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Pliiladelphijoj priesz kelis 
etus žydaukos buvo sustrai- 
avusios priesz savo mėsiniu
os už pabranginima kaszernos 
esos, viena rabina norėjo už 
uszt kad ansai del geezefto

tampavo trewna mesa už ka- 
szerma, bet rabinas pabėgo,— 
žydaukos straika laimėjo nors 
keletas gala gavo; szimet vėl 
sustraikavo ir žada nepirkt 
mėsa tolei, kolei mėsininkai 
neatpigins.

tavora už 
irkti tai

Ciesoris Wilhelmas ne senei 
susitiko ant finiszku vandenų 
su rueiezku caru — kaip me
na, mienje sužadejimo treczio 
sunaus Adalberto su duktere 
Olga — vyriausia 17 metu se
numo. — Vėl, bus daugiau 
mikitku!
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ažio Ceikiol
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Ana diena Austrijos ciesoris 
Franciezkus — Juozupas per- 
virszino visus Europos monar- 
kus valdime sklypu o ir miru
sia karaliene Viktoria, kuri už 
ženge ant sosto po Wilhelmui 
IV, 20 Balandžio 1837 m. o 
mirė 23 Sausio 1901. Per tai 
randijo 63 metus, 7 menesius 
ir dvi dienas o Austrijos cieso
ris randije f 3 metus, 7 mene
sius ir 9 dienas.

Žinome, jog pankszczei yra 
dydžiauseie nevidonais ūkinin
ku o tuom kart ir dydziauseis 
prieteleis. Maeacziužes steite 
paukszczei sunaikina kas me
tas in 3G0 miliardus visokiu 
vabalu arba 600,000 buszelu.
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Praejta meta Siberijoi buvo 
tikra skerdyne visokiu žvėrių. 
Pagal dnneszima amerikonisz- 
ko konsulo Snodgrass isz 
Moskvos, tai praejta meta li
kos užmuezti pilku voveru 
4,225,000; baltu zuikiu 1,500,- 
000; sabalu 12,500; ezarnu 
200,000; rudu meszku 1,500; 
kolonku 180,000; žilu vilku 
16,500 ir 100 žieminiu lapių.
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Buti kandydatu ant prezi
dento Suv. Steitu kaeztuoje in 
$2,500,000 ant kožno tikieto. 
Po isznnkimui kandidato, iez- 
rinkimas prezidento kaeztuoje 
in $25,000,000. Kada mirueie 
prezidentas Mikinley buvo 
rinktas tai pate Mark Hanna 
paaukavo $3,000,000, tūla in- 
szurenco kompanije davė 
$200,000 o vienas iez ženklivu 
geležkeliu teip-gi davė $100,- 
000. Kada jau kandidata, iez- 
renka, kožna partije siuneze in 
5000 kalbėtoju po visas ezalis 
kuriems moka nuo $25 lig 
$250 ant nedelos ir $8 ant die
nos ant iždavimu.

Parsigabeno mergina, ir 
nesiženijo.

Kensingtone III.— Vaiki
nas Szlazikas isz gimimo len
kas, gyvenantis 11706 Indiana 
avė. sugyveno gerai su Wincu 
Niezantrowskiu kursai vaiki
nui Szlazikui iezpasakojo kad 
turys gražia krajui seseri Ma
re. Pradėjo raszinetis groma- 
tas, galu gale vaikinas Szla- 
zik prasze per gromata tėvu 
Mares, kad ja leistu Ameri
kon nes jisai norės su ja ap- 
siženyt. Tėvai ant to susitaikė 
ir N iezantrowskiute Mare 4 
Gruodžio pereitam m. in Chi- 
caga atvaževo, ir toje tai die
noje Szlazikas su Mare susi 
pažino,

Pirmas pasimatymas vaiki
na ant tiek suerzino kad pa- 
mislino— “a žebyš ty Wincus 
byl mnie nepoznawszy z twojiį 
ladn.-į Marysią!” Mat mergos 
brolis inpasakojo, kad labai 
sesuva Marise graži teip, kaip 
jos sesuva Chicagoj gyvenanti, 
Let buvo teip grinorkele im
portuota graži patogi, kaip 
peleda. Vaikinas Szlazikas 
pasimislijas po valandėlės iez- 
smuko net ne atsisveikinęs; tas 
davė suprast kad jau Marises 
ne nori. Po keleto dienu davė 
vaikinas Marei žinot kad su 
ja nesiženis.

Inportuota mergina nuliū
do, pasijuto tuomi užgauta, 
pagal rodą ir pakurstyma bro
lio bei sesers 3 lapkriezio Szla- 
zika apskundė sodan reika
laudama kad arba užmokėtu 
jei 1,000 dol. arba kad ženy- 
tusi. Tokiam reikale, reikėjo 
advokatu. Merga turėjo ad
vokatą E. Jones o Szlazikas 
Juozą La Buy.

Kada stojo in suda skundi
ke Marise ir apskuntasis Szla
zikas priesz sudžia Willamsa, 
advokatas mergos davadžio 
kad mergina yra suviliota rei
kalauja arba ženybu arba 
1.000 dol.; advokatas vaikino 
iszrode kad Szlazikas yra pri
gautas del to, kad jam inpasa- 
kota jog mergina yra dikta, 
graži szviesplauke, mėlynakė, 
o dabar pasirodė visai neteisy
be, nes Marise yra mažiuke ne 
graži žodžiu ne yra atsakoma 
to vaikino ženotybei, per tai 
vaikinas negali su ja ženytis, 
ne 1,000 jei mokėt.

Prisiegdinti džiurininkai, isz 
advokato iszvadžiojimu gard
žiai juokėsi.

Toliaus vaikino advokatas 
merginos klausė ar isztikro da 
bar ji norėtu su 
nytis ? Mergina 
nimo atsake kad 
jisai esąs labai 
patinka.

Toliaus iszejc, 
ane girdėt nenori 
rise ženybas.

Po visu iszvadžiojimu, su
džia Wiliams džiuria instruk- 
tino ir tie nueja kamaraiten 
iszdave vyroka:

Szlazikas turi užmokėt ke
liones in Amerika Marei kasz- 
tus, ir 125 dol. už maista, o 
reikalavimas 1,000 dol. yra be- 
pamatinis, Szlazik nuo ženybu 
su Mare paliuosuotas.

Aplaikc atsiskiryma už 
paniekinimą karūnos.
Denver, Colo.— Mrs. Flo- 

reneije Jaklicziene aplaike at
siskyrimą nuo savo vyro Ste
pono, už tai kad suplesze ir 
pamynė po kojų amerikonisz- 
ka karūna, kuria buvo iszka- 
binus prieszais narna. Jakli- 
czienes pirmutinis vyras bu
vo amerikoniszku Žalnierių ir 
muszesi laike Ameriko—Isz- 
panines kares ir tenais pražu
vo. Dienoje padabinimo gra
bu, geide atminti ta ja liūdna 
diena per iszkabinima karū
nos priesz narna, ka paregejas 
Jakliczas, nuplesze karūna, 
pamindamas po kojų. Sudže 
už toki pasielgimą buvo labai 
inirszes ir davė moterei atsis
kyrimą nuo tokio paszelusio 
žmogaus.

Piningai szarku lizde.
Theix, Okla.— Keli vaikai 

jeszkodami po girraite pauksz- 
cziu lizdu, užtiko ant szarkos 
lizdo kuriame rado sena skuri- 
nia maszna. Kada jaja per
pjovė rado joje 500 auksineis 
piningais kurias vaikai pasi
dalino tarpe saves.
Nepaprasta isztiki mysta 

szunies.
Pittsburgh, Pa.— Liūdna 

žinia atnesze milžiniszkas szuo 
vardu “Prince” in namus Jono 
Redickio; numiletinas szuo 12 
metu senumo Redickiu, kuris 
prigėrė laike kada maudėsi 
upeje Allegheny. Szuo atne
sze namo skenduoliaus kelnai
tes ir kepure staugdamas grau
dingai isz ko tėvai tuojaus da- 
siprato apie nelaime. Szuo lei
dosi pirma prie upes o tėvai 
paskui, surasdami sunaus apa- 
tinias drapanas ant kraszto 
upes. Szuo buvo visas szlapes 
isz ko pasirodė, jog bandė vai
ką ižgialbeti. Lig sziam raszi- 
mui, kūno nesurado.
Keturi straikerei pažeisti.

Allentown, Pa. — New 
Jarsey Zinc Co., Palmertone 
sustojo dirbti 1 000 “furnace” 
darbininku, isz ko pakylo mai- 
szatis. Terp mynios inirszusiu 
“foreigneriu” o policijos atsi
buvo kruvina musztyne kuruo- 
je likos pažeisti keturi strai- 
kierei.

Žuvo 100 darbininku.
Pokrovsko miestelyje, Sara

tovo gub., yra kaulu malimo 
pabrika. Karta po gaisro liko 
ten 6 sieksniu augsztumo ir 20 
sieksniu ilgumo siena. Toji šie 
na stovėjo ligsziol ir beto pa
lei ja buvo sukrauta didele 
krūva kaulu, apie 7 sieksnius 
augsztumo. Priesz keletą dienu 
toji siena urnai griuvo ir pri
spaudė 100 darbiniku. Isz vi
su tu nelaimingųjų gal bus 
sveiku nedaugiau, kaip kokia 
deszimtis.

Suvalgė muilą.
Dorpato apielinkeje, tūlame 

vietiname dvare, tapo priimti 
prie ūkio darbo, rusai darbi
ninkai. Pirma diena dvaro sa
vininkas juos labai mandagiai 
priėmė ir pavaiszino duoda
mas pietus ir vakariene. Va
kare, priesz valgant darbiniu 
kame vakariene, kad jie nusi
praustu, dvarininkas pasiuntė 
jiems 3 — 4 svarus namie vi; 
rinto muilo. Darbininkai pa 
mane, kad tai esąs suris ir val
gė muilą su duona. Nakty vi
si darbininkai susirgo ir veme 
baltomis putomis, kol visa su
valgyta muilą neiszveme...

Revizija Czenstachavo 
kliosztoriuje.

Teismo tyrinėtojas po ypa
tingai slaptais dalykais Kre- 
czunenko, teismo prokurorui 
paliepus, atvyko in Czenstacha 
vo kliosztoriu, kame iszklausi- 
nejo visus zokoninkus ir tar
nus apie pinigiszkas inplaukas 
ir kliosztoriaus turtus. — Isz 
to galima dasiproteti, kad jei 
gu tame kliosztoriuje perdaug 
“macochiszku darbeliu”, tai 
gal ir klosztoriu uždaryti!

Elektriką bažnyczioje
Sekdami Varszavos pavyz

di ir kiti didesni ir mažesni 
miestai inveda savo bažnyczio- 
se elektrikos apszvietima.

Szlaziku že- 
be apsimisli- 
ženytusi, nes 
gražus ir jei

kad vaikinas 
apie su Ma-

Galėjimas su žiurkėms
Shamokin, Pa.— Apie de- 

szimts staloriu dirbaneziu po 
Redingo kompanijei, turėjo 
nepaprasta galėjimą su szim- 
tais žiurkių laike atpleszimo 
----- : 1 > tvartu priesenu grindų po tvartu 
Henry Clay brokeriu.

Ne kurie isz staloriu 
skaudžei sukandžioti per 
žiniszkas žiurkes nuo kuriu 
gynėsi su kirvukais ir plaktu 
kais, užmuszdami 168 o szim- 
tai pabėgo.

likos
mil-

Trumpi Telegramai

Ilgas amžius.
Minsko gubernijoje, Kras- 

naja kaime, yra 110 m. senelis, 
Romanas Vyrko. Jisai daug 
pasakoja apie buvusi kara su 
prancūzais, pergyveno dvi ko- 
leras (1830 ir 1853 m.), kuo 
met iszmire į jo kaimynu ge
rai pažista baudžiava ir daug 
mate visokiu vargu. Ligsziol 
senelis gerai mato gerai girdi 
ir apskritai visame kame jau- 
cziaei sveikas Pernai metais se 
nelis dar dirbo podraug su ki
tais namiszkiais visus ūkio dar 
bus, neseniai per vestuves szo- 
ko, lyg jaunikaitis.

S0 anglekasiu pražuvo 
cksplozijoi.

Coniebrough, Yorkshire, 
Angliję. — Per dubeltava eks 
plozije Cadeby kasiklosia pra
žuvo mažiausia 65 anglekaeei. 
Daugeli ne randa o virszinin- 
kai kasikiu mano, buk in 80 
anglekasiu pražuvo. Terp pra
žuvusiu randasi tris randavisz- 
ki inspektorei kasikiu.

Daugelis isz tu pražuvo, ka
da stengėsi ižgialbet savo drau 
gus po pirmai eksplozijei, nes 
kylusiai antrai eksplozijei, ku
ri buvo daug smarkesne visi 
pražuvo. Kūnai nelaimingu 
bi’vo baisei apdeginti. Prie- 
žajtis eksplozijos buvo užside
gimas gazo po iszszovimui szu
vio.
Vela užsimusze lekotojas

Chalons-sur-Marne, Fran- 
euzije. — Vienas iez geriausiu 
er ropiszku lekiotoji! Rene Be
del užsimusze ant smert per 
n puolimą lekiojamos maezi- 
nos laike francuziezku karei
viu manevru. Tukstanczei 
ž’fioniu prisižiurinejo tai ne
laimei.

Motina paskandino 5 
vaikus.

Berlinas. — Arti czionaie, 
kaimelije Steglitze, atsitiko 
liūdnas atsitikimas.

Pati girrynio sargo, negalė
dama ilgiau nukensti žverisz- 
k-\apsicjimo savo vyro nutarė 
atimti sau ir vaikams gyvasti. 
Pirmiause nuskandino penke
tą vaiku maudinyczioi o po 
tam bandė atimti sau gyvasti, 
bet kaimynai užtiko jia in lai
ka. Nelaiminga motere likos 
uždaryta kalėjime ir turės at
sakyti už vaik-žudinsta.

Dzuma ant Kubos.
Havana. — Kokis tai Men

dez Guerra, darbininkas apsir
go ant džumoe ir randasi ant 
mirsztanczio patalo ligonbuti- 
je. Valdže eanitariszka visom 
pajėgom užbegineje prasipla
tinimu teip baisios ligos.

Kontoras teismas 
užsibaigė.

Viterbo, Italije. — Po dvie 
ju metu, užsibaigė garsingas 
teismas komaroe. Devini likos 
pripažinti kaltais: Ant to už
sibaigė nubaudimas garsingu 
italijoniszku žudintoju.

— Szia vasara oras labai 
geras, nėra per kareztas, kaip 
kada nakti reik kaldra klotis. 
Darbai slenka neblogiausei.

— Pereito menesio 28 d. 
t. y. subatoje tapo suvinezevo- 
ti bažnyczioje Szvento Kazi
miero Juoz. Vasikonis vaiki
nas su J. Vytarcziute mergina. 
Veseilia buvo rami be muezty- 
niu.

— Diena 4 liepos laike 5 
draugystes pikninka Maple- 
Grove Parke; tos draugystes: 
Szvento Kazimiero, Szvento 
Mikalojaus, Szventos Cecilijos, 
Teatraliszka giedoriu grupa ir 
Szvento Izidoriaus Artojo. 
Tos draugystes kas metas 4 
liepos laiko savo pikninkus. 
Sziuomet dar du dalykai tame 
pikniuke yra paminėtini.

1.) Kitais metais vis tarpe 
tiek žmonių pakildavo peszty- 
nes ypatingai vaikinu už skais 
tumus merginu. Szimet rūstin
gai nesipesze niekas, visi ra
inei, grąžei linksminosi tiktai 
vienam vaikinui su mergina 
pasitaikė nelaime netikėta nes 
besibovijant vaikinas savo ka
nopa praspyrė merginai laboni 
ik kraujo. Kiti buvo misline 
kad tai tycziomis, bet kada 
mergina nors užgauta apreisz- 
ke kad jije nepykstanti nes 
tai pasidarė isz netycziu, su 
tuomi viskas perejo grąžei.

2 ) Nore tai buvo pasilinks
minimas ir be vaidu, bet kiek 
alaus iezgerta, tai turbut tas 
parkas Maple-Grove nekokia
me pasilinksminime tiek neture 
jo; nes iszgerta 199 kvoteriue 
arba 49 baczkae ir 3 kvoteriue, 
juk tai nėra baikos; teisybe 
apart penkių draugyecziu są
nariu, buvo daug ir paezaliniu 
svecziu bet kibą kiekvienas 
suvalgė po puse rūkyto gero 
suraus kumpio tai ir alus ge
rai gėrėsi. Priegtam buvo ir 
nesvaiginaneziu gėrimu ir tas 
viskas iszejo.

Viens tiek, kiek gere tai ge
re, bet laimingiausei yra ir pa
girtina, kad grąžei rainei sve- 
cziai pasielgė ir pesztyniu ne
buvo. Senas Kapsas.

Du szimtai svaru.

Akivos Žinios isz Lietuvos.

Tomis dienomis pasirodė dvi 
naujos žvaigždes ant ameriko- 
niszkos karūnos. Tai yra dvi 
žvaigždes nauju ateitu Arizona 
ir New MeX'co. Dabartės ran
dasi ant amerikoniszkos karū
nos 48 Žvaigždžiu.

— Tylėk! —pertrauke jam 
aficieras.

— Reike isz josios iszmest 
kanecz du szimtus svaru — 
tarė senas laivorius.

— Isz kur ju gausi?
Stirinykas ir pamaeznykas 

kalbėjosi terp savias tykei, 
tuom kart laivorei irklavo 
kiek turėjo pajėgu idant ka- 
nogreieziause dasijirt prie že
mes.

Už keliu minutu gal visi 
ejs ant dugno.

— Vienas isz muso turi 
eiaukant del apsaugojimo 
tu — paszauke stirinykas.

Parucznikas pabalo ir 
paude dantis.

— Turi teisybe. Dirstelek 
ant vajku, tai didžiausias skar- 
bas.

Geras muso kapitonas, aty- 
dave tau juos po tavo apglau- 
ba parucznike.... esi dabar 
juju apglobeju.... Hum.... 
vienas isz muso laivoriu Ivo- 
nas turi milema kuri lauke jo
jo sugrižimo....

— Ketino susiporuot kada 
sugriž.

— Petras Legol yra teip-gi 
da jaunu....

— Užlaikineje savo motina 
—senele.

— O Jonas?
:— Jonas turi paezia ir vai

kus.
— Tokiam laike nėr ka 

daug mislyt. Pavelik man su
spaus! tavo ranka parucznike..

Jaunikaitis pabalo.
— Ne mano senas priete- 

lau; negalimas daigtas idant 
tu pražūtum.

— Parucznike.... teip turi 
būti.

— Paliepiu pasilikt. Esmių 
virsziniku karaliezkos laivoris- 
tes privalai klausyt manias.... 
Pasuk in deszine....

Stirinykas paklausė, nes po 
trumpai valandėlei vela tare:

— Pavelik man kalbėt pa
rucznike.... Esi jaunas, svietas 
da del tavias asz esmu senas, 
ir jau nieką ne turiu ant szio 
svieto, visi iszmirie. Laikas 
trumpas; už deszimts minutu 
bus už vėlai. Trisdeezimts me
tu dirbau del savo tevines ir 
turu tiesa atsilset. Pavelyk 
man jus visus iszgialbet. Asz 
tenais gilumose mariu rasiu 
daug senu draugu....

Pakilo ir atydave styra in 
rankas paruezniko.

Vilnis jau dasiekinejo kraez 
tus valties.

— Temikyt! — apsaugojo 
— vienas pajudinimas valties, 
o persivers.

Parucznykui rankos drebė
jo.

Senelis persižegnojo ir szo- 
ko in mares, kuriuos užsivėrė 
paskui jin kaipo antvožas gra
bo. Valtis ne tekus sunkeny
bes paezoko in virszu ir grei 
tai leidosi prie kiaszto, iszejo 
iez josios visi; etokavo tik — 
dvieju szimtu svaru.

pa- 
ki-

sus-

Machanikyste.
Kiekvienam yra supranta

ma, kad pastot sziokiu tokiu 
mat kaniku reikia būtinai ter- 
minavot pas koki nors meisteri 
ir iszmokes, buk patsai macha- 
niku (meisteriu) bent kokios 
szakos.

Lietuvoje paskutiniu laiku 
ypatingai ūkininkai griebda
vos noringiaueei savo vaikus 
pagal iezgalia leisti in kliasas, 
isz ten jeigu in kunigus nepa
tenka, studentai auksztesniu 
mokslu pasiekt netesa, na ir 
pasilieki kokiu rasztininkeliu; 
nenori jaunimas apmokintas 
aiptol kibtie prie lavinimosi 
machaninkystes nes sako — 
ten sunkesnis darbas negu už 
stalo sėdėt prie plunksnos.

Machanikae toli visame lai
mingesnis už mokyta pluksna- 
grauži (rasztininka,) nes rasz- 
tininkas gavės valdiszka gusz- 
ta, jeigu tampa sudimisijuotas, 
tada daryk ka bedarans, nes 
niekur tokiam valdiszka gusz- 
ta duot nenorima. Kas kitas 
su machanikais (meistereis) ji
sai savo ranku darbui niek ar 
vilko bilietą gaut negali.

Priesz 50 ar 60 metu Lietu
voje musu svietelis prie meis- 
teryseziu buvo visai nerangus, 
kad net menkiausi kriauezia- 
lei ir geresnie kriaueziai tai 
buvo vien žydeliai; vieni siu
vo naujas szventadienines dra
panas, kiti lope taisė kasdieni
nes. Trijose nemažose parapi
jose Suvalkų gub., kaipo ve 
Mariam poles, Liudvinavo ir 
Dauksziu priesz 60 m. buvo 
vienas tik lietuvis katalikas 
kriauezius Elzbietiszkio darži
ninkas Belieka?, ir tas mokė
damas pasiūt grąžei pilkas 
trikvoldes sermėgas, tarp tur
tingesnių ūkininku puiku pi
nigą dare. Szakas— staliorys- 
tes, muliorystes, vindelninkys- 
tęs, kalvystes vien turėjo savo 
rankose prūseliai liuteronai; 
tik velesneme laike jau pradė
jo ir lietuviai katalikai prie 
minėtu amatu kibti, kad apie 
1870 m. kaimuose žydai kriau 
ežiai jau tik senas drapanas lo- 
pit gaudavo. Prie meisterys- 
cziu, kibo vien vaikinai nemo
kyti, pramokyti kaip auksz- 
cziaus sakiau jei ne kunigaut, 
tai už plunksnos in kancelari- 
jas griebėsi, isz kuriu tai 
plunksnagriaužiu labai retas 
kas prie vidutiniszko kąsnio 
duonos užsilikdavo, ypatingai 
kad katalikams in geresnius 
urėdus valdžia Rosijos vartus 
uždare. Mokanti amata bent, 
visada pasigauna darba net 
riebesni už paprasta darbinin
ką, vienur negerai tai gauna 
kitur, nes amatninkai nestovi 
ant rinkos pasisiūlydami savo 
darba vieniems ar kitiems.

Teisybe, sziandien maszinos 
daug iszvaro isz darbu netik
tai paprastus darbininkus, bet 
ir machanikus, tuomi didinasi 
bedarbiai.

Jauni vaikinai jieszkodami 
geroves net vidutiniszkai ap
mokyti, atvaževia in Amerika, 
jie daugiaus kartais vargo ma
to negu paprastas darbininkas. 
Prie sunkaus darbo eit bijosi, 
nes gali gaut ant delnu pūsles, 
poniszkuos darbuos netinka, 
meisteryete jokia nemoka kur 
yra ir mokestis geresne, na 
ir nore Lietuvoje apmokintas, 
czionai kartais toksai žemesniu 
paliekt negu prastas darbinin
kas mokslą neragavęs.

Sziandien iezeina jau teip: 
Jeigu tėvai iszteeejo apmokyt 
nesitikek iez plunksznoe duo
na valgyt, bet reik veikiausei 
kibt prie bent meieteryetee, nee 
eu tuomi nore teip-gi dirbant 
nelengvai, bet riebesnis duo
nos ir mėsos kąsnis. — S. K.

Kada laivas Titanik susimu- 
sze ant mariu, nuleido valteles, 
nes nekuriuos tuojaus dingo. 
Pasiliko tik kelioleka ant 
virszunes mariu: Vienoje isz 
tu j u vaiteliu radosi septynios 
ypatos; keturi laivoriai, pa- 
ruczninkas ir dvi mergaites.

Vejas siuto baisei o stiriny 
kas apezluostydamas nog vei
do vandeni, kalbėjo pamaezni- 
kui jog viesulą pertrauks da 
dvi adynas.

Buvo tai vienatine luotele 
pasilikusi po puikiam laivui. 
Kuopele iszgialbejusiu žiurėjo 
akyvai ar nepatemins kur žeg- 
laus ar pakrasezius žemes.

Per pliszius lu oteles pylėsi 
vanduo; viską jau iszmete, kas 
galėtu apsunkit luotele.

— Kantrybes ir narsumo!
Vanduo nuolatos pribuvine- 

jo. Laivorei jau numėtė no sa- 
vias drabužius in mares idant 
palengvyt ir drebėjo nog ezal 
ežio.

Pradėjo dienitys kada pa 
maeznykas iszdave baisa 
džiaugsmo. Vaitelis pagrieb
ta ant didelio pilvio paszoko 
augsztai in ora, o akys jojo pa 
regeja ne pertoli žeme. Viltie 
užžibe ant visu veidu. Trum
pas buvo džiaugsmas, nes val
tis vela prisipylė vandeniu.

— Parucznike — susznabž-

Vilnius.
Prigėrė Vilnelėje inžinie

rius Novakovekis, gelbėdamas 
skęstanti savo szuni.

Krakinava.
(Kauno gub ). Nuo 1 birže

lio sziame miestelyje inkurta 
ligonbutis. Daktaru prie ežio 
ligonbuezio paskirta P. Kve
daras, lietuvis.

Panevėžys.
Taip kaip Sziauluose, ir Pa

nevėžyje invedama elektrikos 
apszvietimas.

Mažeikiai.
(Kauno gub.). Didele vėtra 

nuvertė nuo reisu keletą vago
nu. Kai-kuriose vietose 
padare daug nuostoliu.

Nemunas.
Suskaityta, kad Nemuno 

upe, apskritai imant, kasmet 
nuplukdoma 15 tukst. vagonu 
medžiu.

Gardinas.
Petravicziu vakeziuje ledai 

sumaisze su žeme szesziu kai
mu javus Ledu privertė dide 
les krūvas. Ledai buvo trupu
ti didesni, kaip paprastasis deje stirinykas — luotelis ejs 
rieszutas.

§ Petersburgas, Bosiję.—
Szeszesdeszimts darbininku 
pražuvo ugnije kada užsidegė 
fabrikas cukraus Lipske.

§ Berlinas.— Laike manev
ru Cerkeniose truko armota 
užmuszdama keturis kareivius 
ant vietos o keloleka mirtinai 
sužeido.

§ Santiago, Chile.— Per 
greita trūkimą dinamitinio 
szuvio Braden Copper kasik- 
losią, likos užmuszti 20 dar
bininkai.

§ Mt Carmel, Pa. — Tris 
vaikai: Albertas Spankauckas 
Jonas Juszkelis ir Juozas Ri- 
nokaitis, likos baisei sužeistais 
per eksplozije dinamitinio pa
trono.

§ Philadelphia. — Ant lai
vo Berslan kuris atplaukė isz 
Bremo, radosi 1053 pasažierei,
Nekurie buvo apsiredia in kai- apie žadama būti geležinkeli 
linius, kuriuos turėjo numesti, isz Liepojaus in Palanga.

Viesulą.
Jekaterinburge dideliame 35 

ketvirtainiu sieksniu tvenkiny
je urnai užėjusi viesulą paekan 
dino daug luotu. Žuvo nemaža 
žmonių.

Tegul atsiszaukia.
Kaulas Szerpenskae kuris 

eta apie 18 m. amerike ir dar 
gyveno Glencoe, Ohio, Jio pa
ti Marijona atvažiavo iez Lie
tuvos ir dar randasi pas žmo
nis Mahanojuje. Tegul jis 
pate ar kas kitas apie ji prane- 
sza

ledai

ne užilgio ant dugno....

ant adreso: (į, g -o,)
Mare Szerpenskiene.,

601 W. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

Javai.
Apskritai imant, visur au

ga gerai, o kaip-kur ir labai 
gerai. Laukiama gero derliaus.

iinmim

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 o;)

John F. Bradley, 
arba Thorton M. Stout, 

Shenandoah, Pa.

Apskunsti už raganysta.
Scranton, Pa.- Wasilue Bur

na isz Olyplianto apskundė Mi 
kola Patriką ir jojo paezia už 
užraganavima jojo karves. Su- 
dže perklausęs užmetinejimu 
atmete prova ir apsudino 
ydant skundikas su kaltininku 
užmokėtu pusiau kasztus. — 
Isz tamsybes kvailiu “foreig- 
neiru” gerai pasinaudoję visi.

Paszalpa gaisrininku 
draugijoms;

Vidaus reikalu ministerija 
leido isz apdraudimo kapitalu 
duoti po 500 rubliu paezalpos 
sziomis gaisrininku draugi
jomis: Triszkiu, Viekszniu, 
Jurburgo ir Anykszcziu.

Geležinkelis in palanga.
Kaskart daugiau kalbama

Ant pardavimo.
Namai ant 3familiju su tvar 

tu ant viso loto ant W. Loyd 
St. Shenandoah, Pa. Szita pra- 
perte geram padėjime ir parsi- 
duos neperbrangiai ba locni- 
ninkas ketina važuoti in Lie
tuva. Dasižinokite pas. (99 -o)) 

John Laurinavicz,
300 W. Lloyd St, 

Shenandoah, Pa.



Automobilu gerai turėti’ 
Bet reike jin gerai prižiūrėti, 
O j»gu in purvyną inklyms, 

Tai ne deszimte arkliu jin ne is-zstums.
— Kur draugas automobilisto?

SŪNŪS

PŪKI ISTORIJA

Nes Lukoszius puoli priesz 
kuningaikszti ant kėlu ir mel
de susimilejimo ant biednos 
moteres ir nesiakvatino iszpil
dit prisakimo. Kas kitas usz- 
stojo Lukoszi, o jis likosi isz 
pagundos Frico inmestas in 
tamse kelnore ant trijų dienu 
ir naktų, ant duonos ir vande
nio. Ne maezino praszimai po
nios ir da usz tai likosi smar- 
kei nubausta. Lukoszis sėdė
damas drėgno kelnore, labai 
baisėjosi, ba girdėjo usz sienos 
žvangejima lenciūgu ir dejavi
mą kokio nelaimingo vargszo.

Treczioja dienoje ižgirdo 
prisiartinanezius žingsnius ka
ntorium prie jiojo kelnores — 
atsislinko geležini stuma, sun
kios duris sugirgždėjo ir Fri
cas pasirodė jose su žibinte 
rankoje. Fricas kaip velnes 
szipsojosi ir tari tiezuodama- 
sis.

— Na, doner veter! na ka 
tu szpicbuk. — Raus isz tos 
kelnores: — Dabar žinosi kas 
tai ira neklausit pono! ba ein- 
mal ist keinmal (karta viena 
nusiseka) nes antru kartu gal 
va užmokėsi.

II
Jau praėjo sunki, ludna žie

ma praėjo ir pavasaris, kad 
viena szilta diena laikia ilgo 
nebuvimo kun. Boleslovo dva
re, pati jiojo Adelaida, pasta- 
navijo savo nuobodu givenima 
kiek pertraukt į atsilankimu 
aplinkinėje ant pievų ir žaloje 
girraiteje. Sėdo ant spakaino 
szirmo arki ūko, szale josos jo
jo tarnaite, o paskui jaises Lu- 
koszius ir da keli dvarokai, 
laikidamas sakalelus per save 
iezmokintus. Jojent uezsiimine 
jo gaudimu visokiu paukez- 
cziu su sakalais, isz ko kunin- 
gaikszte Adelaida 
džiaugsmo ne mažai.

Teip tai sau geniodamiesi 
ant arklu, kada jojo krasztu 
girrios, ižgirdo Lukoszius pri
kimusi baisa, rodos kūdikio.... 
Pasuko arkli ant tojo balso ir 
dairidamasis temingai jojo to
liu. Tame patemino draiskalus 
iszmetitus moterinio drabužio 
o da tolau randa kaulus sudras 
kitos moteres.... Paszauki su 
baime, užsidengdamas akės su 
rankomis ir pradėjo szaukt ku 
ningaiksztes. Ant tojo szauks 
mo ižgirdo silpna baisa szau- 
kenti pagelbos, kuris daeitine 
no netolimos liepos. Tame ir 
kuningaikszte su savo pulkelu 
pribuvo. Liepos butą iždubu- 
sios ir turėjo szonia neiždide 
skilę isz kurios iszeitinejo silp
nas balsas kūdikio. Tuojaus 
dvarokai su savo kardais pa
didino liepoje skilę ir iszemi 
pusgive patoga mergiuke gal 
9 metu. Poni, nusėdus no ark
lo, priglaudi prie saves mer
gaite ir meilei pabuezevus pak 
lausi josos, kokiu spasabu ga
vosi in liepa ir ka ženklina su 
draskita motere? Tada mergai 
ti, insidrasinus meilum apsieji
mu geros ponios, apsaki, jog 
vakar vakare pritemus, ėjo 
per girre su savo motina, jog 
du vilkai jaises uszpuoli, mėtė
si ant motinos, o ijje iž baimes 
nubėgo tolau, pamati ta j e skilę

turėjo

liepoje, uszsikabino ir insileido 
in taje skilę žemio. Kalbėjo 
da jog girdėjo baisu kliksma 
draskaoezios motinos per vil
kus nes jau ijje ne galėjo isz 
liepos iszlipt norint gana norė
jo-

Visiems stojo aszaros akise 
ant to smutno apsakimo siera- 
teles, kuri da pasaki, jog va. 
dingsi Uliuka ir jog josos tė
vas jau no kėlu metu numiri 
ne labai tolimame kaime, ku
reme josos motina kaipo luoši 
ninkavo.

Ne apraszinesu jumiem smul 
kesniu daliku, gana Ulenele 
paemi su savi kuningaikszte 
in dvara, liepi iezmaudint, ap 
redit grąžei ir pati uszsiemi jo 
sos auginimu. Ir tai buvo di- 
delu giluku del kuningaiksztes 
surast rodos per daleidima Ap 
veizdos del saves kūdiki. Nes 
tasai džiaugsmas ne buvo ant 
ilgo, ba kada sugrįžo kun. Bo
leslovas in dvara, kaip visada 
ne blaivus, tada uszpikias, na
gai savo būda ant paezios ka 
tik ijje gero padaro, liepi tuo- 
jaus praszalint isz dvaro siera- 
tele. Nieko ne maezino praszi
mai ir maldavimai ponios, tu
rėjo iszsižadet tojo džiaugsmo 
ezelpimo biedno kūdikio — ir 
Lukoszelis pasikalbėjas su ja 
je, nuvedi mergiuke pas savo 
motina, biedna, nes dora se
niuke, kuri atstui kaime ant 
kampo giveno.

Mergaite ant niekn ne sto- 
kavo, gavo no ponios grineze 
1 e, kuria no kitu nupirko ir 
vieko pristati, ba buvo bagota 
no savo tėvu. Tai ir 11 liuką 
grąžei tarpo kaip vuogele ir la 
bai buvo patoga. Jau dabar ir 
kuningaikszte apart bažniezios 
turėjo da in kur nuvažuot: isz 
bažniezios kožna karta atlanki 
nėjo žiama grinezukia kurioje 
Ulinka giveno.

Teip meilam uszkaborije 
augo Ulinka Motina Lnkosze- 
lio kas Nedele, vaikeztinejo in 
Lignicos bažnieze ant nobažan- 
stvos, o vasaros laike ir ko- 
nia kas dien eitinejo laikida- 
mosios už ranku. Ipatingai me 
go klausit pamokslo, ir apie 
vaina, ka Totorei uszplauki 
ant Lenkijos, kaip kokis ama
ras, jog tiejei pagonai žudo 
krikszczionis ne paleisdami se
nu ir vaiku.
Kalbėjo geras kuningas, kaip 
tebirio pono tėvas, vadinamas 
Enriku pabažnu likosi užmusz 
tu per pagonus.

Verki visi klausidami tuju 
graudžiu žodžiu szviesaus ku 
ningo: verki ir kuningaikszte 
Adelaida; tiktai kun. Boleslo 
vas josos pats rauki kakta, 
girdėdamas szlovinant jiojo ir 
paezios jiojo prosenius ir ma
tomai tas jiam ne patiko, ba 
tankei pabažnas kuningas ir 
jiam prikiszinejo jiojo nedora 
givenima.

Ulinka labai džiaugėsi, 
kaip poni atsilankidavo pas ja 
je o vis drauge su Lukoszelu, 
kuris neszdavo del Ulines ir 
motinos visokius valgius ir dra 
bužius. Ir vienas Lukoszelis 
tankei atbėgdavo, atneszdamas 
kozubelije isz elkenio toszies 
meliniu, aviecziu ir kitokiu 
vuogu, kaip tiktai girroje atsi
rasdavo; tai velei visokiu žie
du, arba rieszutu, kada jau isz 
nokdavo.

Teip praėjo keli metai; 
juom tankiau Ulinka su Lu

koszelu matidavesi tuom Ja- 
biaus jiojo bod-josi Jisai tei- 
pos-ri prie mergiukes kas kar 
tas labinus prisiriszinejo ir del 
josos visokias daineles dainuo- 
lavo. Szitai viena z t-ip pra

sidėjo.
Ten usz tamsaus szilo didi 

(vaina buvo, 
Ten ne viens bernelis no kar 

(do pražuvo. 
Oj baisei mnszesi, net kraujas 

(teszkej >, 
Krūvomis ant žemes, jatinuve 

(gulėjo”.
Ulinka tankei Lnkoszelaue 

laineles dainavo, o ir ap:e 
-zventaises ne užmirszo kuriu 
laugibia mokėjo.

O kad tankei Lukoszelis nu- 
sidavinejo in szila ant me
džiokles, tai viena karta uszti- 
ko meszkos laužia meszku- 
czius, isz kuriu paemi, du, par- 
sinesze namon in dvara ir teip 
papratino prie saves, jog kaip 
paaugo, tai kaip szunes pas
kui sekiojo. Ne galėjo vienok 
tolaus laikit dvare, ba randi- 
tojas dvaro Fricas, kaipo niek 
szas žmogus no pats pradžios 
nekenti Lukoszelaus, norėjo 
jiam juosus užmuszt. Luko- 
szelis tada nuvedi pas Ulinka, 
prie stubeles pastati būda; isz 
kart Ulinka bijojosi joju, nes 
pamaželi teip apsiprato mer- 
gaiti su meszkomis, jog pakin- 
kinejo in vežimėli, ir malkas 
iž girrios veži. Ant galo mesz 
kos buvo del josos kaip iezti- 
kimiausi sargai, o rodos pri- 
jausdami ta Frica usz niekam 
netikusi prūseli, niurnėjo dru- 
czei, jagu kanai pamatidavo 
apie stubele Ulinkos, ba reike 
ir tai daduot, jog no kokio lai
ko Fricas pradėjo sukinėtis 
apie Ulinka, ba jau buvo pa- 
tarpus mergina, tai prūselis 
labai seile rijo ant josos.

III
Ant dvaro Lignicos tame 

laike baisibes dėjosi. Kas die
na daugibi kareiviu raitu, ap
siginklavusiu no gaivu lig ko
jų in plieninius ginklus in 
dvara perbuvinejo; tarp joju 
buvo ir pasamdintu valkatų 
isz vokietijos. Fricas labai 
daug turėjo triūso, kas dien 
siuntinėjo siuntinius in visas 
szales, del traukimo padotku 
no aplinkines giventoju, ba 
pasikelinejo vaina, o cze pi
ningu reikėjo. O kad ponas 
Fricas turėjo vale visame, per 
tai nemilaszirdingai apipleszi- 
nejo žmonis, o katrie pasiprie- 
szinejo, tai ant vietos be jokio 
sūdo smereze baudi. Usz tat 
ant visu križkelu stovėjo kar
tuves ir kas diena katras isz 
baudžiauninku likdavosi pa
kartu. Mat tame laike mies- 
czionam ir ponam buvo valdže 
duota biednam žmogui daritie 
smerti be sūdo. Vaina užėjo 
Boleslavo su kitu kuningaiksz- 
cziu, visi isz dvaro isztrauki, 
tiktai ant dideles nelaimes del 
Lukosziaus, turėjo jis pasilik- 
tie dvare, ba buvo labai susir
gtas raupais.

Boleslovas sumuszi savo 
prieszi, o per tai da in didesne 
puikibe pasikeli, stojosi da 
baisesniu, o insiduodamas in 
didesne paleistuviste ir lėbavi
mus su vokiszkais kareiveis, 
daug praleido ir velei ne turė
jo piningu. O kad da labiaus 
su paleistuvėms uszsidejo, tai 
suvis savo paezia paniekino, 
kuri tankei iszmetinejo jiam 
jiojo paleistuvinga givenima. 
Paskui jau vienas no kito at
skirsi giveno. Kun. Boleslovas 
no girtavimo turėjo veidą isz- 
purpusi ir raudonais papucz- 
kais iszberta, o kad turėjo juo
da duszia aivų velne savije, 
tai pramini jin Raguotu.

Viena diena, pavasario lai
ke kun. Boleslovas paszauki 
pas save Lukosziu in sale ka
reivine, kurioje stovėjo Fricas 
ir teip tari:

— Turiu tau svarbu dalika 
pavest. Daviau tau dinsta gi
rinio, pastaeziau tave isz uba
go ant žmogaus, o dabar atėjo 
laikas, idant man atsimokėtum 
už taisės geradejistes, nes sze- 
dien tave lauke puiki me
džiokle.

— Viską ka galu, tai gata
vas del szvies. kuningaikszczio 
padaritie— atsake Lukoszius 
pasikloniojas.

— Szitai— kalbėjo tolau 
kuningaiksztis:— paimsi su 
savim pulką apsiginklavusiu

viru ir nusiduosi ant kalnu 
tarnowsku. Per tonais viesz- 
keliu, kaip asz žinau, sze nak
tį kėlaus kupezei su prikrau
tais v. žirnais brangeis tavo- 
rais, kuruos pirko Krokavoje. 
szitai pasislepia tarp-kalnese> 
užklupsite ant joju isz nežinių 
atimsi jiems visus tavorus o 
juosius paežius parvarisi gi- 
vus in dvara. Jagu nesiduotu 
ir spirtųsi, tai užmuszk ant 
vietos.

— Juso milesta kuningaiksz 
ti— atšaki pabalęs Lukoszis— 
kad tai razbajus, o ne jokia 
vaina!....

— Tilek,— paszauki kuniu 
gaikeztis— tavo szuns priva
lumas klausit, o ne mania mo 
kint.

— Visose žetnese mano kai 
minu vokiecziu— tari Fri
cas— vadinasi tas kareiviszku 
darbu. Locnoje žemeje vale 
ira dar tie ponui, kaip jiam 
patinka, o i patingai iminetie 
muitą no pakelevingu.

— Nes muso savžineje—at
šaki Lukoszis— ir krikszczio- 
niszkoje tikibeje, kas kitas ira 
tiesos tei-dngume, kas kitas 
razbajus. O tegul velei ponas 
Fricas atsimena ant septinto 
prisakimo Dievo.

— Latre! nori būtie muso 
kožnadieju!— paszauki ku- 
ningaiksztis apkaitias no pik 
tumo— asz tau prisakau, tu 
turi mano vale iszpildit, žinok 
jog su manim szposuot ne gali.

— Meldžiu juso milestos 
apie sueimilejima ant manes— 
tari su aszaromis Lukoszius— 
asz užpuolinet ant spakainu 
žmonių ne dristu, o juk asz 
ant galo likausi atluosuotas 
no juso milestos ant visados, 
per tai meldžiu atvalnit mane 
no tarnistos; einu pas savo se
na motinėlė dažiuretie jaje Ant 
senatvės.

— Ha tu nieksze!— paszau
ki putodamas no piktumo ku- 
ningaiksztis— pirmiause eisi 
kur kitur.— Hei! vaikai!— 
paszauki ant savo gaujos latri
nes— ir du driauezei dideli su 
paraitotom rankovėm inpuoli 
in sale isz paezalinio pakajaue, 
— hei vaikai — paszauki,— 
apkalt in lenciūgus ir nuvilkt 
in kokia skilę po palociu.

(Toliaus bus.)

uli-Nedėlios vakara M lianoj 
cze ėjau, 

Prie East parko mergyna 
cziau, 

Kaip stritu ėjo, 
Dantys kaip elektrikas žibėjo, 

Mat, blekutes ant dantų tu
rėjo.

Mielinau kad tai smertis ku
meliu, 

Puikius rubus turėjo, 
Nuo mieingio net žėrėjo.

Žiurke plaukuose kaip guzas, 
Kaip pusėtinas arbūzas, 

Tas viskas kasztavo daug pi 
ningu, 

Apie pora doleriu.
Bronzoleta už 24 c-nt.ai, 
Tai szirdeles ne žertai, 

Akulorei už 10 c-ntu antakiu, 
Ir tai badai be stiklu;

Ne dažinojau kas tai do viena, 
Nes da pirma karta maeziau 

taj.a naktine mergyna!

ma-

■K * *

Pranaszai skelbė, buk su 
Brooklynu szlektai atsiejo, 
Kad pabaigoje saito meto skra- 

džei žeme uuejs,
Tai ne dyvas butu,

Ba jau senos ir jaunos bobos 
pasiutu!

Vyra sunkei per diena dirba, 
O namieje lykus boba lurba. 
Nuo ryto lig vakaro girtuok- 

lauje,
Vakare stena ir riaugezioje.

O del Dievo! kas bus, 
Ar da ylgai teip siu:-?

Jau rusta ranka Dievo isz 
tiesta,

Brooklyuui bus labai riesta.

Bijojo perkūno.
Kuningas ant pamokslo 

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

Karta kuningas turėdamas 
evecziu, ne teko arielkos ir nu- 
siunti berną in karezema, 
idant tasai parnesztu ka grei- 
cziause goreziu arielkos. Ber
nas eedo ant arklio be balno 
turėdamas bertainuka žiuptu- 
ve ir kada grižo isz karezemos 
pariezo žiuptuva su bertainiu 
arkliui po kaklu, o parjojąs 
ant klebonijos, in bego in pa- 
kaju ir paeaki kuningui, jog 
jau pargabeno arielka, o kaip 
liepi jam atneezt jisai atšaki:

— Atneezkite jagamasti pa- 
tis ba aez bijau.

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

tu.
Iszejo kuningas laukan at- 

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

— A-ha, jagamasti, tai no
rite kad mane perkūnas usz 
musztu. Juk per pamokslą sa
kėte: jog tegul m ta perkūnas 
inmusza, katras gere ir taji, 
katras nesza isz karezemos 
arielka. Asz ne norėdamas, 
idant mane perkūnas, užmusz- 
tu, pariszau arklui po kaklu, 
tegul in arkli musza o ne in 
mania.

Detroite linksminosi dvi bo
beles,

Sztai atsirado tei p ju ir vy
relis,

Trauke aluti ir linksmai kle
gėjo.

Na ir gera laika turėjo.
Tuom laik to vyrelio pati da- 

žinojo,
Greitai atlapsejo, 

Užklupo ant tu bobų kaip 
kate, 

O ižsisziepe kaip giltine. 
Nutvėrė už kudlu, pradėjo 

lupt,
Žviegt ir szaukt: 

Judvi gyvates patempiones! 
Ar jis ne turi savo žmones, 
Kam jum jin balamucijet, 
Ir kaip savi glamonijet?

Ir skaudžei bobos suteriojo, 
Jog net kėlės dienas vaitojo.

O cze da plaukus nurovė, 
Suvis plikos iszrode, 

Tai bent dzūkele stragi, 
Dave dviem kalakutėm už tai 

peikt ne gali.

K a

Kad po jojo

Ir motyneles
O paeziule

SEVEROS SKILVINIS KARTUS VYNAS
(Seveia’s Stomach Bitters)

užtikrina gera apet ta, praszalina dispepsija ir nevirszkiuima 
sustiprina nusilpnejusi organizmu.

Ponas Jos. Lnm k isz Carr, Gulo. rasto:
“Turėjau visai nusilpnejusi skilvi bet acziu Severos 
Skilviniam Karcziam Vynui vėl grižau prie sveikatos. 
Mano skilvis yra dabar stiprus. Niekados gyvenime 
neturėjau taip gero apetito kaip dabar.”

Preke : : 11,00.

Nereikalingu Kentejimu
gulima isz vengi i, jeigu tuoja* s pasirodžr s viduriu 
sujudimams, diegi auu>, viduriu pidiuosavimui, 
cholerinai, vasarinei ligai ir vaiku cholerai, 
pradėsite vartoti

Severos Viduriavimo Gyduoles
(Severn’s Diarrhoea Remedy)

Gerai jai visados laikye namuose, kaipo pinna 
pagelba lijus. Du didumai: 25 ir 50c

Vif*<>8 SeverOB Gyduoles parelduodc Aptlekoee visur. Nei
mki e kitu. Norėdami gauti gera patarimu raezyklt paa

Reimiatiszki skauduliai 
Neuralgija, Laužymai Pecziu 
S.i-tingimas Sąnariu 
Raumenų skaudėjimai 
Krutinės s ipejinias
Aplinimas, Paralitiszki ‘kausmai 

visa tai turi isznykt. jaigu 
int'insite arba uždekite.

. Severos Gothardo Aliejų 
(Severa’s Guthard Oil) •

Pake : : 50c.

W. F. Sevęra Co.

sLw 
&iic

k

Kįlil'a 

ft-' 
lytu' 
r^iii 
riša5

LiJ'
Imsiu’,! 
jinoiti

I Pirm

jibt « 
įšto-ir

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 
pasitikini ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo 
rūkytoju. Menka uemokestis už

Zira Cigarettes
5c for 10

Visos rinktines turkiszkos 
priemaiszos ir kvapsniai 
sulieti in ZIRA cigaretus — 
visas sunkumas iszuiestas.

Turtingi Szvelnus- Kvepia

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

Tai buvo stebėtinai didelis 
tabako pirkini?— daug dides
nis už kitus—kad pavelijo 
mums tokiu rusziu cigaretn 
pardavinėti po 5o už 10.

Puikios Satino Dovanelei 

yra randamos kožnam pake- 
liję ZIHA cigaretu, aktorių, 
kvietku ir paukszcziu paveik 

į sloiei. Rinkite tuos paveik
slus, isz ju galima padaryti 
dailias paduszkaites ir Lt.
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Visi Pardavejiai Parduoda 
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink.

P. LORIILARD COMPANY

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Avė. 
' d Pittsburgh, Pa.

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde ir turi 
savo paveikslą Siame laikraštyje. Dr. Koler yra 
giiuęa ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti 
kayo visuose Varšavos ligonbučinose. o paskuti 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606. dide 
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu 
k<-nti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoj, 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 
ateik, o nžsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
užkrėsi savo liga,

Ncnaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bn 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRl'PEKJ 
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigui 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pači 
nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu į 28 dienas 
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad v«l galėtum 
bilti vyru.

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

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai 
j 30 minu tų be operacijos.

PŪSLES trinkstu ligas, nuo kurių randas 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimą 
nusišlapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kitų ženkli 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga- 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita 
o<ios ligas, paeinančias iš užsivietrinitno krauje 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS:
Petnyčiomis iki 5

popiet.

UNION RATIONAL gANK.
MAUANOY CITY, PA.

CAPITOL 8TO K 5125 000. SURPLUS IR PROFITS >300,0® 

Ssv. Valat.R&mhii tari Bota Banke acdetn piniafB.

Mokame antra procentą ant sodetn pininga 
Prwcenta pridedam prie tavo pininga pirma 
diena Sao»io ir Liepos men-suese, nepaisant 
ar atneezi parodini knygute ar ne. 
Mes norim kad ir jus turėtumėt 
muau Bank*-, nepaisant ar mažas

Harriaae Bali, Prtridrnta*.
F.J.Neoaaa, Vic«-Frezid«odaa
W.H/Kokler Kuijanaa

reikalą tra 
ar dydalūk

...SebatMtis...

Gyvenimus galicijoje.

Kas turi piningu?— Žydas.
Ko reikalauny— Žydo.
Kam esi skolingas?— Žy

dui.
K a mili (kaip szuo ubaga) ?

— Žydą.
Kas duos piningu?— Žydas.
Kame padedi vilti ? — Žyde.

Vargszai tiejei vyrai, 
atsimena apie szeimynele 

gerai, 
mirtei vargus ne 

kentėtu, 
vaikai klausytu, 
sau mislyna su 

szaipu,
Ir su dydeliu džiaugsmu, 
Pastypk padla greieziau, 
Tai man bus daug geriau.

Kada piningu turėsiu, 
Tai gudresni ir jaunesni vyra 

gausiu, 
Jau ne viena teip prisigavo, 

Po smert vyro jauna, kita gavo
Gerus laikus turėjo. 

Lėbavo, vaiku ne žiurėjo, 
O ant galo, 

Tas pasidaro:
Tas ne tykias valkata, 

Piningus paemias, iszrunije 
m svietą,

Su kita tokia boba susipo- 
ruoje, 

Ir velei koki laika ulevoje.
Tegul Dievas baudže tokes 

bobas
Ypatingai pasenuses karves, 
Katros nori pirmutini vyra 

numaryti, 
Arba su juom atsiskirti!

Teisybe ka raszo Baltruviene, 
Del visu milema diediene!

nuo 9 ryte iki 8:30 vakare 
popiet. Ncdėliomis iki 3 
Ateikit tuojaus.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozia ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Maliauoy Avė.

Malianoy City, Pa.

W. TRASKAUCKAČ
Pirmutinių LUtuvksku*.

GRABORIUS

Laidoja Kunoa Marai r indą. Pmrrk’ 
Ryfinug ir Vedima* del Paxiralin^io 

Kramto Daiktui ir L U
Vlaka atlieka ka ao^eriauM ir paikiau* 
Ja virta minotaia reikalai* kr ai p kitai p. 
|ia • buaita vbauM utg*nedint<is.
520 W. Centre St. Mahanoj Cit;

sias Prietelis.|
Teip sako žmonės išgydyti nnoj 

visokiu ligų! f
Kaip joki vuistai ir visokį daktaJ 

rai negalėje pagelbėti) tai tu mane* 
išgydei. j

Garbiugns lambda! Jiįsijbūdas! 
gydymu ir liekarslos labai geros,’ 
kati mano moteris net per tris mė-, 
nesiūs sirgus mt vidurių skaudė į 
j lino, po kiūtinę, gaivus, didžiol 
Dusilpn.-jimo ant sveikatos ir bal f 
tujų tekėjimo, kinius ikšiol niekas1 
nepataikė išgydyti, o kaip Jusųi 
prisiųstas lickarstas suvartojo, Indi 
tapo visai sveika ir daugiau ligai 
neatsinapjlnn. I ž tokį tikrą mok ’ 
slinka ir pasekminga gydimą vi
siems Tamisių vardą apskelbiu ! 
Tu į si geriausias prielelis. Pasi |

K.'caTerfzs ir Ona Strfonavičial. ’
1413 Bi yr.ruGwer, Scranton, Pa.

Kaip nieks neįstengė, tai I’h. M. Klinika .Viokslus l’gydė trumpam laikell 
Malonus Tmnistn! Kad išindė’. kosėjimu, skrcplinv ima ir junkunią ant kruti ’ 

plės pasekmingai, tein Ivgiai tik Jus i'.iengialn išgydytu nuo ligos išbėrimo ant’ 
iodos spaugais ir niežėjimo: kiti gydvioj-ii per du mein nesurado pagelbos. Už 
|jiįsų toip gerą gydymu ir leisinijas lickarstas sitmėiu imią karių al-iu. į 

Su gu.x| >nc A. Gilmaiias. B. x 36, Bonne Terre. Mo. |

k (>uodo1in:is Ponu Daktare! I rbai drkavnju už knyirft ••Daktaras”, kurią’ 
man prisiuntė!, ir jHidraug dunesu, k rsu sveikas jau *r išgydytas nuoro- 
'mutizmo. Antanas Jurgelis. Box 145, Paulsboro, N. J. j

v Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apie savu neciaviau žinios. Laukiau* 
hiasokmiij gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, neatsinaujina skau-T 
įdėjimas kojiĮ, ranku, sąnariuose ir knuhj bei raumenų, — tail dabar širdingai! 
’dėkavoju už toki teisinga, gnra gvdvn a. f
t Ant visada Jots Pocu«-3* 4549 Cambridge St.. Philadelphia, Pa. į
šDaugybės dėkavoniij ateina ka . <lie;i.ų iš kuri ii čion kibta patalpinom. o 
| Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir d'-kavoja už sugražinta gerą sveikata, tai! 
’tikrai ir Tavo galima išgydyti. " f

TUK PHILADELPHIA M. KLINIKUI galima pilnai tikėti, nesyrapoį 
įvaldžius kontrole Ir paties gubernatoriaus užlvirtiiitii. 5
į Geresnių llekarstii Ir dnktmo kaip Kliuik- j negalima surasti. j

Skaitykit knyga “Daktili as”, i < kurios išmoksit no tik nuo visokiųligtjf 
apsisorgėt, bot kaip išsigydiii ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot. f 

į JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi arj 
įužsisenSjusi liga, bet dabar nori k»id syki ant visada bull išgydytu, lai pribuk* 
|in Kliniko Ofisą nsabiškiii, o joi kur toli gyveni, tai anraSyk lietuviškoj kal-1 
boj savo ligą ir kas kenkia; o a pi u rėš i prioielišką ruda arba ir reikalingas lie-f 

kkarstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS leip"ir AfOTERIMS, speciališkaif 
•kiekvienam prio ligos sutaisytas, kurios irumpnm laiko išgydo, kurios tik* 
.ligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas bo peilio, be pjaustymo, be j 
(operacijų. Sekretai užlaikomi. * 1
* Visada reikia adrosuot teip: ■

įTHE PHILADELPHIA M. CLINIC? 
| 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. J
Valandos: Nuo 10 Iki 4 po plot. Nedėlioję nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.1

»j>garsaaai.8>M k p»Uękiivoafc> UU/los, uhiaųjoj. Pilnai galima uklk J



KNIS KARTUS
dia’a Stomach Bitters)

in akmeni.

et ta, praszalina (lis; 
nėjusi organizma.

iczia Severas 
rie sveikatos. 
>9 gyvenime

Ipriu 
mui, 
erai, Bauman

Ar mokate Angliška kalba?Amerikon galėtu naudingai 
darbuotiem savo amerikiecziu 
tautiszkai ir doriszkai naudai.

Kas dar mane labiau suju
dino, tai szie gerbiamojo kuni 
gelio žodžiai: “Suprantan- 
cziam tėvynainiui tai netik pa
tarnaut galima, bet ir reikia. 
Už tat ne “acziu” nepriimsiu, 
nes tai mano szventa priderme 
ir kaipo lietuvio ir kaipo ka
taliko”.

Te Dievas užmoka kunigė
liams už toki dideli Amerikos 
lietuviui, — ne man, nes ma
nes kaip ir nepažįsta, — prie
lankumą; asz pats nors labiau
sia stengcziausi, niekad ganė
tinai nesugebecziau jiems ati- 
dekavoti.

Neveizint vienok tokio szir- 
dingo atsakymo, nutariau ne 
siusti mergaites in Lietuva. 
Kadangi ten Amerikos vaikai-* 
pasauliniai inteligentai isztolo 
bauginasi, tat gi ten nuvykus 
jai nebutu nekoks ne gyveni
mas. Mokiniai ir mokines isz- 
skirtu varg-ze isz savo buriu, 
kaip kokia avuke ir ka ji ten 
tarp svetimųjų, neturėdama 
prielankesnes sau draugijos, 
veiktu? Užsiverktu ir ko gero 
sugalvotu dar, nepradėjus 
■mokslo, grižti Amerikon. Szia 
tau, tėvai, ir bereikalingai isz- 
mestas centas, kuri per tiek 
metu užprakaitavai. Tevažiuo
ja Šveicarijon. Girdėjau, jog 
ir ten yra lietuviu draugija, 
kurioje ras proga ir savo pri
gimtos kalbos pramokti, o va
kari joms nuvažiuos pas mano 
gimines, kaimieczius, tai gal 
geriausias būdas bus naudin
gai apsiszviesti.

Nuoszirdžiai tariu acziu ge
riem kunigėliam už norą pa
dėti isz mano “yankes” dukters 
padaryti gera lietuvaite o Lie- 
tuvos ponams inteligentams pa 
tariu peraugsztai savo keteros 
nestatyti, nes gal ir vėl prirei- 
kes musu doleriu jusu mokyk
loms.

Mes ne isz kisžin koku “rasz 
kažiu” nei “szuleryscziu” aplei 
dome savo mylima tėvynė, bet 
didžiausia dalia, isz vargo. 
Kaipo tokie užsitarnaujame sa 
vo apszviestesniuju broliu pa
guoda sanjausma, bet anaiptol 
ne panieka Peikia mus per sa
vo laikraszczius už atszalima 
prie tėvynės, nenoras grižti 
Lietuvon, prikaiszioja mums 
visokias nedorybes, bet kada 
papraszome nore nedideles ir 
tai apmokamos pagelbos, tada 
jie iszdidžiai atstato mums sa
vo szalta krutinę ir Rusijos 
czinovniku mostelėjimu gena 
mus szalin nuo saves.

Amerikos vaiku Lietuvos 
ponuliai kaip užkrecziamos li
gos bijosi, kad, saugok Dieve, 
su ju szeimynomis — neeuei- 
giminiuotu,'— veizek, kokia 
tai butu nelaime! Vienok ra
miai toleruoja, kaip ju univer-

KUR BUNAsitetczikai ir 7—8 kliasu moki 
niai poruojasi su evetimtaucziu 
visai aklomis tarnaitėmis. Szit 
Lietuvos dabartines jaunuo
menes vadai — “Ateities’ 
Kaune ir “Visuomenes” Vilnių 
je redaktoriai pernai viens ap
sivedė su analfabete kaimo 
tarnaite, o kitas su neapšvies 
ta puslenke, ir toki atsitikimai 
ten beveik kasdieniniai: To
kioms darkaczyniszkoms jung 
tuvems mus inteligentai netik 
nepriesztarauja, bet dar patis 
paskui toms “ponioms” ran
kas laižo Gal tai sakys, kad 
ežia privatiszki žmogaus rei
kalai. Suvis ne! Juk jei mums 
rupi Lietuvos ateitis, turi rupe 
ti ir priauganezios kartos auk
lėjimas. Ar gi galima laukti 
isz tamsios, pakilusios be jokiu 
nuopelnu in augsztesne ranga 
moteriszkes, iszmintingu sunu 
ir dukterų, o ypacz jei kokia 
Pulherija, Zoska ar Kazenka 
paglemžia po savo padu mus 
inteligentą, tai ten vaiku lie
tuvystes ne su žiburiu nerasi.

Peiktini amerikiecziai, juog 
neužaugino ne vieno gerai ap 
szviesto lietuvio patrioto. Bet 
didelei nudžiugtume kad kas 
pranesztu, jog Lietuvoje atsi
tiko stebuklas, kad lietuviu tė
vynainiu eiles įstojo sūnūs 
baigusio universitetą musu 
kaimieczio! Lyg eziol dar to
kiu žinių neradome ne laikrasz 
ežiuose, ne privatiniuose susi- 
neszimuose, o mus kaimiecziai 
kas metas kapomis savo vaikus 
apdabina yvairiu valdininku 
žvaigždėmis ir pasodina in pel 
ningas vietas Žinome daug 
surusėjusiu sulenkėjusiu Ru
sijos mokyklos lietuviu pra
vardėmis jaunikaieziu; vie 
nok labai retas, kurie ju ir lie
tuviu kalba tesupranta. Kas 
gi jie do vieni ? Gi vaikai mus 
inteligentu, vedusiu ruses, bei 
lenkes.

Užiot baidyties Amerikos, 
lietuviais, velyk pasirūpintu, 
kad Lietuvos kaimo auklėja
ma inteligentu [ draugija ne- 
nyktu po lenku-bei rusu szliu- 
remis, bet augtu ir kerotusi 
gryna, be paszaliecziu nuodin
go raugo, kuris netik tautisz
kai užmusza mus jaunimo sie
las bet ir doriszkai.

Nesiūlau savo dukters Lietu 
vos ponams in marezias ir ne 
noriu kad ji nuo manes kada 
nors atsiskirtu. Tecziau drįstu 
pasakyti, kad ji ir daug jai pa 
nasziu amerikiecziu kurkas 
augseziau stovi doriszkame ir 
protiszkame iszsilavinime negu 
rusu bei lenku virėjos, skalbė
jos, puod szluostes ir kitos isz 
tos klesos Lietuviu — inteli
gentu gerbiamosios žiupones.

Dukters Tete.

Mano sūnūs Kostantas Vervecka 
pirmiau gyveno Cincinnati Ohio o 
dabar nežinau kur, esiu dideleme 
varge, jis p%ts ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: oąj

Mrs. Anna Liudvikiene.
Box 83. Mabscott, W. Va.

Su ezitokiu antgalviu ran- 
gana akyva straipsni 26 

o. “Žvaigždes” raszyta kokio 
Dukters Tėtės ir visa czion 

ame, nes isz tikro ver- 
patemijimo.

Pernai skaieziau “Žvaigžde- 
’ labai dailu sumanymą, 

ydant iszauginus Ameri- 
vaikus lietuviszkoje dva- 

reikia pasiusti lavinties 
ir vakacijoms pavesti 

lietuviu inteligentu, geru 
u, globai. Patiko 

lidei toks užmanymas ir 
ilgai nelaukęs, ji 

in vykinti.
Siusiu, sakau in “Saules” 

kursus Kaune viena savo duk
terų. Ji visada man galva 
kvarszino, kad leiseziau in Lie 
tuva, o ir Amerikoje prie mus 
žmonių labai prisiriszus.

Dar neraszes in Lietuva, nu
pirkau reikalingus kelionei 
daiktus ir apsiklausinejau lai
vu kompanijoje, kaip patogiau 
butu viena paugle mergiszcze 
nugabenus paskirton vieton. 
Atlikęs keliones priruosza, sė
dau raszyti laiszkus in Lietu
va. Viena parasziau in “Sau
les” Seminarijele o kelis in sa- ' 
vo patinstamus lietuvius inte
ligentus. Už dukters vakacijas 
žadėjau užmokėti, kiek tik jie 
nori.

Prasidėjo laukimas atsaky
mo. Laukiau, laukiau menesi 
ir kita, o vis jokios žinios isz 
niekur. Raszau antra syki ir 
vėl laukiu. Po trecziam kartui 
gaunu atsakymus — tik deja 
ne isz “Saules” mokyklos, isz 
ten niekad nesulaukiau, — ku 
rie netik akis isz kaktos ko 
neiezsprogino, bet ir in užpen- 
czius nuėjo. Vieno namo gal
va net nemandagioje formoje 
duoda suprasti, jog “Ameri
kos vaikas” yra nepageidauja
mas juju namuose elementas, 
kad turis paaugusius sūnūs, o 
neduok Dieve jie susigimi
niuotu su “amerikiete”, tai bu
tu visai “parūdijai” baisus pa
žeminimas isz tokio ryszio- 
(? R.) Amerikietis, o ypacz 
Amerikoje gimė ir augę lietu
viai, girdi, turi labai žema var 
da pas mus Sztai tau, sakau, 
kur dalgis atsimusze in akme
ni.

Kitas iszsiteisino užuolan- 
kiais — ne tai sutikdamas, ne 
tai atsakydamas, bet invalias 
aiszkiai duodamas suprasti, 
kad “amerikietis” negeistinas 
jiems sveczias; nuo kitu keliu 
gi suvis negavau atsakymo. 
(Tėvynės lietuviai, apskritai 
imant, nesiskubina su atsaky
mais net ant svarbiausiu ame- 
rikieczio užklausymu. Taip 
syki vienam mano draugui rei 
kejo urnai dažinoti kokioms 
sanlygomis jis galėtu pavesti 
broliui labai supainiota dali. 
Nežinodamas Amerikoje arti 
tokio advokato, kad galėtu szi 
dalyka jam paaiszkinti, para- 
sze Lietuvon in tula advokata, 
kurio varda žinojo isz 
laikraszcziu, ir žadėjo užmo
kėti tuoj gavės atsakyma, kiek 
tik pareikalaus. P. advokatas 
vietoje atsakymo atsiunezia 
atvirute sekanezio turinio: 
“Atsiusk T—a 5 rublius, tai 
gausi atsakyma”. Žinoma, pi
nigu Lietuvos advokatui nebe- 
siunte ir jo daugiau neklatnijo 
su jokiais užklausymais, bet 
pasijieszkojo Amerikoje žyde
li, suprantanti sziek tiek Rusi
jos teises.)

Nuo pasauliniu mus ponu 
gavės per nosi, atsikreipiau in 
dvasiezkuoeius inteligentus: 
vienos vargingos parapijėlės 
Seinų dijecezijoje klebonu ir 
asistenta, kad pranesztu, isz 
kur nors patyrė, kokioms san
lygomis “Saules” mokyklose 
Amerikos vaikus priimtu, kas 
reikalinga insitaisyti isz dra
panų, pataliniu ir t. t. ir ko 
ten gali pramokti.

Man rodos, kad laiszka su 
atsakymais jie iszsiunte ta pa- 
czia diena, kaip gavo manaji, 
nes labai greit ji sulaukiau. 
Net graudu pasidarė skaitant, 
su kokia geraszirdyste beveik 
su atviru glebiu siūlo kilnus 
klebonas savo pastoge mano 
mergaitei, apsiimdamas visa 
ant savo galvos rūpesti, kad ja 
patogi? usion mokyklon atida
vus ir isz mergaites padarius 
gera patriote, ydant sugrįžus

ame

en Dūk 
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Mano sžvogeris Juozas Stalioraitis 
paeina isz Suvalkų gub., Wladysla- 
vowo pav., turiu svarbu reikalą, jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: ( ^g oj)

W. Pukliavicz.
Box 130, Eynon, Pa.

Mano draugas Jonas Žolynas pa
eina isz Kauno gub., Plateliu para, 
girdėjau atvaževes Amerike jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso: (-^g o;)

J. Balucas.
Box 371. Crystall Falls, Mich

įas Neturi B
as visus vilioja saro gniir. 
uri tik brangieji cigaretii į į,, 
netik permainem toki pįjį , 

tmonin ir teisingu kritiku įj-( ,
> už

Mano brolis Kazis Sarpalius paei
na isz Suvalkų gub., Starapoles pav., 
Szuncku para., teip-gi ir Jurgis 
Lukszeis turiu svarbu reikalą jis pats 
ar kas kitas 
adreso*

praszau duot žiną ant

P, Sarpalis.
Nanty Glo, Pa.

Jim Kazlauskas pereita žiema 
kaip abudu persiskyreva isz Wis. o 
dabar nežinau kur jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

Ant. Judeika.
P. O. Sta, A. Grand Rapids, Mich
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Mano pusesere Domicėlė Klima- 
vieziute paeina isz Suvalkų gub., 
Balkumi gmino Kalvarijos pav,, apie 
10 m. kaip amerike turiu svarbu rei
kalą jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (^g ’o;)

W. J. Klimavicz
Box 130 Eynon, Pa.

Marijona Leviute po vyru pravar
de Andrius Stankeviczius pirmiau 
gyveno Spring Valley, o dabar ne
žinau kur jis pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso:

M. Ambrulevicz
101 Metropolitan avė,

Brooklyn N. Y.

Mano brolis Augustas Drūtis jis 
pats ar kas 
ant adreso:

Box 363

kitas praszau duot žine
(ts -o,)

A. Drūtis
McWhorter, W. Va,

Jonas Petruszuka paeina isz Suval 
ku gub-. Wilkawyszkio pav. turiu 
svarbu reikalą praszau ateiszaukt ant 
adreso:

Jno. Gudaitis
412 S. Sherman St. Willkes Barre Pa

Geras uždarbis.
Reikalaujame gabiu vyru kurie 

norėtu tik vakarais arba teip liuosa- 
me laike nog darbo uždirptie nog 
20 iki 50 doleriu ant nedalios, del 
artesnių žinių ir informacijų raszy- 
kite szuo adresu ir prisiuskite už 
4 c. marke. ((jų *oi)

•K .J Krauchelun
120, Grand, St. Brooklyn N. Y*

Be moterių konvencije ne atsibuvo.
Baltimore ant demokratiszkos konvencijos radosi ir dau

gelis moterių o terp tu Mrs. Mack ir Mrs. Taggart, paczios 
vadu politikiszkos partijos.

Du akyvi delegatai ant konvencijos.
Ant demokratiszkos konvencijos kuri atsibuvo mieste 

Baltimore suvažiavo isz visu krasztu visokiu žmonių. Dau- 
giause atkreipė ant saves atyda delegatas Manuelus L. Quezon 
isz Filipinų (baltai pasiredias) ir pulkauninkas Bill Fairman 
isz Punxsutawney, Pa. kuris jau 70 kartu adbuvo konvencijes

Del muso vaiku.

Mano pusbrolis Jurgis Martinaitis, 
G m. kaip amerike, atvaževo in Beth
lehem, Pa. o isz tenai in Thomas, 
W. Va. paeina isz Kauno gub., Pa
nevėžio pav.? Pakruvu paczto jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: (L9’°i)

G. Andruzonis
Box 55 Morea, Pa.

Mano brolis Andrius Rauba pir
miau gyveno Skrantuose 2!metai ad- 
gal gavau gromata iž Kanados, o da 
bar nežinau kur, paeina isz Suvalkų 
gub., Mariampoles pav., Mikaliszkiu 
gmino, jis pats ar kas kits praszau 
duot žin e ant adreso: (gg ’cų)

Jos. Rauba
Box 15 Johnson City, III

Asz Ona Ludvikiene pajieszkau 
savo vyro James Ludvika, kuris isz- 
važevo nog manes in Kentuckey o 
isz ten in kur kitur, dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso: (gg *oj)

Mrs. Anna Ludvikiene
Box 83 Malscott, W. Va.

Girtuoklis suite.
Sudžia:— Bijokie Dievo, 

žmogau! Jau apie dvideszimta 
karta būni kerotas už pasigė
rima.

Girtuoklis:— Ka asz kaltas 
ponas audžiau! Ne visi turi 
drūtas galvas ant gėrimo.

Juozukas.
— Ai kaip bus gera, kaip 

bus linksma, kada sulauksime 
mylimiausi musu Juozuką,— 
taip kalbėjosi kaimo vaikinai, 
laukdami Juozuko ^parvažiuo- 
jant isz gimnazijos. Jie labai 
jin mylėjo. Bet buvo ir už ka 
mylėti. Būdavo tasai Juozu 
kas susikvies visus kaimo vai
kinus pas save ir apsakinėja 
jiems apie viską: apie Lietu
va, apie kitas szalis, kur ko
kie žmones gyvena, apie žemes 
rituli, kaip jis iszrodo, ir taip 
toliau. Vienu žodžiu, apsaki
nėja ilgai ir gražiai.

Pereita rudeni, iszvažiuoda- 
mas in gimuazija, sakes kai 
parvažiuosias vasara namo, 
tai apsakysiąs apie orą, kas 
jis toks, isz ko jis susideda ir 
1.1. Užtat dabar visi jo su ne 
kantrumu lauke. Ir sztai atėjo 
gegužes penkiolike, ir jis at
važiavo. 

«■ * *
Sztai Juozukas piisikvietes 

daug vaikinu, juos dailiai su
sodinęs, pats sukinėjosi po vi
durį ir rengiasi kalbėti.

— Dabar,— pradėjo Juo
zukas,— kalbėsime apie orą 
Pirmucziausia asz jus intiki- 
siu, kad oras apsupa mus, ir 
mes jo ne jaueziame tik del to, 
kad labai prie jo pripratę, 
kaip nejaueziame, sakysime 
drapanų.

Kad butu mums aiszku, jog 
oras isz tikrųjų yra, paimkime 
plono poperio, knyga ar są
siuvini ir sudekime tai ant 
stalo eilion, tai yra pirma są
siuvini, paskui knyga ir plona 
poperi. Jeigu gimęs sansiuvi- 
niu knyga stumsime, tai ji 
stums ir plona poperi, jeigu 
mes ilgiaus stumsime knyga 
sansiuvinių, tai plona popieri 
ir viską nuo stalo nustumsime.

Dabar knyga atimkime. Be 
lieka sansiuvinys ir plonas po- 
peris. Pradekime sansiuviniu 
muosoti, poperis juda, o jeigu 
labai užmosuosime, tai ir visai 
nulėks. Dabar knygos nėra, 
jos nestumeme, o poperis juda, 
tai aiszku, kad jos vieta užė
mė kitas koke— nore ne ma
tomas daiktas, o tas daiktas ir 
yra— oras.

B. RAGAŽINSKAS

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus,

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

CJ Šiomis dienomis isBjo iŠ spaudos labai naudinga knyga, antra laida su 
pataisymu: Vienatis Savo Rusios Lietuviškai-Angiiškos Kalbos Ronkvedis bei 
Žodynėlis Lietuviškni-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons in Reading ir 
Kaip Tapti Jungtinių Amerikos Valstybių Piliečiu. <D Yra tai praktiškas 
RANKVEDIS dol išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ ^Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
paskui angliškas tekstas, o trečioje eilejo teisingas ištarimas. Q Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuvlskni-Augliškas su Fonetiškų Ištarimu. q Otonais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninOje kalboje. Pagalios tal- 
pinasi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, doloi geresnio išsilavinimo 
angliškojo kalboje. <]] O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori 
palikti Jugtinin Amerikos Valstybių Piliečiais, ę Kiekvienas lietuvis atvy
kęs Į ši tą šalį privalo nors siek-tiek susipažinti su elementariškomis teisBmiB 
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi eitas su piemen tas prie 
knygos yra labai naudingas doloi kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

Kaina popieros apdaruose 
Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

Užsisakant “Rankvedį”, reikia drauge ir pinjgus siųsti per pacto Mo
ney Orderj arba registruotam laiško adresuojant šitaip:

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

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$15U,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos 1*. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub.Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulia.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Ta 
A GENCI J A P. V. 0B1ECUNAS & CO

Paleistuvyste isz “ice 
cream” pardavyklų.
Pirmuoju žingsniu tos nedo 

rybes yra geismas turėti “good 
time”, pasportauti, palėbauti.

Tankiausia surandama vie
tos pirmam besimeilinimui — 
tai “Ice cream parlors”, szalts- 
metones pardavyklose, kur vei 
drodžiais sienos žėri ir kur vei
kiausia viens su kitu gali pa
simatyt, žiūrint veidrodyje. 
Tuose parloruose surandama 
jauniausios mergeles, kurioms 
ten tik ir tėra vienatine užei
ga, nerokuojant knygynu, mu- 
zeju, arba Dailės galerijos.

Tu parloru savininkai — 
daugiausia graikai — atkrei
pia didžiausia savo atyda ant 
jaunu merginu; jie, kaip pasi
rodė pastarame laike, yra did
žiausiais perkupeziais “baltųjų 
vergiu. Jie masina mergaites 
visokiais imoniais, kad tik 
szios eitu pas juos in parlora. 
Daugelyj vietų susekta, jog 
mergaites nieko nemokėdavo 
už “ice cream”, nes jos ten lan 
kydavosi tais vakarais, kurie 
savininkai yra geistini. Jeigu 
toks būdas nenusisekdavo, ta
da savininkai pasamdydavo 
jaunas mergaites ir mokėdavo 
geras algas, bet tuo pat kartu 
primokydavo, kad sziosios at
kreiptu atyda in “patrons de
sire” (atsilankancziuju vyru 
geismus), už tat joms duodavo 
gausias paprakas.

Nereikedavo ilgai laukti, 
kad tos mergeles priprastu prie 
tu paniekinaneziu mainieriu— 
pasielgimu. O kas svarbiau
sia, jas prie to paskatina dole 
ris. Už pinigus, kaip patarle 
sako, velnias kazoka. Teip ir 
czion: už doleri mergele nesi- 
jauezia blogai dalanti, jei ji 
pagal kostumerio norą aki pri 
merkia, galva mosikuojal lie
žuvi kaiszo etc. O jau kas to
liau seka, tai tau, miels skaity
tojau, lieka dasiproteti. Daž 
nai tos mergeles nupuolė do
riszkai negriežta in draugijos 
viesza gyvenimą, bet savo die
nas kalina palestuvystes na
muose.

Toks yra pirmas prostitu- 
cziu žingsnis. Teip dedas mies 
te Milwaukee, Wie. ir kitur.

S. J. Dargužis.

Universiteto.
Jauna ubagaite užkabinėjo 

praeigus ir kožno praezo ai
ni užnos.

Ar ne sarmata tau ubagaut? 
ka veike tavo tėvas?

— Ubagauje.
— O motina?
— Teipos-gi ubagauje.
— O brolis?
— Ira universitete.
Universitete ?! ka jis po vel- 

nf u ten veike ?
— Nieko. Sėdi stikliniame 

su delije spirite in merktas. 
M at užgimė ne givas nes su 
dyiem galvom.

Ar Keliausite i Lietuva ?

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.

g@*Parupinam vieta ant pasažierinu laivu 
už darbinika pervažuoti. Padarome perus 

I doviernastessu paliudijimu konsulio pigiau 
1 negu kiti agentai.

DIDIS GYDYTOJAS
DR. ĮSTOTAS STANKUS, D. 

VIEMATTNIS TIKRAS LIETUVIS 
DAKTARAS FHII.ADEI.FHIJOJE.

Gydo visokias Ilgas: vyrų, moterų Ir 
J jų valku. Atsišaukusiems iš toliaus per 

--- —'i laiškus suteikia daktarišku rodji dovanai, 
-o---------------- ' Atėjusiems į oflsp ištyrir geriausiai ligas

^1/ 11 Juoda savo gyduoles už menkęi užmo-
l'j ^4 / kestj. Jis turi didelęmedikališkę.praktiku,

k kaip tai: pabaigęs Medlkaligkę, Unlversl-

/ -fkuvo miestavu daktaru mieste Indl- 
anapolis, Ind. ir baigęs mokslus didžioje 

 ' mokykMJe THE NEW YORK POST 
i ' ■-' ■ GILAD VATE MEDICAL BCHO-

’ ’l l /’ OL and HOSPITAL. Dabar gydo 
-v i ll visokias ligas su gyduolėmis,darimu ope-

/ racijų ir su elektrikog mašinomis.

PASARGA. Neklausykit to žydbernlų 
humbugo Medical Cliulc, katras sako,kad su X-rny jokios ligos negalima su
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias ligas: Augančius ak
menis tulžyje ir kepenjse (goll-stones), akmenis augančius inkstuose (Ne
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, ronas skilvyje (gastric ulcers), Iš
narintus kaulu narius, sulaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite j u tos nau
jos daktariškos knygos, nes j.y ne daktaras ragė, bet žyilbernlai, kurie tarna
vo pas New Yorl.o šarlatanus Collins Ir Ferdelo Hartman. Sulig sukišimo 
j tumią New Yorko šarlatanu, jų tarnai, žydbernlal, atsirioglino čionai, užsi
dėjo tą humbugo Medical Clinic, katras jokios ligos negalįs surasti su X-ray. 
Apsisaugokite ju visokia laišku ir knygų, b»s ant ju nėra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo savo vardą pasirašyti, tai ten yra apgavystė.

Turiu šimtus padėkavonių. Kelias čionai talpinu:
AŠ Juozapas Svllba, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa., daug daktaru 

atlankiau, o m l vieaas negalėjo manęs išgydyti, bet daktarus Ignotas Stan
kus su pageli, i X-riy mane Išgydė. Ištariu širdingą ačiū.

Petras Salus, 29 Green place, Campelio, Maas., taip rago: Mano moteris 
ilgai sirgo ir Iš rydyti jos negalėjo. JI turėjo kosulį, skrepllavimą, ekaudC- 
jima paširdžiu ir krutinėję, Kuomet atsišaukiau pas daktaru Ignotą Stan
kų ir šitai jis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar 
didžiai širdingai ač'.’.i už gprns gyduoles.Dieve duok jam Ilgą amžių,kad ga
lėtu ir kitus scrguičins Ibėti.

Iš Brooklyn, N-Y., 38 So 2 nd Et Mane išgydė daktaras Stankus nuo 
išbėrimo veido, slinkimo plunka, greito supykimo ir išgąsčio. Julė Dailidle- 
nlutū. Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.

TAKSUS, M. D.
Fhiladolphla, Fa.

Nuo 9 iki 1 po pit * •-» 7 iki 9 vakare. Subatomls nuo 10
ryto iki 8 vai. v;, ® d'Dorais nuo 1 iki 4 vai. po pietų.

DEL IGNATIUS
1210 So. Broad St...

Oils?
valandos

W. Rynkewiczius
-:N0TARWSZA8s-

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy City, Pa. 
Apuageja Naan* ir Namhu Rakandai Mg Ugnies.

M&iame Lietnviixka Ageaton. Kaateras Bankinis ir pardavists Szipkarczh ant vtiekin
Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausia it 
reriansia Laivu.
liuncsiu Piningai Is

Visas Dalis SvieU 
weiccianss ir pigiansn. 
Vbi ti« kuria per hum 
testa apie tai g*"*

ferdooda DoatovianM 
M ta ka aari sava daM

Lengvas,

Del Drangysczrt—
Priitataa puikei Siufw 

Jsoitai, Keporu, KanoM 
Spilkaa ix t-L
Su kokia nors milai* 
kas-link Bsipkorad^ 
Piningus ir LL

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausiu armoni- 
kų, koncertiniĮ, klcmetiĮ, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių 
smulkių daiktų prie manęs gaunamų

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

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas.* Worth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtaa Tukatancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta In 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausel. (rediszka kasė, 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.*1 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isx

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausiai.

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

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

į
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Springfield, 1'1— 4 d. 
July, patiko baisi nelaime 
Aleksandra Szeptis, eidamas 
unmon isz saliuno j ui g- rai už 
sitraukes, kas tokia nepažysta
mas Įsikirto kurro galva ir 
apsiliejo krauje's.

Century, W. Va — Dar
bai sh.buei eina isz kitur pri
buvusiam darbas nesunku 
gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, visi giaž&i užsilaiko, tik 
nekuriom moterėli m p. Bal
truviene lai ai reikalinga, pu
tai jog per daug in aluti Į a- 
liuke.

Chicago, 111. — Darbai 
iri rai eina.

— Oras kaip no pirmos d. 
Liepos pradėjo kaltint, tai isz- 
kila lig 112 laipsniu.

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda.

Pasilieka Iszgydyta.
Mahanojaus žmones apie 

tai gerai žino
Joseph Weber nog Brewery Ii ill. 

Mahanoy City, Pa. sako. Mete 1907 
kentėjau baisiai, diegluose peeziuos-t 
nog ko turėjau gulėti. Kaip pasi
lenkdavau tai arsziaus skaudėjo. Da 
girdau apie Doan’s Kidney Pills ir 
pastanavijau jias pabandyti. Jiu var
tojimas sutaisė mano visa sistema ir 
pridavė palengvinimą ir dar esu 
sveikas.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50c. baksukaa. Nepamirszkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Milburn Co Butinio, N. Y. parda
vėjai del Suv. Valstijų.

BTOMUOTTC
i Didele knyga opi 1300 puslapi! 
Visos 6 dalis drucziflti ir puikei 

‘i apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
. mes apmokame PREKE TIK $4 

W. D. Boczkowski-Co.
MAHANOY CITY, PA.

Ar turi spuogus imt veido.
Raszykite tuojaus, atsiųsdami stem 

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

New York

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

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

GERAS DA1GTAS TURĖTI No. 6.
Nusipirkite sau ke]eh 
Butelio

NORKEVICZIAUS NO. 6. 
'Geriamia Arielka Viam 
Mieste. Tik $1 Už Buteli, 
Teipgi ežia gausite ir viaoki. 
kitu gėrimu. Ateikyte dabu 
prieše laika, duokite an 
orderi o bus jums pristatyt,

S. Norkewicz
408 West Mihanof Avir

Žinios Vietines.
f SeredoB ryta atsibuvo lai

dotuves Szv. At. Petrones Ab- 
romaitienes (po tėvu Žilinskiu 
te) kuri po trumpa liga mirė 
Middleporte. Nebaszninke pa
liko vyra Frana, ir 5 vaikus.

— Ana diena prasidėjo 
skerdyne visu tu szunu kurie 
begioje be cedalio. Kone kas 
nakt apie tuzinas buna nu- 
szautais. Nors dabar bus sma
giau miegot naktimis.

— Nedingo kompanije ne- 
užilgio pastatys puikesni tilta 
ant Main uliczus. Inžinieriai 
jau padare planus.

— Del daugelio patinsta
mas buczeris Jurgis Valutke- 
viczia uždėjo nauja buczerne 
po No. 316 W. Center Str. kur 
laikys tik geriausia ir szvie- 
žiausia mesa o ir ketina par
duoti pigiau negu kiti bucze- 
riai. Naujam buczeriui veli
jame gero pasivedimo.

f Seredos ryta atsibuvo lai
dotuves Vinco Juoczio, kuris 
likos praeita Panedeli užmusz- 
tas ant geležinkelio kada ėjo 
in darba. Nabaszninkas pri
gulėjo prie Szv. Jurgio Karei
viu draugystes ir kasztais tos 
draugystes likos palaidotas.

— Muso mieste lankėsi p 
A. Vaitulonis kuris esą dar 
žininkas del kokio tai milijo
nieriaus isz Orange, N. J. Po
nas Vaitelonis gerai supranta 
savo amata ir gauna puiku 
užmokesti už savo darba.

— Kas nori parandavoti 
geras stubas už maža mokesti, 
tegul atsiszaukia po No. 523 
W. Pine St.

— Specialistas buczeris Jo
nas Kuokelis subatoj atydarys 
nauja buczerne ir groseriu 
sztora po No. 523 W. Pine St. 
Dabar Mahanojaus žmones 
gales pirkti kageriausia mesa 
ir valgoma tavora už labai 
nužeminta preke kadangi vis 
ka pardavinės tik už pininga 
(kesz). Ateikyte o persikano 
eite kaip pigiai viską galima 
pirkti. Neužmirszkite vietos 
No. 523 W. Pine Str. (75 05)

— Ejkyte ant paczto atsi- 
ymt savo gromatas kurios yra 
del S. J. Dovidaitis, Maggie 
Krauzlis C. P. Panisczak.

— Seredoje atsibuvo kriksz- 
tas dukreles ponstvos Tuny- 
lu. Kriksztu tėvais buvo Ona 
Szabrinskiute su p. Povylu 
Tunyla. Ant Szv. Krikszto ap- 
laikevarda Fiorentina.

— Ne kurie tėvai ant tiek 
ne turi supratimo, jog kada ej- 
na uogaut ant visos dienos, 
neatsimena ant paliktu mažiu- 
leliu namie, nepalikdami jokio 
maisto. Vaikai pasilykia na
mie, neturėdami ka valgyt, ej- 
na rinkti maisto isz ezaszlavu 
kubylu kurie stovi prie namu. 
Tokie tėvai neprivalo vadytis 
tėvais tuju nelaimingu ant ku
riu ne turi mažiausios jaustos. 
Rupi jiems pririnkti keloleka 
kvortų uogu, kurias pardavė 
aplaiko keloleka centu už 
kuriuos po tam sriaubė guzute 
su savo kūmoms. Tokiu pasi- 
elgytnu, daro geda visiems 
Lietuviams mieste.

Haymond, Wash. — Dar
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas nesunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, nors kada iszsigere, bet 
terp saves jiokiu vaidu nekele.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Girardville, Pa.— Pas 
mus viskas po senovei, žmonis 
gyvena malszei; guzute meilei 
trauke, tik acziu Dievui, kad 
lig sziolei skandalu dydeliu ne 
buvo.— Kuningas su žmoni- 
mie gyvena dydžiausiam suti- 
kyme; mažiausio ergelio czion 
nesiranda. Viskas butu gerai, 
kad ne tas vienas dalykas, o 
tai yra, kad ne visi norime at
jausti parapijos reikalus ir 
prisidėti prie ju. Randasi czion 
tokiu, kurie naudojosi bažny- 
ezia ir jos patarnavimais o ant 
užlaikimo bažnyczios ne nori 
3 doleriu ant metu paaukaut, 
kaip tai vienas isz muso biz
nierių saluninku daro, kuris 
isz Lietuviu gyvena o kas lie- 
tuviszko tai ne nori szelpti. 
Kitos tautos biznierei duoda 
ant užlaikimo bažnycziu o mu
so lietuvis-katalikas nuo to 
purtosi! Geda tokiems! Mes 
darbininkai dirbame sunkei o 
bet nesigaileme paaukauti ant 
bažnytėlės o biznierei pasi
naudoja isz mus, atejna in 
bažnytėlė atsisėda lankose 
kaip Gavronskis, pasipurtęs, 
neszelpe muso bažnytėlės, ja- 
go ir mes panaszei elgtumems, 
tai bažnytėlės szedien ne butu. 
Geriau kad tokie visai ne ejtu 
in bažnycze o duotu vieta sun
kei dirbancziam darbininkui 
atsilset suole ir pasimelst pas 
Dieva.

Vyrai supratima turėkit, baž
nycze pastate,

Užlaikit ja turite, bukyte su
sipratę,

Kiaulu in bažnycze ne leiskit, 
parszus iszvarykit,

Visi turime szelpti, gera tvar
ka darykit!

— Pilnas memberis.

Gibbstown, N. J — Turi
me czionais viena milžiniszka 
dirbtuve parako po vardu 
“Dupond Powder Co. Kas 
pribuna darba aplaiko, mo
kestis $1,75, 2,50 ir 3,50, dau- 
giause dirba czion dinamitą 
del Pana moskanalo, darbinin
kai gyvena nuo dirbtuves 2 į 
miles ir turi važiuoti prie dar
bo ant dviracziu. Aplinkine 
puiki, nes tik vieni farmerei 
gyvena. Lietuviu randasi in 
30 pacziuotu ir kone tiek Bin
geliu. Daugelis pribuvo isz 
anglekasiklu jeszkoti darbu ir 
czionais apsigyveno o randasi 
keli ir isz Mahanoy City. Ap- 
szvietimu terp muso mažai 
kas naudojęsi; in bažnycze 
turime keliaut in Filadelfije; 
kone kas panedeli daugelis ej- 
na pas vaita ant iszpažinimo 
savo nusidėjimu užmokėdami 
už iszklausima po 7 dolerius o 
muzikantai užstato savo ar
monika. Del Velikines iszpa- 
žinties pribuna kun. Szeszta- 
kauckae, nes kada reike ku- 
ningelui sudėt už žigi, tai ka- 
lektoriams net szluota parodo 
ne kurie geri krikszczionis (!)

Skaitymu mažai užsiyma, 
nes daugiause praszo iszplisz- 
klyniai pasiskaityt laikrasz- 
czius o kada žmogus atsiliepe 
ydant sau koki laikraszti užsi- 
raszytu, tai ižsikalba, kad ne 
turi piningu bet skaityt už dy
ka tai norėtu,

Dytlžiuuses iszradinfas!
Apsaugokite savo plaukus 

ir sveikata. Sustok vartojęs 
teip vadinamus “Hair Tonics” 
kurs padyrbta yra isz visokiu 
truciznu kaip tai: isz merkuri- 
jos, givojo sydabro, Medynio 
alkoholiaus, Kantarydes, Ter- 
putino, Krudo aliejaus ir isz 
kitokiu dydeliu nuodu; kurs 
netik ieznaikina jueu paskirta 
Dievo dovana plauku grožibe, 
bet dar dydei apkenke jusu 
vysai systemaj, szirdies ligas 
gauna, inkstu, Strėnų skaus
mą, Galvos ir visa systema vi- 
trucina, gal pa akiti tik geras 
daktaras, nes toki nuodai insi- 
gauna per oda skuros skilute- 
les ir padaro isz sveiko žmo
gaus ubaga ant visados ser
ganti — tai apgavyngu viso
kiu garsinaneziu daktaru gy
dimas. Daktaru teisingu szim- 
tai vielina vaitot Brundzos me
toda su gyduo'emis nuo plau
ku ir odos ligų Absoliutiezkai 
yra be juokiu nuodu ir svei
katai neužkenke ne mažiau- 
sem kudykiuj yra. Gvaranci- 
je Bjure Chemijos Waihingto 
ne visos ingredencijos. Teipgi 
iszsius placzes informacijas no 
ko plaukai slenka ir plinka, 
pleiskanų atsiradymas ir nu- 
puczkave veidai Tukstanczei 
dekavoja už dyka rodą. Ra 
ezyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 
Brooklyn, N. Y. (to 59)

Malunu akmenys
Užberus kvieeziu tarp malū

no akmenų isz grudu susimals 
miltai; jeigu jus neužpilsit 
kviečiu, akmenis mals bet jie 
nusidėvės. Jeigu jus indesite 
užtektinai maisto pilvan, jis 
permals ji m jiega ir energija; 
jeigu pilvas negali priimti už
tektinai maisto, tai jis nieką 
dos nenuplysz nenusideves. 
Dabok visados savo pilvą ir jei 
gu jis yra persilpnas, vartok 
Trineno Amerikoniszka Kar
taus Vyno Eliksira. Szita gy
duole yra labai sustiprinanti 
kaip pilvą taip ir vidurius 
greit sureguliuos virszkinima. 
Ji palengvins daug sunkumu 
kaip nustojima apetito, silpnė
jimą, vertigo, eruktacijas kons 
tipacija, galvos skaudejima 
nerviezkuma, isz blyszkima 
Aptiekose. Jos. Triner, 1333— 
1339 S. Ashland avė., Chica
go, UI-_______________

I’BANESZIMAS.
Szuomi praneszu, jog kon

gresas susivienijimo lietuvisz- 
ku Rymo Katalikiszku pagel- 
bininku draugysiziu Ameri- 
ke, atsibus 16—17Septembir 
1912 m. po No. 180—182 
New York Ave. Newark, N. J. 
Kožna L. R. K. P. D. A. gali 
siunsti in kongresą savo atsto
vą, kad ir butu mažiause, kad 
tik turėtu czarteri Dydesnes 
pagelbines draugystes gali 
siunsti viena atstovą nuo drau
gystes ir nuo kožnos 50 sąna
riu viena; tai yra jagu dr. turi 
50 sąnariu, gali siunsti du at
stovus, jagu 100 tris ir t. t. 
Atstovai privalo turėt nuo dr 
pabudima arba naudota su 
virszininku paraszu ir dr. pe- 
czeti Butu labai geistina kad 
dr. pirmiaus pranesztu sunarna, 
kiek kuri atstovu prisiuns in 
kongresą.

In augszta pagarba Kazys 
Vaezkeviczius pirmininkas.

Adresas:
Mr. Kaz. Vaezkeviczius, 

184 New York Avė.
Newark, N. J, ■

BURIA VYRAS!
Il upturn

Varicokcle
Prapolus Pajėgas

Užtrucintas Kraujas

Atima Jumis Vyriszkuma, 
Bukia Iszmintsngai 

Likia Sveikas!

GERI APRĖPIMAI DEL 
VYRIU, VAIKU IR MOTERIŲ 

PAS GUINAN’S.
Mes gvarantinam muso Siutai ir ž'nomc 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.

Guinan’s Mahnnoy City, Shenandoah, 
Mt.Carmel, Landsforil.

DR O’MALLEY, SPECIALISTAS.

Visados iszgytlo! 
Iszbandyta per30m! 
Be pcilo ir vaistu! 
Iszrasta per mane! 
Naudojamas tik 

mano ofise.

Dr.O’Malley
Buriasi

PRASARGA! Darbininkai katrie
pas mane dirbo, gal sakyte kad jie 
žino mano methoda ir pagal ju gydo 
n operacijos, jie gal ir pamegžioja 
mano rasztus. Bet randasi tik 
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS 
ir naudojamas tik MANO OFISE. 

Asz negarsinu jokiu groniatu lygoniu 
kadangi atsilankymas in mano ofiso 
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
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum 
30 motu daktaravimo Wilkes-Barre 
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2o. 
marke o gausi Knygute apie Ruptura.

Naujas Iszradimas
Apraszimii siuncz'a dykai
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas.

Plauku puolimą ir užsiauginima,
• Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas 

ir kitas panaszias ligas.

Nekuriama apgavejams daktarams 
i n mokate po. ke luta desetku doleriu 
už neiszgydima. Nandokytes greitai 
isz szitos progos. Raszykite tuojaus 
ant adreso pas Specialistus:

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

23 AkmenuRailroad Laikrodi
Patentotas regulatoris 

už-u karuos isz virszaus, 
del Moterių ar Vyru, 18k 
gvarantuotas ant 2<hn. 

si u si m s žila laikrodi 
visiems per C. O. T), 
nž $5.75 per expies, 

jei nebus toks 
Nemokekytc nei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėsite už toki lai
krodi $35. Su kožnu 
Laikrodi duodam
Lenciugeli.

Excelsior Watch Co. b'E!,“1’Chicago! in.

Aut pardavimo.
Puikus namai ant West 

Pine ulyczios antd zieju fami- 
liju, o ant kito loto randasi 
drukarne ir kalviu ezapas At- 
nesza gera randa. Dasižinokite 
pas. (j,ę -o,)

Mrs. W. Davis
101 W. Pine St.

Mahanoy City, Pa,

390tiktni ,,z$lv SU NUSIUNTIMU

Iždaveme Didele Kninga 
Dainų susidedanti isz

390 DAINŲ

Knyga druezei susiūta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoja.

Nusipirkite o turėsite Dainelu, 
Per ciela meta ant visu diendu

® “SAULE” f
|| Mahanoy City, Pa. S"

MoXykls BalblerautlVuJon^uJ"
Kneztuoja tlk $30. Duodam noczinii’.

Amatas p-raa visur NossokoH’s
Barber, Hairdresting & Manicuring

School. 1405 Penn Ave-.Pittsburgh, Pa.

“ Tiems ka turi Bondsus
Locnininkai bondsu pirkti 

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

E S. Silliman Prez.

J.J.PAUKSZTiS&CO.
120-124 Grand St. Brooklyn, N. Y.
26in. SENAS LAIKRASZTIS 

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

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, fel jeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS savo korespon 
dentn VIE N Y B E L1 ET U V NIN K U 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina. isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikraszti jo j. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.

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

Užsiraszyti galima visada <5^jį 
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku’’ 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order nr Rcgis'ruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo azituom adresu

^33^3333^33^333333333 S.-,

i NAUJA KNYGA i
| -PO VAIlDU-
| PRIEJGIAUSES f
» MOKSLAS |

i; ANGLISZKO s;
‘i) M/
$ LIEŽUVIO BE |

TAGIALBOS KITO. | 

$ Yra tai praktiezniauso Knyga $ 
$ kokios lig sziol Lietuvei turėjo. $ 

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
W pribuvias Grinorius isz Lietuvos 

gali in trumpa laika pats per 
save iszmokti Angelskai sziok 
tiek kalbėt.

I
 Toji Knyga druezei apdarita 

in Francuzini raudona audima $ 
ir kasztuoje tiktai j # Kasztus & 
nusiuntimo mes apmokame. $ 

SAULE Mahanoy City |

$1 EKSKURCIJA
(In ten ir adgalio;)

IN WILKES-BARRE
I R

HARVEY’S LAKE
NEDELIOJ 14 LIEPOS

LeliigSi Wiley 
Railroad.

(Per nauja Hay’s Creek kelia)

Tremas apleis Mahanoju 7:40 ryte. Isz Shenandoro 7:20 ryte.
Tikietai geri tik ant szito specialiszko treino.

Grįžtant apleis Harvey’s Lake 6:05 vakare. Wilkes-Barre 6:50 vak.
Apie daugi aus galima dasižinot ant L, V. stacijų.

iTIESIOG isz seno krajaus.
■ Pas mus randasi visokį Gėrimai
S patraukti isz Rosijos, Francijos, Prusu.
■ Anglijos, Iszpanijos ir Italijos. Jus 
3 Lietuviai, kurie esat gere Lietuvoj, 
9 Ruska Areilka, pasit-aukit tos paezios 
S ant atmintos Seno Kraujaus, $1.50 už 
a buteli. Teiposgi galit gaut pas mane 
9 visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu 
9 Dektine po $3 galioną yra geriausi* ka 
H galit gaut ūžtos pinigus. Prisiuskit
9 savo adrisa del kataliogo.
|Fr. Stravinskas. 1807 Carson StĮHiubagVa.

Naujas Vasarinis Tavoras> 
Dar po straiku parduosime visokį tavora už 
maža preke. Jaign norite gerai pirkti tai 
ateikite in musu sztora.

Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 
Moterių, Merginu ii' 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, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu 
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

f-31/' Pas mus dirba Lietuvaites.
122 V'/, Center Str.

Mahanov City. Pp

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.

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

paežius lietuvius ir randasi |x) priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinitnui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 1-ta procentu, pnskaitant 
kas 3 menesiai. Siuncziani pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant vi u linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoj. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziain lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persi tik risi t, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu? 
siunezant paezedumui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Expreso Money Orderi.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & M.-ūn Sts. Plymouth,Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lleturlszku-LenkiszkuVaisto.

55c.
,50c.

.25c.

.25c.

.$1.25.
...50c.
...10c.
...35c.
...25c.

.25c.

.25c.

.25c.
.25c.
.25c.
.25c
,25c.
.25c.

Kiekvienas Lietuvlszkas Sztorainkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galetu^nusi- 
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apgay 
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pa reikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; pardnokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l................................ 25c.
Egiutero No.2................................ 50c.
Zmijecznik............25c., 50c. irfl.OO.
Gumbo Laszai............................... -35c.
Meszkos Mostis...............
Trejanka...........................
Linirnentas vaikams-----
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsamas ....... 
Anty-Lakson del vaiku 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

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

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

Kojų.............................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto...................15c.
Gyd. nuo Grippo.......
Plauku apsaugotojas.. 
Muilas del Plauku.... 
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Balsamas...........
Kinder Balsamas........
Bobriaiu Laszai....................... -
Szvelninlojas...................................35c.
Kraujo valytojas........................ $2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

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

abelnai skausmo ir skarbutu $L25a 
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00
Gyd. nuo Dedervines................$2.00-
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00-

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

KLSISZKA — AMERIKONIŠKA
—PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI 1H GBB1CZ1AUS1 ____ ___ _

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Voiko o Rusijos be jokiu perstojimu. 
PUIKI GARLAIVAI: CZAR — KURSK — RUSSIA

In Rotterdamn 8 Dienae. In Libawa 11 Dienu. I f Kurek. 13 Liepos (July)
$33 Treczla Kluea 835 Jv v iLo ( z,,r- (n»uj-O27 l-h-poe (July)
$18 Antra Klaea $50 , z 1 | Rusėta,-10 Rugpjuczio (Aug.)
$65 Pirma Klaea $75 Į Apie (langiaus dnstžlnoeite pas muso ngentuo arba
A. E. JOHNSON & C0.t (Cereral Pputenger Agt>. i 27 Broadway, New York, N.Y.

LINIJA.
HF (

Koliestvas x
I3F (

MERCHANTS 
BANKING TRUST COMPANY 

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Valstijos Kasijcriiis turi 
sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, Pa. Jaign yra 
atsargi Banka del Valstijos, tai 
yra ir del jus invales gera 
Banka. Szitas Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

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

Mainose 
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
Treinu.

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

B. S. YANKAUS
Cresskill, N. J.

D.M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

...DIREKTORIAI...
C.L.Adam, Vice-Prezidentas.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D.F. Guinan, Kasijerius.
M. Gavula.
W. J. Miles.

duT’szka AGSNU'RA MMAMS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000.00 
Parduodu laiva-kortes ant geiiausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiuncziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: 

A. J. KEYDOSZIUS, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

LIETUVIO KRAUTUVE.
Malonus Viengencziai:

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuve su daugybe 
visokiu tavoro. Pas manu galima 
gauti naujausios mados Laikrodėliu, 
• Žiedu, Kryželiu, Armo

nikų, Skripku visokiu 
x Mužikaliskulnstrumen 
I tu,Britvu, drukuojam 
: Maszinukiu, Albom 
• Potogjafijoma laikitiu 

Istoriszku ir Malda 
kningu, visokiu popieru 
G romą toms rasziti su 

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5 tuzinai už 
$1 PerkupcziamsljOOO už$6 Magisz 
kos Kazy rus $3. Jai norietumet- 
mano nauja dydeli Katalogą prisius 
skite 2o. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu. 
Didelis Szaltinis $1.50. Knygute ka 
pamokina kaip gauti amerikoniszkas 
popieras po 35o.

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn. N V

Parsiduoda Farma.

M. VARZINSKAS
LletuviRzkaa FotografiMtM

J05 E. Centre St. fiahanoy City
Paikai Ir pigai antranke ri»okw- Fotografija* 
Padaro Didela, Fotografijų m maitų h 

ntdada ia Raima*. Indoda ia Spilk* 
KotapeaM ir L L Parduoda rūoko. Reimrr 
Liatuval au yiroe-rninataia raiba lai* rviicr 
kiter aid, kaip tik paa «avw waa gyveni.^ 
Ir paliekam® VaHtadca kuria padera 
ddto ksaMfarieawa a fcr bvdza

a* rn»-X»*«S»

Puiki farma Roaring Creek, 
12 miliu nog Shenandoah, turi 
80 akieriu 20 akieriu girrioe, 
teipgi 150 obuoliu medžiu vien 
obuolei atnesza $500 aut meto. 
Gera etuba ir didelis tvartas 
Parsiduoe neperbrangiai arba 
atsiduos už namus. Atsiszauki 
te arba raszykite ant adreso.

Jos. Bendrick
0 j ) Pottsville, Pa.

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 atsakina 
Teipgi užlaikau dideli kroma visekin 
Valgoma Tavora ir Baozerns

Frana? Petraiti! - Clymer, Pa.




