszle bandė jin per- 

griaut, 
Pribėgus kaip stūmė, 
Vos grabo ne sukule.

Toki szposai ne ant szermu, 
Tai szirdeles ne prie geru žmo 

niu.
» *

tai bus, in Detroitą 
pleszkesiu, 

mažai žinių suran
kiosiu,

Bet dabar ne galiu, 
Ba daug kitokiu reikalu turiu.

ft
Kas bus,

Kur ne

Senatos bausmes ant kuriu 
pecziu silsejosi apsudinimai 
in kėlės adynas septinias va- 
gystas ir vienuolika provu uez 
sumuszima, atsiede už žalo eta 
lėlio, o viriaueias isz juju pa
liepė atvest pirma kaltinyka 
ypatoje Jadvigos Jagutienes.

Žandaras invede boba, pas 
tate ja prieszais tribunolą o 
perdetinis perskaitė isz aktu:

— Esi Jadviga Jagutiene, 
metu 27 gymus isz Walios, ne 
vyruota, tarnaite, nekorota.

— Praszau ezviesiaueio su
do.... atsiliepe apkaityta.

— Ne praszyk tiktai klau
syk. Prokuratorije apkaltina 
tave už tai jog paemiai Luka- 
szienei be josios žynios kare
lus vertes 25 rubliu del savo 
locnos naudos, nes liudytoje! 
pripažino fakta vagystes yra 
tikras ir patvirtintas.

— Praszau guodotinaue tri- 
buloraus....

— Geriaue prisipažink, tai 
eudas sumažins tau bausme.

— Praszau pono prokurato
riaus, tai ne asz!

— Na, jagu užslepi, tai lu- 
dy'ojei iszaiezkins. Seskie te- 
naie sau ant suolo. Povilai! 
paezaukie Judintojus: Joną 
Rateli ir Lukasziene.

O kad tribunolas turėjot 
ant apsudinimo septines va- 
gystas ir vienuoleka už sunkus 
pažeidymus kūno, tai del 
greitumo pate perdetinis isze- 
me degute isz keezeniaus pa
traukė viena ranka ant kelnes 
ir uždege žvakes stovinezias 
prie križiaus, Žandaras inve
de ludytojus, perdetinis paan
trino prisiega ir josios svarbu 
ženklinimą.

Ludytojai vienas po kitam 
pripažino kaip mate Jadviga 
ymante kardus isz skrinios, 
prokuratorius pasakė: jog kal- 
tinyke neprisi pažysta prie kal
tes per ka suniurnėjo:

— “Septem meneses! ’ (sep 
tinis menesius).

— “Cum vota!” (sutinku 
paantrino antras. —

Treczias linktelėjo su galva 
o perdetinis apgarsino vyroka 
apkaltidamas Jadviga ant sep
tiniu menesiu in kalėjimą ir 
užklausė:

— Ar priimi vyrcki ar 
ne?

— Praszau szviesaus su
džiaus ir visos kancelarijos....

— Ne praszyk, tik kalbėk 
ar priimi vyroka ar ne?

— Nes praszau paguodoti- 
no sudžiaus, tegul mane isz 
klauso! Asz....

— Tai ne pryimi vyroko ?
— Asz ne žinau daugalis 

sūdžiau, ba asz vadynuosi Bry 
gydą Pagada ir esmu czionais 
atgabenta kaipo ludytoja isz 
Mauryszkiu....

Perdetinis ne klausdamas 
pabaigos ka turėjo kalbėt bo
ba, sudrėbėjo visas isz piktu
mo trenke knygas ant stalo ir 
paszauke su visa g arkle:

— Povilai tai tu jerozoli- 
miszkas asyle, paszauk czio
nais Jadviga Jagute! o kad 
tave velnei pagriebtu! puse 
adynos laiko praleidom ant 
nieko o czionais septinios pro
vos už vagysta ir vienuoleka 
uz sunku pažeidyma kūno! 
Greicziau!

f KOKI TURITE KRAUJA?
i JEI JIS SKYSTAS, SILPNAS, NEVALUS, TAI

TiCt jį rT,r’ f Nuvargę ryto meta, kaip ir vakare 
% A I K < Apsunkė ir mieguistiLdUrk 1 Į P]lni iszberimu
Bandėte szio ir to, bet niekas jums negalbejo; bet

Severos Kraujo Valytojas^
(SEVERA’S BLOOD PURIFIER)

pagelbės.

Praszalina isz kraujo nevalumus. Naikina iszberimus ir spauguezius.
Padeda žaizdoms, puliavivoms ir kitoms odos ligoms gydyti.
Padaro krauja sveika ir gyva. Preke : : $1.00.

SEVEROS NERVOTONAS į
(SEVERA’S NU'RVOTON) •

SUSTIPRINAMAS VAISTAS IR GYDUOLE NERVU SISTEMAI. f

Ramina sujudusius nervus. •
Maldo susierzinimą, nemiga ii' nerama. į
Praszalina dvasios apsunkima ir abelna nervu nusilpnėjimą, ų

reke : : si oo. ė

I SEVEROS GYVASTIES BALSAMASI
(SEVERA’S BALSAM OE LIFE) |

® Praszalina Visokius Pilvo, Kepenų Ir Žarnų Sugedimus. ?
Sustiprina virszkinamuosius organus.
Paragina sustingusias kepenis veikti. Preke 75c.
Gelbėja prigimeziai maista perdirbti.

Parduodama visur Aptiekuose.
Visada reikalaukite tikrai Severos Vaistu, kitokiu neimkite. 

Del Daktariszku Patarimu raszykite in

C!’vrs
■■ ■ ’

638 Penn Avė. 
Pittsburgh, Pa.

Dr, KOLER
Lietuvių

Gydytojas

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslu šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšuvoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšuvos ligonbučiuose, o paskuti 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo lik pri 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

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

Ncnaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. T RIPERĮ 
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne. tai pinigu- 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei 
nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu į 18 dienas 
Ar jautiesi mažuni. jog neturi tos pačios vyriško' 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtun. 
būti vyru.

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

IIYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai 
j 30 miliutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randas 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimą 
uusišlapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kiti) ženki 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš tšgydat 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauj* 
.šgydau trumpam laike ir ligoniui neteik per 
.raukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakari 
Pėlnyčiomis iki 5 popiet. Nedėliomis iki S 

popiet. Ateikit tuojaus.

Ar Keliausite i Lietuva ?

Introligatorne. -
IPDlBBTUVli. KRieD.

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorka ant dipo.

MES dastatiseine Jusu baksus ant laivo.
MES duoseme Jūmi nakvine.
MES pastoroseme del Jusu pasz.porta.
MES palidieseme Jumis ant laivo, 

atsiszaukite i

Eastern Transfer Co.
(A. BALTIEJUS, Prezidentas) 

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

gražiausei aprūpinti.

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

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasotus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
Sid W. Soruca. Mnhnnov Cltv.

^ofcoitoHoitoIiioaoltoKoaoJtoHolioJioHoitoHoHoJaofcoJtoHoaoiioltoato* 

ĮSimon Sol of 2303„»: c™D?hs-s- j 
o 
K o

Pittsburgh, Penna*
NAMINI DAIGTAI, KARPETAI, 

1’ECZIAI, KLIJONKES IR KITOKĮ 
g NAMINI DAIGTA.

Parduoda už pininga arba ant lengvu o 
iszmokeseziu. Szitas sztorasyra visados 
pilnas kostumeriu už tai kad gera tavora g 
galima gauti už pigia preke. Galite O 
BUczedyt pas mus nog 33 lig 40 procentą J 
ant pirkiniu. Mes norime kad visi q 
lietuviai isz Alleghenes pavieto pas mas 
atsilankitu ir butu muso kostumeriais. £

citoatoatopioaęuKv o*o«?o»to»to»ęQuoRORoitoROROitoito o«ęor.o>ęoRO>ęoni

UŽDĖTA 1887.

I ĮJN10N RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK 9125,000. SURPLUS IR PROFITS >300,00®.
Ssv.Valat. Raidai tiri niu Banka ndeti ptiiifv.

Mokame antra procentą ant audetu pininga 
; Procentą pridedam prie tavo piningu pirma

diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
j ar atneszi parodint knygute ar ne.

% Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą an
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelia.

HarriMD Bali, Prezidentas.
F.J.Naonaa, Vicc-Prezidaataa* 
W.H. Kokler Kaaijeriaa.

... Sibateais...
9 ryt« ly( U

Galybe Mokslo!
Nors esi silpnas ir tavo sveikata sukliurusi, esi nuvargęs, o ligos nesveikumai 
kaip akmuo slogina, skausmai iš viršaus ir viduriij vargina ir jautiesi kaip 
sumankytas, tad bereikalo nustoti vilties linksmo, laimingo gyvenimo.

Kiti! ir gydeisi su kokiais prirūgusiais, be vertės, patentuotais vaistpalaikiais, kaip ir pas 
bemokslius daktarpalaikius—šiulenus ir delei humbugo X Rei, su kuom jokios ligos negali sora-

Bet kad tikrai nori pastoti sveiku,

“Lietuviszkas
Dainorius”

SUSIDEDANTIS ISZ

390
Visokiu Dainų

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

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

=■: Adresą vokite :=
W.D. Boczkowski-Co

=« Mahanoy City, Pa. ,

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

t:i<l kreipkis prie tikros Galybes Ir Mokslo Daktaru, In Phlladelphlos M. Klinika, nes čionai 
netik teisingų, augšto mokslo daktariškų rodį apturėsi, bet ir goriausias liekarstas, ypatingai 
prie kiekvieno ligos apsireiškimo pritaikytas, kurios tik raudasi aut svieto ir žinomos kaipo 
geriausios, iš visų šalių sugabentos j Kliniko Laboratorijų, o busi išgydytas ir džiaugsies gera 
sveikata kaip ir gausybės širdingai dėkavoja D-rui Klinikų.

Iš daugybes, pagal prašymą, nors keletą vardų talpinasi:
Mr. Jonas Fcrančukas, 515 Andrews avo., Youngstown, O. Mrs. Barbora Bcleckene, 906 

Walnut st.. Racine, Wis. Mr. Jos. Guslis, 534 Clinton live., Rochester, N. V. Mr. Jonas Ause- 
viče, 9ti7 N. 3rd St., Philad'a, Pa. Mr. P. IlorstaviSe, 723 Hancock st., Philad'a, Pa., Mr. J. J. 
Makauskas, 113 E. 8 st., Kewanee, III., ir daugybės kitų išgydyti nuo visokių ligų.

KAIP DAUGEL). TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
PHILADELPIIIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų liekarstų, išradimų ir pagerinimų, 
teip kad kitur niekur geresnių liekarstų negalima gauti. Čionai, apart kitų, yra gabus specia
listas daktaras nuo vyriškų ligų.

JEIGU negali priimt asabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkiu, o gausi rodį, pamokini
mus, reikalingas liekarstas ir ant vietos namieje išsigydysl. Apturėsi tikrų sveikatai pagelbųnuo 
visokių ligų, kaip VYRAI teip MOTERYS, bei kurios lik varginimui užpuola: kaip šviežių, 
teip už-i»e'iėjusių, kaip ir nuo tų, kų kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, ne- 
klaidžiojant, šiuom adresu rašyt:

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 lietuvių I’li 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 perskaityk Tik viskį (lažinosi, kaip tų knygų perskaitysi. Kad tai visuomenės naudai 
Išduota, kiekvienas apturės tų knygų dovanai, kuris tik prisius 4 c. markėms už prisiuntlmų.
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Ponia Anais yra jauna ir 
patogi moteriezkaite, joe vy- 
rae-gi yra deputae ir, 
in savo paezia insimylejas. 
Kadangi ponia turi daug su
manumo, o vyras daug pavy
dumo tai suprantamas dalykas, 
kad ji savo valios niekad ne 
gali iezpiluyti tiesu kėlu. Pe
reita žiema ponia labai daug 
szoko su jaunu aficierum ku
rio pulkas potam tuojaus bu
vo perkeltas in Melem. Tai-gi 
dabar ne szoka ir rodosi susir
gus.

— Brangi prietelka-kalba 
abejodamas vyras— per daug 
kankinais reikalauji sudrutini- 
mo, tai-gi iszrasziau penkias 
deszimts bonku portvino.

— Esi labai geras— atsako 
ponia silpnu balsu.

—■ Tai-gi gersi alų?
— Kaip tai, penkias de- 

szimts bonku?
— Na taip.
— Jei tau bus malonu in 

tai žiūrėti, tai gersiu, 
man nieko ne gelbee.

— Del ko?
— Ne žinau.
Sueirupines vyras 

ežia daktara, kuris 
ateina. Yra tai jaunas žmo- ' 
gus, biski iezbales, bet elegan- j 
tas apsiejime, mylintis muzi- ] 
ka, tikrai moterų typiszkae , 
daktaras, kaip tai tuojaus pa- i 
matysime. Prieina prie gra
žios pacijentkos, dailiai pasi- i 
kloniojo, ima už rankos, iszsi- 1 
tieeusioe prie jo. i

— Pagalios atėjai daktare? i
— Pagalios? Ar tai iszme- i 

tinejimas? ,
— Užsitarnauji ant jo, dak

tare, kadangi del kitu palici- 
jentu katrų ir užsiėmimu pa- 
mirszai mane. Del prie mies- 
ezio Saint Germain apleidi 
serganezius kitur. ,

— Ar ponia isztikro e?i ser- i 
gauti ?

— Žinoma, daktare, ar to 
visko ne matai ?

— Matau, ponia esi mizerio 
ke, matau net maža ir lengva 
karezti.

— Ar tame yra kas pavo
jingo?

— Gal paskui, bet dabar 
reikalingas pasilinksminimas.

— Už nieką, daktare.
— Tai pasivaikezeziojimai.
— Ir tas ne.
— Kelione.
— Tas butu ne blogiausia, 

taip, tas man tai-gi ir reika
linga, reikia czysto kaimo oro.

— Mielinu, kad Pireneju 
oras poniai butu labai naudin
gas.

— O ne!
— Tai Delfinais.
— Ir tas ne. II
— Ar ne turite tamstos bent 

kokios locnybes Delfinate ar 
Pirenejuose?

— Kad butu ir taip, tai kas 
tai ? Ar tai gyventi ant savo 
locnybes galima pasveikti?

— Tai gal kur aplinkui Pa
ryžiaus?

— Atminei, daktare.
\ — Paryžiaus apylinkes yra 
labai sveikos. Tai-gi Versal 
arba Fontainebleau?

— O, ne.
— Gal Melem?
— Taip, taip, daktare. Pa- 

mislyk tiktai, kad tenai nužiū
rėjau puiku vasaros narna su 
parku 30 akeriu didumo. Ma
žas ir meilutis namelis ir ma
no vyras jo ne nori pirkti, sa- 
kydamae, kad ne nori paju
dinti savo kapitalo. Tegul po
nas pasako, ar galima žiūrėti 
in tokius niekus, jaigu reika
linga tas mano sveikatai, jaigu 
man reikalingas atsileis.

— Isz tikro nesuprantu to 
ponios vyro prieezingumo, jai- 
gu jisai yra viskam prieezingas.

Ach, daktarai, pasitikiu ant 
pono persznekejimo, tik pa- 
inislyk, ežia apeina apie pono 
kuracija, kuri padarys ponui 
rekliama.

— Tokioms grąž om aku
tėm ir lūputėm prieezintiee ne 
galima, net paežiam daktarui.

Tai-gi daktaras tuojaus ei
na in vyro kambari.

— Pono pati reikalauja ku- 
racijos— sako užsimislijes dak 
taras.

— Daktaras mane labai gaz 
dini.

— Nusiramink ponas, da
bar dar nėra nieko baisaus,

žinoma

bet tas

pakvie- 
tuojaus

Arthuras Rostron, kapitonas laivo Carpathia.
Jam priguli dėka už iszgialbejima daugel pasažieriu nuo 

laivo “Titanic”. Kada aplaike bedratini telegrama buk laivas 
Titanic skeneta,"būdamas tame laike 58 miles nuo tosios vie
tos, paliepė kanogreieziause plaukt in pagialba. Per 27 metus 
kapitonas Rostronas plauke ant mariu ant visokiu laivu o 
apėmė vadovista ant laivo Carpathia (isztarle Karpacia) tik 
keli menesei adgalos.

ale pono pati labai silpnai su 
budavota. Pernai metus pa
silinksminimai ja labai suvargi 
no. Tuojaus privalo Paryžių 
apleisti ir padusuoti šviežiu 
oru Pireneju arba Delfinato.

— Ak, mano Dieve,|negali
ma, kad be manes važiuotu!

— Tai-gi ir ponas su ja ke- 
liaukie.

— Tas negalima, mano pri- 
derystes mane neiszleidžia, pa
žadėjau prakalba saviems rink 
tiniams.

— Labai gaila, ale ponios 
sveikata neatbūtinai to reika 
Jauja, būtent iszeikraustyti isz 
miesto. Ar ne galima kur 
miesto apygardoje nusamdyti 
vasarai namus.

— O, samdyti, tai negeras 
reikalas, daktare, vercziau jau 
nupirkti.

— Kaip ponui patinka, ga
liu jum net vieta prirodyti.

— Szalia paties Paryžiaus?
— In valanda laiko ponas 

geležinkeliu gali davažiuoti ta 
vieta, taigi, man rodos, ponas 
gali politika su meile sugardy- 
ti. Priek tam, gal ponas myli 
vijūnus o tenai ju galima daug 
prigaudyt!.

Vyras yra iszginkluotas. Su 
padėka daktarui suspaudžia 
ranka, paezaukia notarijueza, 
perka gražu nameli su parku 
o ponia drutinasi persitikrini
me, kad Melem oras yra ge
riausias vaistas sveikatos patai 
symui.

Gaivoczius ir Karalius.

Tarp vaiku.
Asztuoniu metu Barboreli 

in savo drauge:
— Usz kokio tu norėtum 

iszteket, ar sztorniko ar drei 
verio ?

Devinto meto Onuka:— 
Asz ? asz niekad ne tekesu! 
Asz busu naszle, teip kaip ma
no teta Urezuli.

Naczelnikas in kancelista:
— Ponas Florionai, tu esi 

teip kvailas, jog kito tokio ne 
macziau. Ar ir tavo brolei to 
keis kvaileie?

— Ne ponas naezalninkia 
vienas isz mano brolu ira kvai 
lausee už mus visus.

Nasz:— O kuom jisai ira?
Kance: — U-gi jisai kun- 

ingu....

Du saluninkai.
— Szlekti czeeai ne žinia 

kas bus, tai ne uszsimoka ant 
saluno.

— Tai kodėl ne parduodi?
— Naje, — parduot o isz 

ko žmogus givensi.

Senoveje gyveno Makedoni
jos karalius vardu Aleksand
ras. Jin žinojo visas pasaulis. 
Jis ir dainose buvo apdainuo
tas. Jo garso visikrasztai buvo 
pilni. Ji vandino Didžiuoju. 
Tame paeziame kraszte gyveno 
žmogus vardu Diogenas. Vieni 
vadino ji =galvoczium kiti-gi 
pusgalviu- Jis gyveno verpele 
je (baczkoje) ir visa jo manta 
buvo lazda, krepszys ir ap
siaustas. Dar tureje jis puode 
Ii, bet pamatęs, kad vaikas ge
ria vandeni isz rieszkucziu, jis 
ir puodeli esant nereikalinga 
ir sudaužė ji. Karalius Alek
sandras užsimanė pamatyti szi- 
ta instabu žmogų. Su didele 
iszkelme pr-jojo jie prie Dio
geno. Diogenas tuokart gulė
jo ezalyj savo verpeles ir szil- 
des ant saules. Karalius priėjo 
visiszkai arti. Diogenas ne 
krust ir žiuri sau in karalių.

— Asz esu Makedonijos 
Aleksandras, — tarė karalius.

— Asz esu Diogenas, — at
sake ramiai Diogenas.

Aleksandras net akis pasta
te. Jie buvo papratęs matyti 
pataikavima, nusilenkimą; ;i 
garbino, priesz ji drebėjo bet 
niekuomet niekas teip ezaltai 
jo nesutikdavo. Szitas-gi žmo 
gus su nudriekusiu apsiaustu 
tartum jo ir nemato.

— Ar-gi tu nebijai manės? 
— paklausi jie Diogeno.

— Argi tu esi piktas?
— Ne, asz esu geras, — at

sake karalius.
— Tai kam man tavęs bijo

ti? — ramiai atrėmė Diogenas.
Aleksandra nustebino ezitas 

žmogus. Jis teip nepanaszus 
buvo in visus tuos žmones, ku
riuos jis pažinojo. Jis užsigei
dė euszelpti ji.

— Asz matau, tu esi varg- 
szas, — tarė jis, — tu nieko ne 
turi. Pasakyk, ko nori, vieką 
gausi.

— Pasisuk kiek in szali, — 
tarė Diogenas — tu man užsto 
jai saule; daugiaus man nieko 
nereikia.

Tokio atsakymo Aleksand 
ras ne sapne nebuvo regejes.

Galvoeziue-gi teee:
— Tu siūlai m ant urtus, bet 

asz esu turtingesnis už tave. 
Man užtenka mano verpeles, 
mano apsiausto ir krepszio 
Taugi negana visos karalystes. 
Visas tavo gyvenimas vieni pa
vojai; tu žudai bepleszdamae 
savo valstybe. Man gi užten
ka to, ka valdau ir man nieko 
daugiaus nereikia. Sakyk-gi 
dabar, kuris isz mudviejų yra 
turtingesnis ?

Aleksandras užsimąstė.

Tauszkeviczieni in daktara: 
—Ponas daktare visi dantie 

man iezpuolineja.
Daktarai: — Tai ne divai 

mano poni, liežuvis iszmuszine 
ja.

A-B-Cela
-ARBA PRADŽIA----- 

Skaitymo ir Raszymo 
DHL VAIKU. Ma.

Dievas viską mato.
(Pamokinante pasakaite del vaiku)

Tūlam mieetelije gyveno 
garsus ūkininkas vardu Zig
mantas, kuris turėjo du sunu; 
Joną ir Vaitiekų. Jonas jau 
pabaigė deszimtue metus ir jau 
du metus praleido mokelaine- 
je o Vaitiekus sulaukės septi
nis metus teip-gi pradėjo ejti 
in mokelaine. Vaitiekus ėmėsi 
prie mokslo smarkei o vos pa
simokino vienus metus, jau, 
žinojo tiek, kiek ir jo brolu- 
kas, už tad tėvas geriau ir my
lėjo Vaitieka.

Vaitiekutis kada pareidavo 
isz mokslaines, niekados ne
praleisdavo luošo laiko ant 
niek. Ymdavo in ranka kokia 
knyga, skaitydavo pasakaites 
ir ietorijes del senesniųjų, ku
rias visi mylėdavo klausyti o 
Jonas niekad neužsiymdavo 
skaitymu tik praleisdavo laika 
ant siautimo su kitais vaikais 
kalbėdamas, kad skaitymas 
knygų tai yra nereikalingas 
užsiėmimas.

Jonas tik per prievarta 
skaitydavo kad tėvas jin pris- 
pyrdavo su botagu.— Jonas 
nemylėjo savo broluko už tai, 
kad nuolatos skunsdavo tėvui 
už mažiause bloga dalyka.

Viena ;diena kada abudu 
brolei ėjo ant piet isz mokelai- 
nee, buvo abudu labai iszal- 
kia. Kada abudu brolei pri
siartino prie kokio tai sodo, 
kuris buvo aptvertas augszta 
tavora. Ant tvoros kabojo ap- 
sunkytos szakos su obuoleis. 
Kada daejo prie abeles, eztai 
keli obuolei nukrito ant žemes 
tuo prie ju kojų. Jonas pasi
lenkė paymt obuoli kalbėda
mas:

— Matai broluk, tieje obuo
lei nukrito kaip tycze laukda
mi mus atejnant, norints da
bar truputi paeidrutinsim. Jo
nas pakele obuoli nuo žemes, 
nes Vaitiekus jam tarė:

— Ne ymki broluk tojo 
obuolo nes tai nepriguli 
tavęs.

— Del ko ne turiu ymti? 
Jago mes ne paymsim tai atejs 
kiti ir payme. Juk niekas ne 
pamatys.

— Jonuk, tu kalbi kad mus 
niekas ne pamatys, bet dirste
lėk in dangų ir ateimyk, jago 
mus niekas ne mato ant žemes, 
tai Dievas danguje mato tavo 
darbus.

Jonas paraudonavo kaip 
vežis isz sarmatos, numėtė 
obuoli ant žemes ir stovėjo 
nuleidęs galva. Po valandėlei 
atsiliepe in Vaitiekų:

— Gerai tu, broluk kalbė
jai, net man nesmagu pasida
rė; ejkim kagreieziause namo.

Kada pradėjo artintis nuo 
sodo iszgirdo ezaukenti baisa 
isz sodo:

— Vaikai, palaukit!
Jonas persigando labai ir 

ragino Vaitiekų idant bėgtu 
kagreieziause.

— Ko turime bėgti? Juk 
mes nieko blogo nepadarein.

Sztai sodauninkas atydares 
sodo vartus paszauke ant vai- 

1 ku:
1 — Milemi vaikelei, macziau

jus per tvora ir girdėjau juso

prie

visa kalba. Negražu butu, ja- 
go butumet eme obuolue be 
pavelinimo. Nes už juso tei
singumą, ejkitin soda su ma
nim. Vaikai ėjo paskui sodau- 
ninka prie krūvos obuoliu, 
liepdamas jiems ymti kiek tik 
pakele.

— Dabar Jonuk ymkime 
tuosius obuolue nes tai muso,— 
kalbėjo Vaitiekus.

Senukas priejas prie Vaitie
kaus tarė:

— Milem&s vaikeli, bukie 
visados tokiu kokiu eemi o už 
tai busi miletas nuo Dievo ir 
paguodotas per žmonis.

Vaitiekus pabueziavo senu
kui ranka už obuolus ir leido
si su broliu namon. Kada pa
rėjo namon, apsakė tėvui apie 
visa savo atsitikima. Tėvas su 
džiaugsmu paszauke;

— Matai Jonuk, visada 
klausyk savo brolio Vaitie
kaus o visada ant giaro tas 
iszejs.

Nuo tos dienos Jonas pasili
ko kitokiu vaiku- O ka tik no
rėjo daryt, vis klausdavo ro
dos savo brolo atsimindamas 
brolio žodžius tankei: “norints 
žmonis ne mato bet Dievas 
mato viską.”— Adomas Po
go rzelekis.

Gera stiliui motynos rodą.

KUR BUNA
Mano brolis Ignas Szveikauckas 

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

T. Szveikauskas.
Box 213 Divernon Ill.

Mano draugas Petras Zerkuozys, 
paeina isz Suvalkų gub., Mariampo- 
les pav., Barbieryszkio gmino, Bar- 
bieryszkio para., Rudos kaimo, 3 m. 
kaip Amerike, pirmiau gyveno Phi- 
ladelphijoi, o dabar nežinau kur, 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:

Ad. Dranginis.
Box 253 W. Frankfort, Ill.

Mano pusbrolei Juozas ir Aleksan 
(iras Jeraszai, 13 m. kaip Amerika, 
pirmiau gyveno Waterbury, Conn, o 
dabar nežinau kur, paeina isz Kau
no gub., Raseinių pav., Kelmas paoz 
to, Kelmas miesto, praszau atsi- 
szaukt ant adreso:

B. Jeraszas.
cor G th. and R. R. St,

Mahanoy City, Pa.

Mano pusbrolis Vilncas Ambroza- 
viez paeina isz Viniaus gub., Traku 
pav., Ezno vai., pirmiau gyveno 
Lauwrence. Mass, o dabar nežinau 
kur, jis pate ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

.Ino. Navickas
13 Caffrey St. Wilkes- Bare Pa.

Petriuk, paduok man van
dens: gerti noriu,— atsiliepe 
silpnai serganti ant lovos mo- 1 
tyna,— o dabar seek ežia prie 
lovos, asz senei jau norėjau su 
tavim, sūneli, pasikalbėti. Jau 
ežiu, kad isz tos ligos nebeatsi- 
keleiu daugiau, todėl noriu del 
atminties tau pasakyti keletą 
žodžiu. Petriukas, aszarae nusi 
szluostes, pabucziavee motynos 
ranka, tarė: ‘ Kalbėk matut”. 
“Jau tu, mano sunel, užaugai, 
bet neapsirinkai da sau stono. 
Jeigu eisi in stoną moterystes, 
dabok: jieezkok sau prietelkos 
geros, bet nejieszkok anos ant 
ulyczios, ne vakarais ant va- 
karuszku, ale rytais anksti 
bažnyczioje, vakarais prie kal- 
vasto; nejieszkok sau paezios 
gražiuose juoduose rūbuose, 
bet gerose namie austose dra
panose: žiūrėk, kaip akis ana 
savo valdo, nes mergaites, ku
rios savo akimis in visas puses 
szaudo, nepadorios; veizdėk 
ar anos drapanos czystoe ir be 
pletmu: tos kurios pletmu ant 
savo drapanų nemato, nemato 
anų ir ant savo duezios: tokia 
pati daugiau duonos nereika
lingai iszduos vienu pirsztu, 
kaip vyras abiem rankom, žiū
rėk anai ant lupu: uždarytos 
lupos, atviros akis rodo du- 
szioe ramuma: matyk, ar ana 
moka tylėti: nes tada ana mo
kes kalbėti: toliaus, dabok ant 
ranku, kaip ana imas prie dar
bo: ant galo dabok ant kojų: 
mergaite, kuri nuneszioja ba
tus kreivai ir lenda in dum
blyną, atneeza in trioba pur
vus, tokia neužlaikys namuose 
padoriui mažo daikto, bet ir 
didelio neinesz”— Pagal mo
tynos rodos Petriuke apsiženy-

1 jo ir buvo laimingas.

Vincas motuszas pirmiau gyveno 
Ledford, o dabar nežinau kur, jis 
pats ar kas kitas praszau atsiszaukt 
ant adreso: (^g1 o,)

Ant. Kilvis Ledford, Ill

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

Anele Kvietkite (gg *oą) 
426 Broad St. Bridgeport Conn.

Mano brolis Vincentas Bernotą pa 
eina isz Kauno gub., Raseinių pav., 
teip-gi Petras Balseris, Kauno gub.. 
Raseinių pav., turiu svarba reikalą 
jie pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso: ( gg o))

P. Bernotas.
Box 372. Benld, Ill.

W. Rynkewiczius 
-:N0TABIUSZA8' 

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy City, Pa. , . 
Apuenj* Mana* ir Nuniau Rakaadu Mg Ugnie*.

Kaataraa Baakiaū ir pardaviau Szipkarcxfa ast riaaHs LtaQBb 

4 Del Dranyyjcrin—
Priatataa puikai Sxarfan 

Jaoitai, Kepuraa, Karūnas 
Spilkaa ir Li.
Sn kokiu non raftaAn 

kaa-llnk Bcipkucata^

Lktrriuka Aceatva.
Perduoda Bzipkortea ant 
rūokiu drucziauidu ir 
reriaurio Laivu, 
fiuncaia Piningus ia 

Visa* Dali* Svieto 
treicaiauaa ir pigiam*, 
vfaė tia kuria per aiua 
luoto apia tai geria tina 

beduoda Doetovierae 
tai to ka aari mv« daM

Mano brolis Jonas Kaaperaviczia 
pirmiaus gyveno Kimmelton, Pa. 
apie 12 metu Amerike. Paeina iaz 
Suvalkų gub. Kalvarijos pav., Ru
daminos gmino, Strumgabales kai
mo, Rudaminos parapijos. Tegul at- 
siszauke ant adreso: (*£g oj)

Misa Mary Kasperavicz,
1157 W. Centre St.

Shenandoah, Pa.

M. VARZINSKAS
Lletuvlsekas FotografiatM

M5 E. Centra St. Mahanoy City
Pvfkei ir pifai autr&uk* ▼iBokaeFotofrafijat 
Padara Dldalui Fotografijai in malia if 
faadeda ia Baicaaa. ladoda ia Bpilkaa 
Kompaaaa ir 11 Parduoda viaokea Rot maa

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

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

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

W.TRASKAUCKAS
PirmutinU LUtuvUxk—.

GRABORIUS

Laidoja Kunaa Nurairuda. Paaamdi 
Rygintu ir Vadimaa del ParivaliQ^bn< 

Krauato Daiftua Utt.
Vlaka atlieka ka noperiauae ir puikiauat 
Jo rirsa minėtais reikalai! kreipki tea pa 
)in a buaita viaama uigan edin tai*.
520 W. Centre St. Mahanoy City

Naujausi apraszimai 
sluuczesi Dykai.

DIDIS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS M. D
Gydo pasekminglauslal visokias li

gas : vyrų, moterų, vaiku ir daro vi
sokias operacijas. Su geromis lekursto* 
mis jo paties sutaisytomis. Dr. Igno
tas Stankus jau šimtus žmonių išgydė 
katrie paliko ant visados sveikais, lin
ksmais ir jam dėkingi. Jis yra Vie
natini* Tikraa Daktaras Lietuvis Phi" 
ladelphijoj, pabaigęs daktariškus mok
slus Indianos Universitete ir baigęs<11- 
džiuju daktaru mokslu, The New York 
Post Graduate Medical School and Ho
spital.

Iš Daugelio Padėkavonių \
Kelias Čia Patalpiname.

A§ Jurgis LukošeVigė, 128 E. Superior st., Chicago Ill., buvau laba! 
slabnas ir turėjau kosulj, net buvau pametęs nodėjp būti sveiku, bet kuo 
met atsišaukiau pas Dr. Ignotu Stankų, jis už pirmo prisiuntimo gyduo
lių mane išgydė. Dėkavoju širdingai ir siunčiu $ 2.00dovanu gastlnčiaus.

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

Širdingai dėkavoju aš Jonas Požėla savo tautiečiui daktarui Ignotu! 
Stankui už išgydymą augančius guzus kakle ir sugrąžinimą vyriškumo 
1G01 Winter st., Philadelphia, Pa ■. -z

Turiu daugyl»ę padėkavoniu nuo merginu ir moterų už išgydymą nuo 
nereguliarišku 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 sąnariu, kaulu, strėnų ir Sdnu; 

nuo visokiu Ilgu, užkietėjimo ir nedirbimo viduriu, Išbėrimo, kūno nie
žėjimo, visokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, 
nuo ligos širdies, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku ligų, ne
uralgijos, drebėjimo sąnariu, nemiegojimo ir išgąščio, nuo greito nuilsimo 
ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo ir nuo visokiu slogu. Nuo visokiu už
krečiamu lytišku Ilgu ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi 
nuo visokiu moterišku Ilgu, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu, 
baltųjų tekėjimu ir gumbo ligų.

Vis! ligoniai kreipkitės pas daktarą Ignotą Stankų ypatiškai arba laišku 
be skirtumo, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose ša
lyse, o apturėsit širdingą rodą ir pagelbą. *

DR. IGNATIUS STANKUS,’ M. D.
1210 So. Broad st., Philadelphia, Fa.
Offiso ) Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare.
Valandos | Nedėliomis nuo 1 iki 4 po pietų.

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasei 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą,
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,’!
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų 1d ir isz

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujeneziu 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.

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

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas; RortA 2822.

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

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokia užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arčiausios Lygos kurie
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priešą pjovimo 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomai 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojinga 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti tas 
daugiaaše ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados isa- 
Sdin t-in trumpiauee laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo

likusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžia:
“Dingusia Pajėga” vyrui' 

issgydam ia 14 dienu.
“SilpauB Vyrm** ju kmia’ 
■agrūžiau in normatisskn

1 TJžtruointas Kraujas” te S 

uszo ar potasu.
“Stryktura” be peile b 

tkaedejima.
“Varicooele” gydau te 15 A 
“Siasxius” ir skaudolm dnoca

“Exienan” ir kitas panaszaal _ .
ligas iaxgydaa labai trumpam dienu-be naudojimo m«riku4> 
laike. "—  -----

_____ ______ “Paslaptingai Ligai** ia 3 lyg 
padejieaa in trumpa laika. 5 diena*.

■•Bumstiarms** visoki “Hydroeele” te M adyeoa,

Isztirinejimo komitetas apie nelaime Titanic.
Lig pakuliniam isztirynes pnežaste nelaimes laivo Titanic 

Suv. Steitu senato komitetas ir uždės kalte ant ko priguli. 
Tasai komitetas perklausineje visas ypatae kuriuos likos iž- 
gialbetos. Vienas isz locninku nelaimingo laivo vardu Ismay 
buna tirynejamae per taji komitetą, kurie sėdi prie stalo pa
ženklintas su baltu križium.

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 24351 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. Naudokytes 
greitai isz szitoa progos. Raszykite 
tuojaus ant adreso:

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

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo iij 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dali^ 
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtosv 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kaucelarije po vadovyste Karaliaus v arasziaus Notariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviemastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Fa
AGENC1JA P. V. OBIECUNAS&CO

Lengvas.

OFISOS ADINOS: Nog9 lyg 8ad.vakare, n I nrAn_ 626 PeilD Ave.
Petnyczoie 9 lyg 5ad. vakare. Nedaliomis ||| I jl| fl||7 2 Floor Front PIHchuro* Pa 
10 lyg 2ad. popiet. Gyyeniu Pittsburge MllfcUIUIlfc HUbDUrg, rn
jog 15 metu toj paezioj vietoj. Kalbame Lenkiszkai,Rusiszkai ir Vokiszka*

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 diėnų 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 greičiausčj. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33-rd St.# CHICAGO, ILL.

■ ______________ . ■, .1



Puikus Vasarini Siutai
Ižgialbeti isz laivo Titanic

Pas mus gausite geriaus 
pirkti negu kitiir.

Muso Siutai Vyrams ir 
Vaikams yra pasiūti pagal 
naujausios mados isz visokio 
ceikio, visokuosia koloruose. 
a-1. Ateikyte pamatyti o jaigu 

pirkaitė Siutą tai busite visame 
užganėdinti ii" nesisarmatinsite 
syietuj pasirodyt.

Pas mus teipgi gausite 
visokiu Vasariniu Apvedimu 
Vyrams ir Vaikams-kaipo tai: 
Skribeliu, Kepurių, virszutinu 
ir apatinu Apredaliu, Kalnieriu 
Nektaizu ii’ t. t.

Pilkite pas mus o 
sųczedinsiite pinigą.

RYNKIEVICZIA
233-235 W. CENTRE ST.

Žinios Vietines ISZ LIETUVISZKD 
KAIMELI!.

Mirė 
o 2.

ka-

— Gegužis pasirodė pui 
kei.

— Praejta menesi užgyme 
42 kudykei o 4 negyvi.
21 ypatos; 19 iez miesto 
isz aplinkines.

— Miešti szka valdže
necz privereze visus gyvento
jus ant apvalimo kiemus nuo 
visokiu ezaszlavu.

— Nedėlios vakara pripuo
la czvertinis susirinkimas Y. 
M. L. Ind. Klobo. Visi sąna
riai privalo pribūti, per pa
liepimą J. Ancereviczu sekre
torių.

Donora, Pa. — Darbai 
gerai eina, uždarbei nevienoki, 
iez kitur pribuvusiam darbas 
nesunku gaut.

— Parafijos reikalai gerai 
užlaiko, per etorone guod. kun. 
Misiaus. Teip gi ir Liet. Ame
rikonu klubas puikiai užsilai
ko.

Reikalingas.
Senivas žmogus kuris gali 

gaspadoriaut ir prižiūrėt na
mus ir paukezezius apie vasari 
ni gyvenimą. Lauko darbo ne 
yra, gyvenimas geras. Reika
lauju nežinoto žmogaus. Raszy 
kite kiek norite ant menesio.
( 48 °1) B. S. Yankaus.
Box 181. Indianapolis, Ind.

Reikalinga Darbininku
Reikalaujame agentu visuo 

se Amerikos ir Kanados dis- 
triktuose del pardavimo muso 
auksinu, sidabrinu ir nikelinu 
ziegoreliu ir lencugeliu viso
kiu gatunku. Galima parduoti 
mainierame, farmerams, fabri
ko darbininkams ir t. t. ant 
lengvu iszmokescziu po $1. ir 
$2 ant menesio. Mes mokam 
gera sanvaitine alga. Raeziki- 
te ka dar veiketi ir kiek gau
nate mokesties. Reikalaujame 
tik blaiviu ir teisingu vyro.
..North American Sales Co.

Box 954 Dep. 72. 
('18 °?) New York.

GERAS DAIGIAS TURĖTI

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Maio S t •. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVaistu,

S

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu 
žmonių kurie da niekad neturėjo 
sudėtus Ba.-ike Piningus ir ne yra 
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai 
labai parankus dalykas, mokėti visas 
“Billas” su “Czekiais” ir nereike 
pas save neszioti daug piningu.

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

Geras materiolas ir geras kriaucziu darbas, padaro 
gėrius Siutus.

Guinano Sztoras yra žiniomas kaipo sztoras geriu Siutu" 
del Vyriu ir Moterių.

Geri Siutai nesziojasi ilgiau ir gerinus iszrodo negu 
pigesni Siutai.

Biski isz pradžios dauginus kasztuoja bet geri Siutai yra 
geriausi ir pigiausi del j ūso pirkimo.

Guinano Sztorai Parduoda Tik Geriausius Siutus.
Mahanoy City, Shenandoah, 

Mt. Carinei, Lnndsford.GUINAN

— Panedeli prasidės krimi- 
naliszkas sūdąs Pottsville. 
Tarp skaitlaus provu randasi 
teip-gi keletą akivu provu iez 
Malianojaus.

— Gal ne visi žino, jog pa
gal paskutini suraeza, pasirodė 
buk muso mieste yra 33 fabri
kai arba dirbtuves kuriuose 
turi užsiėmimus 666 ypatų, 
locnininku 44, kapitolas iszne- 
eza $994,000 iezmoka algos 
$20,000, iszdirba moterijolo 
ant $868,000.

— Lietuviszkas^Benae su- 
siorganizavojo isz naujo ir ke 
tina laikytis druezei. Teip pui- 
kei organizacijei sarmata butu 
nupult.

— Ar-gi negeriau užsimo- 
ket taksas ant ofiso ne kaip 
turi jus už skvernu traukti ant 
stoties kada kur važiuojete, 
Ana diena davėsi matyt toki 
regėjimą jog net žmogui tulžie 
kone 
muso 
neje.

Racine, Wis. — Darbai 
gerai ejna czionais vidutiniai, 
kas ne tingi tas dirba, bet pri
buvusiems isz kitur sunku dar 
bas aplaikyti.

— Muso tautieeziu randasi 
czionais puikus būrelis, arti 
400 ypatų nes sutikimo mažai. 
Randasi czionais ir draūgyste 
Sz. Kazimierio in kuria prigu
li 60 sananu. kožna meta pasi 
rūpina kuninga ant iszklausi- 
mo Velikines iszpažinties 
du kartus. Dabartės per rūpės 
tingumą draugystes, likos už
dėta parapije po vardu Szv. 
Kazimierio in kuria daugelis 
Lietuviu prisirasze. Ant nelai
mes neįtikimas paky 
lo terp nekuriu parapijonu ku 
rie pakele mokesti ant korte
liu, nes kada draugyste turėjo 
viską po savo ranka tai ir 
buvo malszu . Geda, jog terp 
mažo būrelio Lietuviu ne 
kurie ardo taja sutaiką, kuri 
taip ilgai czion vieszpatavo. — 
Senas naris draugystes.

Ana

trūksta žiūrint kaip 
‘foreignerius” panieki-

— Rtdingo kompanije pra 
dėjo inleidinet mulus in savo 
kasiklas kuriuos buvo isztrau 
ke su nustoji mu darbo. Isz to 
duodasi suprast kad neužilgio 
pradės dirbt.

Mt. Carmel, Pa — 
nedelia atsiskyrė su sziuom 
svietu gerai pažinstama vi
siems poni Faleckiene (trum
pam laike po mirimui savo vy 
ro) motina ponios Czižauckie- 
nes isz Pittstono. Velione ture 
jo arti penkes deszimts metu 
ir likos palaidota utarnyke.

— Apie pradejima darbu 
nieko užtikrinanczio ne girdėt 
kaip tik tiek, kad vela su- 
szauks seimą in miestą Wilkes 
-Barre, ar priymt iszligas 
kompanijos ar ne. Teip, vis
kas stovi malszei.

— Palicijei pasisekė suymti 
tris vagius kurie nuo kokio tai 
laiko apipleezinejo czionaiti- 
nius kromus ir namus. Juju 
vardai yra Jonas Viktorie, Juo 
zas Dauksza ir Vladas Bajec- 
kis. Pauksztelius suėmė ant ar 
timo kalno senoje triobeleje 
kur teip-gi rado daugeli pa
vogtu daigtu verties kelolika 
szimtu doleriu.

Paveikslas parodo du vaikus kurie likos ižgialbetais isz 
nelaimingo laivo Titanic. Juju vardai yra Louis ir Lolo. 
Badai tomis dienomis atsiszauke isz Nice, Prancūzijos motere 
vardu Mme Nevralil kuri tvirtina buk tai jos vaikai, kuriuos 
tėvas paėmė su savim pamėtės jaja nes rado mirti gylumoi 
mariu. Žemiau matome ne kuriuos laivorius apsijuosia 
korkineis diržais su kuriu pagialba plauke per kėlės valandas 
pakol juosius ne ižgialbejo laivas Carpathia.

Parsiduoda Farina.
Puiki farma Roaring Creek, 

12 mihu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu girrios, 
teipgi 150 obuoliu medžiu vien 
obuolei atneaza $500 ant meto. 
Gera etuba ir didelie tvartas 
Pareiduos neperbrangiai arba 
atsiduos už namus. Atsiszauki 
te arba raezykite ant adreso.

Jos. Bendrick 
Pottsville, Pa.(i j)

— Ant Seventh uliczios ana 
vakara atsibuvo kare terp ži- 
do Tulino o Rausevicziu.. Lie - 
tuviszku “rupužiu” ir židiszku 
ganef a-goi buvo užtektinai. 
Be provu ir neapsiejo vieni 
kitus apskundė pas vaita. 
Priežastis kares buvo sumvszi- 
mas dukreles Rausevicziu per 
židuka Tulina.

Sacramento, Cal. —
Darbai eina vidutiniszkai.

— Oras gražus.
— Lietuviu mažas būrelis, 

dvi familijos, ir apie du pavi> 
nei ir visi sutikime gyvena.

— Dvi dukreles ponios Sa- 
kalienes isz Bukmautes kada 
praejtinejo pro plienine virve 
su kuria trauke karus po kre
keri likos pagautos per virve 
ir nutrauktos gana toli. Ele
na, 8 metu senumo, teip likos 
sužeista, jog mirė Aszlando 
ligonbuti ir likos palaidota 
seredos diena. Sabina, 14 me
tu senumo, kuri bego in pa- 
gialba savo sesutei, likos teip— 
gi sužeista, nes isz to pasveiks, 
teip-gi randasi ligonbuti. 
Kaip duodasi girdėt tai poni 
Sakaliene jeszkos užganadimo 
nuo kompanijos, jog geriau 
neapsaugojo taja vieta, kuri 
ne tik buvo pavojinga del 
praejgiu nes ir del darbininku.

Kaip Pasilikti Amerikos 
Piliecziu.

! Knygute Lietuviezkoj ir 
Angelskoje kalboje, turinis in- 
etatimus apie pilietyste, klau
simai ir atsakimai kaip iszimti 
popierae. Suvienytu Valstijų 
konstitucija, neprigulmybee 
dekleracija ir konfiderac jos 
straipsnei. Lietuviu Amerikos 
Ukesu Klobas matydamas kad 
yra reikalas kožnam likti pi- 
liecziu ežios szalies, iszleido 
szita knygute savo trueu. Kny 
gėlės preke tik 25^. Todėl 
norintieji gaut ežia knygele 
turi su užeakimu prisiust 25^ 
stempomis arba per Money 
Orderi ant szio adreso, (gp op) 
Lithuanian Am. Citizens Club.

372 Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y. I

Kad perkūnas nenubelstu.
Kuningas ant pamokslo 

draudi idant ne gertu alaus ir 
arielkos, ba jago kas giars, tai 
in ta narna kureme bus arielka 
o ir in ta žmogų kuris turės 
prie saves arielka, perkūnas 
musz.

Karta kuningas turėdamas 
svecziu, ne teko arielkos ir nu 
siunti berną in karezema, idant 
tasai parnesztu ka greieziause 
goreziu arielkos. Bernas sėdo 
ant arklio be balno turėdamas 
bertainuka žiuptuve ir kada 
grižo isz karezemos, pariszo 
žiuptuva su bertainiu arkliui 
po kaklu, o parjojąs ant klebo 
nijos, inbego in pakaju 
ir pasaki kuningui, jog 
jau pargabeno arielka, o kaip 
liepi jiam atneszt jisai atšaki:

— Atneszkite jagamaeti pa 
tis ba asz bijau....

— U-gi ko tu bijei.
— Kad perkūnas ne inmusz 

tu.
Iszejo kuningas laukan at

neszt arielka, o kada paregėjo 
bertaini pririszta arklui po 
kaklu pradėjo juoktis pilvą 
suemias ir paklausi, kodėl jie 
pariszo arklui po kaklu žiup
tuva su arielka?

— A-ha, jagamasti, ar nori 
te kad mane perkūnas užmusz 
tu. Juk per pamokslą eakete: 
jog tegul in ta perkūnas inmu- 
sza, katras gere ir taji, katras 
nesza isz karezemos arielka. 
Asz ne norėdamas, idant ma
ne perkūnas užmusztu, pari- 
szau arklui, tegul in arkli mu 
sza o ne in mania.

Visados pasirengęs jumis 
patarnauti.

Merchants Banking Trust 
Co. banka yra jumis naudin
gas tarnas. Gali būti apieku- 
nu ir administratorum. Ran- 
davoja baksukus del sudėjimą 
visokiu rasztu ir t. t. Moka 
procentą ant sudėtu piningu. 
Parodo kaip lengviausiu budu 
galima atmokėti morgeczi. 
Užsimokės jumis dėti pinin
gus in szita banka.

Fajieszkojiinas.
Profesoriui reikalingas asis 

tentas daktaras, tyrinėjimui 
apraszant laiszkuose ligų, szio 
se kalbose: Grekiszkai, Bulga- 
riszkai ir Prancuziszkai. At- 
siszaukiantis kad paraszytu 
laiszka paminėtuose kalbose. 
Turi'but gero mokslo dakta
ras. Adresuot: (/g °l)

The Philadelphia Medical
Clinic,

1117 Walnut st. Philada, Pa

RYt

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA. 
-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI JR GUEK ZJAUSI GARLAIVAI— 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yoiko o Rusijos beje kiti perstojimu.
ln Rotterdama 8 Dienas

«.J3 Treczla
148 Antra

1‘iima I____  i-r-__ r,______________ i_________ _____
A. E. JOHNSON & CO., (General Pmtpger Agti. i 27 Broadway, New York, N.Y.

JUSU KALTE.
Jeigu negaunat geros Aiielkos 

Pirkit pas savo Tautieti, kuris usztvirtina 
jus kad gausit geriausi tavora ka galima 
gaut. Pas mane galit gaut geros Rugines 
Arielkos nog $2 iki $8 už galioną. .Jeigu 
prisiusi t orderi ant $5 arba daugiau tai asz 
užmokėsiu už priiinutima.
l’asi 1 i n ksm y k i te K rnj a va i 
Nusipirkit Ruskos Arielkos, partraukta per 
mane tiesink isz Seno Krajnus $1.50 honko.
Prisiuskite savo adresa o gausit katalioga.

FR. STRAWINSKAS
1807 Carson St. S. S. Pittsburgh, Pa.

Polithania State Bank
Cor. 22<1. & Carson Sts.

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus moktfm 4-ta procentą, priskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes anl visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Uejeutalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. Kęjentelna 
kancelarija yra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalns o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus užpildyta greit ir teisyngai. Pinigu* 
siimczant paczedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Ei preso Money Orderi.

NE LAUKITE.

I niky te Malianojaus žmo
gaus rodą, 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 pamislinau 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 50o. baksukas. Agentai amerike 
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo, 
N, Y. Neužmirszkite vardo ‘ ‘Doans” 
ir neimkyte kitokia.

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentuotas regulatorir 
užsukamos isz virszaus, 
del moteliu ar vyru, 18k 

gvarantuot as ant 20 
metu. Siusem szita 
laikrodi visims C.O.D 
už$5.75irexpreso 
leszas iszegzaminavi 

•mui, jei nebus toks 
sakom, Nemokėkite 
nei centą,

ATMINKIT, 
kitur užmokėsite už toki laikrodi in $35 
Su koznu Laikrodi duodam Lenciugeli. 
Excelsior Watch Co.Si??™’;,,
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9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus' “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- 
ralus čigonu’’ “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25c.

8 istorijos. 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “z\pie 
Ragana, karalaite ir aficieriu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso mieles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite" Preke tiktai 25c.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius’’ 
mergina’’ “Užvydus 
Preke szitos knygos tik 25c.

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi ’ “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
••Jurgis Skaptukas’’ Preke 25c

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
tras ir krepesius’’ “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai’’ 
Preke szios knygos tik 25c

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
‘•Pranuko nelaimes” “Audra” 
‘ Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausme už szvksztunia’’ 
•‘Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” 
knygos preke tik 25c.

vyras

S zitos

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszinias isz pirmutines puses 
szimtmeczio, iszimta isz Lietu
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25c

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto’- “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25c

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos’’ “Isz mirusiu 
ftrisikele’’ “Dorybe veda in 
uime” “Debesėlis” Preke 25c

B istori jos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus'’ Preke szios knygos 25o

o

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.FREUNDJR.
1603 Carson St., S. S. 

PITTSBURGH. PA. 
(Duodu Trading Markei)

COVERING X
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Sziomis dienomis muso tautietis
Ragažinskas pargabeno visokiu 

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

Duokyte dabar orderi o bus jumiF 
pristatyta in namus,

B4-56 N. Main St., 
Mahanoy City.
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Aplinkinėj.

Praneszu kad as uždėjau Didžiause Drapanų 
Krautuve del Vyriu ir Moterių, senem ir 
jaunėm, už tai kviecziu visus Lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis 
patarnausu. Tiems ka atvažuoja isz aplin 
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig 
75c. tiems ka pirks tavora už $20 arba dau
ginus, o katrie gyvena Pittsburge ir pirks 
ta voro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. 
Tavoras yra visas naujas ir naujausios 
mados už neperbrangia preke, per szitus tris 
menesius 25c. ant kož.no dolerio pigiau. 
Galite pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu 
czisto aukso ir iszdtiodu raszyta gvararnija 
o nebusite apgautais. Neužmirszkite 
numera ir ulyczia. Viso giaro velijantis, 

S.LabanauckasįTpS“,

o

c
Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paczta ir 
apmokame visus kasztus Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie. Adresavokit

W. D. BOCZKOWSKLCO.
Mahanoy City, Pa.
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Gramatika Angliszkos kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiku Draugai arba kaip mokintis 
skaityti ir raszyti be moki. 15o. 
Naujai Budai mokintis raszyti be 
mokintojo - - 10c.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 
su paveikslais (apdaryta) 35o.

Viso $HŪK 
flc^Kas atsius iszkirpes szita 
apgarsinimu isz “SĄULES” ir 
$1 per Money-Order, tai gaus 
visas 4 knygas antOOo. piginus.

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

1 GAKLA1VA1: < ŽAK — KI RSK — BI SSIA
In Llhava 11 Dienu. | f Kurek.lo Vasario:Lituanla 24,

Klaea | '“rv A * I Vaearlo; Blrma9Kovo; Kurek
Klaea «50 “z Js'" >crto Į 2. . Koto.
K laea $75 | A ple daugiau* daeižlnoelte pat* muso agentui arba

. UsKiir:r UŽDĖTA 187O1U.
Atneszkite szita apgarsinimu ir su kožnu 

$1.00 pirkinu vyriu ar moterių apredalu gausite 
50 Ekstra Union Trading Stenipu 

(L’ž kurios gal ina gauti visokio tavoro.)
X ----:PARASONU SZTORAS:-----

b J.H.BAfENBREGGE2"S::”pi.ss'

Naujas PavasarinisTa voras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus. Teipgi visokiu 
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti, 
iri L _ fllnhn f mus dirba Lietuvaites.

Pi T 0OR 1 122 W. Center Str.
iilU U1UUU I Mahenov City. Pa

Lietuvisska AGENTŪRA IR KONTORAS BANKINIS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnatn name vertes $12,000.00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 

į/ visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiuncziu in prisakyta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsukimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: 
A. J KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

VISOS
MOTERIS

26 Metas Senas Lalkrasztis

VIENYBE LIETUVNINKU
(szeina kas Sereda Brooklyn, N. Y. 
“Vienybe Lietuvninku” didelio 
formato 12 puslapi), talpina moksli- 
szkus straipnius ,eiles, feljetonus nau
jausias žinias isz visos pasaulės, 
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir 
paezios Lietu VOS 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 Jubilejilli 
numeri, kuris liks tik istoriszku 
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
metu užsimokės $2. gaus ta numeri, 
kaipo dovana.

Užpraszom visas Moteris kurios geidže 
pasilikt ‘‘Sveikos ir Drūtos’’ pilnos givybes 
ir nioteriszkiimo, kaip tai kitados buvojau- 
n i stoję, pribūti) pas mane ir pamatitu ku 
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo 
ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk 
be jokios abejones.

Tokie dali kai yra per svarbus ant atyde- 
jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PR12URA ir gydimo ne kaip gau
tumėte namie no savo daktaro.

KA VIENA MOTERE ISZ 
SCRANTON SAKO.

Mrs. J. P. Phillipa pati miestiszko 
inžinieriaus Scrantone sako:
Dr. Alex. O’Malley

Wilkes-Barre, Pa.
Su Džiaugsmu daneszin jumis kad visisz- 

kai mane iszgydote nog sunkios rupi liros ir 
vėlinu kitiems ligoniams kreiptis pas 
jumis laigunori būti hzgydili be peilo arba 
pavojingu operacijų. Su Guodone

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

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

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszka i ir Lenkiazkai susikalbama 
ji 8Ubiraszoiua-

"VIENYBES ) Metams : : $2.00.
LIETUVNINKU" > Pusei Metu $1.00.

Prenumerata J Užrubežin $3.00.
Užsiraszyti galima visada

Kas nori gaut tik 
JIBILEJINI NUMERI 

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.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkafi 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
gutkias Lietuviszkas Gyduoles savo 

ztoruose ant pardavimo, kad^muiu 
tautieczei reikalaudami galetu'nuai- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduole a, 
kurias mes gvarantuojame.
Egi u tero No. 1..............................25c.
Egiutero No, 2............................. 50c.
Zmijecznik............2.5c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laužai............................. 35c.
Meszkos Mostis............................ 25c.
Trejanka......... .............................25c.
Linimentas vaikams....................25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c.
Liepiu Bahamas ....................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku............ 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

Kruvinosios..............................75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo...........60c.
Milteliai aptrtabdymui Galvos

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

Kojų..........................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto..............-d5c.
Gyd. nuo Grippo...... ......
Plauku apsaugotojas...................50c.
Muilas del Plauku..................... 10c.
Milteliai nuo

.25c.

.$1.25.

.35c.
Rožes Bahamas.......... ...25c.
Kinder Bahamas........ „.25c.
Bobriaus Laszai......... ....bOc.
Szvelnintojas................ ...36c.
Kraujo valytojas.......................$2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

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

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

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Koliestvas

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

Mainose 
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
Treinu.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanezius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane- 
szu jogei žmones su didelėm kolie- 
stvom galidesetkus tukstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus dorielu sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu 
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szuom adreso* 

B.S.YANKAUS Indianapolis, Ind.

No. 6
Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka . — . 

Mieste. Tik $1 už ButelL 
Teipgi ežia gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duoaite savo 
orderi o bus jums pristatyt®

keletą

NO. 6.
Visam

S. Norkewicz
408 West Mah«noy An.

LIETUVIO KRAUTUVE.
Malonus Viengencziai:

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

Žiedu, Kryželiu, Armo
nikų, Skripku visokiu 
Mužikalisku Instrume_ 
tu,Britvu, drukuojamu 
Maszinukiu, Albomu 
Potogjafijoms laikiti 
Istoriszku ir Malda 

• kningu, visokiu popieru 
Gromatoms rasziti su 

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5 tuzinai už 
$1 Perkupeziams 1,000 už $6 Magisz 
kos Kazyres $3. Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu. 
Didelis Szaltinis $1.50. Knygute ka 
pamokina kaip gauti amerikoniszkas 
popieras po 35c.

Maloniesite kreipkties su sziokaia 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn. N V

Lietnviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai, 
pigiai ir teisingai. Raszikite pas 
mane o gausite teisinga atsakima. 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokia 
Valgomu Ta voru ir Buczerne,

Franas Petraitis ■ Clymer, Pa.




