
Mo. 6.

du-kart NEDELINIS LAIKRASZTIS
“SAULE”

T*A TAI VIENATINIS LIETUVIBZKAS LAIKRASZTIS AMERIKA 
KŪRIS ISZBINA DU-KART ANT NBDELIOB.

IBZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.
Prenumerata Kasztuoja: ,

RobIJoJb !r Lietuvoje ft-M, 
Anglija irSkotlandlja 1* Ih. 
Prnaaoaa 15 Marks.

10BLEWSK11
Sts. PlywoilKPt 

i IH FABRIKANTAS- 

sili-ltiilsiliMti,

Amerike J £ "" Z ^Europoje J
RABZANT GR0MATA8 IN REDY8TE UŽDEKYTE 8ZITOKI A DREBA

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
520-522 W. SOUTH AL., MAHANOY CITY, PA.

THE SEMI-WEEKLY
SAULE-SUN

THE ONLY LITHŪAIAN PAPER INTBE UNTIED STATES PUBLISHED 8EMI-WEEKLT.
HAS A LARGER CIRCULATION THAN ANY OTHER LITHUANIAN PAPER.

BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS. RATES ON APPLICATION.

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

Subscription $2.50.
BJEFREBENTING THE INTEREST OF NEARLY 500,000 LITHUANIANS 

RESIDING IN THE UNITED STATES.

PUBLISHED BY

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
Į 52(1-522 W. SOUTH AL, MAHANOY CITY, PA.

No 62 ENTERED AT THE MAHANOY CITY. PA. POST OFFICE' 
, AS SECOND CLASS MAIL MATTER. Mahanoy City, Pa. Petnyzcia 2 Pjūtis (August) 1912. Metas XXIV

KAS GIRDĖT?

Jetuviskas Suomiuku I 
j užlaikyti visada mesa I 
.uvisikas Gyduole aro I 
it pardavimo, kad^oom I 
Įkainodami gikuųm-1 

nereikalautu 
anai kokiems nors sĮgi- | 
apielinkese. Saommhi 
•skalaudami mus gyduo- 
ts uždarbis; panhbkyte 
Lietuviukas Gydoolą 

garantuojame.

Visur moteres spyrėsi lygiu 
tiesu su vyrais visame. Teisy
be, daugeluose vietuose jau 
turi užemia visokius urėdus o 
kaip kur ir ant stritkariu kun- 
duktoriu vietas yra užemia 
Londone moteres privertineje 
randa, ydant josios butu ly
gybėje vieszinamos su vyrais 
ir rinkimuose galėtu duot savo 
balsus.

drow Wilsonaa apskelbė, pa 
rasze ir davė atspaudyt, buk 
Kinczikas yra daugiau page
dautu ukesu ir geresnis dar
bininkas ne kaip Lietuvis, 
Lenkas, Vengras, Italas arba 
Sla vokas!

Kur atsirastu isz atejviu to
kie beprotis, jago ant tokio 
žmogaus duotu savo baisa lai
ke rinkimu.— Tegul ajriszei 
už jin balanoje, nes juosius ne 
paniekino.

ISZ AMERIKOS.

2........................

ai..................-.... J5c.
stis...................... «25c

•alkams......
io Kosulio...
amas.........
n del vaiku.
ikams nuo Kirmeliu..25c. 
rmeliu del suaugusiu &.
Akiu............ ...... .25c.

imui Viduriavimo ii 
los..........................Ik-
)agylRum»tyimo|3.rA 
malimo Pilvo.........
tpstabdymui Galva

Daniu.........- Ik-
gedimo ir prakaitavimo_

idnitintojaa sveikatos Kt 
o Papauto......
Srippo...........—41.25.
saugotojas...-.....u.8Jc.
I Plauku......-....... Kk.
jio Kepenų............. 35c.
amu....... -...........
dsamaa...................

Priesz keloleka metu, poli
tika turėjo dydele intekme ant 
geru ir blogu laiku. Szendien 
yra kitaip, tas prie to ne pri
guli. Szendien styriue politi
kos yra rankosia turcziu ir ka 
tie nori, tai ta daro, o kad pa
sitaiko ant svieto, isz ko buna 
nauda del milijonierių, tai tie- 
jei na paiso ant rinkimu, ba 
rinkimai atsibus pagal j u no
rą, o tuom laik ne nori paleist 
isz ranku progos gero laimo.— 
Darbai ejs gerai.

Farmerei Kansuose pajesz 
ko visur darbininku ant ukiu 
prižadėdami mokėt ant dienos 
po $2,50 lig $4 su maistu.— 
Nors laime barezkina in duris 
tinginiu, bet tieje nesijudina 
isz vietos, lauke geresniu laiku 
pakol nepasensta, paskui tai 
graudinasi, jog ne naudojo isz 
geros progos.
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Kada amerikonai iszeimusze 
isz po jungo Angliku, savo 
randa nutarė ir aprinko eau 
prezidentą Jurgi Washingto- 
na, sudėjo konetitucije, tada ir 
teieingysta vieezpatavo. Jagu- 
gi szendien vienas iez prezi
dentu atsikeltu ir dirstelėtu 
kaip žmonis pasielgė ir vieni 
kitus enge.— turtingi apsiejna 
su vargezaie, tai velei atsigultu 
in graba. Jagu Europoje, cie
soriai ir karalei despotiezkai 
valdo, tai Amerike da dau
giau keneze. Kencze darbiniu 
kai nuo darbdaviu, kencze tar
nai visokiuose užvedimuose. 
O ne visi apie tai žino, jog 
kuningai nuo tuju kentejimu 
buna luoši? One! Kuningai 
daug—labai daug keneza! 
Kencze nuo tu paežiu savo 
žmonių—parapijonu o ir nuo 
byle supuvusios bobos! Ant 
pagalos kencze nuo savo per- 
detiniu,—nuo viskupu kurie 
ne paiso ant tikybes, deepo- 
tiezkai apeiejtineje su kunin- 
gais už niek laikydami juosius 
ir atejvius ypatingai “polan- 
derius.” Iez tikro czionais lab- 
jau yra ekriaudžemi “polan- 
derei” nuo patrikiniu viekupu, 
negu katalikai Rosijoi! Czio- 
naie neprisotytae godumas pa
trikiniu biskupu prigavingu 
budu užgriebineje mueo baž- 
nyczee o ir mueo kuningus 
persekioje ypatingai tuosius, 
ka yra mylemi nuo savo pa
rapijonu, ne klausdami para
pijonu, ne iezrodindami prie- 
žaseziu, kuningui kraustytis 
isz geresniu parapijų! kad pa- 
diryti vieta del laižintoju bis- 
kupinio pantaplaus! Teip 
kaip Rusijoje, jagu katras iez 
virszininku yra geras del visu, 
tai randas be jokios priežas
ties perkelinėje in tolyma sza- 
li, o del ko? dėlto, jog yra 
“zavhjatelnyi.” Teip ir czio
nais žalios veisles viskupai 
daro.

Bankierie! Kantoras ezip- 
koreziu ir siuntimo piningu in 
Europa! Toki tai tiluta turėjo 
W. G. Sava kurie per dauge
liu metu priyminejo piningus 
nuo savo tautiecziu ir muso 
Lietuviu mieste Wilkes-Barre 
ir aplinkines, dingo ne žine 
kur, palikdamas “bizni” del 
savo skolininku. Buvo jisai 
sekretorium “Apezvietos Drau
gijos” prigulinties prie len- 
kiszko Zvviązko. Ana diena 
aplaike jisai bankini kvitą ant 
$8. Bet turėdamas “apezvieta’ 
pakauezije padirbo kvitą ant 
800 doleriu, nuėjo in banka, 
aplaike piningus bzezyilpe in 
svietą platint apszvieta kitiems 
kvailiams!

ATSAKYMAI.
M. S. Mahanoy City. — 

Kningos atėjo.

K. R. Naugatuck.— “Apol 
lo” ženklina, dievaitis saules. 
“Bachus” — dievaitis gėrimo. 
“Dagon” — dievaitis Pilieti
nių, pusiau vyras pusiau žu
vies — dievaitis žuvu.

G. J. Detroit.— Aplaikem 
aeziu.— Gabrielius ženklina 
židiszkai “pajėgos Dievo”. 
Angelina — graikiszkai ženk
lina anioliezkas patogumas.

F. P. Ž. Cleveland.— Ke> 
turi likos nužudintais, o tais 
yra: Ivonas IV, 1764 mete; 
Petras III 1762; Povylas 1801 
ir Aleksandra II 1881 mete. 
Kiek mirė staiga mirezia nuo 
užtrucinimo tai ne žine, buvo 
keli.

Dydžiause ir mažiausia 
knyga ant svieto.

I ° C-? 
r m

Naujas

Ipraszim#

Tūlas Londono laikrasztis 
paskyrė ezimta svaru tam, 
kurie paraszys geriauee apra- 
ezima kuom yra piningas. 
Henrykie Begge isz Shtffiel- 
do, aplaike pirmutine dovana, 
nes paraeze teip apie pininga:

“Piningas yra tai tokie daig
ias, kuri galima naudoti kaipo 
paezparta, kuris duoda luoea 
inžanga visur, bet ne in dan
gų, o už kuri galima viską 
pirkti iszskyrent laimes....

szsigydyti be d# 
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Liūdna tai ir rodos ne ga- 
galima butu intiket ydant teip 
butu, o bet yra tai tikra tei
sybe, jog demokratiszkas kan 
didatae ant prezidento Woo-

Dydžiause knyga yra milži- 
niszkae atlasas padirbtas isz 
puikios popieras, olandersko 
darbo, kurie randaei anglisz- 
kam muzeum. Ydant pakialt 
taja kninga, reike tuju vyru 
Milžiniszka toji kninga yra ap 
dirbta in ekura ir puikei pa- 
puoszta; uždaryta eu spynoms 
isz aukso ir sidabro. Ne dyde- 
lie yra pavojus, ydant kas ja
ja galėtu pavogt ba yra septi 
nes pėdas augszczio ir svėrė 
800 svaru. Aplaike jaja do
vanu Karalus II apleis
damas Ilolandije mete 1660.

Mažiause knygute yra tokia 
dydžio jog vos uždengtu naga 
dydžiojo pirszto, o kurioje tal- 
pinasi visas Naujas Testamen
tas. Taja mažulėlė knyga pri- 
rasze kokie tai raeztininkae da 
prieez 17-ta szimtmeti, Kny 
guteje randasi 208 puslapei o 
norints raeztae teip yra smul
kus, bet su nuoga ake galima 
perskaityt.

K u n i ilgas kandidatu ant 
burmistro.

Scranton, Pa. — Miestelije 
Olyphant, susitvėrė nauja ne- 
prigulminga partije kuri gei- 
dže ydant katalikiszkas kunin- 
gas P, J. Murphy priymtu 
kandidatūra ant burmistro. 
Tenais Demokratu ir Repub- 
likonu partijos yra niekam ne 
tykia, per tai sutvėrė nauja ir 
geidže iszrinkti kuninga ant 
gaspadoriaus miesto. Kun. 
Murphy yra iszmintingu žmo
gum, mylintis labai paredka.

Luzernes moterėlės
nesiduoda gnaibytu.

Wilkes-Barre, Pa. — Kokis 
tai židelis agentas, M. Silver- 
field pribuvęs isz New Yorko, 
teip jam patiko czionaitines 
moterėles, jog ne galėjo atai- 
spyrt pagundos ydant jiaises 
ne užkabint. Nuejas m narna 
Mrs. F. Shaffer, pagriebė jaja 
in glebi ir pabueziavo kelis 
kartus, po tam nusidavė in 
narna Mrs. Graszki ir panaszei 
padare. Tuom kai t Shafferie- 
ne davė žinia palicijei, 'kuri 
pribuvo su automobilum, ir 
priverstinai atitraukė nuo 
Groezkienes Maiziesziaus sunu. 
Židelis pakele dydeli “gyvalt!” 
nes palicije jin apmalszino in- 
kiszdami in burna kelis szmo- 
telius czesnako.
Ferkraustimas viso 

miesto in nedelia laiko. 
Nome, Alaska. — Amerike 

nesiranda tojo dalyko kurio 
negalėtu padaryt. Vienas isz 
naujausiu užduoeziu kuri keli 
metai adgalioe iszjuoktu ir pri 
pažintu už negalima daigta, 
iezpilde ne senei amerikonisz 
ki inžinieriai o tuom yra per
kėlimu viso miesto isz vienos 
vietos in kita — tas atsitiko 
Alaekoje. Isz priežasties pra- 
siplatimo naujo geležinkelio ir 
mariu pristovu, pasirodė, jog 
kanecz reikalinga yra perne- 
szimo miesto Kordovos. Mies
tą perkrauste tolimo deszimts 
myliu toliaus nuo senos vietos, 
kur invede elektrikinia ezvie- 
sa, uždėjo mieetiszkus kanalus, 
padirbo elektrikini kele ir 
miestas pastojo rodos su pa- 
gialba Aladyno lampa kaip 
tai apraszo akyvo ietorije knin 
goję “Tukstantys naktų ir 
viena”.

Dinamitas po klebonijc
Lilly, Pa. — Terp kuningo 

J. Piltzu o parapijonu sukylo 
nesupratimas. Keli parapijo- 
nai geisdami atsiligint su ku- 
ningu, padėjo kelis szmotus 
dinamito po klebonije ir užde
gė. Drūtis eksplozijos mažai 
padare bledes. Dinamitierus 
palicije suėmė in kėlės valan
das ir užrakino ten, kur nega
les padaryt greitai vela kam 
bledes.

Pradėjo giart po 60 metu.
Buffalo, N. Y. — Ka gali 

padaryt eu žmogum arielka ir 
alus, paymeime ant paveizdos 
63 metu senumo Henrika Mc
Dermott, kuris ne turėjo bur
noje jokiu svaiginaneziu gėri
mu lig 60 metu senumo. Kada 
suėjo jam 60 metu paragavo 
stikleli arielkos o po tam stik
lą alaus ir nuo to laiko pasili
ko girtuoklum. In laika trijų 
metu pragėrė visus užezedintus 
piningus o szendien ne turi ne 
skatiko ydant nusipirkt sau 
maisto. Ana diena likosi aresz 
tavotu už girtuoklysta, nes 
sudže jin paleido ant luosybes, 
žinodamas, jog kitados buvo 
dorum žmogų. Prietelei sene
lio paėmė jin po savo apgloba.

Užlietuose kasiklose rado 
giva anglekasi-

Uniontown, Pa. — Darbi
ninkai jeszkanti savo nelai
mingu draugu, kurie pražuvo 
per užliejimą kasikiu per van
deni, girdėjo baisa žmogaus 
kuris melde pagialbos. Pradė
jo kasti su visom pajėgom, ta
ja vieta kur davėsi girdėt bal-' 
sas o po keliu valandų pasise
kė atkast da gyva anglekasi 
Joną Bolczeka kuris radosi 
užgriautu per penkes dienas.
Szirdis truko isz gailesties

Wilkes-Barre, Pa. — Pra- 
ejta ketverga Avocoje mirė 
Henrykis McCafferty. Jojo li
kusi pati teip persieme gailes- 
cziu, jog ne teko savo vyro, 
mire in penkes dienas nuo trū
kimo szirdies isz gailesties. Li
kos palaidota tam paežiam 
grabe.

Prakeiktas kapas.
Bristol, Tenn. — Watauga 

paviete, North Carolina, tuo
jaus ant rubežiaus Tennesee, 
randasi kapinios ant kuriu 
randasi kapas žmogaus Hal
ton, kuris likos palaidotas arti 
40 metu adgalos. Per visus 
tuos metus ant tojo kapo neuž 
augo ne lapelis žoles, ne jokis 
žiedelis nors gymines daugeli 
kartu pasėdavo ant to kapo 
visokiu žiedu. Priežastis yra 
toke: Tasai Haltonas už gy- 
vasezio keikdavo už mažiause 
daigteli, ne tik g^vulus, bet 
savo artimus ir Sutvertoju o 
mirdamas teip-gi užkeikė bal
sei. Žmonis pramynė taji ka
pa prakeiktu.
Motina suniusze 65 metu 

duktere.
Philadelphia. — Prieez su- 

džia McFarland stojo kaipo 
kaltininke 84 metu senumo 
Margarieta Armstrong, ap- 
skunsta per savo duktere Mare 
Dean 65 metu senumo už su- 
muszima jos. Norints motina 
turi tiek metu, bet da yra drū
ta ir apsukri senuke. Mat, 
duktė nenorėjo klausyt kokio 
tai paliepimo, motina pagriebė 
ezluota, davė dukterei kiek tik 
tilpo. Sudže liepe dukterei 
susitaikyt su motina o motina 
paleido ant luosybes.

Trumpi Telegramai.
§ Sheriden, Wyo.— Arti 

Rock Springs darbininkai isz- 
kase kaulus prehistoriszko gy- 
vulo vadinamo dinosaro kuris 
buvo 85 pėdas ilgio.

§ Sullivan, Ind.— Du pa- 
rapijonai likos nužudintais o 
tris sužeisti ant parapinio pasi
linksminimo bažnytiniam skle 
pe Duggeri.

§ Pottsville, Pa.-į- Lehigh 
Valles kompanije pradės kasti 
nauja gysla kietųjų anglių, 
kuria atrado arti Blackwood 
kasikiu.

§ Wilkes-Barre, Pa.— Gar 
nis ana diena paliko name 
Frano Martino trinukus — vi
si sunns. Y ra tai pirmutini ju
ju vaikai.

§ Fairlee, Vt.— Penkios 
ypatos sudege ant smert de- 
ganeziam name, Szeimyna va
dinosi C. E. Perkin’sai.

§ Harrisburg, Pa. — Penn- 
sylvanijoi randosi in 75,000 
automobilei ir visoki moteriai.

§ New York. — Menesije 
J uly likos papildyta 30 žudins- 
ežiu arba viena kožna diena. 
Mieste Londone papildo apie 
18 žudinseziu per metus, per 
ka N a j orkas yra daug bjaures
nis.

Isz Besijos, Lietuvos

500,000 del cerkviniu 
mokyklų.

Peteraburgas. — Kadangi 
valetyjos druma nesutiko pa
skirti cerkvinėms mokykloms 
reikalaujamu piningu, tai da
bar ejna paskalas, buk tie pi
ningai busią paskirti durnos 
nepaisant.

Senato isztarmc.
Minskas. — Kun. M Ma- 

jevskis, Minsko apygardos tei
sme buvo nu baustas 25 rub. 
pabaudos už priėmimą ant ka
ta] ikiszko tikeymo 7 metu mer 
gaite, bet nuo pabaudos po
draug paliuosuotas del pasive- 
linimo patraukti jin atsako
mybėn.
Žudinsta ir apipleszimas.

Beszove kaime, atitolintas 
dvi miles nuo Kmelniko, gu
bernijoj Keleckoi, bandytai 
užklupo ant namo Marijonos 
Slaminskienes, nužudė jaja ir 
Barbe Šneka teip-gi du vai
kus, paėmė 1400 rubliu ir 
kitokius brangesnius dalikus 
prasiezalino.

Sukylimas rusiszkoi 
l’lotoi.

Petersburgas. — Sebasto- 
poluje sukylo laivorei ir vala
kas ant rusiszkos flotos czio
nais, norints randas nieko 
apie tai ne ižduoda ir laiko 
po cenzūra, bet sukylimas ga
li būti bjauresnis ne kaip trum 
pos žinutes apie tai danesza.

Sudegino 100 rusiszku 
padonu.

yPeter8burgas. —
Cziza, ne toi Chotano kinisz- 
kam Trukestane, apsiaubė 
kiniezki kareiviai rusiezko pa 
dono narna vardu Saide, ku
riam liepe ejti prieez kiniszka 
revizori in Raszkaz. Tas nema 
te jokio reikalo ejti pas kini
szka revizorių nes buvo rueisz- 
ku padonu liepe kareiviams 
prasiszalint o kada tieje neiez- 
pilde prisakima Saido, tasai 
paliepė savo žmonims ezaudyt. 
Perdetinis kareiviu paliepė at- 
sakit ant szuviu o po tam už
degė narna.

Liepsnosią žuvo 100 rueisz- 
ku padonu kuriuos buvo pa
sislepia name Saido. Rusiez- 
kas siuntinis Pekine pareika
lavo nuo rando iszajezkinimu 
del ko kinezikai teip bjaurei____  a ,
apsiėjo su rueiezkais padonais.' “patapirkis”.

Arklys ant baliaus.
Radomskae. — Pagal da- 

neszima “Dziennik Czenstoc- 
kowski” name S. likos pareng 
tas balukas ant garbes savo 
dukters, o kad namie buvo 
karszta, likos atidarytos visos 
duris ir langai, o vienos duris 
ėjo ant pievutes isz valgomo 
kambario. Naudodamas isz tos 
progos arklys, kurie ganėsi ant 
pievutes, inejo in valgoma 
kambari suede radiskutes, sa
lota ir 1.1. Ne gana to inejo 
in szokiu sale. Moters paregeja 
arkli sukliko vienbalsei o ne 
kuriuos net apalpo isz baimes. 
Keli nareunai iszvede arkli 
laukan ir visi vela pradėjo 
linksmintis.

Kvailumas amerikoniszku turcziu.

Kaime

Jauczei. gaspadorius ir 
žydas.
— Laikrasztis 

raszo akyva ir juo-
Lvavos.

“Kuryer” 
kinga atsitikyma isz gyvenimo 
rusiszku kalnuocziu. Kokis tai 
gaspadoris isz Molesinkos, nu
vede ant jomarke jauezius rie
bus ir drutue, nes baisei buvo 
apleisti, neszukuoti pilni pri
lipusio meszlo ant szonu ir 1.1. 
Užtiko ant kupeziaus-žydo, 
kurie davinėjo gaspadoriui 
480 rubliu, na ir nupirko, nes 
ant to giszefto nutarė da už
dirbt nuo kvailio gojaus.

Nuvede jauezius pas gaspa- 
dori in Morža iszszukavo isz 
meszlo gerai iezmazgojo eu 
vandeniu ir muilu, iszluoete, 
iez džiovino, iszczistino kojas, 
iszligyno ragus ir t.t. pavede 
juosius kitam židui kuris vela 
nuvede ant jomarko. Jauczei 
teip persimame, jog pirmu
tinis juju locnininkas suvis ju 
ne pažino..........ir atpirko
juos už 560 rubliu. Užganadin 
tas isz teip puikiu jaueziu ir 
jog teip pigei nupirko vede 
namon. Pakelije sutinka savo 
kaimynus kurie prisižiūrėdami 
geriaus jaueziams, tvirtino, 
buk tai jojo jauczei. “E, kur 
ten! Juk mano buvo daug ma
žesni kitoki, o sziuos užmokė
jau 560 rubliu.”— “Žinai ka? 
— atsiliepe kaimynai: paleisk 
jauezius, o jagu patis patai
kins namon tai nupirkai sa
vo locnus jauezius adgal”. Ir 
teip atsitiko, ne tik ka patis 
parėjo namon, nes inejo in 
tvarta ir kožnas stojo ant savo 
vietos.

O-gi buvo juoku visam kak 
me o gaspadoriu pramynė

Amerikoniszku turcziu moterėles neturėdamos ka veikti, 
iszmislina visokius niekus idant ingyt varda terp savo prieszu. 
Nesenei Miss. Nicall isz New Yorko, parengė pasilinksminimą 
del savo pažinetamu Long Beach. Kada visi maudėsi, nusiuntė 
pas juos laiveli ant kurio radosi užkandalai ir arbata idant 
truputi sau užkastu. Tas teip patiko plaukentiems, jog ne 
galėjo atsigėrėt svetingumu ir iszmislu pannos Nicall o kiti 
turczei seka paskui parengima tokiu užkandalu. Paveikslas 
geriau jums taji kvaila invedima perstatys.

ISZ VISU SZALIU.
Japonu ciesorius mire.
Tokio, Japonije.— Japonu 

ciesorius Mutsukito, kurie per 
44 metus valde Japonais ir bu 
vo 121 ciesorius nuo uždėjimo 
vieszpatystes mirė ant vande
nines ligos utarnyko ryta.

Jojo sūnūs Yoehihito apėmė 
sostą po tėvui o karunavotu 
bus atejnanti meta.

21 ypatos nuskendo.
Berlinas. — Miestelije Bi- 

vaze, in kur atplaukdavo žmo
nis isz visu ezaliu ant pasi
linksminimu, sulužo prietova 
ant kuria radosi 200 žmonių 
Lig sziam laikui iezeme isz 
vandens 21 lavonus o da tiky- 
ei iszgaut tiek.
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Karalus Jurgis ir vaikas kuriam padovanojo 
gumines kojas.

Anglijos karalus Jurgis yra labai milemas nuo savo 
padonu už gera szirdi. Ne senei buvo atsilankęs in Yorkshire 
kur jin sutiko 8000 vaiku, terp kuriu radosi ir Ambrazas Roe, 
kuriam nukirto kojas o dagirdes karalus Jurgis apie jojo 
nelaime nusiuntė jam gumines kojas. Paveikslas perstato 
vaikinėti sveikinanti su karalum, kuriam dekavoje už gausia 
dovana. Terp ju stovi majoras miesto Yorkshire.

Sugrįžimas duszios in 
kuna.

Mandalay, Azije.— Bir- 
mantieczei tiki in sugrižima 
duszios adgalioe in kuna arba, 
jog numirusio žmogaus dueze 
sugrįžta adgalioe in kuna už- 
gymusio. Ana nedelia atsitiko 
tenais akyvas ateitikymas. Tu 
la Birmantiete tvirtina buk in 
szeeziu metu josios vaiko su
grįžo dusze inspektoriaus pali- 
cijos, Tukero, kuris likos nu 
žadintas 1849 mete. Nuvede 
vaikyna in visokes vietas kur 
kitados atsilankydavo ir tvir
tina, jog vaikynelis, atsimena 
sau viską. Kada nuvede jin 
ant vietos žudinstos tai pradė
jo drėbėt ant viso kūno o po 
tam apsakė visa atsitikyma žu 
dinstos.— Žinoma, jog tai yra 
žmonių lengvatikysta, nes yra 
tai negalimu daigtu, ydant 
numirusiu ’dusze da ka”ta in- 
žengtu in kita kuna ir vela isz 
naujo pradėtu gyvent.
Naujas Sz Tėvo stebuklas

Rimas.— Katalikiszki laik- 
raszczei skelbe sekante žine:

Szv. Tėvo Pijaus deszimto- 
jo saleje, atvede sergante pran 
ciszkonu zokoninke, kuri jau 
rodėsi mirsztanti. Paregėjus 
popiežių, pranciszkdne buszu- 
ko: “Szventasys Teve, iszgy- 
dyk mane!” Popiežius truputi 
pasimeldė, palaimino — ir Ii- 
gone tuojaus pasveiko.

Gilukni ilgas metas ant 
trinuku.

Pinske, Galicijoi. — In vie 
na nedelia užgyme duonkepiui 
židui du Bunus ir duktere. Pas 
sziaucziu, teip-gi pas žida užgy 
me dvi dukters ir sūnūs. Visi 
yra sveiki ir au ginsis.

Apkaustė motina in 
leuciugus.

Viednius. — In czionaiti- 
nius laikraszczius danesza isz 
Murecku apie nežmoniszka 
pasielgimą ant savo motinos 
per kaimuoti Adoma Fritz ir 
jojo paczios. Motina radosi 
pas sunu, kuris turėjo jaja 
maityt lik smert; senele vos 
galėjo užsilaikyt nuo duoto 
maisto nes niekam nesiskundė. 
Bet ir to pavidejo josios sūnūs 
su savo paczia,1 dagrisdami jiai 
visokeis budais ant kožno 
žingsnio; nepalikdami jiai jo
kio maisto, ne vos pžmirszda- 
mi, apie tai — vakare kada 
tik praejdavo slenksti — už
darydavo grinczia o senuke 
turėjo jeszkoti maisto pas kai
mynus arba gulėti ant lauko.

Da isz to ne buvo užgana- 
dytas ižgama sūnūs. Po ilgai 
rodai su pacze nutarė: Sene 
jau per ilgai valkiojesi po 
svietą, reike jaja praszalyt, 
ydant ne butu ant kelio”. Po 
tu žodžiu nusidavė in tvarta 
atneszti lenciūgo ant kuriuo 
turėjo pririszes karve — tuom 
kart pati paszauke senuke in 
stuba. Kada atėjo, mėtėsi abu
du ant silpnos motinos, perver 
te ant grindų, apkaustė kojas 
ir rankas su lenciūgu, nuvilko 
in artima girria kur pririszo 
su kitu lenciūgu prie medžio. 
Po iszpildymui teip nežmonisz 
ko darbo, nusidavė malszei 
namon.

Nelaiminga motina pergy
veno tokiu budu per visa ne
delia, maitindamasi žieve nuo 
medžio ir žole — kada ir to 
stokavo aplinkui, apgraužine- 
jo medi ir valgė žeme. In taji 
laika kankinimo, atlankė jaja 
ižgamos vaikai du kartu, nes 
tik del to, ydant plakti senu- 
kia lazdomis isz piktumo, jog 
da randasi prie gyvasties. Jau 
ne ilgai butu teip iszlaikus tai
sės kaukes o mirtie ketino su- 
similet ant jos. Netikėtinai 
dažinojo apie tai gyventojai, 
davė žinia palicijei, kuri aresz 
tavojo nelaba Fritza ir jojo 
paczia.
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Petre su Jonu maudytis nuėjo, 
Josios tėvas skendo, riksmą giidejo, 

Petre Jono meJde, ydant jin gialbetu,
O už tai jiaja nuo tėvo apturėtu;
Jonas ant tiek ne turėjo drąsos, 
Ir pats pasiskandyno isz gėdos.

— Kur Petres tėvas?

Bedarbe O:i 1 ;ir

I.
Ryte, kada darbininkai su 

veina in fabriką, isztinka juos 
didelis szaltis, kartais drėgnu
mas ir neramybe. Viduryj di- 

. deles fabrikos stovi tylinti ma- 
szina su savo sausais surauksz- 
letais pecziais, su ne krutan- 
cziais ratais. Maezina fabrikai 
priduoda liūdnumą toki, kad 
negalima net apsakyti. Tai 
maszina, kuri eidama sujudi
na visa fabriką, kuri savo 
otzimu apkurtina darbininkus 
prie to milžiniszko darbo.

Fabrikantas iszeina isz sa
vo kabineto. Jisai labai liudnu 
balsu prakalba in savo darbi
ninkus:

— Mano brangus.... Nūnai 
jums darbo jau nėra.... Orde
riu jau jokiu negaunu. Isz vi
su pusiu man atsakoma, kad 
tavoras nereikalingas, visas 
padirbtas darbas sklode turės 
kelis metus iszguleti. Tavoru 
niekas neima, nore tu žmogus 
užeimuszk. Tasai gruodžio me 
neeis, ant kurio visos firmos 
nusitiki, dabar gresia visoms 
beveik fabrikoms pavojumi.... 
Su visokiu darbu turiu sušilai 
kyti.

Ir matydamas, kad darbiniu 
kai vienas ant kito žiurinejaei, 
bijodami griežti namo, bijoda
mi bado, kuris ju nuo rytdie
nos jau laukia, fabrikantas 
priduria plonesnių balsu:

— Neesu visai egoistas, vie- 
rykite man.... Mano padėji
mas toks baisus, kad gal dar 
baisesnis ir už jusu paežiu pa
dėjimą. Per aeztuonias dienas 
patrotinau 50 tuketaneziu do 
leriu. Nūnai sulaikau darba 
kad su manimi nebutu kas 
arezesnio. Juk tai prapultis ne 
turint nei prakeikto cento už
mokėti vekseliams, kalbu in 
jus kaipo prietelius ir nieko to 
kio neslepiu. Rytoj gal atva- 
žuos valdininkai, bet tas ne 
mano kalte.... Arne tiesa? 
Mes kovojome iki paskutiniam 
galui. Norecziau ir labai jums 
padėti bedavoti per visa ta lai
ka, bet pats nežinau kur turė
siu galva priglausti; neturiu 
net szmoto duonos del pasida
linimo su jumis.

Ir isztiesia darbininkams 
ranka. Darbininkai tylėdami 
jam ranka spaudžia. Per kiek 
laiko jie da stovi žiūrėdami in 
visokias noczynas, su kuriomis 
fabrike dirbo. Tos noczynos 
jiems dabar nereikalingos ki
tais rytmecziais tuo paežiu lai
ku jau cypė pielyczios, kūjai 
baladojosi; dabar tos visos no
czynos miega; jos apsiklos dul
kėmis, surudis ir drunes. Dvi- 
deszimts, trisdeszimts szeimy- 
nu ateinanezia nedelia palieka 
be duonos.

Kelios moterys, kurios taip
gi fabrikoje dirbo, stovi nuliu- 
dusios ir apsiverkusios. Vyrai 
stengiasi paradyti savo budo 
sylas. Taigi jie daro linksmus 
veidus, sako kad Amerike nie
kas badu nemirszta.... Pas
kui matydami, kad fabrikan
tas iszeina per duris savo ka
binetan (ofisan), darbininkai 
suspausti skausmu, vienas pas 
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riko laukan iszeina kaipo isz 
kokio numirėliu namo. Ma
szina fabrikoje pasilieka kaip 
koksai szkeletas. Bus vargas, 
bus ir badas....

II.
Darbininkas paliko ant uly- 

ežios, ant bruko. Per asztuo 
nias dienas mindžioja bruka 
jieszko sau darbo ir niekur ne 
randa. Eina nuo vienu duriu 
in kitas, apieravoja savo pe- 
czius, savo rankas, apieravoja 
savo sveikata ir save visa už 
arsziausia, sunkiausia ir bjau
riausia darba. Visos fabriku 
durys priesz ji uždarytos.

Tada apieravojasi dirbti už 
puse cienios. Niekas negelbsti. 
Dirbtu kad ir už kelis centus, 
kad tik kur galėtu darba gau
ti. Nelaime! Bedarbe varpuoja 
ir varpai bažnycziu boksztuose 
Panika surakino visokia pra
mone, o paezedos pinigai ne 
žinia nei kur pasikavojo.

Priesz asztuoniu dienu pa
baiga viskas užsibaigė. Dar
bininkas iszeme paskutini savo 
bandymą ir palengva griežta 
su tuszcziom rankom, apimtas 
vargo. Lietus lyja; ant ulycziu 
purvynas, oras drėgnas, o ežia 
jau vakaras. Eina darbininkai 
per lietu ir net negirdi ir ne 
jauezia, kad jam lietus per 
akis teka. Nejau ežia nieką, 
apart bado ir da eidamas vie
tomis susilaiko, bile tik vėliau 
pareiti namo. Susilaiko ant 
upes tilto; vanduo buszuoda- 
mae piliorukia; tik prie plau 
susilaiko vandens baltos putos, 
o paskui atrūkusios plaukia 
pavandeniui. Darbininkas pa 
silenkia žemiau ir jam baisu 
pasidaro. Paskui pamislina, 
kad tas niekis, ir eina toliau.

Lietus perstojo. Gazas lan
guose krautuvių dega. Kad 
kur iszmuszus langa ir paėmus 
kokia sauja brangiu daiktu, 
užtektu gal ant ilgo. Restora 
nu kuchniose kūrena peczius 
ir per retas firankas (užlaidas) 
matyti žmones, kurie valgo.... 
Paskubina žingsnius, iszeina 
in priemiesti. Paskui apsilen
kia tuszczias fabrikas.

Pati su vaikais ryte verke, 
taigi žadėjo jiems vakare nors 
duonos parneszti: ir kad sud- 
žiuvusia pluta. Nedrįsta dabar 
namo eiti, pati su vaikais gali 
ji pavadinti melagiu tai lau
kia, kol ateis visai naktis. Ei
damas vis mislina apie tai, 
kaip ineis ka jiems pasakys, 
kad tik priduoti kantrybes.

Vienok negali ilgiau iszbuti 
be valgio. Jis pats dar kentėtu 
bet pati su vaikais per silpna.

Urnai jam atėjo ant mislies 
ubagavimas. Bet kaip tik pro- 
ji praeidavo koksai ponas ar 
ponia ir kada norėdavo priesz 
juos ieztiesti ranka ir praszyti 
almužnos, jaute, kad petis jam 
suakmenejus ir praszneketi ne 
gali. Sėdėjo be jausmu ant tri 
tuaro, o ponai su poniomis ei
dami nusisukdavo nuo jo, ma
tydami, ant jo veido bada licz- 
na ir mislydami, kad girtas sė
di.

III.
Darbininko pati iszejo la u

kan, palikus stuboje mieganti 
vaika. Ji sunykus, su perkeli 
niu rūbeliu, per kuri szaltis ja 
visa perima. O ulycziu smar
kus vejas puczia ir jai visus

kūno sąnarius laužo.
Stuboje jis jau nieko neturi: 

visus daiktelius iezpardave. 
Asztuoniu dienu bedarbes už 
teko, kad visus stubos kampus 
isztusztyti ir visus daiktus pus 
dykini parduoti. Vakar padare 
paskutinius isz materaco plau 
kus: nupirko žydelis pedliorius 
Paskui vėliau tas pats žydeli* 
paėmė ir moteraco audeklą; ne 
buvo kuom net skylėto lango 
uždengti. O szaltis, perimantis 
vejas vis dar Pute. Ji pati net 
gavo kosulį.

Nieko savo vyrui nesakyda
ma ji pati iszejo darbo jieszko 
ti B.-t bedarbe buvo užpuolus 
kaip vyrus, taip ir moteris, 
Girdėjo naktimis verkiant ir 
aimanuoj mt tokias pat nelai
mingas moteris kaip ji pati ar 
ūmose stubose. Vienos badu 
numirė, kitos mirszta, dar ki
tos serga.

Ji ant laimes ture gera vyra, 
vyra negirtuokliaujanti. Butu 
viskas gerai, butu laiminga, 
kad ne ta prakeikta bedarbe. 
Visur, kur tik galėjo, skolino 
eme ant bargo: kalta duonke
piui kalta mėsininkui. Szalia 
ju krautuvių jau bijosi ir pasi 
rodyti. Po pietų aplanke _-vo 
seserį, kad pasiskolinti nore 20 
centu. Bet ir tenai ati „ lo toki 
varga kad pradėjo n t raudoti; 
abidvi seserys ilgai susikabinu 
sios verke.. Paskui iszeidama 
žadėjo jai atneszti szmoteli 
duonos, jaigu jos vyras parei
damas parnesz.

Vyras negri-zta. Lietus lyja 
ir ji turi eiti kieman po pasto
ge. Szaltis vis labiau ja peri
ma. Apima ja nekantrybe. Ne
paisydama ant lietaus vėl iszei 
na ir per purvyną skubinas 
ant galo ulyczios ar kartais ne 
pamatys, ar nesusitiks parei- 
nanezio savo vyro. Niekur nei 
jokio szeszelio nemato. Suszla- 
pusi pasuko namo, tai vėl su
stojo ir apsidairo. Nuo per- 
szlapimo visa dreba.

Praeinantieji ja alkūnėmis 
stumdo. Muteriszke traukias 
szalin, bile tik in praeivi, neat 
simuszti. Vyrai žiuri jai in 
akis.
V sas tas didis, slaptingas 
miestas purvyno pilna ulyczia 
mirganti mieste žiburiai, kai 
kur karietų dundėjimas, tas 
viskas jei rodosi ja nori nutver 
ti ir inmesti dumblan. Yra 
alkanas, tai yra visa locnybe, 
mato priesz save duonkepio 
krautuve ir tuojaus atsimena 
apie vaika mieganti stuboje.

Ant galo sutinka vyra, bet 
ne bet parsivelkanti pasuspa 
riais. Pribėgo tuojaus prie jo 
ir žiuri neramiai.

— Na ir ka? —- klausia už 
kimusiu balsu.

Tasai nieko neatsako, nulen 
kia galva. Tada ji bėga pir
myn iszbalusi kaip lavonas.

IV.
Stuboje mažyte nemiega. 

Isz budo ir žiuri ramiai in 
mirgstanezia mažoje lemputėje 
szviesa Atsisėda paskui ant 
kampo skryneles, kuri jai tar 
nauja per lova ir užsimislina. 
Septynių metu^mergaite iszro- 
do kaip suaugusi motenszke: 
vargas ir veidą jos suraukszle- 
jo ir ja visa sudžiovino. Jos 
kabanezios kojos basos: ran
kos iszbalusios, Mislina.

Niekad ji neturėjo jokiu zo- 
bovu. Negali eiti in mokslai- 
ne nes neturi ezeverykaieziu. 
Kada buvo mažesne atminda
vo, ja motina po kiemą po lau 
kus pasivedžiodavo. Bet tai 
buvo seniai. Paskui jie persi
kraustė kiton vieton ir nuo to 
laiko ju stuba kaipo kas užkal 
bėjo, ji niekad jau nebuvo už- 
ganadinta, visada bada kente.

Mielina mergaite ir, negali 
suprasti, ka tas ženklintu. Ar 
gi visi žmones kenezia bada? 
Juk ji bandė prie to priprasti 
ir jokiu budu negalėjo. Jai ro
dosi kad ji per maža ta viską 
suprasti reikia but suaugusia. 
Jos motina turbut supranta ta 
slaptinga daigta, kuris nuo vai 
ku slepiamas. Jei turėtu sziek 
tiek drąsos, pasiklaustu, kas 
taip tuo svietu valdo, kad žmo 
nes turi kęsti bada, varga.

Priegto pas juos stuboje 
taip neszvaru.

Žiuri in skylėta langa, in 
nuogas sienas, in sulužusius 
rakandus ir in visa toi pasto
ges varga, kuri bedarbe vis da 
labiau didina. Savo naiviszku

me mielina, kad gražus szilti 
pakajai su daugybe brangiu, 
žibaneziu rakandu, kuriuos ka 
da tai macziuei apie kurius sap 
navusi: už daro akutes sėdėda
ma, idant vėl ta viską pamaty 
ti persapnuoti: ir per plonas 
savo blakstienas mato žeruo- 
janezias nuo aukso sienas: ar 
tinaei rodos ji palei viena sie
na. Bet staiga per langa papu- 
czia’smarkus, szaltas vejas, kad 
mažyte pradeda smarkiai ko
sėti. Turi akis pilnas aezaru.

Kadaisiai bijojosi, kada pa 
silikdavo viena, bet dabar jai 
vis viena. Nevalgė nieko nuo 
vakar dienos, tai motina 
turbut iszejo kur nors duo
nos pajieszkoti. Szita mislis ja 
pradžiugina. Suraikys savo 
nzmoteli duonos ant mažu, ma
žiausiu szmoeziuku: valgys pa 
maži, viena paskui kita. Bovy 
sis su savo duonele..

Motina ineina, tėvas uždaro 
duris. Mažyte žiuri in ju ran
kas su dideliu žingeidumu. O 
kad ilga laika jie nieko nesako 
ji savo giedaneziu balsu antri
na:

— Asž esu alkana, asz esu 
alkana.

Tėvas tuno tamsiame stubos 
kampe, spausdamas su rankom 
galva, sėdi prislėgtas vargo 
sunkenybe ir jo pecziai dreba 
nuo vaitojimo. Motina susilai
kydama nuo aezaru eina pagul 
dyti mažyte. Apkloja ja viso 
kiais skarmalais koki dar šlu
boje užsiliko, sal o jai, kad ji 
butu gera ir kad epakain-i 
miegotu. Bet vaikas, kurio dan 
tukai klaba nuo szalczio, o ug 
nis krutinukeje dega vis la
biau staiga ingauna drąsą. Ap 
sikabina motina už kaklo ir 
patylomis klausia:

Mama tegul man mama pa 
sako, delko mes esame alka
ni ?

(Tolaus bus).

Pamote
Viena mergaite, už naszlio 

isztekejusi ir radusi kelis jo 
mažus vaikus, baisiai ju ne 
apkente ir visaip juos vargino.

Mueze kuo sugriebdama: ar 
tai lazda, ar geležimi, kur tik 
pakliuvo.

Neduodavo jiems valgyti, o 
supykusi dažnai pusplikius 
iszvydavo in lauka vėlai rude
ni arba ir žiema.

Keletą metu pragyvenus su 
vyru, kad jau ir jos paezios 
buvo keli vaikai, ji sunkiai 
susirgo ir menka viltis bebuvo 
jai bepakelti isz tos ligos.

Atėjus vienai kaimynei jos 
aplankytu, ji apgailestavo, ne 
to jog tur but reiks su sziuo 
pasauliu persiskirti, bet — kas 
bus su josios vaikais.

— Ka darysi, kaimynėlė, 
■— tarė antroji, — tamsta au
ginai svetimus vaikus, na ir 
tamstos kiti angis.

Ligone nieko nebeatsake, 
bet nore ir labai nusirgusi bu
vo, paraudo nuo ligos iezblysz- 
kes jos veidas: mat, ji atsimi
nė, kaip auginusi savo posū
nius ir podukras.

Szernas ir asilas.
Szernas stovėjo po didžiu 

medžiu ir galando savo iltis.
Iszvydo tai asilas ir sako:
— Kam-gi tu iltis galandi, 

nuo ko gisies? Juk pavojaus 
nei isz kur neregeti.

— Pervelu rengties prie ap
sigynimo, kada neprietelius 
prieiartis ir užsės ant sprando, 
— tarė szernas.

Tik tam ir nebaisi nelaime, 
kas visados yra prisirengęs ja 
pasitikti.

Vilkutis ir vovere
Gyrėsi vilkutis, jog jo gimie 

labai garsi.
— Visi, — sako jis, — mus 

žino, visur musu bijosi: ir 
miszkuose, ir laukuose, ir so
džiuose.

Girdi szita pasigyrimą vove
re ir sako betupėdama medy
je vilkucziui:

— Pažinoti tai jus visi pa
žįsta, tik nerasi tokio, kurie 
gera žodi apie jus tartu. Ne
tikusi tai garbe: nedidžiuoties 
szituo tau reiketu, bet gede- 
ties.

Bloga paskala raita joja — 
sako priežodis,

“Tai ko asyle isz pradžios 
ne sakei nieko?....

Kile U1CUUO x«z -------o--------
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Jau aez ne karta kalbėjau, 
Ir visus persergejau, 

Ydant in mane ne raezy u, 
Nepažinstami nesikisztu.

Kas ne skaito gazietos,
Tam gazietoje ne yra vietos, 

Jagu ir geriauees žinee butu, 
Tai vie in gurbą nugarbetu.

* * *
Sztai žmogelis isz Pirsono 

raszo,
Apie savo vargelius ira praszo, 

Kad in gazieta patalpycze, 
Jo vargeli apgarsycz-i. 
Tryleka meteliu czion per 

gyveno,
Na ir susirinkias graszio, pa- 

cziuot’s užsimano, 
Laimingai pradėjo gyventi, 
Supirkias daigtelius lengvai 

pradėjo kvėpuoti.
Kada jau viską turėjo, 

Pacziule teip in jin kalbėjo:
Ar žinai? laikysiva burdin- 

gierius,
O norint nauda sziokia toke 

bus.
Asz tada turėsiu užsiemyma. 

Ir ne nubodu gyvenimą, 
Per pora metu traukėsi, 

Szeip teip bobele laikėsi.
Kada paskutinei straikai užėjo, 
Mano ramumas naminis nuėjo, 
Visi vyrai in kitur isznyko, 
Tiktai vienas senyvas užei-

Jyko.
Rodos gana davadnas sena- 

amerikonas,
Rodėsi davadnas o szirdije 

balvonas,
Isz pradžios mielinau, jog tai 

szventas vyras,
O cze supratau, jog tai velnes.

Ehe, jau jis namie gaspado- 
rius,

Ir mielinau: kas cze bus, 
Pradėjau nuo burdo jin varyt,

Jie prie manes bandė prisi- 
kabyt;

Užmuszt žadėjo, 
Ir jau muezt pradėjo.

Asz žandara paezaukiau, 
Ir vest in koza liepiau,

O ka, mano boba nulapsejo, 
Ta kumelį iszvalnijo.

Vaitas liepe nuo burdo isz 
ejti, 

Ir pas kitus nuejti, 
Mane su boba perskyrė,

Ne žinau, ar gerai padare. 
O norint ta užbaigt, 
Turiu cze pertraukt, 

Gana, jog boba su juom velei 
susineeze,

Ir abudu ten kur po velniu 
iszeineeze;

Sau gyvena, 
Ir gana.

Žmogelis dydelei nuludias, 
To visko datyriae!

Asz velei ka pasakyti turiu, 
Jog boba isz ratu, 
Ratams smagiau,

Teip ir vyrui be bobos leng
viau.

Ten kur Pitteburgo užkabo- 
rije, 

Dedasi per bobas tikra bjau
rybe, 

Dorybes jokios ne turi, 
Tik alutis ten žiuri.

Katra myli, tam ir valgi pa
taiko,

O ketras ne fundina, ta ant 
juoko laiko,

Ne gero valgio ne pagamina, 
O ir da bambadieriais pada

lina.
Merginas pas save vadyna, 
Už ka vyrai alų fundina, 
Ir juju vyrai ne gali ne isz- 

sižiot, 
Ne savo bobai in kaili duot.

Tuojaus vaida vadaro, 
O ir savo diedą isz varo, 
In bažnycze ne ejna, 

Ba 10 centu inžangos parejna.
Ir sako: veluk ta 10^ pra

gersi m, 
O ne inžangos duosim. 
O kad jiaises kvaraba, 
Bus apie tai jau gana.

* * *

Oj tu davatkėlė isz Molino, 
Ar jau tau protas pasigadino 
Ant žmonių visaip iezmislini, 

O apie savo gyvenimą neat
simeni.

Veluk vaikuczius prižiūrėk, 
Valgi vyrams pagamyk, 

Dydesne paguodone apturėsi, 
Ne kaip ant visu losi.

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 permainem toki padėjimą, bet 
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo 
rūkytoju. Menka uemokestis už

Zira Cigarettes
Visos Tinklines turkiszkos 

priemaiszos ir kvapsniai 
sudėti in ZIRA cigaretus— 
visas sunkumas iszmestas.

Turtingi -Szvelnus- Kvepia

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

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

Puikios Satino Dovanelei 
yra randamos kožnam pake
li je ŽIRĄ oigaretu, aktoria, 
kvietku ir paukszcziu paveik 
sleiei. Rinkite tuos paveik
slus, isz j u galima padaryti 
dailias paduszkaites ir t. i

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

P. lORtlLARD COMPANY

Severos Gyduoles pagelbės jums jeigu jas pavartosit prieszai ligų, 
kurioms jas yra skirtos. Kuomi sergi ?

g Nieko Istabaus^^
kad jaueziates negerai ir esate nusideveje, jeigu savo viduriams 

® leidote nusilpnėti ir virszkinima turite bloga ir keneziate nuo
® užkietėjimo. \ ienok, kam reik jums taip kentėti, jeigu

f SEVEROS SKILVINIS KARTUMAS
(SEVERA’S STOMACH BITTERS)

gali kiekvienoj valandoj iszvesti jus ant sveikatos kelio.
vartoja ji nuo ' ' ' ' '' ’ "
nevirszkininiui, 
nusilpnėjimui, k

. Žmones 
trisdeszimties metu, atsitikus stokai apetito, 
ejams, užkietėjimui, dispepsijai ir abelnani 
s viskas paeina nuo silpnu viduriu—ir pasekmes 

Preke : : $1.00.

Sekantie Laiszkai yra prisiūti savanoriai ir verti skaitymo:

Ponia T.indwika AValencis raszo:
‘•Vartojau Severos Skilviui Kartumą" ir galiu 

patarti kiekvienam. Ta gyduole labai man gelbėjo.

Rockfall, Conn. 
Ponas Adam Wolka raszo:

Nuo daugelio metu kentėjau nuo invarin vidurinu 
sujudimu ir niekas man negelbėjo, pakol “SeverosSkilvi- 
iro Karti nio” nepradėjau vaitoti. Persitikrinau, kad 
tai yra puikus susitiprinanlis va:stas.

Drugys “Sieninis”
yra liga, apsireiszkiant paprastai vasaros pabaigoj arba rudeni o 
jos priežastimi yra rodosi, belekiojanczios ore dulkes nuo žolynu, 
rugiu, miežiu ir kitu javu. Kaikurie žmones gauna nuo to kataro 
kvėpavimo kanaluose. Jeigu turite niežima nosyj, gerklėj ir 
akyse, jeigu yra vandeninis varvėjimas, cziaudejimas ir kvėpavimo 
sunkumas, lyg prie astmos, tai nemislykit ilgai, tik pradekit 
vartoti gyduoles vadinamas

SEVEROS MOSTIS NUO KATARO
(SEVERAS CATARRH BALM)

Preke : : 25c.

Parsiduoda visur Aptiekuose. Neimkite kitokiu. Jeigu jusu Aptiekorius neturėtu 
raszykit mums. Nurodymai Lietuviu kalboj. Gydytojo patarimas uždyka.

Jonelis Melagėlis.

Mažasis Jonelis 
Iszmoko meluoti, 

Lyg kipszo tarnelis 
Visus suvadžioti.

Teip tankiai melavo 
Tas vaiks nedorasis, 
Kad varda net gavo: 
“Melagis tikrasis’’, 
Bet karta jis ganė, 
O alkanas vilkas 
Avis užsimanė 

Iszpjauti jam pilkas. 
Pagelbos tad szaukti 

Jonelis norėjo: 
Bet nėr ežia ko laukti 

Jam nieks netikėjo.
Tad liaukis melavęs, 

Vaikuti mažasis, 
Nes daug yra dejavęs 

Melagis tikrasis.

Du lietuvei Czikuge.

Ar tu Jonai buvai pažiūrėt, 
norint viena karta ant švieti- 
nes isz kelmes?

— Buvau, nes man ne pati 
ko, ba kas isz to? akimis ma 
tai, o ne vale paeziupinet, na
gu paskųs o ir liežuviu dalip- 
stet....

Akla meile.
Pasivadino aras varna ir 

°ako:
— Pavadink man geriau- 

-iaji giedotoja isz visos pauksz 
ežiu vieszpatijos, asz pasisma
ginti noriu.

Nulėkė varna ir galvoja: 
ka ežia pakvietus pas orą? — 
Laksztingala pažiūrėti negra
ži. Liepsnele butu nieko sau, 
bet mažute, ir balselis plonas. 
Atvesiu asz pas ara savo vai
keli: jis visu-kuo nuvykęs; ir 
gražus, ir ūgio nemažo, ir bal
selis jo skambus. — Ir atvedė 
varna pas ara savo varniuką.

Inniko varniukas krankti, 
kiek tik jo gerkleje balso bu
vo — rūpinosi isz visu pajėgu 
arui intikti.

Ir pavarė aras varna kartu 
su jos vaikiseziu.

Du geresni.

— Del Dievo!. Žiūrėk mano 
diedas szanteje pasikorė.

— O prakeikta ! Tegul teip 
mano Motiejus pamėgintu pa- 
darit tuojaus su puodu jam gal 
va permusztau.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokio 
garimu, Amerikoniszlcu ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielka, Vynia, 
Arako, Kimelio, Dzinia ir 1.1. 
Taipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bos jomis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Maha, noy City.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausia Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. ) 

Mahanoy City, Pa.
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Atsikratė nuo 
Sunkenybes.

Dabar liko ji ne- 
Jos mylimamjam 

Seniau gaivinęs jos

Susilaukusi mergina kūdi
kėli ne turėjo kaip auginti, 
kadangi jin auginant nėr kada 
duona sau užsidirbti. Žiurėjo 
ji in jin ir verke. Paskui su
pykus gnybo jam in ausute. 
Kūdikis pajutęs skaudumą 
pradėjo klykti.

— Kas czia yr?!— suszuko 
sene boba.

— Jis veikia.... — atsake 
mergina drebėdama.

— E, tu! Ne moki nura
mint!

— Toks jis ne doras....
Sene susipaeziojo pakulu 

kuodeli ir vėl su koja pradėjo 
sukt rateli.

Mergina sn savo vaikucziu 
gulėdavo pakuroje. Viena sy
ki jai užėjo mintis, kad atimt 
gyvybe kūdikiui.... Tacziaus 
baugu.... Žino, kad tas ant 
gero neiezeis.

— Vaikeli!— ji szauke— 
ar tu nori gyvent?

— Viau, viau!— vaikas 
szauke,

— Jisnenor.... —tarė ji 
sau.

— Viau, viau!— vaikas vėl 
kartojo.

— Viau jam gyvenimas,— 
ji sukuszdejo.

Paėmė ji savo plonąją szil- 
kine skarele, km jai mylima
sis buvo nupirkęs, glostė ja 
tarp ranku ir mane atimt gy
vybe tam menkam nekaltam 
gyvūnėliui....

Baugu....
Naktis tamsi. Ji viena ir 

szale jos knerkia mažas— led 
gyvas naujo pasaulio gyven
tojas. Seniau iki te be buvo ji 
da viena— pas ja ateidavo jos 
mylimasis.... Tiek jis daug 
sznekedavo ir spausdavo ja 
prie saves, 
reikalinga, 
ji dvoke.
siela meiles szeszelis dunksojo 
toli praeityje. Dabar tik skaus 
mai....

— Kam gyvent?—■ ji saves 
klausė.

— Viau!— atsiliepe vaikas.
Tarp ranku ji vis gniaužė 

szilkine skepetuke, kuria mane 
užnert kūdikėliui ant kaklo ir 
patęst gerai.... Visai neuž
ilgo tas gali atsitikti, nes ji 
jau savo minti vede prie galo.

— Padaryt!— ji sukusz
dejo.

Per ja perejo sziurpuliai ir 
vėl ji atmete rankas atgal.... 
Jos szirdis buvo žmoniszka ir 
tas darbas kol kas tęsęsi nenu
veiktas.

— Ko atėjai ant svieto!?— 
ji supurtė vaika.

— Viau, viau, viau!—tas 
giedojo užgautas.

Ir vėl paėmė skepetuke in 
. rankas ir vėl glamžė prisireng

dama prie galo.
— Užsmaugsiu!.... — tarė.
Tamsa visur aplinkui. Kū

dikis užsnūdo ir tylėjo. Ji pri- 
kiezo ausi prie jo. Taip jis ra
miai miegojo ir kvėpavo. Jis 
ne kaltas. Jai pasidarė gaila. 
Vėl ji pabudino ji,— mat no
rėjo, kad jis ja inpykintu.... 
Kada prabudęs kūdikis pra
dėjo verkti, ji papurtė jin už 
kojelių ir iszdave baisa:

— Yy!
Galu gale kūdikis nutilo ir 

jau nebekvepavo.... Ji viena, 
Sziurpuliai dabar ėjo jai per 
kuna taip, kad jin nežinojo 
nei ka daryt. Atlikus ta baisu 
darba suvyniojo savo auka in 
skarmalus ir suriszo in didele 
vilnone skepeta. Pradėjus 
szvisti ji iezejo neszina ryszi. 
Ėjo ji keliu miesto link. Ka 
da pamate važiuojant žmogų, 
ji tarė:

— Gal galėtumėt tamsta pa- 
vežyt?

— Ar toli einate?
— Einu m miestą....
— O ka czia neszate?
— Vilnas karszt....
Nors kebas buvo purvinas, 

bet žmogus pasigailėjo ir tarė:
— Na, tai jau sėskite.
Ji inkele ryszi ir insilipo 

pati. Kai susėdo žmogus už
kalbino.

— Ar isz toli tamsta?
— Lz toli— ji atsake.
— Taip. Tai tamsta neszi 

vilnas karszt!?
— Neszu.

Žmogus pažiūrėjęs in ryszi 
ir in ja vėl tarė:

— Kodėl tai ne vežte ?
— Tai mat szi ryt Jokubuka 

iszsiunte in maluna....
— Žinoma gyvenime—■ pri

dūrė žmogus.
Be sznekedami privažiavo ir 

miestą. Isz kaminu ruko augsz 
tyn dūmai, o ant gatvių val
kiojosi keli nuskurę žydai. 
Merga žvalgėsi.... Paskui ji 
pasakė:

— Gal czia tamsta sustotu- 
te. Asz czia noriu ineit.

— Ar ilgai užtruksite?
— Asz tuojau sugrysziu... 

— ji atsake.
Merga inejo in siaura gatve 

ir dingo.... Žmogus stovi ir 
laukia. Nėr.... Žmogus pa
sižiurėjo in ryszi ir mane, kad 
ji nebus tokia kvaila “vilnas” 
palikus nubėgt sau kur. Už- 
riszo jis vadž:as ant rungo ir 
nuszokes nuo vežimo ėjo pa
žiūrėt.

— Tai kvaila! Už atvežimą 
vilnas paliko—■ tarė jis sau.

Arkliai prunkezte ir linga
vo galvas. Jis sugrižo ir sėdės 
in vežimą nuvažiavo in dien
darži pas Leiba, kur jis visada 
sustodavo. Paszeres arklius 
pakilnojo ryszi....

— Sunkus.
— Ui, Motiejus!— paszne- 

kino žydas.
— Ka?
— Ka turi parduot?
— Su reikalais sziandien.
Ne žino jis dabar, ka pada

ryt su tos mergos rysziu.
— Vilnos” juk tai nepras

ta daiktas. Kam ji paliko?
Nukėlė ryszi nuo 

ianeszes pas žydą 
miestą su reikalais, 
cziodamas žvalgėsi,
matys ta merga; bet niekur ne 
mate. Vakare sugrįžęs iszsi- 
nesze ryszi ir susitaisęs arklius 
važiuot namon atriszes pažiu
rėjo “vilnas.”

— Vaikas!.... Tai, rudguže, 
merga!

Kas daryt? Iszvažiaves ark
lius in gatve paliko ryszi ant 
vežimo ir užsislepes žiurėjo 
kas dėsis... Žmones ėjo pro 
ezali ir niekas. Galu gale pri 
jo kareivis, apsižvalgė ir pa
griebęs ryszi nubėgo.

vežimo ir 
iszejo in 
Vaiksz

ar nepa-

Vasaros naktis.
Naktis žeme jau apklojo, 
Visur tamsa skleizdama.
Žvaigždes ezvieczia augsztu- 

moje
Lyg žvakele kiekviena.

Ažulai seni galingi 
Savo szakomis sukruto, 
Gluosniai lapais neturtingi 
Vešu orą jau pajuto.

Ežere vanduo liūliuoja, 
Bangos plakas in krantus 
Rodos, ten kas aimanuoja, 
Rodos, kruta ten dangus.

Miežiai lenkia savo galvas, 
Gėlės pievų labiau kvepia, 
Žiogai po slėnis ir kalvas 
Garsiai rėkauja ir lekia.

O laksztute pas upeli
Cziulba linksminas saldžiai, 
Sukinėdama balseli...
Aidas muezasi gražiai.

O augsztybej bekrasztinej, 
Kur ir kraszto nieks n’isz- 

vysta,
Skrenda žvaigžde sidabrine 
Ir paskui kaž-kur isznyksta.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Avė.
Pittsburgh, Pa.

Dr. Kolcr carsinasi savo tikra pravarde ir tari 
savo paveikslu žiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti* 
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur šydo tik pri* 
vatiškas litras vyrų ir moterų.

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

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ 
ir kt. išgydau į 10 dienų, o jei ne, tai pinigus 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negalei paei
nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu j 18 dienas. 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum 
būti vyru.

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

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau 
j 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimas 
nusišlapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kitą ženklų 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas 
Bakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo 
išgydau trumpam laike ir ligoniui .nereik per- 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare 
Pėtnyčiomis iki 5 popiet Nedaliomis iki 3 

popleL Ateikit tuojaus.

o

Geriausius stiklus veidrod- 
džiams dirbama Sen Gaben’o 
fabrikoje, Prancūzijoje.

Kiekvienam gali būti indo- 
mu, kaip yra intaisyta stiklo 
fabriko vyduryje todėl ežia 
nors trumpai bus tai apraszy- 
ta.

Stiklas daroma isz smileziu 
sumaltu žvyriniu akmenų kal
kių ir kitu priedu.

Fabrikoje sukasi ratu ratai, 
kur trinama smiltis, žvyrius, 
kalkes; nuo to ore yra labai 
daug dulkiu, kurios labai ken
kia darbininku sveikatai, to
dėl darbininkai ant nosies ir 
burnos užsideda tam tikrus 
sietukus, kad dulkes, neineitu.

Sumaltas smiltis ir žvyrių 
pilama in tam tikrus katilus ir 
statoma eilėmis in dideles kros 
nis, kur gali tilpti apie 20 to
kiu katilu. Krosnis yra kaiti
nama gazu, inleidžiamu per 
apaezia. Ties kiekvienu katilu 
krosnyje yra atidaroma skyle, 
kad butu matyti, kada sutirpo 
medžiaga. Kuomet krosnis in 
kaista kiek reikiant, in katilus 
metama sudaužyti stiklai, kal
kes smulkus žvyrius, kurie isz- 
tirpsta. Ir kuomet viskas ka
tiluose isz tirpsta ir pavirsta in 
skietą teszla, tuomet pradeda
ma lieti stiklo lentas.

Atidaroma krosnie, isztrau- 
kiama ilgomis replėmis (pri
taisytomis ant ratu) katila su 
skistimu ir pilama jin ant ilgo 
plataus stalo, 
smulkiausiomis
Skistimui ant stalo iszsiliejus, 
darbininkai jin iszlygina sun 
kiais geležiniae volais, o kad 
stiklas butu lygesnis, tai priesz 
pilsiant ant stalo nugriebiama 
putos. Stiklo storuma nutaiko 
padėtomis po volais geležinė
mis sztangelemis.

Iszlyginus stiklo lenta, ja 
vėl indedama in krosni ir lai
koma ligi atves, stiklas urnai 
atszaldomas sutruktu. Krosny 
je stiklai auszta kelias dienas.

Isziimtas isz krosnies veidro 
dines stiklo lentas guldoma 
ant mediniu stalu, kurie yra 
ant asziu. Tie stalai yra teip 
intaisyti, kad stumiami tiesiok 
sukrauja stiklą in vagonus. 
Vagonais stiklo lentas vežama 
m kita dirbtuve, kur juo 
nuszvelnina ir galutinai ap
dirba. Sukrautus tam tikrose 
vagonuose stiklus isz Sen-Go- 
beno fabrikos vežama in kita 
fabriką Szamot’o miestelyje, 
esanti už 3 myliu. Czia atga- 
bentasai stiklas dar buvo 
sziurksztus ir ne szviesus. Fa
brikoje nuszvelnijama ir isz- 
lyginama.

Stiklai pergabenama isz vie
nos vietos in kita tam tikruose 
vežimėliuose. Rankomis neszti 
labai vengiama, bet kartais 
prireikia. Rankomis neszioti 
yra labai pavojinga — stiklai 
3 sieksniu ilgio, 2 ploczio, o 
tik tai puses colio ir dar ma
žiau storio labai lengvai lusz- 
dami gali sužeisti darbininkus. 
Insipjovimas stiklu negreitai 
gija ir yra pavojingas.

Sen-Goben’o fabrikoje dau- 
giaus'a dirbama stiklai veidro
džiams, bet ten dirbama ir ki
tokį puikus stikliniai daiktai. 
Taji fabriką yra pastatyta 
1693 metais. Darbininkai yra 
gerai apmokami, kad nuo fa
brikos uždėjimo dar ten nie
kuomet nebuvo straiko. Did
žiuma darbininku, turi netoli 
fabrikos savo namelius ir dar
žą, kuri nusipirkti padeda dar
bininkams fabriko valdyba.

New Yorke palicija draugavosi isz vien su ža
dintojais.

Ne senei garsingas gembleris Hermanas RosenthalNe senei garsingas gembleris Hermanas Rosenthal likos 
nužudintas už tai, kad ketino ižduoti slaptibes New Yorko 
palicijos kurie draugavo kartu su didžiauseis prasižengeleis. 
Tieje supratę Rosenthalo mieri, atvažiavo su automobilu ir 
nužudė jin. Rosenthalus pripažino da būdamas gyvu, buk 
pulkauninkas palicijos Charles Btcker laike isz vien gemble- 
riu ruimus su kokiu tai Jack Rose. Dabartės miestas daro 
siiectva pasielgimus visos palicijos, kuri maž dabojo apie pa- 
fedka miesto, nes vien tik uždengino kaltes kitu turėdami isz 
to milžiniszka pelną.

KUR BUNA Szarka ir varna.

apibarstyto 
smiltimis

;S*~

Ar Keliausite i Lietuva ?
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PUIKUS SKAITYMAI
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Mano vyras Kazimieras Steponas 
paeina isz Kauno^gub., Telsziu pav., 
Gargždu miestelio, pirmaiau gyveno, 
Racine, o dabar nežinau kur jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso:

M. Steponiene
30 W, 19th St. Bayonne City, N. J.

Mano brolis Vincas Petrauckas, 
kaimo neluboniu Rozalija Pilveliute, 
kaimo Abarausku. pusbrolis vadovas 
Szarksznis, kaimo Vilkanasku visi pa 
eina isz Suvalkų gub , Leipumi para, 
praszau atsiszaukt ant apreso:

Rozalija Petrauckiute 
po vyru Zavackiene

153 Spruce St. Wilkes-Barre. Pa,

Jones Matuseviczius paeina isz 
suvalku gub., Naumiesczio pav- 
Luksziu para , kunigėliu kaimo turiu 
svaabu reikalą, jis pats ar kas kitas 
paaszau duot žine ant adreso:

Jos. Žemaitaitis
127 Perry st. New York N.Y.

Mano draugai Kastantas pirmiau 
gyveno Carney, Pa. Kastantas Leng
vinas pirmiau gyveno Lansing Ohio, 
ir Rokas Steponas metai adgal gy
veno Belle Valley, Ohio, isz tenai 
iszvaževo in Chicaga visi paeina isz 
Kauno gub., jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso,

L. zVndrosky.
Suburan Gen. Hospital.

Bellevue, Pa.

Mano brolei Andrius ir Petras 
Matulaiczei paeina isz Suvaiko gub., 
Mariampoles pav., Bitiku kaimo, 
teiposgi ir szvogeris Jonas Balcziu- 
naitis ir jio sūnūs Juozas Balcziunai- 
tis keli metai adgal gyveno Kings
ton, Pa. paeina isz Suvaiką gub., 
Mariampoles pav,, Gudeliu gmino 
Skrandžiu para., turiu svarbu reika
lą jie pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso.

Geo. Byer.
322-13-th St.

College Point, L. I. N. Y.

Mano tikras brolis Juozas Jakas 
paeina isz Kauno gub., Raseinių 
pav., Eirogales para., Didžiuliu kai
mo., pirmiau gyveno Pittsburge o 
dabar nežinau kur jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso.

Mart. Jakas.
112 Roose vet Ave. Beloit, Wis.

Mano vyras Kazimieras 
paeina isz Kauno gub,. 
pav,, Kaltinėnų volos., 8 
Amerike. girdėjau gyveno 
jis pats ar kas kitas praszau duotj ži
ne ant adreso:

Anna Braczkus.
2101 W. 25 th St. Chicago, HI.

(to <n)

Braczkus 
Raseinių 
m. kaip 
Chicago,

Mano brolis Juozas Jakas 3 m. ad
gal gyveno Pittsburge o dabar neži
nau kur. paeina isz Kauno gub, Ra- 
seinu pav., Eirogales para, Didžiuliu 
kaimo, jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (yg *oj

M. Jakas
112 Roosevelt avė. Beloit, Wis

Szarka szokineja miezke po 
ir ėdžiu ezakas ir vis kaž-ka 
krakatuoja. 0 varna sėdi sau 
ant medžio virszunes ir tyli. 
Tada szarka ir sako:

— Na tai ko gi tu, kumute, 
tyli — nebent tu man netiki, 
ka asz tau kalbu ar ka?

— Nėra ko tikėti, kaimy
nėlė! — atsake varna, — nes 
kas tik mėgsta daug kalbėti, 
tai vis meluoja.

Iszdikias sūnelis.

— Kada tu Jonuti apeimal- 
szynei?

— Kaip apsipaeziuosiu mo
tinėlė!

— O kadai apsipaeziuosi su 
neli?

— Kaip apsimalszynsiu mo
tinėlė!
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0 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
ratas čigonu” “Istorija isz 1795 
meta” “Kvailas tikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi- 
tos knygos preke tiktai 25c.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir aficienu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25o.

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

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

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

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

Szitoa

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

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

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
Erisikele” “Dorybe veda in

rime” “Debesėlis” Preke 25c
3 istorijos, 112 puslapiu apie 

“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

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

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
Mahanoy City, Pa.
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UNION RATIONAL RANK.
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MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,OM.

Sūt. Valtf.RaadM turi enia Banke tedeta pintoj*.
Mokame antra procentą ant andetu pininga 
Procentą pridedam prie ta v® pininga pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuosa, nepaiaaai 
ar atneszi parodini knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą ra 
mugu Bank*, nepaisant ar mažas ar dydeli*.

Harriien Bali, Prezidentu.
F. J. Noonan, Vice-Preūdeetaa.
W.H.Kokler KaaijerŠM.

...Sab linris...
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Hu Esi Geriausias Prietelis.f
Teip sako žmonės išgydyti nuo j 

visokių ligų! *
Kaip joki vaistai ir visokį dakta-f 
rai negalėjo pagelbėti, tai tu mane# 

išgydei. J

Garbingas Tamista! Jusiu budasf 
gydymo ir liskarstos labai geros,S 
kad mano moteris net per tris mė-i 
nesiūs sirgus ant vidurių skaudė-J 
jimo, po krutinę, galvos, didžioj 
nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-į 
tųjų tekėjimo, kurios ikšiol niekas* 
nepataikė išgydyti, o kaip Jūsų 
prisiųstas liekarstas suvartojo, ladl 
tapo visai sveika ir daugiau liga* 
neatsinaujina. Už tokį tikrą mok-* 
slišką ir pasekmingą gydimą vi
siems Tamistų vardą apskelbiu ! 
Tu esi geriausias prietelis. Pasi-| 
liekame dėkingi. i

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

Kaip n lėk s*ne Įstengė, tai Pli. M. Klinikų Mokslas išgydė trumpam Inikcų 
Malonus Tamista! Kad isgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant kruti-! 
Įnės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant’ 
odos spaugais ir niežėjimo: kiti gydytojai per du metu nesurado paęelbos. Už 
Mųsų teip gera gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šimtą karių ačiū. į 

Su guodone A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo. |
> Guodotinas Pons Daktare! Labai dėkavoju už knygą “Daktaras", kuria’ 
Iman prisiuulet, ir podraug danošu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro- 
malizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N. J. |

i Garbus Daktare! Atleisk, kad ilgai apie save neciaviau žinios. Laukiau] 
[pasekmių gydymo, bet kad liga, nuo kurios mane gydėt, noatsinaujina skau-’ 
Įdėjimas kojų, rankų, sąnariuose Ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai 
'dėkavoju už tokĮ teisinga, gėrę gydymą.

Ant visada Jonas Pecura, 4549 Cambridge St., Philadelphia, Pa. ’

DIDIS GYDYTOJAS

R. I8N0TAS STANKUS, M. D
VIENATINIS TIKRAS LIETUVIS 
DAKTARAS PHILADELPHIJOJE.

Gydo visokias Ilgas: vyrų, moterų ir 
vaikų. Atsišaukusiems iš tolinus per 
laiškus suteikia daktarišku rodp dovanai. 
Atėjusiems j oflsp Ištyrte geriausiai Ilgas 
h iuoda savo gyduoles už menkp užmo
kestį. Jis turi didelęmedlkališkp praktiku, 
kaip tai: pabaigęs Mcdlkallškę, Universi
tetu, buvo m lesta vu daktaru mieste Indi
anapolis, Ind. Ir baigęs mokslus didžioje 
mokyklčje THE NEW YORK POST 
GRADUATE MEDICAL SCHO
OL and HOSPITAL. Dabar gydo 
visokias Ilgas su gyduolėmis,darimu ope
racijų ir su elektrikoa mašinomis.

PASARGA. Neklausykit to žydbernlų 
humbugo Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray jokios ligos negalima su
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias ilgas: Augančius ak
menis tulžyje ir kepenjse (goll-stones), akmenis augančius Inkstuose (Ne
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, ronas skilvyje (gastric ulcers), iš
narintus kaulu narlua, sulaužytus kaulus, Ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
jos daktariškos knygos, nes jy ne daktaras rašė, bet žydbernlai, kurie tarna
vo pas New Yorko š-irlatanus Collins Ir Ferdele Hartman. Sulig sukifiimo 
j turmą New Yorko šarlatanu, jų tarnai, žydbernlai, atsiriogllno čionai, užsi
dėjo ty humbugo Medical Clinic, katras jokios ligos negaljs surasti su X-ray. 
Apsisaugokite ju visokiu laišku ir knygų, n^s ant ju nėra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo savo vardy pasirašyti, tai ten yra apgavystė.

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

atlankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stan
kus su pageli-1 X-r <y mane išgydė. Ištariu širdingu ačiū.

Petras S d is, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo: Mano moteris 
ilgai sirgo ir iš .'ydyti jos negalėjo. JI turėjo kosulį, skrepliavimę, skaudė- 
jimy paširdžiu ir krutinėję. Kuomet-atsišaukiau pas daktaru Ignoty Stan
kų ir šitai jis išgydė mano moterj su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar 
didžiai širdingai ačhi už geras gyduoles. Dieve duok jam ilgy amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius g' lbėtl.

Iš Brooklyn, N. Y., 38 So 2-nd St Mane ičgydė daktaras Stankus nuo 
išbėrimo veido, slinkimo plaukn, greito ra py kimo ir išgęsčio. Julė Dailldle- 
niutė. Tos padėkavones yru plėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D.
Philadelphia, Pa.

Nuo 9 Iki 1 po plotu ’ io 7 i! i 9 vakare. Snbatomls nuo 10 
ryto F..I S vJ. vatew^riwirllomte nuo 1 iki t vai. po pletu.^

1210 So. Eroad Et
Ofk-' 

valandos

BANKING HOUSE 
Kampas Beade Ulicze 

Telefonas.- Forth 2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kaso. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo."'
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivin visu Linijų In ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujencziu in Kraju pastorojame.

- Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bu 
paliudyimu Konsulio.

Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiauslai.
—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—

Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greicziausel, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

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

pataisymu: Vienatis Savo Rūšies Lietuviškai-Angliškos Kalbos Rankvedis bei 
žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu; Lessons In Reading ir 
Kaip Tapti Jungtiniiį Amerikos Valstybių Piliečiu. <3 Yra_tai_praktiškas 
iANKVBDIS del išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ _Ji- 

,:ai yra parankiausias lietuviams, nes pirmoje, vietoje telpa lietuviški žodžiai, 
vaškui angliškas tekstas, o trečioje eilejo teisingas ištarimas. Toliaus seka 
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiška Ištarimu. Cionais surinkta 
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdieninOjo kalboje. Pagalios tal- 
rinasi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo 
angliškojo kalboje. <jj O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurio nori 
palikti duetinių AmerikosvValstyblų Piliečiais. Kiekvienas liotuvis atvy- 
tęs į eitų salį privalo nors šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisėmis 
šito krašto ir tojesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi eitas suplementas. prie 
cnygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris norėtų pasilikti 
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240,

Kaina popieros apdaruose 
' Gražiais audimo apdarais

$1.25
$1.50

į

Užsisakant “Rankvedj”, reikia draugo ir pinigus siųsti per pačto Mo
ney Orderi arba registruotam laiško adresuojant šitaip:

Jonas M. Tananevičia,
3249-53 S. Morgan St., Chicago, 111.

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

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

Lengvas, Greitas ir^Parankus Budas

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

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos i namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakinius per pačtą arba exkspresą greičiausej. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812*814 W. 33 rd St., CHICAGO, ILL.i Daugybės dėkavonių ateina kas diena, iš kurių čion keletu patalpinom. , 

| Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dekavoja už sugražintą gerą sveikatą, tai 
'tikrai ir Tavo galima išgydyti. 1

THE PHILADELPHIA M. KLINIKUI galima pilnai tikėti, nes yra po] 
Įvaldžius kontrole ir palies gubernatoriaus užtvirtinta. i
L Geresnių liekarstų ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti.
I Skaitykit knygų “Daktaras”, iš kurios išmoksit no tik nuo visokių ligų! 
apsisorgūt, bot kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugo!. | 

į JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi ar) 
įužsisenejusi liga, bot dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribuk, 
lin Klinikų Ofisą asabiškai, o joi kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kal
boj savo ligą ir kas kenkia; o apturėsi prietelišlcą rodą arba ir reikalingas lie-1 
įkarstąs, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, speclališkaų 
'kiokyienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laike išgydo, kurios tikt 
(ligos užpuola varginimui' žmonių ir paslaptingas bo peilio, be pjaustymo, be1 
loperacijų. Sekretai užlaikomi. ,
' Visada reikia adrosuot teip:

>THE PHILADELPHIA M. CLINIC
| 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. i
Valandos: Nuo 10 Iki 4 po plet. Nedėliojo nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pėt. nuo 6-8.1

W. Rynkewiczius
-iNOTARICSZASs- "

233-235 W. Centre St, -> Mahanoy City, Fa. 
Apiaajoja Naau ir Namtoni Rakandai nej Ujaiea.

Mftianw Lietwriuka Ajeatar*.
Parduoda Seipkortea aai 
risokia drueriaunia it 
rerinusia Laiva, 
liunciia Piningas in 

Viens Dalis Svieto 
micsiauM h* pigiam* 
Vtai tie kurie per mos 
toste apie tai giria tinę

Kaatocaa Barimu ir pardavūte Szipkereda ut tImHi 

Del Drangyicznu-

&WW apgarsinimu ir padCkavoats iilirtos, t*isiagoi. Pilnai galina likti, ,

Su koki* mh rrfkafa 
kas-link B*i»k«r«4^

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, Prezidentą.) 

128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.
Hay Parupinam vieta ant pasažieriuu laivu 
už darbimka pervažuoti. Padarome gerus 
doviernastea bu paliudijimu konsulio pigiau 
negu kiti agentai.

Mano brolis Antanas Raczkauskas 
paeina isz Kauno gub., Kilpines kai
mo, priesz 4 m. gyveno Chioagoi da
bar nežinau kur jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (l9’o;) 

Izid Raczkauskas
128 Gerritt St. Philadelphia Pa.



Puikus Vasarini Siutais
, ■ ,, , ■ Pas mus gausite gerinus
\ \jpirkti nėgu kitur.

l\ \ ' Muso Siutai Vyrams ir
i Vaikams -yra pasiūti pagal 

naujausios mados isz visokio 
ceikio, visokuosia koloruose.

Ateikyte pamatyti o jaigu 
t pirkaite Siutą tai busite visame 

užganėdinti ir nesisarmatinsite 
svietuj pasirpdyt.

* -<----- o------
Pas mus teipgi ' gausite 

visokiu Vasariniu Apvedimu 
Vyrams ir Vaikams kaipo tai: 
Skribeliu, Kepurių, virszutinu 
ir apatinu Apredaliu, Kalnieriu 
Nektaizu ir t. t.

Pirkite pas mus o
iv suczedinsiite pinigą.

DYNKIEVICZIA
; 233-235 W. CENTRE

L U

233-235 W. CENTRE ST.

Apszvietimo reikalai.

Sziandien Rusijoje beveik 
tris kartus daugiau yra ap
szvietimo reikalams eikvoja
ma, kaip -priesz dvideszimts 
penkerius metus.

Bet toli dar ne pakanka tam 
reikalavimui, prie kurio jau 
visos szalies gyventojai pri
augo.

Sodžiaus mokyklos vaiku 
grūste prigrūstos, ir ne besant 
vietos, nei puse norineziu in- 
stoti nėra priimama. Miesto že 
mos mokyklos teip-pat jau se
niai yra per angsztos, kad in 
stengtu sutalpinti tiek vaiku, 
kiek yra mokslo pageidaujau- 
cziu.

Vidurinėse mokyklose, uni
versitetuose ir kitose mokslo 
instaigose vos kelintasis pro
centas' tėra priimamas moks- 
lan besiskverbianezio jaunimo.

DR. ALEX. O’MALLEY 
—SPECIALISTAS— 

NERVISZKU IR KRONISZKU LIGŲ.

DR. ALEX. O’MALLEY 
SPECIALISTAS

ASZ GYDAU—
RUPTURA—Be peilo ir be

operacijos.
VARIKOCELE —Be skausmingu 

daktariszku bildu.
STRlKTURA--Be peilo ir dideliu 

skausmu.
UŽTRUCINTA KRAUJA—Be

mineraliszku mikstūrų 
arka pavojingu gyduolių. 

Patrotijima Nervintam. Be pavojingu 
ir Slaptingo. Lyga. gyduolių. 

Visa iszaiazkinima ape mano būda, 
gydimo paduodu tiemai kanorea žinoti

Reikalinga mainieriu.
Kasiki >s L g Mountain Coal 

kompanijos kurios kasiklos 
randasi ! IIirr’Sone, Grenade, 
Ca rnes ir Davi-burge, Ken
tucky valstijoje dar pabaigė 
diug pataisinimu apie savo 
kasiklas. Vigadnos stubos li
kos pastatytos, mokslaines ir 
diug kitok'u pataisimu likos 
investos. Kompanija dabar 
reikalauji apie 200 geru mai- 
nieriu ir mokes tokiems gera 
mokest’. Kasiklose randa-ti 
raistas oras ir be gazo. Czia 
jokio straiko neyra ir galima 
drąsiai be Jok os baimes va- 
žuoti. Važuokite arba raižyki
te ant adreso: (J °1)

James Tinley,
G -n. Mgr. at Chenoa, 
Bell County, Kentucky

Pasilieka Iszgydyta-
Mahanojaus žmones apie

GERAS DAIGTAS TURĖTI

GERI APREDIMAI DEL 
VYRIU,“ VAIKU IR MOTERIŲ 

PAS GUINAN’S.
Mes gvarantinam muso Siutai ir žinome 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.
n o n ’ O Mahanoy City, Shenandoah, vJcLULIcILI S Mt.Carinel, Landsford.

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

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

No. 6.
Nusipirkite bau kelete 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6. 

'Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Bateli 
Teipgi czis gausite ir visokia 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
priesz laika, duokite save 
orderi o bus jums pristatyti

S. Norkewicz
408 West Mibinoi iii.

Žinios Vietines.
— Szendien 2 diena Augus

to.
— Neužilgio užstos ir ru

duo — laikas greit bėga.
— Sudas perkirto lenciūgą 

motenstes ir paliuo’avo Ptra 
Ribaszincka nuo Mares Raba- 
szinckienes. Ir musiezkei pra
deda apeiezviest (?) Amerike.

— Isz Skulkino pavieto li
kos ižgabenta uogu kone 
10,000,000 kvortų in visas sza- 
les. Ne kurie apleido darbus 
kasiklosia o ejdavo rinkt uogu, 
nes uždirbdavo daugiau.

— Kazys Budleviczius, 10 
metu senumo, užsikabinės ant 
rigino, ne mate kito vežimo ir 
tiesiog stojo in jo kele. Arklei 
permusze vaikinei; ir skaudžei 
sužeido.

— Julajaus menesi užgyme 
muso mieste 64 nauji ukesai 
Mirė tam menesije 17 ypatų.

— Distrikte No. 9 U. M 
W. of A. priesz straika radosi 
tik 7000 unistu o szendien ran 
dasi 39,000 sąnariu kurie pri
guli prie anglekasiu unijos. 
Po atsilankimui prezidento 
White tykesi užaugt ant 40,- 
000 sąnariu.

— Sercdos nakti vienas 
jaunas lietuviszkas bomehs ap
vogė keletą sztoru. Ant ryto
jaus likos susektas ir pasūdy
tas in lakopa.

— Nedėlios vakara pripuo 
la mėnesinis susirinkimas Y. 
M. L. I. klobo. Visi sanariai 
turi pribūti kadangi bus daug 
svarbu reikalu atlikti, ypącz 
apie metini iezvažiavima, ku
ris szimet atsibus 29 diena 
Augusto, todėl kiekvienas są
naris privalo ateiti ant ezito 
susirinkimo. Jaigu kurie isz 
sąnariu nepribus, bus nubaus
tas ant $17 bausmes, be jokio 
iszsiteisinimo.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Chicago.— Andrius Batie, 
gyvenantys ant Chesnut nil. 
perpjovė sau gerkle mierije 
eavžudinstoe. Ant gilukio li
kos užtiktas ir nugabentas in 
ligonbuti. Priežastis eavžudine 
tos buvo gailestis po mirimui 
paczios ir dvieju vaiku in lai
ka vieno meto.

— Pagal mokslainiu sura- 
sza, tai mieste randasi 187,975 
vaiku da ne turincziu keturiu 
metu. Warde 16-tam randasi 
daugiauee vaiku ba net 8,754 
o mažiause randasi pirmam 
varde ba tik 2,296. Gyventoju 
Chicage randasi 23,811,700.

WillOCk, Pa. Darbai ge
rai eina, uždarbei neszlekti, 
nog 30 lig 40 doleriu in dvi 
nedeles.

— Lietuviu yra apie 4 fa- 
milijos, ir apie 11 pavieniu ir 
visi grąžei užsilaiko.

Nauty Glo, Pa. —Darbai 
slobnei eina, dirba po 2 ir 3 
dienas ant nedėlios, uždarbei 
menki.

— Czionais patiko baisi ne
laime viena Italijona, per ku
rio vidurius pervaževo karas, 
kuris isz skausmo mirė trum
pam laike.

Akivos Žinios isz Lietuvos,
Barstycziai.

(Telsziu ap ) Nors dar ap- 
ezvietime ir susipratime Lietu
viams J nemaž trūksta, bet gal 
kitur tokiu pasibiauretinu ir 
erzinancziu žininu nebera, 
kaip pas mus. Kad pas mus vi 
si mažne vaikinai vaik-zczioja, 
kap po Žalgirio muszio rum
buotais veidais, — niekas ne
sistebi, taigi maža ispudi pada 
ro žinia, pajutus, jeigu kur sū
nūs tėvus aplaužo bet peszty- 
nemis Gritku su savo sunu 
Ignu, kokios buvo Velykų an
tradienyje, visi bjaurėjosi. Dra 
mos tos neraszysiu, nes gali 
skaitytojams jausmus inžeisti. 
Tik kad girtas tėvas, o valau 
domis ir motina su dar girtes- 
niu sunu per pavakarį po mies 
teli vienas kitam antausius 
kumsztemis daužo ir žiogriais 
per kauszus skrabina — tai 
baisu. Mat tėvas norėjo sunu 
su laiku vesties namon kad 
neikliutu in nagus “Kompani
jos” prisirengusios ant jo gal
vos, bet jo dar norėta pasižmo 
neti: taigi ir parodyta savo 
“krabrumas” Bet ir tas ežia 
ne naujiena. Atsitinka ir kito
kiu .... Kada barstitiecziai su 
susipras, kada baigs svietą juo 
kine — sunku pasakyti

Begėdis generolas.
Birželio 19 d. bejodamas 

Vilniaus Verku vasarnamiais 
jenerolas Renenkampfas užjo- 
go besibovijaneziu vaiku kuo
pele. Per neatsarguma vienas 
ju mesdamas lazdele pataikė 
generolo arkliui in koja. Ge
nerolas emes vaika vyt, vaikas 
bėgt, kol nepribego prie savo 
motinos. Szioji generolui pa
sakė, kad jis iszgazdines jai 
vaika. Tada generolas drožė 
moteriszkei nagaika per gal
va. eme biaūriai keikties ir 
pasižadėjo, kad iszmuszias vi 
sus žydus. Daugelis iszgazdin- 
tu gyventoju kreipės in guber
natorių Czepelevski, melsdami, 
kad gintu ir saugotu ju gyve
nimą. Czepelevskis eme ramin 
ti vasarnamiu gyventojus, kad 
Renenkampfo grūmojimai ne
buvę rimti, nes generolas bu
vęs labai inpikes, vaikas užga
vęs jo milima arkli! Generolas 
ne vien ka begėdis, tat buldo
gas su palietais ir aksel ban- 
tais.

Pasiute szunis.
Prienų mieste keli pasiute 

szunis apriejo kelis žmones. 5 
vyrai ir 4 moteris atgabenta. 
Vilniun gydyties. Szeeztas 
vaikinas bevažiuodamas prade 
jo draskyti sargybinius, todėl 
sargybinis ji perszove. Tėvas 
iszejo isz proto.

Kauno mieste taipogi pasi
rodė keletas pasiutusiu szunu.

Susikūlė traukiniai.
Nakczia isz 24 in 25 birže

lio ties Bezdanu stot, (netoli 
Vilniaus) susikūlė prekių trau 
kinys su kurjeru. Sudaužyta 
6 prekių vagonai, pagadinta 
garvežiai, apkurto kurjero ma 
szinistas, sužeista vyriausiaeai 
prekių traukinio kondukto 
rius. Sziaip keliauninkai ne- 
nukentejo.'mm™

Didele knyga api 1309 puslapy 
Visos 6 dalis d nieži ai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkownki-Co.

MAHANOY CITY,PA.

Laikraszcziuose kas rudeni ran 
dame ezitokius skaiezius: buvo 
kokion mokyklon arba uni
versitetan paduota 600 pra- 
szymu, priimta 70-arba pa
duota 400 praszymu, vietos 
tėra tik trisdeszimcziai ir kitos 
tokios žineles.

Vos maža visos szalies ap
szvietimo troksztanczios jau
nuomenes yra inleidžiama in 
invairiausios ruszies mokyk
las.

Tuo tarpu visur kila balsai, 
jog trūksta apszviestu žmonių, 
trūksta gydytoju, trūksta vi
sokios ruszies inžinierių, trūks
ta invairiu mokslo szaku žino
vu, o užvis didžiau žmones pa
sigenda sodžiaus ir viduriniu 
mokyklų mokytoju.

Apszvietimo ministerija yra 
užversta praszymais ir reika-
lavimais isz visos szalies,- isz 
visu miestu in kurti jiems in 
vairios ruszies mokyklų, duo
ti jiems daugiau mokytoju, 
leisti pagerinti mokyno sis
tema.

Ant visu tu in ministerija 
siuneziamuju gyventoju reika
lavimu — ta pati ministerija 
atsako szitokiu savo veikimu.

Visu pirma vidutinėse mo
kyklose gražina sena kvotimo 
paprotį, nore tie kvotimai nie
kuo ne prisideda prie vaiku 
dvasiezko iezsipletojimo, o vien 
kankina jaunutes jėgas.

Nuo visu tu, kurie rengiasi 
in vidutiniu mokyklų moky
tojus pareikalavo ir-gi kokio 
ypatingo kvotimo, da-gi nuo
tokiu, kurie jau yra baigė uni
versiteto kursus ir tyczia pri
sirengė prie mokslo iszguldi- 
nejimo. Suprantamas dalykas, 
jog toks kvotimas pasiliekta 
tuszcziu formaliszkumu, vien 
apsunkinaneziu ir kvoezian- 
czius ir kvocziamuosiue, nes 
nuo vidutiniu mokyklų moky
toju nėra reikalaujama jokio 
ypatingo pedagogiszko prisi
rengimo.

Toliau pasirūpino universi
tetuose sumažinti liuosuju 
klausytoju skaieziu. Insake 
stipriai daboti žydus, kad ju 
in mokyklas neinsiskverbtu 
virsz leistojo skaicziaus.

Kad mergaieziu vidurinėse 
mokyklose mokslas prasidėtu 
nuo rugpjuczio 15 d. o ne nuo 
rugsėjo 1 d., kaip lig sziol bu
vo, nors rugpjūtyje paprastai 
dar labai szilta, vaikams sun
ku yra mokyties ir isz atžvil
gio pailsio, toks vakaciju su 
trumpinimas ne gali turėti ge
ros intekmes ant sveikatos.

Apszvietimo ministerijos tik 
slas yra skleisti žmonėse dva- 
siszka iezsipletojima ir raginti 
prie jo.

Matoma kaip ji ta savo už 
davini iszpildo.

po Mokykla Szoklu. Waltz, Two-Step 
ir 95 kitokius. Pirma Liet. Mokykla 

M ■ Amerikoj. Prof Julius kaipiszniokina 
tai niekas teip negali iszmoklnt niekur. 

Drnf Inline 2110 S. Hahtcd St; Chicago, III. 
ridi. JUlIUb Telefonai.: Canal 3762.

Introligatorne.—* 
iritiBBTUVK eis n;ti.

Aysidirba Benos maldaknyges, istorini 
□aloe ir laikrassczei, kaipo lai:

Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagia, Drangas, Tėvynė irtu 

Prisinnadami knygas apmokekyte paėsto a> 
ekspreso kaistus. Adresas:

Lithuanian Bindery.
f 14 W. Kslury City,

Dr. Alex. O’Malley
15S S. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. (KvpMnj.)

Parsiduos namai ant Bei
ta ei jos.

Augusto 10, 1912, antra va
landa po piet parsiduos ant li- 
citacijos namas po No. 336 ir 
338 West Mahanoy Avė. Ma- 
hanoy City. Lotas yra 25 plo- 
czio per 125 ilgio su namais, 
būdamas locnaste mirusios Elz
bietos Pauli. Licitacije atsibus 
ant vietos ir parsiduos del to 
kuris augszcziause apcieniavos 
Taji pardavima gali pertraukt 
arba atydet ant kito kart. Pir- 
kikas turi užmokėt isz augszto, 
10 procentą, o likusius pinin
gus in 10 dienu ir aplaikius vi 
sus ditus.

W. II. Pauli
Iszpildytojas testamento C 

E. Berger ir M J. Ryan advo
katai del iezpildytojaus testa
mento. (-6 Sny o})

Maistas ir sveikata.
Kad nuo maisto priguli mu 

su sveikata, tai tas yra žino 
mas faktas, bet mes turime pa
matyt, kad tas pats maistas 
skirtinai veikia ant įvairiu 
žmonių. Tūlas maistas yra de
likatesas vienai ypatai, bet ne- 
apkencziamas, atstumiantis ki
tai ypatai. Sveiko proto žmo
gus, žinoma, atsisakys nuo 
maisto, kurie jam nepatinka ir 
net prie mažiausio nesmagumo 
po valgio, pavartos Trinario 
Amerikoniszka Kartaus Vyno 
Eliksira sureguliavimui vidu
riu virinimo. Szitae vaistas tu-
n labai gera pasekme ant 
virszkinimo organu ir labai 
pageidaujamas visokiuose vi
duriu suirimuose, taigi esant 
nerviszku ir silpnu, laike dieg 
liu ir skausmu, ir atsitikus ne 
tikram reumatizmui ir neural
gijai Jis neturi savyje nieko 
bledingo, nes padarytas tik isz 
kareziu žolių ir raudono vyno. 
Aptiekose. Jos. Triner, 1333- 
1339 So. A hland avė., Chica
go, HL

Didelis Piknikas.
Kuri laikys Szv. Ludviko 

draugyste isz Mahanoy City, 
Pa. Ketverge 15 Augusto, ant 
Plėšant Hill kalno. Bus tai 
pirmutinis lietuviu piknikas 
szimet ir draugyste padėjo sto 
rones idant szitas piknikas bu
tu geriausias ka da buvo lai
komas Mahanojuje. Už tai už 
praszo visus lietuvius ne tik 
isz Mahanojaus bet ir isz visu 
aplinkiniu miestu ir miesteliu 
kad pribūtu ant szito didelio 
pasilinksminimo o galesite pra
leisti smagu laika ant szviežio 
oro. Bus visokiu gėrimu ir 
užkandžiu o muzikantai prie 
szokiu bus pargabenti net isz 
Tilžies. Inžanga ant platfor- 
mes vyrams 25^ moterims ir 
merginoms dykai. Neužminz- 
kite dienos 15 Augusto ant 
Plėšant Hill kalno.

390 Dalnu tiktai ,,?$l «SU NUSIUNTIMU J 
flždaveme Didele Kningn Z.

Dainų susidedanti isz u
390 DAINŲ |

S |
Knyga druezei susiūta. <
Kas nusipirks, ras visokiu 

rjn Dainų isz visu užkaboriu ka & 
s-' dainoja Lietuvoje. Oi

Nusipirkite o turėsite Dainei u, ttf
Rft Per ciela meta aut visu dienelu 

| “SAULE” i 

S) Mahanoy City, Pa. s

tai gerai žino
Josaph Weber nog Brewery Hill, 

Mahanoy City, Pa. sako. Mete 1907 
kentėjau baisiai, diegtuose peeziuos* 
nog ko turėjau gulėti. Kain 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. baksukas. Nepamirszkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Milburn Co Buffalo, N. Y. parda 
vejai del Suv. Valstijų

Ant pardavimo czeveriku 
kroinas

Parsiduoda cz verikii kre
mas pigei. Gera vieta del lie
tuvio. Locnininkas apleidže 
miestą. Atsiezaukyt pas:

E J. Wynne,
( 9x -Sny) Gilberton, Pa

26m. SENAS LAIKRASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
SZE1NA K'S SEREDA BROOKLYN, N.Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paczios LIETUOS savo korespon 
dentn VIENYBE LIETUVNINKU 
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 
Laikrasztijoj. 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 
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 ar Registruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo azituorn adresu

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

Pigus namai 
Shenandoah, Pa.

7 namai ant Lloyd ulyczioe 
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. ( ę -dag o})

John F. Bradley, 
arba Thorton M Stout, 

Shenandoah, Pa.

Skaityk o žinosi viską.
Jaigu ne turi mano katalogo raszyk 
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri 
pku, Klernetu, Tribu ir daugybe 
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu. 
Czisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziego- 
riu. Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku, 
Kompasu auksiniu ir paauksuotu, 
geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo- 
jamu Maszinukiu, Albumu portretam 
Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu 
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj. 
Gražiu popieru del raszimo Gromatu 
supuikiauseisapskaitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink konvertais tuzi
nas už 25c , penki tuzinai už §1.00. 
Popieros su paauksuotom kvietkom 
50c, tužinas. Turiu Teleskopu su

paveikslais parodanezeis visa Kancze 
Kristaus su didžiauseis miestais ant 
svieto; kas prisius 13 apturės Telesko
pą ir szimta paveikslu, Teleskopas 
labai yra naudinga turėt kožnam na
me. Sztornikam, agentam ir perlio- 
rem parduodu visokius tavorus labai 
pigei. Reikalaukitie viską pas tikra 
lietuvi o gausitie teisingus tavorus.

W.Waidelis

TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
Pas mus randasi visoki Gėrimai 

patraukti isz Rosi jos, Franci jos, Prusu. 
Anglijos. Iszpanijos ir Italijos. Jus 
Lietuviai, kurie esat gere Lietuvoj, 
Ruska Areilka, pasitraukit tos paczios 
ant atmintes Seno Kraujaus, §1.50 už 
buteli. Teiposgi galit gaut pas mane 
visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu 
Dektine po §3 galioną yra geriause ka 
galit gaut ūžtos pinigus. Prisiuskit 
savo adrisa del kataliogo.

|Fr. Sfrawlnskas. 1807 Carson St;rin.i>wgi,p..

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.

Naujas Vasarinis Ta voras#
Dar po straiku parduosime visoki tavora už 
maža preke. Jaigu norite gerai pirkti tai 
ateikite in musu sztora.

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

flit Globe I r^'Pae mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City. Pa

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

Vienintele lietuviszku Bunka, uždėta per 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
ton i gus mokam -1-ta procentą, pnskaitant 
as 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 

dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalns o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigo 
siunezant paczeduinui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe» 
Ex preso Money Orderi.

Kiekvienas Lietuvtszkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada moša 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galetu^nosi- 
pirkti ir nereikalautu iszdnoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninaai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l............................... 25c.
Egiutero No. 2............................... 50c.
Zmijecznik.............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meszkos Mostis..............................25c.
Trejanka.........................................25c.
Linimentas vaikams..................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c
Liepiu Balsamas ......................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku....... .....25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
Ugniatraukis...........................  2».
Skilvio Laszai................ . ........... ..25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

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

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

pas Vaikus.............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................25c.
Pamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.

B
 Gyduoles nuo Riemens........ ......... 50c.

Vengriszkas Taisytojas Usu~... .15c. 
Inkstu Vaistas...............26c. ir $1.00.
Akines Dulkeles......... . ..................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25
Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00'
Gyd. nuo Dedervines................$2.0^
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.0- •

Koliekos ir Sužiestiejai 
Skaitykit!!

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
.-rVlKlAUSl, DIDŽIAUSI 111 GBB1CZIAUS1 GABLAIVAI— 

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

In Rotterdama 8 Dienas. In Llbawa 11 Dienu. I Qarl_lv_. f Rueeia, 10 Rugpjuczio (Aug.)
833 Treczla hlaea 8.36 L„® . ,.le/v Kurek. 24 ’’i><ntra n!MS e ' or o | Czar(naujae)"Rugeejlo(Sept.)

I Irma Klaea $75 I Apie dauglaue daelžinoelte paemueo agentas arba;
A. E. JOHNSON & CO., (General Paitenger Agfa. 1 27 Broadway, New York, N Y. |

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Valstijos Kasijerius turi 

sudėtus Piningus Merchants 
Hanking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, Pa. Jaigu 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.

f Mainose 
Kolleshas? ^brikouhe
_j Ant Geležinkeliu arba 

(. Treino.
Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli^netu. 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 tukstanoziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus donelu sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanea 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsituir jus Provas priimtu 
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szuom adresol

B. S. TANKAUS
Cresskill, N. J.

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes ant geriausia 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greita’ 
pigiai ir teisingai. Raszikite pas 
mane o gausite teisinga atsakiir? 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgoma Tavom ir Bnozerna 
Fr. Petraitis - Clynler, Pa.

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

...DIREKTORIAI...
C.L.Adan), Vice-Prezidentas.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 
turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes §12,000.00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningu- 
pas save nei vienos dienos, bet tuoj lūs

iszsiuncziu in prisuk) ta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dawižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:
A. J KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

Naujas Iszradimas 

Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

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

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

Parsiduoda Farma-

M. VARZINSKAS 
Lietuviszkas FotografistM 

305 K. Centre 8t. Makūno; Cit,
Ir pigai autrauk* vitokef Fotografijos 

Padaro Dtdolua FotograĄįM iaa tncAlo it 
ladoda la Boliam. Išdeda m Spdkoi 
CoMpoAMiffLL Parduoda vteokw EUisBfo 

m d— raloouh raduUak
kte«r kaip dh pat tara am gyroeM1 
Ir popuriai g Vactiaatea barte podos* 
•tetea haaojariama a te te-ter

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

Jos. Bendrink
(1 j ) Pottsville,




