
tias
ikunog 16 lyg 20 metu J. 
rksyte viena Siutą tai d0 J 
ažu szilta Siutą visai dyk į 
ferta tik lyg tam laikoj 
aigs Siutai.
A Į\J Mahanoy City, Stauk

“SAULE
YRA TAI VIENATIMS LIKTIVISZKAS LAIKRANZTI8 A IŠRIKI 

KURIS ISZKINA DV-KAKTU ANT NEDELO8.

ISZEJNA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.
Prenumerata Kasztuoja:

Amerike {Europoje {SEF
ISZLEIDŽIAMAS PER

W. D. BOCZKAUSKAS IR CO.
BASZANT GROM ATAS IN REDYSTE UŽDEKYTE SZITOKI ADRESA

“SAULE” 520-522 W. SOUTH AL.
MAHANOY CITY, PA.

1HAN1S Wmt«l(Į
^as Girdėt?

iriežitira Pennsylvanijos Valstijos ----- "*-----
ento, Pertiuretee per Valstijadiį^lsz “Vilniaus Žinių” regisi 
’ennsylvanijos Valstija turi sndejj į>-'1 Suvolku gub. Vilkavisz- 
ike. • .paviete, bažnytkaimij
migus skoliname ant pirmomcrgicr., rteinkuose (visoj parap.) 
rocenta mokame ant sudėtu pilį muomene labai striopei grie 
urime klerkus katrie kalba liL3' Prie apšvietimo: jie par 
tai, Slavokiszkai, Euiuhi, Vs^raukia nemažai _ net ir isz 
&į įerikoe laikraszcziu.
irtasiszueszaant700tukstacrindofc-Lai Vie8zPats laimina ta 
;ul tavo pinigai ten uždirU di®2.rtninku jaunuomene tegul 
.’procentąužtaropinigussndetiME:i..’3ecz’as’; nes Per apšvieti- 

i v tiktai pagerina pasaulij 
etas savo buvimą. Užpecz- 
j sėdintiems ir miegantiems, 

.DIREKTOREI SZITO BANKO YRI:— Dievas isz dangaus keptus
D. M. graham. rvelius neiszmes. 

MICHAEL GAVIU __________ _

JtJKBOJ® _
IH0EP.FU51S Lietuvoje inteligentija daro 

manymus kad kaip nors už 
DAJiHF.ffiai g*’, sulaikyti teip didele in 

rubeži iszeivyste, nes sako 
tA T* į,a <1 anas svietas ingijes tevyneje

r M*$<ikata isznesza ja svetur isz-
- - - .ndot o tėvynė liektis pajie-

Koler, LietuvislyŽ,8e af8i.rati“ta-.. 4
' Tamejntengetija turi aide 

J 1'™ t«i rieutinisgyditiijuIteBp.įĮgyljg nea įmonea jauni ir 
\ larsziroie, kuris ton sovusz 15be:
\ gydime visokiu ligų. Iszgvdorjr.|-«S-ion ateja tik sveikata czion 

kokios priežasties paeina, kaipo U:: .V. ilieka naudai turtingųjų, O
T SyfiliATrype^ YrnshsP.-; u įaj tevyneje neture nieko 

į^J Užsisenenjusias Ligas, Nervu. GiscA^rt juodo ŽipODO ir balto 
Uždegimas. Nupuolęs Silpnybe ii h ilnieriaus kuri ir nevisi sten- 
UimBajuiu Ligųk.dirpjiww; neBziot g

™ Reikale raszykite hi ris

rXKIEWICZ. 
DAN1SAVICŽ 

L F. KAIER 

J. MEYER
. L ADAM. 
I BERCHIDL

No S
Kokis tai apgavikas apsigar 

sino, buk prisiuns paveiksią 
Washingtono visiems tiems ku 
rie prisiuns ’ jiam deszimts 
centu. Po aplaikymui deszim- 
tuko, apgavikas nusiunsdavo 
sunaudota pacztine marke su 
paveiksiu Waszingtono. Ba
dai surinko tokiu budu ne ma
ža turteli pakol valdže jin neuž 
dare už kroteliu.

Kokis tai Anglikas pribu
vęs ana nedelia in New Yorka 
uždėjo kroma, o ant duriu už
kabino toblyczia su paraszu: 
“Uždėtas 1804 mete” ir džiau
gėsi isz teip senos kupczystes. 
Isz k-itos puses uliczios, tūlas 
Amerikonas paregejas tobly- 
cze savo prieszinyko, iszkabino 
ant savo duriu toblyczia su to
kiu paraszu: “Uždėtas vakar. 
Ne turime jokiu persiseneju- 
siu ta voru, viskas naujas.”— 
Prieszinykas paregejas tokia 
toblyczia greitai nuėmė savo.

Daktaras Enrico Serefini 
tvirtina, buk moters gauna 
nerviszka ligas nog pervirszi- 
no kalbėjimo. O ka-gi kalbėt 
api intekme ant nervu jiuju 
vargingu vyru, nog malimo 
liežuvio per visa diena?....
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Metas NX III I

DR. KOLER Girdima, kad Susivienyjimo 
18 Penn Avė, PitĮslurth-A- viaa’ ku0P08 gave. dru- 
Adinoe do< 9 iki 5 nkm Nedėtoj MeiilĮęt uotus laiszkus nuo kokiu ko-
— - - —itetu isz Connektikuto irMa-

-iCZjUžes valstijų, idant kuo-
-  ---- ----------------- ------------- 1IUI| , . . ’

....os griebtųsi kovoti priesz 
...koja konstitucija ir priesz 
 mtro valdyba kad anoji

Valst. randas turi musu banke šute:—’tneva,^e nor inbrukt naujas 
_ eaas.

antra procentą ant sudėtu piiitf- ■" Szitokius apsireiszkimus isi 
□ prie tavo piningu pirma dienaSa: įsu pusiu reik apgailys- 
se, ne) aiaant ar atneszi parodini bjSHut....
• i, i; ' ■>>„,. Argi jau isztikro neinmatoiin kad ir ins turėtumėt reiMiiar.'- 6 J. . ,, . .. ... e sanariai busivienyjimo, ne 

nepaisant ar mažas an’.w..i enįro Valdyba kokius vaisiu 
BANKO Ljuvynes žmonijai atnesza. 

Siytefeiteigu norėtu, žiūrint visgi gale 
!:S1 patogum budu pataisyti ta, 

Jip'eigu kas insiskverbia ne- 
........ ,,y8ro.

JAUJAS ŽEMINIS B® Lenku kunygai, kurie ture- 
i po apgloba Kmigrantu na- 
ra szv. Juozapo New Yorke, 

laikeplatoneraokiolabaipfeRateį paskutiniam laike jin uždare 
;eno Merginu ir Mergaicziu. LžpraszcE?’:--^ A .
.tyti eriti Niu^aTavcra, kokio kilota perdirbo ant agencijos pasi- 
rasti. Šiitas Tavoms susideda hz Naujas: Aipinimo darbo del merginu.

“ «-*■> '"P'“1- m 
do Moterių, Mezginiu, Vaiku ir Kūdikiu. laugiau jiems apejna apgloba 
ome visokiu Ceikiu del SzlubiūiūSzlebicf^.nt merginu ne kaip ant jau- 
. Dal Kndflrin Kritoo tarine vyru arba in czion pribu- 
iicziu ir 1.1. Galima pas mumis wgiwspK\ . J . . r
te o patis persitikrinsiie kad pas mos f®5 U81U atejVIU. K.ad tik vela 
link n r Pas mus dirbi liss^eužeibaigtu tas viskas kokiu 
r H H P t 122 W. Center S'.’ mirdaDczi« perstatimu.
I1U U 11 I Mahano>L'=. ■ -

illON NATIONAL BANIU-
MAHANOY CITY, PA.

TOCKW“a^rakta'mtro valdyba" kad

Edwardas Hildebrandt isz 
Springfield, Ohio, tomis dieno 
mis likos nubaustas ant $10 ir 
kasztus provos už pavogimą 
laikraszczio nog duriu. Buvo 
tai brangus laikrasztis, nes yra 
tai gera paveizda tiems, ka pri 
sisavina kitu laikraszczius, no
rėdami skaityt už dyka.

(KINKAI:
i Bali Prezidentas 
inanVice-Prezidentas. 
James Kasijenus.

Badai vienas isz muso gera- 
deju(?t) Pittsburge ne senei, 
ant pamokslo iszgyre laikrasz- 
ti “Saule.” Surinkta daugiau 
faktu api taji geradeju, apgar- 
sinsim kas tai per pauksztelis.

Navatnei yra padalintos ge- 
radejistes szio svieto: vargszai 
turi mažai; ubagai nieko; tur
tingi už daug, o gana—ne turi 
ne vienas.

Juoku mėnesinis raszcziukas 
“Dagia” perejo jau in treczias 
rankas, muset “Kataliko” kom 
panija “Dagi” nupirko. Rei
kia manyt, kad dabar “Dagia” 
bene tik turės proga dagiuot 
savo konkurentą “Dranga.”

Geresnis už Taukos- 
mažiaus reike nandoti.

3 svarai 45c. 5 svarai iį

JAPONAI ATLANKYS VISAS DALIS SVIETO.
Per paliepima Japoniszko karalaus, tai japonu flota 

Deužilgio atlankys visas dalie svieto idant prisižiuret kitu tau
tu gyvenimą ir apsiejimus. Tomis dienomis Japonije perka 
daugiau anglių ne kaip visos kitos vieszpatystes.

Butaine-W'
1 svaras 25c. 5 svarai f G'1, j

V. R. CON<
v Centre St, Mahanoy

Tarnai!

Suczedinsime Jumis

Lapinskas 
•AGENTAS:- 

•žiu ir siuntimo
•:ln Visas Dalis Svieto:*
lahaooy St., Mahanoy City, Pa 
i Szipkortea isz Bremo. 
ir Liverpool tiesog in 
fflūoczia grietai ir pigei o 
□oije irne turite abejoti maco teisa- 
eikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.

Geriausias Ryžius po 6c- 
Gera Arbata ” 15c- „ 
30c. Kava ” 20c. 
3 bleszines 12c. Kodu 25c- 
3 ’’ Tametes 25c-
3 ” Žirniu Jšc.
3 ” Szebelbonin 25c-
3 ” Kropelin 25c-
1 baksas Kiekiu k.

IszAmerihos.
Rado 8780 paslėptus per 

motina.
Sterling, Ill. — Padaręs kra

ta name po mirimui savo mo
tinos, William Sbleuning isz 
Chadwicko, rado 780 doleriu 
užczedintu per motina paslėp
tus senoje blekineje skiepe. 
Mirusi motina suczedino pi- 
nygus už parduotus kiauszi- 
nius ir pieną.

Kiek kasztavo straikas 
Westmoriande.

Greensburg, Pa.— Szerifas 
Shields padavė tomis dienomis 
rokunda pavietui idant užmo
kėtu 26 tukstanczius doleriu, 
už užlaikima deputu, ginklu, 
maisto ir t. t. Sekanczios kom
panijos turi užmokėti kaipo 
savo dale užlaikimo tu j u dy
kaduoniu sekancziai:

Latrobe, Connellsville, $36.- 
00; Westmorland Coal Com
pany, $1665; Penn Gas Coal 
Company, $2870; Manor Gas 
Coal Company, 1550; Yough- 
heny ant Ohio, $550; Lloyd 
Hanna, $429; Latrobe, $579; 
Shenango, $1182; Export, 
$276.48.

Draugas nuszove draugu.
Pana, Ill.— Jurgis Zartolis, 

9 metu senumo nuszove ant 
smert savo drauga Antana 
Maczi laike kada grajino in
di jonus. Sztai žodžei paties 
Jurgio kokiu budu užmusze 
savo drauga: “Kada siautem 
arti namu, asz nuduriau nevos 
Joną Traskauckuti, kuris ma
ne spyrė su koja, tada nubė
gau namon, pagriebiau tėvo 
karabina, norėjau atloszti 
idant pažiūrėt ar užprovintas, 
nes buvo sunkus, nupuolė že
miu ir iszszove pataikindamas 
Antana in galva. Po tam atsi
tikimui nubėgau pas motina ir 
apsakiau api nelaime”.

Jonas Traskauckas tvirtino 
buk Zartolis užpiko ir su keiks 
mu nubėgo namon, paėmė ka
rabina ir tiesiog paleido szuvi 
in Maczi užmuszdamas jin ant 
vietos.

Kiek kasztuoje prikrovi- 
mas maisto dydelio 

laivo.
New York.— Idant pri

krauti maistil tokius milžinisz- 
kus laivus kaip Olympic ir 
Titanic kasztuos laivyniai 
kompanijai kone 60 tukstan- 
cziu doleriu. Iszskyrent 800 
virszinyku ir tarnu ant tuju 
laivu, talpinasi da 2500 pasa- 
žieriu, o idant iszmaityt toke 
szeimyna kelioneja per mares, 
sureikalauje mėsos už $15,000, 
virsztu ancziu ir kitokiu 
paukszcziu už $5,400, žuvies 
už $2,000, aiskrimo už $1,200, 
cigaru už $2,000, vinu ir kito
kiu gėrimu už $5,000 alaus už 
$3,000. Mažiausia prikrovimas 
teip milžiniszko laivo kasztuo
je ant kožnos keliones $56,200

Dydelis edykas.
Bloomsburg, Pa.— Ant lai

kytos czionais vakarienes, keli 
sveczei iszsitare kas isz ju su
valgys daugiau. Terp užpra- 
szytu atsirado nekokia tai 
“Hungry Sam”. Milleris isz 
Columbia pavieto. Atsisėdo 
tasai iszalkias Szimukas prie 
stalo paczistino sekanczius da
lykus: penkes visztas, 50 ban
dukių, dvi bleszines agurku, 
tris tuzinus kitokiu bandukių, 
neskaitant duonos. Kada atsi
kėlė nog stalo da buvo alka
nas, nuvejo ta viską nuplaut 
in artima karczema su 28 stik
lais alaus ir 18 stikleliu guzu- 
tes.— Tokiu Szimu gal niekas 
nelaikytu ant burdo.

Seniausias žmogus ant 
svieto.

Grady ville, Ky.— Jonas 
Morg, ’gymes Vokietijoi, ap- 
vaiksztinejo czionais sukaktu
ves savo gymimo 124 metu. 
Morgas da jauczesi gana drutu 
ir tankei apsakinėja api napo- 
leoniszkas kovas isz 1812 me
to, kuriuosia eme dalybas ir 
api garsingus jenerolus—kaip 
tai api Washingtona ir kitūs. 

Iszrado saugesni paraka.
Lansford, Pa.— Kokis tai 

tūlas žmogelis (pravardes ne 
paduoda) iszrado nauja ir sau
gesni paraka kuris yra drūtes
nis už paprasta paraka, nes 
mažiau reike naudot, ne gali 
jokiu budu eksplodavoti tik 
su pagialba dinamitinio patro
no. Nauja paraka galima iu- 
mesti in pecziu o neužsidegs 
ir ne suszals.

Kiek pražuvo anglekasiu 
in laika 20 metu.

Washington, D. C.— Dar- 
binykiszkas bjuras apgarsino 
tomis dienomis, buk in laika 
dvideszimts metu Sziauriniam 
Amerike pražuvo 29,293 angle 
kasiu arba ant kožno 1000 dar 
binyko konia tris. Mete 1908 
dirbo kasiklosia suvirszum 
700,009 darbinykn, isz tu pra
žuvo 2723. Daugiausia angle
kasiu pražuvo ekxplozijosia. 

Lewlsas ne bus prezidentu 
anglekasiu— Szelps Irvi

no straikierius.
Columbus, Ohio.— Ant sei

mo U. M. W. of A. kuris tesa- 
si czionais. Badai prezidentu 
anglekasiu likos iszrinktas 
John P. White isz Oskaloosa, 
Iowa.

Toliaus likos nutarta su- 
szelpti Irvino straikierius, isz- 
szaukdami dydeli straika ir, 
tokiu budu priversti kompani
jos ant su taikos. Prezidentas 
Lewisas visom pajiegom steng
sis užbėgti tokiam straikui, 
tvirtindamas, buk prezidentas 
Feehanas isz distrikto 5 ne tu
rėjo tiesos iszszaukti tenais 
straiko, nes anglekasei isz te
nais ne priguli prie penkto 
distrikto nes prie treczio. Bet 
Feehano prietelei pritarė jiam 
jog turėjo tiesa iszszaukti te- 
naitinius anglekasius ant strai 
ko.

Isz pradžių ant sejmo ne no 
rejo priymti 31 delegatus isz 
Irvino distrikto už tai kad te- 
naitinei anglekasiai nieko ne 
mokėjo in unije, bet dydumu 
balsu ta sumusze ir delegatai 
likos priymtais.

Levisas likos sumusztas 26,- 
743 balsais; jio prieszinykas 
white aplaike 98,933. Visi se
ni virszinykai likos iszrinktais 
iszskyrent prezidento.

Nubausti už nužudima
Keczelio.

Marshfield, Mo.— Džiure 
surado kaltais pirmutiniam 
lypsnije žudinstos Walter 
Dipley if Goldi Smith už nu- 
žudinima garsingo musztuko 
Stanislova Keczeli. Badai sū
dąs nubaus taja porele ant vi
so gyvaszczio in kalėjimą.

ANT PARDAVIMO.

Mesinyczia ir Groser szto- 
ris Blair Sta., miesteli:
Ant Pardavimo buczerne ir 

grosersztoris labai puikioi vie- 
toi ir darau gera bizni parsi- 
duos pygiai, isz priežasties ma 
no pusinykas trauke prie že- 
dirbistes, vieta apgyventa lie
tu veis ir biznis geras, jagu kas 
norėtu pirkt tegul ateiszauke 
ant adreso: (g of)

W. Lackavicz
Box 125' Blair Sta., Pa.

Isz Rosijos, Lietuvos
, ir Lenkijos.

—-—
Užmusze kontrabanczika.

Ne toli Praszku paviete vie- 
lunskhm, likos užmusztas per 
stovinti sarga ant rubežiaus, 
kontrabanczikas Juozas Ku- 
pys. Ant paliepimo sargo 
idant sustotu da pradėjo bėg
ti, puolė szujis o su juom ir 
Kupys.

Apipleszimas trūkio.
Vladyvostok.— Terp staci

jų Sedauka ir Piervaja Riecz- 
ka, pleszikai insilauže in eks
presini vagona, atmusze kassa 
ir prdhiszalino su 30 tukstan- 
cziu hubliu. Kunduktori rado 
perszluta, kuris in trumpa 
laika iumire.

Dydeles apgavystes aut 
Sibirsko kelio.

Petersburg.— Dydeles ap
gavystes atrado senatoriszka 
revizite ant sibirsko geležke- 
lio. Virszinykai apipleszinejo 
geležkeli nog keliu metu ant 
dvideszimts milijonu rubliu.

Kiek surinko kyszio tieje 
virszirykai, tai nežinia. Tan
kei pataikydavo, jog augsz- 
tesuieje virszinykai prijimda- 
vo tayorus o pinygus pasilik
davo sau o geresnius ta vorus 
pasilikdavo sau. Ne kurie nau 
dojo pravardes mirusio darbi- 
nyko o užmokesti paymdavo 
sau; tokiu buvo daugiausia.

Sem torius Gliszczinskas ap
laike JAljOOO skundu ant gelež- 
keliu virszinyku.

Duos pensije Žalnieriams 
ir junaszlems.

Petersburgas.— In Duma 
likos inesztas bilas, kuris jago 
pereis, duos kožnam Žalnieriui 
pensije. Jago žalnieri pažeis 
laike kovos arba pakajaus lai
ke tarnystes, tai aplaikis pen
sijos no $15 lig $96 ant meto, 
naszles po Žalnieriui aplaikis 
nog $24 lig $36 ant meto.

Gerai.
Moskva.— Likos czionais 

atydarita nauja ligonbute su 
300 lovoms dovanotos per So- 
lodatienkova. Pastatimas li- 
gonbutes kasztavo 1,700,000 
rubliu.

Trumpi Telegramai.
§ Hankow, Kinai.— Terp 

palicijos o darbinyku pakylo 
kruvina musztyne. Asztuoni 
kinczikai likos užmuszti o dau 
gelis pažeido.

Scranton, Pa.— Ugnis su
naikino kasyklas Raymond, 
Archbalde. Bledes padare ant 
75 tukstancziu doleriu.
jė-g.'AVest Pittston, Pa.— No. 
10 kasiklosia pakylo dydele 
eksplozije gazo kurioje apde
gė szeszi anglekasiai.

§ Indiana, Pa.— John Mc 
Coombs nepataikęs szuvi in 
savo paczia, užmusze jia drūt
galiu karabino.

§ Rimas.— Badai kardino
lu pasiliks neužilgio arcibis- 
kupas Farley isz New Yorko. 
Teip danesza ant tikrųjų te
legramai.

§ Philadelphia, Pa. — Per 
trūkimą milžiniszko moglaus 
skalbinyczioje Locust Laun
dry likos užmusztos dvi mer
ginos o pažeidė 15.

Ant Pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Se

nas Ceikiu ir groser sztoras. 
Puikus popierių ir knygų szto 
ras. Gerai užmokama duonkep 
tuve. Teipgi daugybe namu ir 
latu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. (tR«i l

Wm. Shugg.
246 E. Broad st. Tamaqua Pa.

Isz Visu Szaliu.
Tėvai ne keikite savo 

vaiku.
Mediolanas, Francije.— Pie 

rre Molesiux turėjo vienatini 
sunu. Kaip tai paprastinai bu
na su vienturezeis, užaugino 
jin, patrauktas akla meile, be 
jokios bausmes. Už tat, kada 
sūnelis daaugo, pasirodė vaisei 
tokio neprotingo auginimo. 
Pasielgimas pagadyto jauni- 
kaiezio daug tėvui dare ergelu 
ir rupeseziu. Baudė jin visaip, 
nes jau buvo per vėlai. Sūne
lis tiktai tycziavosi isz tėvo; 
privadžiojimu ne klausė, ba 
per viena ausi inejdavo, per 
kita iszejdavo, o savo dare.

Persiemias tėvas dydelu gai- 
leszcziu kada ana diena sūne
lis in akis tėvui nusijuokė ant 
jio maldavimu, idant pasitai
sytu, inpuole in piktumą ir 
paszauke: “Kad mano akis 
daugiau tavęs ne regetu. Ejki 
po velniu isz mano namo, te
gul tave greieziau nematau, 
kaip ant lentos! Tegul dingsti 
isz rankos tavo prieteliu, tokiu 
paežiu kaip ir tu esi!”

Iszbego sūnelis isz namu, o 
bėgdamas uliezia, pasitiko su 
vienu, del kurio buvo kaltas 
pinygu, kuris paregejas jauni
kaiti, plusdamas kanobjauriau 
se provijosi savo pinygu. Žo
dis po žodžiui, susibarė, o pas
kui pradėjo musztis. Jauni
kaitis aplaike mirtina žaiduli 
su peilu in krutinia, vos spėjo 
parbėgti namon ir puolė prie 
slenksezio namo.

Ir matote, kaip greitai iszsi- 
pilde keiksmas tėvo. Taja pa
czia diena, mate tėvas krau
juose savo sunaus kuna, ko 
tik isz proto neiszejo isz dyde
lio gailesezio, plaukus sau nog 
galvos rovė, plesze ant saves 
drabužius ir pats save keike, 
jog savo sunu isz ne noro in 
kapus instume.

24 anarkistai nukirsti.
Tokio, Japonije.— Dvide

szimts keturi vyrai ir viena 
motere likos pripažintais kal
tais už užsikeisinima ant gy
vasties ciesoriaus ir augsztu 
virszinyku už ka likos visi nu
kirstais. Anarkistai su džiaug
smu priėmė viroka smerties isz 
ko nieko sau nedare.

300 pasikeleliu nubausti 
smerte.

Rio Janeiro, Brazilije.— 
Tris szimtai laivoriu kurie pa
sikėlė prieszais randa, likos 
nuszautais ir inmesti in mares 
ant suedimo per Tekinus. Da 
daugiau ketina nubausti pasi
keleliu per nuszovima.

Akivas suraszas api India.
London, Angliję,— Tomis 

dienomis likos pabaigtas sura
szas gyventoju Rytines Indijos 
turtingiausio sklypo po apglo
ba Anglios.

Randasi tenais 294,361,000 
gyventoju, isz tu dvi treczios 
dalys tyki in Brahma, 62 mi- 
lionai mohometonu o 3 milte-, 
nai yra krikszczionu. Dauge
lis gyventoju yra suvisai tam
sus ba vos 15Į milionai moka 
skaityt ir raszyt. Indijosia ran
dasi 1,150,000 dvasiszkuju, 
268,000 muzikantu aktorių 
ir kugleriu isz kuriu 1-5 da
lis yra motere. Ubagu tenais 
randasi 4 milionai, isz tu 2į 
milionai yra “fakeru” tai yra 
uliezniu kamediantu.

Daugelis ypatų puola auko
mis draskaneziu žvėrių, teip, 
jog in metus laiko tigrisai pa
griebė 909 ypatų, leopardai 
302, vilkai 269, o kiti žverit 
nuneeze 686 auku. Daugiause 
dingsta žmonių nog trucinan- 
cziu kirmėlių, ba net 19728 
ypatų.

Kova su žvėrimis yra karsz- 
tai vedama, ba praejta meta 
tenaitinei gyventojai užmusze 
17,926 tigrisu, leopardu ir vil
ku o 70,498 kirmėlių už ku
riuos randas užmokėjo $52.- 
500 nagrados.

100 meksikonu užmusztu.
Presidio, Tex.— Suvirszum 

szimtas meksikoniszku Žalnie
rių likos užmusztais kovojo su 
pasikeleliais kuri tęsęsi per 
tris dienas kainuosią Ojinaga 
ir Cuchillio Parado. Pasikele- 
liai užklupo isz trijų pusiu, 
leisdama lankius szuvius. Isz 
dvieju szimtu tik 40 vos isz- 
truko Pasikeleliu pražuvo tik 
penki vyrai.

Da randasi kvailiu ant 
svieto.

Berlinas.— Vienam arti
mam kaimelije du apgavikai 
susitarė pardavinet stebuklin
ga arbata, kuri gydo visokes 
ligas tuojaus po jios sunaudo
jimui. Teip-gi iszpuolusie ar
ba isztraukti dantis ketino 
ataugt isz naujo, po iszgerimui 
tosios arbatos. Apgavikai da
re puiku bizni, daugeli mote
rių mokėdavo po szeszes mar
kes idant ataugtu jioms dantie. 
Tula senuke kuri pirko nog 
apgaviko tosios arbatos, o dan 
tis ne ataugo, sutikus apgavi
kus ant uliczios atydave in 
rankas palicijos. Visa apga- 
vista iszsidave,o apgavikus už 
dare kalėjime.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

Rev. H. N. Canden, kuris per daugeli metu; yra kapelotu 
kongrese, yra aklas nog szuvio aplaikyta laike kare?. Demo
kratai kanecz jin nori iszesti bet dydesne dalis kongresmenu
nori idant žmogelis pasiliktu lig smert prie to dinsto.

Stoneyburn, Szkotije.
— Czionaitiniai Lietuvei 

pradėjo ženklivai krutėti pa
sikėlime. Pradėjo užsiraszineti 
visokius laikraszczius, knygu
tes ir kitokius skaitinius, o 
prie skaityniezios jau prisira- 
sze in 22 sauarei. Praejta me
nesi, parengė drauguve links
ma vakarėli ant kurio susirin
ko puikus pulkelis svecziu 
abieju licziu ir skaiseziu mer- 
gaieziu. Linksminosi puikei, 
dainavo tautiszkas dainas ir 
turėjo prakalbas. Skaitinyczia 
buvo czionais labai geistina in 
kuria atsilanko gana dydelis 
būrelis ant praleidimo linksmo 
laiko vakarais.

Wilburton, Okla.— Isz 
priežasties stokos vandenio dir 
ba czionais tik po dvi dienas 
ant nedėlios.

— Po sunkiai ligai plaucziu 
atsiskyrė nog szios aszaru pa
kalnes Franciszka Vasiluviene, 
48 metu senumo motere Ma- 
teuszo Vasiliaus, paliko dyde- 
liam nuludime vyra, duktere 
ir sunu. Po tėvu vadinosi Ka- 
minskiute. Buvo tai dora mo
tere vakarais užsiymdavo skai
tiniu laikraszczio ir prispiry- 
nejo prie skaitimo visa szeimy
na. Skrantone randasi jiosios 
penkios pusseseris, teip-gi tris 
brolius ir seseri Magdelena. 
Jago gymines malonėtu dau
giau api mano nelaime daži- 
not tai tegul raszo ant szitokio 
adreso:

Mathew Vasilus, 
Box 278

Wilburton, Oklahoma.

Dayton, Ohio.— Czionais 
užsidėjo “Diskusijų Ratelis” 
kur muso tautiecziai lavinasi 
kalbėt api visokius dalykus. 
Ne senei pribuvo kokis tai 
pusgalvis kuris ketino mus 
“visus pamokyt.” Davėm jiam 
kalbėt bet nieko giaro nepasa
kė tik api savo gyvenimą ir 
kiek iszsitranke po Amerika. 
Keike kunygus ir pati Popie
žių. Supratom, jog tai kokis 
‘krepszelnykas isz lietuviszko, 
pudimo.” Jago da karta atejs 
tai bus iszguitas laukan. Lie
tuvei tegul szalinasi nog tokiu 
pusgalviu, kurie geidže kitus 
mokyti o patis neatstoję ilga
ausiu. ^,^i

E. Granby, Conn — Dar
bai tabakinėse fabrikuose ge
rai eina, ir uždarbei geri.

— Oras gražus.
— Czionais yra kelios lie- 

tuviszkos farmos, ir visi grąžei 
gyvena, kas nori farma pirkt 
tai lengvai ir pigiai mažna 
pirkt.

Bridgeport, Conn — t At 
siskyre su szuom svietu Jonas 
Kvietkauskas, 60 metu am
žiaus, nepaeziuotas, nabaszny- 
kas jau keli metai buvo silp
nos sveikatos negalėjo dirbt, 
ir burdo ne turėjo, daktarai 
atrado negyva skiepe, miesto 
kasztais likos pakavotas, paėjo 
isz Kauno gub., Raseinių pav., 
Lai buna jam lengva szioi sve
tima žemele.

Cleveland, Ohio — Dar
bai slobnei eina, žmonių dau
gybe be darbo vaikszczioja.

— Oras gražus. .
— Parafijos reikalai gerai 

eina, per gera sterone gūod. 
kun. Halaburdo, ne tik dva- 
siszkąis reikalais užsiima bet 
ir del pakėlimo lietuviszkos 
tautos,, ragina visus prie skai
tymu laikraszcziu.

, p. Baltruviene labai reika
linga del nekuriu žmonelių.

.)£9L>
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vuaiaiKNYGA TA APSAUGOJĘ
Deszimts dienu ant tropto būreli
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Apsisaugok priesz Ligas, laikydamas nainieje Severos Vaistus.
nesi, p;

Mokslas sako
kas atsitiko

bet štai

GALAS

Daktariszka rodą siuncziame dykai per gromata.

ale na

Kur ji i

UIBHIXK..
WWU1... 
tIGLIJOJ

Priek tam pilnai užsimokeji 
ikaititojei, kas metas aplaiki 
|oiaua puiku Kalendori.

ENTERED AT THE MAITA K O Y OITi 
PA. POST OFFICE, AS SE00N1 
CLASS MAIL MATTER. ; t t :

Skubinkit dėlto pasiteirauti apie savo sveikatą, kreipdamiesi ypatilkai, 
ar per laišką prie Dro S. E Hyndman, Virinusio Medikališko Direktorium,

Užbaigimas.

j dangaus visai nauja

lioe.ie 

bas bū'

Yra tai didžiausia knyga, kokia kadi 
norints likos išleista. Yra drukuota Lie
tuviškoje kalboje ir paaiškina Janu, 
kokių būdų sveikąta užlaikyti, o istikm 
ligai, kaip sveikąta skubiau atgauti.

Skaitykit knygas ir kitų daktaru, o 
pątys suprasite skirtumą.

Prisiųskite 10 c. markėmis apmoki- 
jimui pašinu tymo lėšų, o apturėsite U 
knygą Dovanai 1

IŠKIRPK ŠI LAPĄ TEIPGI, IR 
ATSAKYK ANT UŽKLAUSIMU.

Namine Mokykla, 
gramatlkn angliszkos kalbos moky 
ntis be mokintojo (apdaryta) $1 
Valku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir raszyti be mokintoja 15c 
Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo 10c.
AritDlfitlka mokininmusi rokundu, su 
paveikslais (apdaryta) 35c.
Pinigus siuskit per money-order, adresas 

P. MIKOLAINIS, Box 6 2. New York, N.Y,
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sus ūžt 

motere 
neateik

įsteigėjas didžiausio Amerikoje Insti
tuto The Collins New York Medial 
Institute.

kuriu 

žuot i

•BALTRAMIEJAUS NAKTIS’
Yra tai romanas, tikrosios meiles, 

prancūzu svarbus tikejimiszki ginezai.
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.
Iii audeklo drūtais apdarais $1 
Garsioji kita knyga “Raistas” $1. 
Gramatikas iszmokti 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.

SĮuncziant orderi, adresuoti:

J-NaiijokasB^^NV

“Paslaptingaa Ligaa” w I 
lyg 5dittM

“Užtnicintas Kraujas" i! 
dienu-be naudojimo Efflb 
riuszo ar potasu.
“Stryktnra” be peiki 

skaudeoi

Profesorius pagrimzdes akai 
tyn ė atsake:— Pasakyk tegul 
valandėlė palaukia.

PRENUMERATA KA9ZTUOJC
• MERIK*—A (H delo meto 

»n< pusėn meto

Gerbiamas Daktare,
Oollins N. Y. Medical In

stituto, 140W.34th St. N.Y.
Siunčiu Tamstai atsakymu 

ant užklausymų ir meldžiu 
teisingai ir skabei man pra
nešti, kas yra su mano svei
kata? Ar Tamsta galite ma
ne išgydyti, ar gal liga mano 
yra jau ne išgydoma? Meld
žiu Tamstos prisiųsti man 
Dovanai, nusprendymą apie 
kentėjimus mano.

! Vardas ir pavardė,...............

ARffitfe hr 9ek<*<4įe lf> nt 
Prusus 1-5 m

Amerikoniszkos mergos be tarnaites ne apsieina, 
Turi jaises paredyt, jago ant boles ejna, 

Ne moka ne plauku suszukuot, 
Bet vyrams skauduli szirdije užduot.

— Kur tarnaite?

Tarnaite bėgdama in kam
barį suszuko:— Pone profeso
riau. vagilius inlindo in salio

Ub UZSTRABEO “8AULB" IR “MNK8M/ 
VALANDA" IK FILNAJ UŽ MOKA

M.**

kad žmogaus kūnas tai chemiszkoji dirbimui neszvarumu, kurie yra pavojingi 
sveikatai, jeigu leisti jiems pereit in krauja. Bet inkstu užduotis yra kuna nuo 
pavojaus apsaugoti. Vienok jeigu inkstai bus silpni, jie to nepadarys 
O kad inkstai butu stiprus, reikia vartoti

‘‘Eczema” ir kitas panaszas 
ligas iszgidau labai trumpam 

laike.

Delko kentėjimuose tylite! 
Tūkstančiai Tautiečių apturėjo 
sveikąta ir savo jėgas, nes Jie 
norei ir su užsitikejimu man 
atsidavė. Dėlto tikėkite manim I 
Atsilankykite skubei, arba ra- 
šykiteLietuviškai,reikalaudami 
patarimo Jųsų kentėjimuose, 
kol dar nėra per vėlų. Jųsų 
slaptybe, bus mano slaptybę, 
nes noriu vien tik Jums pagel- 
ba suteikti, per tai kreipkitės 
prie manęs kiekviename reika
le dar šiądien, o aš suteiksiu 
atsakyma naudinga Dovanai I

kuri e; 

lis ate; 

Pirma 

to užsi 

jomig 

ta o ir 

sapnavi

Konektike randasi apigarda, 
Kurioje buna boba nelaba, 
Kuri vyro savo iszsižadejo, 
Czion su dukrele apsisedo.

Kitas moteres aploję, 
Nieko ne bijo, ne nesivek- 

tuoja,
Pasielgė ne dorai, 

Tai vaikine ne gerai
O jus moterėles, 

Kokios jus neiszmaneles, 
Ar ne galite in kaili duoti, 
Paskui abidvi iszsmaluoti, 

Su plunksnom apipilti, 
In užmiesti iszguiti!

Teip padarykite,
Isz varykite!

140 W. 34th Street - New York City.
Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nuo 10 v. ryte, iki 5 v. po pietų. Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10v. lyk 

iki 1 v. pietų. Utarninkais ir petnyčiomis nuo 7 iki 8 v. vakare.

“Hydrocele” in 24 adynas, 
be operacijos.

“Dingusia Pajėga’’ vyru 
iszugidam 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju kuna 
sugražinu m normaliszka 
padėjimą in krumpa laika.
‘ Rumatiszma” visoki iszgi
dau labai greitai.

<'FISOS A DINOS: Nog 9 ryte lyg 9 ad. vakare. Nedaliomis nog 9 ryte lyg< p>|> 
Gyveniu Pittsburge nog 15 metu toj j aržioj vietoj. Kaitan t 1 ei. kinkai. l-uwi 
Vokiszkai.

DR LORENZ, 624 Tenn Ave’., Pittsburgh

— Viktorija! — suszuko 
Svelt linksmai— tai baczka su 
vynu!

— Ale kokiu budu ji ga
lėjo užsilaikyti ? Matomai bu
vo drueziau pritvirtinta. Ale 
tas viskas mums negalvoj, tuo- 
jaus isztraukime isz vandenio.

Netrukus pastate baczkute 
ant tropto, su peiliu iszgreže 
skylute ir pradėjo gerti vienas 
po kitam.

— Nevalia daug gerti—tarė 
kapitonas — esame silpni ir 
greitai galime pasigerti.

Kada visi užgesino troszku- 
li, baezkute drueziai užkalė ir 
pririszo prie balkiu. Vejas nu
tilo, taigi pasiimta irklai ir 
vėl palengva irtasi.

Tartasi potam, kokiu ežia 
budu sugavus nors kelias žu
vis, neturint nei tinklo, nei ko 
kitko.

uže. K 
nešini

— Szitoj baczkutej kliuksi!
Jo draugai paszoko isz vie

tos ir pribėgo prie jo.
Tiktai Brown, norints ir jie 

paskui kitus nusivilko, nei 
kiek nesidžiaugė.

— Tai ir kas?—tarė pamo
jęs su ranka—arba tai viena 
ežia baczkute pakabinta?— 
Juk jos visos tuszczios.

Ale jis sziuo kartu apsiga-

slobni 

uniat

Laivas juos nugabeno in 
Nauja Orleaną, isz kur kiek
vienas sugrižo in savo gimtini 
kraszta.

Kapitonas tik ir jurininkai 
gerokai atsilsėję, sugrižo prie 
savo užsiėmimu.

Apie žmones kurie kitoj 
valtyj apleido skenstanti laiva 
“Albert”, nieko nedasižinota. 
Tik po keliu menesiu netoli 
Amerikos mariose užtikta per
tvertus dugnu augsztyn valtis 
ant kurios matėsi paraszas “Al 
bert.”

Profesorius inesze, idanf žu- 
vi nuszauti. Jo tasai patarimas 
džiaugsmingai pasveikinta, ba 
norints szautuvu nebuvo tai 
visgi nekurie turėjo su savim 
pisztalietus ir kulkas.

Kapitonas ir Svelt buvo 
puikiais szaudytojais, tai-gi 
tuojaus primusze pisztalietus. 
Potam atsistojo ant galo trop
to ir eme žiūrėtis in vandeni, 
ar kartas nepamatys kur plau
kiau ežios žuvies.

Netrukus pasirodė ant pa- 
virszaus' vandenio viena pide- 
le žuvis. Iszsigirdo ant kart du 
szuviai ir tuojaus žuvis apvir
tus plauke sau vandeniu be 
gyvasties

Edvard su irklu ja pritrau
kė ir tuojaus žuvis gulėjo ant 
tropto.

Patrick, kuris mokėjo vir
tuves darbus, nuskuto ja grei
tai ir, iszemes vidurius, mete 
in vandeni, mislydamas, kad 
fluo to dar daugiau žuvu pasi
rodys, iszplauks ant vandenio 
pavirszaus, idant potam butu 
galima nuszauti.

Taip padarius, nuszauta dar 
kelios žuvys. Gangreit ir tos 
buvo apvalytos, Patrick pri- 
plesze nuo balkiu žievių ir 
lentgaleliu ir sukrovęs ant 
szlapio tropto kampo suku re 
ugni ir tai tuo budu, kad pa
pylė ant lentos parako, o pas
kui lunetos stiklu ant parako 
pritraukė saules spindulius ir 
paraka uždėge, nuo kurio Už
sikūrė malkutes. Neilgai lau
kus žuvys kbuvo iszkeptos ir 
keliauninkai anas gardžei su
valgė. Potam pasidrūtinę vy
nu sugulė ir visi užmigo.

Szeszta ir septinta diena 
praslinko be jokiu svarbesniu 
prietikiu. Su valgiu jau nebu
vo bėdos, nes paskui vėl kelios 
žuvys nuszauta. Arsziau buvo 
su gerymu. Baczkutej vynas 
kasdiena mažinosi ir kelei
viams grėsė mirtis isz trošku
lio. Labjausiai aimanavo. 
Brown, kuriam daugiausiai no 
rejosi gerti.

Asztunta diena ryte pasitai
kė dideles reikszmes atsitiki
mas.

Kapitonas norėdamas apva 
lyti pisztalietus, ir suskaityti 
likusius patronus iszd-jo ta 
viską ant tropto lentų.

— Didžuvis!—staiga suszu
ko Patrick, rodydamas milži- 
niszka žveri. plaukianti nuo 
už keliolikos žingsniu.

Ale kol keliauninkai suspė
jo susitarti, kas ežia pradėjus, 
didžuvis taip su vuodega smar 
kiai sudavė in vandeni, kad 
troptas pasviro ant szono ir jie 
visi sukrito in vandeni.

Kapitonas ir trys jurininkai 
buvo gerais plaukėjais, taigi 
pagelbėjo skestaneziam Brown 
ir profesoriui Darling iszlipti 
isz vandenio. Po viskam kėliau 
ninkai pradėjo juokties isz to 
atsitikimo, ale netrukus tasai 
juokas jiems ant lupu užmirė, 
kadangi pat°mijo, jog nuo 
pasvirimo tropto visi pisztalie- 
tai jr patronai nusirito ir nus
kendo. Isz to jie labai nuliu-

Proferorius:—Pasakyk man 
vaike koks žvėris duoda mums 
kumpi ?

Vaikas:— Mėsininkas.

Ar yra kokia liga Jųeų genkartej?... 
Kaip senei sergate?................................
Kiek turit metų ?............................  _.
Ar patiko kada norints kokia nelaime? 
Ar stovis ligos eina blogyn?...............
Ar jaučiate save nuvargintu?.............
Ar skubei nusigąstai?..........................
Ar skauda galvą ir kurioje vietoje?.. 
Ar turit kraujo užplaukyma galvoje 

ir kaip tankei?.........................
Ar jaučiate kokj užimą ausise?.........
Ar akis ne skauda?..............................
Ar rodosi prieš akis margumai?........
Ar liežuvis yra baltumais apdengtas? 
Ar tankei turite spjaudyti?.................
Ar spjaunate su kraujais ir kaip tan- 
' kei?.................................................

Ar gerklė uždegta ir sutinus?.............
Ar atjaučiate kutęninimą gerklėje?.. 
Ar viduriai reguliariškai čystinasi?.. 
Ar malimas vidurių yra atsakantis?.. 
Ar atjaučiate sunkumą po valgiui?.. 
Ar nupuolate sverime?........................
Ar turėjot kada karštligę ?.................
Ar turėjot kada veneriška (lytišką) 

ligą ?..........................................
Aprašykit apie ją?................................
Ar turite išbėrimus ant kūno?............
Kuriose vietose?....................................
Ar kankina užkietėjimai vidurių? ... 
Ar linkęs prie skubaus persišaldymo? 
Ar turite plaučių ligą?........................

Ar kosite ir kada?................................
Ar atjaučiate smarkų skausmą krūty- 
> ne j e?..................................................

Kurioje vietoje?....................................
Ar jaučiate kryžiuje skaudėjimą?... 
Ar skauda šonuose?..............................
Kokis yra skaudėjimas?.......................
Ar rankos, kojos ir kitos dalys kūno 

sutinę? ....................................
Ar atjaučiate kada šalt}?.....................
Ar jaučiate viduriniame organizme 

skausmus?................................
Kurioje vietoje?....................................
Ar turite norą valgyti (apetitą)........
Ar valgot reguliariškai?.....................
Ar valgot daug mėsos?.........................
A r gerete daug arbatos ir kavos?.......
Ar vartojate daug svaiginančių 

gerymų?....................................
Ar rūkote ir kaip tankei?....................
Ar danę miegate?..................................
Ar atmintis bloga?................................
Ar kaukinot save jaunystes klaidin

gumais?....................................
Ar jaučiate skausmus lytiškose dalise ? 
Ar turite baltus tekėjimus f...............
Ar turite gumbo ligą?..........................
Nuo kokios ligos?..................................

O ar žinote? katra mėgsta rė
dytis,

Turi mokėti pati sau drese 
siūtis,

Arba savo darbo drese ne- 
szioti,

Ir su tuom žmonira pasirodyti? 
Tame ne yra nebegales, 

Ba ne viena turi laiko invales. 
Gali sau ir kitom drese pasiūti 
O ne su kumutem aluti gerti, 

Galite formas nusipirkt,
Ir isz formos drese sukirpt; 

Grąžei labai iszrodis,
Ba forma viską parodis. 

Pameskite mitingus ir gėrimą, 
Tegul kožna siuvimu užsiyma, 

Katra manias paklausia.
Dievaž gerai iszkirs.

Asz ir siuvau, 
Kaip jaunesne buvau, 
Dabar jau ne galiu, 
Ba laiko ne turiu, 
Ir jau družnu akiu,

O vienok da galeezia, 
Kad ant to užsispireze, 
Da ir raperi suraukeze, 
Ir sarmatos ne turecze.

Kožna žirkles geras turite, 
Tai kirpti, žinau, galite,

Isz formos, 
Pagal naujausios mados,

Bus gana.

Ne viena sako:
Turiu drese siūti, 

Ne galiu suveczkos gauti; 
Pati ne moku, norint maszina 

turiu, 
Bet dreses pasiūti ne galiu.

Teisybe, neviena maszina turi, 
O pasistaezius in jia žiuri: 
Ir siūlo ne moka užvesti.
Pagadina maszina turi isz- 

mesti, 
lezmani motere ar merg na.

Greitai siuvimą peryma, 
Pirmiausia raukia vaikams 

szlebukes, 
O tolinus ir szokias tokias je- 

kūtes, 
Toliaus ir raperi sau pasisiuva, I 
Sena suardo ir ant to kita su

Greitai plauke laivas “Han
sen” in Meksikos užtaka in 
Nauja Orleaną.

— Per dvi mylias nuo mus 
matyties kokis tai troptas su 
iszskleistais žėgliais!— suszu
ko staiga jurininkas, sėdintis 
ant laivo stiebo.

Kapitonas pasiliko ant ko- 
pecziu, idant persitikrinti ar 
tikrai taip yra, kaip jurininkas 
sako. Pasiėmė žiūroną ir eme 
žiūrėti nurodyton pusėn.

— Keli žmones ant tropto 
guli— tarė — ir tuojaus pagrie 
be sznekejimui triuba ir davė 
prisakyma.

— Nuleisti inkari! Sulai
kyti laiva! Szeszis žmones vai 
timi pasiusti in pietvakarini 
kraszta, ten pas ta tropta, pa
imti tuos žmones ir atgabenti 
czionail

Jurininkai’sedo valtin ir nu
siyrė link tropto. Prisiartinę 
atrado ant lentų gulinezius

Isz pradžių lig nenusiduoda, 
Vienok buna gerai, kad ir ne 

pagal mada.
Ir ne reike ant to nustoti, 
Reike siūti ir norą turėti, 
Juk ir siuveczka ne nupuolė 

iž dangaus,
Kožna, kad tik uores, dreses 

rauks.
Jagu misiukes iszmokstate 

aluti riaukti,
Turite iszmokti ir Taperius 

raukti;
O vyrui savo daug palengvin

site,
Ba tiek pinygu už dreses ne 

ižduosite.
Pirmiausia isz prasto sztofo 

siukyte,
Kaip pasiseks, tai isz geresnio 

traykite;
Tada busite sztant szirdžiu-

Ligonis:— Man rodos tie 
vaistai manes, neiszgydis.

Daktaras:— Delko?
Ligonis:— Nes labai gar

dus, o tikru vaistu asz labai 
nekeneziu.

Jos apsaugoja nuo kraujatirszczio ir gydo karszti, reguliuoja jaknu veikiau, 
apsaugoja nuo Brighto Ligoa ir gaugelio kitu szlapinimosi organuose.

Dvejopo didurno 50c- ir JI.

Iszgelbeta nun iwralos peilio!
lakatu ir tulžies liga. “Bet apsilankė pas mane draugas ir pasakė apie Selenu 
Vaistus jaknoms ir inkstams. Nutariau ju pabandyt pirm operacijos. Sveikata 
pradėjo kasdiena taisytis. Dabar esu visai sveika ir labai gerai jaueziaoso. 
Nerandu žodžiu, to vaisto iszgyrimui. Toks yra geras, o taip mažai kasztuoja."

Keliais laszais vyno pabaig
ta toji vakariene. Tuojaus pri
siartino naktis.

Per pusiaunakti Edvardas 
pajuto troszkuli, taigi patylo
mis atsikėlė ir priszliauže prie 
baczkutes su vynu, norėdamas 
nors iszdžiuvusia gerkle suvil
gyti. Tuo tarpu pas baczkute 
surado Browna, betraukianti 
vyną.

— Ka tu veiki?- atsiliepe 
Edvardas, primokdamas prie 
Browno ir norėdamas ji nus
tumti szalin; ale Brown tvirtai 
gynėsi.

— Leisk mane, nepasiduo
siu!- suszuko nesavo balsu 
Brown. Bet Edvardas apkabi
no pirkli ir nutraukė szalin 
nuo baczkutes.

Iszbudinti tuo riksmu mie
ganti kiti keliauninkai priszo- 
ko prie besipeszancziu ir juos 
pradėjo raminti Edvardas tuo
jaus nusileido, bet Brown pa
sigėrės toliau norėjo peszties.

— Reikia jis suriszti!— ta
re kapitonas.

Jurininkai ta paliepima tuo 
jaus iszpilde ir Brown gulėjo 
kaip paszvenstas.

Profesorius Darling nuėjo 
pas baczkute pažiūrėti, kiek 
Brown iszgere.

— Jau beveik nėra nieko!
— pranesze visiems.

— Jei nepasirodys koksai 
laivas, pražūsime — kalbėjosi 
jurininkai.

— O, taip, be valgio ir ge- 
rymo, o ypacz tokiame padėji
me, negalėsime ilgai iszlaikyti.

Ryte, kada Brown iszsiblai- 
ve, praszesi dovanojimo.

— Matai! per tave visi pra
žūsime!— kalbėjo Edvardas.

Draugai sugulė ant troptu 
ir dairėsi aplinkui siubuojan- 
czias marias.

Ueneslnh Rasztas "Uoksai Valandi" 
imiiiaa ibi bito_ _ _ _ _ _ _ _ _ ai,o
'Bwi.ua________________ _ - ____ T .|

Ilgai sėdėjo nelaimingi, žiū
rėdami liūdnai in mariu ramu 
vandeneli.

— Draugai!—atsiliepe Field 
— turėkime tik vilti.—Dievas 
yra nepabaigtas mielaszirdin- 
gas, ir jei mus jau kelis kartus 
išzgelbejo isz pavoju, tai be 
abejones ir dabar nenorės, 
idant mes pražutumem badu. 
Tiesa, esame baisiame padeji 
me, ale paneszkime kantriai 
tai, kad Dievas ant mus pa- 
si'jnczia. Asz atjaueziu, kad ir 
isz to pavojaus mes laimingi 
iszeisime.

Kapitono viltis ir jo tvir
tas tikėjimas suramino keliau
ninkus, kurie dabar, sudrutin- 
ti ant duszios, lauke kantriai, 
pasiduodami su nusižeminimu 
tolimesniam likimui.

Swelt ir Edvard isztaise žeg 
liūs ir pakele stiebą, kiti-gi 
draugai pasiėmė in rankas irk 
lūs ir besidarbuodami, greitai 
nuplaukė in sziaurius.

Tankesni ahitikymai.
Penktoj dienoj skenduoliai 

buvo taip suvargę nuo nuola
tinio irklavimo be valgio ir 
geryn:o, kad jau negalėjo ran
kose iszlaikyti ir irklu.

Sėdėdami ant tropto ir tylė
dami, be pertraukio žiūrėjosi 
liūdnai in vandenio pavirszu 
ir visa apregi, bet apart dan
gaus ir vandenio niekur nieko 
nebuvo matoma.

Edward ir Brown, kurie 
daugiausiai kentėjo, pamėgino 
atsigerti mariu vandenio; ale 
jo paragavę su pasibjaurėjimu 
susipurte, o nuo to suraus van
denio ju troszkimas dar la- 
bjau pasididino.

Kapitonas ir profesorius 
Darling kelis desetkus kartu 
apžiūrinėjo tropta, bet nieko 
nesurado.

Staiga profesorius, judinda
mas skyrium kiekviena bacz
kute, pakabinta ant tropto 
kraszto, suszuko isz džiaugs
mo;

Tuojaus sudėjo valtin ir pa
suko atgal.

Laivo daktaras tuojaus 
anais užsiėmė davė gerti vyno 
sumaiszyto su vandeniu ir to- 
kiuo budu atgaivino. Potam 
paguldyta jie in lovas, o kada 
iszmiegojo, kapitonas pradėjo 
klausinėti, kokiu budu jie at
sirado su tokiu troptu apt ma
riu. ,

Keleiviai iszpasakojoi visa 
atsitikima. Laivo keliauninkai 
maloniai potam juos sveikino.

Turime vienok papasakoti 
kas veikesi su musu pažinsta- 
mais, kol jie buvo iszgelbeti, 
kadangi juos apleidome, kada 
jiems ant tropto pritruko val
gio ir gerymo.

Badas ir troszkulys atėmė 
jiems protą. Brown ir Ed war- 
das labai susirgo ir klajojo 
kalbėdami apie vandeni. Jiems 
rodėsi, jog mato priesz save di
deles upes ir szaltinius; norėjo 
ir stengėsi neatbūtinai prie ju 
bėgti, tenai iszsimaudyti ir at
sigerti. Kiti bet ne taip buvo 
susilpe, taigi juos kaip tik isz- 
laike ant tropto, nes butu nu
siskandinę.

Deszimta diena jiems esant 
ant tropto ju kentejima'r pasie
kė augszcziausia laipsni. 
Brown ir Edvardas gulėjo be 
jokio judėjimo, silpnai dūsuo
dami, o ir kitiems negeriau bu 
vo.

Saulei leidžiantis visi jau 
buvo apalpę, tik vienas Pa
trick galėjo aplinkui dar dai 
ryties.

Antsyk jam pasirodė, kad! 
girdi kur isz toli szvilpima. 
Jo akyse sublizgėjo viltis: ant 
apregio pasirodė maži 
kamuoliai.

— Laivas! — isztare 
mai.— O Dieve, duok, 
jis mus neapsilenktu.

Ale tuos žodžius pasakęs, 
apalpo...

Žinome
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kilo isz vandenio ir paskui 
kaip tycziomis nukrito ant 
tropto.

Keliauninkai nusistebėjo 
tuo nepaprastu atsitikimu, o 
psdekavoje Dievui už tokia 
dovana, puolėsi prie žuvu.

— O kaip esu dėkingas ma
riu draskuoliams, kurie tas 
žuvis pabaidė—tarė linksmai 
Brown.

— Isztikro laimingas prie
tikis-kalbėjo kiti.

Kadangi nebuvo kaip ugnis 
sukurti, taigi žuvis apvalyta 
susipjaustyti ir žalios suvalgy-

— Ka dabar veiksime?— 
atsiliepe pirmutinis Brown.-— 
Jurininkai tik galvas žemyn 
nuleido.

— Ha!—atsiduso Darling- 
mums daugiau niekas dabar 
nelieka, kaip laukti badmirio 
ir smerties.

Visi susėdo tylėdami, o ka
pitonas savo dvasia sau iszme- 
tin-jo, kad tokiame neatsakan 
cziame laike norėjo valyti pisz 
talietus ir skaityti patronus.

— Kaip mane badas kan
kinai- atsiliepe pirmasis Ed
vardas.

— Mane taipgi!— atsake 
Brown.

— Ponai!—atsiliepe staiga 
kapitonas—o jei mes su kir
vio ir tos lazdos pagialba galė
tumėm prisimuszti žuvu?

— Geras’ iszmislas;—pasa
kė Swelt—asz pamegysiu— ir 
nutvėrė kirvi: ale nežiūrint 
daugumos žuvu plaukiojan- 
cziu aplinkui tropta, jam ne- 
pasiseke nei vienos užmuszti.

Bet matomai Dievas laike 
savo globoje nelaiminguosius, 
kadangi nėjo gult su tuszcziais 
pilvais.

Netrukus priesz saulėleidi 
atsirado daugybe žuvu _ taip 
vadinamu lekiojaneziu. Kelios 
tokios žuvys netoli tropto pa- žmones beveik pusgyvius,

t
VYR!U LIGOS

Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai—lygti 
nerviszkass ystemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnupa 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.

Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziaasioe Ljp 
kurie buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme pm 

szingi priesz pjovimo ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožaa ligos 
privalo būti gydomas kanoatsargsausia ir ant visados. Mes neduodameiil 
szivu ar pavojingu gyduolių, nei neprižadam iszgidint ligoni in pora dieu 
idant patraukti ka daugiause ligonu. Bet gvarantinu visiszkai aepavojiifl 
ir ant visados iszgidint in trumpiause laika, jagu ta galima pudaryti,te|U 
kimo jokiu blogu daliku systeme. Mano būdas yra pigus ir tiKras.Aflzgydn 
“Varicocele” gidau in 15 d.
“Szaszius” ir akaudulus ska
ros iszgidau greitai ir ant 

vssados
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Parsiduoda Aptiekose ir Krautuvėse. Būtinai reikalauk Severos.
Ar turi jau Kalendorių ? Jei ne, reikalauk Aptiekoj. Dykai.

Valgyk ka nori
ir nebijok, kad tau užkenks, jei prieaz 
valgi imsi

Skilviui Severos Kartumą
Paasztrina apetitą. Atitaiso užkietejima.
Sustiprina silpna organizma, $1.00.

0

i

Pasirodžius Ženklams
kosulio, perszalimo, gerkles skaudėjimo, 
užkimimo ir kitu nesveikumu, paimk

Severos Balsama Plaucziams
o tuomi apsisaugosi nuo pavojingo 
plaucziu ligų. Tokiu budu galima
iszgelbet gy vasti. 25o. ir oOc.

Bwi.ua


įsteigėjas didžiausio Amerikoj! į 
tufo The Collins New YorklLt 

Institute.

KNYGA TA APSACfe

SVEKf

Yra tai didžiam kurgi, kbit 
norints likos išleista. Yra dreba, 
tuviškoje kalboje ir puiks į 
kokių būdų sveikata ūžkkju tįį 
ligai, kaip sveikata skubiu ke*

Skaitykit knygas ir knų ditt 
pątys suprasite skinamą

Prisiųskite 10 c. markėms 
jimni pasiuntymo lesu, o »{Cs 
knygą Dovanai 1

ati apie savo sveikatą, kreipdama rxj 
Hyndman, Virinusio Medikališko D?S

j NEW YORK 
MEDICAL 

INSTITUTE

New York Ciį 
tų. Nedeldieniais ir šventądieniais no lit h 
mis nuo 7 iki 8 v. vakare.

YRIU LIGOS
oi visas systetraa bus įpintu Lųr-š 
stemas tas iszsemtaa, o pats liks who 
iu užsiėmimą,
dimas tik gadina sveikata. Antiną 
nniau blogai gydimo užgydyti. Jie s 
itokiu pavojingu bodo gydimo. Li 
oatsargsausia ir ant visados. Mes raiša 
liu, nei neprižadam iszgidint ligoni apa 
use ligonu. Bet gniutian riasdaiw' 
trumpiuose laika, jagu ta galima pair, 

psteme. Mano budis yra pigus ir tiktai' 

“Hydrocele” in 24 adrnaą 
be operacija.

“Dingusi Pajėga ’ vyre 
iszugidim 14 dienu.
“Silpnos Vyrui” ju kum 
sugražinu m nonnilisxka 
padėjimą in kruopa laika 
‘ Ruiuatisnna” visokį isxęi- 
dau labai greitai.

yte lyg 9 ad. vakare. NedelioaieNfi Ąri 
metu toj liesoj vietoj. Kaitant lubw-:!
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i kraują. Bet inkstu užduotis m b®5 

i inkstai bus silpni, jie to nepadarys 
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> ir gydo karszti, reguliuoja jiknu 
lugelio kitu szlapinimosi organuose.

Dvejopo didumo 50c 

matine tavo viltis operacijoj,” pasakė 
ai Frances Kavalerisz Yale, Kansas. b5- 

nke pas mane draugas ir pasakė apie 
tariau ju pabandyt pirm operacijos 
• esu visai sveika ir labai genijai 
a ui. Toks yra geras, o taip mažai bs#

Būtinai reikalauk Sever® 
eikalauk Aptiekoj. Dykai.

Pasirodžius Ženklams
kosulio, peraralimo, gerkles škac-'/ 
užkimimo ir kitu nesveikumo,^ |

Severos Balsama W
o tuomi apsisaugosi ooo {•’v 
plaucziu ligų. Tokiu bodu 
iezgelbet gyvaati. Į

ne dykai per gromatį

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Wilmerding, Pa.— Dar
bai visai slobnei eina, tik d’r- 
ba po 2 ir 3 dienas ant nedė
lios, isz kitur pribuvusiam dar 
bas suvis ne galima gaut.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis, bet isz tu visokiu atsi
randa.

— Dr. -tęs reikalai gerai 
stovi.

— Baltruviene del ne ku
riu moterėliu labai reikalinga 
ba labai ne grąžei apsieina.

Kewanee, I’ll— Darbai 
po nauju metu suvis sumažėjo, 
dirba po 3 dienas ant nedėlios.

— Oras maiszytas.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis.

Wilkes-Barre, Pa — Dar 
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas ne sunku gaut.

— Oras maiszytas.
— Lietuviu yra pusėtinas 

būrelis, ale ne visi sutikime 
gyvena, p. Baltruviene del ne 
kuriu moterėliu rengėsi atva- 
žuot in sveczius.

Claridge, Pa.— Darbai da 
visi stovi isz priežasties strai- 
ko, ir ne žine kada pradės.

— Lietuviu yra apie 6 fa- 
milijos, ir visi sutikime gy
vena.

— Czionais yra lenkiszka 
para., o lietuviszkas kun. Ant. 
Jurgutis aprūpina mus dva- 
siezkais reikalais.

Warrior Run, Fa — Dar
bai gerai eina, uždarbei geri, 
uždirba nog $2 lig 5 doleriu 
ant dienos, isz kitur pribūvu 
šiam darbas ne sunku gaut, 
tegul in czionais niekas nesi
bijo važuot.

Fittsburg, Pa— Darbai 
slobnei eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Oras gražus.
— Lietuviu didelis būrelis, 

isz tu visokiu atsiranda.
— Baltruviene del ne ku

riu mergeliu labai reikalinga.

Taft, 1’11. — Darbai gerai 
eina, dirba pilna laika, katrie 
turi gerus darbus tai tie gerai 
uždirba.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis, isz tu visokiu atsiran
da.

— Baltruviene del ne kuriu 
mergeliu labai reikalinga.

Mt. Carmel, Pa — Czio- 
naitine teatraliszka kuopa at- 
losz puiku teatra Vasario me
nesi, parapinėje saleje.

— Darbai ejna gerai, net 
uže. Katrie pribuna, tai ilgai 
nesiranda be darbo.

Ansonia, Conn — Ne ku 
rie žmonis ne tyki in sapnus, 
bet ne senei sapnas iszgialbejo 
nog smert ponia Žemaitiene, 
kuri sapnavo buk josios sūne
lis atėjo jiaja ir tęva užsmaugt. 
Pirma karta pabudus gylei ant 
to užsistanavijo ir vela prade- 
jo migdytis. Nes ir antra kar
ta o ir trecziu kartu ta pati 
sapnavo. Ant galo negalėdama 
po tokiam sapnu užmigti, nue 
jo in kuknia užžiebti lempa, 
bet staigai apsirgo ir puolė ant 
grindų. Pradėjo szaukti savo 
vyra kuris tuo adbego in pa- 
gialba. Subegia kaimynai pra
dėjo motere atgaivinet ir už 
kokio laiko atsigaiveliavo. 
Priežasties susirgimo buvo fo
ke; nueja gulti uždare “dem- 
peri” pecziuje o juszkos ne 
uždėjo, perka gazas butu vi
sus užtroszkinias jago ne butu 
motere turėjus toki sapna ir 
neatsikelus in laika ir paszau 
kus vyra.

E. Chicago, Ind — Darbai 
gerai eina bet isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Oras gražus.
— Lietuviu apie 65 famili- 

jos, ir pavieniu pusėtinai, bet 
isz tu visokiu atsiranda, ap- 
szvietos tarpe ju visai nėra, 
skaitymais visai neužsiima.

Sykesville, Pa.— Darbai 
po valei eina uždarbei nevie- 
noki, isz kitur pribusiam dar
bas sunku gaut.

■— Lietuviu mažas būrelis 
ale ne visi sutikime gyvena.

Plymouth, Pa.— Darbai 
gerai eina, isz kitur pribuvu
siam, darbas ne sunku gaut.

f 10 d", szio menesio likosi 
užmusztas, Antanas Jakimavi- 
cze, o 13 d. palaidojo, tegul 
silsisi szioi svetimoi žemelei.

Collinsville, I’ll.- Dar
bai gerai eina, bet isz kitur 
pribuvusiam, darbas sunku 
gaut.

— Baltruviene butu labai 
reikalinga del ne kuriu bobe
lių ir vyreliu.

Minersville, Pa.— Dar
bai gerai eina, ir uždarbei ge
ri, isz kitur pribuvusiam dar
bas ne sunku gaut.

— Baltruviene del ne ku
riu moterėliu labai reikalinga.

Waukegan, Ill — Darbai 
gerai eina, bet isz kitur pribu
siam darbas sunku gaut.

Dorrisville, 1’11.— Dar
bai gerai eina, bet isz kitur 
pribuvusiam darbas . sunku 
gaut.

— Oras gražus.
— Baltruviene del ne kuriu 

moterėliu labai reikalinga.

Benld, 1’11.— Darbai ge 
rai eina, uždarbei geri, lig $5.- 
50 ant dienais,

— Czionais yra pusėtinas 
būrelis lietuviu, bet daugiause 
apgyventa italijonais.

W. Frankford, 1’11.— Dal
bai gerai eina, kas nori aplai- 
kyt gera darba turi bosams 
fundyt.

— Oras maiszytas.
— Taradaika del ne kuriu 

vyreliu labai reikalinga.

St Charles, 1’11. - Darbai 
slobnei eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, bet ne visi sutikime gyve
na, merginu yra apie 40 isz tu 
visokiu atsiranda, ne kurioms 
mergelėms labai reikalinga p- 
Baltruviene, ba per daug vy
rams in akys kabinasi, negra
žu teip daryt, paliaukit ba p- 
Baltruviene ant jus koezela 
renge.

Westfield, Mass.— Dar
bai gerai eina, bet isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Lietuvei Westfieldo, la
bai žymei augsztyn kyla viso
kiose reikaluose, Dr. szv. Ka
zimiero puikei gyvuoja, ir ne- 
užilgio intaisys ’puiku kningi- 
na. Tik ne kurie žmonelei po 
ulyezias girti valkiojasi.

Cuddy, Pa.— Darbai po 
valei eina, dirba po 3 ir 4 die
nas, ant nedėlios, uždarbei 
menki.

— Lietuviu tik 3 familijos, 
isz tu visokiu atsiranda.

— Oras gražus.

Iloošick I’allsTx. Y.
— Darbai Walter A. Wood 

Co. sustojo dirbę, isz ko likosi 
4,000 žmonių be darbo.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda, 
pavieniu yra invales, bet visi 
nuliude, isz priežasties stekas 
mergynu, jagu isz kur pribūtu 
pora tuzinu tai gautu po gražu 
ir dora vaikyna.

Willock, Pa.— Darbai 
czionais sumažėjo, isz kitur pri 
buvusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu mažas būrelis, 
ir pora pavieniu, visi sutikime 
gyvena.

— Oras gražus.

Norris, 1’11— Darbai eina, 
net viekas braszka, bet isz ki
tur pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Oras szaltas, sniego yra 
invales, prisnigo apie 7 colius.

— Lietuviu yra apie 4 fa
milijos ir visi malszei užsi
laiko.

— 17 d. Sausio sudege du 
saliunai, vienas lietuvis antras 
lenko, bledes padare invales.

Niagra Falls, N. Y.— Dar 
bai gerai eina, pribuvusiam 
isz kitur darbas sunku gaut.

— Lietuviu yra didelis bū
relis.

— ■ Garsingas vandapolis 
beveik iždžiuvo isz priežasties 
dideliu szalcziu.

— Dr. szv. Jurgio gerai 
stovi.

KARALIENE VIKTORIA IR VAIKAI ISZPAMSZKO 
KARALIAUS ALFONSO.

DepUC, 1’11.— Darbai po- 
valei eina, uždarbei ne blogi, 
o isz kitur pribuvusiam darbas 
sunku gaut.

— Lietuviu mažas būrelis, 
visi sutikime gyvena.

Schenectady, N. Y. — Dal
bai gerai eina.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas bū

relis, isz tu visokiu atsiranda, 
czionais yra didelis būrelis pa
vieniu ir kožnas norėtu apsi
vesi bet ne gali isz priežasties 
nėra mergynu, kurios czionais 
buvo tai visos isz važinėjo, tai 
jagu isz kur pribūtu pora tu
zinu tai gautu po gražu ir do
ra vaikyna.

Morgan, Pa.— Darbai po 
valei eina, dirba po 3 ir 4 die
nas ant nedėlios, isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, visi sutikime gyvena, ale 
tik per daug aluti trauke.

— Baltruviene del moterė
liu labai reikalinga.

Henry, W. Ya — Darbai 
pradėjo gerai eiti, ir uždarbei 
neszlekti, isz kitur pribuvu
siam darbas ne sunku gaut, 
uždarbei geri nog 3 lig 4,50 
doleriu ant dienos.

Lietuviu yra 8 familijos, ir 
apie 50 pavieniu.

— Del ne kuriu vaikineliu 
neužilgio pribus p. Taradaika.

KUR BUNA.
Mano seserunas Vincas Dvareckir, 

paeina isz Vilniaus gnb. Traku pav. 
stotes Marcinkonių pirmiau gyveno 
Blackburn, Pa o dabar nežinau knr 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:

Ant. Jaokiavioz.
1903-6tb. Ave. Camden N. T

Mano drangas Antanas Ramanauo- 
kas pirmiau gyveno Dės Moine?,
Iowa o dabar nežinau knr, jis pats ar 
kas kitas praezau duot žine nt adre
so:

Jos. Jaouby
•are cf Mississippi mine, 

Keewaten Minn.

Mano pažystami Matenszas Baroza 
ir pusesere Ona Mielnyke, paeina 
isz Kauno gub., Raseinių pav , Aržu) 
ku para., skruzdines kaimo pirmiau 
gyveno Ph.ladlephijoj o dabar ne
žinau kur. j<e pats ar kas kitas pra 
szau duot žine ant adreso; (to 9), 

Kaz Biksnius
Box 522 Thompsonville. Conn

Maoo pažystama Cioile Ruszi< 
paeira isz Kauno gub , pirnfau gy 
veno Harrifburge, jis pats ar kas ki 
tas praszau duot žine ant adre>o: 

Jus. Rukšėnas
Box 239 Benton, Ill

Mano tikras brolis Baltramiejui- 
Blažis, paeina isz Suvalkų gub., Ma- 
riaupoles pav., Antanavo gmino, 8
metai kaip Amerike, pirmiau gyven*' 
Hermenie, Pa. o dabar nežinau kur 
jis pats ar kas kitas tegul duoda ži 
oe ant adreso ba tariu svarbu reikal».

S. Blažis
Box 14 Norri-, Ill

Pajeszkau Juozą Vilknozio kuri* 
gyvena badai Skrantnosia. Tegul at 
siszauke ir prisiuoozs man savo adre
se

A. Valutaviozins
587 W. Mbhinoy Avė. 

Mahanoy C ty, Pa,

Tamoezius Bozikas, gavau nog jo 
gromata bet pamecziau tai praszau 
vela atrasryt: (g oą)

P. Misiūnas
Box 27 Marquette Miov.

Mano tikras dede Kazimieras Ur 
bavioze paeina isz Kauno gub, Pa
nevėžio pav., Pompenu para, pirmiau 
gyveno Ch’oage, o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau duct 
žine ant adreso; (to 8)

V. Urbavioziute
79 Pardee st. New Haven, Conn

Maro brolis Antanas Didbarzdis, 
18 metu kaip amerike. Pribuvo it z 
Lietuvos pabuvo 4 metus Shenando 
rl po tam isz važiavo. Patina isz Su 
valku gub. Kalvarijos pav. Randa 
miszkio kaimo. Tegul ats:szaokia aut 
adreso. (g oi)

F D'dbarzdis
106 E. Raspberry Al.

Shenandoah, Pa •>

Mano tikras brolis, Jonas Rama
nauskas, paeina isz Kauno gub., Ra
seinių pav., GirkalnFS para., Paleisz- 
kones viensėdijos 7 metai adgal gy
veno, St. Louis, Mo. o dbbar nežinau 
kur, jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (to 9).

G. Ramanaookas
126 Manton st. Philadelphia, Pa.

Mano brolis Antanas Dabrowols- 
kis paeina isz Kauno gub. Szaulin 
pav. Uždinles para., Semeliszkiu so
džiaus, keturi metai edgal gyveno 
Du Bois. o dabar nežinau kur jis pat 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso, (g );)

Jno. Dobrowolski.
Box 267 Coal Centre Pa.

Pajieszkau sau darbo, prie buozer 
nes, moku szneket. lietuviszkai, len 
kiszKai angelskai/Rusiszkai ir vokisz 
kai, esu 22 metu senumo, jago kur 
rastųsi vieta praszau duct žine ant 
adreso: (to 8)

P, Sziliuskas
113 Essex st. Jersey City, N. J.

Tėvas:— Pranai, delko ne
gavai szimet klasoje Jokio pa
gyrimo ?

Motina:— O tavo draugas 
Juozas gavo net tris pagiriams 
per vienus metus

Pranas:— Ba, kad Juozas 
turi iszmintingus tėvus.

fieradejyste Visiems ggoT^g'i
Philadelphijos Medikai Klinikas ligomis sergančius.

Gausybės žmonių, per daktarus kurie yra Klinikę, apturėjo sveikatą- 
IfisigydO: Philadelphijos žmones nereikalauja papulti kur nors į apgaviku 
rankas arba menkos vertės daktarpalaikiu; kurio apsimą o negali išgydyti, 
nes Philadelphljos M. Klinikas visiems pagelbsti kurie čion tik kreipėsi.

Philadelphi jos žmones yra laimingi, turėdami savo mies- 
tę tokj garsu geradėjinga Kliniką, kuris pasekmingai, teisingai, greit Ir ge
rai, kad apsimą, tai kiekvieną serganti išgydo; todėl, kad čion:

Tik parinkti geriausi daktarai specjalistai darbuojasi.
DA8ARGA; Teisingumas, gerumas užtikrinta visiems; nes šitas Phi

ladelphljos Medical Klinikas, yra paties Pennsylvanljos Gu
bernatoriaus užtvirtytas-legalizuotas.

IDANT IR LIETUVIAI ŽINOTU,

kur atrasti tikra pagelba sveikatai, kaip Philadelphijos, Pa., teip iš kitu 
miestu, tad nutarta pranešti per laikrašti, kad pribūtu ar atsišauktu, o visi 
kurie trokšta apturės sveikatą ir visokias rodąs lietuviškoj kalboj ir, bus 
išgydyti nuo: skaudėjimo kaulu, sąnariu, sirenų, krutinės, pečiu, ranku Ir 
kojų. Nesveikumo viduriu ir inkstu, žarnų ligų. Nusilpnėjimo, sunkaus 
kvėpavimo, nervu, slaptu užsikrečiamu ir nuo išdykimo ligų. Blogus sap
nus, kosulio, girdles Ir galvos ligų. Telp-pat moterų, skausmingas 
inenesinęs, gumbo ir visas kitas ligas, kurios tik atsiranda vargimui žmonių. 
Gydomo kaip šviežes teip ir užsenejusias ligas. Tu ar tavo pažysta
mas, nepaisek kad tau niekas nepagelbėjo, neatideliok, bet pribuk ar atsi
šauk, busi išgydytas, jai dar galutinai mirties neapimtas. Kam mokėti 
apgavikams daug kartu po dešimts doleriu už kvarbuotą vandenį; kad Phi- 
ladelphijos Medikai Klinikę suteiks teisingus grynas gyduoles naujausio 
su taisymo už mažą atnngrydyjimą, išgydys.

KAM SIRGTI, kad gali būti IŠGIDYTAS.
Atsišauk ant šio adreso visada:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC,
1117 WALNUT ST., tarp 11 tos ir 12 tos Gatv.

PHILADELPHIA, PA.

PRIĖMIMO ADINOS: nuo 10 iš ryto iki 4 vakare. Utarninkais ir Pčtny- 
člom nuo Imos iki Dnlu vakare. Šventadieniais nuo Imos iki 4tai po piet.

Vietoje mokėti už didelius apgarsinimus, kurie negydo sergančiu; tad Phi- 
ladelphijos Medikai Klinikas, moka už chemikalus gyduolėms, kurios išgy
do sergančius. DR. ALEKSANDRA‘BROWNE, Supretend. 
*------------------ ——* Visi krikščionys, ne žydai.-------------------------------

MUSZTINE BULIU ISZPANIJOI.

F. V. OBIECUNAS & CO.
[ALL NATIONS DEPOSIT BANK]

Cor. 12-th & Carson Sts. Pittsbnrg, Fa
.----------------- 1--------s

Mnpu Vienatine Lietuviwlta Panka bu kapitoln $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos PennsylvanijoB. Užrubežinis 
kapitolas 140,000.00. Locdbp namas vertas $150,000.00

Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 
4-to procentą nog s rimto. Siuncriame piningus in viris dalis 
svieto ir iardu<daiDe Laiva-kortias ant visokiu linijų.

Musu Lankoje randasi tam tikra Bejentalna teipgi ir 
I žiuležiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats 
i .5 .Gbiecunas organizatorius tos Lankos.

Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per 
pren atas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jura 
įeikalus greitai, teisingai ir prideranezei. Piningus 
ant i aezedumo arta kitokiu reikalu ęalile priaiust per 
Isvress (o. arba jacztini MonevOrden.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm. & Main Sts,. Plymouth, Pa.

... SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu

Egiutero No 1. 25c.
Egiutero No.2. 50c. 
^miįecznik 25c. 
Gumbo laszai 35c. 
Meszkos Mastis 25c. 
Treianka 25c.
Linimen'as Vaikams 25c.
Gyduoles nuo Kosulio25c. 
Liepiu Balsamas 25c. 
Antylakson del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo 

Kirmėlių 25c.
” nuo Kirmėlių del 

suaugusiu35c.
Vanduo nuo Akiuskaudeji 

mo 25c.
Ugniatraukis - 25c.
Skilvio Laszai - 25c.
Gyd. užlaikimui Viduria- Į 

vimo ir Kruvinosios 75c.
“Uicure” arba gydymas1 

Rumatyzmo - $3.501 
Gyd. del nemalimo Pilvo 

(50c.
Milteliai apstabdymui ! 

Galvos skaudėjimo 10c. i 
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c. j 
Mostis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c.
Geležinis sudrutintojas 

sveikatos - 50c. j 
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c. j 
Vaistas nuo Papauto 

Corn Cure 15c. j

Kentejimu ir Skaudėjimu.

Geriause gyduole del skaudėjimo 
Galvos, Katara, Pecziu, Krutinės 
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio, i 
Nuralgija 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 
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
kasztus apmoka pats apturėjai 
Siunsdamas piningus per Money ' 
Oredr visada paduok tikra ir j 
abzku savo adresa.

Gyduolis nuo Grippo 25c 
Plauku apsaugotoms £0o 
Muilas Plauku saugotoje.

10.. 
Milteliai nuo Kepenų 35c- 
Valytojas Plemu Drabu. 

žiuose - 52c. 
Rožes Balsamas - 25c. 
Kinder Bahamas - 52c. 
Bobriaus Laszai - 50c. 
Svelnitojas 35c.
Kraujo valytojas $2.00 
Nervu Ramitojas $1.00. 
Egzema arba odgp uždegi.

mas pas Vaikus $1.2.- 
Groblevskio Pleisteris

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

Ausise 25c. 
Gyduoles nuo R iemens -Oc 
Vengersko Fixator °del 

Ura 15c. 
Inkstu Vaistas (mažesne) 

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

Dantų arba abelnai 
skausmo ir skurbutis $1.25 
Gyduolių ir mostis nog 
Parku ir Niežu $2.00

Gyduolių ir mostis nog 
Dedervines $2.00

Gyduolių nuo Paslaptingos 
Ligos $5.00

BISCHOFF’S
2S7 Broadway

Neuj^York, N. Y.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit

l tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta ISISni.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :— 
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.

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

i pigiausei galite atlikti.

Iszpanijoi gyventojai labai mėgsta musztine su buleis 
teip kaip Amerikonai mili Baseball. Randasi tam specialiszki 
augintojai buliu ir iszlavina juosius ant musztiniu. Ne senei, 
randas ketino uždrausti tokius perstatymus, bet žmonis ant to 
nedaleido.

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT:
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas mane, 
aŠ pagelbėsiu!nes esu senas daktaras,pažįsto Ilgas ir žinau kokie vaistai ge
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aS daug sergančių perleidžin ir 
tariu didelį pasisekimų, geresnį ne kaip koks kitas New Yorko daktaras. Aš esu pa

siryžęs sergančius gydyti Ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras daktaras gali pa
sekmingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačių gydynių paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:

Širdingai dėk a vo j u Dr. Hart- 
manui už išgydymą ligos skaudė
jimo po krutinę, sunkaus kvėpa
vimo, širdies ligos, nes nors kiti 
neįstengė išgydyti, o Najorko Šar
latanų Institutas t'k sunkiai už
dirbtus mano pinigus viljo; bet

Dr. Hartmanas, kad išgydė, tad jam ir dėkin
gas; tai prisiunčia paveikslą, ka/4 į laikraštį pa- 
talpyli. ANT. JUŠKEL1B, E V, ooi 2.

DD BOIS, Pa.

Guod. Dr. Hart- 
manas!

Esu labai dėkin
gas už geras gy
duoles, kurios man 
pagelbėjo nuo už
sikrečiamos ligos, 
nes vos penkiolika 
dienų pavaitojau 5? 
ir jau jaučiuosi ge
rai. Labai dėkin

gas už gerą daktaravimą.
D. POPOVIČE, Model Farm, Pa
schall, Philadelphia, Pa.

Tegul bus pagarbintas, Jėzus 
Kristus!

Malonus Dr. Hart 
manai:

Su džiaugsmu pri- 
siunčiu savo paveik 
slą ir didelį dėkingu 
mą už išgydymą ma 
no vydurių ligos, iš 
būrimo kūno, blogc 
kraujo, sutinimo ir

skaudėjimo blauzdose. Dar kartą 
sakau, nemažai esu dėkingas už 
sveikatą. Jos. Turkovičo, 095 Sher 
i d an Road Canal, Wilmotto, Ill.

Five Brothers’
Pipe 
Smoking

Tobacco
ripažinstas per Visokias Tautas kaipo Geriausias, 

iszilgio ] jf.uflytf s 3 ai r Jas. GaFn a yilkt 
FiveBrothers’ Tataka Visuose Sztorose Visur

Parsiduoda po 5c. ir 1Oc. Pakeli.

The American Tobacco Co.

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, LAIKRODĖLIU, LENCIUCEUU, PUIKIU ŽIEDO, ŠPILKŲ, 
KALČIKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKŪ, HERM
IU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVŪ, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMO FOTOGRAFIJOMS, GU- 
MINIU UTARU. ISTORIŠKŲ ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už 
25c., 5tuž.’-$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
geno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3 
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5c, 
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš 
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės 
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip 
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties

«uo adresu: M. K. WILKEWICH. 115 W. MARKEI Sfr..Proridate Sq. SCRANTON. PA

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

SERGĖKIS nuo New Yorko didžiausio humbuko ,,Instituto”, kuris garsina mirusį daktarą su rabino ,,jormulka” ant 
galvos, kaipo gyvą daktarą ir buk gydąs ligonius. Tas židelis jau šeši motai kaip numiręs ir todėl negali sergančių gydyti. 
Tą numirėlį reklamuoja, buk jis parašęs knygelę ,, Vadovą į ligą” (žinoma, ir į kišenių), tai ir neteisybė. Ta knygelė išpe
rėta daug vėliaus po smerties ano rabino, kuri apart iš kitų, paskutinė dalis išvogta, porspaudinta iš kunigo Geručio knygos 
.Sveikata”. Kas vagia, tas ir meluoja; tad melagiams negalima tikėti!

Kad sergi, tai aš esu daktaras, Ir vietoje kur kitur, kreipkis prie manęs, aš duosiu vaistus nuo bilo ligos ini 
pamokinimus kaip vartoti ant sveikatos. Ateik ar parašyk pas mano prigimtoj kalboj. “M

RAŠANT ADRESUOK MAN: cBniivBb'lnq

DR.’ F. HARTMANN, 231 East 14 Sti*.,niduJrieaq laboj ,un

OFISO VALANDOS: kasdien nuo 11 iki 5pO plet. Nedalomi* 10 iki 1 p.

■W. H-YNK-EWICZIUS
...NOTARIUSZAS...

APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
Didžiause LietuviNzka Agentūra. K an toras Bankinis {eu 

ir Pardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linijų.
-> IYAH/1NOY CITY, PA

. Parduoda Szipkortes ant visokiu drucziausiv 
, giuneze Piningui in tiesi, 

/laJefySvieto greieziause ir pipiaut-e. Visi tai’ 
UWfier mus siuntė apie tai gerai žino.

. Iszdųpda Dostoyierene del tu ka nori savo 
- iit mfcUivfįH A b Q —

° tuBeiralgytcdu rprlsfaUii poftaai Biatf as.
Spintai, t, 

/ša niūriu

utud rniaocaS fibil o BonJtB't)
, .uJajruMpa icdal

323-235 W. CENTRE ST.

ntsaadį
i V .aį

.4 Stf^iiKlUžlHtBBn laboj
NEW YORK | - _ ___ r

|Vak»rais PaqMliljlJinfesiSkiSio] nuo 7 Iki .R .b‘lTZ~ ”

.b‘I tn?7ojgaia £.oX JI .U.T[TOY vreH .4£Tf zofl



SIUTAI IR OVERKOT AI
ANT RUDENS IR ŽIEMOS.

ATSISZAUKIMAS

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

Ateikyte pamatyt o persitikrinsite jog pas 
mane geresnis tavoras ir žemesnes prekes 
negu lituose sztoruose.

Teipi parduodame “Stetson” skribeles.
W. RYN KEWICZIUS 

233-235 West Centre Street.

Mes žemiau pasirasze Bankai isz Mahanoy City, 
Penna., nutarėme daugiaus neduoti Kalendorių, 
Knygeliu ir kitokiu apsigarsinimo daigiu, apie 
Nauja Meta ir Szventes.

Labai gaila mumis ta padaryti, bet praneszame 
visiems savo kostumerams ir prietelams kad esame 
jiems dėkingi už ju bizni ir visom pajėgom 
stengsimės, kaip ir visada, visiems patarnauti 
kanogeriause bankinam bizne.

FIRST NATIONAL BANK.
UNION NATIONAL BANK.
MERCHANTS BANKING TRUST CO.

ZiniosJ/ietines.
— Tegul sekretorius Szv. 

Antano draugystes ateina atsi
imti gromatas kurie randasi 
“Saules” ofise. Jaigu ne- 
atsiims tai siusime adgalios isz 
kur gavome.

— Utarninke garnis lėkda
mas pro West Mahanoy uly- 
czia, nutupe ir atlankė namus 
Kazimięrio Lapinsko palikda
mas dykta ir sveika sunu. Te
gul sveikas auga ant džiaugs
mo teveliu.

— Seredos diena Urbonas 
apskundė tris moteres Bube- 
liene, Malažinskiene ir Litvai- 
tiene pas skvajera Jamesa 
buk tosios nėvos jin pramynė 
“bambizu” ir per tai jiam nu- 
pleszinejo garbe.Provos nebuvo 
nes moterėles protingai padare 
pajieszkojo kaucije ir nusiun
tė prova in Pottsvilles Buda.— 
Praejta nedelia Urbonas teipgi 
apskundė Joną Vitkaucka 
teip-gi už atidavima jiam gar
bes “bambizo.” Isz to viso 
“bambizinio” biznio iszejs dy- 
delis burbulas. Geriau kad ne 
butu pradejas arzint žmonių ir 
investi in dydesni piktumą.

”— Kazis Szmitas, likos pa- 
szauktas pas skvajeri Waita 
ant iszsiteisinimo už tai kad 
žveriszkai apsiėjo su savo pa- 
cziule: iszpeszdamaa plaukus 
nog galvos, suspardima ir «u- 
kumszcziavima jiosios minksz- 
to kūnelio.

— Burmistras miesto pra- 
nesza, visiems, gyventojams 
idant ne metintu pelenu aut 
ulicziu ir in krikia ir kitokiu 
szaszlayu nes užmokės už tai 
dydele bausme. Žinote jog 
szkarlatina ir difterije vieszpa- 
tauje aplinkineja per tai turi
me užlaikyt miestą szvarei 
idant ir pas mus neatsilanky
tu tosios bjaurios ligos ka 
smaugė vaikelus.— Jagu busi
te susegti laužant taji prisaki- 
ma busit nubaustais be susi- 
milejimo, juk ukesai moka 
tukstanczius doleriu kas metas 
ant iszvežimo pelenu ir szaszla 
vu ir del to neprivalot mėtyt 
ant ulycziu. Miestiszka valdže 
praszo visu gyventoju idant 
dirbtu isz vien ant užlaikimo 
szvarumo ir neprileidimo ligų. 
Richard R. Webb, sekretorius 
W. F. Dochney, burmistras.

(6 o?)
— Darbinykai ant elektri- 

kinio kelio ketina ant tikrųjų 
straikuot jagu kompanije nesu 
tiks ant jiu praszimu. Jagu ne
sutiks lig subatos tai visi sus- 
traikuos o tada žmonim butu 
labai neparanku.

— Szendien vakare, 8 va
landa, Kaiero Opera House at
sibus prakalbos, kaip apsisau
goti nog nelaimiu kasiklosia. 
Prakalbos bus laikomos del 
visu katrie tik geidže atejti o 
priek tam rodys ir paveikslus 
api kasikiu darbus ir t.t. In- 
žanga dykai. Prakalbos bus 
laikomos per randaviszkus ži- 
nunus atsiunstus in czionais 
per valdže,

— Utarnyko ryta apie pu
siau septiniu ugnie pakylo na
me Miko Petrausko ant Cata
wissa uliczios. Ant gilukio ug 
ni užtiko in laika ir užgesino.

— Ponas Norkeviczius apė
mė agentūra ant Kaierio alaus 
jagu kam prireiktu ant kokio 
balu ko ymkite alų pas Szima.

— Petras Stankeviczius lai
ko “barber szapa” ant 94 So. 
Catawissa ulyczios. Teip-gi 
taiso ziegorelius, ziegorius ir 
1.1. Darbas gvarantytas ir pi
giau negu kitur. Užeikyte o 
patis persitikrinsyte. Neuž- 
mirszkyte numaro 94 S. Ca
tawissa st.

SHENANDOAH, PA.
— Prova Parapijos su arei- 

biskupu Ryanu, atsibus utar- 
nyke Vasario 7, nes ant tosios 
dienos abi partijos sutiko. Per 
klausimas atsibus priesz visus 
tris sudžius, nes isz priežasties 
teip svarbaus dalyko, dalibaus 
visos sudžios.

■— Jurgiui Kupczinskiui, 
baisei sudaužė nikszti ant kai
riosios rankos per nUpuolima 
anglies Maple Hill kasiklosia.

— Ne labai senei keli židisz 
ki daktarai (?) pradėjo gydint 
žmonis isz visu aplinkiniu. Pa 
buvę kelioleka dienu iszdume 
in Skrantus, pridirbia czionais 
visokiu, ergeliu likos areszta 
voti už apgavima žmonių. Poli 
cije nuvažiavo in Skrantus ad- 
gabeno židelus in czionais.

Benton, I’ll.— Darbai su
mažėjoj uždaržei maži, isz ki
tur pribuvusiam darbas ne sun 
ku gaut.

— Oras gražus.
— Lietuviu apie 20 famih- 

ju, o pavieniu apie 40, isz tu 
visokiu atsiranda.

Ant Pardavimo.
Farma 70 akieriu, Brandon

ville, 6 į miliu nog Mahanoy 
City Pa. 5 miles nog Shenan- 
dor<x-65 akieriu iszdirbta. Vi
sos trobos geram padėjime. 
Preke tik $4500. Daeižinoky- 
te ant adreso; (ll <A)

Mrs. Mary Brady, 
F.D.R. No.2 Ringtown, Pa.

Szelpkime savo nelaimin
ga broli lietuvi.

etalonus vengenezei tank'ei 
mes randam laikraszczuose at- 
siszaukusiu nelaimei esan- 
cziu mus broliu lietuviu, mal- 
daujaneziu nog mus pagialbos, 
gal randasi ir tokiu atsiszau- 
kanežiu per kokia tinginyste 
ar teip, bet yra tokiu kuriuos 
didžiausias skurdas ir badas 
verezia szauktis pagialbos prie 
savųjų broliu lietuviu sztai pe
reita meta 1910, rudenio laike 
buvo du syk per “Saule” (ne 
pamenu kokiose numaruose) 
atsiszaukentis jaunas vaikinas 
isz Hartford, Conn. Motiejus 
Kirtiklis jis szaukesi prie mus 
kad mes suszelptumem nors 
po kelia centus gal radosi to
kiu kurie mane kad anas nele- 
gariszkai atsiszauke nors ji 
priverto baisiausis alkis ir sun 
kioi ligoi esant, szauktis pas 
savo brolius lietuvius ant pa
gialbos. Nors suvis jisai mažai 
gavo paszialpos per tuos du 
atsiszaukimus “Saules” gazie- 
toi girdėjau kad tik 5 dolerius 
bet jam rodės kad keli szimtai 
ir džaugsmas. Daugelis muset 
mielino kad jis neteisingai at
siszauke tada, tai asz galiu 
tvirtint isztikro, ir ne asz vie
na bet kuris tik ji pažino tai 
žednas patvirtys kad buvo do
ras vaikinas niekam skrandos 
ne padaręs ir ne girtuoklis ne 
koke prasižengėlis, buvo su vi 
sais sutikantis ir teisingas bet 
potam ji baisei nelaime patiko 
susimėtė gerklei koke liga rei
kėjo eit ant operacijos, ausi ir 
gerklei, gulėjo ligonbuti 7 ean 
vaites iezejo jis isz ligonbuezio 
tuojaus ėjo ant kitos operaci
jos desznam^zone (appendici
tis) syki neužteko turėjo daryt 
antra tam paežiam szone, tada 
isz gulėjo kelis menesius ligon 
būti, to dar jam neužteko nog 
ilgo guolio ir nog dideliu rūpės 
ežiu pradėjo plauczei vyst, gy
duolei pritarė kraustytis in lie- 
tuva arba in Westus, bet jam 
muset lietuva aszarota szalis 
musu tėvynė pabaisejo grižt, 
o in Westus neturėjo isz ko, 
tai 23 Gruodžio nuvaževo in 
toki ligonbuti, kur oras szvie- 
žes terp giriu ir vandeniu kur 
del plaucziu ligom serga arba 
džiova, nesenei aplaikeme laisz 
ka nog jo ir nekurie buvo at
silankė pas ji sako kad baigė 
sveikti 28 Vasario žada isz ten 
iszeiti bet žednam galima su
prast kad in užrodyta dirptu- 
ve dar negales eiti teipgi ir 
sunkei dirpt negales greit, tai
gi malonus lietuvei ir lietuves 
suaukaukime nors po kiek kas 
galema, o asz manau kad jis 
su aszarom mum padekavos ir 
manau kad ne pamirsz musu 
prakaituotu centu; užsidirbės 
storosis atgražyt kada jam pil
na sveikata sugrisz, tai—gi, bro 
lei ir seserys ne apleiskime jo 
asz Teofilą Stroliute aukauju 
5 dolerius. A. Bernadisius 
$4.— ir nekurie po 500.

Aukas galite siųst ant szio 
adreso.

Miss Teofilą Stroliute,
20 Sackett st., 

Westfield, Mass.
Kurie aukas prisiusite tai 

tuojaus bus nusiusta Motiejui 
Kirtikliui džiova serganeziam.

Tik per 40 dienu už §3.
1- Biblija, tai esti visas 

rasztas szventas seno ir naujo 
testamento, in lietuviszka kal
ba parstatyta ii' isz naujo par- 
veizdetos, lotiniszkoms raidė
mis, Berlyne 1908 m. puslapiu 
848 ir 279 isz viso net 1127 
puslapiai. Skuros apdarais, 
kasztuoja $3.

2- Lietuviszkos Pasakos, 
170 puslapiu kasztuoja 500

3- Naujos ir gražios dainos, 
naujai sutaisytos su puikioms 
gaidoms 160 puslapiu kasztuo
ja 500.

4- Žodynas, greieziausias 
pamokinimas angliszkos kal
bos, kasztuoja 350.

5- “Visuomene” mėnesinis 
laikrasztis iszeina Vilniuje, 
knygos pavidale kasztuoja ant 
8 menesiu 650.

Isz viso pasidaro $5, kas nu 
pirks visas augszcziau minėtas 
knygas, gaus viską už $3. Szi- 
tas pardavimas tik ant 40 die
nu, todėl pasiskubinkyte. Ad- 
resavokyte. (o 04)

K. J. Intas,
Box 1724. New York, N. Y.

Kaziros ciesoriaus VVHhel- 
. mo. ’' '

Vokietijos- ieizeris Wilhel- 
mas prasigarsėjens yra savo 
juokingu'pobūdžiu. Mėgsta jis 
visame keistumą,' o apie jo 
keista takta liudija ir kaziros 
jo, specijaiiszkai apstėliuotos 
jam Altenburge. Tose jo kazi- 
rose, mat, suportetuotos, ypa- 
tos nekuriu vieszpacziu Euro
pos. Ir szeip Mirusi Anglijos 
karaliene Viktorija, yra , czir- 
vu pana, Italijos karaliene — 
naszle yra bubnu pana, nužu- 
dinta Austrijos karaliene Elz
bieta—giliu pana, cariene Ro- 
sijos Aleksandra—-vynu pana. 
Popiežius Leonas XIII tas— 
vinu karalium, nužudintas Ita
lijos karalius Humbertas—gi
liu karalium, Belgijos karalius 
Leopoldas—bubnu karalium, 
o patsai keizeris Wilhelmas— 
czirvu karalium. Pirmi minis
terial europiszkl—žemukais, o 
kožnas tūzas pažimetas garsin
gom aktorkomis. Toms kazi- 
roms loszia tik patsai ciesorius 
Wilhelmas, uždrąudens dirb- 
tuviai paleisti paneszias kaži- 
ras svietan, kadangi tik jis vie 
nas nori tokias kaziras turėti.

Introligatorne.—* 
t APD1BBTUVE KNTGU.

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

Valanda, Dilgeles,
Dagis, Draugas, Tėvynė ir L L 

Prisiuosdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso karatus. Adresas:

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

A. J. Keydoszius
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, O.

Neyra abejones-

Jaigu Mahanojaus gyventojiai pa
rodo kad galima iazsigydint nog 
skaudėj mo peozuoee, inkstu ir t. t 
Skaitykite kad Mahanojaus gyvento 
ja raszo;

Mrs. Wm. Powell nog 320 E. Ma
hanoy St. Mahanoy City, Pa, raszo: 
Negaliu atsakyti rekomenduoti 
Doans pigulkas del inkstu del to 
kad jie mane iszgyde. Skaudėjimas 
paežiuose baisei mane vargino ir lai
kais mislydavau kad kryžius mano 
luszta. Kada pasilenkdavau skaude 
jimas buvo da arszenie, visados bu 
vau pailsins ir nesinorėdavo nieko 
dirbti. Joki vaistai man negialbejo 
kaip tik Doans Kidney Pills, jie man 
atnezse visiszka palengvinimą.

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

Vienas Siutas Dykai

Del Vaiku nog 16 lyg 20 metu senumo, 
jeigu pirksyte viena Siutą tai duosime 
kita gražu szilta Siutą visai dykai. 
Szita oferta tik lyg tam laikuj kolei
neiszsibaigs Siutai.

GUINAN Mahanoy City, Shenandoah 
Mt. Carmel, Landsford.

§ MERCHANTS BANKING TRUST CO.
. R/IALJANinV riTV Pfl...MAHANOY CITY, PA...

Parduoda Szipkortes ant visiu 
Geriausiu Linijų in ir isz Lietuvos 
ir kitu daliu Svieto.

j i'-Siunczia Piningus in visas dalis 
gteitai, teisingai ir pigiau negu kit 
Agentai. Mano agentūra yra po 
priežiūra Ohijos Valstijos.

Teipgi užlaikau puiku Saluna kur 
kiekvienas atras svetinga priėmimą.

Wjvm

LCD

LCD

kitur užmokėsite už toki laikrodi in $35
Su koznu Laikrodi duodam Lenciugeli.
Excelsior Watch Co.001 c",r*'

Akmenų Railroad Laikrodis 
Patentuotas regulatoris 
užsukamas isz virszaus, 
del moterių ar vyru, 81 k 

— gvarantuot as ant 20 
metu. Siusem szita 
laikrodi visims C.O.D 
už $5.7 5 irexpreso 
leszas iszegzaminavi- 
mui, jei nebus toks, 

Nemokėkite 
centą.
ATMINKIT,

Po priežiura PenneylvanijoB Valstij’os Bankinio,
Departmento, Peržiuretas per Valstij’a du kartu ant 
meto. Pennsylvanij’os Valstij’a turi sudej’a piningus' 

minusu banke. '

Kova. !(,
Gal tik keletą žmonių galė

tume surasti ant viso pasaulio, 
kuriems ne reikėjo kovoti už 
savo būvi ir užsilaikymą, bet 
dar mažiau rastumeme tokiu, 
kuriems nereikejo kovoti su 
ligomis. Pakol mes turime bū
ti pasirenge in kova, privalo
me kiekvienoje valandoje rū
pintis apie savo sveikata ir 
energija. Veik, kaip tik pate- 
mysime kokia nedagale, silp
numą, stoka apetito ir energi
jos, privalome jieszkoti pa. 
gelbos. Mes rekomenduojame 
tau Trinerio Amerikoniszka 
Elixira isz Bitter Vyno kaipo 
vaista, padirbta isz tyro raus 
donojo vyno, su dadejimu meij 
sziku szakneliu. Jisai iszvalys 
malimo kanala ir tuomi paežiu 
laiku sustiprins jin. Ligose 
pilvo, plaucziu ir viduriu jis 
atnesza greita pagelba. Jis isz 
valys krauja ir sustiprins mus
kulus ir nervus. Aptiekose. 
Jos. Triner, 1333-1339 So. 
Asland avė. Chicago, Ill.

Ant pardavimo.
Namai ant trijų familiju 

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

Thomas Haughney 
w 12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pa.

Ant Pardavimo.
“Wholesale” biznis su lais- 

nais New Philadelphia, Pa. 
Locnininkas važuoja in Liė 
tuva todėl parduos pigiai. Da- 
sižinokyte apie daugiaus ant 
adreso (to 11).

Peter Narijauckas
New Philadelphia, Pa.

Naujas Lietuviszkas Potografistas

A. APONIKAS
103 W.Centre St. Mahanoy City.
Puikiai ir pigiai padirbu Fotograpijus 
pagal naujausia mada. Isz mažu 
Fotograpiju padariau dydelius ir 
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.

Puikiausia
Užeiga Del

Lietuviu!
Ir sveitingiaiisiaa 
priemimasdelvisu 
kur rasite gardia

Arielkele,
Alų ir Cigaru

Teip-gi .Sale del Zubovu ir t.t

K.Konewko gfigft
Fotografistas

M. Varzinskas
205 E. Center St. Mahanoy Cit)

Puikei ir pigei 
nutraukė viso 
kės fotografijai 
Padaro dideluE 
fotografijas iei 
mažių ir indeda 
in reimus. In
deda fotografi 
jas in špilkas

kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja poei 
karezius. Parduoda visokes reimas ir L L 
Lietuvei su virsz-minetais reikalais neturi 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro vis 
k a kanogeriause o ir busite užganedint: 
yisame. Lietuvei pas Lietuvi

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORAEVICZIAUS 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.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUSfc-

Laidoja kunue numirusiu. Pasamdo 
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo. 
Krausto daigtus ir Lt Viską atlieka 
ka nogeriause ir puikiailse. Su virsz 
minėtais reikalais kreipkities pas jin o 
bosite visame užganėdintais.

520 W.Center St. Mahanoy City

Kataliogas Dykai
..Visokiu..

Muzikaliszku 
Instrumentu, 

ypatingai:
Puikiu

Armonikų
Drukavojlmul Gromatas Maszinellu
Lietuviszku Knygų 
ir kitokiu Daiktu.

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

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

ANT NAUJO N!ET0>

banke.
Pinigus skoliname ant pirmo morgiezio.
Procentą mokame ant sudėtu pinigu
Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai, 

Lefikiszkai, Slayokiszkai, Rusiszkai, Vokiszkai ir 
'Angelskai.
Banko turtas iszneszilant700 tukstaeziu doleriu vertes.

Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes 
mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke'

— :direktorei szito banko yra:-------

V«. KYNKIEWICZ.
ANT. DAN1SAVICZ.
CHAS. F. KAIER.
JOHN J. MEYEB.
CHAS. L ADAM.
CHAS. BURCHILL.

D. M. GRAHAM. 
MICHAEL GAVULA. 
JOHN HORNSBY. 

TUOS. F. FLANAGAN.
W. J. MILES. 
LEON ECKERT. 
DAHIEL F. GUINAN.

Dr. Koler, Lietuvis Gyditojas
Yra tai vienatinis gyditojas Rittsburge, diplomavotas 

Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimus 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczii 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim* 
L’žsisnejusias Ligas kad ir pajinanezies nog Tėvu,

Reikale raszykite ant adreso

DR. KOLER
638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.

Adinos nog 9 iki 5 vakare. Nedeloj nog 9 iki 4 popiet.

UNION NATIONAL BANKAS
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS ir PROFITS $300,000.

Suv. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu. ; 

;; Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentai 
;; pridedam prie tavo piningu pirma diena Sausio ir Liepos! 
;; menesuose, nepaisant ar atneszi parodint knygute ar ne. ! 
;; Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka,! 
:; nepaisant a>- mažas ar dydelis. ;

VYRSZININKAI: ’ BANKO ADYNOSu
;; Harrison Ball Prezidentas 9 ryte lyg 3 popiet;

F. J. NoonanVice-Prezidentas. Subatomis ■
C Ira W. Barnes Kasijerius. 9 ryte lyg 12 ad.;

Nauja 
Kninga .

PO WARDU:

“PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 
ANGLISZKO 
LIEZUWIO BE 
PAGIALBOS KITO.'

Ira tai praktiezniause 
kninga kokios lig sziol 
Lietuwej turėjo. Ira tejp 
sudėta, jog ka tikti j pn- 
buwias gnnorius isz Lie
tu wos gali in trumpa laj- 
ka pats per saweiszmok- 
ti Angelskaj sriek tiek 
kalbėt.

Toji kninga druczej 
apdarita in Francuzini 
raudona ir malina audima 
ir kasztuoja tiktaj $1 
ir kasztue nusiuntimo mes 
apmokame.

Ant galo, tolios knin- 
goa ira patalpinti klausi- 
maj ir atsakimaj del tuju 
katrie nori imti* Ameri- 
konines pilnai popiaraa.

KREIPKYTES asabiszkai arba per 
paceta pas Dr.O'Malley, iszradejas Chemic- 
Electro spasaba gydimo ant visados rupturos 
be peilo ir operacijos. Profesonaliszkas 
gabumas ri daugeliu metu praktikavimo.
Dr. Alexander O’Malley

OFISAS SOUTH WASHINGTON STR.,

Wilkes-Barre, Pa.
RUSISZKAI-AMERIKONISZKA LINIJA 

Vienatine be persėdimo tarp 
Amerikos ir Liepojaus[Rusijos], 
(Russian American Mail Steamers)

Ruski Pacztavi Laivai iszeina:
RUSSIA 11, Vasario 1911
KURSK 25, ”
BIRMA 11, ” ”
LITUANIA 25, Kovo ”

Tleeog In Llbava, apleidžiant Rotterdama.

Prekes Lalvakorczlu (Szlpkorczlu):
In Roterdama. In Liepoja.
$31.00 — III. Kliasos — $38.00 
$33.00 — III. Pagerinta — $40.00 
$43.00 — II. Kliasa B — $50.00 
$50.00 — II. Kliasa A — $60.00

...Isz Liepojaus in New Yorka...
I. Kliasa $62.50
U. Kliasa $57.50
III. Kliasa $43.50

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

A. E. Johnson & Co.
Gen. Vass. Agent, 27 Broadway

New York, N. Y.
Kurczius ir Netvarka Galvoj
Iszgydyti ant visados per musu nauja 

spasaba, kuris visai isznaikina priežastį. 
Apraszykite savo liga. Raszykite szendie, 
laukti yra pavojinga.

German Institute For Eyes And Ears
Dcpt.70. 23*20 Purk Arc., St. Louin, Mo.

Sziomis dienomis muso tautietis 
B. Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

B. RAGAŽINSKAS
54-56 N. Main St., 

Mahanoy City.

Gvarantyti Ziegorelei
Už % Prekes.

• ■ o--------
Repeateris arba 8 dienu 
Laikrodėlis už - - $15.
Kvoteriu valandos muszejas 
Laikrodėlis už - - $6.
Moterių gražiai korolavotas 
Laikrodėlis už - - $3.

Mes užmokame nusiuntimo kasztus 
Mes parduodam “1847 Rogers Bros.” 
Sidabrinus Daigtus nog 30 lig 50 
procento pigiaus negu kiti.
Nelankyto ilgai bet raszykyte tuojaus

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

Raszykite pas:

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

Daryk Savo Locnus Gėrimus Namie

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS.
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Rudeninu Apredima 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudenin;u 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
Jekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu, 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

The GlohB { Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str, 

Mahanov City. Pa

V. Lapinskas 
-:AGENTAS:- 

Szipkorcziu ir siuntimo Piningu 
-:ln Visas Dalis Svieto:-

601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.
Parduoda Szipkortes isz Bremo, Antverpo, 

Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia.
Piningus siuneziu grietai ir pigei o priek tam 

esmu po kaucije irne turite abejoti mano teisin
gumo. Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.

Suczedinsime Jumis Piningus.
Geriausias Ryžius po 
Gera Arbata 
30c. Kava
3 bleszines 12c. Konu
3 ” Tametes
3 ” Žirniu
3 ” Szebelboniu
3 ” Kropeliu
1 baksas Krekiu

Biscola

6c. svaras.
19c. ”

25c.
25c.
25c.
25c.
25c.

Geresnis už Taukus—Mažiaus kasztuoja 
mažiaus reike naudoti.

Galite patis namie padaryti bile kokias arielkas ar gorimus, 
suezedant 50 procento pinigu, su pagialba “ZAA’OL”
Be DistlIaCljO nc TuibarljoH Aparatu! Gėrimai padaryti su 

yra gardus ir czisti-gvarantiti per Randa po No.22115A 
Aplaike auksini medela ant Columbian Ekspozicijos. Milijonai už- 
ganadytu kostumeriu.
Szesziu (6) Pilnu kvortų Gėrimu už 81.00.
Arba už JI prisiusime tos medegos isz katros galėsite pasidaryt sau G 
kvortų gėrimu. Tik paraszykite kokius reikalaujate Scotch ar Rye 
Biandy, Bourbon, Konines, Irish Gino, Peach, Obolines ar maiszitu 
ar kitokiu. Už $1.50 gali padaryt 12 kvortų už $2.80 net 24 kvortų. 

. Pinigus sueražinam adęal jaigu nepatiks- Siuskite pinigus szedien 
ir praszyk kad prisiųstame knyga dykai katroj apraszo istorija ir paslaptas arielka ir 
genma. Adresavokite:

Universal Impoiting Co• Cincinnata, Ohio.
j

3 svarai 45c. 5 svarai 75c.

Butterine--Sviestas
1 svaras 25c. 5 svarai 5? 1.15.

W. R CONRAD
15 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.

415 Pine St., TamaQua, Pa.




