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Laikraszcziai pranesza, kad 
rengema Enciklopedija kasz- 
tais A. Olszewskio Clfcagoj 
iszleisti sustabdyta del to, kad 
darbininkams Jurgelioniui ir 
Laliui Olszewskis sumažino 
algas. Bendradarbiu butą 

'dipart Jurgelionio su Laliu 26, 
tie tapo žmones suvadžioti. 
K. Abramaviczius prof, assist. 
Dr. J. Basanaviczius, M. Bir- 
žiszka, K. Būga, P. Bugalisz- 
kis E. Galvanauskas, inžinie- 
ns M Grigonis, Dr. K. Gri
nius, P. Gudas, A. Janulaitis, 
kunigai A. Kaupas, Kriszcziu- 
nas, J. Laukis, P. Matulionis, 
M. Petrauskas, K. Puida, A. 
Purenąs, V. K. Raczkauskas, 
kunigas Szepetys, D. Szidlauc- 
kas, Dr. J. Szliupas, K. Szliu- 
pas, L. Vailionis, Vidunas, A. 
Voldemaras, kun. J. Žilins
kas, yra ir daugiaus pakviestu 
prie darbo per D. J. Basana- 
vieziu.

Sulaikymas tokio darbo ne 
smagei atsiliepia ant tu, kurie 
dėjo daug truso prirengime, 
nes tai ne pipke tabako iszru- 
kyt tokia uodega surinkt.

Kun. Kaupas buvo atsilie
pęs in lietuvius Amerikos kad 
surankiotu žinias isz apgyven
tu vietų lietuviais bet dabar 
muset jau ne reiks. Isz dalies 
ne galima tiketie kad toksai 
darbas butu visiezkai numes
tas szalin.
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Lenku Zwigzko N. organe 
“Zgodoj” randam sttaipsneli 
apibrieženti pagyromis buvu
sia Bostone konferencija 28 
Gegužio link Imigracijos. To
je konferencijoj dalyvavę net 
ir prakilnus amerikonai isz 
Massachusetts valstijos, sesi
jose vadovavęs Dr. Levan 
dowskis, kalbėjo lenkai ir 
amerikonas Charles F. Dole 
autorius daugumas moksliszku 
rasztu.

Birželio 11d. buvęs puikus 
tarptautinis koncertas kur da
lyvavo lenkai su lietuviais isz- 
vien. Apie lenkus kalbėjo Dr. 
Levandowskis, apie lietuvius 
F. J. Bagoczius. Po kalbai 
lenko Dr. Lewandowekio dai
navo choras lietuviszkas, po 
kalbai Bagocziaus dainavęs 
choras lenkiszkas. Tarp kitko 
“Zgoda” sako: “Geru yra daik 
tu kad lenkai ir lietuviai duo
das pažyti Amerikonam save 
senoj Mass, valstijoj jogei lai
kosi abeji iszvien.”

Niekas tokius iszvien veiki
mus ne gali peikt, jeigu len
kai kaipo žmones, pažysta ir 
lietuvius kaipo žmones ne no
rėdami kedent ne žmoniszkai 
kaip kad dabar darosi Lietu
voje tarp lietuviu su lenkais.

Socijaliatai jokiu bildu ne- 
iszkenczia nekibine tautinin
ku, ar ju organizacijų.

“Kovoje’ 26 No. Purvis su
pliekė net pustreczios szpaltos 
nagaiku lietuviszkiems bužu- 
jams, (biznieriams), tautinin
kams net ir Susivienyjimui 
i.ietuva A. ypatingai 27 Sei
mui.

Isz visko matyt, kad tauti
ninkai visiezkai ne nori bosaut 
ant socijalistu nes tai ne ju 
reikalas, bet socialistai ne pa
liauja tautininkus bei ju drau
gijos kibint.

Susivienijimas Lietuviu Ry
mo Kat. Amerikoj rengs isz- 
leist Susivienijimo Istorija nuo 
pat pradžių Susivienijimo už- 
sidejimo t. y. nuo 1886 m.

Kas žin rengėjau to veika
lo ar nepakreips teisingumą 
isz tikru vėžiu in szali

Kas kitas niautis su kaimy
nais lenkais, toli kas kitas 
niautis pjautis lietuviams su 
namiszkiais lietuviais kaip kad 
dabar daroma tarp lietuviu 
Amerikoje.

Tai vis progresas....

“Kova ’ sako— socijalistas 
yra darbininkas su gerai vei- 
kiancziomis smegenimis. Isz- 
eina teip— kad socijalistas 
darbininkas dirba gerai su 
smegenimis, o rankomis duoda 
ilsėtis.

Tautininkai dirba darbus 
rankomis, o smegenis valdo 
protą.

Del iszvarymo persiszow 
Szlez'joje m. Fryburge, per 35 
metus gyveno Franciszkus 
Pohl isz Austrijos, jau žmo
gelis buvo senelis 60 metu su 
kakes, gyveno isz savo pirsztu 
darbo. Žmogelis isz nežinomu 
priežascziu umu laiku gavo 
nuo valdžios prisakyma kad 
neszdintusi kuo veikiausei isz 
Prusu szalin, padavė praszy- 
ma, kad lauk ne varytu, bet 
tas ne gelbėjo, praszymas tapo 
atmestas. Desperavodamas 
žmogelis savo kaimynams pa
saka, kad jisai del tokiu neti
kėtu aplinkybių pats save per- 
szauses.

Viską savo name aprup’nes 
kaip reik, nuejas užsimokėjo 
patsai už graba ir persiszove. 
Gal buvo paiktelejas.

Galicijoj netoli Tarnopo- 
liaus Gajvose, mirė Katre Czu- 
batiene. Moteriszke tapo pri- 
derencziai palaidota. Gimines 
po szermenu tuojaus rūpinosi 
apie senosios Katrės palaikus 
kokius ten turėjo ypatingai 
skudurius ar paduszkas. Stu- 
boje mirusios, daugiausei apie 
palaikus rūpėjo dviemis bo
boms Katrės dukterei Dobrz- 
anskienei ir jos marczei Czu- 
batienei. Liekanas po mirusei 
Katrei, nori pasiimt jos duktė 
Drobrzanskiene, nenori duot 
marti Czubatiene; prie truks- 
mingu gincziu, susigriebė bo
bos už czuprynu, ilgos kudlos' 
buvo jau valisziui. Kilusi 
kiauru totorių batalija, užviri
no krauja ir vyru — Dobrzan 
skis užstojo savo paczia, Czu- 
batas ir brolis Czubatienia; 
Czubatai būdami pajiegesni 
szveite szvogeri uždrožiant ir 
seserei, Dobrzanski apszere 
Czubatai teip gausei, kad gra
sina net giltine.

būdas kanecz reikalauja refor
mų, jis esąs negeras. Studen
tai vėl priesz tai protestavo 
darydami lermus.

Czion iszsirodo dalykas ta
me, kad jaunas moksliszkas 
svietas žinodamas isz kokiu 
szaltiniu Carnegiui milijardai 
suplaukė, nenori girdėt mili 
jardiko kalbu nors josios butu 
ir nepeiktinos, jiems vis tiek, 
nes gerai žino kad milijardi 
kas ne yra tikras žmonijos ge- 
radejas.

Francnzijoj yra susitverusi 
katalikiszku moterų draugija 
su skaitliumi suvirez 400 tuk
stancziu ypatų. Visos tos mo
teris stiprei laikosi prie katv 
likiszkos bažnyczios ti ■ ū; 
draugyste vadovauja bažnj *i- 
ne katalikiszka herarchija.

Popiežius savo padavadyji- ] 
muos paliepė vyskupams, 
idant ezie insakytu visiems ka- : 
talikiezkiems kunigams kovoti 
kiek gali priesz sacijalizma. 
Nevisiems yra laiko stot in ta 
kova.

Nekurie lenkiszki ir lietu- 
viszki kunigai turi kovotis su 
parapijonais pirmiaus negu su 
socijalistaie, o stot in dvi kovi 
nėra teip lengva.

Philadelphijoj kunigo Mi
luko parapijonai rengia turėti 
manevrus prie kovos su kle
bonu. Klebonas Milukas isz- 
eivaiko visa parapijos komite 
ta, dabar jisai vienas sau ko
mitetas ir viskas.

Draugyste Ražancziaus su
sidedanti vien isz moteriszku, 
pirmiaus turėjo sąnariu apie 
100 dabar iszkriko gerokai, 
nes prie klebono pasiliko apie 
10, o kitos visos prasitrauke 
isz priežasties, kad klebonas 
norėjo būti tos draugystes net 

, ir kasierium be jokios nuo 
, draugystes kontroles.

Chinijos Respublika pasko
la 300 milijonu atmete del 
priežasties kad szesziu vieszpa- 
tyscziu bankieriai norėjo kon- 
troliuot Chinus ant iszduos 
paskolintis 300 milijonu dol. 
Isz tos priežasties keturi gabi- 
neto eanariai rezignavo isz 
urėdu.

Mat turtuoliai užsimanė but 
ponais ant paskolintu per juos 
pinigu.

Rumunijoje! falivarkelije 
Mikailene gyveno savininkas 
senukas Costachi Sturdza; per 
savo ilgaini gyvenimą senukas 
Sturdza niekados jokia liga ne 
sirgo, jautėsi visuomet sveikas.

Per Kalėdas pabaigė 140 
metus savo amžiaus, pradejaą 
150 meta senelis dabar nu
mirė.

Tai jau isz tikro tokio žmo
gelio per ilgas amžis.

Vienoje lietuviszkoje nedi- 
deje parapijėlėj, parapijonai ' 
su klebonu jau antri metai gū
žinėjas], isz ko klebonas in sa
vo senoviszkus parapijonus 
sznairai žiuri. Toje parapijė
lėj kaip buvo kitados, dabar 
velykiniu kviteliu nei a, tai

J . I
žmones atliekt spaviedni be 
kviteliu. Prigulinti prie Susi- 
vienyjimo L. Rymo Kataliku 
Amerikoje paprastai turi gaut 
paliudyjima klebono kad bu
vo spaviednej. Dabar neseniai 
nueja pas kleboną prasze pa- 
liudyjimo, bet tas nedave sa
kydama kad jie bedieviai ir 
trims paliudyjimus nedave. 
Jie sakosi kad tikrai spavied- 
nij buvę per Jurgines pas sve
timus kunigus, klebonas neti
ki del to, kad jo prieszininkai. 
taigi tie pasiliks Susivienyji- 
me suspenduoti.

Stasys isz tarpo suspenduo
tu bedavodamas sako te’p — 
Tema-Die jeigu nebutau bu
vęs vienkart su savo motere 

' prie spaviednes, tai nuo bobos 
gautau pagaikszcziuot, bet da 

’ bar kad abudu vienkart bu
vom, tai boba tik susiraukia 

i kleboną dimnei pagarbina ir 
po viskam, o asz ka bedarant 
tyliu sau ir garnį, tegul spen- 
duoja!

Anglijoj m. Londone ne si- 
nęi mirė savininkas kasyk-u 
Julius Wernher palikdamas 
apie 100 milijonu markih. 
Wernher tastamente paskyrete 
turtą teip: Likusei jo moterį i 
ir trimis sūnumis 73 milijonus; 
del inkunmo universiteto Pie
tinėj Afrikoj Groote Schav’5 
milijonus; labdaringiems rei
kalams 2 milijonu, kurijos 
padalins likusie snkrcsorĮai 
nas-zlei su sūnumis; kitus vis is 
iszdalins visokiems ligoniu- 
ežiams.

tautiezkosios gvardijos. Apart 
to pareikalavo da 167 tukstan- 
czius kitiems visokiems reika
lams.

Isz tikro gražus pinigėlis 
sziuose laikuose iszeina ant 
amerikoniszkos kareivijos, o 
tas viskas atsiliepe ant ezalies 
gyventoju keteros.

Sziu laiku begis, tai tik sko
lų ir sunkenybių glebis. Visos 
vieszpatystes, visi miestai, vos 
ir vos prie nauju reformų ir 
užmanymu bėga ir bėga lisda 
mi gilyn in skolas; skolintojais 
yra szaliu tureziai, o skoliniu 
kais vieszpatystes su miestais. 
Didesni mokeseziai (taksas) 
vos dauginusi ir daugiausi ki 
la auksztyn. Taksas savinin
kams namu, kila auksztyn na
mu randos, kila .auksztyn pro
dukcija, tik darbininku algos 
tai apobliuotas gana gerai. 
Viskas tas daro nepakeliama 
raszta žemaijai luomai in ku
rie ejmanavimus niekas nedirs
telia, tolei, kolei nesukyla mai 
sztai arba straikai, o sukila 
maisztai ar straikai atnesza 
abelnai visiems nesmagia 
szmekszla.. Tai garbingi ap 
szvietos laikai!..

Kova-gi garsingos vieszpa
tystes ir miestai gales isz sko
lų iszbrist, tai tiktai gal 
Vieszpats Dievas žino...

ISZ AMERIKOS.

Targowino 
turtinga knygomis 
historiszko turinio 

rasztu mokslui pa-

Neseniai mires Odesoj len
kas Aleksandras Targowini 
tastamentaliszkai paliko savo 
visa biblioteka Krokavos Tau- 
tiezkam Mažėjui, 
biblioteka 
brangiomis 
ir kitokiu 
raukiu.

Isz lietuviu gyvenimo ne
sigirdi tokiu dovanu niekur 
apart a. a. kunigo Burbos ir 
kun. Žilinsko kurie buvo su- 
dovanoja nemaž geru knygų 
Susivienijimo Lietuviu Ameri
koj Knyginiu, kursai po 16 
seimo per kunigu maloni kas- 
žin kur tapo palaidotas.

Garsusis Carnegie piniguo- ■ 
ežius Amerikos, yra honora- i 
riszku rektorium universitete 
Aberdeen Szkotijoj kuri titulą 
neseniai ten aplaike. Nusidan
ginęs universitete,'norėjo stu
dentams savo pamokinimus su
teikti, studentai ta piniguoeziu 
priėmė purvinais. Prie kalbos, 
studentai trukszma pakele tarp 
saves neiszpasakyta, eme 
szvilpt, ant triubeliu birbint, 
net 12 kelžiu sulaužė bombar- 
dyruotis ir t. t. Milijarderis 
Carnegie matydamas kad uni
versiteto studentai visiezkai jo 
rodos paniekina, kalba savo 
pertrauke. Profesoris Sputer 
propozicija davė studentams 
kad vardan universiteto stu
dentai iszreiksztu piniguoeziui 
pagarba; studentai propozicija 
atmete ir isz piniguoezio juo
kus sau dare.

Po valandėlės apsiramini 
mo, Carnegie vėl pradėjo kal- 

i bet priesz rūkymą ir girtavi 
ma, galu gale nurodė kad ang- 
liszkas raszlovos dabartinis

Parapijoj lenkiszkoj Kėni f 
s-ha ‘ Wis. po vardu SzveJno 1 
Kazimiero kilęs yra nemenkas 1 
subruzdejimas tarpe parapijo ' 
nu tos parapijos. Priežastis ! 
tokia: Parapijonai apsižiūrėjo 1 
kad ant ju turto (bažnyczioe) 
yra užtraukta skola 30 tuks- 
tmcziu dol. be parapijos jo
kios žinios, kur ir kam tie pi
nigai sunaudota parapijonai 
nežino. Ant paskolos doku
mentu surado parasza — var
dan parapijos Sabestian Mess
mer kaipo parapijos preziden
tas ir Michael Balon sekreto
rius.

Parapija szvento Kazimiero 
gerai žino, kad niekam neda- 
leido tokia paskola užtraukt 
kokia dabar pasirodė. Parapi 
ja dabar sakanti, kad nieka
dos tokia skola neat mokes, 
nes pasirodė, jog nustojusi sa
vo egzistacijos tuomi, kad tur
tas t. y. baznyczia su kleboni
ja esant parduota kokiam 
Williamui C. Niblack, kuris 
paskolinės ta 30 tukstancziu 
ant pirmos hipotekos ir pa
ėmęs sau nuo parapijos turto 
ditus.

Kas bus toliaus sunku sako 
“Kuryer Polėki” sužinot, nes 
jau praeina dalykai net supra
timą.

Parapijos žmones szniakas: 
“Pastatėme bažnyczia su kle
bonija, viską surupinom savo 
uždirbtais sunkiai pinigais, ir 
dar ateina vokietis, pajima 
musu viską ir tiesmokai par
duoda kokiam Niblackui.”

Tame praneszime kunigo 
vardas neimaiszta, bet isz tar- 
niu regisi, bene tik tie lenke
liai turi kleboną isz Pozna- 
niaus lenką, arba vyskupą va
dina vokiecziu kurie pasisko
lino 30 tukstancziu ant pirmos 
ipotekos.

Tai jau ne pirmiena, kad 
parapijonams nieko nežinant 
tampa ant bažnycziu užtrauke- 
mos skolos.

Trumpi Telegramai, j
§ Wilkes-Barre, Pa.— Du 

szimtai dreiveriu Nottingham 
kasikloje užstraikavo už tai 
kad keletą dreiveriu likos at- i 
statyti nog darbo. Isz tos prie i 
žasties visa kasikla negali i 
dirbti.

§ Regina, Kanadoje.—Baisi 
viesulą ka Nedelioj praėjo per 
szita miestą užmusze ne dau
giaus kaip 50 gyventoju. Isz 
pradžių buvo iszduota žinia 
kad apie 100 pražuvo, bet dar 
pasirodė kad tik apie 50 rado 
smerti.

§ Forty Fort, Pa.— Devy
nių metu sūnelis Povylo Ado- 
maiezio nuskendo Susquehan
na upeje ne mokėdamas plauk
ti. Kuna surado.

§ Lodz.— Studentas Blej- 
was, subjaurino asztuoniu me
tu mergaite ir jaja po tam nu
žudė ydant jojo szetoniszko 
darbo neižduotu, bet likos su
ymtas.

§ Shame kin, Pa. — Asz- 
tuoni pesztukai užklupo ant 
Jurgio Ramanausko ir teip 
sumusze, jog paliko jin už ne
gyva. Daktarai adgaivino Jur- 

' gi o policije suėmė peeztukus.
§ Minersville, Pa.— Mrs 

Bozukiene likos užmuszta per 
1 iszmetima isz vežimo laike pa- 

sibaidimo arklio.
§ N<w York.— Praejta 

menesi June, mieste likos 50 
ypatos užmusztos o 275 sužeis 
tos per visokius vežimus.

Linksmus.
— Ar tu apsipaczevai.
— U-gi kaip. ,
— Ir tekis esi linksmas!
— Ba matai pati pabėgo 

kitu.
O! tai kas kitas!

Prezidentas Taftas padavė 
kongresini reikalavima $1,- 
350,000 kaipo dadeczka kad 
butu duota kariszkatn depart
mental nes szi meta busią ma
nevrai reguliariszko vaisko ir

Isznesze truki iii 
padanges-

Bachimba, Mex. — Arti 
stoties Consuelo pasiklelei isz 
nesze in padanges truki su ran 
daviszku vaisku. Riksmas pa
žeistųjų ir mirsztancziu žmo
nių davėsi girdėt po visa aplin 
kinia. Suvirszum 40 kareiviu 
likos užmusztu 10 randasi 
mirsztancziu o in 60 pažeido. 
Vela sumiszimas Bostone.

Boston, Mass. — Vela ezio- 
nais atsibuvo maiszatis terp 
straikieriu o palicijos, kuriuo- 
je likos baisei sumusztas pali- 
cijantas, keturi kunduktorei ir 
vienas pasažierie. Musztine 
prasidėjo, kada 500 straikuo- 
jenti kundukterei ėjo in sale 
ant mitingo. Kas tokis pradė
jo paniekint viena isz kunduk 
toriu kada karukas ėjo pro ta 
vieta. Kunduktorius sulaikė 
karuka ir geide nubaust reken 
ti ir tas davė priežaste del 
musztines.

Moterų reikalavimai 
atmesti.

Rimas. Italijoj buvo refor
muota balsavimo būdas.. Prie 
pertaisymo balsavimu įstaty
mu, buvo inneszta kad ir mote 
ris taptų daleistos lygiai prie 
balsavimu su vyrais, bet val
džia visiezkai ta reikalavima 
atmete paiszkinant kad tai 
butu per spartus ant syk nau
jas žingsnis.

Moteris visur veržte veržėsi 
prie lygiu tiesu su vyrais. 
Suvienytose valstijose moteris 
nors balsuot negali sykiu su 
vyrais, bet czion ju tiesos ko
kias turi dabar kartais iszeina 
ant szeimyniszkos kartybes. 
Moteriszke viro visai neprisi- 
dingedama, pridaro _ namuos 
visokiu biaurybiu vyras negali 
ja bausti, o jeigu pabaudžia, 
vyra skundžia, apmoka baus
mes kurias reik sunkei uždirbt 
boba da didesnius ragus gavu 
si ne niekad nepaliauja Dau- 
giausei teip pasielgia moterie 
pi jokes. ■

Kuom daugiau vaiku 
tuom geriau.

Budapeszt, Vengrai.— Ne 
kurie sanarei geidže inneszti 
bila in Parlamenta, ydant mo
kėti darbininkams pagal dy- 
duma jojo szeimynos. J ago 
darbininkas (mekanikai) turi 
tik viena kudyki tai aplaikys 
$40 algos ant menesio; jagu 
turėtu du kudykius tai aplai
kys $80, už tris $125 ir 1.1. 
Mažesne klasa darbininku ap
laikys pusiau tuju algų.

Motore ir vyras iszpuole t 
isz orlaivio. i

Boston, Mass. — Motere < 
Ilarrieta Quimby ir W. A. P. i 
Wilard lėkdami ant orlaivio ■ 
ir kada buvo iszsikele 1000 
pėdu auksztumo, pasigadino 
orlaivis ir abudu-su dideliu 
smarkumu puolė žemiu in van 
deni “Dorchester Bay” abudu 
likos isztraukti isz vandens be 
gyvasties. Szimet jau 41 ypatų 
likos užmuszti per orlaivius.
Nantiko parapije 

iszkeikta.
Nanticoke, Pa.— Skrantu 

dyecezijos biskupas Ilobanas 
uždėjo keiksmą ant visu tu 
ypatų ka pasiprieszino pne- 
szais biskupa ir užvede prie- 
szais jin teismą ant atėmimo 
parapijos. Uždraudže visiems 
inejti in bažnycze po bausme 
o teip-gi ir laidoti numirelus 
ant kapiniu.
Nelaimes kasiklose

maži naši.
Washington, D. D.— Isz 

priežasties visokiu pagerinimu 
ir invedimo saugesniu užvedi 
mu anglių kasiklosia, nelaimes 
ženklivai mažinasi. Pagal ka
sikiu bjura tai praejta meta 
likos užmuszta kasiklosia tik 
2517 ypatų prieszais 2834 me 
te 1910.

Tris prigėrė szulini.
Elizabeth, N. J.— Ludvi- 

ka Kazlauckiute, 12 metu se
numo isz Lindeno stengdama
si ižgialbet savo broleli ir se
sute ir-kita mergaite Ona Pet- 
rovski isz szulinio in kuri in- 
puole, pati pražuvo. Vaikai 
inejo in skiepą atsivedyt, ku
riame radosi senas szulinis in 
kuri inpuole. Ludvika nulei
do savo plaukus ydant vaikai 
pagriebtu ir tokiu budu sten
gėsi juos ižgialbet, bet sunku
mas buvo per dydelis, intrauk 
darni Ludvika su savim.

Del merginos pavogė 
811,000.

Passaic, N. J.— Walteris 
Barberis paejnantys isz Vied- 
niaus, likos suymtas czionais ir 
nusiunstas in Ellis Island isz 
kur jin emigracijos virszinin- 
kai siuns adgalos. Barberio 
prasikaltinimas buvo sekantis. 
Paėjo jisai isz geru tėvu ir tu
rėjo užsiėmimą Botany audi- 
nycziose aplaikydamas gera 
alga, kuri neužteko jaunam 
isztvirkeliui, nes susipažino su 
patogia mergaite del kuriuos 
pavogė isz kasos vienolika 
tukstancziu doleriu ižbegda-

, mas in Amerika.
100,00 dokiniu darbiniku 

sustraikuos.
New York. — Darbininkai 

1 prie doku, užsiymanti prikro- 
• vimu laivu, nutarė straikuot, 

ant pagerinimo savo būties- 
Paežiam New Yorke, Brook- 
lyne, New Jersey ir Hoboken 
randasi 20,000 darbininku. 
Straikas prasiplatins po visa 
pakraszti Atlantiko o prie 
straikieriu prisiskirs ir kiti 
darbininkai.
Vanimano balonas truko; 

penki rado mirti.
Atlantic City, N. J. — Tuk- 

stanezei žmonių utarninko die
na regejo iszlekima milžimsz- 
ko balono in padanges su jojo 
padirbėjais (du brolei Vani- 
manai ir tris pagelbininkais). 
■Kada balonas radosi 2000 pė
du augszczio, milžiniszkos ga- 
žinis maiszas truko nuo saules 
karszczio; puolė in vandeni su 
savo aukoms. Visi užsimusze. 
Balonas kasztavo 100,000 do
leriu ir ketino su juom lėkti 
per mares in Europa.
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Pigus namai 
Shenandoah, Pa.

7 namai ant Lloyd ulyczios 
tarpe Bridge ir Union ulycziu, 
7 namai ant Raspberry Al. 
tarpe Bridge ir Union ulycziu. 
Galima pirkti po ’viena arba 
kiek kas nori. Preke tik $1250 
už kiekviena narna. Namai 
nauji. (g dag op

John F. Bradley.
arba Thorton M. Stout, 

Shenandoah, Pa.

Isz Rusijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Apie Kuningus.
Žemaicziu vyskupas Girtau

tas inszventino szios Žemaicziu 
klerikus ir kuningus; Jurgi 
Andrulaiti, Juozą Turonka, 
Juozą Gilvidi ir Adoma Vili
mą viezia.

Kaune mirė pralotas Ker- 
pauckas.

Arti Druskininkus mirė ku- 
ningas Franas Tamuleviczia 
kuris buvo seminarijos profeso 
ris.

Dega Siberijos girrios.
Dabartinam laike ant Siberi 

jos iszdege daug giriu ir lig 
sziam laikui da dega žmones 
pavasari uždege senąją žole 
o kadangi buvo didele sausu
ma tai ir insidege miszkai.
Uždrausta kirsti miszkus-

Vaszokenu ir Arslos dvaru 
locnininkams. Kauno guberni
joje, randas uždraudė kirsti 
miszkus kolei nesueis 20 metu.

Smarkus lietus.
Per Kazaniu miestą perejo 

smarkus lietus, kuris suardė 
ulyczias, nunesze daugybe vi
sokiu medžiu, sugadino van
dens trukius ir paliko miestą 
be vandens. Gyventojams pada 
ryta daug bledes.

ISZ VISUSZALIU.
S užmuszti važuodami

- nog pikniko.
Breslan. Prūsuose. — Asz- 

tuonios ypatos likos užmusztos 
nelaimėje kada grižo nog pik
niko. Nelaimingieji praleido 
diena ant ^pikniko ir kada gri
žo namon, ju vežimas likos in 
trenktas per ekspresini truki ir 
visi likos ant vietos užmuszti.
Nužudo savo vyra; liks 

pakartos.
Krokava.— Sudas Wodovi- 

cuosia apkaltino ana diena 
Frane Srokoszenie ir Ona Ba- 
lysziene isz Wozniku, pirmu- 
tinia už žudinsta savo vyro o 
antraja už pakvestinima prie 
žudinstos ant pakorimo Ba 
landžio menesije Woznikuose 
sudege tvartas kurioje rado 
suanglijusi kuna kokio tai- 
vyro. Isz pradžių mane buk 
pats uždege tvarta ir jame su 
dege, bet policije pradėjo szni- 
pinet ir ant galo pasisekė da- 
ejt buk lavonas yra tai kai- 
muotis Srokoezas, kuri pati 
nužudė su kirviu ydant nuo jo 
atsikratyt, paslėpė tvarte ir 
padegė. Tame darbe prigial- 
bejo jiai Balyeziene už kuri 
teip-gi liks pakarta.

Gaspadoris ir Bernas.
Tūlas turtingas gaspadoris, 

kuriam buvo reikalingas dar
bininkas, dagirdo, buk artina
me kaime randasi bernas, ku
ris kas metas maino vietas.

Atvykęs in ta kaima, ejna 
pas ta berną ir pasikalbėjas 
apie alga, pradeda klausinėti 
jo: “ar tu moki dirbti ? ar esi 
vikrus ir paklusnas?

— Del mokėjimo, asz jau 
viską moku ir dirbu greitai ir 
gerai, atsake bernas; tiktai isz 
ryto kojų ne galiu apsiauti 
greieziau kaip per valanda o 
kartais, tai ir ilgiau užtrunku. 
Toks jau mano papratimas 
nuo jaunu dienu. Bet apie 
darba ne yra ne kalbos, dirbu 
kaip žaibas.

— Na, tai gerai! Bet ir asz 
nuo jaunu dienu turiu papra- 
tima, esu labai piktas; kaip 
supykstu, tai visiems tenka ar 
tai botagu, ar kuo kitu, asz ne 
žiurau.

Tai-gi, gaspadoris ir ber
nas, abudu turėjo po paprotį.

Bernas susiderejas tuojaus, 
atvyko pas gaspadori ant tar
nystes.

Kožnas isz kaimynu galėjo 
suprasti, kaip jiems sekesi pui- 
kei gyventi.

Kada muso gaspadoris pri- 
kialdavo ezeimyna rugiu kulti, 
visi tuojaus kelias ir ejna prie 
darbo. Bet muso bernas pildo 
savo papratima: terliojas su 
savo nagynem, spjaudo, žo- 
vauja, keikia, tai vėl dusauje 
ir kojas aunasi.

Neiszvesdamas gaspadoris, 
palikes klojima ejna pirkion ir 
paregėjo, kad jo vaikynas tik 
viena koja apsiavęs saldžei 
sau knarkia. Na, kad gaspa
doris turėjo pikta papratima, 
pagriebė botaga, kaip ne pra
dės berną szventyti klausda
mas: ‘ar valanda, ar daugiau? 
ar valanda ar daugiau?” o 
paskui pridurdamas kalbėda
vo, kad jam dovanotu, nes jau 
jo toksai paprotys.

Bernas paszoko nuo suolo, 
nubėgo in kluoną, apsiavė ki
ta koja ir pradėjo su kitais 
darbininkais dirbti, o kiti ber
nai juokėsi isz jo. Nuo to lai
ko ieznyko jo jaunu dienu pa- 
pratimas o ir pate gaspadoris 
savo pikta būda užmirszo.



Buna szalta, žmonis rugojc, 
O kada užstoję karezczei, vela dejoje, 

Ir pons Taukaitis su savo draugu 
Dejoje, jog karsztije jam teip nesmagu.’ '

— Kur Taukaiczio draugas?

Ant to ginczas užsibaigė ir 
karalienes persiskire su piktu 
mu. Ant paskirto laiko abid
vi karalienes su savo tarnai
tėms pasitiko prie sales rodu:

“Atsitrauk in szali; szauke 
Brunhilde,” tas negali būti 
kad arklininko pati eitu pir- 
miaus kaialienes. “A karalie
ne!” O! o! juokės Kriemhilde 
“Ar tokia gali būti karaliene, 
kuri yra buvusi kito vyro su
gulove?”

— Ka tie tavo žodžiai ženk
lina?

— Mano žodžiai ženklina 
ta: kalbėjo Kriemhilde. “Zi 
nok kad nebuvo Guntheras ku 
ris tave apveikė ale buvo ma
no vyras Sigrifidas.”

— Tu isztarei žodžius, ale 
parodik man davadus?

— Ar tu pažinsti szita žie
dą?

— Tas žiedas likos nuo ma 
nes pavoktas keletą metu ad- 
gal.

— Ar pažinsti szita juosta, 
kurie regi pas mane?

Iszvidusi savo juosta Brun
hilde puolė ant žemes ir pra
dėjo raudoti liepdama kuo- 
greicziausiai paszaukti Gunt- 
hera.

Kada ji apsakė viską kara
liui Guntherui, tas tuojaus lie
pi paszaukti Sigrifida. Sigri 
fidas iszklauses ta viską pasa
kė kad jie prisiekė, jog jis 
apie tai nieko nežino ir savo 
paczia pavadino melage. Po
tato Sigrifidas nusivedęs savo 
paczia in atskira pakaju iezlu- 
po gerai kaili. Ta pati butu 
ir Guntheras padaręs nes vie
nas bijojo pradėti ba nesitikė
jo savo paczios apgalėti. Brun
hilde po nekurio laiko užmir- 
szo apie barni ale apie Sigrifi 
do prisiega kuo ji daugiau mis 
lino tuomi ji daugiau persitik
rino, jog jos ezvogerka kalbė
jo teisybe ir nutari Sigrifidui 
atkerezinti. Guntheras teip-gi 
suprato, kad Sigrifidas turėjo 
ta viską apsakyti savo paežiai, 
ba kitaip isz kur ji butu žino
jusi. Todėl ir jis pradėjo pik
ti ant Sigrifido.

Nors debesei neapikantos 
nuslinko ir Brunhilde apie ta 
jau kuone pamirszo. Bet senas 
Ragenas kurie nelabai užken- 
ti Sigrif da už jo szposus nuta
rė ji praszalinti isz kelio o jo 
karahete suvienyti su Burgun
dija, ir turtas Nibelungu turi 
palikti savaszczia Burgundijos 
karaliaus.

Viena diena Hagenas ta vis
ką apsakė karaliui Guntherui 
ka jis mano padaryti su Sigri- 
fidu. Guntheras pamislines va 
landa tari:

— Kad tas būti galima pa
daryti aez tam suvisu nebuezia 
prieszingas.

— Atiduok ta viską ant 
manes o asz viską padarysiu, 
■— atsake Hagenas.

Pirmutiniu užmanimu Ha- 
geno buvu desegti ar tikrai 
Sigrifidas yra nepergalimu. 
Todėl jis liepi Gunthera pa
leisti melaginga ganda, kad ne 
vidonai peržengi rubėžiu jo ka 
ralystes ir naikitia j6 gyvento
jus liepdamas praszyti Sigrifi
das in pagelba, o pats nuėjo 
pas Kriemhilde ir tarė:

— Paguodota karaliene ne- 
poilgo Sigrifidas su mumis isz

keliauja ant kares, o kare ži
nai yra pavojinga, todėl bran
gi karaliene patark man kame 
aez galeezia patarnauti jusu 
vyrui laike kovos, kad kas 
jam blogo nesistotu?

Kriemhilde pergazdinta ta 
naujiena meilei prasze Rage
na, kad jis apsaugotu jos vy
ra laike kovos.

— Bet kaip aez ji galiu ap
saugoti, kad jis yra iszsimau- 
des smako kraujuose ir yra ne- 
ingalimas

— Teip yra — atsake 
Kriemhilde, tiktai yra viena 
maža vieta ant jo kūno, kada 
jie maudės smako kraujuose 
nupuolė lapas nuo medžio ir 
prilypo prie jo kūno tokiu bu 
du smako kraujas tos vietos 
nedalipetejo. Ta maža žime 
yra tarpe jo pecziu ir aez pa
ženklinsiu ant jo drapanų su 
mažu križeliu. Todėl tu bran
gus mano Ragenai laike ko
vos ta daikta uždenk su savo 
skydu.

Hagenui to tik ir reikėjo 
Su nuduotu džiaugsmu priža
dėjo tai padaryti, bet savije 
ka kita mielino.

Po to pasikalbėjimo tuojaus 
liko apgarsinta, kad kares ne
bus ir kad nevidonai jau aplei
do ju žeme. Todėl dabar ka
ralius ant tos garbes iezkeli 
didele medžiokle. Prasidėjo 
medžiokle ir viena diena ka
da Sigrif das jojo su Guntheru 
ir Hagenu, pamatęs Sigrifidas 
upeluka nusėdo nuo arklio ir 
atsigulęs ant žemes pradėjo 
gerti. Hagenas naudodamas 
isz progos prijojės arti dure su 
smige isz visu pajiegu in pa
ženklinta vieta ir Sigr fidas at
liko ant vietos.

Jie parneszi kuna Sigrifido 
in staliczia Burgundijos ir ap 
garsino, kad Sigr fidas likos 
už murztas per laukinius. Bet 
Kriemhilde toms pasakoms ne 
tikėjo ale ji suprato kad ežia 
buvo darbas užsikeisintoju, ir 
pasirižo atrasti kaltininką ir 
jam atmokėti.

Dabar visi turtai Sigrifido 
prigulėjo prie jos ir ji visus 
Nibelungu skarbus isz urvo 
persigabeno in sostapile Bur
gundijos. Turėdama užtekti
nai pinigu pradėjo samdyti 
drutus ir garsius kareivius ir 
su pagelba pinigu pradėjo 
tverti prilankė del saves par
tija, kad progai atsitikus galė
tu atkerszinti Sigrifido žudi- 
tojams.

Hagenas ta viską regėda
mas persegejo Gunthera, kad 
jis apsisaugotu Guntheras 
supratęs savo sesers gudrumą 
liepe kareivams jos auksa pa
imti ir inmest in upe Rena 
kur dar ir szendiena ji saugo
ja vandenines deives.

Kriemhilde dabar suprato 
kas buvo j [nevidonai jos vyro 
Ji suprato kai jos brolis buvo 
Sigrifido nevidonu, Hagenas 
atliko darba.

Praslinko 13 metu kaip Si
grifidas buvo miręs kada vie 
na diena Karalius Etzel ateiun 
ti savo ambasadorių i sostapile 
Burgundijos bu praszymu 
Kriemhilde už paczia. Kriem
hilde apmislinuei gerai visa 
dalyka davė meilu atsakima ir 
nepoilgo pati iszeirengi su di
dele iszkilme in Etzelio sosta- 
pile Hunlanda.

Kriemhildei gyvendama 
per 12 metu su savo gudrumu

pasisekė apimti valdžia ant vi
su Hun’andii, kad ir pats ka
ralius jos klausė.

Viena katta Krien hilde pra 
szi savo vyro, kad nusiustu 
-iuntini pas jos broli in Bur 
gundija ir pakviestu in sve- 
cziusf Guntheras pakvietimą 
oriemi nors H •.genas jam per- 
d stinejo bet tas neklause it 
"mes savo geriausiu kareiviu 
1000 ir Ragena iszkelevo in 
Hunlanda.

Kriemhilde priemt juos la
bai meilei, bet Hagenas numa 
ne kad ežia kas gal būti slap 
tingo. Treczioj dienoj po pri 
buvimo Gunthero prasidėjo 
kareiviszki galinejimai ir Ra
genas užmuszi Milžiną Hun ku 
ris su juom galinejos. Nore tas 
buvo palaikytas už nelaime 
bet padart blogus jausmus.

Kriemhilde tuom labai Užsi
rūstino ir tuoj norėjo Ilagenui 
atkerezinti bet karalius Etzel 
jia perpraezinejo ir turėti kan 
try be.

Karalius Etzel turėjo viena 
aunu vardu Ortlieba ir kada 
szvecziai susėdo prie stalo jie 
perstatė savo eunu ir meldi 
szvogerio kad tas paimtu su 
savim in Burgundija del iszsi 
lavinimo kareivistos. Ragenas, 
kuris buvo piktas ir užvidus 
atsake su piktumu: “Tas jauni 
kaitis ant kareivio netinka nes 
yra silpnas”. Karalius už tai 
labai užpiko bet prie svecziu 
nenorėjo su tuom pasirodyti.

Kada jie sėdėjo prie stalo 
valgidami ir gerdami E’zelio 
brolis jaunas Bledel kuris sė
dėjo su Kriemhilde apreiszke, 
kad jis atėjo atkerszinti už 
emerti Sigrifido. “Teip”, szau- 
ki jis “tokias yra noras Kara
lienes Krienhildis” Hageno 
brolis Dankwartas su staigu
mu isztrauki savo karda ir nu 
kirto Bledelio galva maukda
mas “tegul buna ir teip, tegul 
prasideda kova.” Hagenas pa- 
szokes nuo stalo szauke:

c:u. Isz naujo prae’d-jo baisi 
kova ir visi Burgundai liko!) 
iszmu zti tik Gunthera ir Ra
gena paėmė in nelaisve ir už
dare in paskira vieta. Ji nu^ 
siunti siuntini pas Ragena ir 
pasaki, kad ji užlaikis jo gy. 
rasti jeigu jis pasakis kur yra 
skarbas Niberlungu.

Pakol mano ponas bus gyvas 
asz apie tai niekam nesakisiu” 
atsake Hagenas.

Kriemhilde tuojaus paszauki 
budeli ir liepi nukirsti galva 
ka budelis ir padare. Kriemhil 
de paėmusi Gumhero kruvina 
galva nuneszi pas Hagena. 
“Teip dabar iszejo kaip asz sa 
kiau ir skarba žino tiktai Die- j 
vas ir asz ir daugiau jo niekas 
nežinos”.

Ragenas keliaudamas in 
Ilunlaudus buvo paeiemes su 
-avim S gr fido raganiszka 
karda, kuri Sigrifidas buvo 
gavės nuo Belmugu Kriemh’l- 
de paregėjusi gulinti karda 
greitai pajeme nuo žemes ir su 
juom nukirto Hageno galva 
Karalius Etzel ir ėjo tuom ei
klu in kalėjimą in su juom se
nas kareivis Hildebrandas de
di Karaliaus Barnes ir geras 
draugas Hageno. Tas iezvides 
Hageno galva gulinezia antže 
mes isztrauke savo karda ir 
visu smarkumu nukirto galvą 
Karalienei Kriemhildei Karšį 
liūs Etzel - tai matydamas apsi 
verki ir pakeles rankas ir dan$- 
gu meldes už nelaimingųjų 
duszes. Sutaisė —F. W. S. B.

KUR BUNA
Mano tikras brolis Stanislovas L^- 

kaitas pirmiaus gyveno Philadelphia 
joje. Kauno gub., Panevėžio pavię 
Paksojaus volosties., Szukoniu sod 
žiaus. Tegul atsiszauke ant adreso^

Mrs. Mary Vitkauckiene.

Asz visados sakiau, kad 
Krien h’.’de norės mums kuo
met atmokėti bet ir ji tegul 
kuom nors už tai užsimoka”. 
Ir vienu kireziu nukirto gal
va jauno kaialaiczio Ortliebo 
kuri nusirito po kojų Kriem-' 
bildės.

Dabar ant tikro prasidėjo ( 
baisi skerdine ir banketo salei 
pavirto in kovos lauka, iszabie' 
jn ezaliu puolė daug kareiviu 
ir Burgundai neatlaike mu- 
szio pabėgo in savo palečių 
kuns del ju buvo pavestas. 
Potam jie nusiunti siuntini pas 
karalių Etzel, kad tas pribūtu 
paklausit! ka jie turi jam paša 
kytj. Jis atėjo bet ne vie-, 
nas ir Kriemhilde atėjo su 
juomi. Ji tuoj prisakė paimti 
Ragena ir atvesti priesz suda 
nes jis užmusze jos vyra o da
bar sunu. Jie nenorėjo duoti 
Hageno todėl Kriemhilde pri 
sake uždegti palečių, bet kad 
palocius buvo mūrinis ir nede
gi tai suszauki daugybe karei 
viu ir liepi. szturmavoti palo-

Būdamas Montkarmuose in 
saluna inejau, 

Stikleli alaus užsimaniau, 
Sztai inejna da du, 
O jau girti abudu.

Kaip mulai, tripti pradėjo, 
Jog už baro stiklai szokinejo. 
Aez kaipo senas žmogelis pa

būgau, 
Užmokėjas už alų laukan iž 

durniau.
Prie lango atsistojau,

Ir ant to asylo žiurėjau, 
Prunkszte kaip arklys, 
Ar teip koks gyvulys.

Mato, kad niekas jo ne bijo, 
O da ir saluninkas szidino, 

Trenke savo kepure in žeme, 
Paskui už nektaizes sau pa

griebė.
Mat norėjo pasismaugt,
Kad byle tik gala gaut, 

Pradėjo marszkinius draskyt, 
Ksd tik kaip prasigaiszyt. 

Bruslota mete ant padlagoe, 
Net subirėjo ziegoreliaue ven- 

trabos, 
Szendien ne užsukt ne gali,
Padėjo ne kalta klabuti in 

szali.
Isz tikro yra tai szmotas kvai

lio, 
Jisai nesigaili savo kailio,

Visur mueza, kur *ik nulenda. 
Ba kožnam in akis inlenda.

Vargingas kaip arklys, 
Priek tam dydelis kvailys,
O priek tam, da ne kas, 

Ba grinoriukas;
Jagu laikas ne persimainys, 

Tai sau gala pasidaris.

» * *

502 W. South Al.
Mahanay City, Pa.

(12 °l)

Mano pati paliko mane 22 d. Birže 
lio, su trejetą mažais vaikeleis, 5 
du augszczio, tamsus plaukai, mėly
nos akys, szveisaus veido, kalba lie- 
tuviszkai ir Latviszkai, jeigu kas ži
no apie ja praszau duot žine ant ad
reso:

Jcs. Szatusavicz
Box 70 Sparrows Point Md.

Mano brolis Franciezkus Karvele 
apie 8 metai kaip Amerike, teipos-gi 
ir mano pusbrolis Rapolu Aniuna 
4 metai kaip Amerike, abudu paeina 
isz Kauno “ gub., Ukmergės pav., 
Anikszcziu volos., jie pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

K. Kardelis,
Fourth States Coal Co.

Worthington, W. Va.

M no brolis Julius Zorskis paeina 
isz Fuvalkugub., Mariampoles pav., 
Szunsku gmino . Puszkepuriu kaimo., 
keli metai adgal gyveno Chicago, o 
dabar nežinau kur, jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

M. Macijauckiene.
Box 187. Tariffville, Conn.

Tai-gi Laudville buvo pede. 
Kožnas puikei pasirėdė, 

lu miestą nusiyrė, 
Ir karezemoje atsidūrė.

Gere ir ezumijo,
Ba maitele centeliu turėjo, 

Ant galo,
Tas pasidaro: 

Vienas kitam reže per terla su 
stiklu,

Tas ant grindų, sukniul o, 
Kitas apsisvaiguleves tarė: 

Da jam vaikyne mažai davė, 
Asz jin aptaisysiu, 

Su peiliu pamegysiu.
Smeige gulinti su peiliu ir 

pabėgo,
Tame sužeistasis nuo žemes 

pasikeli,
Nusidavė pas daktarėli, 

Tasai apžiurėjo, 
Zaidulius suBiuvinejo. 

Dabar ne žinau kaip bus, 
Ar labai peeztukue nuskęs.

* * *

VIDURIAVIMO GYDUOLES
(Severn’s Diarrhoea Remedy)

Dabartiniu meto laiku privalai visados jas turėti po ranka, kaipo 
parankiausia pagelba atsitikus vasariniams žarnų sujudimams, viduriu 
paliuosavimui, viduriavimui, cholerinai ir vasarinei ligai, kuriose 
greitas vaistu veikimas yra paprastai labjausias pageidaujamas. Todėl 
szitos gyduoles visiems labai patnka, kilti jos VClklil greitai.

Preke : : 25c. ir 50c.

Jeigu jau 

turi pirkti 

bent kokias 

Gyduoles— 

lai buna

“Severos 

Gyduoles.” 

Aptiekoriai 

jas visur 

parduoda.

Atsitikus kokiem nors viduriu sujudimams 
arba kokiai nors ligai, po kuriai sveikata 
grinžta pamažu, nėra apetito, nupuola jiegos 
arba jeigu abelnai jaueziates nuvargę ir nuilsę 
galimasu silaukti geriausiu rezultatu, vartojant

SKILV1N1 KARTU VYNĄ
(Severn’s Stomach Bitters)

Patarimas 

laiszkais
UŽ DYKA.

Jeigu jusu 

aptiekorius 

negali jums 

dastatyt ko 

jums reik, 
raszyk 

mums.
Preke $1.00.

Sustiprinimui Nervu
Didesni ;
perdidelio darbo, susikremtimo, neiszsimegojimo, 
prieszais gamtos reikalavimus ir tada nustoja 
pasidaro neramiais ir buna visa laika suerzintais.

žmonių dalis laikas nuo laiko gauna suirimo nervu delei 
prasižengimo 

visiškai energijos,

SEVEROS NERVOTONAS
(Severn’s Nervoton)

yra puiki gyduole panasziuose atsitikimuose, kartu jis sustiprina visa 
nervu systema. Jis numalszina suerzintus nervus, gražina jiems 
lygsvara ir tokiu būdu užkerta kelia abelnam sveikatos nustojiinui.

Preke : : $1.00.

Ju Reikalavimas Neturi Rubežiu
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki 
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis 
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainom toki padėjimą, bet 
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo 
rūkytoju. Menka uemokestis už

5c £or 10

Suvažiavimas atletu in Stokholmą, Szvedije.
Kas metas atsibuna lavinimai atletu isz visos pasaulės o 

ezi meta atsibus suvažiavimas Stock holme, Szvedijoi, menesi je 
July 6 lig 15. Piečius kur tieje lavinimai atsibus gal pasodyti 
kelis tukstanezius regėtoju o kaštavo $250,000.

Tai bent buvo veseile, 
Mieste Montele,

Szoko priesz viena kita, 
Tai ruska kazoka, tai mikyta 

Prisiszokia mikyta, 
Pradėjo lupt vienas kita, 

Viena teip aptaise, 
Jog da ir dabar ne pasitaisė.

O L’etuvei— Lietuvei! 
Sunku jums apsiejti dorei, 
Kur dingo senovės dorybe, 

Szendien apėmus visus bjau
rybe.

Girtuoklei, beproezei, vagei, 
Musztukai ir piktadarei!

Pasigeria levais pasistatote, 
Pasigeria ir bažnyczes statote, 

Kaip ižsiblaivote, 
Sumiszimus darote, 

Visa paredka darkote, 
Kuningus persekiojete.

Vyruczei, nieko ne iezlaime
Sime,

Jago davadnesnes nepastosime, 
Nustokime smarkaut, 

Jagu ne noiime in kaili gaut

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso 
B Ragažinekae pargabeno 
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 jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

tautietis 
visokiu

Visos rinkli nes turkiszkos 
priemaiszoe ir kvapsniai 
sudėti in Z1RA cigaretue— 
visas sunkumas iszmestas.
Turtingi Szvelnus- Kvepia

Ju priemaiszos suteikia 
szvelnu net saldu kvapsni—- 
iszimta rūkymą. Amerikos 
prezidentas nerūko geresniu 
oigaretu, kaip kad jus galit 
rūkyti nusipirkę szitas Z1RA 
CIGARETU.

Tai buvo stebėtinai didelis 
tabako pirkinis-—daug didės* 
nis už kitus—kad pavelijo 
mums tokiu rusziu cigaretu 
pardavinėti po 5o už 10.

Puikios Satino Dovaneles 

yra randamos kožnam pake* 
liję ŽIRĄ cigaretu, aktorin, 
kvietku ir paukszoziu paveik 
sleiei. Rinkite tuos paveik
slus, isz ju galima padaryti 
dailias paduszkaites ir 1.1.

Visi Pardavejiai Parduoda 
Nusipirk Baksuka Szendien. —Pamėgink Viena.—Persitikrink.

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 dirbusi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 VV. Mahanoy Avė.

Mahanoy City. Pa.
Naujausi apraszimai 

siunezesi Dykai
Kaip galima apsaugoti oda no 

ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsiauginima nežuli papuozkus. 
pleiskanas ir kitas panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta Veli 
name pasinaudoti. Teipgi velinamt- 
naudoti f‘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. Naudokytee 
greitai isz szitos progos. Raszykite 
tuojaus ant adreso:

J. M. Brundza and Co.
B’dway & So. 8-th, Brookly> N F '

P. LORILLARD COMPANY 
o

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

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

Ar mokate Angliška kalba?
<j šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 

pataisymu: Vienatis Savo Busies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Ran k vedi s bei 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliskas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons iu Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu, <| Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius. Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eileje teisingas ištarimas. V<Q Toliauaseka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliskas su Fonetiškų Ištarimu, ę Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninOje kalboje, ę Pagalios tal
pinąs) trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškoje kalboje. O prie gido knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtinių AnierikosvValstyblų Piliečiais. <J Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitą salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi eitas suplementas prie 
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kurie norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

/Kaina popieros apdaruose..........................$1.25
Gražiais audimo apdarais............................$1.50

Užsisakant "Rankvedį”, reikia drauge ir pinigus siųsti per pačto Mo
ney Orderi arba registruotam laiške adresuojant šitaip:

Jonas M. Tananevičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, III.
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_ Persitikrink-

“Raganius”.
Laikrasztis “Praca” iezeinan 

tie Lomžoje, raezo apie juokin
ga atsitikima isz pavieto astro- 
]onc:cko; Vienas isz bernu 
tarnaujentis dvare, nevos aplai 
ke dydele galybe nuo velnio 
su kuria galėjo žmonis gydint 
nuo visokiu ligų ir turėti tiek 
piningu kiek tik panorėjo.

Dažinojo apie taji raganių 
tūlas turtingas gaspadoris, ku 
riam kas tokis pavogė 100 ru
bliu isz tvarto, kurios buvo pa 
slepias kulije sziaudu, nusida
vė pas raganių ydant atrastu 
kaltininką.

Raganius nusidavė in kaima 
o inejas m grinezia, pradėjo 
klausinėt kas tankiausia ejda- 
vo in tvarta. Po tokiam isz- 
tirinejimui kada dasiprato kas 
piningus galėjo paymt, liepe 
susirinkt visai szeimynai in 
viena kambari, o rodindamas 
jiems buteli su kokiu tai slap
tingu gėrimu (buvo tai vanduo 
su druska) kalbėdamas, jog 
jago vagis iezgers tojo vande
nio tai lig ketvirtai pakalejnei 
turės juodas rankas.

Raganius liepe prisukti ži
burius.

Gaspadorius turėjo pas save 
augytinia, kuri žinojo apie pa
slėptus 100 rubliu ir karta isz- 
emus piningus indejo in kita 
szale gulinezio; kada atėjo ant 
josios kalejna gerti “raganisz- 
ko vandenio” — raganius pa 
temino kaip pridėjo bonka 
prie lupu bet negere o visa 
pradėjo drėbėt. Lig galui davė 
visiems gerti vandens o kada 
užbaigė savo ceremonije liepe 
visai užgesinti žiburius, pa
ėmė už rankos nematant ki
tiems augytinia iszklausinejo 
apie viską ir tikrai dažinojo 
buk tai augytine piningus pa
ėmė. Liepe merginai sugrįžti 
ant savo vietos ir nieko ne kai 
bet. Raganius liepe uždegti 
žiburi ir po slaptingu kokiu 
ten maldų, paprasze susirinku
siu ydant ejtu su juom in tvar
ta; paszauke gaspadoriu prie 
kulio sziaudu paszauke; “Sztai 
tavo piningai perejo in taji 
kuli”. Kada iszriszo kuli isz 
tikrųjų rado jame dingusius 
piningus.

Raganius nuo tos dienos pa
stojo garsingu o už savo darba 
pareikalavo 50 rubliu, ka ir 
gaspadorius linksmai užmokė 
jo.
Tuojaus apie raganių pasklido 
žine po visa aplinkine, o žmo
nis kitaip ant jo pradėjo žiū
rėt.

Ana diena “raganius” inejo 
in varstotą sliesoriaus su pra- 
szimu ydant jam iszmainytu 
penkis auksinius rublius. Ant 
užklausimo iezkur jaja aplai- 
ke, atsake slaptingai kad jau 
yra ne stokas piningu nes turi 
susineszima su piktom dva
siom.

Slieeoriaus akie pražibo 
pradėjo melst raganiaus ar ir 
jin ne iezmokytu kokiu budu 
galėtu sueineszti su dvasioms 
ir aplaikyti galybia raganavi
mo.

Jaunas raganius, apsakė ne
vos visa teisybe, apsakė; jog 
pirmiause turi iezsižadet Dievo 
ir ezventuju numesti nuo saves 
visas ezventinybes, laukti tam 
siausios nakties, o kada ateis, 
pasiymt su savim dydeli puo
dą, ožio galva arba kaula, mal 
ku, zapalku ir raganiezka 
knyga (kuria jam pate davė, o 
buvo tai francuziszkas kalen
dorius) ir ejti in artima girria, 
visai nesidairyt in ezalis, nes 
ezetonas galėtu jam nutraukt 
galva. Kada jau rasis girrioje, 
turi padaryt ugni ir smožyt 
kaula laikydamas rankoje ra- 
ganiszka knyga ir laukti pu 
siau nakties kada jam pradės 
paeirodynet dvasios. Priek tam 
turi būti parėdytas in-ezventa 
dieninias drapanas.

Atėjo ant galo laukema 
valanda — juoda naktis. Pa- 
emias visus savo raganiezkus 
“instrumentus” nusidavė in

o kada jau pradėjo rengtis prie 
slaptingu pasirengimu, ižgirdo 
aplink save trenksmus, lauži
mą szaku staugimus ir užklau
simus ar iszsižada savo tikėji
mo ant ko sutiko. Kada atida
rė raganiszka knyga, pajuto 
kaip kokis tai sziltae vanduo 
ant jo py laši: ant veido ranku 
ir drapanų o ugnis pradėjo už 
giast. Tamsuma apėmė viską, 
pradėjo jaust prisiartima dva
siu kurie visaip isz jo pradėjo 
juoktis ir jin kankyt, bet slie- 
sorius ta viską iszlaike.

Staigai kas tokis pradėjo jin 
kratyt ir badyt in sedynia kas 
kart smarkiau teip jog negale 
damas ilgiaus dalaikyt, paszo- 
ko ant kojų, laikydamasis su 
rankoms už sėdynės bego na
mon, kiek tik turėjo pajėgu.

Persigandus pati negalėjo 
pažint savo vyro nes visas bu 
vo aplietas smala iszrode kaip 
ne tas pats. Žine tuojaus pas
klido po visa kaima, nuduoti 
szetonaijuokėsi susiemia pilvus 
o žmonis ejna žiūrėt tosios vie
tos kur radosi dvasios o slie- 
sorius?....

Jisai da ir ezendien gailesi 
kad ne galėjo da iszpildyt isz- 
duoties szetonu lig galiu.

Ir lietuviszki progresis- 
tai panaszei daro.

Leke sau vanagas, leke, lė
kė ant galo susilaikė terp juo
du kalnu, szale sakalu lizdo ir 
pradeda rėkt:

— Vardan ligybes ir pro
greso, klausykie manes.

— Kotu nori? — klausė 
sakalas.

— Noriu tave užmuszt ir 
suėst, — kalba vanagas.

— Kas tau isz to pareis ?
— Tai ve, kvaila tavo sznek 

ta ir stokas tau apszvietos! 
Man aukszta mano lizde, ne 
turiu kur patalpyt mano pa
taites; o velei tunu tave savo 
vanagynia politika apimt, ku- 
riuoje tu man labai kenki, o 
kas labjause, kitokiu balsu 
gergždi, negu asz ir ne myli 
manes.

— Kas kiszasi mano balso, 
tai atsiliepiu teip, kaip man 
Dievas davė, o kas kiszasi ma
no jauslu tai ne tiktai asz, nes 
ir visi tavęs ne keneze.

— Tiek to, — suszuko va
nagas. — Asz žinau tiktai 
tiek, jog asz turiu tiesas tave 
užmuszt ir suėst kožname lai
ke, ypatingai tuosius katrie 
manes nekeneze.

Na, o jagu asz tave miletau, 
ar ne užmusztum manės?

— A-ha! — suszuko vana
gas, — jagu mane miletum, 
tai gervalei atiduotum savo 
lizdą, o ir gervalei duotumei 
save suėst, kad riebiau iszro- 
dytau

— Tai asz vis ne iszsisaugo- 
tau mirties?

— Žinoma; bet-gi mirtis su 
pasiszventimu, atnesztu del 
tavęs garbe.

Valanda abudu nutylo.
— Kas bus, tai bus, — pra- 

bylo ant galo sakalas: — Nes 
pasakykie tu man mano kon- 
fratai, kas tave iszmokino teip 
kalbėt?

Ižgirdes tai, vanagas pakeli 
galva ir tarė dydžiuodamasis:

— Praezcziokas esi, gal tu 
ne žinai, jog asz per dvileka 
metu perbuvau Szvaicarijoi 
zeologiniam sode, kur vieko 
iszmokau:

Ir dorybes, 
Ir niekybes, 
Ir vagystes.

— Ar sziteip? — tarė saka
las. — Ha, jagu teip, tai ma
no viltis tiktai Dievuje ir bis- 
ki mano pajeguose.

Asz tykas Sakalėlis,
O tu garsus vanagėlis, 

Uodega ir sparnus pasvilei, 
Ir bjaure mirte numirsi.

Szuva ir avinėlis.
Po ganiklas kluoknodamas avinėlis pilkas. 
(Ten kur ganės avis, karves ir ožkos vagilkos), 
To trokszdams, bėga sau palikes edanezia bandelia 
Gilioj upėj atsigerti szalto vandenėlio.
Ka tikt szirdis suvirusi gauties jau pradėjo, 
Dari nuo prusnu vandens laszai jam nuvarvėjo; 
Naujas kareztis ūmai silpna szirdi jo nutvėrė 
Nes pamate arti saves neregeta žveri.
Szoko eras in atkalni, noredams pabėgti, 
Ne galedams isz iszgasczio ne gvolto iszrekti; 
Bet szuva buvo greitesnis, už akiu užszoko, 
Avinėlis kaip nutirpęs, sustojo isz stroko. 
Veizi erelis in ta žveri— ir szuni pažino, 
Isz džiaugsmo mažne juodu apsikabino: 
Eras džiaugias girs tebeesas— szuva jin pergadines. 
Abu eina kur bėga isz kalno szaltinia.
Gerk ėryti,— szuva suszuko— ir asz drauge gersiu, 
Tu nuo manes nepabėgsi, asz tave nustversiu, 
Bus taip kaip ir buvo zgada meile — 
Jei bent nebiszsisuksi isz po žmogaus peilio.
Jei bent rudens laike pasiliksi nepjauta 
Jei bent vargsze, iszsiliksi vilko nepapjautu, 
Jei tu nori gyvas būti ilgai ir laimingai 
Klausyk per amžių savo, szunes pakojingai; 
Klausyk ere szunes balso; nes kitaip pražūsi 
Nes prie savo gaspadoriaus veik papjautas busi. 
Eik su manim, plauksme per platu upe, 
Tegul tavij visos avis, visai ne berūpi 
Jei tu nori laimings būti, turi daug žinoti, 
Turi elgtis kaipo szunes, szunu balsu loti.... 
Eikim brolau— ka durnoji? ko teip liūdnas stovi? 
Eikim, szokim mudu drauge in tos upes srovi.... 
Ko tu stovi, ko ne klausai ?.. asz tau sakau tiesa 
Jau po szunim busi sotus, ingausi protui szviesa. 
Juk tu žinai, koks aviu gyvenims ir protas: 
Nors ju pons ir geras butu ir labai bagetas, 
Ne turėdama kuomi avi poniszkai paszerti, 
Duod jei tiktai žole estie vandeni gerti;
O szuneliams už lojimą ir laižyma ranku 
Ne gaili pons ne lakalo, ne mėsos atetanku. 
Tai-gi eikim su manim prie gerojo pono, 
Tu ten losi, vis stovedams greta mano szono.... 
Nu.... kas tau ar tu verki? ko tavo szirdis graudže ? 
Kolios pajautos ja minksztin, kokie jausmai spaudže? 
Paikas ere, mesk szvelnuma, czedyk savo szirdi, 
Czedyk skaisezias aszareles, tvirtas buk, ar girdi?!... 
Jei su szirdžia ant svieto tu norėsi gyventi, 
Ne duos tau pikti žmones laimingai pasenti: 
Nucziulps tavo karszta krauja, krisi kaipo lapas 
Ir užraszys ant kapiniu: “czion avino kapas.” 
Avinėlis klausės, klausės galva kraipdams 
Nuo szunes užsisuko teipos eakydams:
— Norints verkeziau visa amži savo, 
Norint sziandien mane kas pjauti, 
Asz neimsiu szunie mokslo tavo. 
Asz nemesiu szirdingu pajautu 
Visa amžių avinėliu vadinsiuos 
Prie būrelio aveliu vis laikysiuos; 
Ir nulindęs kaip szuva nekaukeiu, 
Ir linksmybei aip szuva nestaugsiu. 
Vereziaus ilga amžių avim bliauti, 
Vercziaus jaunam gyvasties paliauti, 
Vereziaus verkt už vis nepaliauti, 
Ne kaip karta kaip szuva staugti. 
Tai pasakęs kaipo ritinėlis — 
Bego greitai, prie aviu pristojo;
Labai džiaugės pilkas avinėlis 
Juk ezunies balsu jis nesulojo. J. Miglovara 

Ta rasziau isz senutes musu “Auszros” Senas Kapsas.

Del muso vaiku.
Jurgiukas.

Szaltas pavasaris visiems ne
ramus: Ūkininkai dejuoja, 
kad po tokio szalto pavasario 
reiks susilaukti bado; pieme- 
neliai skundžiasi, kad szalta 
gyvuliai ganyti; gyvulėliai vėl 
visi neramus laukuose, nes nie
ko negauna tinkamai pasisotin 
ti. Atsibodo ir Jurgiuku! toks 
szaltas pavasaris. Kasdiena 
reikia dantis kalenti szaltame 
ore, negana to, dar ir gyvulė
liai sunku suvaldyti, nes ne
rimsta, bėgioja isz vieno krasz- 
to in kita jeszkodami maisto.

Kiti Jurgiuko draugai, isz- 
vesti isz kantrybes, pradėjo 
negražiai keiktis, lojotis vai
kydami gyvulius ir kuomet tai 
nieko negelbsta, prieina ir prie 
aezaru.

Jurgiukas isz ju visu buvo 
geresnio elgimosi; niekados 
nekeikdavo, negražiai nekalbė
davo, nuolat savo draugus 
persergedavo, sakydamas: Bu
kite kantrus, negražiai nekal
bėkite, geriau visi praszykime 
pas Dievuli szilumos.

— Girdėjau, — sako Jur
gutis, — praėjusi nedeldieni, 
kaip kunigėlis iez sakyklos 
kalbėjo, kad nuo blogu kalbu 
prieina žmogus ir prie blogu 
darbu, ko labai reikia saugo
tis; sake — tegu visu szirdis 
buna grynos, kaip mažu vai
ku, o mes gi dar maži, o jau 
tokius žodžius vartojame.

— A, gerai sakai Jurgiuk, 
— kiti atsiliepe. — Gal Dieva 
ir mes užrūstiname savo blogu 
apsiejimu, ir Vieszpats neduo
da szilumos.

— Dievas tuo szalcziu mus 
bara, — atsiliepe Petrukas, — 
daugiau to nedarykime, ir Die
vas pasigailėjęs duos mums 
sziluma.

Ir visi atsiklaupė sukalbėjo 
poterėlius praszydami Dievo 
szilumos.

Puikus patarimas.
Du turtingu ^tevu vaiku — 

mokiniu, iszeje vakare pasi- 
vaikszcziote, pamate ariant ne
toli kelio ūkininką.

Sziuodu iszdykeliu mane pa- 
sityezioti isz vargdienio arto- 
jaus: rengėsi nematant žmoge
liui paimti jo klumpes ir ser
mėga, kurias jisai szale buvo 
pasidėjęs, ir paslėpti netoli
muose krūmuose. ■ -

Taip mokiniams padaryti 
besiruosziant, prisiartino prie 
ju mokytojas, kursai sugėdino 
juos sakydamas, kad negera 
yra kenkti savo artimui. Vie
ton ežio nelabaus savo suma
nymo kenkti kitam, — pasa
koje mokytojas, — daug ge
riau butu padėjus sziam varg- 
szui. Jam ir jum butu isz to 
džiaugsmas.

Mokiniai paklausė mokyto
jo patarimo ir kiekvienas isz 
ju indejo nematant ūkininkui 
in klumpe po rubli ir užsislė
pė už netolimu krumu lauke, 
kas tiksis.

Ūkininkas, pabaigęs darba, 
nuėjo pasiimti sermėga su 
klumpėmis ir apsiavus viena 
klumpe pasijuto viduje ka tai 
kieta ir pažiūrėjęs vidun, rado 
viena rubli, o dirstelėjus ki
ton— ir antraji.

Koks didis buvo ūkininko 
nusistebėjimas, kada jis rado 
visai nelaukiamus ir netikėtus 
pinigus, o aplinkui nieko ne
buvo matyti, kas tai butu ga
lėjęs padaryti.

Sziuodu mokiniu, vis tai 
matydami, džiaugėsi isz savo 
padarytosios geradarybes ir 
vienas isz ju prabilo:

— Ligszioliai asz tiktai ti
kėjau sakymui, kad duoti ma
loniau yra kaip apturėti; da- 
bargi jau asz tikrai tai pats 
isztyliau ir patariu kiekvie
nam padėti kiek tai galima sa
vo nelaimingam artimui ne tik 
savo geru patarimu, bet ir 
darbu.

Ar Keliausite i Lietuva ?

Introligatorne.—-*

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK 1125,000. SURPLUS IB PROFITS 5300,OOk

Ssv.Valst. Raita tari Banke aedeta piriafV.

Mokame antra procentą ant audetn piningnv 
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuosa, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mea norim kad ir jus turėtumėt reikale ra 
muaa Banke, nepaisant ar mažas ar dydeli*.

RarriMi Ball, Frerideito. ® ride lyt S
F.J.Naonaa, Yice-BreridetaM. ...Sibatota...
W.H.KoMer Kasijerta. _ f ryte lyt 11 U.

- - - - <

DIDIS GYDYTOJAS
DR. SENATAS STANKUS, M. D. 

VIESJATINIS TIKRAS LIETUVIS 
DAKTARAS FHII.ADELPHIJOJE.

Gydo visokias ligas: vyrų, moterų Ir 
valkų. Atsišaukusiems iš toliaus per 
laiškus suteikia daktarišką rodą dovanai. 
Atėjusiems j ofisą ištyrir geriausiai ligas 
ir duoda savo gyduoles už menką užmo- 

Jis turi didelęmedikahškąpraktiką, 
kaip tai: pabaigęs Medlkallšką, Universi
tetą, buvo miestavu daktaru mieste Indi
anapolis, Ind. ir baigęs mokslus didžioje 
mokykloje THE NEW YORK POST 
GRADUATE MEDICAL SCHO
OL and HOSPITAL. Dabar gydo 
visokias Ilgas su gyduolėmis,darlmu ope
racijų ir su elektrikos mašinomis.

FASAHGA. Neklausykit to žydbernlų Į humbugo Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray Jokios ligos negalima su- 
I rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias ligas: Augančius ak- 
I menls tulžyje ir kepenjse (goll-stones), akmenis augančius inkstuose (Ne- 
I phrollthiasis), akmenis augančius pūslėje, ronas skilvyje (gastric ulcers), iš

narintus kaulu narius, sulaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
jos daktariškos knygos, nes ją ne daktaras rašė, bet žydbernlai, kurie tarna
vo pas New Yorko Šarlatanus Collins ir Ferdelo Hartman. Sulig bu k išimo 
į turmą New Yorko šarlatanu, jų tarnai, žvdbernlal, atslrloglino Čionai, užsi
dėjo tą humbugo Medical Clinic, katras jokios ligos negalįs surasti su X-ray. 
Apsisaugokite J u visokiu laišku ir knygų, nes ant ju nėra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo savo vardą pasirašyti, tol ten yra apgavystė.

Turiu šimtus padėkavonių. Kabias čionai talpinu:
Aš Juozapas Svilba, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa., daug daktaru 

atlankiau, o nei vienas negulėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stan
kus su pagelba X-riy mane išgydė. Ištariu širdingą ačiū.

Petras Salus, 29 Green place, Campello, Maps., taip rašo : Mano moteris 
ilgai sirgo ir iš .ydyti jos negulėjo. Ji turėjo kosulį, skrepliavimą, skaudė
jimą paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktaro Ignotą Stan- 

I ku ir šitai jis Išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar 
didžiai širdingai ačiū už g^ras gyduoles.Dieve duok jam ilgą amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius p- lb-'tl.

Iš Brooklyn, N. Y., 38 So 2 nd C. Mn-e išgydė daktaras Stankus nuo 
išbėrimo veido, slinkimo plauks, greito supvkimo ir išgąsčio. Julė Dailldie- 
nlutė. Tos padėkavenės yra įdėtos su pa\elijimu pačiu pacijentu.

DB. IGHATIUS STAHKUS, M. D. 
1210 So. Broad St., Philadelphia, Pa.

Oflc? 
valandos

Nuo 9 iki 1 po pi tu ir nuo 7 iki 9 vakare. Subatomia nuo 10 
ryto i’..l 8 vJ. vakare. Nedrilomts nno 1 Iki 4 vai. po pietų.

girria, bet “raganei” jin gerai 
turėjo ant akiu; ba vos’inženge 
in girre, eztai apsiaubė jin pul 
kas dvasiu staugdami ir szvilp 
darni ir nuvede in giluma gir- 
rios.

Sliesorius isz pradžių persi
gando pirmo iszbandimo. 8e- 
fio prie aržuolo, padare ugni

APD1BBTUVK KNYGŲ.

A y si dirba senos maldaknyges, istorini 
natos ir laikraszczei, kaipo tai:

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

Prixinnedami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kamtus. Adresas:

Lithuanian Bindery,
514 W. Sprue?. Mekenoj City,

Amerikoniszki atletai nukeliavo in Stokholmą.
Amerikas teip gi bus reprezentuotas ant susivažiavimu 

atletu Stokholme o tais yra Sockalexis geriauses bėgikas, 
Thorpe ir Tewanima geriausi atletai o visi tris yra isz indijo- 
niszko eztamo. Tikysi atvežti kelis medalus už savo darbus 
adgal in Amerika.

W. Rynkewiczius
NOTAR11SZAS:-

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy City, Pa. 
Apsaugoja Nuau ir Namruus Rakandas Mg Ugnie*.

Jltfclaise Lie tuvi iika Agentam. Kautoras Bankinis ir pardavuti Sxipknrcxn aat tSsoHu Lta^t
Parduoda Sripkortes ant 
daok i u drueziauriu if 
E ria tįsiu Laivo.

unenia Piningus !■ 
Visai Dalia Svieto

seicsiaoM ir pigianse. 
riet tie kurie per mos 
konto apie tai geria tinę

Juoduoja Doetovierao 
M ta ka aeri -are daM 

h*B* paeetalL

Del Draugyjcrii— 
Pristatau ptrikns Sxarita

pilkas ir Lt 
Bu kokiu nors rrfk^l 

kaa-link Baipkerad^

Vienatine Lietuviszka Banka bu kapitalu $75,000 
knris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir ■ 
moka 4 procentą. Siunozia piningus in.visas dalis* 
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtas L 
Bankos P. V. 0B1ECVN AS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus Varasziaus Notariuszo už ||| 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis irtvirtinto per Gub. \ ai. Peunsylvantos; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentoe kurios užtvirtina Kussijoe Konsulia.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg,Pa
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&COS

Vargszas.
Toli nuo Tėvynės
Paleistas esu,
Nuo savo gimtines 
Atskirtas vargstu.

Ten liko tėvelis, 
Mocziute senoj, 
Ir guli brolelis 
Žemelej sieroj.

Ten pauksztis gražusis 
Ųlbena sodne,
Czion varnas juodasis 
Tik knarkia miszke.

“Oi, varne, varneli, 
Iszpleszk sparnelius— 
Nulėk in sodeli
Pas mano tėvus!

Sakyk jiem, paukszteli, 
Kaip ežia asz keneziu; 
Ramink tuom teveli, 
Kad asz juos myliu!”

Veltuo vis dejuoju, 
Varnelio meldžiu, 
Nes jis nesupranta, 
Ko aszen geidžiu.

Tai ne mano dalykas.
Nekurio turtuolio melde 

prisidėti prie draugijos, turin- 
czios savo siekiu blaivybes pla 
tinimą.

Turtuolis, nematant pake
liai tame jokios naudos, ne 
girdėti nenorėjo, ir kada jo 
pradėjo maldauti ir inkalbine- 
ti prisidėti prie platinimo vi
suomenes doriszko ir fiziezko 
pakilimo, jisai net supykęs pa
sakė: — Tamistos, juk tai ne 
mano dalykas! — Už dvieju 
dienu po ežiam atsitikimui tu
rėjo grižti greituoju traukiniu 
turtuolio pati ir dvi dukterie.

Nuvažiavus ant stoties tur
tuolis iezgirdo, kad su kokiu 
tai traukiniu atsitiko nelaime.

Norint m ežia stoti sueidavo 
25 traukiniu linijos, teeziaus 
turteli apėmė nekantrumas’ir 
nesulaukiant traukinio eme 
net nerimauti, taip jog dvi va
landos laukimo pasirodė jam 
dviem metais.

Atėjus kitam traukiniui pa
sirodė tik lavonai turtuolio pa 
ežios ir abieju dukterų.

Du stikleliai pervirez vie
nam isz tarnautoju stoties bu
vo priežastimi pastigusios ne
laimes.

Isztieeu, kas gi iszdrys to
kiame labdaringame dalyke — 
kaip blaivybes platinime pasa
kyti:

— Tai ne jnano jlalykasl...

MES pasitiksime Jumis priebunant i 
New Yorka ant dipo.

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
MES duoseme Jumi nakvinę.
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
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.

M. VARZINSKAS 
LletūTluzkas FotografistM 

M& K. Centr. 8t. Mahanoj City
Prikei ir ąigri sutrauka Haok«eFotofT*AjM 
Padaro Didolui FoCofrafljaa i« maria ir 
tafeda ia ladeda ia Špilkai
IKoarpaaaa ir L L Parduoda riaokat Rai mea 
Uetovoi m vtao-miaatoh rrikalate aatw 
kter dM, ta >n 
k į.M.K.ii i M.
HA. • fe Mto tHpundM

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Llstuvtsxkas.

GRABORIUS

Laidoja Kunar Numiruata. Pa—d
Ryjinua ir Vadimai del Pariražia^jiai 

Kraulio Daiftuo fell
Ylaka atlieka ka aoyorienaa ir puikiau* 
šu virsa minetoia reikalaii kreipki tai pa 

o bucito riaame rifanediutaia.

520 W. tantre 8t. Mahanor Cltj

Lietuvių

638 Penn Avė 
Pittsburgh, Pa

Or. KOLER

Dr. Koler carsinasi savo tikra pravarde ir tur 
savo paveikslu iiame laikraštyje. Dr. Koler yri 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti 
kavo visuose VarŠavos ligonbuČiuose, o paskuti 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buv< 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILI išgydau vartodamas gyduolę6o6, dide 
Ij išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigi 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoji 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kita 
užkrčsi savo liga.

Ncnaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū 
dais, kaip rr NAKTINIUS ištekčjimus. TRIPER 
ir kt. išgydau į io dienų, o jei ne, tai pinigu 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei 
nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu i s8 dienas 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriško 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vBl galetuu 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ks 
Dalo išgydau | 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydą 
j 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randai 
diegimas kryžiuje Ir kirkšniuose, apsunkinimą 
nusišlapininio (peršėjimas) irdesetkai kitų ženki 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgyda 
savo sistema ant visados.

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

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryta Iki 8:30 vaki 
Pėtnyčiofnis iki 5 popiet Nedaliomis iki 

popiet. Ateiki! tuojus.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze

New York, N. Y Telefonas: Worth 2822.
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 greieziausei. (rediszka kasė, 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.-
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir lsx 

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta 
Subataje iki 8 ad. vakare. Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.

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

įįTii Esi Geriausias Prietelis.|
Teip sako žmonės išgydyti nuo 

visokių ligų! I
Kaip Joki vaistai ir visokį dakta-l 
rai negalėjo pagelbėti, tai tu manei 

išgydel.

Garbingas Tomistą! Jųsųbudas" 
gydymo ir liekaratos labai geros,* 
kad mano moterie net per tris mė
nesius sirgus ant vidurių skaudėj 
jimo, po krutinę, galvos, didžio! 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-J 
tųjų tekėjimo, kuiios ikšiol niekas' 
nepataikė išgydyti, o kaip Jūsų, 
prisiųstas liekarstas suvartojo, tad! 
tapo visai sveika ir daugiau liga] 
neatsinaujina. Už tokį tikrą mok-, 
slišką ir pasekmingą gydimą vi
siems Tomistų vardą apskelbiu.! 
Tu esi geriausias prietelis. Pasi| 
liekame dėkingi. i

Klemensas ir Ona Stefonavičlal, ’ 
1413 Brynmower, Scranton, Pa.

f Kaip n lėk s^ne Įstengė, tai I*h. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laikei! 
t Malonus Tamista! Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant kruti ] 
^nė» pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant' 
lodos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesurado pagelbos. Už 
fjųsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šimtą kartų ačiū. i 
■ Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo. |

b Guodotlnas Pons Daktaro! Labai dėkavoju už knygą “Daktaras”, kurią* 
|man prisiuntčt, ir podraug danoŠu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro-A 
Imatizmo. Antanas Jurgelis. Box 145, Paulsboro, N. J. f

k Garbus Į)aktare! Atleisk, kad ilgai apie save nedaviau žinios. Laukiau* 
^pasekmių gydymo, botkadjiga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina skau-T 
Įdėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai! 
'dėkavoju už tokį teisingą, gerą gydymą. |

Ant visada Jonas Pecurat 4549 Cambridge St., Philadelphia, Pa.
{Daugybės dėkavonių ateina kas diena, iš kurių čion keletu patalpinonf. $ 
| Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėkavoja už sugrąžintą gerą sveikatą, tai J 
’tikrai ir Tave galima išgydyti. * ■

THE PHILADELPHIA M. KLINIKUI galima pilnai tikėti, nes yra poį 
paldžios kontrole ir paties gubernatoriaus užtvirtinta. *
į Geresnių liekarstų ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti. A
| Skaitykit knygų ‘^Daktaras”, iš kurios išmoksit ne tik nuo visokių ligų! 
apsiserget, bet kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot.
j JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arj 
įužsisenėjusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuk* 
Jin Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-i 
'boj savo ligą ir*kas kenkia; o apturėsi prietelišką rodą arba ir reikalingas lieta 
^karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, speclališkail 
►kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tik* 
Įligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, be’* 
■operacijų. Sekretai užlaikomi. J
' Visada reikia adresuot teip: E

.THE PHILADELPHIA M. CLINIC* I 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. J 
Valandos: Nuo 10 Iki 4 po plet Nedėlioję nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt nuo 6-8.V

Šitas apgarsūūmaa ir padčkavonės ištirtos, toisingoe. Pilnai galima tikėt J



Puikus Vasarini Siutai
Pas mus gausite gerinus 

pirkti negu kitur.
Muso Siutai Vyrams ir 

Vaikams yra pasiūti pagal 
naujausios mados isz visokio 
ceikio, visokuosia koloruose. 

a ■ Ateiky.te pamatyti o jaigu 
pirkaite Siutą tai busite visame 
užganėdinti ir nesisarmatiusite 
svietuj pasirodyt.

,----- o-------
Pas mus teipgi gausite 

visokiu Vasariniu Apredimu 
Vyrams ir Vaikams kaipo tai: 
Skribeliu, Kepurių, virszutinu 

- ir apatinuApredaliu,Kalnieriu 
"I Nektaizu ir t. t.

Pirkite pas mus o 
suczedinsiite pinigą.

RYNKIEVICZIA
233-235 W. CENTRE ST.

Žinios Vietines.
— Tai ir po Džiulajui Dau 

gelis greitai neužmirez apde- 
ginimu.

— Del daugelio pažinsta . 
mas daktarėlis Stanislovas Ba
žmus, kuris kitados gyveno 
Mahanojui, mirė ana diena pri 
glaudos name Skulkin Haven

— Balus Penkių Žvaigž
džiu nusidavė pasekmingai. 
Svecziu radosi isz visur.

— Bedingo kasiklos susto
jo dirbti 4 Džiulajaus ir ne 
dirbs lig panedeliui.

— Nedėlios diena muso lie- 
tuviszkos dukros turėjo pasi 
važinejimain Lakeside. Pulke
lis susidėjo'isz 17 mergynu. 
Vincas Juodeszka ir K. Želo- 
nis gilukningai nuveže ir par
vežė namon mergynas ketver
tą arkleis už ka visos sudeda 
szirdinga aeziu.

— Ateinanczia nedelia, pir 
ma adyna popiet bus extra 
susirinkimas Gedimino klobo 
kaslink ukesiszku popierių 
Susirinkimas atsibus mokslai 
neje ir visi sanariai privalo pri
būti per paliepi ma Komiteto.

— Terp muso tautieeziu lie 
tuviu, turime kelis judoszius 
kurie ne tik parduoda savo 
tautii ežius kitiem, bet jago ka 
laikraszczei lietuviszki raszo 
ant žalablekiu tai tuojaus per
skaitė ir subjaurinę straipsni 
perdeda ant angliszkvs kalbos 
del tokiu szpieliu Tokius judo 
szius kurie parduoda savo tau
ta in rankas nevidonu, karo ant 
sausos szakos o tokie ka išžio
ję del nevidonu straipsnius 
isz lietu viszku laikraszcziu, 
kurie gyna lietu viste nuo už 
puolimu ant muso atejviu, už 
sitarnauje teip—gi pakorimo
ant sausos szakos. Geda to
kiems judosziams ir ne 
verti vadytis lietuveis.

Heading, Fa — Szitas 
miestas turi apie 100 tukstan- 
cziu gyventoju. Yra labai gra
žius miestas bet del prasto dar 
bininko žmogaus ne per kas 
gyvenimas. Turi sunkiai ge- 
ležinesia f-ibrikuose dirbti už 
$1.40 ar $1 50 ant dienos 10 
adynu, o naktų darbas užima 
12 adynu. Darba nesunku 
gauti ir galima uždirbti nog 
14c lig 50c ant adynos. Žino
ma naujam pribuvusiam mo
ka mažiausia mokesti.

— Lietuviu randasi apie 30 
szeiminu' o pavieniu dar 
žiaue. Isz Lietuviu beveik 
si sarmatinasi savo kalbos, 
daugiausia užsideda su 
kais. Laikraszcziu mažai 
skaito.

— Czia atvažiuoja karts 
ant menesio kuningas. Dum- 
czius isz Minersvilles ir laiko 
Dievmaldyete lietuviams len
ku bažnyczioje.

— Bandasi tik vienas lietu
viszkas saluninkas ir tas 
ku bizni daro vien tik isz 
timtaueziu.

yra

ISZ LIETU VISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Laike vasaros tris kazo

kai apsistos czionais 0’11 aros 
tvarte del davimo paredko.

— Antanas Dambrauckas 
likos apdegintas per elektriki- 
nia szviesa, kuria nesze ranko
je in skiepą. Kone per valan
da laiko radosi be gyvasties.

— Andrius Vilcziauskas, 
32 metu senumo gyvendamas 
Brawnsville likos pagautas per 
Lthigh Valles truki ir numes
tas 15 pėdu in grabe. Kada 
jin pakele pasirodė, jog tik 
buvo smarkei apdraskytu.

— Kada tai agentas rinko 
žmonis prie darbu in kasiklas 
ydant keliautu in Parrot, Va 
.prikalbino tieje rakalei ir ke- 
les mergaites, kurioms priža 
dėjo g-rus darbus hoteluose. 
Kada merginos pribuvo ant 
vietos pasirodė, jog buvo pa- 
talpytos in viena narna kuria
me rodosi in 50 anglekasiu 
ant stanc’jos, o mergaites tik 
del to pargabeno ydant vestu 
tenais paleistuvingus gyveni 
mus terp tosios gaujos žvėrių 
Ant gilukio merginoms pasi 
seke iž-'prust ir sugrižt namon 
—Yra tai pamokinimas, ydant 
isz tolo szalintusi nuo nepa- 
žinstamu agentu.

Ar daug Llepojujc lietu
viu.

Nors nesyki yra raszyta, ir 
taip susirinkimuose kalbama, 
kad Liepojoje lietuviu 10, 20 
net ir daugiaus tukstaneziu, 
bet tikro ekaieziaus ežia tur 
but nesurasi. Buvo mieste 
skaitoma, kiek kokios tautos 
esame; ir ežia buvo lietuviai 
paduoti sykiu su lenkais. Lie
pojoje lenkininku spėka taip 
didele (nors tikru lenku gal 
nėr, ne tiek, kiek ant vienos 
rankos pirsztu), bet lietuviu 
kaip ir nesimato. Tie, kas isz 
kaimu yra ateje, nemoka ir 
nesupranta lenkiszkai ne žodžio 
bet visgi bažnyczioje szaukia 
pilna gerkle “pakuliono’' ir 
“pakulii no”, bet jo vaikai?... 
O gi gatavi lenkai, kad ne už 
skatiką isz j u neiszgausi lietu- 
tuviszko žodžio. Turime gera 
“dirbtuve” savo isztautiui- 
mui, kuri ir slegia ten, kas ne- 
kvėpuoja 
dvasia.

taja lenkininku

ma- 
vi- 
jie 

len
kas

pui- 
sve-

Dar-Vandergrift, Fa.—
bai povalei slenka.

— Oras vėsus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, isz tu visokiu atsiranda. 
Del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga, ba 
per daug apleidže namus, ba 
per dienas su kūmutėms aluti 
mauke.

Du Bols, Fa — Darbai 
slobnei eina isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.

• - Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Kalvarija.

(Suvalkų gub.) Turėjome 
ilga ir sausa pavasari. Javai 
menkai atrodė, bet kaip antro
ji pusėj Mojaus atszilo ir pali
jo tai viskas ir pasitaisė. Ant 
nelaimes 8 diena Mojaus nak- 
cze užėjo debesis su ledais ir 
padare ūkininkams daug ble 
dės, iszmusze ir suplakė javus. 
Daugiause bledes aplaike ūki
ninkai isz kaimu Santaikos, 
zubriu ir Jucevicziu.

Ligninai.
(Kauno gub.) Priesz sekmi

nes žmones rado miszke už- 
muezta su sulaužytais kaulais 
ūkininką Urneszi isz Donavai- 
ežio sodžiaus. Jin nužudino 
locna duktė su savo jaunikiu, 
už tai kad ne pavėlino jiems 
ženyti3.

LIEFOJUS.
“Baltosios verges”.

Nedėlioję, gegužio 27 d. 
pojaus slapt. pol. iszgelbejusi 
dvi mergaites isz “isztvirkimo” 
namu, kurios buvusios isz By- 
gos iszviliotos in gera tarnyste, 
ir suviliotojo parduotos už 140 
rub. Kaltininkai tyrinėjami. 
Tas paveikslas duoda mergai
tėms atminti, kad nepažinsta- 
rniems nesiduotu save suvedžio 
ti. Tokiu atsitikimu tankiai 
galima patemyti ir laikra 
szcziai apie tai nesyki paraszo, 
bet nelaime, kad m esu žmone- 
liai kunigu draudžiami, bijo 
skaityti, o kunigėliai patis tu 
dalyku žmonėms neaiszkina, 
jiems, mat, netiek žmonių ge
rove rupi, kiek savo kiszenius 
ir žmonių pinigai...

Svėdasai.
Kauno gub. Drabcziunu 

dvare pasimirė turtingas po- ' 
naitis S. M. Laidotuves buvo 
labai iszkilmingos. Kunigas 
pamokslą sakydamas labai iez 
gyre nabaszninka, buk jis bu
vęs labai mielaszirdingas, ma
žus nuoszimczius imdavęs, 
žmones nuo vargo gelbedaves. 
Bet pasirodo, kad tas “gerasis 
ponaitis” po 15 rub. imdavęs 
nuoszimcziu už 100 rub. Mat 
už pinigus— ne doriausi dar 
bai tampa iszteisinti.

Kaip davatkas marina.
Kaunas.— Einu karta gat

ve, žiuriu per langa— szviesa, 
o davatkėlės vis tik paslaptais 
bėga ten. Einu ir asz pasižiū
rėti.

Ineinu vidun, bemirsztanti 
viena jau senute davatkėlė ir 
gauja davatkų ja bemarinanti. 
Viena su žvake (grabn'czia) 
be žegnojanti, kita eme szauk 
ti: ‘ Liaudasum, liaudasum, 
Jeruzaliam, Jeruzaliam! sze- 
tone, iszeik, tu pats suryk!” 
Triczia paėmus dideli davat- 
kiszka kryžių pribėgo prie 
mirsztanczios, uždėjo jin ant 
krutinės ir net užsigulusi, pra
dėjo spausti. Ligonis ne beisz- 
keedama to baisaus spaudimo 
kryžium, nors mirdama susi
judino taip žymiai, net isz isz 
gas?czio viena davatka nosi su 
žvake nusisvilino ir kryžius 
nubarszkejo žemen. Drauges 
eme spręsti, kad. tai pikta dva
sia nori “užsiponavoti” ir ne
prileidžia szventenybiu. Ir vėl 
davatkėlė szaukia ezetonui at
sitolinti. Bet asz ne supratau, 
ka tie žodžiai reiszkia. Klau
siau, bet davatkos in mane pa
žiurėjo su paniekinimu, kaip 
in “b: dievi” ir nieko ne atsa
ke. Tariau, kad tai koki ste
buklingi žodžiai, su katrais 
velnius baide nuo vieno ant 
kito; tai—gi pabūgęs, kad ne 
sugintu velniu in mane, nesu
laukęs galo, iszbegau.

Malonus viengencziai!
Jeigu kurie isz broliu būva 

pavaiszytae gerai svecziuose ar 
ant baliaus, tad už tai dėka 
vejama laikraeztia, — bet kaip 
negalima dekavoti,------- jei
gu žmogus buvęs teip labai 
ligos suvargintas ir kankina
mas ligos silpnybių, o kaip at- 
siezauk prie Philadelpinos M. 
Kliniko, po adresu 1117 wal
nut st. tai tapo pilnai iszgydy- 
tas, — pasiliekant sveikas de 
kingas ir laimingas. Szita Kli 
nika, nereikia maiszyti prie 
kitu kadangi szitas tikras Phi- 
lidelphios. M. Klinikas val
džios užtvirtintas — inkorpo 
ruotas. Isz kasdiena ateinan- 
ežiu dekavojaneziu laiszku 
sztai ka raszo džiaugdamiesi 
žmones:
Albany, N. Y. 613 Livingston 
St. N. Y. Antanas Barnetas.

Asz sveikinu Tamistas Pili 
ladelpliios M. Klinika dekavo 
damas už geras liekarstas, ge
ra gydymą ir už gera sveikata 
kuria man sugražino, nes pir 
miau nieke negalėjo mane isz 
gydyti Savo draugams ir pažis 
tamiems teipat pasakysiu, kad 
laike kokio atsitikimo beiligoe 
besant nesveiku, kad kreiptųsi 
prie to Philadelphioe M. Kli
niko, 1117 walnut St. kuris 
mane iszgyde.

Pasilieka Iszgydyta.
Maliau oj aus žmones apie 

tai gerai žino.
Joseph Weber nog Brewery Hill, 

Mahanoy City, Pa. sako. Mete 1907 
kentėjau baisiai, diegluose pecziiios* 
nog ko turėjau gulėti. Kain pasi
lenkdavau tai arsziaus skaudėjo. Da 
girdau apie Doan’s Kidney Pilis ir 
pastanavijau jias pabandyti. Jin var
tojimas sutaisė mano visa sistema ir 
pridavė palengvinimu ir dar esu 
sveikas.

Ant pardavimo viduose aptiekose 
50o. baksukas. Nepamirazkite vardu 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Milburn Co Buffalo, N. Y. parda
vėjai del Suv. Valstijų

Ant pardavimo.
Namai ant 3familiju su tvar 

tu ant viso loto ant W. Loyd 
St. Shenandoah, Pa. Szito pra- 
perte geram padėjime ir parsi- 
duos neperbrangiai ba lecni- 
ninkas ketina važuoti m Lie
tuva. Dasižinokite pas. (gg -oj)

J,hn Laurinavicz,
300 W. Lloyd St, 

Shenandoah, Pa.

26m. SENAS LAIKRASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
'SZEINA K'S SEREDA BROOKLYN, N.Y.

“Vienybe lietuvninku” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS s»ivo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina. isz tos priežast'O iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istorszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės §2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.

VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
Metams - - - 82.00. 
Pusei Metu - - 81.00. 
Užrubcžin - - - 83.00.

Užsiraszyti galima visada 
Kas nori gaut tik ‘.Jubilejini Numeri' 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi 

Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, rasz k toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku’’ 
reikia siųst prenumerata (Money 
Order ar Regis ruotu luiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo azituom adresu

J.J.PAUKSZTIS&C0.
120-124 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Ant pardavimo.
Puikus namai ant West 

Pine ulyczios ant dvieju ftmi- 
liju, o ant kito loto randasi 
drukarne ir kalviu szapas At- 
nesza gera randa. Dasižinokite 
pas. (ię o,)

Mrs. W. Davis
101 W. Pine St.

Mahanoy City, Pa

Tiems ka turi Bondsus.
Locnininkai bondsu pirkti 

1903 mete nog Mahanoy City 
Water Co. privalo atneszt 
tuos bondsus in First National 
Banka kur gaus už jias uzmo 
kęsti arba gales permainyt ant 
nauju bondsu. Procentas se
nu bondsu pasibaigs 1 diena 
Liepos 1912. ( j -ą)

E. S. Silliman Prez.

1 390 “j'.’"'1
Iždaveme Didele Kninga 
įtinu susidedanti isz

390 DAINŲ

J/ Knyga druezei susiūta.
2) Kas nusipirks, ras visokiu
A Dainų isz visu užkaboriu ka

Nusipirkite o turėsite Dainelu, 
I’eic.ela meta ant visu d em lu

Lie

k} Didele knyga api 1300 puslnpu 
i Visos G dali” dmeziai ir peikei 
\ apdaryta. Kaszlus nusiuntimo 
y mes apmokame PREKE TIK $4

W. D. Boczkow»ki-Co.
MAHANOY CITY, PA.

“SAULE”
Mahanoy City, Pa

Ar turi spuogus aut veido.
Raszykite tuojaus, atsiųsdami stem 

pa del dykos informacijos. (gę o)) 
Aknol Remedy Co. 
Dep. R, Z. 348 E. 15 St.

New York.

I MokyklsBalbieraiitiVuš«SXn
Kasz.tuoja tik $30. Duodam noczinaj. |^q Ainutim geras visur Nossokofl’g 

Parber, Hairdressing & Manicuring 
•^School. 1405 PennAve;Pittsburgb,Pa.

S 2. 

r\ =

Naujas Iszradimas

Apraszinia siuucz a dykai
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, I

Plauku puolimą ir užsiauginimn, 
Nežuli, Papuczkup, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Nekuriama apgavejams daktarams 
inmokate po keletą desetku doleriu 
už neiszgydima. Naudokytes greitai 
isz szitos progos. Raszykite tuojaus 
ant adreso pas Specialistus:

Urs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N.Y.

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

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu 
žmonių kurio da niekad neturėjo 
sudėtus Banke Piningus ir ne yra 
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai 
labai parankus dalykas, mokėti visas 
“Billas” su “Czekiais” ir nereike

GERAS DAIGTAS TURĖTI

A. G. GROBLEWSKI,
Cor. Elm & M»ln Sti. Plymouth,Pa. j 

...SAVININKAS IK FABR1KANTA8, I 

Garsiu Lietuilszku-LeuklsrkiiViIrti'. I

GERI APREDIMAI DEL 
VYRIU, VAIKU IR MOTERIŲ 

PAS GUINAN’S.
Mes gvarantinam muso Siutai ir žhiome kad busite 
užganėdinti jaigu nesziosite Siutą pas mus pirkta.
Musu Sztoras turi gera varda ir turime daugybe 
tokiu kostumeriu ka kitur jau neperka savo 
drabuži kaip tik pas mumis.

i t i o i-, ’o Mahanoy City, Shenandoah, 
VJi U 11 Idll S MLCarniel, Landsford.

TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
Pas mus randasi visoki Gėrimai j 

patrn* ktiisz Rusijos, Franci jos, Prusu. /j 
Anglijos, Iszpanijos ir Italijos. Jus ' 
Lietuviai, kurie esat gere Lietuvoj, . 
Ruska Areilka, pasitraukit tos paežius A 
ant atmintos Seno Kraujaus, Si .50 už H 
buteli. Teiposgi galit gaut pas mane > 
visokiu Amerikoniszku gėrimų. Musu 8

galit gaut už tos pinigus. I’risiuskit 5^;'" •JI - 
savo adrisa del kataliogo. /"

■Fr.SIrawinskas. 1807 Carson SI;- imburRk,Pa.

BURIA VYRAS!
Ruptura

Varicokele
Frapolus Pajėgas

Uztriicintas Kraujas

Atima Jumis Vyriszkuma, 
Rukla Iszmiutsngai 

Likia Sveikas!

Dr.O’Malley r 
BuilassčšH Naudojamas tik

Naujas Vasarinis Tavoras> 
Dar po straiku parduosime visoki tavora už 
maža preke. Jaigu norite gerai pirkti tai 
ateikite iii musu sztora.

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

nL.kn f Pas mus dirba Lietuvaites.į DO L fi iP. j 122 W, Center Str.
1UU U1UUH I Mahanov City. P”

Kiekvienas Lietuviszkas Szlorninlni* 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles saro- 
Sztoruose ant pardavimo, knd.musa 
taulieczei reikalaudami galetu.nud* 
pirkti ir nereikalautu užduoti 
į-iningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninni;, 
raszykite pareikalaudami mus gyduo 
le.s, nes geras uždarbis; parduohUj 
musu tyras Lietuviszkas Gyduole^ 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No. 1.............................25c.■
Egiutero N o. 2.............................50e.j
Ziuijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.;
Gumbo Laszai..............................35c.
Meszkos Most is............................ 25c. ■
Trejnnka......................................25c11
Linimentas vaikams ..................25c. h
Gyduoles nuo Kosulio.................25c ■
Liepiu Balsamas ....................... 25c. I
Anly-Lakson del vaiku ..... .....25c. I
Milteliai vaikams nuo Kirmelin.J5c..|

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. I 
Vanduo nuo Akiu....................... 25c. I
Ugn ištraukia... 
Skilvio Laszai.
( ryd. užlaikimui Viduriavimo ir _ Į

Kruvinosios............................. 75c. I
‘Uicure’ arba gyd. Runiatyzmo $3.50. I 
Gyd. del nemalimo Pilvo......... 50c. Į
Milteliai afisUibdyraui Galvos I 

skaudėjimo........................  10c.
Laszai nuo liautu............. .  10c.
Most is uuogtsliino ir prakaitavimo

Kojų....... .............. ...........  25c.
Geležinis sudrntintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto................... 15c. |
Gyd. nuo Grippo..................... §1.25.
Plauku apsaugolojas........-........50c.
Muilas del Plauku..................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................. 35c.
ILožes Balsamas............................25c.
Kinder Balsamas......................... 25c.
Bobriaus Laszai...........................50c.
Szvelnintojas..................................35c.
Kraujo valytojas....................... i’iOO-
Nervu Ramintojas.......... . ....... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................ $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)............... 25c.
Pamada Plaukams.......... .....
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise. 
Gyduoles nuo Riemens........—
Vengriszkas Taisytojas Usu~; 
Inkstu Vaistas...............ž^c. •
Akines Dulkeles....... ............
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abeluai skausmo ir skarbutis $1-25.
Gyd. nno Parku ir Niežu. $2.00 
Gyd. nuo Dedervines...............$2.00'
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00-
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mano raszlus. B«-t randasi tik 
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS 
ir naudojamas tik MANO OFISE 
Asz negarsinu jokiu gromatu lyge niu

parodysiu jumis kad turiu daugybe 
gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu 
pasaulės kurie tapo iszgydinti.

DR. ALEX. O’MALLEY
158 S. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi

ima ir susiraFzoma. Suvirszum 
30 metu daktaravimo Wilkes-Barre 
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2c. 
marke o gau-i Knygute apie Ruptura

kalba 
3v an

$25.00 DYKAI $25.00
Kas iszsikirps szitas traipsni ir atvaževes atnesz in ofiso ant žemaus 
parodyto antraszo, gaus kredyta $25.00 ant pirkimą Loto arba 
Namo Naujam Auganczem Mieste “GARY, INDIANA.” 
Dabar yra geriausia proga pirkti Lotu» mieste Gary,kuris be palioves auga smarkei, 
kur ir tavo lotas preke sikiu užaugs in trigubus pinigus. Per du n eniausius 
Birželio ir Liepos me- padarome dideli iszpardavima Lotu i.ž vi* ai ž:a i as pi ekes, 
kuriu kita melą nei už dvigubus pinigus uepirksile. Turiu geru kampiniu lotu 
del bizniu,ant bizniszku gatvių ir apielinkei kur Lietuviszka Bazniczia budavoja. 
Dabartines prekes Lotu po $250.00 ir aukszcziau, parduodam ant lengvu iszmokeymu $50 
inmoket o likusius po $10 ant menesio teip kati koznas darbin kas gali lengvai p at-idel 
sau pra| cilia ir nesijust kaip greitai iszmoka ta syk nereiks randa mokėt ant senatvei

Miestas GARY yra visiems placzei žinomas
Jogei tik 5 Inetai kaip prasidėjo ir smarkus dydelis miestas užaugo, jau. yra 
apie 40,000 gyventoju ir dar vis kozna diena niaikei dauginis beg ja ke’iu 
metu apsigyvens apie nril jonas gyventoju. Delio jis auga kad tena s bi davoja 
didzeusius milzini-zkus Fabrikus ka raudasis ant viso svieto. Szia dien jau yra 
Devini baisei dydeli milziniszki Fabr.kai pabudavoti, kuriuos dirba apie 40.UO0 
darbiniku. Isz darg-1 kitu aplinkiniu miestuku, žmones vaz'i oja Irvinais 
dirbtie in Gary. Darbu užtektinai koznamvienam s i geriu užrnokz ežiu. Pel ei'a pora 
meniasiu, isz ('Ircagos aL-ikrauste in Gary 40 familiju Lietuviu. Cliicagoi 
negalėjo gauti darbu Į>er visa 2< ma, suvnzeve in Gary gavo gerus darbus i z 
pirmos dienos suveymo. Dabar vėl pradeda budavoti penkiolika baisei dydeliu 
milziniszku Fabriku visokiu kurie suteiks sz nitams t kstaneziu darbinikams darbus 
kaip girdima kad daugel visokiu fabriku parmufuoja isz dai g<-l kitu miestu in 
Gary pertai kad cz;a yra geresna vieta fabrikamdidžiausi trūktai geležinkeliu 
ir vandeniu. Todel-gi pasiskubinkite dabartiniu pirkiniu Lotu kurie n rite padvi 
gubint savo pinigus trumpu laiku arba ti reti puiku gyve ima ant jusu ate'nanczios 
senatvės: Per mus pirkdami! gausite tikras sava t it s p pietas ir kas ]>erka 
Lota arba Narna tam visus keliones kaszlus stgražinam. Norėdami pirkt e Lotu naujam 
mieste GARY, INDIA A atvažuokit tiesiok in Chicaga ant žemaus parodyto antraszo 

. nes isz Chicagoe netoli nuvažot in Gary.
Mes važuojame kozna diena ir Niedeloms in “GARY” ant 10 v. 
isz ryto ant Lake Shore Treno, o nuvažiavę mes tamistoms 
aprodisini visa miestą aplinkui, galesite pasiskirt Lotu 
kur tik norėsite geriausose vietose. Kas bus pirmesnis tas bus 
geresnis. Szitas kreditas $25 bus duodamas kožnam vienam kas 
r atnesz szita straipsni iszkirpes per du (2) menesius

Birželio (June) ir Liepos (July) o potam juos bus negeros.
Joseph Zacker, Lietuvis

-GARY IND. REAL ESTATE INVESTMENTS- 
1S17 South Union Street Chicago, III,

.35o.

.25c.
,50c.

____ .15c.
,25c. ir |1.00.
...............25c.
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Polithania State Bank 
Cor. 22d. & Carson Sts.

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

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziaiu pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ii 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notare 
•L G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ii 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o j>ei>itikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu? 
siunezant paczeduinui in Banka, arba sius: 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe» 
Expreso Money Orderi.

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

BVSISZKA — AMEBIKONISKA — LINIJA.
-rUlBIAVSI. D1DZIAVS1 IB GBEKZIAIH GABLA1VAI— 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tani New Yoiko o Rusijos be i<kiu nerstojimu.
PUIKI GĄBLAIVAJ: < ZAK - KUBSK — BVSSJA

In Rotterd&ma E Dienas
$33 TTeczla
$IS Antra
$ii5 ' Pinna

'• 1 GHrlRlval iF/. ie f Birželio (.lune)
I New Ycrko 1 KurHk< 13 Lie’,op (',uly) ' | < ziir, (nnujnb)27 Liepcm (-luly)i

v _____ I A pic douglnne diiElžmoelte ptie mueo Hgentue arbMi
A. E. JOHNSON & CO., (General Partenger Agt». 27 Broadway, New York, N.Y.

I n Libanu 11 Dienu.
K lasu $:>5
Klaaa $50
Klusu $7r>

Asz esu Lietuvjszkas Advokatas! 
priimu Provas isz Visu Krasztu ui Į

Mainose 
Fabrikouse 
Ant Geležinkelio arl*a 
T r einu.

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

B. S. TANKAUS
Cresskill, N. J.

I3F
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MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Valstijos Kasijerius turi 
Merchants 
Banke isz 
.Jaigu yra

D.M.Graitam, Prezidentas. 
-VV. Rynkiewiczia. 
J. Hornsby.

smičius Piningus
Banking Trust Co.,
Mahanoy City, Fa.
at sargi Banka del Valstijos, tai
yra ir del jus invales gera 
Bank'. Szitas Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

Direktoriai yra gerai 
žinomi ir atsakanti miesto 
biznieriai. Skolina piningus 
ant lengviausiu iszligu. 

...DIREKTORIAI...
C. L. A dam, Viie-Prezidentas.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D.F Guinan, Kasijerius.

W. J. Miles.

Utaka AGENim IR KONTORAS BAMS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
<avo locnam name vertes $12,000.00

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

iszsiuncziu in prisakyta vieta. Tszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko
niszku pagal teisinga kursą. Nored; nri apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsukimo. Viską padarau kanoteisingiause. Adresavokite sziteip: 
A. J KEYDOSZIUS, 202 TroySt. Dayton, Ohio.

Parsiduoda Boudsai. Parsiduoda Farma.

Mahan, y City Water kon 
panija priims užrakimus am 
nauju bondsu kurie bus par 
duodami 1 diena Liepos Ga 
įima pirkti nog $100 lig $500 
Apie daugiaus dasiž nosit, 
• fise.

Mahanoy City Water Co 
N. Main St.

Ofiso adinos 8 ryte 
lig 5 vakare. (r j)

Puiki farma Roaring Creek, 
12 mihu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu girrios, 
teipgi 150 obuoliu medžiu vien 
obuolei atnesza $500 ant meto. 
Gera stu ba ir didelis tvartas 
Parsiduos neperbrangiai arba 
atsiduos už namus. Atsiszauki 
te arba raszykite ant adreso.

Jos. Bendrink
(j j ) Pottsville, Pa.

S. Norkewicz
403 West Mahsnof hi.

No. 6.
Nusipirkite ‘>an 
Buteliu
NORKEVICZIAUS

'Geriausia Arielka 
Mieste. Tik $1 už Buleli.
Teipgi czis gaubite ir visokis 
kitu garimu. Aleikyle dabti 
priešą laiko, duokite 
orderi o bus jums pristaty*l

kokti

HO. S.
Visam

LIETUVIO KRAUTUVE.
Malonus Viengencziai:

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

... Žiedu, Kryželiu, Armo*

1^2 *u> Britvu, drukuojam
Maszinukiu, Albomū

^biriszku ir Mald<i 
'•T^-Gnvv--' k ningu, visokia popiera 

'4|)\ Gromatoms rasziti su 
pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinaiuž 
$1 Perkupcziams 1,000 už $0 Magisz 
kos Kazytės §3. Jai norietuniet- 
mano nauja dydeli Katalogu prisius 
skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu. 
Didelis Szaltinis §1.50. Knygute ka 
pamokina kaip gauti amerikonif-zkas 
popieras po 35c.

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn, N V

Lietuviszkas 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 atsakius 
Teipgi užlaikau dideli kronja vietkio 
Valgomu Ta voru ir Buozerne

Franaz Petraitis • Clymer, Pa.
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