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Kas Girdėt?

senumo, ’ 
duosime ] 
ykai. ■ 
iuj kolei

Kvailys visada suras kita 
kvaili, kuris stebesys juom.

Alkoholus paleidže aliejus, 
taukus ir smala, nes geriausia 
paleidže jisai . liežuvi.

ndoah 
andsfbrd.

Seniausia bumaszka 
svieto randasi aziatikiniaml keliavo

Aplaikeme gromata isz Lie-Į | - .. Valiiiskilite pasikorė,
tuvos, kurioje danesza api ISZ mCFIl^OS. New York.—Ona Valinskiu 
liūdna pabaiga Jokūbo Kar- ---- - ---- te, kuri likos patalpyta in Man
bauskio isz Lauminiu sodžiaus, Penki vaikai pražuvo Ug- hattan kalėjimą už kerszinima 
Kaltmeniu parapijos, Kauno Iiije.
gubernijos, Raseinu pavieto.! Minersville, Pa.—Ugnis ku 
Karbauskas bu\ o antru kartu i rj sunai]{jno tris namus pane- 
atvažiaves in Amerika 1903 ,le]io ryta> buvo pi.iežaste pra- 
mete ir gyveno Bridgeville,: buvimo penketo vaiku Jono 
I a. Dirbdamas kasiklosia už- - Markevicziaus nog 2 menesiu

’ llu j lig 8 metu senumo. Kudykis
’ies o likusieja

Isz Rosijos, Lietuvos Isz Visu Szaliu. Philadelphia, Pa, 
ir Lenkijos.

iszduota per Kinu vieszpatista 
trileka szimtu metu priesz už
gimimą Kristus©.
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Ant Ellis Island (kastelgar- 
des) vela patiko ludnas atsiti
kimas isz priežasties rūstingu 
tiesu atejvystės. Kelios nedė
lios adgalos pribuvo isz Besi
jos sziauczius, Vokietis, Joha
nas Pikus su paeze ir szeszetu 
vaiku. Isz tu vaiku, tris sū
nūs, kaip pasirodė sirgo ant 
akiu ligos (trakomos) per ka 
valdže nusprendė idant tėvas 
juosius nuvežtu adgalos in Bo
siję pas bobute, o tris mergai
tes tuom laik apsirgo tymais 
ir turėjo pasilikt czionais. Pi
kius su sunais iszplauke in 
Rosije: paczia su dukterimis 
nuveže in randaviszka ligon- 
bute. Ligonbuteja visos tris 
mergaites numyre. Motina at
vežė vela in Ellis Island po 
laidotuvių kur nelaiminga tu
rės laukti pargrisztanczio vy
ro, kuris da nežino, jog ne te- i 
ko trijų (lukteriu.

Kamisorius Williamsas da
bar stengėsi idant užvesti nau
jas tiesas, kuriu- s neperskyri- 
netu poras.
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do.
iru o ir turime teipgi 
u Szlebukiu, Reipo, 
is pirkti negu kitur, 
us geriausia pirkti.

a Lietuvaites.

iter Str. 
lanov City. P0

turi kerczia beveik tarp dalies 
visuos miestuose gyvenancziu 
darbininkėliu.

Dabartiniuose laikuose, žmo 
nes rimtesni bežiūrėdami in 
pasekmes girtavimo, in ta liga 
nelaiminga besiplatinanczia, 
pradėjo tvertis blaivininku 
draugijos teip, kaip buvo lai
kuose a. a. vyskupo Volon- 
cziausko apie 1858 m. ir to- 
liaus. Nemislykim kad jos ple 
tojamos del iszgelbejimo žmo
nių tu, kurie su girtavimu 
moka apsisaugo!; jos tveria
mos del iszgelbejimo žmonių 
tu, kurie užsigeria ne tiktai 
sau daro bledi, bet nei audra 
bledi daro kiekvienam ka pa
sitinka. Nenoramai žmogui 
girtam, lygus kaltasis ir ne
kaltasis, jis nei tigrisas drasko 
kiekviena, ir gema pesztynes, 
po tam provos ir lopymas pa
taikūnams czebatu, gaminimas 
žydams mekleriams sodžių 
gražesniu cices (cices sznirai 
žydu kamzolese.)

Nesmagu tokios žinios pa- 
davinet, bet jas ir slept nėra 
kaip, kada-gi angliszki laik- 
raszcziai pagarsina svetimiems 
pirmiaus negu mus saviems.

Kriauczialei, tie szeszkai lai 
kosi toli kitokio budo negu 
paprasti leberiniai mus darbi
ninkai. Kriauczelei daugiaus 
sznapso ir alaus isztriubija jie 
girti linkę szydytis. pa- 
pliaukszt, paliežiuvaut bet 
aiptol ne linkę teip greit musz 
tis, ir provotis.

Gargaus Antano Jocio pro- 
va jau pasibaigė ant naudos 
Antano. Jisai Jocis tureja net 
3 lojerius, o skundikai tik vie
na su mažu apmokėjimu. Sto
ka buvo isz dalies platesniu 
suktybes prirodymu, o ir tūli 
liudininkai gal ne viską ka 
žinojo sude iszrode, kiti visai 
provon nestojo. Džiure norėjo 
kanecz Antana nubausti, ji 
rasdama kaltu net po du kar
tus turėjo eiti in baksa, bet su- 
džiai vis stoka buvo darodymu 
suktybes, galop džiure pristo
jo kad Antanas nekaltas.

Mat nevisada tie 12 vyru 
gali atsispyrt. Joci jie rado 
kaltu, o sudžia reikalavo dau
giaus faktu, o ju nebeesant 
tvertojas neteisingu kumpani- 
ja iszejo nei čigonas ant ly
gaus.

Kas žin kuomi dabartės už
siims kunigaiksztis Antanas? 
jisai neiszkens nei vilkas ne- 
stauges, iszgirsime kad vėl 
kur iszdygo nauja sziaudine 
kompanija.

Senas Kapsas.

Baltosios nevalnykes 
Amerike.

Viednius, Austrije.— Tūlas 
amerikietis važiuojentis isz 

i Krokavos, in Praga matyda
mas daug merginu skaitluje 
16, važuojanezias tuom paežiu 
trukiu patyrė, kad jos visos 
važuoje in Amerika. Jaunas 
vyras, turintis api 30 metu se
numo, buvo juju globejum ke 
lioneje visu tu jaunu merginu 
nog 15 lig 18 metu senumo, 
kuriuos buvo labai gražios ir 
visai net nepanaszios in gymi- 
ne izraelitu, nors buvo tai vi
sos židelkiutes isz Galicijos. 
Amerikietis stebėdamasis isz 
to visko, negalėdamas iszajsz- 
kyt sau dalyko spėjo, kad tas 
jaunas vyras turi būti kokiu 
agentu pristatinejanezius' mer
ginas del kupeziu gyvųjų tavo 
ru New Yorke. Apskundė 
“agenta” Progoi del palicijos. 
Bet taji nors patikrino jio nuo 
mone, ne norejoymtispriearesz 
to Inspektori s palicijos net 
pasakė Amerikiecziui, jog, kas 
dien konia per Praga važiuoje 
toki “agentai” su savo tavoru, 
kuri siunezia kas nedelia po 
du szimtus ir daugiau jaunu 
mergaieziu in “paleistuviu na
mus” in New Yorka Chicaga 
arba Pietinis Amerika.
Du budintojai pasiprieszi- 

no prieszais 1500 pali
cijos ir 100 Žalnierių.
London.— Palicije buvo už 

klupus ant urvos žudintoju 
____ ana nedelia nes tris isz jiuju 

bažnycze pilna. Popas pradėjo I likos užmusztais o dviem pasi- 
szaukt in jiaja idant iszejtu 18eke pabegti. Palicije užtiko 
velnias, per ketures minutas,1 anuog du aūt uliezios ir prilei-

užmuszimu Jokūbo Szihiff, 
pasikorė ana diena su pagial- 
ba virvutes skalbimczioje.

0,j tos ilgliežuves! 
York, Pa.— Henrikas Schti-

ant! czedino kelioleka doleriu, nu- lįtr 8 metu senunio Kudvkis ,,ilu<'1’ 24 inet" 8enum®’
■ IT' i' f g ” metu senumo. Kurty Kis vendan]as su gav0 paczia pei

ta.:,,.. ™ ---- - -
galėjo tėvai iszgialbeti nes isz ĮagS£baueras įalbejo 'tan. 1 ūA1 I8znalk’D”»u tu ž 
priežasties sumiszimo visi likos, k(?i gavo kaimynam8) jog ne I ’ . 
užmirszti _ degancziam _ name. H i]giaug gyventi gu ,avo : .
levas vėliaus atsinnnias aP’I paczia) nes turėjo per ilgu lie-!tuda die'na’praejto'mene8io va- 

- . ,, . vaikus inbego eganti na žuyi nedave jiam niekad ik apsupo narna kuriame
Žvaigžde • meluoja. i«»«. ju0„ »ogL 1 iu ir

ži- ul es hgo ■ teip dagr.so labai, jog nutarei -. k] ; rungais szakomis,
^baiaLLra8±JL-“.°-g nog josios atsikratyt. Qagilais ir kgitokeis ukin/ 

•i • •! Kudvkis su dviom o-nlvoni ki^zkai8 inrankeis, tai draseii apvaikszcziojima Naujo KUtlJ k!8 SU UVlClll „.įBOlil. inįiverže iu buta piktadariu 
Iron, Mountain, Mieli. — Ne jr,vi8U8 iszmusze, po tam už- 

kokia tai Auastazije Eangan, i dege narna ir sudegino visus, j 
rasdamasi obaze kirtiku med- idint ne vienas neiszsigautu ” 
žiu girriosia ne toli Niagara, [ daugiau ir nevogtu jiems ark- 
Wis., pagimdė kudyki su [ Tokis būdas atkerszimo 
, . . t’ - ? x 'vienok yra žvenszkas.dviem galvoms. Keistas tas . ... . . .
sutvėrimas sveria 22 svarus ir į Išžvijo ISZ JOSIOS vėlina.
yra visai normaliszkas ir svei- Į Taly, vereneckoje guberni Į 
kas. Viena galva randasi ant joi. turtinga motere atėjus pas 
kitos. Virszutine normaliszka, j popa Mikatecka, kalbėdama 
bet žemutine, tai yra besiran-1 jiam jogjiji turi savije velnią, 
danti vietoje kaklo— visai be Į per ka negalėjo kalbėti pote- 
kaulu rodos ir buk tik isz . rius, žiūrėt ant szventu abrozu 
minksztu tukes medegos štili- ii- isztarti varda Vieszpaties 
pinta.

Motina vargei isz to iszliks, 
abudu likos nugabenti in li-1 apiakime, paliepė idant pri- 
gonbuti. Kudykis gyveno tik Į butu ant paskirtos dienos ir 
dvi nedelias. | valandos in bažnyczia kur

igsisisz jiosios [.ta velnią 
isĄįnti, ii kad api tai niekam 
nieko ne kalbėtu.'Bet žmonis 
api tai dagirde, prisigriudol

bet toji buvo susineszus su ko
kiu tai Noreikiu o kada Kar
bauskas pribuvo, abudu jin 
nužudė pirma diena.

Užmusze ir sudegino.
I Kijevas.— Ne toli nog czio
nais, kaime Bielgorodke, ūki- 
nykai padare sutarti nubandi- 
me visu arkliavagiu. Nogdau- 

, gdlio metu negalėjo atsiginti 
migtu plesziku jokiu budu, 

1 niJĮs valdže mažai api tai rupi- 
,__ ___________ žmonių.
Per tai nutarė be sūdo sav va

li nubausti tokius piktada
rius. Tame mierije susirinko

New Yorko steite prokura
torius Turner stengėsi visom 
pajėgom uždaryti teip vadina
mas “Bankas” kurios daro 
bizni.be sudėjimo randui kau- 
cije. Lig sziam laikui pasisekė 
jiam uždaryti tris tokes ban
kas: R. V. Rovnianek & Co. 
No 25 Avenue D, De Chicchio 
<fc Luciana, No. 229 Elizabeth 
Str. ir Luigi de Maro, No. 
535 Ninth Str. Tosios bankos 
ne turėjo pavelinimo nog rau
do ant vedimo bankinio biz
nio o žmonių 
prapulti kožnam laike.

Ateis laikas, kad iszuiks vi
sos tokios bankos o ypatingai 
Lietuviszkos, Lenkiszkos ir 
Slavokiszkos, o žmonių piny- 
gai dings— kaip muilinis bur
bulas. Badai Czikagos “ban- 
kieriai” yra dydeliam pavoju
je, nes randaviszki sznipukai 
jau surinko davįadus ir ketina 
kelis . tokius uždaryti.— Ge- 

’ riausia indet pinygus in ban
kas ka turi sudeja randui kau- 
cije, nes žmonių pinygai ne 
dings.

Matėm, kad “Žvaigžde
niose savo pranesze, jogei Lie- i I
tuvoje Suvalkų gubernej mies- i perverstos lampos per pervir
tę Mariampolej apvogė kas. szini a_
ten kunigus Marijonus, (kun. Meto. Iszskyrent Markevi- 
Senku.) apie tai garsine len- j cziaus namo sudege teipgi na- 
kiszki laikraszcziai. j niai Szimo Kamickio ir Pilipo

Tas pagarsinimas kaip gale- Į Szulio.
jo lenku laikraszcziuose in- [ Tieje ka dalibavo girtavime 
vykti kada-gi Mariampoles j bus paszaukti in suda ant isz- 
kliosztoriuje kunigu Marijonu j siteisinimo, nes per jiuju prie- 
nera apart vieno Senkaus, kiti j žaste nekalti vaikai panesze 
visi iszmire? Pavogta $6.5*00! teip baise smerte.
pinigu skirtu statymui ant ka- ■ Markevicziene po Ugnei din 
piniu koplyczios o to statymo: go ne žinia kur, o kaip ne ku- 
ten visai nėra. [rie mena, tai turėjo staigai

Asz žines gaunu isz tikru : iszejti isz proto ir bludžioje po 
szaltiniu kad dalykai yra visai. artimus kalnus. Susitarė kuo- 
kitoki negu “Žvaigžde” garsi- [ pa žmonių jeszko motinos kuri 
no isz lenku melagyseziu pase- [ netekus vaiku papaiko.
muši. Apie statymą koplyczios | Vėliaus.—Motere likos su- 
ant Mariampoles kapiniu nie- j rasta ir inteikta po prižiūra 
kas ne nesapnavo, bet kada ku t kaimynu o vyras guli pavojin- 
nigo Senkaus pinigai 2.4 tuks- Į gam padėjime ligonbuti. Vai- 
taneziai hankon padėti tapo kai liks palaidotais vienam 
jam kaipo per senam žmogui į grabe. Laidotuves ketina būti 
neiszduoti tada kunigas ka-! iszkilmingos ant kuriu daly- 
necz norėdamas iszsigaut sa- Į baus visas miestas.
vo pinigus, surinko nuo į 
rapijonu paraszus kad tie pi- j 
nigai esą ne jo bet parapi
jos sudėti statymui ant kapi, ig*įrpyke7kat 
niu koplyczia ir, pradėjo del I užkeike; uQ kad tu iu ak. 
fakto vežt akmenis ir plytas, I meĮ)i irgtum” bel ne tankei 
bet bankas ant to nepaisė ir tokg keikgmag iszgipildOi 0 
pinigus neiszdave, tada nuve- acziu Dievuij jog Dievag tokio 
žeszahn nuo kapiniu akmenis! inl0 nei8zpi]do. Ana die- 
ir plytas tai ir pavogti $6.500 !Da Wil]iama8 Feairhiller, 48 
sudėti statymui koplyczios but metu genumo ligoūbutije

Dfevo.
Popas iszklauses jiosios viso

pa- Pavirto in akmeni už 
gyvasczio.

Philadelphia, Pa.— Tanke)

Du pleszikai apvogė truki.
Ogden, Utah.— Du pleszi

kai sulaikė truki Southern Pa 
cific, užmusze viena isz tarnu 
o pažeido kita. Po tam pereja 
per truki apvogė visus pasažie 
rius kurie radosi pulmaniniuo- 
sia vagonuosia. Apiplesze tru
ki prasiszalino su vežimu.
Daugiausia iszkase augliu

Wilkes-Barre, Pa.— Su- 
predentas Berbey, nog Kings
ton Coal Co., apgarsino buk 
kasiklose No. 2, iszkasta dau
giausia anglių in laika metu 
už visas kitas kasiklas per 
metus iszkase suvirszum viena 
miliona tonu 1910 mete.

— Dienoje Szventes Kalė
dų, krikszczioniszkas svietas 
ta svarbia szvente praleido 
ne vienokiai. Philadelphijos 
Szvento Kazimiero parapijos 
klebonas kun. Kaulakis po 
misziu, pamokslą sakydamas 
graudino, draudė parapijonus 
nuo pasigėrimo, nurodydamas, 
girtuoklyste kokia žmogui ble 
di suteikia, neuždraudė kad 
visai negert svaiguliu, bet lie
pė prasergejo kad dabotųsi 
nuo pasigėrimo ir vaidynosi. 
Sztai bažnyczioj klausydami 
kunigo persergejimo, rokavos 
kiekvienas prasilenks nuo pa
sigėrimo ir vaidu, bet ne visi 
teip padare. Ramesnio cha
rakterio lietuviai, tai vieni sau 
namieje, tai pas vienas kita 
atsilankė pasisznekuczevo, isz- 
sigere, užkando visztienos, in- 
dikienos ir kumpiu, perleido 
metine szvente grąžei, rainei 
be jokiu vaidu, bet radosi ir 
tokiu kurie tolei ramybe jau
te, kol groge neinkaitino ma
kaule, kaip tik pajuto kad 
galvoje burzgė tai ir pasidarė 
mandruoliai, kytruoliai, ir dru 
tuoliai nei meezkinai girios 
sznioksztima pajutę pasiunta, 
teip tie biedni tūli lietuvėliai 
pradeja garbint savo protą 
muszesi, pjaustėsi, badėsi 
spjaudėsi ir nemažai plūdosi 
kol apramintoju nemate.

Tai ir paklausė kunigo geru 
pamokinimu!....

Vis tai atsitiko tarpe nusi
dirbusiu cukernese darbinin
kėliu gyvenancziu apie Reed, 
ir už Reed Str. 2nd and Front.

Žinodamas vienas magistra-
ant ko isz moteries burnos pra (]0 prje jįu 8Zturma nes abudu tas netikusi būda mus žmo- 
/l oi latemfin o t" ri reniai . i • • • • i " • • _ • _ — -  77 — 7 _ J L *  1  dejo iszejtinet visoki riksmai. ■ žmlintojai naršei atsispirinejo
Popas ant to ne nustojo, but ;r jokiu budu nesidavė suymti.____ _
nuolatos szauke o in trumpa Policije negaleilanm inveikti ra? bet sako- 7 '
laika žmonis paregėjo nusiste- žudintoju prasze pagialbos. kai poienderiai pagaus gir- 
beja, jog isz burnos moteries Pribuvo net 1500 palicmonu ir tuoli> taj bizuio buse invales. 
iszejo smirdantis durnas, ir su- 100 Žalnierių su trimi greit jr buvo 
prato, jog tai buvo velnias pa- szaunamoms armotelems ir ug-1 p ’ 
vidale durnu.—Ar tik ne bus nagesiai. Musztine tęsęsi utar-

niu, priesz Kalėdas teip sake: 
Dabar visai beveik biznio ne. 

po Cristmes

Gaila tu vargo žmonių, ku-viuaie uumu.—ai uk ne utis uagesiai. juutuuue irsesi mai- —.............................................. ....
tai “drukoriszka žąsis” rusisz-1 nyke per visa diena. Zudinto- rie sunkiai per dienas bedirb-
ku laikraszcziu. jai matydami, jog ne isztruks 

isz teip milžiniszko apsiaubi- 
Drebeji 111118 žemes. mo paty'S nusiszove. Visas svie 

Smarkus drebėjimas žemes 1 tas 8tebXsi- )°g du ,V-Vrai, ,ats.i- 
, , . . . , [spyrė tokiai myniai zalmenuketuose vietuose apie lurkes- l.r-' >• •• • . n ■ ii ii pabcijai.tan, Bosijo], padare daug ble-
dies ir yra sakyta kad daug1 17 ypatų SUdege bažliy- 
žmoniu pražuvo. Beveik visi ežioje.
kromaiir namai mieste Virė-; Mexico City, Mex.- Laike 
ny likos sunaikyti Szitam | ... „
mieste randasi 23 tukstaneziai apvalkszcziojim° per Naujus
gyventoju. Drebėjimas žemes 
atsibuvo Seredoj ir tęsęsi pu
ses adynos.

darni, nedasigriebia prie pa
sielgimu padoresniu negu pesz 
tynęs. Bet kaip pasieks dora 
būda kadangi labai retas cu- 
kerniu darbininkas skaito laik 
raszezius arba knygas?! Po 
teisybei jam nėra malonu skai
tyt, nes po iszdirbimo 12 ir 14 
valandų sunku darba, pavalgė 
skubinasi pult ant lovos atsil- 
set o ne skaityt, antra jie sun
kiai dirbdami darbininkai sa
ko— “Vot ka asz be mokėsiu 
už gazieta 2 dol. tai veliuk isz 
Treinerio pasiimsiu gorcziu 
sznapso, tai bus geresne nau
da.”

Tie kurie szitokiu prisituri 
nuomonių, placziai save ap
gauna tuomi, kad neinžiuri, 
jogei laikrasztis ar knyga, tai 
yra žmonijos daktarai ir gy
duoles.

Tegul tie rasztai buna kas 
žin kokios pakraipos, tai vis
gi ne vienas ne liepia nepado 
rei žmogui elgtis, bet nuo ne
padorumo apsaugoja; tai-gi 
skaitymas galim prilygint prie 
gyduoles jeigu tik skaitymas 
duodasi savo turini apcziuopt. 
Teisybe sakant, ne visi darbi
ninkėliai sunkiu darbu pagau
ti nieko neskaito, ir prie pesz- 
tyniu užsigėrė linkę bet turim 
isztart kad yra tokiais nemaža 
dalis.

Kas kitas su žmogumi užsi- 
gerusiu susitikti budo rames
nio, o kas kitas su girtu susi
tikti budo žiauraus. Ramaus 
budo pasigerelis, daug plepe- 
riuoja, o žiauraus budo pasi
gerelis priekabiu ir pesztyniu 
jieszko, su kuomi gėrovai mat 
ir laikuos didžiu szvencziu 
susitinka. Tas nepadorumas

. negalėjo, bet galėjo greieziau- kur radogi du metug>
nin Virai iraleio kUD'g° VinC° lengva virsdamas in akmeni,pinygai galėjo | Senkaug gurinkti 0 I B

šie bankoje, tai visu zokonin- 
ku Marijonu geležine kasa.

Gaila kad kunigu Marijonu 
Mariampolei buvusiu tiek 
daug pinigo t“ko maskoliams 
ant pazvanu. 1865 m. gavėnio
je maskoliai iszdalino ju žeme 
vien pravoslavams, turtus 
arklius, jauezius karves ir 
tus ju dvarelio rakandus 
pardavė: kunigai paspėjo 
ka apraszyti 80 margu potku- 

i zuose ant Augusto Vosydiaus 
isz pabaigų medinius namus 
szone szventoriaus ant brostvi- 
ninku perdetinio Kumelionise 
Senkaus, Laukus gi tu kunigu 
atėmė ir iszdalino Maskoliam 
Mariampoleje, Igliaukoje ir 
Miraslave, o dabar ant galo ir 
pinigus 24 tuKstanczius ban
kas, 6 tukstanezius 5 szimtus 
dol. kaptelėjo vagilius.

Apie isz 20 kunigu marijo
nu gyvenusiu Mariampoleje 
1865 m. ir toliaus ik sziandien 
likesi yra gyvi 2 kun. Senkus 
Marijonu kliosztoriuje kaipo 
liekana d a to zokonu ir Jurgis 
Kalesinckas Chicagoje perėjas 
jau in sveckuosius kunigus 
abudu seneliai ir jiems mirus, 
n epasiliks marijonu zokono vi 
soje Lietuvoje ir Lenkijoj teip 
kaip neliko ir kitu zokonu.

Senas Kapsas,

Baisi savzudinsta.
_ __  Scranton, Pa.— Isz priežas 

prapuolu- Toji ]iga yra žinoma terp dak-, ties nesutikimo su savo paeziu- 
Fotenmn. taru Laipo “sehleroderma.” le. Antanas Bestakas nutarė 

Kūnas Feairhillero nog kojų atimt sau gyvaste nepaprastu 
lia- vaivos buvo kietas kain ; budu- Sztal msidejas dinami

tini patroną m burna, uždege 
knata. Eksplozije buvo baisi: 
visi dantis iszbyrejo, žandus 
sudraskė ir galva sutruko ke- 
liosia vietosią.

t-y- 
ki- 
isz- 
tik

Statistikos bjuras Washing
tone apgarsino, buk 1910 me 
te likos išzkasta Suvienituosia 
Steituosia 58,674,208 tonu kie
tųjų anglių. Kietos anglis kas 
metas ženklivai mažinasi, pa
gal tirinejimus žinunu, ir ne 
užteks ant ilgo laiko kaip tai 
ne kurie tvirtina.

Žmonis po visa Amerika 
pradėjo apsvarstineti padėji
mą straikuojancziu anglekasiu 
Westmoreland paviete, kur 
straikuoja konia metas laiko o 
yra priverstais gyventi audek- 
linesia budykesia ir ne turi 
maisto. In taji straika randas 
ketina insimaiszyti ir priversti 
darbdavius ant atydarimo ka
sikiu.— Apie tenaitini liūdna 

jL-padejima straikieriu placzei 
apraszineja ilgus straipsnius 
laikrasztis ‘ North American” 
kas diena.

Ant Pardavimo.
Du arkliai, 2 riginai, 2 dar

binei vežimai, roges, boge, 3 
balnai ir 1.1 Gera proga pirk
ti pigiai. Atsiszaukyte ipas:

Geo. Vinckas
402 E. Raspberry Al.

Shenandoah, Pa.

Kūnas Feairhillero nog kojų ati“t gyvaste nepaprastu 
lig galvos buvo kietas kaip 
akmuo. Keli metai adgalios li
kos numestas nog karo ir nog 
to laiko ne turėjo pajėgu. Bu 
vo jisai reporteriu czionaitinio 
laikraszczio, paliko paczia ir 
keletą vaiku.
Treczes vyras savo pir

mutines paczios.
Willington, Kan.— Utarny 

ke myre czionais 81 metu Mi
les Park, kuris buvo pirmuti
niu ir trecziu vyru savo pa
czios. Apsipacziavo jisai 1852 
mete o 1876 iszkeliavo in Wes 
tus ant uždarbiu. Pati in ko
ki laika aplaike žinia buk jio
sios vyras likos užmusztas per 
Indijonus ir neužilgo isztekejo 
vela. Mete 1901 sugrižo Park- 
sas namon, radęs savo paczia 
naszle po antram vyrui. In 
metus po tam, Parksas pasili
ko “trecziu vyru savo pirmu
tines paczios.”
Moteriszki palicijautus.
Milwaukee, Wis — Czionai- 

tinis miestas in kėlės dienas 
turės pirmutini bobiszka pali- 
cijanta pagal Socialistu nauja 
administracije. Pana Edna 
Finch, aplaike taja garbe pa
silikti pirmutiniu “bobiszku 
palicijantu”. Jiosios privalu
mu bus sergėti dirbanczias 
merginas prie fabriku o jagu 
pasitaikius girta socialistą ves
ti in koza tai panna Finch jin 
be pardono teip-gi “pincz”.

UŽMUSZTAS LEKIOTOJAS.
Arch Hoxsey kuris ne senei iszleke in padanges su lėkio- 

jama maszyna 11,474 pėdu augszczio likos užmusztas per su
gadinimą savomaszinos kaip tai jau api tai raszem praejtam 
numari “Saule.”

*
S

•3!

Metus bažnyczioje arti San 
Louis Potosi per iszsivertima 
žvakes in sziaudus. Septinio- 
leka ypatų sudege ant smert o 
asztuonesdeszimts maž dau
giau apdege — daugiause mo
terių ir vaiku.

Smarki musztine.
Mexico, City.— Asztuonio- 

| lika razbaininku ir tris žalnie 
1 riai likos užmuszti laike musz- 
| tines praeita Nedelia arti San 
Felipe miestelio. Vaiskas no
rėjo suimti razbaininkus isz 
ko pasidarė minėta musztine 
tarpe dvieju pusiu.

Trumpi Telegramai.

§ Freeland, Pa.— Sugrįžęs 
isz kasikiu isz naktinio darbo, 
Stanislovas Saveikis, 
savo paczei “linksmo Naujo 
Meto” kryto ne gyvas.

§ Hampshire, Tenn.— Ne 
toli czioriais miestelije Cramp- 
sville, Obediah Jacksonas turi 
parszeli su dviem kojoms, vie
na ausi ant kaktos ir mažu ra- 
gucziu ant galvos.

§ Rocktown, Va.— Felik
sas Darner apvaikszcziojo su 
kaktuves 60 metu savo apeipa- 
cziavimo. Turi jisai 29 vaikus, 
isz tu randasi tik keturios 
mergaites.

darbo, 
isz tarė

ATSAKYMAI.
M. O. Wilkes-Barre, Pa.— 

Jago tamista turi koki ergeli 
su draugyste “Lietuvos Sūnūs” 
tai geriausia taji dalyka už
baigti juso mieste su advoka
tu. Korespondencijes in lai- 
kraszti api tai ne tinka raszy- 
ti o visuomenei tas neapeina 
suvisai. Gromata Szv. Juoza
po draugystei inteikem.

J. R. Port Chester, N. Y.— 
Adresas likos permainytas ir 
tamista daugiau ergelio ne tu
rėsi. Laikraszti siuntem ant 
seno adreso o tieje ka jin ap- 
laikinejo privalo būti duoti ži 
nia gromatnesziui o tasai butu 
permainias, nes ne turėjo ant 
tiek teisingystes ir isz to patis 
pasinaudojo.

Ant pardavimo.
Namai ant trijų familiju 

ant viso loto po no. 604 — 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (y j-)

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, P*.

bizni.be


asz
Petrelis Pit

Linksma buvo

Box 642

lietuvai

Dvi didumo

bonkute.

Daktariszka rodą siiincziame dykai per gromata.

ran

Elco Pr

Tik vasaros Petr

Prieis tam pilnai ūžsiniokeje 
ikaititojei, kas metas aplaikt 
^ovana puiku Kalendori.

Kaip didele tamista nori ? 
Del asztuoniu asabu. •

Mi pinsuej i para 

spinduliai prašiai

Mėšlam žodija guli puiki ga 
libe.

Malonus Dr. Hari-

ENTERED AT THE MAHAlf-OY CIT] 
PA. POST OFFICE, AS S E CON] 
CLASS MAIL MATTER ; • i .

Ir ant biznio labai suktas. 
Jagu kur yra sztornykas? 
Tai jau ten ii- mergų ne sto-

Lengvai Gali
Uždirbti §8 lig $20 ant nedėlios, per 
pardavimu draugams muso Rusiszlca, 
Herzogoviamian ir Dalmatian tabaka. 
Sampelis dykai. Raszykito ant adreso: 
European lmportingTobaccoGo>~e,>,'i",;ili,'l\"\2

Kokia nori, gali pasirinkti, 
Ir be baderio apsipacziuoti.
Ir isz tikro, gera mergins, 

Ne atsiszauks tokiam niekada 
Gal atsiszauktu ant juoko. 

Del jaunikio tokio.
Juk tai ne karves, tik ipergi-

Ateina salta 

niaukęs dangus 

liu pravirksta, 

relini pasidaro.

Nėra jam ta 

dangaus, dabai 

paczia szaltas t 

Petrelis, kad 

mirti, nesinori

Lindna-lindr 

Nebeszokint 

szvendrai pageli 

Salts, danga 

dienos trumpos, 

trtlini. Raliuoja 

Itia dūdele, line 

lekia dainele...

Žiema darbiu 

nieks nekenezia 

kalba-durnelė 

džia jis sn kitai 

giojasn jais p 

lizdu draskyti, 

gelton- snapin 

Kam juos kauki 

pit gyventi nori 

tėvu lekioja ir 

lindnsi šankia.

Biznieris ne per kas.... 
Ot, sau fune nori padaryti, 
Del merginu apsigarsyti. 
Kad jaunas ir dydelei bagi

Namine Mokykla.
GrtUintika angliezkcs kolbos moką 
ntis be mokintojo (apdalyta) $1 
Valku Draugas :,r,ia kaiP mokintis 
skaityti irraszyti be mokintoja loc 
Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo 10c.
ArltfUBtlka mokininmusi rokundu, su 
paveikslais (apdaryta) 35c.
Pinigus siuskit per money-order, adresas 

P. MIKOLAINIS, Box62. NewYork, N.Y.

■BALTRAMIEJAUS NAKTIS’
Yra tai romanas, tikrosios meiles, 

prancūzu svarbus tikejimiszki ginozai.
Labai indomios karalių, vyskupas, 

ir kunigu paslaptybes.
Iszskerdimas krikszczoniu tik viena 

nakeze 60 tukstaneziu. Paryžiuje ir 
dvieju mirsztancziu kalba—bedievo 
ir kataliko ir kaip brolis, broli del 
karaliaus užmusze.

“Baltramiejaus Naktis” didele 
knyga, labai žingeidi ir reikalinga 
kiekvienam perskaityti.
Preke 75c.
In audeklo drūtais apdarais $1 
Garsioji kita knyga “Raistas’’ $1. 
Gramatikas iszniokti angliszkai 25c.

Be Angliszkos kalbos Amerike, 
ne tik geresni darba negali gauti, 
bet ne pasipraszyti, tad reik iszmokt, 
busi laimingas.
Bet kuris ant sykio pirks prisiuneziant 
pinigus $1.65, apturės visas 3 knygos.

Siuncziant orderi, adresuoti:

J.NaujokasBr4«JM^N.,Y.

Oj tie tris karalei paliko le 
lukia, 

Viriszko sztamo beibukia,
In gera laika ant svieto atėjo 
Ba net dvi dienas bovytis ga-

Gera pavasa 

Vidudieni I 

lis gena savo 1 

lio. Czia jo g 

su vandeneli 

kranto szokii 

kai, o Petre 

baltu smilezi 

ri. Gera jam 

tina, upelis < 

ka, szvendra 

tum ka tai p 

tam prisilen 

tas malonus 

upelio vjnd 

garsiau suszl

Užraliūos 

ir dar jam Iii 

Pasigirsta plo

Del greito palengvinimo 
Atsitikimuose

Diegimo ir skaudėjimo 
Raudonumo 
Aptininmo
Lengvos karsztliges 
Kruvinos ir sustingimo isznarinimo,

Imk Viduriuosna
Aliejų Szvento Gothardo

50c. bonkute.

Mano brolis Antanas Lob:ckis pir
miau gyveno Alleght-ny, Pa o dabar 
nežinau knr ji’ pits ar kas kitas pra 
szau duot žine ant adreso:

P. L* b eki
Ilcmestork camp 3 

Spearfish So. Dak

— Ei, kūmai, ka ten veži?
— Malkas— atsake.
— Bet vežime ne malkos, 

tik szienas.
— Užtai, kad žinai, tai ne

klausk!

jos klausosi p 

linksmiau nar 

no opelio vand.

Ir taip gyrei 

Dienelis per ris

Mano dėdės Antanas Vaitkus, ir 
Jonas Duide abudu paeina i z Kau
no gub , Raseinių pav., praezau atsi 
szaukt ant cde3o:

J. Waitkus
101 Spruce et. 0.1 City, Pa.

Introligatorne.~->’ 
APD1BBTWE KNYGŲ.

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

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ar 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mahanoy City, Pa

Bus duotas kiek 
vienam kas nupirks 
pas mus Rusiszko 
Ta b ko, už $6.

Nieko nuo jusu 
daugis us nereika
laujame tik kad 
patartumėte savo 
draugams pirkti isz 
musu firmos tabaka 
Szitas Importuotas 

Fonografas 
yra padarytas isz 
geriausio metalo, 
turi didele nikeline 
truba ir labai gerai 
skamba. Turėdami 
musu Fonografa ga 
lite surengti namie 

puiku muzikos 
koncertą.

Užsuksite tik 
mašinėlė, uždėsite

pi.-CE

Ir paukszeziu 

rinitu, ir saul 

Tik vaikszczioja 

aro aveles. Vis 

kiekviena pasika 

jin isz ryto, bu< 

plota, tai ir vaik 

iki vėlybo vakar' 

namoinlys kur-i 

miega iki pat ry 

Linksma vasa 

pievos ir dirvos 

vairiomis golem 

dar in vairesniais 

ir ramunėlė balt 

le raudonoji, ir 

noji ir dar kit<

Mano teta Katrina Meszkioiene po 
tėvais Awižieniute p oina isz Suval 
ka gub Ludvinavo par. pirmiau gy
veno Najorke o ckbir nežinau kur 
praezau btsiezaukt anttdreso; (g o;) 

Nr*. M. Gencevioziene
Pana 111.

Petrelis nebe 

nei motynos Jt 

mena, Visuome 

na tik pas svetii 

sėdi keuonors 

jin paima, pas t 

o vasara kaimin 

tina Petreli, mm 

viatiek. Pasiilgs, 

skaiseziosios sau 

reidžio upelio ir

Szalta. Sniegą 

begalima užeiti: 

pusnynai, ne ne, 

eiti „eta knr: vi 

ssr szalta.

Sėdi Petrelis 

sitaja ir linksni

Inkalbinedan 

ralis imti pinigu 

O Petrelis tik su

— Pinigus! K 

gai? .Maitina mai 

asz czia pas teta 1 

dar man!

Kalbeje-kalbej, 

bd Morta jo pini 

0 jis tik sipsosi:

- Tai matyt ta

Mete taip smarkiai padusz- 
Kas ant aslos, kad gelumbe 
net sutruko ir isz vidaus iszle- 
ke balti pūkai ir viena plunks 
nele ant oro besiūbuodama pa 
lengva nupuolė ant balto Bal
kis kaklo

— Pone - paklausi karalie
ne rauzdama ir akis žemyn 
nuleizdama— kodėl norėtum 
mano neprietelius nubausti ?

— Nes myliu tave kara
liene! myliu už viską daugiau
siai ...

kokia galiu duotis kiekvienam turineziam Kosulį, l ždegima Spiovalu, 
Nusilpnėjimo Plauczu ir Gerkles, yra: imti ir naudoti gyduoles, apie 
kurie žinomo, kad kitem pagelbėjo”—Raszo ponia Katrina Komenda 
Box 317, Everson, Pa.— Mano vaikas turėjo dideli Kosulį, ale vis be 
pasekmes. Galutinai pamėginau ir daviau jam

Esu labai dėkin
gas už geras gy
duoles, kurios man 
pagelbėjo nuo už
sikrečiamos ligos, 
nes vos penkiolikę 
dienų pavartojau 
ir jau jaučiuosi ge
rai. Labai dėkin

gas už gera daktaravimą.
I). POPOVIČE, Model Farm, Pa- 
schall, Philadelphia, Pa.

— Karaliene!— atsiliepe 
karsztai,— trokszcziau idant 
tos paduszkos butu tavo ne
prieteliais, nes tuokart ture- 
cziau pdoga anas nubausti!

nos,
Jeszkoti ne gali niekados, 
Reike viena antra pažinti, 

Ant užsaku duoti
Ir apsipacziuoti!

Amerikoniszkos merginos virti ne moka, 
Tik kramto cziuguma ir naktimis szoka, 

Vyrai nog darbo alkani pareina, 
Vakariene pasivėlinus, sudegta kiauliena.

Turi patis prie pecziaus stovėti, 
Ir viralo pauzei pridaboti,

— Kur josios vyras

Mano kaimietis Stanislovas Gub 
liauskis, pa*-i a isz Kauno gub, Ri 
Bainia pav., pirmiau gyveno Wauke
gan, Ill. d bar girdėjau ten kur apie 
Chio'ga, jii pats ar kas kitas praszau 
duot ž ne ant adreso:

P. Kundrot
949 S. Grigory st. R ok ford, 111.

Dovanai.
Prisiimsime kiekvienam la

bai gražu kalendorių ant 1911 
meto, kas prisiims savo adresa 
ir už 2 centu marke. (y j.)

Bishoffs Banking House.
287 Broadway st.

New York N. Y.

BALSAMAS' 
PALUCZIAMSVyrelei atėjo ligones landyti 

Kad priek tam ir dyvus pa
matyti. 4

Rado prie ligones ir merginu
Tosios, szirdeles mano, priki

bo prie vaikinu.
Kepures nog gaivu nutrauki-

Pajieszkau sau merginos ant apsi- 
vedimo, \idutinio ūgio, mokanti 
angliszkos kalbos nejaunesnea kaip 
24 metu ir nesenes kaip 27 a»z esc 
28 metu tenomo, vidutinio ūgio, dir 
bu virszutinem fabrike meldžiu atsi 
zaukt ant adreso:

Wm. S z vedas

— Girdėjau kad myli kara
liene Candace- paklausė pasa
kyk man tik praszau tikrai: 
ar ji yra už mane gražesne?

Baltazas parpuolė priesz ja 
ant keliu ir atsiliepe:

— Gražesne? Karaliene! ar 
tas galima ?

Balkis pakilo ir pabėgo be- 
sijuodama.

Ta diena Eliopijos valdovas 
vakarieniavo su Sabos karalie-

rnKNUMEKATA KASZTU»JC‘
ABt clek> meto K.bi 
•iK pusei meto 1.21 
mK hetveocOto rneto ėf

MJRGPA -Morfje >8,51
Aaffljr kr Sekottte 15 sb 
Prustu 15 m

Prieez spąviedni Mare 
ke:— Sziandien, mama, 
nereikalauju praustis.

Motina:— Delko?
— Mare:— Nes kunigėlis 

kapelionas sake, jog žmogus 
po spaviednei yra teip czystas, 
kaip lelija.

Čia viršuj kalba žmonės, kuriems aš pagelbėja!!, taip ir Tau skaitytojau galiu 
padaryti kaip ir kitiems.

ERGEK1S nuo New Yorko didžiausio humbuko „Instituto", kuris garsinu mirusį daktarą su rabino „jermulka" ant 
,1 vos, kaipo gyvą daktarą ir buk gydąs ligonius. Tas židelis jau šeši motai kaip numiręs ir lodei negali sergančią gydyti: 
i numirėlį reklamuoja, buk jis parašęs knygele ..Vadovą į ligą” (žinoma, ir į kišeniiį), tai ir neteisybė. Ta knygelė išpe- 
ia daug vėliaus po smorties ano rabino, kuri apart iš kitų, paskutinė dalis išvogta, perspaudinta iš kunigo Geručio knygos 
Sveikata”. Kas vagia, tas ir meluoja; tai melagiams negalima tikėti!

“Gailiuosi tik, kad ucdasižiiiojau 
apie ta dide gyduole daug pirmiau.”

Yį Su džiaugsmu pri- 
, siunčiu savo paveik- 

3/ slą ir didelįdėkingu- 
/K mą už išgydymą ma- 

\ j no vydurių ligos, iš-
bėrimo kūno, blogo 

/ kraujo, sutinimo ir 
skaudėjimo blauzdose. Dar kartą 
sakau, nemažai esu dėkingas už 
sveikatą. Jos. Turkeviče. 695 Sher
idan Road Canal, Wilmette, DI.

— Ponas turi saugoties: pa 
sakojama, kad toji moteriszke 
su ežeru pagalba palenkia prie 
saves žmonių szirdis.

Baltazaras pasiliko abu vie
nu su Balkis: bandė kalbėti, 
ale žodžiai ant jo lupu akmene 
jo; tylėjo o duszioje jaute bai
me idant tuo savo pasielgimu 
neužrustinus karalienes. Ale 
Balkis neturėjo szirdyj rūstu
mo: linkterėjo su galva ir mei
lingas nusiszypsojus tarė:

— Buk pasveikintas pone, 
sėskite szale manes.

Tai pasakius, su pireztu ku
ris savo rožiniu skaistumu bu
vo panaszus saules spinduliam 
parode purpurines paduszkas, 
gulinezias ant aslos: Baltaza
ras nutvėrė paduszkas in ran-

szta bokszta, jog jo virszune 
menuli sieke.

— O asz maeziau teip žema 
bokszta,— atsako antras— jog 
jo visai nebuvo matyt.

Pirkėjas praszo kupeziaus 
lempos Kupczius klausia:

voliuka, ir galėsite iszgirete gražiausias tauti^zkas, darbininkiškas ir kitokias 
dainas, isztraukas isz ojera ir < neiccziu, žaidimą visokiu instruo.entu pavieniu ir 
orkeslroje. Klausant tai viską bus malonu ne tik juns ir jusu šeimynai, bet ir 
jusu pažystamiems ir kaimynams. Musu Fonografas yra geriausias, koks tik 
dabar gali būti. Už toki Fonografa užmoketumet mažiausi $12. Mes duodame 
jums ta Fonografa suvis dykai. Prisiuskite tik 50c. markėm ir mes atsiųsim jum 
geriausio Rusiško Tabako už $6 ir ta Foncgiafa draugie su voleliais ir nurodymai 
kaii> reikia apsieiti. Apturėję tai per Ezpiesa, užmokėsite likusius $5.50.

Namie galite iszbandyti musu Fonografa, o jaigu jis jums 
nepatiks, tai galite sugražint mums Tabaka ir Fonografa, o 
mes sugražinsime jums visus inmoketus Piningus.

Szi Dovana yra suptantama ir puiki, nėra czia jokios rizikos, taigi naudokitės, 
pamatysite, kad busite užganėdinti. Parearga: praezomeneeuliglternuBuflrmaBu kitom 

ENGUS H ASIATIC T OBACCO CO.

Balkis apsiszluoste aszaras 
ir užsimislijo, o po valandėlei 
tarė:

— Norecziau dasižinot', kas 
tai yra baime?

— Kas yra baime?—paan
trino Baltazaras, nesuprazda- 
mas reikalavimo.

— Taip yra—patvirtino — 
nuo seniai troksztu atsirasti 
bent kokiame pavojuje, bijo- 
ties; bet nelaime! dievai ir žmo 
nes užkenkia mano tiems trosz- 
kimams, apsupdami mane nuo 
latos savaja globa., Kaip tai 
turi but miela jausti baimes 
drebuli, pakilanezius ant gal
vos plaukus...

Apsikabino už kaklo juoda 
Karalių ir melde jo liūdnai:

— Jau prisiartino naktis, 
persiredykime ir eikime in

Širdingai dėkavoju Dr. Hart- 0. 
manul už Išgydymą ligos skaudė- 08 
juno po krutinę, sunkaus kvepar ' ■
viino, širdies ligos, nes nors kiti 
neįstengė išgydyti, o Najorko 8ar- 

y lai anų Institutas tik sunkiai už
dirbtus mano pinigus viljo; betr 

Dr. Hartmanas, kad išgydė, tad jam ir dėkin
gas; tai nrisiunčiu paveikslą, kadį laikraštį pa- 
talpyti. ANT. J UŽKELIA, P. O. box 2,

DU BOIS, Pa

— Laike mano keliones ma 
cziau viename mieste teip aug-

Sostapilis juos nustebino, 
tos krautuves didelei, o jose 
prekes blizganezios aukso ir 
blizgalais, gatves be galu už
imtos vežimais, žmonėmis—tas 
viskas jiems buvo didele nau
jiena.

Sustojo priesz marmurinius 
karalienes palovius.

Karaliene Balkis pasveikino 
juos ant kiemo, kurio stogas 
buvo paremtas ant jaspiso pi
liorių, kur szlamejo vandenio 
czirskynes, iszliedamos rožini 
vandeni ir tas puldamas in ba
seinus pavirzdavo in perlus, o 
tie perlai iszplaukiodavo in 
visas puses. Baltazaras atjautė, 
nepaprasta savyj susijudini
mą: turėjo juk prieszai save 
ar tai žemes gyventoja ar tai 
kokia dievaite?

Magas ir kambarininkas, 
pasiklonioje, iki žemes kara
lienei, pasitraukė: pirmutinis 
nepamirszo persergeti Balta- 
zara:

Kitus kartus Etiopijoj viesz 
patavo valdovas vardu Bal
tazaras, kuri Grekai vadinda
vo Seracenu, žmogus teisingas, 
tobulas, gražaus veido, norints 
juodo kaip anglis. Trecziuose 
metuose vieszpatavimo skaitė 
dvideszimt antrus metus am
žiaus ir tada taigi nusprendė 
aplankyti garsia savo grožybe 
karaliene Sabas, Balkis. Jau
nam valdovui kelionėje ^drau
gavo: didžiai mokintas magas 
Sembolitis ir kambarininkas 
Menliora, o paskui juos seke 
septynias deszimts penki ver- 
bliudai aplioduoti cinamonu 
mirra, aukso smiltimis ir slo- 
niaus iltimis. Laike tos kelio
nes magas pasakojo ponui 
apie amuletus ir galinga intek 
me planetų ant žmogaus liki
mo kambarinnikas-gi dekle- 
mavo jam poezijas. Baltazaras 
neklause nei vieno, nei antro, 
bet žiūrėjosi sau in šakalius, 
kurie szen ir ten po smileziu 
pustyne sukinėjosi.

Po dvylikos dienu kelionei 
karavanas pamate Meribo dar
žus, Sabos sostapili, o traukda 
mas tarpe tu kvietku gojų, pa
mate szokanezias mergaites po 
granatais.

— Szokis yra iszmintybes 
neprieteliu—patemijo Semboli

Mano brolis Edwardas Jeaonas 
paeina isz Kauno g b. Panevėžio 
pav. Lonkavoa voios. Maguozoniu 
kaimo jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso (901 °0 

Jnc. Je^unas
Box 82 E. Hampton L, I, N.Y.

VAb UŽ81KASZ0 “BAULB" IR “kdlNKBltz 
VALANDA" IR PILNA J ŪŽ MOKA

UIIRIKE__________   |8.O
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Pajietzkau sau razumi 
tęs aut apsivedimo nejiu 
16 metu amžiaus ne rei 
22 metu amžiaus b:edna ar bagota 
bet turi but x-azomua ir patogi asz esu 
22 metu amžiaus 8 metai kaip ameri
ke moku grąžei hetuviszkai ir angele 
kai kalb't, ir bit*ki lenkiszkai rueisz- 
kai ir vokibzkai. amatas mano stalio 
rysią, esu patogus jaunikaitis esu 5 
p'du 8 c iliu sveriu 176 svaro; dabar 
nupirkau gyvenimą už $160,900 tai 
asz noreczia gaut gera gaspadme kn 
ri atsiszauks apluikys visa rukunda ir 
maco fotogr. f-ja meldžiu atsis-zaukt 
ant adreso:

J. N, Kūne
Winter Park Fla.

Kad penkis dolerius duotu 
norėjo.

Tai mat, mergele, pernai juo
keisi,

Isz vaikinu, visaip szaipeisi; 
Visi del tavęs buvo ne tikia, 

Ant juoko nebagai pasilikia.
Dabar ka norėjai gavai 

Tai del tavęs labai gerai! 
Del visu dabar pasakysi, 

Kaip pasitaisisi:
Mergeles vyru ant juoku ne- 

laikikime,
Ba paezios ant juoko pasilik

sime,
Ymkite vyra, kokis atsitaikys, 
O svietas jus ant juoko ne lai-

Henejlnis Rasztis "Llsksa! Valanda'
1MEK1K1 IBI BKTO.
IBGL1JI_____________

ICSUB..
X>S81».

Naktis buvo tamsi, ale ka- 
liene tamsos nebijojo. Nusive
dė Baltazara praston, neszva- 
rom kareztamon, pilnon girtu 
darbininku; vieni knarkė po 
stalais, kiti baigė gerti, kiti-gi į 
vėl barėsi ir peszesi.

Palubėj kabojo džiovintos 
žuvys; Balkis anas pamaezius, 
tarė savo draugui:

— Suvalgykime jas, apipy 
le trintais cibuliais.

Baltazaras iszpilde keista 
karalienes reikalavima, o kada! 
paduota žuvys, su apetetu jas' 
suvalgė. Valgydamas paskuti-! 
nius likuczius atsiminė, kad su' 
savim pinigu neturi; tas vie
nok jam nepadare rupesezio: 
atsikėlė, karalienei pamojo ir 
norėjo išzeiti isz kareziamos 
neužmokejes, ale jiems kelia Į 
pastojo gasp idorius, sakyda
mas, kad neužsimokejusiu sve- 
cziu neiszleidžia. Etijopas su 
kumszezia parkirto gaspadoriu I 
ka pamate jo prieteliai, ant [ 
uepažinstamu tuojaus su pei-1 
liais szoko. Baltazaras tuokart j 
nutvėrė kampe stovinti gelžga- j 
Ii ir tuo įnagiu tris užpuolikus 
ant vietos paklojo.

Apsigynimas buvo pasek-1 
mingas: kereziamninko priete
liai jau bijojo lysti prie naujo 
Herkuleso, tiktai isztolo in ji j 
mete, kas kam papuolė 
kas. Paskiau kas toksai priesz 
Baltazara nutvėrė gera inagi; 
varini katila, kuriame virė vi
sas avinas. Katila paleido ir 
szis susmuko ant Baltazaro 
galvos ir perskele jam kausza. 
Jaunikaitis valandėlė stovėjo, 
nežinodamas kas veikti; atsi
kvepės nutvėrė katila ir pa
leido ji užpuoliku tarpan.

(Toliaus bus).

miestą; gal laike musu vaiksz- 
cziojimo mano troszkimai isz- 
sipildys.

Jaunikaitis be jokios abejo
nes sutiko.

— In mano paloviu rytus— 
tarė tada Balkis, pasižiurėjus 
per langa ■ miega ubagas; su
mainyk su juo drapanomis; 
tiktai skubinkis, nes ir aszgrei 
tai persiredysiu.

Iszbego greitai isz kambario 
plodama delnais del džiaugs
mo iszreiszkimo, o Baltazaras 
nusimetė auksu siuvinėtus ru
blis, o apsivilko ubago sudris
kusiais.

Netrukus sugryžo ir karalie
ne su darbininkes rubais apsi
siautus; nusivedė Baltazaraper 
paslaptingus karidorius in du
rie ir tuojaus su savo draugu 
iszejo ant gatves.

Nieks negali pervirszyti 
Severos Baisumui Gyvumo 

Nog visokiu nusilpnėjimu 
Ypatų silpnu pasenusiu 
Motinu nuvargusiu savo priderystesc 
Merginu iszblyizkusiu, aniemišku 
Paveikt laneziu 
Nog užkietėjimo.

Milaszirdiste privalo būtie 
teisingiste drutesnio priesz 
silpnesni.

— Asz buvau tokiame krasz 
te— pasakojo vienas kareivis, 
kur upes yra teip placzios, jog 
ant vieno kranto stovėdamas 
negali matyti antro.

Antras atsako:— asz buvau 
tokioj žemej, kur upes teip 
siauros, kad turi tiktai viena 
krauta.

Mano dede Petras ezesnavieziuf- 
paeina isz Suvalkų gub. Naumies- 
czio pav. Svet lizino gruino Puidoku 
kaimo j’8 pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adre o:

L Sa'czykas
lnf ernatiocal Falls Minn-

Ona ir Agota Strim deziute’, paei
na iez Suvaiko gub., Wladiilawowo 
pav., Leisnislvos gmino tnrbut abid
vi ženotos praszau ats.Ezaukite ant 
adreso:

F. Nr munaitis
86 Crosby st. Grand Rapids, Mich

Mano iik*as brolis Kastantas Rcd- 
za ir pusbr< lis Vladitlovas Rtdza pa 
eina isz Kauno gub., Raguvos volos. 
Trakiniku sodž nu« ir pusbrolis Jero
nimas Gauniszka Troszkinu volo?, jie 
pats ar kas k.tis praszau duot 'žine 
ant adreso: (to J06)

Iz. Rudis
830 Cherry al. Braddock, Pa.

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT: 
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas mane, 
aŠ pagclbCSlU ! nC8 esu senas daktaras,pažistu ligas ir žinau kokie vaistai ge
riau pagelbsti A RAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš daug- sergančiu perleidžhi ir 
turiu didelį pasisekimą, geresni ne kaip koks kitus New Yorko daktarus. Aš esu pa

gydyti Ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras daktarus gali pa
lydyti teip kaip aš darau; ir pačhį gydynin paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:

Tegul bus pagarbintas, Jėzus 
Krist us!

- — Tai-gi teisybe—kalbėjo 
į jam graži gaspadine, paduoda- 
ma krisztaline taure, pilna vy- 

i no—kad karaliene Candace 
' nėra tokia patogi, kaip asz ?

— Karaliene Candace yra 
juoda—atsake Baltazaras.

— Skuros spalva nekenkia 
niekam būti gražiu—patemijo 
karaliene Balkis.

Jaunikaitis nutvėrė jai už 
ranku ir szirdingai pabueziavo 
in kakta. Kada potam pasižiu
rėjo jai in akis, persitikrino, 
jog ji verke. Jis pradėjo ja ra 
minti maloniu balsu, taip kaip 
daro nesziotes su apsiverku
siais vaikais; vadino ja savo 
kvietkele, savo žvaigždute ir 
kitokiais meiliais vardais.

— Ko verki ? — paklausė 
liūdnai. — Ka turiu daryti, 
idant tavo akys apdžiūtu ir 
pasižiuretu blaivai, kaip tai 
pirmiau? Pasakyk man, viskas 
del tavęs esu pasirengęs pada-

Daugelis raszo teip; * 
Kad jiam mergina pajeszkoti, 
Gal kokia, norėtu pasigodeti, 
Už jauno biznierio iszteketi; 
Kuris turi trisdeszimts meta, 

Tai katra teketi turi advokata, 
Tegul kagreieziausia gromata 

raszo.
Pas jiji ir api norą apraszo. 

Asz mislinu, jog vaikinas jau
nas,

Kad sergi, tai aš esu daktaras, ir vietoje kar kitur, kreipkis prie manąs, ač duosiu vaistus nuo bile ligos u 
minoklninms kaip vartoti ant sveikatos. Ateik ar parašyk pas mane prigimtoj kalboj.

RAŠANT ADRESUOK MAN:

DR. F. HARTMANN, 231 nuwvork city,n.y. 
OFISO VALANDOS: kasdien nuo 11 iki 5 po piet. Nodeliomis 10 iki 1 p. p. Vakarais Panedelyj ir Petnyčįoj nuolikl^

— Pasakyk man pone, ar 
tavo sostapilio szuliniuose ran
dasi gerymui ganius ir sveikas 
vanduo ?

— Ale-gi taip...— atsake 
Baltazaras nusistebejes.

— Man žingeidi! pamatyti 
taipgi kaip Etiopijoj dirbama 
konfitūrai isz rožių?

Jaunikaitis nesuprato, ka 
reiszkia tie klausiu'ai: Balkis 
reikalavo atsakymo, taigi kiek 
turėjo supratimo, pasakojo 
savo kraszto virėju sekretus; 
ji vienok nedave jam dabaig-

i Da priminsiu api be-usius, 
Api tuosius plikalupius,

j Ne kuriems teip tas indure, 
Jog ant manias kreivai žiuri.

Ne kurie jau usus augina, 
Ba žino, jog ūsai veidą dabina

O jagu teip visi padaris,
■ Tai szirdeles kitaip iszrodis.

Valkelei, kad ir usus nusis- 
kusyt,

Tai vis amerikonais nebusyt, 
Ba turėtum ir liežuvi nusi- 

pjauti,
Ir kitoki protą gauti.

Jago davadnei užsilaikysi, 
Žiotis savo suvaldysi, 

Bjauru žodžiu ne plaukszti, 
Tada panoses ne brazduosite. 
Kitokia nuomone api usus gau 

syte,
Asz ant savo katino persitik

rinau:
Ėmiau jam usus nukirpau, 
Tai kateles ant jo ne nežiū

rėjo, 
Szalin bego ir niurnėjo.

Ne turėti usu, 
Tai mada prūsu, 

Ajrisziu, 
Cziutabakiu.

Kame ir szuo be uodegos, 
Ne iszrodytu grąžei niekados, 
O žiūrint ant neusuoto vaiko, 
Kožnas da už snargliu laiko.

Mano dede Mikolas Raukįe 15 me 
tu kaip amerike paeina isz Kauno 
gub. Riseiniu pav. Wervirinu para, 
ji, pats ar kas kitas praezau duot ži
ne ant adr. s ; (901 °l)

A. Lukas
Box 86

Mar.o brolis Franoiszkue Teezku, 
Angnstinas l)em,zoze Kazimiera, 
it Frato'fzkus Szeipa viei paeina isz 
Kauno gub, Szauliu pav. turiu svar 
bu reikalą jie pats ar kas kitas pra
ezau duot žine ant adreso;

J. Tiezkus
95 Pardee et. New Haven Conn.

Pasisekimas jo buvo stebuklingas. Greitu laiku visoki 
užgul mai isznyko. Kvėpavimas stojosi lengvesn’s ir 
kosėt sustojo visiszkai. 'fe ppat mana kaimynas negalėjo 
iszsigydti užsisenejtįsio Kosulio ir ligos ant Plaucziu 
koliai nepasakiau jam, kad imtu ta Balsama. Beviek 
per tris dienas užsisenejusiš kosulys visiszkai sustojo. 
Ant mano užklausimo apie jo sveikata atsake:

HARTMANN
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turi didele n.ktxe 
troba ir labai pni 
^imla. Turedfcj 
mtu Foongrala n 
lite surengti na- « 

pu iku meilia 
knutiu.

Mfeti 
wasrede, uiiše

įsi 8 s tautifikv, dari icinki'dit ir t:;rjĮ 
ežiu, Uidima rinkių imftuaitDpirig-j 
n: a lotu cetikjuiirjtaaūjnį 
Muso Fctcmfe na ftrinmi Lfa fl 
u ž mokėti teet nataifll Ufsdncdm 

išimkite tik ■ (e. mi’ittj ir tęs iKi-cim 
. F< >ccgiafa tarp n rolta irmwinnij 
er Espies, utafsče lihsu« 50 ’ 
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? — Kaip didele tamista nori!
— Del asztuooiu asabo.

’ Milaszirdiste privalo I®, 
teisiogiate drutesoio [iries 
silpnesni. Del muso vaiku.

Petrelis Pienienelis.
I.

Linksma buvo vasara Petre
liui!

Ir paukszcziukai linksmai 
cziulba, ir saulute szvieczia. 
Tik vaikszczioja jisai paskui 
savo aveles. Visas jis žino, su 
kiekviena pasikalba. Induoda 
jam isz ryto, būdavo, duonos 
pluta, tai ir vaikezezioja su ja 
iki vėlybo vakaro, o parginęs 
namo inlys kur-nors in siena ir 
miega iki pat ryto.

Linksma vasara laukuose— 
pievos ir dirvos pasipuoszia m 
vairiomis gėlėmis, kurios žydi 
dar invairesniais žiedais: ežia 
ir ramunėlė baltoji, ir aguonė
lė raudonoji, ir vasikele mėly
noji ir dar kitokiu daugybes 
auga.

II.

OA į
Kosulį. Uždegimą Spiovaln, 

uiti ir naudoti gyduole,apie 
szo ponia Katrina Komeiila 
rejo dideli Kosulį, alelis K 
u jam

tįsoki 
irs ir 
lalėjo 
tucziu 
leviek 
b.

Gera pa vasari lankose!
V idudieni Petrelis-piemene- 

lis gena savo kaimene prie upe 
lio. Czia jo gyvuliai geria ve- į 
su vandeneli, maudosi, ant 
kranto szokineja jauni avinu
kai, o Petrelis guli sau ant 
baltu smileziu ir augsztyn žiu
ri. Gera jam taip saulute, kai
tina, upelis eziurszkedamas te
ka, szvendrai szlamena, tary- j 
turn ka tai pasakoja viens ki
tam prisilengdami. Papus szil 
tas malonus vėjelis, sumargis 
upelio vandens pavirszi, dar 
garsiau suszlames szvendrai.

Užraituos dūdele Petrelis, | 
ir dar jam linksmiau pasidaro. 
Pasigirsta plonyte skardi dai- j 
nele, ir rodosi Petreliui, kad 
jos klausosi paukszteliai, kad j 
linksmiau narsto žuvytes gry
no upelio vandenyje.. . .

Ir taip gyvena Petrelis-pie- 
menelis per visa vasara.

pilkus delsius, Petrelis vėl 
atgijo, vebalinksmejo. Iszei- 
na jis ir ajseda prie p'rkios 
priesz sau ir užraliuoja savo 
dūdele, pksma Petreliui: 
aiszkei sziezia saule, szilta, 
medžiai spgsta. ... Gera!

Karta tp sėdėjo Petrelis ir 
dūdavo. Iiksmai, kaip vever 
sėlio anksryta, leke jo skar
di daineleVisi sodžiuje kru
tėjo. Vien labai turtingas' 
ponas važio per sodžių. Be-' 
važiuojanfežimo aszis nulū
žo. Suradckalvi, ir pradėta 
aszis taisyt Tuo tarpu ponas 
vaikszczioj'po sodžių pirkių 
žiūrinėjo, llbejosi su moteri
mis, vyrais'vaikams pinigu 
davinėjo.

O Petrelivis raliuoja ir ra
liuoja. . . .

Priėjo irfrie jo ponas.
- Kas tie iszmoke duduo 

ti?
Petrelis Klauso ir vis ra

liuoja.
— Kas t tave dūduoti isz

moke?— v< paklausė ponas 
ir paėmė jiuž rankos.

IszsigandPetrelis, iszniete 
dūdele ir k.tik neapsiverke.

— Nieką Kas jin mokys! 
Pats vis dujoja, — atsiliepe 
už Petreli te,— tai piemene-

Bet atėjo ruduo. Pagelto 
Įmiszkas, žole susitraukė. Ta- 
J rytum susirgo Petrelis. Jau j 
neberalineja, sėdi pas pirkia 
ir verkia Petrelis. Atėjo ir 
baltoji žiema, ir labiau Petre
lis nulindo, susirgo....

Nebeatgaivino jo ne pava
sario saulele— numirė Petre- Į 
lis, numirė liuosasis veverselis. i

Sriuvena upelis, paukszcziai 
cz’ulba. Naujas pienienelis j 
paskui kaimine vaikszczioja. | 
Visi užmirszo vargsza Petreli.! 
Tik szunelis liūdnai staugia ir 
szvendrai prie upelio szlame- j. 
na, daina dainuodami apie 
Petreli, linksmąjį veverseli.

Kada k įmygąs atva
žiuoji* iii Siberije.

sama I'latitziams. Gad p 
tai “Severo?.” Reikliai

negali pervirszyti
Baisumui Gyvumo
visokiu nusilpnėjimą 
tu silpnu pasenusiu 
nu nuvargusiu savu priderystes 
rinu iablpikus u, auieoisku 
ikitaneziu
užkietėjimo.

iže. <*hz

SEGANČIUS SAKIU:

III.

Ateina szaltas ruduo apsi
niaukęs dangus smulkiu lyte- 
liu pravirksta, ir nuobodu Pet 
relini pasidaro.

Nėra jam mėlynojo giedro 
dangaus, dabar jis tapo rustu, 
puczia szaltas vejas, ir mano 
Petrelis, kad nesinori žemei 
mirti, nesinori lapams suvysti.

Liudna-liudna.
Nebeszokineja avinukai, 

szvendrai pagelto.
Szalta, dangus apsiniaukęs, 

dienos trumpos. Nuobodu Pe
treliui. Raliuoja jis savo skar
džia dūdele, liūdnai— liūdnai 
lekia dainele....

Žiema dar blogiau. Petrelio 
nieks nekenezia sodžiuje. Visi 
kalba— durnelis jisai. Nežai
džia jis su kitais vaikais, nebe 
gioja su jais pavasari varnu 
lizdu draskyti. Gaila Petreliui 
gelton- snapiu paukszteliu. 
Kam juos kankinti? Juk taip- 
pat gyventi nori, ir motyna su 
tėvu lekioja ir taip liudnai- 
liudnai szaukia. .. .

IV.

Petrelis nebeturi nei tėvo 
nei motynos Ju jau nebeatsi
mena. Visuomet Petrelis gyve 
na tik pas svetimus. Per žiema 
sėdi keno nors pirkelėje. Kas 
jin paima, pas ta jis ir gyvena 
o vasara kaimine gano Mai-

it ar parašykit pas
as, pažįstu ligas ir žinau kokie it4* 
•dėl. kad aš daug M*rcanfi^^ir 
lu kitas New Parko daktaras 
ad sergi tad tik geras diltArt>^l*' 
gurno liudija:

art

kin-

nan

gos, 
liką 
>jan r*i
'ge-
kin-

Malonus 
manai: 
Sodia^ 

nWiuawF*® 
slą ir dii-i6^ 
m'ąuii^ 

no vydniij< 
bėrimo P4 
kraujo,

skaudėjimo blauzdose, 
sakau, nemažai esu d**1’ 
sveikatą. Jos. TurkovKi^^rT 

idan Road Canal,

p Ir Tau skaitytoj*!^11

P»-

jh" m' 
s į daktarą su rabino 
imiręs Ir todėl negali serga# 
itį). Ui ir neteisybe. Ta toj!** “ 
perapaudinU iŠ kunigo Gertb®

s, it duosiu
>!• ’

4 StrM 
ww york cm*

|£)RE.eeoj.LJfj§
uždėtojas.

tąpo pripažinta per visus 
kitus Profesorius, kai|>o 
Didžiausia knygą sveika
tos! S visų kitų, kada 
norintsparašytu per kokį 
norints daktarą.

Nėra daktaro , kuris 
duotu Jums tokią knygą, 
nes ne turi atsakančio su
pratimo, kaip parašyt.

Dovanai! Prisiųsk 10 
centų markėmis apmo
kėjimui siuntymo lėšų, o 
.. apturėsi tą knygą 

Dovanai.

Daktaras yra geriausiai 
žinomas, per atliktus jo 
darbus.

Dro Collins’o garsingą 
knygą

VADOVAS
IN

SVEIKATĄ

323-235 W. CENTRE ST..

...NOTARIUSZAS...
APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
Didžianse Lietuviszka Agentūra. Kantoras Bankinis 

ir Pardavisto Szipkorcziu ant Visokiu Linijų.
IVAH/! NOY CITY, PA

Parduoda Szipkortes ant visokiu drucziausiv 
geriausiu Laivu. Siuncze Fiuingui in tiesi, 

dales Svieto greieziause ir pigiause. Visi bar 
kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.

Iszduoda Dostovierene del tu ka nori savo 
dali Lietuvoje kam pavesti

Del Draugysczlu pristatau pulkas Szarfas. 
Juostas, Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir 1.1, 

Su kokiu nors reikaln kas-link Szipkorcziu, 
Piningus ir t. t., laižykite pas n ane o aplai 

kysittteisirgaatbakym i .

P. V. OBIECUNAS & CO.
[ALL NATIONS HEPOS11 BANK]

( or. 12-th & Csrsou Sts. Fittslnrg, Pa
—♦--------------- ♦--------

Musu Vienatine Lietuviszka Fanka fu kapitolu $75,000.00 
landasi jo j nežinia A alstijos Ptnnfiylvamjos. Užrubežinb 
kapitalas $40,000.00. Leenas nan as vertas $150,000.00

Mes priin an e piningus ant Iaczedi.n o ir mokame pt 
4-to jrccenta hoc szin to. Siunczieme piningus in visisdali* 
svieto ir |aidv<dane I aiva-kortias ant visokiu linijų.

N'ūsu lankoje landasi tam tikia Rejentalna teipgi ii 
l ?nd ežiniu I lovų ksncelaiija, kurios Rejentu yra pat> 
1A.Cliecunas organizatorius tos Ianko&

Frei] kites su vibokeis reikalais prie Musu Pankos pei 
pi natas ar a tai it-zkai o nes ibzpildisime visokius just 
Hikah-F gieilai, t« isingaj ir prideianczei. Piningui 
antjaczeduno aila kitokiu reikalu galite piriaiust pe> 
J xj less (c. ai I a j acztini McneąOrderi.

INSTITUTETAUTIEČIAI^ GINKITE PATS.SAVE!
Saugokitės suvadžiotojo daktaro, kuris nori išplėšti Jųsų kisianius, padėdamas aukštą prekę už pigų patarnavvmą 

ir bledingas gyduoJias, kuris nori Apgaut Jus ir Jųsų šeimynas nuo didžiausio turto, tai yra Sveikatos, duodami 
Jums no atsakančius vaistus, tiesiai no Žinodami medikališko mokslo.
DATKARAS KURIS KALBA JUMS MELAGINGAI savo apgarsinimuose, vienkart ir Įkalbinėja meluodamas 

--------- Jums. Jųsų kentėjimuose. Teip, jagu jis kalba apgarsi
nimo savo. ‘Aš esu pirnivcdžiu daktaru — aš ūsu geriausiu daktaru — išrinktu per visus kitus daktarus” Jis kalba Jums 
melagystę! Nes tokio daktaro, Amerikoje dar ne buvo! Ne gana to-tie daktarai net teip toli užsivaro, kad net bando Įkalbėt 
Lietuviams, idant ne įtikėtu stebėtinai gerai, Institutų ir ligonbučių, pašalpai kentėjimuose, aiškindami, buk tai “Institutai 
ir ligonbučiai tvėrėsi iš neteisingų žmonių”. Ant to galima vien tik tuorn atsakyti, kad vagis vadina visus Įeitus žmonis vagi
mis. Vien tik blogiausi žmonįs. ne gali atrasti gęro pasauleje. Vien tik menkučiai ir veidmainiški daktarėliai, pilni savegarbi* 
nimo, bet be medikališko mokslo, loja ant darbąvymosi didžiųjų profesorių, be protiškai užvedėdami, jok no turi tos Aukštos 
Žinios medikalijoje, knris yra reikalingas del pastojimo į daktarus didžiausiojo pasauleje medikališko Instituto

“THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE” «
7 PRIEŽASTIS DEL KO’ Aukščiausiai moksliški daktarai. The Collins N. Y Medical Institute, gydo daugiau 

- - žmonių kiekvieną metą, kaip visi kiti pasaulės daktarai, imant kartu.

In vidų inbega apsnigtas tar 
nas, szaukdamas:

— Kuningas yra! Macziau 
ji savo akimis, macziau tikrai!

— Kur? Koki? Kada? — 
szaukia visi suszoke no savo j 
vietų.

— Kuningas, 
“kuningas” musu 
Kurgane. Rasi, 
kokias dvi dienas, nes važiuo-1 nes 
ja toliaus in kur yra pasiuns- 
tas. Patires apie viską, sugrį
žau atgal kuoveikiausiai ne 
arkliu nepaszeres, o ir patsai 
nieko nevalgiau.

Visi esantieje kambarije pa
žiurėjo reiszkiancziai vieni in 
kitus, o senas szeimininkas ta-1 
re trumpai:

— Kas nori atlikti koki Sa- 
kramenta tegul skubinasi.

— Turiu nubėgt in kaima— 
kalba Marija.—Ne mes 
iszsilgome kuningo, jji<- vieni 
troksztame Misziu szventu ir 
Saki amentu.... Laukiameczion 
visi giventojai į Siberijos—rei
kia jiems daneszt idant pasi- 

I rengtu....
— Asz eisiu, asz—atsako 

Antanas. Su didžiausiu noru 
ir džiaugsmu nesziu |ijiems ta 
linksma žinia.

Kaime jau visi miega, ITi- 
czia jo eina skubiai žmogus. 
Sniegas po jo kojoms girgžda. 
Prie nekuriu stubu prieina ir 
barszkina in duris, arba lan-! n[ngUi rankas.
gus. Isz vidaus girdėt atsilie-' Atlikęs viską kuningas lai- 
piantis, liūdnas klausimas: nljna visa mine žmonių laukian 
Kas ten ? ; czju ja atsisveikinimo, szventu

Viriszkis žadinantis miegan- križiumi. Sedas in rogias, isz
| tarpo minios kila sunkus atsi
dūsėjimai, nors nieks jau ne- 
jauezia sunkinibiu slegiancziu 

kur | krutinias. Atsisveikina kunin- 
tuo- ga su ataromis, lidi akimis, 

Z°d- net pakol nedingsta visiems at j 
tuoj vi- gįtolinime isz akiu.

Teip nelaimingai isztremtie [ 
miega szalin jie in Siberija trokszta kunin-l 

uuuuvu Aiu nus^llrue- Pra(ledaskubiai gO įeįp spaudžiasi prie jo teip! 
jam nebesinu IHytus ’lyno- \eDgtis’ °.18Z talT°. Ju iszeina brangina ji, nes nelaimingiems 

kankintinams kuningas sutei-
_ O Jėzau! Kuningas yra, ‘ kia tiek smagumu ir labo, kad i 

1 Kuningas!... Įįn8 kuris nebuvo tarp ju ne su
prast negali to.

— Atidikif jin man, asz 
jin iszmokys. Kas jis toks? 
Kaip vardu

— Petrei Naszlaitis jisai i 
taip žmonesjin ir maitina.. 
Durnelis.

— Eisi p; mane, Petreli 
Pas mane takus labai gera.

Petrelis euprato, kur jin 
vadina ponair ko.

iT.
Paėmė pofi Petreli už ran-1 

kos ir nusive, paskui pasiso
dino in puik karieta. Karie
ta graži, žiba'arpeliai skam
ba. Dar niell Petrelis nebu
vo mates tote karietos. Už
siklausė varįiu skambėjimo 
ir ne nepamt Petrelis, kaip 
jin ponas nurėžė už upelio 
toli-toli.

Aprengė t Petreli gražiais 
marszkinelia apave placziom 
aksominemiselinaitemis. Vi
si žiuri in jiidžiaugiasi, o Pe 
treliui vistie!

Neramu, ji upelio nema
tyti, nei misa, nei lygaus lau 
kelio. Augo.edžiai apie pe
no trobas, tevis tokie nepa
prasti, kokii’etrelis nebuvo I 
mates miszk.

H.

Nerimsta -trelis. Ir dūde
le nepuezia.. verkia Petre- į 
lis. Ateina, s jin ponas, szne 
kiną, ir kitilones sznekina, j 
vis paduduopraszo.

Tyli Petre.
Nemoka , dūduoti, kai

tina Petreli, musza, jin, o jam 
vistiek. Pasiilgsta Petrelis tik 
skaiseziosios saulutes, melyna- 
veidžio upelio ir tyro laukelio.

Szalta. Sniegas. Niekur ne
begalima iszeiti: visur gilus 
pusnynai, ne nepereisi. Bet ir 
eiti nėra kur: visur sniegas, vi 
sur szalta.

Sėdi Petrelis ir mano apie 
szitaja ir linksmąją vasara.

Inkalbinedavo jam, kad jis 
galis imti pinigus už ganyma. 
O Petrelis tik susijuokia:

— Pinigus? Kam man pini 
gai? Maitina mane, ir gyvenu 
asz czia pas teta Morta. Ko gi 
dar man ?

Kalbeje-kalbejo Petreliui, 
kad Morta jo pinigus imanti, 
o jis tik szip.sosi:

— Tai matyt taip ir reikia, 
kad ima.

Tik vasaros Petrelis ilgėjosi.

V.

Kai pirmieji pavasario sau
les spinduliai prasiskverbė pro

i
v- rų

1. Dėlto, kad The Collins New York Medical Institute, yra 
seniausiu, didžiausiu, geriausiu ir labiausiai naujagady- 
nišku Institutu Amerikoje.

2. Dėlto, kad The Collins New York Medical Institute, tąpo 
Įsteigtas, per gerai žinemą ir gerbiamą profesorių daktarą 
Collins’ą, del naudos visų Lietuvių, kaip Amerikoje, teip ir 
senam krajuje ir ne del piniginio uždarbio, bet del suteikimo 
pagelbos nelaimingiems-ligoniams ir kad galėtu kiekvienus 
atgauti sveikata savo, kaip galima su menkiausiais pinigi
niais kaštais.

8. Dėlto, kad tie stebėtinai pasekmingi vaistai, kuriuos skiria 
garsingi daktarai, The Collins N. Y. Medical Institute yra 
surengiami locnoje aptiekoje iš naujausiu ir aukščiausios 
vertės medikališkų medegų, o kuriąs del jų brangumo, no 
gali įgauti kiti daktarai, jagu gi ir būtu žinomi vardai tų 
paskučiausių, šiądieniaių gyduolių, tai ir teip ne žinotu 
kaip jas užrašyt.

4. Dėlto, kad prekės tų. greit gydančių vaistų yra daug žeme- 
snės, negu per tuos daktarus.šarlatanus yra statomos už 
siunčiamus be liaudiškas, bledingus vaistus, nes tiems dak
tarams rūpi daugiau pinigai, kaip gydymas.

6 Dėlto kad Daktarai The Collins N. Y. Medical Institute 
Jums pagelbėti kiekviename atsitikime, nežiūrint, kokia tai 
nebūtu ligą, ir kaip nuo senei ir kaip Įsiviešpatavus orga
nizme ligonio. •

6. Dėlto, kad nėra daktaro, kuris galėtu gydyti kiekvieną ligą 
pasekmingai, per tai yra Įsteigti institutai ir ligonbuGai, 
kur kiekvieną ligą yra atydžiai peržiūrėta ir atsakančiai gy
doma, per daktarus, kuriems ligos visos yra gerai žimonos, 
iŠ ilgmętines praktikos.

7. Dėlto, kad Jųsų nusilpnėjimas yra visados, speciališkai ir 
atydžiai peržiūrėtas kuo skubiausiai, o prie tam visados yra 
jierrašomi vaistai tie. nuo kurių stebėtino pasekmingumo, 
likos jau tūkstančiai tokim ligų, kaip Jusu, pagydyta.

Skubinkit dėlto. Tautiečiai, dasižiuoti apie savo sveikatą, kreipdamiesi vpatiškai. ar laišku prie Daktaro S. E. Hyndman, 
Viriausio medikališko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

140 WEST 34th STREET - NEW YORK CITY

jog sakau;
Macziau ji1

ten užtruks .ta, kiti vėl abieju licziu’ žino- 
spaudėsi, del atlikimo 

szventos iszpažinties, jaunieje 
poromis, del priėmimo luomos 
moteristes, žodžiu sakant kiek 
vienas turėjo savo tikibiszka 
reikalą.

Kuningui reikia skubint, la 
bai skubint—daugelis jo reika 
lauja bet laukia visi kantriai 
o atsitraukusieje glaudžiasi 
in kampus ir garsiai su aszaro 
mis meldžiasi.

Nors nepaisejo ant nuvargi- 
ieni mo, nors jau beveik visai sil-

1 po, aprūpinėdamas žmones dva
siszkais ii tikibiszkai ivika- galit gauti ^^21^ lmkrodEuu, lenciugLuu, puikiu žiedu, špilkų, 
lais visu norams ir reikalavi-; kalčiku, kompasu, kryžiuku. Puikiausiu armonikų, skripku, klerme- 
mams užgana padariti trauki iru’ TRUBU’ K0NCER™ ir daugybe visokiu muzikališku instru-

1 . . i mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus npnvAvnnMHi MAšiNiim *1
je Vienos dienos nebegalejo,' MINIU KITARŲ. ISTORIŠKU ir MALDA-KNYGIU, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatofns rašyti 'su

Moterie nesze vaikus in krik

DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano 

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N.Y. in SCRANTON PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU, LMKRODEUU, LENCIUGEUU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ,

Cor. Elm. & Main Sts,. Plymouth, Pa.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu
Egiutero No 1. 25c.° .. 1 . . . ' mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRt'KAVOJIMlH MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOCRAFUOMS, GU Egiutero No.2 60e!

I MINIU GITARŲ. ISTORIŠKU ir MALDA-KNYGIU, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatorna rašyti st ..miierznik 25c. 
todėl visi iaunavedžiai tur lauk j puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konventais TUZINĄ už Gumbo laszai 35c.

J. 25c., 5 tuž.-$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAI Mesakoa Mostis 25c.

..miįecznik 25c.

ti net rytojaus.
Nereikia czia uszsaku, nerei j 

kia svodbiniu buriu, poros pa- 
czios vienos po kitu eina prie 
kuningo ir sudeda savo amži
nos isztikimistes prisiegas, o 
atsiėmė kuningiszka palaima 
atsitraukinejo, iszbuczeve ku-

ežius džiaugsmingu ir pakeltu i 
balsu atsakęs: Kuningas yra!, 
ejna toliaus.

Tuotarpu grinezioje, 
iszgirsta jo apreiszkima, 
jaus praspingso žiburis. 
žiai “kuningas yra’’, 
sus nubudrino; Į szird s pripil
dė Į_džiaugsmu,

■ džiaugsmingi balsai:ja. jNeramu.angus apsiniau- °
kės.

Pono namnors ir turtingi 
ir gražus, beiepatinka Petre 
liui: bijosi jlideliu kamba- P^kui jin grineziu languose 
riu ir blizgaiiu grindų ir tu ’n kuriuos tik jis pabarszkino, 

b 1----------------- •*=’..................Kaime

tuoj sujudo; ten ant kiemo 
szeimininkas szaukia:

— Juozai! kelk skubinkis— 
ištrauk rogias isz daržines.— 
Kuningas yra— Dabar Kur

Ten vėl gaspadine namo gar 
šiai kalba:

— Mariuk, apglemžk pata
lėlius—nepalik kūdikio...

— Seni, nerukik pipkes 
priesz iszpažinti.

— Kazuk, apsitaisik ir pasi 
rengk in szliuba. Tėvo žiedas 

! skrinioj prieskrinkij....
— Kuomi mes j kuningeli į 

czia apdovanosime ?
Kitur vėl:
— Nepamirszkit szventinto 

vandens paprasziti musu kolie 
kai!....

— Ar jau pasirengia ?.... 
Greicziau gi.-Sėskitės ...

Tokie sumaisziti ivairiopi 
balsai sklista po kaima, sumai 
sziti su lojimais szunu, girgž
dėjimas vartų, arba sniego po 
kojomis. Isz kaimo nors da 
naktis jau daugelis rogių va
žiuoja in ta vieta, kur viliojosi 
rasiant kuninga.

Priesz pacztinia stacija vos 
da pradedant auszti, jau ap
link stovi privaževusiu rogių, 
taritum laike turgmeczio ?

In kambarį, kame buvo tas 
visu pagedaujamas kuningas 
kimszosi žmones vieni per ki
tus.

o ‘ ’
Apreiszkejes eina uliezia, o

kėdžių, iszraitu, paauksintu.\ Pr^Piusta žiburiai.

Sumenko trelis, nieko ne 
nebevalgo, l’etu Petrelis pa 
bėgti, bet ne o kaip: apie na 
ma geležine >ra.

II.
Dar blogiiĮjasidare Petre

liui. Jau ir ebevaikszczioja 
Petrelis, gulį ir verkia; dū
dele szale joji. Neduduoja 
Petrelis, lyga laukelio pasi
ilgo, peranka jam užtver
tam muruoseąauktuose kam 
bariuose.

Verkia Peįis.
V ei prisiai'o prie jo po

nas.
— Kas taų'a, Petreli ?
— Namo riu czia anksz- 

ta man, trokši, in laukus 
noriu, ten, k kaitri saulute 
szvieczia, k melynaveidis 
upelis sriuveu kur žaliosios 
lankos nuo veliuliuoja.

Nutilo Petiį.
Pamanė saų,nas: neiszlai- 

kysi veverseliįjksiniam nar
velyje (kletko nebeeziulbes 
pagautas, neriLįaus, verszis 
laukan.

I

Sugražino ,a] in sodžių 
ponas Petre: Nusiramino, 
pralinksmėjo kelis, kaip ir 
pirmiau: vaik;zioja paskui 
kaimine ir d^le raliuoja 
skardžias linktų daineles.

1 seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su Dvįanka 25c.
prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No S i , K^Un25c
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5 c,! fJep'iu Balsamas 25c. “

IBLl^r markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš Antylakson del Vaiku 25c. 
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės ' Milteliai Vaikams nuo 

z ka’P kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana- 1
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip ( 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties I 

Šiuo adresu: M. K. WILKEWICH. 115 W. MARKEI S^.horiJtnce Sq. SCRANTON, PA

BISCHOFFS
287 Broadway 

New York, N. Y.

Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
tegul atsiszauki in

BANKING HOUSE
Kaninas Reade Ulicze

Telefonas: Worth 2822.

25c.

Kurtas ir zuikis.
Karta kurtas visai arti buvo 

prisivijęs jauna zuiki. Jau tik 
J nustverti turėjo, bet sztai ne- 

~ Į tikėtai isz krūmo iszszoko kitas 
— didelis zuikis. .. .

— Ma jin szimts ta maža 
zuiki!— galvojo kurtas,— ge
naus pasigausiu szita sena jin; 
jis didesnis ir riebesnis!....

Ir pradėjo jin vyti. Senasis 
zuikis, kuris tik-ka isz guolio 
buvo iszszokes, bego labai 
smarkiai; kur tas gi, jauna jin 
zuiki bevydamas, gerokai pa
ilso, todėl ir neinstenge senojo 
pavyti, kuris greitui giriom 
inbego. Jaunasis gi tuo tarpu 
ine-prudo rugiuosna ir ten pasi 
šlepe.

Kurtas, nieko nepeszes, gri
žo liūdnas namo.

Gyduolis nuo Grippo 25c. 
Plauku apsaugoto;as 50c. 
Muilas Plauku saugotoja. 

10c. 
Milteliai nuo Kepenų 35c.

Drabu-
- 52c.

- 25c.
- 52c.
- 50c.

35c. 
$2.00. 
$1.00.

Valytojas Plemu 
žiuose

Rožes Baisumas
Kinder Baisumas 
Bobriaus Laszai 
Svelnitojas 
Kraujo valytojas 
Nervu Ramitojas 
Egzema arba odos uždegi

mas pas Vaikus $1.2
Groblevskio Pieisteris 

(Kasztavalo) 25c.
Pamada Vaikams 25c. 
Ucholyna nuo skaudėjimo 

Ausise 25c. 
Gyduoles nuo Riemens 50c. 
Vengersko Fixator del 

Ufu 15c. 
Inkstu Vaistas (mažesne) 

25c.
Inkstu Vaistas (didesne) $1 
Akines Dulkeles - 50c. 
Gydimas nuo uždegimo 

Dantų arba abelnni 
skausmo ir skurbutis $1.25 
Gyduolių ir mostis nog 
Paiku ir Niežu $2.00
Gyduolių ir mostis nog

Dedervines $2.00
Gyduolių nuo Paslaptingos 

Ligos $5.00

Kirmėlių 25c. 
nuo Kirmėlių del 

suaugusiu35c.
j Vanduo nuo Akiu skaudeji 

m o 25c.
I Ugniatraukis - 25c.
, Skilvio Laszai - 25c.
į Gyd. užlaikimui Viduria

vimo ir Kruvinosios 75c.
“Uicure” f..L- į...d,-----

Rumatyzmo - $3.50 
Gyd. del nemalimo Pilvo 

(50c 
Milteliai apstabdyuiui 

Galvos skaudėjimo 10c.
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c.
Mobtis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c.
Geležinis sudrutintojas 

sveikatos - 50c.
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c.
Vaistas nuo Papauto

Com Cure 15c.

_______  Del > įsu 
arba gydymas Kentejimu ir Skaudėjimu.

Geriause gyduole del skaudėjimo 
Galvos,Kataru,Pecziu, Krutinės 
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio, 
Ninai gija irnukandima visokiu 
vabalukiu.
Pasarga: Kas nori parsitraukt 
gyduoles perekspres turi atsiusti 
$1 isz augszto, o už kitus siunezi- 
ame per c o. d. Mažiau negu už 
$ L vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
kasztus apmoka pats apturėjai 
Siunsdamas piningus per Money 
Oredr visada paduok tikra ir 
ahzku savo adresa.g Seniausi

Bankini
Narna

Uždėta 1848m.
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszducdame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojanie nereikalaudami 

jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

- : 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 greieziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai—lyg visa 
nerviszkass ystemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu,

Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygo 
, r kurie buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prie- 
szingi priesz pjovimo ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožas ligonis 
privalo būti gydomas kanoatsargsausia ir ant visados. Mes neduodame fal; 
szivu ar pavojingu gyduolių, nei neprižadam iszgidint ligoni in pora dienu 
idant patraukti ka aaugiause ligonu. Bet gvarantinu visiszkai nepavojingai 
ir ant visados iszgidint in trumpiause laika, jagu ta galima nudaryti, be pali 
kimo jokiu blogu daliku systeme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Hydrocele” in 24 adynas, 
be operacijos.

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszugidam 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju kuna 
sugražinu m nonnaliszka 
padėjimą in krumpa laika. 
1 Rumatiszma” visoki iszgi- 
dau labai greitai. c

“Varicocele” gidau in 15 d.

“Szaszius” ir skaudulys ska
ros iszgidau greitai ir ant 

vssados

“Eczema” ir kitas panaszas
ligas iszgidau labai trumpam

laike. _
OFISOS AD1NOS: Nog 9 ryte lyg 9 ad. vakare. Nedeliomis nog 9
Gy veniu PitUlurge nog 16 n etų toj jaezioj vietoj. E a! L S ir e Lerku------,-----

Vokimkai.

DR. LORENZ, 624 Tenn Ave., F~"' Pittsburg Pa

“Paslaptingas Ligas” in 3 
lyg 5 dienas.

“Užtrucintas Kraujas” n -30 
dienu-be naudojimo meirku 
riuszo ar potasu.
“Stryktnra” be peiloT ir 

skaudėjimo.
Fedeliomis nog 9 ryte lyg 4 po pie 
Kaltame Lenkiukai, J-iusitzkaii

Tiktai pradže ne duoda jo
kios tikribes.

Kožna zobova kuri užmusza 
pririszima prie naminio give- 
nimo, ira niekai.

Kas tokis paemi paeze maža, 
Visi isz jio juokės ir peiki, 

Tasai atšaki isz piktu daigtu.
Visados renkasi menki.

Parsiduoda po 5c. i1’ 10c. Pakeli.

The American Tobacco Co.

pripažinstas per Visokias Tautas kaipo Geriausias, 
iszilgio Supjaustytas Tabakas. Galina pilkt 
FiveBrothers’ Tataka Visuose Sztcrose Visur

Smoking

Jagu tave puhlicznai kuningai 
peikia, 

To ne paisek, tas tav ne už
kenkia.



t
BMMJ KEF’ IR OVERKOTAI

RUDENS IR ŽIEMOS.

Ka tik aplaikeme 
daugybe nauju siutu 
overkotu ir sziltu ap- 
siredimu ant rudens 
ir žiemos. Szitie siutai 
ir overkotai yra pa
siūti pagal naujausios 
mados per geriausius 
kriauezius ir gražiai 
ant žmogaus guli.

o persitikrinsite jog pasAteikyte pamatyt 
mane geresnis tavoras ir žemesnes prekes 
negu kituose sztoruose.

Teipi parduodame “Stetson” skribeles.
W. RYNKEWICZIUS 

233-235 West Centre Street.

.Lafayette, Colo. — Liūd
nas Kalėdas praleidom czio
nais, nes per 9 menesius kaip 
ne dirbam isz priežasties strai- 
ko, bet unije nemislina pasi
duoti. Kokis muso padėjimas 
czionais tai kožnas gali dasi- 
prast. Pacziuotas vyras aplaiko 
po 2 dolerius, motere 1 doleri 
o vaikai 50y ant nedelos. Sun
kus gyvenimas del szeimynu. 
Nepacziuoti isz važinėjo po 
svietą o mes su szeimynoms ne 
galime ne pasijudyt isz vietos, 
nes turime, kaip katras savo 
nameli o antras, jog žmonis 
kalbina idant sėdėt ant vietos 
nes jago visi iszvažiuosim, tai 
ne ne bus kam straikuoti. 
Skebsu czionais randasi in va
les nes gyvena užmiestije o in 
miestą jiun einleidže.—Praejta 
menesi likos aresztavoti, 14 
unistai, nevos už užmuszima 
asztuoniu skebsu, nes prova ti 
kyši isz laimėt.

Ne važiuokyte niekas in Ko 
lorados kasiklas dirbti o tuom 
palengvinsite iszlaimet duonu
te del straikieriu.

Sostas židu karaliaus 
Salamono.

o

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

— Szendien Trijų karalu.
— Po szvenežiu vela pradė

tini isz naujo gyvenimą.
— Praejta menesi turėjom 

mažai nelaimiu kasiklosia, nes 
tik viena užmusze odų pažei- 
do.

— Sudas Pottsville perklau 
sines aplikantus ant laisnu atej 
nanti panedeli.

— Sziame laike in Publi- 
kines mokslaines lankosi 2601 
vaiku.

— Subatoj bus Redingo ka
sikiu pede.

— Ryto pripuola Rusnaku 
kalėdos.

— Badai po miestą valkio
jęs! koki tai szeszi ‘.‘pranaszai” 
jeszkodami almužnos.—Laikas 
idant žmonis susiprastu ir ne
siduotu save kvailyt.

— Du burdingieriai ant 
West Railroad uliezios pakele 
kruvina batalije. Sienos ir lu
bos po batalijai buvo pana- 
szios in skerdinyczia.

— Panedelio vakara ant 
7-ad. vakare atsibus extra mi
tingas Saliuninku Unijos ant 
Margelio sales. Visi sanariai 
privalo pribut.

— Ana diena kada karas 
praejtinejo pro Redingo gele
žinkeli ne toli Fandros nupuo 
le ratukas nog d rato o tame 
laike artinosi greitasis trūkis. 
Kunduktoris užsilipias ant ka
ro laike su ranka raktuką pa
kol karas nesijudino isz vietos 
ir sztai trūkis praėjo. Kitaip 
butu patikus baisi nelaime nes 
tame laike radosi pilnas karas 
pasažieriu.

Oil City l’tl —Darbai men 
kai eina, isz kitur pribuvusiam 
darbas sunku gaut.

— Lietuviu yra 5 familijos, 
ir visi grąžei užsilaiko.

AllSOllill, Conn — Darbai 
priesz kalėdas sustojo dirbę, o 
po Nauju Metu pradėjo gerai 
eiti; pribuvusiam isz kitur dar 
bas sunku gaut.

— Lietuviu yra didelis bū
relis, ir merginu invales

Parafijos reikalai nekaip 
stovi.

— Baltruviene del nekuriu 
moterėliu labai reikalinga, ba 
per daug suveja alų gere.

’ Troy III,— Darbai dirba 
tik po tris dienas.

—Lietuviu yra czion ma
žas būrelis, rūpinasi daugiau- 
pakelimu.... stiklelio kareze- 
moje ne kaip apszvieta Potei 
sybei atejna keli laikraszczei, 
nes mažai griebėsi prie skaiti
nio.

— Randasi ir kelos moterė
les ant kuriu parengineja ko- 
czela poni Baltruviene.

— Ponas O. F. Burniskis 
pirko nesenei narna ir geidže 
tenais apsilikt ir platyt lietu-' 
vysta. A’ra tai szaunas žmogus 
ir nenuilstanezei darbszauje 
del labo tenaitiniu lietuviu. 
Kad daugiau tokiu ten butu o 
lietuvei szendien kitaip stovė
tu.

Taylorville Ill.—Darbai 
gerai eina ir du szaftai 
net viekas braszka, ale 
vusiam isz kitur darbas 
gaut.

— Lietuviu yra apie 
miliju ir tiek singeliu,
tu visokiu atsiranda,'p. Baltru 
viene su Taradaika neužilgio 
pribus nekuriem singelem vy- 
relem ir nekuriom moterėlėm 
ba perdaug aluti mauke.

dirba 
pribu- 
sunku

50 fa- 
bet isz

Torrington Conn.— Dar
bai gerai eina, bet pribuvu
siam isz kitur darbas sunku 
gaut.

— Oras gražus sniego nėra 
nebiski.

— Baltruviene del nekuriu 
moterėliu labai reikalinga.

— 15d. pereito menesio gar 
nys pralėkdamas pro K. Ravo 
ra paliko patoga ir drūta duk
rele Dieve augink ant džiaugs
mo tėveliams.

Batavia, N Y.— Darbai 
gerai eina, bet pribuvusiam isz 
kitur darbas sunku gaut.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis, bet merginu, suvis nė
ra, jagu isz kur pribūtu pora 
tuzinu tai gautu po gražu, ir 
dora vaikina.

Nevienas ir isz musu gal ne 
syki girdėjęs apie tai, kad sos
tas Salamono buvo labai pui
ku! ir brangus, apie kuri net 
ir Biblijoj yra paminėta. Bet 
daugelis visai ne nesupranta, 
kokis tai buvo tas “sostas Sa
lamono”, todėl noriu ežia ap- 
raezyti apie jin, žinoma ne tiek 
žiūrint ant jo brangumo ir pui 
kumoi kiek ant to, kaip jis bu 
vo intaisytas. Isz to intaisymo 
jo matome aiszkiai, jog žmo
nes ir gilioj senovybej nebuvo 
paikais visai ir nedaug jie duo 
da didžiuotis ežios gadinęs isz- 
radejams.

Kiekvienam isz musu yra 
žinomu, kad kožnas karalus tu 
ri sosto arba sedinia savo pa- 
lociuj svarbjausiu rodu arba 
nuspendimu. Kiekvienas sos
tas yra paauksztintas ir bran- 
geis akmenimis iszkaiszytas. 
Pradžioj krikezezionistes, ture 
jo sostą brangiausi Neronas 
ciesorius Romos, bet vis tik 
szeszelis suliginus su sostu ka 
radaus Salamono, dėlto rasztuo 
se randame daugiausia mina- 
vojama sostą Salamono. Rei
kė žinoti kad tokia sosto dau
giau nieks neturėjo; sostas! 
Salamono buvo p 
su augsztais triapais, 15 laip-Į 
tu ir isz szonu; ant triapu. 
Stovėjo po 12 visokiu gele- SIL 
žinių žvėrių auksu zalatitu, 
su brilanto akimis, virszui bu- [ 
vo padarytas deimanto arelis, 
kada Salamonas atsisėsdavo, 
ant sosto arelis atneezdavo ka
rūna ir uždėdavo Salamonui 
ant galvos. Arelis buvo teip 
padarytas, kad pasikrutinus 

’ plunksna arelis nog palubes 
nusileisdavo ir uždėdavo karū
na Salamonui ant galvos. Zve 
ris, kurie stovėjo abiem pusėm 
buvo teip intaisyta, kad kitas 
nežinodamas užlipt ant sosto

Žmogus Ir velnias.
Sako, kada žmogus cziaudo, 

reike jiam paskubyt ir atsaky
ti: “ant sveikatos”. Jago nie
kas ne atsako, tai velnias atsa
ko “ant sveikatos” ir perdirba 
metrikus o tokis žmogus ne 
mirszta gera smerte, nesulauke 
senatvės ar pasikarę, ar prigė
rė o velnias jio duszia pajima. 
Jago niekas ne atsako “ant 
sveikatos”, tai reike paežiam 
atsakyt ir persižegnot.—Da ir 
dabar seni žmonis ta paproti 
užlaiko; jai niekas ne atsako, 
tai persižegnoju. Asz pats ma
tydavau, da mažas būdamas 
senus žmonis, moteris, persi- 
žegnojant po nusieziaudinimui.

Viena karta ubage gulėjo! 
ant pecziaus, o senelis gulėjo 
lovoje. Tas senelis sueziaude. 
Už lango iszgirdo kaip kas- 
žin kas atsake “ant sveika
tos”— teu buvo velnias. Ta 
ubage iszejo o senelis už trijų 
dienu pasikorė. Mat, niekas 
ne atsake “ant sveikatos”, ten 
velnias atsake ir perdirbo met
rikus.

P. Dievas sako, kožnam pas
kyrė ilga gyvenimą ir užrasze 

! ant knygos, tas ka cziaudis, o 
niekas neatsakis “ant sveika
tos” ir ne peržengnoje tai ten 
velnias nuejna, ant knigos ki- V, QUBWD1 . .

padarytas i talP.užrasz0 žm°gau8 ,g^eni- 
-- ■ • ima ir tas žmogus numirszta ne 

sava, nog P. Dievo, paskirta 
smerte.—Padavimas senu žmo-

1 niu.

Mo.G

Lietuviszkas 
FOTOGRAFISTAS

J. Kazialka
Didžiausia dirbtuve ’ 

Fotografijų 
Dideliu ir Mažu

už pigiausia preke.;
Atlieku darba 

puikiai ir gražiai.
Esiu užbaigęs 
artistu szkala

Berlyne. - 
Parsiduoda

...Fremal ir Špilkos...
—:DV1 STUDIJOS[ 

Shenandoah, Pa.
29 W. Centre
Mt. Carmel, l’a.
116 122S.Oak

j c Kzmoktl
šilto amato, ast Iszmo- 
klnlu t ru m parų laike.

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEViCZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyt*

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

7
Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo. 
Krausto daigtus ir t.L Viską atlieka 
k a nogeriause ir puikiause. Su virst 
minėtais reikalais kreipkities pas jin o 
busite visame už gan eiliotais.

520 W. Center St. Mahanoy Citj

Neyra abejones

Jaigu Mahanoj us gyventrjiai pa
rodo kad galima iezsigydint neg 
skaudoj mo peozuoee, inkstu ir t. t 
Skaitykite >ad Mabanojaus gy.vente 
ja raszo;

Mrs. Wm. r’owell nog 320 E. Mr- 
bancy St. Mahanoy City, Pa. raszo

ne galėjo, ba lipant, Žvėris SU-i Negaliu atsakyti rekomenduoti 
draskidavo. Sostas turėjo dei-1 Doans pigulkas del inkstu del to 
mantinius triapus, kiekvienas! kad j e ”a°e. if’gJde- Skaudejimse 
... -i i* x a i • • Deoziuose baisei mane vargino ir lai-laiptas prikalinėtas tankei vi- F . . . , . .r r . .. Kais mielydavau kad kryžius mano
nimis su didelėm brilianto,gal, lQt2ta Kada paEiieDbdavau skauda 

I voms jaigu lipdamas užsistoda1 jimas buvo da arszenis, visados bu j 
j VO ant vinips, tai apaczioi tria- j vau pailsins ir nesinorėdavo nieko 
pu nematoma plunksna, pasi- dirbt’. Joki vaistai mp.n negialbej 

kaip tik Doane Kidney Pills, jie mao 
atnezse visiezka palengvinimą.

Ant pardavimo visose aptiekose. 
Preke 50o. baksukas. Foster-Milturn 
Co. isz Buffalo, N. Y. yra pardavėjoj 

j Suv. Vaisti juose.

Kataliogas Dykai
..Visokiu..

Muzikaliszku 
Instrumentu, 

ypatingai:

IPuikiu
Armonikų

Drukavojimui Gromatas Maszinellu
Lietuviszku Knygų 
ir kitokiu Daiktu.

Prisiūsk savo adresa ir 2c. 
paczto ženklą, o katalioga gausite 
dovanai. Adresas:

M. J. Damijonaitis
812 33-rd. St., Dept 2. Chicago, I'll.

Viens Siutas Dykai
Del Vaiknog 16 lyg 20 metu senumo, 
jeigu pirhyte viena Siutą tai duosime 
kita graž szilta Siutą visai dykai. 
Szita o fe a tik lyg tam laikuj kolei 
neiszsibais Siutai.

f City, Shenandoah 
Mt. Carmel, Landsford.

MERCRNTS BANKING TRUST CO.
...MA HANOY CITY, P A...

iNrJ. Po priiura Pennsylvanijos Valstijos Bankinio, 
Departmeo, Peržiuretao per Valstija du kartu ant 

^Jfmeto. Peieylvanijos Valstija turi eudeja piningus 
'■t musu bant
jįftf Pinus skoliname ant pirmo morgiezio 

Pranta mokame ant sudėtu pinigu
įift Tume klerkus katrie kalba Lietuviszkai, 

I.enkiszka: Slavokiszkai, Rusiszkai, Vokiszkai ir 
’,?3|'Angelskai

Banko turt iszneszaant700tukstacziu doleriu vertes. 
Tegulavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes 

^rnokam 2 p-centa už tavo pinigus sudėtus musu banke

VV.1RASKAICKA!*
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS 

GRABORIUS^
_

-----  tNEKTOREI SZITO BANKO YRA!--------
D. M. GRAHAM. 

MICHAEL GAVULA. 
JOHN HORNSBY.

THOS. F. FLANAGAN. 
W. J. MILES. 
LEON ECKERT.
DANIEL F. GUINAN.

\2. RYMEWICZ.
ANT. DpSAVICZ.
CHAS. KAIER.
JOHN jtEYER.
CHAS. l\t>AM.
CHAS. fKCHILL

DU-

ni tj

13Z£

tente
W.I
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platinasi! Sz 
pametineja, 
ma su savim 
savo vyro vi 
Jagu teip to 
dabar dedas: 
lietuvius lau

Bus geri 
aut bedarbes 
nygelus czed 
“f'aule” ga! 
Ir ne dy vai, 
jog toji gaz: 
akyviausias i 
ir kaip muse 
teip žmonele 
puolasi.

— Matyt vyra girta tai ne 
dyvas nes matyt jauna mergai 
te stovinezia su apsvaiginancze 
galva nog gėrimu tai bjaurus 
regėjimas o priek tam da lie
tuvaite. Toki regėjimą turė
jom negiluki matyti ana vaka- 
ra ant tiltelio prie Water uli- 
czios ir kad ne butu geri žmo
nis nuvede namon tai neatbū
tinai but iszsimaudžius Onuka 
upelukije. Sarmata ir geda ja
gu musu lietuvaites teip žemai 
nupultu.

Rockford Ill.— Darbai 
povalei eina^isz kitur pribūvu 
šiam darbas sunku gaut.

—- Lietuviu nemažas būre
lis bet nevisi sutikime gyvena 
iszpriežasties, jog labai in aluti 
palinkę,

—• Baltruviene neužilgio ke 
tina pribut del nekuriu mote
rėliu ba per daug in aluti pa
linkę.

Des Moines, Iowa — Dar
bai eina, vidutinei.

— Lietuviu yra pusėtinas kratydavo ir lipanti tos žvęris
būrelis, isz tu visokiu atsiran- draskydavo su dantimis ir na- 
da. igaia-

— Baltruviene del nekuriu! O tas paslaptis žinojo tik 
moterėliu labai reikalinga. 1 vienas karalus Salamonas.

- —---------  ! Tokiu budu jis užlipdavo 
Pittsburg Pll,—- Darbai į ant sosto neužpultas per gele-

i visai sumažėjo, pribuvusiam žinias žvėris. Salamono sostas 
j isz kitur darbas sunku gaut,! buvo brangiausias, ba ten ne- 
pleniniu vagonu dirptuve visai buvo ne medžio ne akmenio 

[sustojo dirbus 15ta diena Lap įtik auksas brangiausi akmenis 
kriezio, Pressed Steel Car Co. [ir slonio kaulas.
kurioi buvo galima darbas , p0 smercziui Salamono jojo 
lengvai gaut, tai sustojo ir ne-! f.UDns Roboarnas mėgino liptie 

! žine kada pradės dirbt. ! ant sosto, bet geležines žvėris j
— Lietuviu didelis būrelis [jam koja perkando, teip bai-Į 

isztu visokiu atsiranda. [ sei, kad jis iki smert buvo szlu
— Baltruviene del nekuriu I bas.

į moterėliu labai reikalinga, ba; Roboarnas isz tos piktybes 
[ labai grąžei apsieina, vienos su į liepe ta sostą suardyt, ant tos 
I savo prielaidineis savo vyrus in [ vietos prasta be iszmislu sostą 
[ kalinius pasodina jagu nepa-1 padarytie. Po sziai dienai nie- 
Į liaus tai neužilgio pribus. [ kas neturi tiek piningu ir tiek 

į iszmintios idant padirbtie toki, 
sostą, kaip buvo izraelitu kara I

Garsingiausias ant viso svieto ir zlncmas laipo geriauses 
Specialists l rtniszku ir uzsisenejuslu Ligų.

DR. KOLER
Turintis geriausius DipkmusirlG metir-e praktika gydime 

visokiu žmogyszku silpnybių. Itzgyde tukstanezus žmonių isi 
pavoirgu Ligų, kurie fu džiaugsmu garsina varda Dr. Koler ir 
g^- e savo pažinstamiims vadindami jin samaritonu tebirio laiko.

Jojo ledos yra už dyka—Kcžnas jam sziidingai dekavoje.
Dr. Koler gydo visas ligas pasekmingai o užsisenejuses liga# 

inkstu ir Run atizmo. užsiszaldima Galvos, Nosies, Gerkles, 
Pilvo irŽainu; Parku Iszberimu, Niežimo, Epilepsije, Senu

Bonu, ir visas Lipaaejnanczes isz Kraujo. Gydo su gėriai siu pasistksmu Moterių 
Ligas o ipacz užsisiusiąs ligas Gi.ml o. Turi didžiausia atyda ant visokiu užkrecziama 
ir l rivatiszku Li [ar tai paejnsncziu nuo tėvu] kaipo: Sifilis. Szankiy. Tryper, 
Nutrolymus VyriszlPajegu \ aisei pat-naikynimo ir .tt. Gydo greitai ir pasekmingai.

Ne reike sarmatis nes gydintis kanogicicziausia, nes apsjleidimas atnesze didesni 
pavoju ateiteje. IKoler kali a Lietuviszkai ir Lenkiszkai ir jats duoda Ligoniams 
rodą, be pagailbos tnocziaus, kurie randasi konia pas kožna Daktara mieste Pittsburgia.

-----  ADYNOS PRIĖMIMO--------
9 adsz Ryto lyg 9 a<L Vakare.

Petnjzioniis 9 ad. isz Ryto lyg 5 ad.
Nedehiis 9 ad. isz Ryto lyg 4 ad.

Fh D f I7D 638 PENN A VENUE 
Uit. PITTSBURG, PA.

— Pas p. Labuti gausite 
visokiu gėrimu. Duokyte or
deri o bus jumis pristatyta in 
namus. Neužmirszkyte numa
to 507 W. Center St.

Puritan, Pa.— Darbai po 
valei eina, ir uždarbei nog 
50^ lig $2.00 ant dienos czio
nais kitokiu darbu nėra kaip 
tik anglių kasyklos.

— Czionais miestelis labai 
dailus, guli tarpe dideliu kal
nu.

— Lietuviu yra didelis 
relis bet apszvietimas ant 
mo laipsnio stovi.

bu-
že-

Introligatorne.—
APD1BBT0VE KNTGV.

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

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

Priaionedami knygas apmokekyte paesto ai 
ekspreso kasztus. Adresas :

Lithuanian Bindery,
114 W. Sprue#. Mahanoy City, Pa

Riverton Ill. f 27 d. Gruod. 
1910 m. Po sunkei, szesziu me 
nešiu liga atsiskyrė su szuom 
svietu Izidorius Pikoraitis, na- 
basznykas buvo 31m. amžiaus, 
tris metai kaip amerike, nepa- 
cziuotas, paėjo isz Kauno gub. 
Raseinių pav. Gaures para., 
Zaltriszku kaimo, paliko dide- 
leme nuliudime senus tėvus ir 
viena broli lietuvoje, ir viena 
broli amerike pas kuri atidavė 
Dievui dueze a.a. Izidorius pri 
gulėjo prie unijos isz ko ap- 
laike 200 doleriu posmertines 
in draugyste jokia neprigule- 
jo, likos aprūpintas dvasisz- 
kais reikalais, ir pakavotas 
ant airisziu kapiniu Spring 
field, Ill. Lai buna jam leng- 
gva »sioi svetima žemele.

Lock 110. 3, Pa.— Darbai___
lig sziol ėjo gerai, o dabar no laua ’Saia^Ono. < 
Nauju metu biski sustojo dir- 
be.

— Lietuviu yra apie 23 fa- 
milijos.

— Baltruviene neužilgio
pribus pas nekurias moterėles

Coal Centre Pa.— Darbai 
gerai eina.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis, ir apie kelios mergi
nos, ir labai ukvatnos apsi
vesi bet vaikinai per tingus.

— Oras gražus.
-— Del nekuriu bobelių 

bai reikalinga Baltruviene.
la-

Gilberton, Pa — f Elz- 
bieta, milema pati Vinco Pau- 
tieniaus, 28 metu senumo at
siskyrė su sziuom svietu ana 
nedelia—mirdama staiga smer- 
te. Nebasznyke paliko dyde- 
liarn nuliudime vyra, viena au
nu ir tris dukters. Laidotuves 
atsibuvo ketverge.

. —■ Stanislovas Plocienikas, 
50 metu senumo, vienas isz 
ozionaitiniu geriausiu biznie
rių mirė po ilgai ligai. Paliko 
paezia, keturis sūnūs dvi dūk
tom.

Vaisto Genimas.
Žmogaus sveikata yra bran

gybe, kuria verta saugoti. Mu 
su pareiga rupinties ja ir, jai- 
gu liga insigauna, jieszkot ge
riausio vaisto. Gero norinti pa 
tarimai gali but gauti nuo vi
su draugu ir kaimynu. Tegul 
bus mums leista pridurti vie
na. Isztirkit ligos priežasti ir 
parinkit vaista, padaryta isz 
geriausiu ingredientu szvariau 
šioje laboratorijoje. Esant ne
sveikiems virinimo organams, 
jus turite viena tik parinkima, 
tai yra Trinerio American Eli 
xira isz kartaus vyno, kurs isz- 
pildo augszcziaus minėtus rei
kalavimus. Vartokite jin tuo-1 
jaus, kaip tik sumažėja jusu 
apetitas, kada jus jaueziaties 
invarge, turite užkietejima, gal 
vos skaudejima, nerviszkuma, 
nemiga, remeni, diegulius ar 
reumatiszkus skaudėjimus. 
Gausite vaistu sankrovose. Jos. 
Triner, ^333-1339 So. Ash
land avė., Chicago, 1’11. Pui
kus sieninis kalendorius duo
damas gavus 10^.. už persiun
timą.

Kožms yra 

nas turi saro 

tizmo jokio ue 

gadyne, jagu k 

sikelineja prieš 

potizma, lai lift 

be jokio viriai 

tas tinta siproti 

priešingu tieson 

-r-nieko ne žiuri, 

tu tarp žmoni 

tvarka ir pakaji 

tiybia apsigin 

malszei ir nesiste 

Jonio kndvkiu.

Sziomis dienomis muso tautietis
~ x B. Ragažinskas pargabeno \isokiu Naujas Lietuviszkas Fotografistas Ameriko1niszrįu jr j titu.

A. APONIKAb Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
. c,a a. i Arako, Kimelio, Dziniu irt. t.103 TV.Centre St. Mahanoy City. . .’ ... . , .__________ Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.

Puikiai ir pigiai padirbu Fotograpijus Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pagal naujausia mada. Isz mažu pristatyta in namus.
Fotograpiju padariau dydelius 
puikiai indedu in freimas.
Teipgi indedu
Fotograpijas in

Špilkas ir
Kompasus.
Parduodu

visokius Reimus
Špilkos, Kompasus ir t. t.

Esmių pabaigęs mokslą didžiausiose
Fotograpiju Studijuose.
Su virsz-minėtais reikalais krepkites 

pas mane o busiteuž ganedini visame.

ir B. RAGAŽINSKAS
54-56 N. Main St., 

Mahanoy City.

RUSISZKAI-/MERIKONISZKA LINIJA 
Vienatine be. persedimo tarp 
Amerikos ir Liepojaus Į Rusijos]. 
(Russian American Mail Steamers)

Ruski Pacztavi Laivai iszeina: 
KURSK 7, Sausio 1911 
B1RM 21,

Tiesog in Libava, apleidžiant Rotterdama.

Prekes Laivakorczlu (Szlpkorczlu);
In Roterdamu. In Liepoja.
§31.00 — UI. Kliasos — $38.00 
$33.00 — III. Pagerinta — $40.00 

43."O — II. Kliasa B — $50.00Ant Pardavimo.
Farma 24 

lauko ir girrios geram daigte, 
netoli nog fabriku, parsiduos 
viskas su gyvuleis ir padarais, 
parsiduos viskas pigei priežas
tis pardavimo locninykas per Amerikos valdžios, 
senas ir nepajiege ant farmos A. E. Johnson & Co. 
dirbt. Kas norėtu pirkt tegul! Gen Pass. Agent,’27 Broadway 
atsiszauke ant adreso: ' | New York, N. Y.

W. Barzdaitis 
Box 38 E. Granby Conn.
Puikiausia 
Užeiga Del 

Lietuviu!

margai dailaus ' $50.00 — IT. Kliasa A — $00.00 
...Isz Liepojaus in New Yorka...

L Kliasa 
■ 11. Kliasa 
III. Kliasa

$02.50
$57.50
$43.50

Apart visko keliauninkai (emigrantai) 
III.Kliasos moka $4.00 taksu paskirtu

Ir sveitingiausias 
priemimasdel visu 
kur rasite gardia

Arielkele,
Alų ir Cigaru.

Teip-gi Sale del Zobovu ir Lt.

K.Konewko asrley.K:

■ UNCN NATIONAL BANKAS
MAHANOY CITY, PA.

T CAPITOL STCX 1125,000. SURPLUS ir PROFITS 1275,0W

;; Suv. Va., randas turi musu banke sudėtu piningu.

;; Mokame ara procentą ant sudėtu piningu. Procentą! 
;; pridedana pe tavo piningu jirma diena Sausio ir Liepos! 
;; menesuose,?) aisant ar atneszi parodint knygute ar ne. I
;; Mes norim :ad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka,! 
j; nepaisant ar mažas ar dydelis.

VYRSZINIKAI: BANKO ADYNOS -
I! Harrison BĮ Prezidentas 9 ryte lyg 3 popiet-
;; M.M. Mac-Man Vice-Prezidentas. Subatomis
I! ha W. Bars Kasijerius. 9 ryte lyg 12 ad.-

NAIJAS ŽEMINIS TAVORAS.
Sziame lailaplaikome visokiu labai puikiu Rudeninu Apredima 
del Moteritlerginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyttita Nauja Ta vora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rast Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu RudeniD’u 
Mados Cėu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
.lekiu, Szltu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Iteriu, M erginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikomesokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. I Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu, 
Kepuraiczir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite catis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, PaT110 Gino
Pigus Prekes ant

....Importavotu....

Szvicariszku Ziegoreliu.
---------o----------

; Pirkyte toki žiegoreli ka ne visi turi,
\ I.. c, tv.i 1c lit. 1 I > i 1..1

AGENTAS:- 
Szipkorcziiir siuntinio Piningu) 

“Hnisas Dalis Svieto:-
601 VV. Mahsy St., Mahanoy City, Pa.

o ... ___ Parduoda Sikortes isz Bremo, Antverpo
Mes galime pigiau parduoti bile koki i Hamburgo ir lerpool tiesog in Philadelphia.

... ---- ' Piningus siutiu grietai ir pigei o priek tam

Ant pardavimo.
Puiki farma 400 akeriu, 150 

akeriu iszdirbta o reszta girria. 
Stubas ant 4 familiju, dydeli 
tvartai, 18 mulu 30 karvių vi
sokiu maszinieriju ir 1.1. Par- 
siduos už 16 tukstaneziu dole
riu, Gera proga del žmogaus 
su piningais Raszykyte ant 
adreso: (t. f.)

i amerikoniszka ar sveicariszka ziego- ,, o
reli ir suezedinsime jumis piningus, esmu po kaucurne turite abejoti mano teisin- 
Mes gvarantinam jumis kožna daigta , gurno. Ateiki pusitikryt o kitur ne ejsite.
kaip yra perstatytas.---------------------------------------

Puikus juodo karabininio metalo 
kvoteriu valandos muszejas Zie- 
gorelis, ka kitos kompanijos ima 
po $26 ir daugiaus tai mes 
parduodame už
Moterių juodi karabinini Ziego- 
relis pavidale szirdies už
Moterių 14k. grino aukso Ziego- 
relis su daimentu vidurij, labai 
puikus, už $18-

Nelaukyte ilgai bet raszykyte tuojaus
Suskyte piningus per registravota 

gromata arba per Money-Order ar 
Express Money Order. Suligyte 
szitus prekes su kitais katalogais.

Nemokekyte Dviguba Preke!!! j 
Raszykite pas:

Reliable Exch. & Supplies
471 6-th. Ave., New York, N. Y.

KREIPKITE asabiszkai arba per 
; paceta į as Dr.O'Iley, iszradeias Chemic- 
' Electro spasaba gjno ant visados rupturos 
be peilo ir opeįjos. Profesonaliszkas 
gabumas ri daugi metu praktikavimo.

Dr. Alexlder O’Malley
OFISAS SOUTlA/ASH ington str..

WilkcRarre, Pa.
23menu Railroad Laikrodis 

'atentuotas regulators 
žsu karnas isz virszaus. 
ei moterių ar vyru, 81 k 

gvarantuot as ant 20 
metu. Siusem szita 
laikrodi visimsC.O.D 
už $ 5.7 5 irexpreso 
leszas iszegzaminavi- 
mui, jei nebus toks, 
takom, Nemokėkite 
nei cento,

ATMINKIT, 
kitur užmokesituž toki laikrodi in $36 
Su koznu Lai<lj duodam LenciugelL 

j Excelsior Watck,901 „

lietuviszas Fotografistas

M. Varzinskas
205 E. Center St. Mahanoy Citj

Puikei ir pig® 
nutraukė

fotografija* j® 
mažių ir indedl 
in reimu*. b* 
deda fotogrtfr 
jas in špilką 

kompasas ir L L Puikei nulraukineja po®-
karezius. Parduoda visokes reimas ir LL 
Lietuvei su virsz-minetais reikalais neto 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoj 
ir pažinstama Varžiusia kuris padarot* 
ka kanogeriAUM o ir busite užganediD" 
visam*. Lietuvai pas UMuvi.

Lietnriszki lai 

nais Amenke k 

naudos skaitytoji 

" maiszimu risuoui 

vadinimo Lietuvi 

Jaikrasztines, k 

taikstosi prisiplak 

lies organizacijos 

lia! ant prieszingi 

kiu budu gero ne 

tis ir jau labai to 

nog kitu tautu. A 

videjimas tarp risi 

Su tuom mes m 

ruošime - dingsim- 

rai, ba tarp Lietu' 

daugybe tranu, k 

naši lietuviszku p

Tautai labai di 

j šoki agentai po 

apiganlas, sioline 

Į bias "szeras" arba 

dinas‘'akijęs" ir 

t lotus prižadėdami 

| bitinas naudas. Br< 

E go tai butu teip dj

i tai ar amerikonai i

; landerins" arba 

į prileistu i Niekados 

t tyri prigauti ir nie, 

| to nedarykite jago 
I popieras prisinnsto. 

Į redakcije prisinntin 

I su szaliu apgarsimn 

į sokes szeras ir lotu 

■ nori užmokėti kad 

niem, bet mes tokio

6 tęs del Littwin ne 

daryt.—Kožnas sari 

pas sarę laikykite o 

Tesite dydesae moda, 

D<site kad jao (Onle 

,jt-

Geresnis centas ki 

Negu doleris užs

Ponas B. Strimait 

i teiu/e isz Shetauiloa 

Į?05 pasiirtai ant < 
į Ja® ligoniu Scbnylt

|*otl'Myni insurgent 

Įį, Tens yra tikru 

F8*8“0 “eros progresk 

Oašzžaliuin De 

°’as yra Socialistu.

k spiresi rotai 
Į "C15 «e nori poteri: 

Į gerianae r

Mr. Banks, 
Ziout Grove, P*.




