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Kas Girdėt?
Paskutinių statistika parodo 

buk Suv. Steituosia ugnis pa
dare bledes 1910 mete aut 
280,470,650 doleriu arba su- 
virszum aut 30 milionu dau
giau ne kaip 1909 mete. Dau
giaaše bledes ugnis padare 
Gruodžio menesije.
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Metas XXIII

O BANKO YRA: —

CM.
MICHAEL GAITLA.
JOHN HORNSBY.

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

uvis Gyditojas
s gyditojas Pittsburgh, diplcmn 

turi suvirsi 15 metu iszbiač 
u. Iszgvdo visokes ligas nepaifar 
paeina, kaipo tai: NaktimisTitt 
ypes, Vyriszkas Pajėgos, teipgif 
s. Jiojo specialiszkumas yragjc 
Ligas. Nervu. Rumatizma, Pit 
uolos Silpnybe ir Kraujo Nūl>< 
as kad ir pajinanczk s nog Tęvi 

kale raszykite ant adreso

iOLER
Pittsburg, Pa.

Nedeloj nog 9 iki 4 popiet.

)NAL BANKAS?
Y CITY, PA.

SU RULES ir PBOFITS I? 

musu banke sudėtu piningi

ant sudėtu piningu. Pire 
;u pirma diena Sausio iri:- 
tneezi parodini knygute art- 

etumet reikalą su musu hi 

■ mažas ar dydelis.

BANKO ADR.
i h ryte lyg 3 pi
ezidentas. Subite

9 ryte lygi'.

MINIS TAVOR1S,
akiu labai puikiu Rudenini! Apt® 
gaicziu. U žpraszcme vis us itšW 
vora, kokio kituosią Sitorucsetfi 
as susideda isz Naujausiu Rw< 
isokiu Apatiniu Drapanų, AW3 
.otų ir viską ta La yra reihhpl 
iu^Vaiku ir Kūdikiu.
del Szlubiniu Szlebiu o irtcni-: 
ikszto turime visokiu Szlebukii^ 
na pas mumis pigiaus pirkti Mfh 
rinsiie kad pas mus geriausi t

Pas mus dirba Lietuvaite

122 W. Center Str .
Mahanov w

įkas s'
imo Piningu i 
vieto:- į
ihanoy City, Pa.

Bremo. Antveipo.VĮ^H^H^S 
t in Philadelphia.
: pigei o priek tarn VRhMMa 
ibejoti mano teisiu- 
» kitur ne ejsite.

me Jumis Piningu
s Ryžius po 4c. svaras. 
>ata ” 19c. "

a ” -20c. "

es 12c. Komi 25c.

Tametes 25c.
Žirniu 25c.

Szebelboniu 25c.

Tieje ka ne užsimokėjo pre
numerata ant 1911 meto, “Sau 
le” likos sulaikyta. Davėm 
gana laiko ant atsiliginimo ir 
buvom priverstais laikraszti 
sulaikyt, nes pacztas to reika- 
lauje.

Kaip visiems yra žinoma 
eksplozije, kuri isznesze in pa
danges amerikoniszka vajauna 
laiva “Maine.” pristovoje Ilava 
na ant Kubos o vėliaus buvo 
priežaste kovos su Iszpania. 
Po iszneszimui in padanges 
laivo Amerikonai kaltino ūž
ta darba Iszpanus ir už tai at- 
kerszino szaukdami “remem
ber the Maine” Tuomlaik isz- 
siunsti netikai ant dugno ma
riu persitikimo, jog laivas nūs 
kendo per eksplozije isz vi
daus laivo o ne isz lauko. 
Teip tai buna ant ant svieto ir 
historijoi.... Ka dabar Ame
rikonai padaris?

Liūdna yra skaityt, kiek tai 
sugražina adgal atejviu isz 
Rosijos o priežastis to yra, jog 
ne turi pinigu kada pribuna 
in New York, paskyrtos per 
randa sumos §25. Tokiosia at- 
sitikimuosia ne pagialbes ne 
praszimai in Washingtona. Ka 
sudžios ant Ellis Island nuo- 
tere tai buna patvirtinta Wa
shintone, retai atsitinka jago 
kas pagialbsti.

Ne pininginia paszelpa nog 
gyminiu nieko neprigialbsti, 
nes emigraciszkos tiesos reika- 
lauje, jago pribuna in ezionais 
atejvis, turi turėti savo locnu 
pinygu ne mažiaus kaip 25 
dolerius ir bilietą kur ketina 
važiuoti. Vienok tukstanezei 
atejviu pribuna be pinygu ir 
del to tai toks milžiniszkas su
grąžinimas adgalos.

Jago geidžete tam užbėgti, 
tai siunsdami szipkortes del 
gyminiu ar pažinstamu, turite 
ir nusiunsti norints 50 doleriu 
nes kelionėje gali sziek tiek 
praleist bet pribuvęs in czionai 
kanecz turi parodyt 25 dole
rius. Priek to reike turėti ajsz 
ku adresa in kur ir pas ka va- 
žiuoje, nes tankei sugražina to 
kius atejvius kurie ne turi 
ajszkaus adreso.

Jago atejvie pribuna in 
ezionais, laike perklausimu, 
geriause kalbėt teisybia nes 
aht melo greitai susege ir už 
tai gali būti teip-gi sugražin
tu.

Tu persergejimu tegul mu
so tautiecziai ne užmirszta o 
ypatingai jago siuneze szipkor 
tęs vaikams kurie da ne turi 
16 metu o atkeliauna be tėvu. 
Turi kanecz rastis po apgloba 
tėvu arba senesniu ypatų.

sresnis už Taukus—Mai®® 

ažiaus reike naudoti.

•ai 45c. 5 svarai'5c. k

rine-Sviestas
is 25c. 5 svarai §1.1®.

L CONRAį
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Trumpi Telegramai.
§ Tuscarora Pa.— Per užsi 

degimą gazo kasiklosia Ma- 
dryd likos mirtinai apdegin
tais Antanas Zubrinskas ir 
Adomas Czokal.

§ Batavia, N. Y. — Per stisi- 
muszima trukiu ant New 
York Central geležkelio likos 
užmuszti penki pasažieriai o 
12 pažeisti.

Isz A merijos.
12 trukę! užsnigti.

Winnipeg Man.— Czionais 
vieszpatauje baisi sniegine 
viesulą terp Rocky kalnu, ku 
ri sulaikė ėjimą visu trukiu 
ant Canadian Pacific geležke
lio. Per- nusleidima daugybes 
sniego nog kalnu, Sunaikino 
visus telegrafus. Dvileka tru
kiu likos užpustintais per vie
sulą.

Tris darbi nykai užgriauti.
Tarentum, Pa — Du angle- 

kasiai ir dreiweris likos už
griautais kasyklosia Taren
tum. Kūnas dreiverio likos at
rastas bet dvieju anglekasiu 
da ne surado. Jiuju pravardes 
yra Juozas ir Jonas Szikikis- 
kei. Laike griuvimo “rabino” 
pillerius.
Moterėles apmalszinkit 

liežuvius. i
White Plains, N. Y. — Pasi 

baigė tomis dienomis prova 
augszcziausiam sude, kurioje 
Miss. Grace Raymond apskun
dė Mrs. Naomi Duncombe 
Ring ant 4.000 doleriu už apš
meižimą. Motere Ringiene ba
dai pasakė keturis žodžius 
apie pana Duncombe ir už 
tuosius keturis žodžius turė
jo užmokėti po 1,000 dole- j 
riu bausmes.— Moterėles, yra 
tai gera paveizda toms, ka mi
ll apkalbinėti savo artimus.
Stritkaris trenke in narna.

Mt. Carmel,Pa.— Stritkaris 
ejnantis isz Shamokin in czio
nais nog kalno, nuszoko nog 
sztangu ir trenke dydelu smar 
kurnu in mesinyczia Tamo- 
sziaus Jeffersono ant kampo 
penktos ir Oak ulieziu. Mo- 
tormonas ne galėjo suvaldyt 
karo kuris ant užsukimo nu
szoko ir inpuole in mesinyczia 
dvi pėdas. Ant gdukio tame 
laike radosi tik tris pasažieriai 
kurie jokio pažeidimo ne ap- 
laike.

Vaikas—mergaite.
Newark. N. J. — Priesz au

džia Hahnan likos atvesta ko
kia tai Katriuka Netsvskiute, 
19 metu mergaite, apsiredžus 
in vyriszkas drapanas, kuri 
prasze palicijanto idant jai duo 
tu nakvynia. Sudžiai tasai vai 
kinas ne patiko; bet revizijos 
ant jio negalėjo padaryt nes 
persitikrino, jog tai buvo mer
gina. Ant rytojaus stojo “vaiki 
nas” priesz sudže ant iszsitei- 
sinimo apkaltinta už valkatys- 
ta. “Vaikinas” ajszkino buk 
pribuvo isz New York kur 
dirbo hotelije Pennsylvania, 
nes ten apsirgo ant drugio ir 
likos nugabenta in ligonbuti, 
kur jai apkirpo plaukus. Nog 
to laiko praminė jiaja “a boy,” 
o merginai tas teip patiko, jog 
pasirėdė in vyriszkas drapanas 
ir kaipo tokis dirbo visur. Su
dže nubaudė “vaikina” ant 10 
dienu in kalėjimą, nes su mer
gina, kaip tai sakant, ne szis 
ne tas.... ka galima buvo pa 
temyt isz sudžiaus kalbos.
Septini užmuszti per 

eksplozija gazo.
Connellsville, Pa.— Isz prie 

žasties eksplozijos gazo (del 
apszvietimo) “feir sztor”, sep
timos ypatos likos užmusztos 
o daugelis pažeido. Priežasties 
nelaimes buvo pataisimas ga- 
ziniu paipu isz kuriu gazas 
iszejtinejo. Neiszreiszkiamu 
budu gazas užsidegė o liepsna 
apėmė visa narna. Drūtis eks
plozijos isznesze laukan farta- 
pijona ir mergina kuri tame 
laike ant jio grajino. Bledes 
eksplozije padare ant 50 tuks- 
taneziu doleriu.

Paczedus žmogelis.
New York.— Kokis tai Ste 

ponas Vaiciekauckas, dirbda
mas prie czistinimo langu, ap 
laikydavo ant nedėlios po 14 
doleriu — paezia turi tevylie
ja ir vaikus. Už “burda” mo
kėjo po 3.00 ant nedėlios o in 
laika szesziu metu suezedino 
2.300 doleriu. Ana nedelia isz 
siuntė 700 paežiai o pasiliko 
sau 800 su kureis sugriž na
mon pas paeziule ir vaikus. 
Isz tokio paezedumo net an- 
gliszki laikraszczei stebisi, 
kaip žmogus in teip trumpa 
laika gali tiek surinkti piny
gu. — Daug yra tokiu, ka gy
vena kiauliszkai atsakydami 
sau gero maisto, gėrimo o ir 
laikraszcziu ir tokiu budu su
renka in kelis metus turteli.
Kuningas atidavė moterei 

centus.
Jersey City N. Y.— Laike 

nobažanstvos, kunygas vaiksz- 
cziojo po bažnyczia su gurbe- 
liu rinkdamas aukas o parapi- 
jonai gausei apdovanojo kuny 
geli bumaszkoms ir sidabru. 
Kokia tai varginga motere, in- 
mete kunygui penkis centus 
centais in gurbeli. Kunyga, 
dirstelėjo in jiaja rustai, isz- 
rinko penkis varinius centus o 
paduodamas moterei, garsei 
paszauke: “Gali tuosius cen
tus pasilikt sau, arba atyduoti 
ubagams, centu ne priymu.” 
Motere užsisarmatinus apleido 
bažnyczia. — Taji atsitikima 
danesza P. L. J. Mikuleviczius 
in laikraszti “Amerika-Echo.”

Užmusze paeze kuju.
Baltimore, Md.— Gyvenda

mas nesutikime su savo paežiu 
le Juozas F. Robb, 30 metu se 
numo, uždavė smarku ypa su 
geležiniu kuju savo paezei per 
galva, kada toji gulėjo lovoje.

Dydele bausme už parda- 
vima paperosu.

Chester, Pa.— Horrace Dra' 
ge ir Jokūbas Iloffmanas, par 
davėjai tabako, likos nubaus-i 
tais per slidžia Smith po 100 j 
doleri® ir kasztus provos užl 
pardavima paperosu vaikams- 
13 ir 16 metu senumo.— Toji | “ah Ba],a" 
prova randasi po visa Pennsy]|kiu giūk]u j 
vania, del to, tegul pardavėjai brangiu tav, 
turi atyda ant bausmes ir ne- p 
parduoda vaikams paperosu,.narjug tosios bandos razbainy-

Isz Visu Szaliu.
“Urvą Ali Babos”

Madryd, Iszpanije.— Czio- 
naitine palicije užtiko terp kai 

':j nu urvą razbainyku kurie api- 
'į pleszinejo visus gyventojus ap 

; linkinėje. Urvą buvo praminta 
’ Urvoje rado viso- 
ir daugybe visokiu 
oru ir pinygu. Po- 

licije tikysi suimti likusius sa-

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

nes ir juos gali patikti pana-:ku 
szus nubaudimas. |„ . . , , ;Taiskas'-užmusze 11 ypatųPaeziule szoko ant jio. tikejillliszklllH slliniszillle. 

Reading, Pa.—Jurgis Kauff 
manas innesze skunda prieszais 
savo paeziule, buk toji, kada 
inpuldavo in paszeluma užpull 
davo ant jio su peiliu o tankei 
parmesdavo ant grindų, szok- 
dama ant jio kazoka o karta 
konia ne užsmaugė.— Paeziu
le vienok užginezino užmeti
mus savo milemo vyro, kalbė
dama buk jisai jiaja gnibszda- 
vo ir isztraukinejo plaukus, j 
Kauffmąniene yra drūta mo
tere sverenti api 200 svaru pen 
kės pėdas ir puse augszezio. 
Jiesios vyras vos turi ketures 
pėdas tris colius o svėrė 123 
svarus.— Tegul patis skaity
tojai apsvarsto keno tame kal
te.

Anegdotka api

Bombay, Indija.— Iszszauk- 
tas vaiskus ant apmalszinimo 

! pasikeleliu, užmusze vienuole- 
'ka ypatų o pažeido keturoh- 
ka. Konia kožna meta pakyla 

■ sumiszimas apvaikszcziojime 
fszventes “Muharram” terp 
•Sunnytu o Mahomedonu.
> Raistinykai pradėjo mėtyt 
akmenais ant policijos, o toji 
■matydama, jog ne ingales ju, 
paszauke vaiska, kuris be jo
kio susimilejimo szove in my
ne žmonių. Užmusztieje gulė
jo ant ulieziu per kėlės valan
das pakol pažinstami juosius 
surinko.
Prūdas truko, 11 pražuvo.
, Huelva, Iszpanije.— Vie- 

! nuoleka ypatų pražuvo per 
į trūkimą prūdo ne toli variniu 
kasikiu. Vanduo nunesze vis
ką, kas tik papuolė in kele.

Wanamie, Pa.— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
net viskas braszka.

— Oras szaltas.
— Lietuviu yra didelis bū

relis, isz tu visokiu atsiranda.
-— 8 d. Sausio jaunimas vai 

kinu ir mergynu, turėjo susi
rinkimą arba balių, ir viskas 
grąžei apsiėjo, bet po balių 
kada buvo czesas namo, tai 
ne kurie vaikinai parvedė mer 
ginas, isz ko kiti labai supyko 
ir eme in juossakmenais leist, 
ne užteko akmenų, da net re- 
volverei buvo darbe, tai butu 
labai reikalinga p. Baltruvie
ne su Taradaika, ba. kaip pa
sigėrė tai nežino ka daro.

Juokinga anegdotka 
Edisoną, kartoja visi laikrasz- 
eziai Amerikoj, todėl nepro- 
szali bus paduoti ja ir musu 
skaititojam, ipacz tiems kurie 
kitu laikraszcziu neskaito. Szi 
tai garsingas elektro, teknikas 
ir iszradejas amerikoniszkas 
kaip tikrina, pamirszo dienoje 

Motere in kėlės valandas numi savo vestuvių, jog ta diena 
re. Žadintojas po tam inszoko j apsivedė.
in upe, mierije nusiskandimo, Szitai sugrįžus svodbinin- 
bet vanduo buvo per szaltas kams isz bažniezios po szliu- 
ir iszplauke ant kranto kur jin 
palicije aresztavojo. Pati, ture 
jo 28 metus senumo vadinosi 
Julia Dean, isz Ilarrisburgo, 
Pa.

Gyventojui suėsti per 
vilkus.

Seattle, Wash.— Daugelis 
gyventoju ant salos kunin- 
gaikszezio Walli— pietinioje 
dalyje Alasko, likos suėstais 
per vilkus kuriu daug prisivei 
se fenais.

Teip danesza Charles A. 
Sulzer— brolis kongressmono 
isz New Yorko, kuris ne senei 
pargrįžo isz fenais. Kalba jisai 
buk vilkai suede pirmiausia vi 
sus gyvulus o dabar klabina in 
duris gyventoju.
20 užmuszti musztiueja.

Comstock, Tex.— Suvir- 
szum dvideszimts vyru likos 
užmusztu musztineje terp Mek 
sikonu o pasikeleliu prie upes 
Rio Grande. Pasikeleliu rado
si tik 18 vyru, kurie per tris 
valandas atsispyrė 175 randa- 
viszkam vaiskui. Du pasikele- 
liai likos užmusztais o septini 
pažeisti, terp tu radosi ir ame
rikoniszkas korespondentas 
E. S. O’Reilly, kuris, teip-gi 
likos pažeistas.

Baukieris atemc sau gy 
vast i.

Connellsville, Pa.— Arapa- 
das Goczelis, locninykas “ban
ko” kuris eubankrutino ana 
diena, atėmė sau gyvasti per 
nueiszovima. Goczelis laike 
banka ant Grant uliezios o nog 
kokio tai laiko buvo iszdaves 
daug pinygu, kuriam žmonis 
sudėjo.—Tai vis teip atsitinka 
bu tokioms privatiszkoms ban- 
koms.

Žudintojas po tam inszoko j apsivedė.
, Szitai sugrįžus 
o I kams isz bažniezin

Cleveland, Ohio.— Dar
bai slobnei eina, isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut, 
daugybe žmonių vaikszczioje 
be darbo.

— Lietuviu yra didelis bū
relis, bet isz tu visokiu atsi
randa, daugianse tokiu ka pa
linkę in gėrimą.

— Parafijos reikalai gerai 
eina.

— Oras gražus.
— Priesz kalėdas atemi sau 

gyvasti per pasikorimą Jonas 
Butkeviczius, 22 metu am
žiaus, nevedes, paliko didele- 
ine nuliūdime broli ir seseri, 
daktarai tvirtina buk priežas
tis sumiszimas proto.

— p. Baltruviene neužilgio 

ba per daug su cziutabakeis 
’ užsideda.

Cleveland, Ohio— 26 d. 
Gruodžio, 1910 m. atsibuvo 
labai puikus teatras ir balius, 
po vardu “Blinda”, kuri pa
rengė vietine Lietuviu Teatra- 
liszka choro draugije, vado
vaujant pirminikui p. S. Ki- 
mucziui ir K. Saimonas. Teat
ras tapo atlosztas gana puikei, 
jau puikiau ne galema norėti 
nog darbininko žmogaus. In 
tarpus aktu dainavo duetas 
(Kur bėga szeszupe, ir Skauda 
man szirdi.) p. p. Z. ir M. Bag 
džiuniutes solo dainavo. (Pa
siilgimas lietuves, Sunku gy
venti, ir Miszkos ūžia.) p. Z. 
Bagdžiuninte ant fartapijonu, 
pritarė p. Simonas Kimutis. 
Ant keturiu ranku skambino, 
(Galop ir Waltz.) p. S. Kimu- 
tis ir p. O. Buczinkiute.

Kaip dainos teip ir muzike, 
publikai labai patiko, nes plo
jimui delnu ne buvo galo, 
žmonelių buvo svetaine teip 
prigrūsta nes ne statiems vie
tos nebuvo, nes svetaine gana 
ruiminga. Nes visi grąžei ir 
spakainei užsilaikė laike teat
ro ir baliaus, Reiketu mums 
Clevelando, lietuviams isztarti 
szirdinga aeziu p. S. Kimu- 
cziui ir Teatraliszkojo choro 
draugijei už ju nenuilstanti 
darbavimosi del lietuvoe ir pa
kėlimo mus tautos Clevelande.

Z. L.

-J • I L/IX m j
C 1SOIL1. Ąj.fį Samaritos ejnantis trūkis sumiszimas proto.

e likos nuplautas nog sztangu _ p
* per vandeni ir numestas nog pribus del ne kuriu mergeliu,

bui, Edisonas po trumputu- 
kam pasivieszinimui su sve- 
eziais, tare in savo jauna mote 
ri: “LinKsminkis ežia mano 
brangi, su svecziais, asz einu, 
in mano dirbtuve pažiūrėti, 
tuoj su grižsziu.”

Svecziai iszsiskirste, atėjo 
pietus ir vakaras o jaunavede 
nesulaukia savo viro.

Vienas isz svecziu, kuris bu I F.B.J. Brookly
i 1 nonfifsilninnnip Irntvo uszkviestas ant ceremoni

jos szliubo, o kuris teipgi jau 
buvo namieje seniai, 
uliezia pro dirbtuve 
iszvido joje žiburį, 
mas kad tai vagis 
in ja, nusidavė iin vidų. Bet 
kaip nusistebėjo, iszvides Edi
soną kuoramiausiai uszsiemusi 
kokiu tai darbu naujo iszradi- 
mo. Atsiliepe in ji:

— Argi tu da czionais, ka- 
gi darai?

— Jug matai, kad dirbu.
— Dirbi?.. Dienoje tavo 

vestuvių ?- Argi da tavęs lau
kia tavo jauna žmona?

— Ak! teisibel— suszuko 
persigandęs Edisonas suduoda 
mas sau delnu in kakta.- Pa 
mirszau suvis, kad eziandien 
ritmetij buvo mano ezliubas!

Rasi, nuo to laiko dažnau 
minėja savo paezia dirbdamas, 
idant nepamirszti, jog apsive
dęs.

eidamas 
Edisono 
Manida- 
insiverže

stataus kalno.
Badas Eiliuosią.

Pekinas.— Badas Kinuosia \ Seelyville, Illd.— Czio- 
kas kartas platinasi daugiau najs darbai ejna gerai, nes pri- 
Telegramai skelbe, buk tuks-buvusiems darbus sunku ap- 
tanezei ypatų tolimesniuosia I laikyt o ypatingai jago bo- 
mirszta kas dien isz bado. Dau j sams ne inkisza in delną 5 ar- 
gelis tėvu parduoda savo vai- i ba jt- 25 dolerius, bet ir to ne 
kus po 10 centu. i gana, nes kas pede reike duoti

bosams kiszius po kelis dole- 
rilis, tada darba galima užlai- 

ATSAKYMAI, hyti ant Ugiauel
------------------------------ 1 — Czionais randasi kelios

K.R. Farmersburg, Ind. — Lietuviszkos draugystes, bet 
Priežaste neaplaikimo laikrasz į vjrgzinykai daugiau bosu klau 
ežio isztyrinejome. Dabar ejs s0 ne kaĮp 8auariu. Su bosais 
be perszkados. sebrauje, o jago bosas kur gei-

S.P. Rochester. — Ne tinka, gu ejg išvažiuot tai ir svar 
Tas dalykas jau visiems yra bjU8 mitingus perkele ant kito 
žinomas Paraszyk tamista ka I karf. Sarmata.

j naudingesnio. j ----------- ---------------
yn.- Del to West Rutland, Vt.— Lie- 

nepatalpinome, kad buvo dane: tuvei praleido czion puikei 
szimas per ilgas, vieta laikrasz i szventes Kalėdas, ne kurie ne 
tije yra brangi idant visa pus-1 teko ne ausu ne nosių.
lapi tuom užimt. Daneszimai 
raszosi trumpai, ajšzkei ir su- būrelis muso lietuviu nes alu- 
prantanezei tik api tai, api ka f' labai mėgsta sriaubti ir teip 
reikalas kiszasi o ne api de- Į J’°g kZ t01° s““™6
szimts atsitikimu vienam da- 
neszime.

W. A. Union City, Conn.— 
Daneezima patalpysim Reikė
jo daugiau duoti pipiru tam 
paszlemekui.—“Saule” ejna in 
Lietuva be jokio sutrukdimo 
norints ir peržiuro cenzūra, nes 
jame nieko nesiranda prieszin- 
go randui per tai ir pats cenzu 

1 ra su akyvumu skaito “Saule” 
ir jia inleidže.

Westfield, Mass.— Dar
bai paprastinai slenka.

— Lietuvei malszei tuom 
kart gyvena.

— Badai miestiszka valdže 
ketina uždėti bausme ant visu 
tu moterėliu ir merginu ka 
tnsikisza milžiniszkas špilkas 
in skrybėlės. Ne senei lenku 
bažnyczioje viena moterele ka 
tik neiszdure sedineziam žmo
geliui aki. Jago burmistras pa
regės ilgesne špilka skrybeleja 
kaip 10 coliu tai kaltinyke už 
mokes bausmes už kožna špil
ka po 5 dolerius. Moterėles tu 
rekytes ant sargybos; veluk • 
iszimkyte bagnietus isz skry
bėlių.

— Czionais yra pusėtinas

§ Shelbyville, Ky.— 50 vy
ru su užsidengusiais veidais 
insilauže in kalėjimą, isztrau 
ke tris murinus, apkaltintus 
už užklupima ant moterių ir 
pakorė ant stulpu.

§ Ceiba, Hcnduros.— Mies 
tas Truxillo likos paymtas per 
pasikelelius. Musztineje likos 
užmuszta 7 o 18 pažeido.

Ar apturėjai?
Severos Kalendorius 1911 

meto jau iszejo iszspaudos 
ir yra daug geresnis, negu ki
tais metais. Užlaiko jis savyje 
skyrių kalendoriaus, o kiti jo 
lapai pripildyti žingeidžiomis 
ir kiekvienam naudingomis 
žinutėmis. Jame telpa dakta- 
nszki patarimai visokiuose, 
atsitikimuose. Viena jo egzem 
plioriu gali gauti pas kiekvie
na aptiekoriu arba vaistu par
davinėja. Jeigu gi jis neturi, 
tai raszyk pas W. F. Severą 
Co., Cedar Rapids, Iowa.

(to 7)

atsiduoda.
— Terp poru dydelis nesu

tikimas vyrai su kitom mote 
rimis užsiduoda. Oj pribus ne 
užilgio Baltruviene ant ju 
sprando.

Elizabeth, N. J.— f 4 d. 
szio menesio po liga 5 dienu 
atsiskyrė su szuom svietu Sta
nislovas Vanagas, 26 metu 
amžiaus, nepaeziuotas, nabasz ■ 
nykas prigulėjo in dr. szv. 
J uozapo, likosi palaidotas su 
dvasiszkais reikalais, guod. 
kun. B. Žindžius pasakė pui
ku pamokslą, po tam nulydė
jo kuna ant lietuviszku kapi
niu, nabasznykas paėjo isz 
Kauno gub, Raseinių pav., 
pergyveno 7 metus amerike, 
Lai buna jam lengva szioi sve
tima žemele.

— Darbai sumažėjo, Singer 
sewing machine, fabrikas sus
tojo ant 3 nedeliu, isz ko liko
si 10,000 žmonių be darbo, bet 
16 d. Sausio ketina velei visi 
sugriszt prie darbo.

— Nekurioms mergelėms 
labai reikalinga p. Baltruvie
ne ba per daug aluti mauke.

Gilberton, Pa.— Baisi 
nelaime patiko lietuvi Joną 
Magdaszaucka isz Meizvilles 
ana nedelia, kada ėjo namon 
nog szermenu isz Mahanoy 
Plane. Magdaszauckas ėjo na
mon pakelije stritkario keliui 
ir likos pagautas per elektri- 
kini kara No. 39. Nelaimingo 
kūnas teip insiverže in karo 
motorą, kad turėjo pakelti ka
ra idant sumalta kuna iszgau- 
ti.

Nebasznykas turėjo api 25 
metus, jaunikis ir buvo ant 
burdo salune pas Joną Kup- 
cziuna Meizville. Kada sumal
ta kuna atnesze pas gaspado- 
riu, tasai badai ne priėmė in 
stuba. Graborius turėjo gana 
ergelio pakolei atrado mila- 
szirdingus žmonis kurie ne- 
basznyka pneme pas save.

Grand Rapids, Mich.
— Laike kada poni Kaliu- 

niene iszejo in mesinyczia, pa
liko namie du vaikus kurie bu 
radę zapalkas uždege lova ir 
firankas. Dydesnis isz vaiku 
uždege sau tik drapanas o 
dvieju metu vaikiukas kuris 
buvo tame laike lovoje, baisei 
apsidegino ir in kėlės valandas 
po tuom numirė dydeluosia 
kankesia. Butu ir visas namas 
sudegęs nes kaimynai užgesino 
su ugnagesiais. Kada motina 
sugrižo rado narna užgesinta.- 
Motineles ne gerai darote pa
likdamos vaikus po apgloba 
Dievo, iszejdamos su savo rei
kalais ir per ilgai su kūmu
tėms užtrunkate.

Steubenville, Ohio:- Dar 
bai pas mus gerai eina, ir už 
darbei geri, bet isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut.

— Oras gražus, žiemos su
vis nėra.

— Lietuviu czionais mažas 
būrelis, ir visi dorai užsilaiko.

Manhassett, N. Y.— 24 d. 
Gruodžio 1910 m. 6 vai. vaka
re patiko baisi nelaime, viena 
žmogeli, važuodamas su alum 
arklys pasibaidė ir sudaužė ve 
žima, arklys nubėgo ant Great 
Neck crossing tuom tarpu trei 
nas atvaževo ir užmusze arkli, 
iszkados padare ant 300 dole
riu.

Wilkes-Barre Pa — Tris 
burdingieriai Tamoszius Vai- 
cziulis, Mikas Valaitis ir Pe
tras Czezevskis bombardavojo 
su bonkoms nog alaus Joną 
Abraiti. Po bombardavoji- 
mui grineze iszrode kaip forte- 
ca Port Artūre. Visus paėmė 
in “katorgija” ir turėjo pasi
rūpint kožnas po 300 doleriu 
kaucijos lig provai.

Columbus, Ohio.— Dar
bai lig szioi ėjo gerai, bet tar
pe kalėdų biski sumažėjo, o 
ne kurios szapos suvisai susto
jo, ant kiek laiko niekas ne 
žino.

— Lietuviu mažas būrelis, 
bet visi sutikime gyvena, tik 
nekurioms moterėlėms p. Bal
truviene labai reikalinga.

Sheboygan, Wis.— Dar
bai povalei slenka, ir pribu
vusiam isz kitur darbas ne 
sunku gaut.

— Parafijos reikalai gerai 
stovi, bet dabar tokiu prisi- 
vaise kurie bažnyczia iszjuoke.

— p. Taradaika del neku
riu vyreliu labai reikalinga.

Montello, Mass.— Darbai 
gerai eina, ir uždarbei geri 
pribuvusiam isz kitur darbas 
nesunku gaut.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, isz tu visokiu atsiranda, 
del ne kuriu vyreliu labai rei
kalingas p. Taradaika, ant ap
malszinimo.

— Parafijos reikalai gerai 
stovi per storone guod. kun. 
W. Dragunevicziaus.

Kewanee, IT1.— Darbai 
slobnei eina dirba po 2 ir 3 
dienas ant nedėlios.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, isz tu visokiu atsiranda.
— Nekuriuom mergelem ir 

vyrelem p. Baltruviene su Ta
radaika pribus ba per daug 
svietą juokina, jagu nepaliaus 
po sudus trankėsi tai ne pajus 
kaip su koezelu pribus ir vi
som szonus apdaužys.

Plumville, Pa-— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika 
isz kitur pribuvusiam darbas 
sunku gaut, uždarbei ne men
ki nog §2.50 lig §3.25 ant die
nos,

— Lietuviu yra apie 10 fa- 
miliju, ir pavieniu pusėtinas 
būrelis, bet mergynu suvisai 
nėra, jagu isz kur pribūtu po
ra tuzinu tai gautu po gražu 
ir dora vaikyna.

Manchester, Conn.— Dar 
bai gerai eina net viskas brasz 
ka.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas bū

relis, ale isz to visokiu atsi
randa, skaitymais mažai užsi
ima, daugiause palinkę in gir
tavimą. Del nekuriu moterė
liu ir mergeliu p. Baltruviene 
labai reikalinga.
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Deszimts dienu ant tropto
Tuo tarpu prisiartino tamsi 

naktis ir marias apklojo juo
du uždangalu. Perkirsta virve 
laikanti valti su laivu, ir ke
leiviai su malda ant lupu, su 
drebaneziomis szirdimis, ateito 
lino nuo negilumos, idant po 
hekuriai valandėlei pražūti 
kur tai toli audringos nakties 
szeszeliuose.

— Tegul jus Dievas sergsti 
ir apsaugoja!—suszuko malo
niu balsu kapitonas.

Staiga po laivu iszsigirdo 
szauksmas, szaukiantis pagial- 
bos. Vienas isz jurininku nu
sileido sznuiru kopeeziomis in 
vandeni ir tenai patemijo vie
na keliauninką, besi laikanti 
abiem rankom už ka banezios 
virves.

Buvo tai vienas isz tu, kurie 
iszpuole in marias isz pirmo
sios valties.

Jurininkas nutvėrė nelai
mingąjį ir su sunkenybe inlipo 
atgal laivam

Tokiu budu ju ant laivo li
ko penki, laukianti tos baisios 
valandos, kada buszuojanczios 
vilnys paskandys mariu gilu
mose suskylėta laiva.

Ir op tas.
Sekanczia diena, kada susi

judinusios marios truputi nu
siramino, ir vejas nedume jau 
taip smarkiai, buvo matyties 
ant negilumo nugrimzdęs “Al
bert” kurio kairysis szonas 
visai buvo suskylėtas žėgliai 
supleszyti o vanduo per sky
les liejosi in vidų.

Ant denio, po didžiausiu 
stiebu stovėjo penki vyrai ka
pitonas, trys jurininkai ir vie
nos iszgelbetas keliauninkas, 
szlapiuose rūbuose. Jie visi 
užimaneziai kalbėjosi, bet dau 
giausiai tarp ju girdėjosi bal
sas kapitono Jono Field.

— Man pasirodo labai ste
bėtina— atsiliepe kapitonas— 
kad laivas iki sziolei dar nenu
grimzdo. Per visa nakti ir va- 
karykszezia diena yra iszstaty- 
tas ant vilniu o vienok iki 
sziam laikui dalaike: ale ne
trukus jam prisiartins pabaiga 
Gaila jo! labai gaila!

— Ar negaletumem dar jo 
pataisyti ir skylių. užkimszti? 
atsiliepe keliauninkas sir 
Brown—Juk ant laivo yra pa 
kaktinai lentų.

Jurininkai pasižiurėjo in ji 
ironiszkai.

— Tokios žaizdos negrei
tai gydomos—tarė senis Jokū
bas Patrick.

— O kad tas mums ir pa
sisektu, tas niekam nebutu 
verta—‘ pridūrė kapitonas.— 
Smiltys po mumis yra krutan- 
czios ir labai minksztos, taigi 
laivas ant jo negali ilgai pasi
laikyti. Ar nematai, ponas, 
kaip laivas giliai in tas pies- 
kas panėrė ?

— Taigi esame pražuvę, 
nėra pagialbos ?— paklausė 
Brown.

— Nepridera džiaugties vi] 
ežia kad galėtumėm iszsigelbe- 
ti—atsake kapitonas liūdnai.— 
Esame labai toli praszalinti 
nuo garlaiviu paprasto kelio, 
idant mus galėtu pamatyti 
bile vienas plaukiantis lai
vas.

Brown su aszaromis suszuko 
mato pati ir mano nelaimingi I 
raikai!

— Ponas turi szeimyna ?— 
paklausė sanjausmingai kapi
tonas.

— Turiu, pone! Gyvena 
tiktai isz mano darbo, todėl 
turėjau iszvažiuoti in Jamai
ka; fapleidžiau Glasgowa ir 
savo miela kraszta mano nu
mylėta Szkotija, kurios jau 
niekados nematysiu!

— Nusiramink ponas!—ta
re kapitonas, - Ir asz turbut 
taippat daugiau nematysiu sa
vo gimtinio kraszto!

Laike tos kalbos jurininkai 
nuolatos žiurėjo in vilnis, ku
rios liedamosis smarkiai in lai
vo viduri, paskubino Alber
tui greitesni pražuvima.

— O kad pabandytumem 
iszauti isz armotu kelis kartus ? 
Gal koksai laivas netoli plau
kia irtuojaus paskubėtu mums 
pagalbon—atsiliepe po valan
dėlei jurininkas Svelt.

Field jam pritarė galvos 
linkterėjimu.

Abejojama, bet galima pa
bandyti.

Atsigaivinę galimos pagal
bos viltimi, visi suskubo prie 
armotu. Netrukus atneszta dar 
isz neužlietos kajutes parakas 
ir, pritaisius mažas armoteles, 
pradėta szaudyti. Kada atbal
sis tu pirmu szovimu nutilo, 
nelaimingi pradėjo klausyties, I 
ar negaus isz kur atsakymo, i 
Praslinko vienok bertainis, o' 
paskui pusvalandis, ale apart Darling!—suszuko * Field 
vilniu oszimo, nieko daugiau jr pridėjo ausi prie krutinės, 
nebuvo girdima. Tuokart isz- idant persitikrinus, ar szirdis 
laikomai szaude iki pusiaude- dar plaka.
niui. Taippat be jokiu "pasek
mių. Nuliude jurininkai ta 
darba pamėtė.

— Neprisiszauksime nieko! 
atsiliepe jauniausias isz ju 
Edvardas, szluostydamasis pra 
kaita nuo kaktos.— Jau ma
tomai nieko nesulauksime, esą 
me toj pusėj vieni patys.

— O laivas vis nuolatos gi
liau skensta—atsiliepe kapito
nas.— Jei nesulauksime grei
tai pagalbos, turėsime pražūti.

Iszauta dar kelis kartus, o 
kada ir dabar atsakymo nebu
vo, visi susėdo ramiai ant suo
leliu ir užsimislijo, žiūrėdami 
in tolimąsias ir placziasias ma
rias.

Kadangi nuo vakar pietų 
nebuvo dar nieko valgė, kapi
tonas atsiliepe in juos idant 
nors kiek užvalgytu ir kapito
nas pats isz laivo virtuves at- 
nesze rūkytos mėsos, sausai
nius ir vyno. Valgio ir gery- 
mas prablaivino visus ir su

— Tai-gi plaukime toliau— 
kalbėjo Brown džiaugsmingai.

— Aha! Ne taip greitai— 
tarė nusijuokdamas kapitonas. 
—O jei toji jmusu kelione il
giau turėtu testies? Turime su 
savimi pasiimti valgio.

Puszoko ant denio, o juri
ninkas jo pavyzdžiu pradėjo 
neszti baczkas su vandeniu, 
maiszus su valgiu, ginklus, 
amunicija, degtukus, kompasą 
ir daug, daug kitokiu daiktu 
kelionei reikalingu. Kapitonas 
su ju pagalba ta viską sutvar
kė ir sugrižo atgal ant laivo, 
kad pasižiurėjus, ai' kartais 
dar neliko koki reikalingi 
daiktai, ypacz pokai su dra 
bužiais.

Netrukus iszgirdo Patricko 
baisa.

— Ponas kapitone!—szau 
ke tasai —vienoj kajutoj guli 
koksai tai žmogus! Stebėtina, 
kad mes ligsziol jo nepamate- 
me!

Kapitonas Field ir kiti tuo- 
jaus pasiskubino paskui Pa
trinka.

Isztikro mažoj kajutoj, in 
kuria jau liejosi vanduo, gu
lėjo jaunas vyras, marszkone- 
mis apsiklojęs, kad net jo gal
va nebuvo matoma; todėl jis 
tenai ir nepatemyta. Veidas 
buvo pamelynaves, akys už
merktos

— Dieve, tai profesorius

U-gi vyruti Hoosick Falls 
buvau,

Tenais puikiu funiu iszgirdau, 
Musztines po visa miesteli at

sibuvo,
Krauja visur matyti buvo. 
Zanemunczikai su Kaunisa- 

keis, 
Suvalkinei su Dzūkais, 

Bucziavosi, 
Rupcziavosi.

Szkada kad buvo per ilgas 
telegramas, 

Patilpti visa negalimas, 
Tik tiek galima pasakyt, 
Jog visus ketina isz ten isz- 

varyt.

Kokis ten sportukas isz Ma- 
rade,

Labai neiszmintingai pasirodė, 
Prie poniutes prisiplaki, 

Už tai gavo in aki.
Turėjo greitai miesteli apleisti, 

Jog net visos karves pradėjo 
bliauti,

O ir poniute graudžes aszaras 
liejo, 

Paskui sporteli stenėjo.

— Dar gyvas!—atsiliepe.— 
Nuneszkime ji ant savo naujo 
tropto, tenai ji atgaivinsime, 
nes czionai vanduo smarkiai 
jau pradeda veržties.

Jurininkai nunesze profeso
rių ant tropto ir tenai paguldė 
po iszskleistoni marszkonem.

Kapitonas dar karta apsi
dairė, ar viskas yra tvarkoje, 
o kada persitikrino, kad visa-1 
ko su savim pasiimta, atsilie- Į 
pe:

— Plaukime vardan Dievo!
Vienas isz jurininku perkir

to virve ir troptas besisupda
mas ant nusiraminusiu vilniu, 
stumiamas szaltu veju, pradėjo 
tolinties nuo laivo ir nuo ne- 
gilumos. Patrick sėdosi prie 
styro, Svelt atsistojo palei 
stiebą, o kiti užsiėmė gaivinti 
Darlinga, kuris vis dar gulėjo 
be sanmones.

Laistyta jam veidas vande
niu, trinti krutinę ir blaks
tienos taip ilgai, kol kiek nore

Pittstone viena grinoreli ne
laime patiko, 

Kada «u sportu susitiko, 
Mat grinorelis pinygu turėjo, 
O sportas gerus laikus turėti 

norėjo.
Grinoreli in Wilkesberius nu

vežė, 
Karczemosia per diena uže, 
Ir ant Kanai uliczios nuvež

tojo, 
In viena urvą užėjo,

Bet grinorius ne buvo teip 
žales, 

Turėjo proto invales, 
Ženocziui gera pamokslą davė, 

Pinygu daugiau nedave.
Kas ten daugiau atsitiko, 

Tik tiek žinau, kad grinoreli 
nelaime patiko, 

Bet pažinstami iszgialbejo, 
Bausme už jin užmokėjo.

teikė szirdims vilties: taigi j neatsigaivino.
tuojaus pradėjo rodavyties, j Kada ant galo galėjo pažin- 
kokiu budu turėtu gelbeties. 1 1’~1 1

— Marijos žymiai nusira
mino—tarė kapitonas—ale tu
rime kuogreieziausiai apleisti, 
laiva, taigi susikalkime sau 
tropta. nes geriau savo gyve
nime pavesti troptui, nei czio-[smeines' I
nai ant vietos pražūti. 1 blausus kapitonui, kokiu |

— Gerai!—atsiliepe—links’- 
mai jurininkai.

— Turi ponas teisybe—pa
sakė Brown.— Gal .Dievas dar 
duos, kad pamatysiu savo szei
myna ir kraszta.

— Puiki mislis!—tare Pat
rick.—Net nepamislijau apie 
tai, o juk yra aiszku, kaip 
saule. Gal tie keli balkiai ir 
lentos iszgelbes mus.

— Taigi prie darbo ir grei
tai!—pridūrė kapitonas.

ti padėjimą, kokiame atsirado, 
nepersigando, o dažinojes apie 
viską, gyre visus savo draugus, 
kad taip greitai jie pastate 
priglauda, kuri turės juos vi-I 
sus, ir ji pati, iszgelbeti nuo I 

[ smerties.
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budu taip staiga jis apalpo, j 
kad negalėjo szaukties pagal
bos, profesorius paaiszkino:

— Sergu szirdies liga iri 
matomai greitai nusilpau., i 
Kam vienok asz turiu dekavo- Į 
ti už savo iszgelbejima?

— Pirmiausei Dievui, o po- 
tam Patrickui—tare Field. į

Darling padavė ranka juri- į 
ninkui ir padekavojo 
karsztais žodžiais.

— Tikiu Dievui, jog
Jurininkai pradėjo dirbti n*aPleis,! Plakime, o gal 

f 1 l’ci m ra Ir /-» 1- i I o a i’n '
tropta. Supjaustė stiebus ir 
sutaisė balkius, potam surai- 
szioje tvirtai virvėmis, paga
liau prie tu balkiu primusze 
lentas. Kada tas viskas jau bu
vo pritaisyta, padaryta troptui 
styros, idant butu galima juo 
keravoti; viduryj pritaisyta 
mažas stiebas ir iszskleista ap
linkui žėgliai; prie briaunų gi 
pridrutinta kelios tuszczios 
baczkos, idant tasai troptas 
lengviau galėtu užsilaikyti ant 
pavirszaus vandenio.

Taip parengtas troptas 
leista in vandeni, pririszus 
pirmiau prie paties laivo,
riskaskartas vis labyn in smil
tis grimzdo.

Kapitonas viso to darbo pri- 
žiurinejo ir patarimus davinė
jo, potam persitikrino, jog ta- \ 
sai troptas labai lengvai gales 0 matydamas, kad ant dan- 
ant saves pakelti penkis žmo- į gaus nėra nei vieno debesuko, 
nes ir vilkti per marias in ne
žinomus krasztus.

— Gal tas ir pasiseks—tarė 
linksmiau.

nu- 
jis 

ku-

Kur ji i

Piktas testamentas.

jam j

mus
su-

tiksime koki lai va!
Pasidrūtinę mesa, sausainiais] 

ir vandeniu,su vynu keliaunin
kai žiūrėjosi in saule, kuri jau 
leidosi, slėpėsi in juros vilnis.

Vakaru krasztas ant mariu 
pavirszaus buvo kuopuikiau- 
sias. Ant okeano kabojo dide
le ugnine kulka arba kamuo
lys; vietomis isz vandenio szo- 
kinejo žuvys, blizganezios kaip 
sidabras.

Netrukus prisiartino tamsi 
naktis, keliauninkai dar karta 
pasižiurėjo in likusi toli laiva 
“Albert” ir, visi pasimeldė, 
ant patiestu ragažiu sumigo.

Pirmos dvi dienos.
Ant rytojaus ausztant juri

ninkai iszbudo daug jau ra
mesni ir linksmesni.

Kapitonas apsidairė aplinkų

pasiėmė žiūroną ir pasuko in 
vakar palikta negiluma; laivo 
“Albert” jau visai nesimatė.

(Toliaus bus.j

[dangaus visai nauja zvai^u^j

Baseball grayt tai ne szposas, 
Jago isz paszalies žiuri bosas, 

^Umpire” vadintas, 
Per grajotus paniekintas.

— Kur jisai ?

KUR BUNA
Mano tikras brolis Petras Termena 

4 metai adgal gyveno Chioage o da
bar nežinau kur paeina isz Kauno 
gub., Szauliu pav , Triszkiu para , 
jir pats ar kas kitas praszau duot ži 
ne ant adreso: (to 5)

S Termenas
20 Not t jcmpton st.
Roxbary, Boston, Mass

Antanina Butanf v’oziuteatvaževr 
’Bz lietovos 1910 mete Liepos menes' 
girdėjau kad gyvena Pittiburge, pra 
•»zau ateiezaukt ant adreso;

M. A. B.
200 E. Palmer st. Taylorville, III.

Ignai Bakanaa pieina isz Suvaliu 
gnb., Vilkav.tzkio pav., taria svaibu 
-eikala j e pats ar kas kilai praszau 
daot ž'oe ant” dtesa;

J. Kalenti
26 Thorp st. Dar bury, Coon.

Tūlas turtingas Anglas, 
priesz mirsiant paraszes negir 
dėtai pikta testamenta, isz ku
rio isztrukas ežia paduosiu, ir 
szeip: “Mano moterei Elizabe- 
tai, kuri pasiliko mano paezia 
per mano locna prekiste, kuri 
tik mano gera varda purvais, 
apdrėbė, užraszau pi-nkis sva
rus szterlingu ant metu, o po
draug darau ja savininke se
no jau dabar nieko neverto 
testamento, kureme buvau jai 
užraszes kadaisi savo varda 
(130,000 svaru szterlingu). ū 
szilingus palieku mano seseru- 
naitei Margarietai O’Nerie’jei, 
kuri kas uedelia, vieton eiti in 
bažniezia, sistematiszkai pa- 
sigerinedavo. Usz tuos 5 szi
lingus, lai ji padaro man ta 
smagumą, kad neeis palidet 
mano kūno, o pasilikus namie 
je, garai pasigers. Mano prie- 
teliui Chaliui Cunard'ui uszra 
szau minoga kadangi negaliu 
palikti žalczio. Toji atmintie 
lai primena, jam jogei jin 
iszauklejau kaipo angį ant sa
vo krutinės delei to, idant jis 
kliube garsintu apie mane kad 
esmių bjauriausiu sziksztuo- 
liu. Mano tarnas John’as Ab- 

|bot tas aplaikis 5 pensus, usz

kuriuos gales nusipirkt sau vir 
ve ir pasikart, jeigu jin sodas 
usz piktadaristias nusprens 
ant pakorimo o szerifas pa- 
mirsztu virves, tai nereikalaus 
ilgai laukt nes savo ture». 
Apart virszminetu dikaduo- 
niu visa savo turto uszraszau 
ant labdaringu mieriu kuriuos 
žemiau iszskaitineja, liet jie 
mums nėra žingeidus.

Nesmagus turėjo but tekis 
testamentas virszminetom ypa- 
tom.

•BALTRAMIEJAUS NAKTIS'
Yra tai romanas, tikrosios meiles, 

prancūzą svarbus tikejimiszki giaczai, 
Labai indomios karalių, vyskupas, 

ir kunigu paslaptybes.
Iszskerdimas krikszczoniu tik viena 

nakeze 60 tukstaneziu. Paryžiuje ir 
dvieju mirsztancziu kalba—bed i e to 
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 iszmokti angliszkai 25o.

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.NaujokasBriSiyn'N.Y.

Mato tris draugai, Jonas Mil’aoo 
ka?, Juozas Kook ir Antanas Berno 
tas viii trys paeina isz Suvaiką gub. 
L.eipunu gmino Gabiniu sc džiaus jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso; (9 °^)

M, Savukinas
Box 3 Koo;, Wyc-

Manoseiuva Marijona Vaailiol e 
6 mečetei kaip atvaževo iiz 1 etuvoa, 
patina itz Suvaiko gab. Matiampo- 
lee pav. Klebiszkio gmino ji pati ar 
kas kitas praazau dnot žiae ant adre
so: ‘

Box 53
S. Zilinckas

Mansion Sta, Pa.

Mano b olis Juozapas Kaaperaitis; 
paeina i?z Suvaiką gub. bet augę? 
Kauno gub , Raseinių pav., Szim 
kaioziu volos., np:e 18 metu kaip iaz- 
važevo in Angliję dabar nežinau 
gyvas ar numiręs j s pats ar kas 
tai praszau tluot žine ant adreso:

S. Kasparaitis 
Box 268 Baldwinsville, Mase.

ar
ki

Mano puebrolis Knzis Laurinaiti? 
kokia 18 m. senumo, pirmiaua gyve
no North Columbia P . o dadar ne
žinau kar buna > p e Pilti b rga, Te 
gul jis { ats ar k s k tas apie ji dood-t 
žinia ai t i dreso. (g o|!

VI dž8 Laurinaitis
Box 122 G Iberton Pe.

Dalibuk dalaikyi negali, 
Kaip tie mus vyrai kvaili, 

Kaip tik grinorka atvažiuoja, 
Visi pažiūrėti bėga, rodos kas 

gU]e’
Isz visu szaliu, kaip in ruje, 
Kožnas mielina, jog del jiojo 

bus, 
Visus nog grinorkeles atmusz. 
Isz to kas pasidaro, vaikyme?

U-gi baisi musztine!
Žinoma kur alus liejasi, 

Tenais ir kudlos driebesi; 
Kožnas narsesniu statosi, 

Ir turtingu gyrėsi.
Isz to pasidaro vaidai, 

Su kulokais davai, 
Susikapoje, 

Susiprovoje, 
Ir ne nustoję, 

Kol vienas neapsipainioje.

Ir ten ne kitaip buna, 
Musztine tankei atsibuna, 

Kur viena mergina randasi, 
Tai ir vaikymai kuopinasi:

O kad be gėrimo neapsiejna, 
Tai tankei ir musztines atsi- 

ejna,
Mat kožnas aluti trituoje, 

Tevelus ir mergina czestavoje.
Kada pakauszei inkaista, 
Tada musztine paprasta;

Tasai laimingesnis,
Tevelei merginos tyli, 

Vaikynai juosius myli, 
Aluczio invales turi, 
O tai vyruczei buli!

Niekad neiszsipagiruoje, 
Žentai paguodoje,

Girdo ir rankas bucziuoje.
Tai ir gana bus, 
Sveikinu visus.

Buchalterius:— lezdristu 
pono principalo praszyti, idant 
teiktumeis padidint mano pen
sija, nes iszdavimai pasididino 
užginus mano sunui.

Principalas:— Algos padi
dinti negaliu, ale visgi tamis- 
tai noriu szi bei ta padaryti: 
kaip tik tamistos sūnūs užaugs, 
duosiu jam vieta savo kantore.

Mano ezvogeris: Juozapas Karzew- 
kis, paeina isz Kauno gub., Luke? 
para. Szauliu pav., pirmiau gyveno 
Philadelphioi o dabar než nuu kur 
praszau atsiszaukt ant adreso:

Cb. Antuezas
4458 S. Wood it. Chicago, 111.

Mano pusbrolis Jenas Taunskas: 
paeina isz Kauno gcb. Panevėžio 
pav. Rozalino miestelio, turiu svarbu 
reikalą praszau atsisaukt ant adreso;

St. O.-zin^kas
2624 Jaoob st. Wheeling W.Va

Mano draugas Stanislovas Staibe 
paeina iez Kauno gub , Panevėžio 
pav , Prakruopiu miestelio, piimiau 
gyveno Mahanoy City, Pa. o dabar 
nežinau kur j s pats ar kas kitas pra
szau duot žine ► nt adres :

Kaz Mikolaitis
930—33rd. it. Chicago, III.

Antanas Ta-
Kauno gub. 
ar kaa k.ta*

Mano b'olei Jonas ir 
mofzanskei; paeina isz 
Panevėžio pav jie p its 
praszau duot žiue ant adreso; (g o;)

P. T. moszauckas
Box 87 Wapping, Conn.

Mano pusbrolis Jonai Paoiukucis 
5 metai kaip Amtr ke, teipo'gi 
ir pueeeere R< že Pacaukaioie, abudu 
paeina isz Suvalkų gub., Kalvarijų, 
I av,, Simno para., Koleeniku kaimo 
jie pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:

W. Akamavicz
Box 45 Moon Run, Pa

Abz Magdelena Bokucziutc pa- 
jeszkau tavo dvieju pusbroliu Joną 
ir Juozas Ptcziulie. pirmiau^ gyveni 
Bostone. Paeina iaz Suvalkų gub , 
Pun&ko parapijos. Tegul atsiszaukia 
ant adreso: (to 6).

Mrs. Maggie Czeskevicz
530 W. Mahanoy st.

Mahanoy City, Pa.

Mano draugas Antai as Bendžiu- 
nas, paeini isz Suvalkų gub, Wlaclis 
lavovos pav., Plokezoziu gmino, JKa- 
tena kaimo, jis pate ar kas kitas pra- 
ezau duot 2 ne ant bdreeo;

Jno. Minblga
253 E. 7th et. Oawego, N. Y.

Mano tikras brolis Juozas Menke* 
viozius, pati ja isz Suvaiką gub., Ma- 
rianpoles pa’., B Ibieriszko gmino, 
gi dėjau kad broli užma-ze mainose 
malonecz’a kad kas duot žine teipos- 
gi ir tetėnas Juozas Lsrnopie meldžiu 
atsiszaukt ant adreso; (to 6).

W. Menkevicz
10 High st. Torrington, Conn.

Prafctiszkas labdaris.
Advokatas Veugriszkas ne- 

kokis F rance Botto, neperse
nei pasimirens Didžiam Varaž- 
dine, paliko testamenta, kure
me užraszes 300,000 koronu 
austrijokiszku, ant uždėjimo j 
mokiklos kukoristes tame miesl 
te. Testamente savo davedžio- 
ja, kad žmoniems daug dau
giau yra reikalinga kulinarisz- 
ka sztuka (geros kukarkos— 
virėjai), negu visokia daila, 
todėl girdi, kukoristes turi mo 
kintis o visi iszmintingi žmo-1 
nes privalo szelpt tokias mo-, 
kiklas, kuriosia moka to nau 
dingo žmoniems darbo. Velio
nis tur but buvęs lepus ant i 
valgiu, ar gal turejens neprak- 
tisz.ka paezia, kuri nemokėjus 
jam valgio pataikint.

Daktaras:— Negaliu priesz Į 
tamista ilgiau slėpti nešina- , 
gios teisybes: tamistos sūnūs 
yra silpnas ant proto, bijausi, 
nes jeigu užaugs. .. .

Motina:— Nieks to nepate-, 
mys, nes turės gana pinigu.

Ar žinai knyga “Kaip 
gyventi idant sulauktumei 
szimta metu”?

Žinau ne tiktai knyga, 
ale ir jos autorių. Nabagas pa ; 
simire neseniai, nesulaukęs 
-trisdeszimt metu amžiaus.

LADY PANKIIURST, VADAS AMERIKONISZKU 
SUFRAGISTKU.

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arba sypili, uubiegima siekloa, patrotitu stypribe,pučkos 
ir kitus išmietimua, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma* 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
natnuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katras turo žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit. jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adreaa ant 
žemiaus paduotu kūponn, katrų siusk mums šendena. į

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. L 900 22 Fiftk Aveooe. G>ic**o:

Godotinas Tamlsia: Parai Tamistos prizadiejma, aš aorletjaa 
jogTamista prisiustnmei man vysai dykai v6na jusn knyyadelirs., 

Vardas........................   v.......|

O
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HARTMAN
KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT:, 

kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit p.ir> lar.::1, 

aš pagelbėsiu! nes ,.SI, senas daktaras,pažįstu ligas f-.-Lokio V-i.C'.tp* 
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš derg rr-rr;-i:< Lį perlfit Jir 
turiu didelį pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas ?:< w lOri:o dahtrr.is. Ai 

geras d.ikUrao pllsiryžęs sergančius gydyti Ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi t xd t 
sėkmingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačhį gydyniij paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:

Tegul bus pagarbintas, Jėzus
Kristus!

Širdingai dčkavoju Dr. Hart* 
manui už išgydymą ligos skaudė
jimo po krutino, sunkaus kvčpa* 
vimo, širdies ligos, nes nors kiti 
neįstengC išgydyti, o Najorko bar
iniam} Institutas tik sunkiai už
dirbtus mano pinigus viljo;

Dr. Hartmanns, kad išgydė, tad jam ir dėkin
gas; lai prisiunčia paveikslo, kad į laikraštį pa- 
lalpyli. ANT. JUŠKELIS, P. O. box 2,

DU 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 pavartojau 
ir jau jaučiuosi ge
nii. Labai dėkin

gas už gera daktaravima.
D. POPOVIČE, Model Farm, Pa- 
schall, Philadelphia, Pa.

Malonus Dr. Ihrt« 
manai:

Su džiaugsmu pd* 
siunčiu savo paveik
sią ir didelį dėkingu* 
ma už išgydymą ma
no vydurių ligos, iš
bėrimo kūno, Llog-I 
kraujo, sutinimo ir

skaudėjimo blauzdos?. D?.r kartą 
sakau, nemaž,.i esu dėking. sd 
sveikata. Jos. Turkovičė, COSShtf 
id;in Fond Canal, Wilmette, 1’1-

i rate (giliuph). . 
I jis mojau ii įtd. p 
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Čia viršuj kalba žmonės, kuriems aš pageibėjau, taip ir Tau skaitytojau galiu j 
padaryti kaip ir kitiems.

SERGĖKIS nuo New Yorko didžiausio humbuko ..Instituto”, kuris garsina mirusį daktarą su rabino ..jcrmulka” ant 
galvos, kaipo g\ va daktarą ir buk gydąs ligonius. Tas židelis jau šeši metai kaip numiręs ir lodei negali sergančiu g)dpl- 1 
Tą numirėlį reklamuoja, buk jis parašęs knygelę ,, Vadovą į ligą" (žinoma, ir į k’šeniip, lai ir neteisybė. Ta knygelė i-nc- j 
rėla daug vėliaus po smerties ano rabino, kuri apart iš kilią, paskutinė dalis išvogta, perspainlinta is kunigo Geručio knygci į 
„Sveikata”. Kas vagia, tas ir meluoja; tai melagiams negalima tikėli! #

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

RAŠANT ADRESUOK MAN:

DR.’F. HARTMANN, 231 E“‘
OFISO VALANDOS: kavdiou nuo 11 iki 5 po piet. Nudėliomis JO iki 1 p. p. Vakarais Panedėlyj ir PėtnyčĮoj nuo 7 įkiji



s gales nusipirkt sau rir 
įasikart, jeigu jin sūdąs 
iktadaristias nusprens 
.korimo o szerifas pa- 
u virves, tai nereikalaus 
laukt nes savo turea. 

i virszminetu dikaduo. 
įsa savo turto uszraszan 
ihdaringu mieriu kuriuos 
.u iszskiitineja, bet jie 
šnera žingeidus.
smagus turėjo but tekis 
nentas virszminetom vpa-

t tai romanas, tikrosios meilei, 
tižu svarbas tikejimiszki ginčui. 
>ai i n domios karalių, vyskapu, 
iga paslaptybes.
ikerdimas krikszczooiu tik rieu 
e 60 tukstancziu. Pintoje ir 
i mirsztancziu kalba-boiiero 
taliko ir kaip brolis, broli del 
aus užmusze.
altramiejaus Naktis" d'dek 
a, labai žingeidi ir reikalingi 
ienam perskaityti.
ie T5c.
udeklo drūtais apdarais |1 
ioji kita knyga “Raistas" JI. 
ratikas iszmokti angliszkai 25c 
j Angliszkos kalbos Amerike, 
tik geresni darba negali ginti, 
je pasipraszyti. tad reik išmokt, 
laimingas.

ioris ant sykio pirks prisnnraint 
ras $1.65. apturės visas 3 knygos, 
siuncziant orderi, adresuoti:

Del muso vaiku.
Darbas Moterių Turkijoj.

ŠTRV.

50,000
KNYGŲ
i Dykai Del Vinį
buklia gi ir liūsta yra tyk del vyru 
aptartais žodžiai i pasaka kaip gal 
isigyditi nuo uznuodijima krao;a 
la siektos, patrotitu sty pribe, pūčio s 
aut, negromulavima, patrotita 
penu, inkstu ir pūsles ligas, nuna- 
arba triperi, naujai įgautas lygu, 
yru lygas, gal būti išgidomas mu 
i, slapta ir labai pygjai.
ta knyga, pasakii jums kodėl ju 
galutinaj isigyditi. Knyga ta yn 

trus ture žinoti kožna* vedei arba 
knyga yra paraJita par Daktan, 

•o lajka tyrinėjam tu, specijaliiiu 
r ta knyga yra siustą vysai 
ing užpečetita konverti Nesiusk 

-k parašik sava varda, ir'adreu ant 
iponn, katrų siusk mums šendena 
ŪTOS KNYGAS KUPONAS. |

. 9W 22 Eiti Atom, Ckiap:
i: Papl Tamlstc* prižadiejaa, d pririju 
ia nūn ryuidykii vfaii juiu knypdei™

RGANČIU9 SAKiET:
; ar parašyk’t pr>
š paž Į st a ligaM f r.’ L; j toib L'J F , 
iėl, kad ai <krg fnrrrnuą perki 
s kitas New Torto daktrra*. !'■< :r* 
i sergi t ad tik gerzs dikknnpli? 
n m o liudiji:

rt Malonus Dr. ».
manai:

in- « Sudiiaupaapi
JT siunčiu rato ( ■
,anV -Ji $ slairdidel|d;k#'Į

\ Z mauiišgjdymjB*' ,
D° vl^urlli \

K barimo kūno, IW .•

iau ' / kraujo, sutinimo i* |
ge* r ’
,.n. skaudėjimo blauzdos?. Dtfb*. k 

sakau, nemaž.;! esu dėkinf ’ L
p& sveikatą. Jos. Turkoviče.GJj^11 • 

idan Poad Canal, WilBelle.il |

p ir Tau skaitytojau gdia

sį daktarą su rabino „jormulh ’15 
□miręs ir todėl negali sergančią p^11, 

iiį), (ai ir neteisybė. Ta knygelė i-* 

perspaudinta iš kunigo Geručio kny^

aš (luošiu vaistai nue bilellp*^ 

►oj.

4- Sb*.|
NEW YORK CITY, N. t.
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Už tęva.
Viename kraszte buvo pa

protys kirsti rankas kiekvie
nam sunkiai prasikaltusiam.

Prasikalto viena karta augsz 
tas didžiūnas, kuri pirmiau 
mylėjo patsai karalius.

Negalėjo karalius peržengti 
paproezio ir insake nubausti 
prasikaltėli.

Bet sztai priesz iszpildant 
pasmerkimą ateina in ruma 
maža mergaite, prasikaltusio]o 
duktė, ir su aszaromis maldau
ja leisti ja prie karaliaus.

Karaliaus tarnai iszpilde jos 
praszyma. Mergaite priesz užsi 
rūstinusi valdoną puolė ant ke 
liu.

— Dydysis vieszpatie,— ta
re jin,— mano tėvas pasmerk
tas pasilikti be ranku,— sztai 
nukirskite manasias rankas.

Pas karalių buvo savo vai
kai, ir jam patiko, kad maža 
mergaite taip myli tęva:

— Tebūnie taip, kaip tu 
praszai,— tarė karalius.— Bet 
tu gali atsisakyti nuo bausmes 
kad ir paezia paskutine valan
da.

Antra diena atvede mergaite 
bausmes kieman. Kiemo vidu
ryje stovėjo kraujais nuszlak- 
styta kalade, o szalep — bude
lis su kardu. Lzbalo mergaite 
ir valandėlė užsimąstė. Bet 
greitai pergalėjo save,priėjo 
prie kalados ir isztiese savo 
rankutes.

Budelis stipriai priveržė jos 
rankas prie kalados virvėmis. 
Mergaite neprabilo nei žodžio. 
Budelis iszkele karda, o ji ir 
akie užmerkė. . . .

Kardas žibtelėjo ir nusilei
do, nekliudes nei pireztu gale
liu.

— Karalius atleidžia tavo 
tėvui už tavo didžia meile!— 
pranesze karaliaus pasiuntinys.

Atsidarė kalėjime duris; bė
ga pas dukteri tėvas, bueziuo- 
ja jos rankas, aszaromis jas 
laisto.

Antra diena liko iszleistae 
insakymas apie amžina panai- 
kinima to nuožmaus papro
ezio.

O bausmių kieme, sulyg ka
raliaus insakymo, pastatyta 
stulpas su marmurine lenta, ir 
ant jos aukso raidėmis para- 
szyta, jog duktė buvo pasiry
žusi atiduoti savo gyvastį už 
tęva; o ant galo pridurti tokie 
žodžiai: “Laimingi gimdyto
jai, pas kuriuos tokie vaikai.”

Užmusztas žvirblis.
Buvo tykus žiemos rytas. 

Saulute užtekėdama pirmais 
spinduliais apszviete žeme. 
Blizgantis sniegas temde akis. 
Buvo szalta, bet szaltis nesijau 
te dėlto, kad nebuvo vėjo. 
Vincukas jau atsikėlė, pavalgė 
pusryczius ir iszbego iszkamba 
rio in lauka linksmas, nes jam 
nereikejo ta diena eiti in mo
kykla, mat, buvo karaliszka 
szvente (galiupka). Nubėgo 
jis tuojau in kieti, prisisėmę 
kiszeniuko kviecziu ir ėjo le
sinti savo karveliuku. Atėjo 
pas tvarta, pradėjo szvilpti ir 
berti grūdelius, o isz visu pu
siu sulėkė karvelei. Su jeis kar 
tu atlėkė ir žvirbliuku pulke
lis. Jie nutupe 'ant žemes ir 
norėjo pasirinkti nors kelis 
grūdelius. Vincukas, pamatęs 
tai, paėmė plyt gaili ir sviede 
in juos. Žvirbliai iszsigande 
nulėkė; tik vienas pasiliko ant 
žemes su permuszta galva. Vin 
cukas priėjo artyn ir pamate 
priesz save gulinti užmuszta 
žvirbliuką! Matant jin. Vincu 
kui pasidarė labai gaila.

— Ka asz padariau?—klau 
se jis pats saves,— užmusziau 
asz ta nekalta paukszcziuka, 
kuris tiek daug naudos atne- 
sza ūkininkams, kaip sake va
kar mokytojas: jis daug nu
renka nuo medžiu kirmelaieziu 
kurios sugadintu visus vasius. 
Taip gailėdamasis, Vincukas 
nubėgo, atsinesze kastuvą ir 
užkasė žvirbliuką žemesna. 
Nuo to karto Vincukas žvirb- 
liams nieko blogo nedarydavo 
ir palesindavo juos drauge su 
karveliais. ■,

Apie gyvenimą ir butia mo
terių turkiniu lig sziol mažaj 
buvo girdėta. Apraszimuose 
kelionių apie moteres apie ha- 
renus (namas kuriame Turkaj 
savo merginas ir paezias laj- 
ko), apie szilkini szniura ka 
prasikaltusias moteres smaugė 

’ ir Besvore'skandine, taj lig 
sziol apie taj placzej apraszi- 
nejo. Priesz nesenej pribuvo 
platesne žinia, apie aiszkesni 

I gyvenimą moterių ir apie di- 
idesne liuosybe juju ant vestel- 
kines dirvos.

Da lig sziol mes prilaikėme 
jog tinkinęs moteres per ciela 
diena ne turi jokio darbo, tik 
taj “nieko ne veikt." Teip mis 
lino ir paleido paskala svetim- 
žemei atlankantie Turkije, nes 
nežinojo ir neturėjo jokio susi- 
neszimo su žemesnes klasos gy- 

Į ventojais tiktai atsilankinejo 
[pas turtingesnius Turkus. Tei- 
! sybe pasakius, Turkaj yra tin 
i ginej ir nespire savo pauzes 
prie darbo. Vėlėj butu ne gra 

įžu, jagu moteres pripirinetu 
i prie darbo ba svietas usz pik- 
Į ta palaikytu.

Tas yra paprastu tarp tur
tingesnių, nes kitaip uszsižiuri 

[ biednesnes luomos turkiszkos 
[ žmonijos, Moteres dirba teip 
kaip ir vyrai ir teip paezei, 
kaip ir pas mus yra, triūse 
grinezioje ir yra paezedžios 
gaspadines namo. Mažuose, 
miestuose ir ant kaimu, kur j 
vyru yra daug mažiau ir netur 
tingi, tai moteres turi sunkej 

j dirbti ir darbuose vyrus užva- i 
duoti.

Pats Turkus, ar jis szioks ar 
toks yra nevidonu visokio dar 
bo, o jagu kada ymasi už dar
bo, tai tik tada, kada prispyrė) 
reikalas ir badas. Moteres del 
to tik papratusios prie darbo 
labiau, negu vyrai.

Kas kiszasi vertelgystes mo
terių ir merginu turkiniu, tai I 
duodasi matyti ant dirbimo 
drabužiu, siuvinėjimo, mezgi
mo visokiu dekiu kauru ir an- i 
diejisto.

Pagal juju darba ant mus 
nužiurejimo, tai ilgai dirba o 
mokestis labai niekai. Moteres 
turkines mėgsta dailei rėdytis, 
nes ne mėgsta dabintis,—szva- 
rei o grąžei o tai del to, jog 
ant jokiu zobovu nesirodo ir 
labai aprubežuota žinysta. Isz 
to duodasi suprasti, jog del: 
turkines moteres usztenka už- i 
darbis dieninis, no 2 lig 4 pias 
tru ant dienos, ka ant amefiko

Siuvinej turkinei yra garsus 
ant cielo svieto. Uszsilaiko isz 
to daugybe darbininkių ir gau 
na geresnia užmokesti. Ira tei- 
pos-gi firmos, ka užlaikineje 
200 ir 300 darbininkių, isz ku 
riu uždirba ant dienos no 5 lig 
10 piastru— meisterei-gi no 
15 lig 20. Europinei per kup- 
czei norėdami gauti da piges
nius, siuvinius, tai labai usz- 
kenki tai szakai vertelgistes. 
Siuveczkos siuviniu, tai ir ver
te juju pradėjo nupulti — ir 
per tai pirkėju skaitlis su ma 
žejo.

Po siuviniu pirmutinia vie
ta užima mezgimas kauru Ta
me darbe ima dalivuma ir vi
rai, ka kvarbuoje vilnas ir pa
rengė reikalinga medega del 
naudojimo.

Bet mezgimas divonu yra pi 
giau apmokamas, negu siuvi
nej. Yra varstotaj, ka usz 5,- 
000 mazgu ne moka daugiau 
kaip 1 lig 2 piastru. Paprasta 
darbininke uždirba mažiau 
daugiau 2 piastru ant dienos.

Kaip Turkijoje, tas pats ir 
Azijoje Mažesnėje moteres tu
ri uszsiemima prie produkci
jos szilku. Josos nurinkineje 
bumburus ir uždirba nog 2į 
lig 5 piastru.

Darbininkių fabrikuose su 
vis Turkijoje nesiranda, kad 
su virais majszitusi. Tiktaj ta 
bakinis monopolus užimineje 
daugelio moterių dirba po 
tūkstanti merginu. Mokestis 
dienine isznesza no 2 lig 4 
piastru.

Kol vertelgiste Turkijoje 
ne iszsikeros kaip rejke, tai ir 
moterių bute Trakijoje ne tu
rės jokio papedžio.

Czion Amerike.

Ales czion gerai ulavojam, 
Ant nieko nedbojam, 
Tik czion gyventi smagei, 
Darbo turime invalei.
Po darbui gerai pasilinksmyt, 
Po kelioleka kauszu praryt, 
Daugiau nieko jau nedaryt, 
Czion visokiu galima matyt, 
Czion musu broliu daug yra, 
Ant jiu žiūrint aszaros byra, 
Garbes czionais ne datirsi, 
“Polanderiu” varda visur isz- 

girsi. 
Pameskim toki varda neszioti 
Apszviestesneis laikas stoti, 
Bet pradėkim mieli brolei, 

laikraszczius skaityti, 
Tad galėsim nog to vardo, 

greitai atsikratyti.
Reik pamesti girtuoklyste, 

musztines ir nezgadas, 
O skaityti gazieta “Saule,” 

kur gražios yra navinos. 
—Parasze J. Fedrovicz.

^E.eeoLLi^s
uždetojas.

AR TURI:
Vidurių ligas, užkietė

jimą, nedirbimą, skilvio, 
galvos skaudėjimus, reu
matizmą. odos ligas, šir
dies ligas, inkstų ligas, 
kepenų ligas, hemoroidas 
(priptvarl). škrufulas, 
nerviškus nusilpnėjimus, 
plaučių ligas, slogą pilvo, 
neuralgią, žarnų ligą, 
slogas nosies ir gerklės, 
bronchitis, asthma, para- 
ližą, akių ligas, ausų li
gas. pat rūkymą, pūslės 
ligas, visokius išbėrimus 
ir šašus, kirminus, ir vi
sokias lytiškas ligas, ar 
vyriškas, ar moteriškas, 
Šviežias, arba chroniškas.

B
iųsktuojaus 10 centų 
kėmis, apturėsi gar- 
ą knygą Dr. E. C. 
ins, “ Vadovas in 
cątą”. Ji yra būtinai 
ilinga kiekvienai šei
ni.

niniu piningu iszejna no 8 lig
15 centu.

Alergines rytu szalije tan- [ 
kiauše siuvimu uszsiimineje ir 
tiktai isz to turi uszsilaikima.
Miestuose ant daugelio uliczai 
ežiu tiktai konia kriaucziszki 
szapai ir kromai su moterisz- 
kais paredais ir visokiom pa- 
puoszemis.

Numinė Mokykla.
Gramatika angliszkcs kaltos mok) 
ntis be mokintojo (apdaryta) f] 
Valku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti irraszyti be mokintoja 15c 
Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo 10c.
ArilmStlka mokininmusi rokundu, su 
paveikslais (apdaryta) 35c.
Pinigus siuskit per money-order, adresas

P. MIKOLAINIS, Eoi62. New York, N.Y,

Dukters Jurgio Gould milonieriaus, isz kiniu viena neuž- 
go isztekes už lordo Dicies.

NEW YORK 
MEDICAL 

INSTITUTE
TIKĖKIT IR ATSIDUOKIT TIKTAI TAM,

kuris juodu ant balto ir su teisingo turinio paliudijimais, gali Jums darodyti savo veikimus ir ne abejotinus tame faktus. 
Tušti apgarsinimai, tikrinimai ir savegarbiuimai, visuometyru bo vertės, neškit j turi mus išgirti, dėlto klausykim ir temi- 
kim žodžius mųsų Tautiečių ir apsvnrstykim pątis Jų pripažinumus. ...

Paveskime savo sveikatą tiktai tienis daktaratas, kurio jau ne vienam sveikatą sugražino ir ne vienam gyvastį išgel
bėjo, o no bandykim joškot pagelbos pas nežinomus, savegarbinančius daktarėlius.

Dėlto Aukšti Daktarai Gydymo Instituto, “The Collins New York Medical Institute”, kuris yra didžiausiu ir garsin
giausių visoje Amerikoje, galsuteikti darodymus savo darbayymosi, o kuriems ligių, nėra visame pasaulėje, kadangi tą 
liudija tūkstančiai tvirtinimo ir padėkos laiškų, iš kurių uorints keikta čionais patalpinta.

Per tai skaitykit ką mųsų Tautiečiai rašo:

Gerbiamas Daktare!
Aš buvau visiškai nusilpnėjas ir lytiški blogumai man 

teip įkirėjo, jok ne turėjau ramybės nėkuomet ir tų kanki-

Dauggerbiamas Daktan-!
Skausmai krutinėjo, trumpas kvėpavymasir ne atsakan

tis malimas vidurių, yra tai liga sunki ir iš tiesu daugiau*

AntanasBartaseviū

nimų per ilgą laiką no galėjau jokių 
būdų atsikratyti. Šią dien gi, ačiū pa
tarimams mano draugų, suteikusiu 
man Jūsų adresą, lieka vien tik pra
nešti, jok esu laimingiausiu žmogumi 
pasuolėje, kadangi joki blogumai ne 
kankina ir sveikatasugrvžo, bet už ta 
viską turiu viešai išreikšt i t .ktai Jums 
širdinga padekavonę, teipgi labai gei
stina butu, kad kiekvienas mano Tau
tietis žinotų Tamstos adresu, nes tik 
čion šaltinis sveikatos, o ne reiktų

klaidžioti reikale gydymo, pas ne atsakančius daktarus. 
Lieku dėkingu lik mirties Antanas Bartaseviče

John Skiptunas

siai kankinanti. Tas man yra žinoma 
iš to, jok tie blogumai, per ilgą laiką 
mane vargino ir niekur ne galėjau 
atrasti pagelbos, bet gavęs adresą, 
Šaukiausi prie Jųsų pagelbos, kurią ir 
suteikėt, puikiausiai prižiūrėdami ir 
geriausiai gydydami. Nuoširdžiai 
meldžiu ne at meskit mano dėkingu
mo už sugrąžinimą man sveikatos į 
teip trumpą laiką. Esu tikras, jok 
kiekvienas.su kuriuomi turėsiu progą 
kalbėti, ištikus reikalui, ne ješkos

sveikatos pas kitus daktarus, bet vien tikšauksis prie Jųsų. 
Linkėdamas del Jųsų puikiausios kloties ir liekų dėkingu 
ant visados. John Skiptunas, McAdoo, Pa.

Skubinkit dėlto Tautiečiai, dasižinoti api<- savo sveikata, kreipdamiesi ypatiškai, ar laišku prie Daktaro S.E. Hyndman 
Virinusio medikališko direktoriaus THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE

Brangus Daktare!
Už iš gydymą manęs teip gerai ir 

skubiai iŠ gana svarbios lytiškos li
gos, ne randu 
žodžių išreikšti 
savo dėkingu
mo, o tai ačiū 
geram Jųsų ta
me pasišventi
mui ir augštam 
daktariškui 

mokslui. Visa
dos ir kiekvie-

gui pranešiu, jok geresnio Daktaro, 
kuris su tokiu atsidavimų ir sąžiniš- 
kumų ligoni gydytų, ne galima atra
sti. Lieku su puikiausiais del Jųsų 
linkėjimais ir dėkingu ant visados

Mike Paliokas
858 Helen Street, McKees Rocks, Pa.

Gnodotinas Daktarei
Širdingiausiai ačiū Jums už sugra- 

žynimą man sveikatos, kurią atgavau

Mrs. P. Laganiene

vartodama Jųsų 
didelės vertės 
vaistus. KitĮ dak
tarai ne galėjo 
manęs išgydyti 
per ilgus metus, 
bet Jus tą sutei
kėt gana skubiai 
ir pasekmingai.

Užsisenėjusis 
reomatizmas, ke

penų (jaknų) ligą ir užkietėjimas vi
durių, kurio manu kankino ilgą laiką, 
jau dabar apleido ir šiuom laik ų, jau
čiuosi visai sveika, tvirtai tikėdama, 
jok likau Išgydyta ant visados. Per 
tai kiekvienam, reikalaujančiam pa
gelbės ligojo užtikrysiu, jokėsato ge
riausiu Daktaru pasaulėje. Lieku ant 
visados dėkinga ir prielanki

Mrs. Paulina Laganiene, 
Elmhurst, N. Y.

Oflfico valandos: šiokiomis dienomis nuo 10 -5 vaL i o i i tu. '■ Idu niais ir šventądieniais nuo 10—1 vai po pietų. Utarninkais ir petnyčiomis nuo 7-8 vai. vakare.

Nauja , . 
Kninga .

PO WARDU-.

"PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 
ANGLISZKO
LIEZUWIO BE
PAGIALBOS KITO.’

Ira t*j praktiezniause 
kninga kokios lig sziol 
Lietuwej turėjo. Ira tejp 
sudėta, jog ka tikt, j pn 
buwias gnnorius isz Lie 
tuwos gali in trumpa taj- 
ka pats per sawe iezmok 
ti Angelskaj szi«k tiek 
kalbėt.

Toji kninga druczej 
apdarita in Francuzini 
raudona ir melinaaudima 
ir kasztuoje tiktaj $1 
ir kasztus nusiuntimo mes 
apmokame.

Ant galo, tosios knin 
gos ira patalpinti k Jausi
ma j ir atsakimaj del tuju 
katrie nori imti* Ameri- 
konines pilnai popieras.

Jaucziai magistrate.

Tūlam mieseziukij, Bavari
joj, apgiventam daugiausiai 
ūkininkais, labai dažnai gale
rna matiti vieton jaueziu už- 
jungtas karves in vežimus, nes 
sunkinibem vežt arkliu ne nau 
doja.

Miestiszka valdžia ukesam
ūkininkam nepatiko del jos 
paiko redimo miesto reikalais. 
Tūlas paszalietis pribuvęs 
in mieseziuka ir pamatęs už- 
jungtas karves in vežimus, už
klausęs vieno vietinio ukeso, 
kodėl jie karves, o ne jauezius 
naudoja važiojimui sunkeni- 
biu, szis užklaustasis atsake:

— Alano pone, pas mus ki
taip buna negu kitur; karves 
naudojame todėl, kad musu 
jaucziai sėdi magistrate.

Szinitmetiniai žmones.

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

Cor. 12-th & Carson Sts. Pittsburg, Pa
— -sS

Musu Vienatine Lietuvibzka Pnnka su kajiitolu |>7o,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos'Pennsylvanijos. L'žrubežinii 
kapitolas $40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00

Mes priimame piningus ant pacze<lumo ir mokame pc 
4-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in visis dalis 
svieto ir j aidu< dan e J aiva-kortias ant visokiu linijų.

Musu Tankoje randasi tam tikia Bejentalna teipgi ii 
L žrul ežiniu įTovu kancelarija, kurios Bejentn yra pab 
P.V.Obieęunas organizatorius tos Lankos.

Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos pei 
gr< natas ar asai iszkai o mes iszpildisime visokius jusv 
jeikalns greitai, teisingai ir prideranezei. B®* Piningus 
ant ) aezedumo aila kitokiu reikalu galite prisiusi pe> 
1 rtss (o. ai La ]£<ztini MuneyOrderi.

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

ir Pardaviste Szipkorczin ant Visokiu Linijų.
323-235 \N. CENTRE ST.. P/AH/NCY CITY, PA

Parduoda Szipkortes ant visokiu drucziausiv 
ir perinusiu Laivu. Siuncze Piningui in tiesi, 
dales Svieto greieziause ir pigiause. Visi ear 
kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.

Iszduoda Dostovierene del tu ka nori savo 
dali Lietuvoje kam pavestu

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

Su kokiu nors reikalu kas-link Szdpkorcziii, 
Piningus ir t. L, raszykite pas mane o aplai 

kyeiteteieingaateakyma.

Prūsuose turineziu suvir- 
szum po 100 metu žmonių da 
ira 35 ipatos: isz tu penki vi
rai, o 26 moteris turi no 100 
iki 103 metu, apart tu gyvena 
4 moteris, kurios turi viena 
104 metus amžiaus, antra 105 
treezia 107, ketvirta 111 me
tu senumo, bet seniausias, tur
būt ant visos pasaulės, givena 
žmogus Rosijoje. Randasi jis 
ligonbutije mieste Tomske, 
turins 200 metu. Ne tik pagal 
jo paties pasakojimu, bet ir 
pagal urediszku dokumentu 
tikrai turi jis du szimtu metu. 
Naszlauja jau no 123 metu. 
Turejes sunu kuris pasimiręs 
1824 mete, pergivenes 70 me
tu amžiaus. Atmena jie laikus 
Petro Didžiojo, Rosijos caro, 
o viską ta patikrina dokumen
tai ir cerkviszkos kningos. Se
nelis du amžinis jau vaiksz- 
cziot negali, bet protą turi 
kuo sveikiausi ir normaliszka, 
mato ir girdi visai gerai, o 
mirt da nemislija, pakol turi 
gera norą ant valgio.

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

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

Egiutero No. 1. 25c. 
Egiutero No.2, 50c. 
^mijeeznik 25c. 
Gumbo laszai 35c. 
Meszkos Mastis 25c. 
Trejanka 25c.
Linimentas Vaikams 25c. 
Gyduoles nuo Kosulio 25c. 
Liepiu Balsamas 25c. 
Antylakson del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo 

Kirmėlių 25c.
” nuo Kirmėlių del 

suaugusiu35c. 
Vanduo nuo Akiu skaudeji 

mo 25c. 
L’gniatraukis - 25c.
Skilvio Laszai - 25c.
Gyd. užlaikimui Viduria

vimo ir Kruvinosios 75c. 
“Uicure” arba gydymas 

Rumatyzmo - $3.50 
Gyd. del nemalimo Pilvo 

(50c. 
Milteliai apstalidymui

Galvos skaudėjimo 10c. 
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c. 
Mostis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c. 
Geležinis sudrutintojas 

sveikatos - 50c. 
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c.
Vaistas nuo Papauto 

Corn Cure 15c.

Geriause gyduole del skaudėjimo 
Galvos,Kataru, Pecziu, Kratines 
Szonosie, Bumatizmo, Szalczio, 
Nuralgija ir nukandima visokiu 
vabalukiu.
Pasarga: Kas nori parsitraukt 
fyduoles perekspres turi atsiusti 

1 isz augszto, o už kitus siunezi- 
aiue per c o.d. Mažiau negu už 
$ L vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
kasztus apmoka pats apturejas. 
Siunsdaroas piningus per Money 
Oredr visada paduok tikra ir 
aėzku savo adresa.

Gyduolis nuo Grippo 25e 
Plauku apsaugotojas 50c 
Muilas Plauku saugotoje.

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

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

mas pas Vaikus $1.2.- 
Groblevskio Pleisteris

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

Ausise 25c. 
Gyduoles nuo Riemens §0c. 
Vengersko Fixator del 

Ueu 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

BANKING HOUSE
Kumpas Beade Ulicze

Telefonas: Worth 2822.

BISCHOFF’S
2S7 Broadway

New York, N. Y.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai liktu greit, 
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 iszducdame 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. 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.

B
vyriu ligos

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 
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 Į 
szivu ar pavojingu gyduolių, nei neprižadam iszgidint ligoni in pora dienu 
idant patraukti Ka daugiause 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:

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, LENCIUGEUU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
KALČIKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KURNĖ
TU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU 
MINIU UTARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti si 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ u? 
25c., 5tuž.'-$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTA 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, si 

prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No S 
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5 c, 
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

iiuo adresu; M. L WILKEWICM, 115 W. MARKEI Str.Jroridace Sq. SCRANTON, PA.

“Varicocele” gidau in 15 d.
* ‘Szaszius” ir skandalus sku- 
ros iszgidau greitai ir ant 

vssados

' ‘Eczema” ir kitas panaszas 
ligas iszgidau labai trumpam 

laike.
OFISOS AD1NOS: Nog 9 r; 
(’Vveniu l itui urge neg 15 

Vokiszkai.

“Hydrocele” in 24 adynas, 
be operacijos.

“Dingusia Pajėga” vyru 
hzugidam 14 dienu.
“Silpnus Vyras” ju kuna 
sugražinu m normaliszka 
padėjimą in krampa laika.
5 Rumathzma” visoki iszgi- 
dau labai greitai.

fte lyg 9 ad. vakare. Nede 
n etų toj j aezioj vietoj. Kai

“Paslaptingas Ligas” in 3 
lyg 5 dienas.

“UžtracintasKraujas” n -30 
dienu-be naudojimo meirku 
riuszo ar potasu.
“Stryktnra” be peiloTir 

skaudėjimo.
jomis nog 9 ryte lyg 4 po pie 
)ame lenkiszkai, Rushzkaii

DB. LORENZ, 624 Tenn Ave., r™..: Pittsburg Pa

IĄve Brothers’
Pipe 
Smoking

Tobacco
Pripažinstas per Visokias Tautas kaipo Geriausias, 
iszilgio Supjaustytas Tabakas. Galina piikt 
FiveBrothers’ Tal?aka Vituose Sztcrote Visur

Parsiduoda po 5C. b’ 1Oc. Pakeli.

The Ansericon i obacco Co.

WilBelle.il
kiekvienas.su


SIUTAI IR OVERKOTAI
ANT 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 
kriauczius ir gražiai 
ant žmogaus guli.

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

Teipi parduodame “Stetson” skribeles.
W. RYNKEWICZIUS

233-235 West Centre Street.

Ziniosjetines.
— Elbur H. Bali sudus 

Harrison Ball, kurie apėmė po 
tėvui lentinyczia iszkele savo 
darbinykams puikia vakariene 
Kaiero kotelyje. Darbinyku 
radosi api penkesdeszimts.

— 60^ vertes Freelando 
darbines kelnes po 440 pasRe- 
faviczia. (to 5).

— Vincas Milaszevskis isz 
Bowmano, laike atszalimo

— Sėredoi. tai yra 18 diena, 
31 kuopas S. L. A. laikys sa
vo susirinkimą Lietuviszkoje 
mokslaineja 7 valanda vakare. 
Bus rinkimas virszinyku irisz- 
dalinimas konstitucijų.

t Kazis Visockis jaunas vai 
kinas 27 m. senumo mirė Kae- 
tel Garde praeita Ketverge 
ryta. Kūnas likos pargaben
tas in czionais pas jio dede 
Antana Stankevicziu isz kur 
laidotuves atsibus szendie. 
Nabaszninkas ka tik buvo an
tru kartu atkelaves in Ameri-

ezmoto dinamito Park Place 
kasiklosia ne teko kairiosios 
rankos. Ant gilukio eksplozije 
tik ranka nutraukė. Po pažei
dimui liepe save vežti in li- 
gonbuti, nes nenorėjo iszgaz- 
dyt savo serganezia paezia.

— 750 vertes darbini marsz 
kiniai po 480 pas Refawiczia.

— Praejta petnyczia Suv. 
Steitu randas prisiuntė in Ma- 
hanoju vagona, kuriame paro
do anglekasiams kaip elgtis 
nelaimėsią kasiklosia, kaip tai: 
laike eksplozijų, užgriuvimu, 
Užsidegimu kasikiu ir t, t. Kas 
diena vagone laikis prakalbas 
del anglekasiu kurie geidže 
dažinoti kaip užbėgti nelaimes. 
Inejimas yra dykai. Vagonas 
randasi prie Kaiero bravoro. 
Anglekasiai isz to tegul pasi
naudoję, nes dažinos jame daug 
akyvu žinių.

— $10 vertes overkotai už 
$4.68 pas Refawiczia. (to 5).

— Kaip rodos tai Mahano- 
jui pasibaigė senoviszkas pa
pratimas daužimu torielku ant 
veseiliu o kriksztinos atsibuna 
malszei—be riksmu. Net sve- 
timtauezei isz to stebysi, jog 
“foregneriei got some sense” 
(gavo protą).—Jau dydelis lai
kas buvo pamesti toki bjauru 
papratima, nes tas jokios nau
dos niekam ne atnesza.

— $3 verties kelnes po 
$1.68 pas Refaviczia. (to 5).

— Nesenei pas tūla “bur- 
dingbosi” susikivirezino du 
“burdingieriai”—“unistas” su 
ne senei pribuvusiu “skebsu”. 
“Skebsas” tvirtino buk angle- 
kasiai uždirba gerai, kiek pri
valo už savo kruvina darba. 
o 30 doleriu ant menesio už
tenka. Isz tu ginezu butu pa- 
kylus revolucije, bet burding- 
bosis supratęs, jog “bus nege
rai” perskyrė guodotina “ske- 
ba” kuris butu gavės nog 
“unisto’’ puikei per terla.

— 100 vertes szkarpetkos 
po 50 pas Refawiczia. (to 5).
f Praeita Subata mirė p. Ju- 

liuszo Mockaicziu, 2 menesiu 
senumo dukriuke Marijona. 
Laidotuves atsibuvo Panedeli.

— Tėvai turi ne mažai er
gelio su savo vaikais idant 
lankytųsi ant “muving pik- 
cziurs” tomis dienomis o tai 
isz priežasties “sorkininku”. 
Vaikams teip patiko tosios 
“sorkes” ir kalba tai geriau 
kaip “muving pikeziurs” ir 
veluk žiūrėti ant “sorkinyku” 
kaip ant pikezeriu”.—O gal 
vaikai turi teisybia. Badai sor 
kinykai nupirks ir katarinka 
o tada bus lengviau rinkti 
centus.

— $2 vertes vaiku overko
tai po 980 pas Refaviczia.

ka ir Kastel Garde apsirgo ant 
užtrucinimo kraujo isz ko pa
sidarė smertis.

— 100 vertes darbines pirsz- 
tines po 50 pas Refawiczia.

Isz LietuviszKu 
Kairnelu.

Spring Valley Ill—Ne se
nei davėsi czionais jausti smar 
kus drebėjimas žemes, pama
tai namu sutruko, kaminai ir 
sienos. Bledes jokios ne pada
re bet gyventojai turėjo daug 
baimes.

New Philadelphia, Pa.
— Darbai gerai eina, dirba 

pilna laika, kas turi gerus dar 
bus ir netingi dirbt, tai gerai 
uždirba.

— Lietuviu pusėtinas bū
relis, bet ne visi malszei sėdi.

Ne kuriom moterėlėm p. 
Baltruviene taiso gera inagi, o 
kaip pribus tai visom szonus 
atmusz.

Springfield, Ohio. Dar
bai gerai eina pribuvusiam isz 
kitur darbas sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi sutikime gyvena. 
Taradaika del nekuriu vyreliu 
labai reikalingas, ba per daug 
in guzute palinkę.

Braddock, Pa.— Darbai 
slobnei eina, žmonelių daugy
be vaikszczioje be darbo.

— Oras szaltas, bet sniego 
nėra.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda, ne 
kuriems vyrelėms reikalingas 
p. Taradaika.

Roseton, N. Y.— Darbai 
dabar povalei ei’*;' bet vasara 
gerai eina. ** st'f

— Oras nekokis.
— Lietuviu tik viena fami- 

lija.

Baldwinsville, Mass.- Dar 
bai vidutinei eina, ir uždarbei 
ne vienoki.

— Oras maiszytas.
— Lietuviu yra dvi famili- 

jos.

Providence, R. I.— Dar
bai slobnei eina, tik vienas ge
ležinis fabrikas gerai dirba.

— Oras gražus.

Kur ji?

Kersztas, arba gudru
mas mužiko.

Tūlame Maskolijos kaime, 
židas J oselis turejes karczema,’o 
prieg tam da ir vedes prekiba 
ta voru nupirko už penkis pirsz 
tus, o žinoma vedant tokia pre
kiba Joselis biski turėjo pribi- 
jot savo bendru dalivaujaneziu 
toje pramonisteje. Ipatingai 
bijojo savo bendro nekokio 
Ivano. Židas mat tik dasižino- 
daves kur ka galema pelniti, 
potam siusdaves savo bendra, 
arba aiszkiau pasakius viena 
isz savo bernu, darba atlikti. 
Vienkart židas dažinojo, kad 
tūlam padvarij (palivarke) 
randasi penki puikus indikai. 
Nusiunste juos pargabent Iva
nu prižadėjęs už kožna indika 
po 1 rub. Padvarij butą ta 
diena kriksztinos pas reditoju, 
todėl, girdi, nieks nepatemis, 
atsilankimo, darbas nusiseks 
puikiai. Ivanas nuėjo ir tikrai 
darba atliko be jokiu sunkini- 
biu ir kliueziu; neszunes nelo
jo, o Ivanas ant indiku nujojo. 
Susikrovęs laima in maisza, 
Ivanas nesza pas žida. Laimin
gai sugrįžęs su indikais, parei
kalavo užmokesties, bet židas 
kad tai buvo petniezios vaka
ras, atsake jam, jog priimt j u 
sziandien negali kaipo laike 
szabo ir mokėt negali jam už 
darba. Liepe tad nuneszt ir pa 
kiszt indikus po apverstu luo
tu, gulineziu prie prūdo, o rito 
vakare ateit užmokesties. Mu 
žikas padare kaip jam židas lie 
pe. Ant ritojaus vakare eina pa 
imti indikus, bet neranda jau 
ju po luotu. Nueina pas žida ir 
reikalaujaužmokesties, kadan
gi tuoj dasiprato, jog tai anas 
padare jam szposa. Židas užsi
ginė tikrindamas, buk nieko 
nebežino, kad jis to padariti 
negalėjo laike szabo, o kada 
mužikas pertikrina sukeziu, 
jog nieks kitas paimti indikui 
nebegalejo, tada židas sako 
jam “Skųsk mane!” Žinomas 
daigtas mužikas patsai pavo
gęs indikus skusti už juos žido 
negalėjo, bet nusprendė kito
kiu budu žiudui atmoniti. Po 
keliu dienu ateina jis pas žida 
ir sako, kad turi kelesdeszimts 
maiszu kviecziu parduoti, o 
parduos kožna maisza po 50 
kapeikų.

Židas nudžiugo ir net ran
kas patrine, pamislijes koks 
“fain geszefta” padaris ant to, 
kadangi mažu-mažiausiai mai- 
szas kasztuoja po 1 rub. ir 50 
kap’, o ežia jam tik už pen
kesdeszimts kapeikų maisza 
kviecziu kvailas mužikas par
duoda ! Mužikas vienog suder- 
meje pastate iszliga kad po 
atneszimui maiszo turi jam, 
tuojau užmokėti, o tada nesz 
antra ir treczia ir t. t. Židas 
tiko ant to. Mužikas pradėjo 
nesziot kvieczius vis aplaiki- 
nedamas už kožna atneszta po 
50 kap. Mužikas ilgai nesziojo 
kaip nuo vakaro iki velibai 
nakeziai. Atneszus jam 37-ta 
maisza kvecziu, židas. kad jau 
nuvargo belaukiant pabaigos, 
užmokėjęs ir už ta maisza, pa
sakė, kad ant sziandien bus 
gana, kitus gales rito atneszti.

Mužikas tokiu budu uždir
bės 18 rub. 50 kapeikų nuėjo 
namon su dideliu džiaugsmu, 
nes jau atmonijo židui už nus- 
kriaudima jo, bet židaa prie- 
szingai mislijo, kad prigavo

Ant Pardavimo.
Parsiduoda krutaneziu pa

veikslu maszina su visokioms 
prietakioms gali tuojaus 'bizni 
pradėt, priegtam gyvenimas 
kristaus ir jo muka parsiduos 
pigei isz priežasties locniny- 
kas važiuoja in lietuva adresa- 
vokit; (9 o;)

Aug. Scott
Box 84 Lyndora, Pa.

| dangaus visai nauja

vėl mužiką. Bet ant ritojaus 
nuejna in kieti, idant pažiūrėt 
prie szviesos koki kviecziai 
nupirkti nuo mužiko... bet žiu
ri—jokiu kviecziu neturi kle- 
tij apart jo locnu, kuriuos mu
žikas tik perpiles in kita aruo
dai Suprato kerszta mužiko, 
suprato kad ne jis, o ji muži
kas prigavo; jis pavogė jam in 
dikus, o mužikas pavogė jam 
kvieczius. Apmaudaudamas be 
ga pas Ivana ir reikalauja nuo 
jo sugrąžinimo pinigu, bet szis 
jam teip-gi atsako: “Skųsk 
mane!”. Židas matidamas, jog 
apmauda jo ir piktibe suvis 
mužiko negazdina, prasze ge
rumu, kad bent tuos kvieczius 
jam sugražintu, kuriuos da pa 
save turėjo bet mužikas jau 
nebuvo dabar paklusnas židui 
ir parode duris—o nabagas 
Joselis kuoveikiausiai smuko 
pro jas, idant iszvengt muži- 
kiszkos kumszczios.

Dr. Alexander O’Malley
-SPECIALISTAS-

Nerviszku ir
Asz Gydau

Ruptura—
Be peilo ir 

be operacijos.
Varlkocele—

Be skausmingu 
daktariszku 

budu.
Sriktnra—

Be peilo ir 
dideliu skausmu

Užtrucinta w 
mikstūrų arba povojingu gyduolių. 
Patrotljlma Nervlszkiimu Ir Slaptingom Lygom, 
Be pavojingu gyduo'iu.
Visa iszaiszkinima apie mano bųdn gydimo 
paduodu tiems panorės žinoti.

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

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama 
ir susiraszoma.

Suvirszum 30 metu daktaravimo 
mieste Wilkes-Barre muso glaunas 
ofisas. Prisiusk 2o. marke o gausi 
knygute apie Ruptura dykai.

r Kronisku Lygu.

Krauju be miniraliszku

Lietuviszkas 
FOTCGRAFISTAS 

J. Kazialka
Didžiausia dirbtuve 

Fotografijų 
Dideliu ir Mažu 

už pigiausia preke.
Atlieku darba 

puikiai ir gražiai.
Esi u užbaigęs 
artistu szkala

Berlyne. 
Parsiduoda

Vienas Siutas Dykai
Del Vaikunog 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.

x i i i ix i /\ I Mahanoy City, Shenandoah
!: ...Fremal k Špilkos... I >1 Mt. Carmel, Landsford.

- s DVI STUDIJOS:- _________________________   T" —

“Su.. 4^4^45
. . . . . . . . . . . . S MERCHANTS BANKING TRUST GO, |

...MAHANOY CITY, PA... jį

Mt. Carmel, l’a.
116 -122S.Oak

, e atmokti j 
Kilto amato, ati Išimo- ' 
kiniu trumpam laike.

No 6

Kas

Leipsigas, miestas 
spaustuvių.

Ten randasi dydžiausios 
spaustuves ant svieto Span 

do visosia kalbosia.

Miestas Leipsigas, ) Vokieti
joj yra vienatiniu miestu ant 
svieto kur randasi daugiausia 
spaustuvių, raszo William E. 
Curtis laikrasztije Chicago Re 
cord-Herald. Tenais spaudėsi 
daugiausia visokiu knygų ir 
laikraszcziu ne kaip kur kitur 
ant svieto o drukoriu randasi 
daugiau ne kaip miestuosia 
London, New York, Berlin ir 
Parižiuje. Pagal paskutini su 
rasza, tai tenais randasi 170 
spaustuvių, 156 ižduotoju kny 
gu, 370 spaustuvių laikrasz
cziu, 70 dirbtuvių litaru, 
maszinu ir t.t. 22 ižduotojai 
natų. Prie tu spaustuvių turi 
užsiėmimus 60 tukstaneziu dar 
binyku. Praejta meta isz Leip 
sigos likos iszsiunsta 10 tuks- 
taneziu tonu visokiu knygų, 
broszuru ir laikraszcziu. Dau
giausia turėjo užkalbinimu isz 
Anglijos, Francijos, Austrijos 
ir kitu europiniu vieszpatys- 
cziu, nes Leipsige darba prada
ro pigiau ne kaip kur kitur. 
Tenais galima atspaudinti 
knygas visokiosia kalbosia. 
Spaustuves tenais apsimoka 
del savo locninyku, nes teip 
mažam miestelije randasi api 
dvideszimts milionieriu (žino
ma, tenais skaito savo turtus 
ant markiu o milionierius tu
ri tik ketvirta dali tiek ameri- 
ke.)

irt"®
O/ iO

PUIKEI APDAR1TO5

MALDA KNIGO
4o. 4701 Aukso Altorius skurii 

Apdaru, apkaustitos ir auksinti K 
4ztai, apw^lais kampais. $L< 

<0. 4705 Mažas Naujas Aukso A 
torius skarialu apdariu, apkaus* 
tos ir aukaaoti krasztai su apwals 
kampais . . $1.<<

>(0.4702 AhAsO Altorius szagrir 
skaroje apdaritos, apwali kampx 
auksinti ksMetai, lavai puikei is. 
marginta eu auksinėms kwietkou 
labai pciiW kai n gėla $1.2

$0.4703 AtHfeMO Altorius minks r 
apdarai, aaWnti krasztai ir apwa 
kampai, auksuotas kr true, paršu*?* 
b? puikei iwasarginta ^4. te

gnnsKHascaBBnBaHHi

Naujausias Importuotas Fonografas Dykai!
Bus duotas kiek 

vienam kas nupirks 
nas mus Rusiszko 
Tabko, už $G.

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

■■'tEflt Fonografas 
yra padarytas isz 

^geriausio metalo, 
turi didele nikeline 
truba ir labai gerai 
skamba. Turėdami 
musu Fonografa ga 
lite surengti namie 

puiku mužikos 
koncertą.

Užsuksite tik 
maszinele, uždėsite 

voliuka, ir galesite iszgirste gražiausias tautiszkas, darbininkiszkas ir kitokias 
dainas, isztraukas isz opera ir cperecziu, žaidimą visokiu instrumentu pavieniu ir 
orkestroje. Klausant tai viską dus malonu ne tik jums ir jusu szeimynai, bet ir 
jusu pažystamiems ir kaimynams. Musu Fonografas yra geriausias, koks tik 
dabar gali būti. Už toki Fonografa užmoketumet mažiausi f 12. Mes duodame 
jums ta Fonografa suvis dykai. Prisiuskite tik 60c. markėm ir mes atsiųsim jum 
geriausio Rusiszko Tabako už f 6 ir ta Fonografa drangie su voleliais ir nurodymai 
kaip reikia apsieiti. Apturėję tai per Expresa, 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 supiantama ir puiki, nėra ežia jokios rizikos, taigi naudokitės, 
pamatysite, kad busite užganėdinti. Parsarga: praezomenesuligitemaanflrmasu kitom 

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO. ^16 n/wyork: n.y.

Introligatorne.—
APD1RBTCVE KNYGŲ.

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

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

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

Kurczius ir Netvarka Galvoj
Iszgydyti ant visados per musu nauja I 

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

German Institute For Eyes And Ears 
Dept.TW. 2320 Park Ave., St. Louis, MM.

Nusipirkite sau keletą i 
Buteliu 
NORKEVICZIAUS NO. 6. 
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz Banko turt 
408 West Mahanoy Me. ^mokara^'U

W. TRAŠKA!CKAS
PIRMUTIMS LIETUVISZKAS

GRABORIUS^

Po priežiūra Pennsylvanijos Valstijos Bankinio, 
Departmento, Peržiuretas per Valstija du kartu ant 

*Cįfmeto. Pennsylvanijos Valstija turi audėja piningus' 
^"Tmusu banke. >banke. •

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

Lenkiszkai, Slavokiezkai, Rueiszkai, Vokiszkai ir' 
Angelskai <

turtas isznesza ant 700 tukstaeziu doleriu vertes.
1 tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes 

mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke1

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, O

Laidoja kimus numirusiu. Pasamdo 
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo. 
Krausto daigtus ir L L Viską atlieka 
ka nogeriause ir puikiause. Su virsi 
minėtais reikalais kreipkities pas jin o 
busite visame užganėdintais.

520 W.Ccnter Si. Mahanoy Citj

------ DIREKTOREI SZITO BANKO YRA:-------
D. M. GRAHAM. 

MICHAEL GAVULA. 
JOHN HORNSBY.

THOS. F. FLANAGAN. 
W. J. MILE& 
LEON ECKERT.
DANIEL F. GUINAN.

W. RYNKIEWICZ. 
ANT. DAN1SAVICZ. 
CHAS. F. KAIER 
JOHN J. MEYER 
CHAS. L ADAM. 
CHAS. BURCHILL.

kataliogas Dykai
..Visokiu..

Muzikaliszku 
Instrumentu, 

ypatingai:
Puikiu

Armonikų
Orukavojimul Gromatas Maszlneliu
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.

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

Siunczia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
Agentai. Mano agentūra yra po 
priežiūra Ohijos Valstijos.

Teipgi užlaikau puiku Saluna kur, 
kiekvienas atras svetinga priėmimą.

•JIJVOl

%&&&$
Mokykis Būti Barberlum.

Ie
Gallma Ipzmok'i nog 1 lygbnedeln 

i Kaaztuoja tik«$30. Met* duodame 
nocztnae. Szitua amatas yia genia 
per vien svietą, bitai eavo bosus. 
A ie datiL'iana r-u zyk paa 
NOSSUKOFFS’ BARBEE SCHOOL 
1405 Penn Ave: PITThBi m., PA

Naujas Lietuviszkas Potografistas

A. APONIKAS
103 W.Centre St. Mahanoy City.
Puikiai ir pigiai padirbu Fotograpijus 
pagal naujausia mada. Isz mažu Į
Fotograpiju padariau dydelius ir -----
puikiai indedu in freinias. 
Teipgi indedu 
Fotograpijas in

Špilkas ir
Kompasus.
Parduodu

visokius Reimus
Špilkos, Kompasus ir c. t. Sziomis dienomis rauso tautietis

Esmių pabaigęs mokslą didžiausiose B. Ragažinskas pargabeno visokiu
Fotograpiju Studijuose. gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu.

Su virsz-minetais reikalais krepkites Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
, ,• • • Arako, Kimelio. Dziniu irt. t.pas mane o busiteuž ganedini visame. , ... . ,, ,r n 1 eipgi skambanezio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

B. RAGAŽINSKAS
54-56 N. Main St., 

Mahanoy City.

Puikiausia 
Užeiga Del 

Lietuviu!
IFsveitingiausias 
priėmimas del visu 
kur rasite gardia

Arielkele,
Alų ir Cigaru.

Teip-gi Sale del Zobovu ir •

K.Konewko S^|ta
ljetuviszas Fotografistas

M. Varzinskas '
205 E. Center St. Mahanoy City

£43.(10 —
Puikei ir pige; ! §50.00 — 
nutraukė viso j 
kės fotografijai | 
Padaro didelu* , 

*\\ fotografijas in i 
mažių ir indeda

In- j

RUSISZKAI--AMERIKONISZKA LINIJA 
Vienatine be; persedimo tarp 
Amerikos ir Liepojaus| Rusijos). 

I (Russian American Mail Steamers) 
Ruski Pacztavi Laivai iszeina: 

BIRMA 
RUSSIA 
KURSK

Tieeog in I.ibava, apleidžiant Rotterdania.

Prekes Lalvakorczlu (Szipkorcziu):

21, Sausio 1911
11, Vasario ”

iffrgim 

won gimt 

mergino, 

kni jauni 

mos greit, 

nioms save 

žodžiais U 

lieto via, ir 

ma tu lieto 

viszkiems 

tveriasi An 

te nes susi 

szeimynu n 

tnviszkai a 

ti link mrį 

cz'on girnm 

Kad nt-ol 

czion gimus 

ištart jogei 

mergaites, p 

riti tėvu g 

kas tin kur, 

būna išauk 

kam padoru: 

tai neperdit 

Amerikoje 

nedabojamu 

gimdytoju, | 

padori ant 

unerikoniEzl 

mergnezesu 

andarokucie 

negražu žiu 

tėvu oon gi 

gaite, kuris 

vata su am1 

leis, prie ju 

tartum ko i 

ma, ir apsit 

L glamoni ap

r vilkijom ir

vienam pab 

merguczes v 
ria pas At 

driekusius 1 

pora verstu i 

vai ju gyveni 

reiizkimais si 

si manyti kac 

lietuviszkoje 

tos, isz ju iszf 

ezlamszt: drel 

sas puses pap 
lankstoma.

Ant ko suk 

pragarima to' 

Ant tevn o la 

nu. Mes snap 

kad priaugau1 

sei merguczes 

su didžiausit 

visokiu miop 

jaunimėlis k 

patyrimu; j 

ten kur kas 

ar geron ar 

jaunimėlis tol 

gyboje tėvu y 

o kad motinos 

gon pusėn, isz 

ma ne per aku 

tai greit bun j 

lai.

In tokias me 

užaugusias, lie 

nai aiptol nei ii 

neveikusias ne: 

ipsiženija, tai i 

kais bernais, ti 

cziausei krinta 

kiatirtjsles ir 

kos gentes bun 

Kuriu tėvu i 

gimė ton nelai 

kurios motino: 

nepadorius du 

ir dienomis zy 

inu gelbejima 

ti, bet kurios 1 

da auklėja savo 

t Mikeliu artin t 

tu, turi neperste 

tolei, kolei užauy 

tores ir mokės nu 

paezios save si 

W mus lietuvisz! 
tomas nebus pragt 

Kalbėjomės api- 

^on auganezias 
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Dr. Koler, Lietuvis Gyditojas
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotu 

Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisantis! 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktimis Trotimus 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszktunas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaucziu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi, 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu.

Reikale raszykite ant adreso

DR. KOLER
63S 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 $275,(Ko:

Suv. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procente 
pridedam prie tavo piningu pirma diena Sausio ir Liepei! 
menesuose, nej aisant ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka/ 

nepaisant ar mažas ar dydelis.
VYRSZININKAI: BANKO ADYNOS1
Harrisou.Ball Prezidentas 9 ryte lyg 3 popiet
M.M.MacMillan Vice-Prezidentae. Subatomis
lia W. Barnes Kasijerius. 9 ryte lyg 12 ad.

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS.
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Rudeninu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Ta vora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudenin’u 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
.lekiu, 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.

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov Citv. PaThe Glebe l
. ------- III, Kliasos — §38.00
j §33.00 — III. Pagerinta — §40.00
I §43.00 — II. Kliasa B — §50.00

- II. Kliasa A — §60.00
...Isz Liepojaus in New Yorka...

I. Kliasa
H. Kliasa
III. Kliasa

(Teda'fotografi Apart visko keliauninkai (emigrantai) gumo.
jas in špilkas. Hl. Kliasos moka §4.00 taksu paskirtu - 

kompasas ir LL Puikei nutraukineja post Amerikos valdžios.
karezius. Parduoda visokes reimas ir L L
Lietuvei su virswninetais reikalais nelur ' (;(.n l>.,ss. Agent" 27 Broadway 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoj 
ir patinstama Varžinska kuris padaro vi* 
ka kanogeriause o ir busite užganedinf 
t i same. Lietuvei pas Lietn^

862.50
857.50
$43.50

A. E. Johnson & Co.

i

AGENTAS:-
| Szipkorczlu 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- 
Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.

Suczedinsime Jumis Piningus.

Ant pardavimo.
Namai ant trijų familiju 

ant viso loto po no. 604 - 606 j 
West Center ulyczios. Dasiži- ] 
nokyte ant adreso: (V J’)

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pa. i
Mes užmokame nusiuntimo kasztus
Mes parduodam “1847 Rogers Bros.’’
Sidabrinas Daigtus nog 30 lig 50 
procento pigiaus negu kiti.
Nelaukyte ilgai bet raszykyte tuojaus

New- York, N. Y.

Gvarantyti Ziegorelei
Už fe Prekes.

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

Geriausias Ryžius po 
Gera Arbata 
30c. Kava
3 bleszines 12c. Konu
3 ” Tametes
3 ” Žirniu
3 ” Szebelboniu

4c. svaras.
19c. ” 
20c. ” 
25c. 
25c. 
25c. 
25c.

Ant Padavimo.
Geras mėsinis biznis. Se

nas Ceikiu ir groser sztoras. 
Puikus popierių ir knygų szto

B'nnnln Geresnis už Taukus—Mažiaus kasztuoj* 
DllSvvltL mažiaus reike naudoti.

3 svarai 45c. 5 svarai 75c.

Suskyto piningus per registravota 
, i gromata arba per Money-Order ar ras. Gerai užmokama duonkep £xpresg Moneyr Ord. - -

tuve. Teipgi daugybe namu ir 
latu aut pardavimo už neper- 
brangia preke.

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

Suligyte 
azitus prekes su kitais katalogais.

Raszykite pas:

Reliable Exch. & Supplies
4716-tb. Ave., New York, N. Y.

Butterine—Sviestas
1 svaras 25c. 5 svarai $1.15.

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



SYRUP 
dvynu ir moterių kas Rakiai 
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APIE KELIUS DVASIOS.
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Nieks negali penirszyti į
Severas Baisumui Gyumo !

Nog risekiu DušlpoejnM
Ypatų aJpm pMaDĖi 
Motion nnvirevEū aro pdtnwt 
Merginu išbirote, mioisin

Paveiki twain
Mųdkidįm

ime dykai per gromaM
.■/L. ■IE1W A vO. -j m

Kėlės žmoniszkos dvases, 
tai istorije civilizacijos žmo
niszkos, istorijos persimainimo 
esybes žmoniszkos no žvėries 
lig žmogui, tai praeiga, kuri 
perejo per visas kalejnas žmo
niszkos, tobulino ir perdirbi
nėjo, net daejo lig tam lips- 
niui civilizacijos, ant kokio 
szendien yra.

Idant duoti aiszku paveiks
lą turiu “kėlus dvases” szi teip 
aprasziti:

Ant pradžios žmogus buvo 
visame ligus žvėriuj. Teip 
kaip žvėris, gyveno be pašto 
ges, ede vienas kita ir tiktai 
bij"jo drutesnio. Tai buvo 
epoka žvėrinė dejose žmonijos.

Visokia pervarta užėjo de
jose žmonijos su laiku, kada 
žmogus perskeli kieta akmeni, 
nudailino jin ir padari isz jio 
kirvi, isz kurio turėjo ginklą 
Ne žinome kiek tai bus metu 
ir kaipilgai toji epoka traukė
si, nes sunku dažinoti isz užli- 
ku atrastu žemeje, nes czion 
ant kito kelio daejname in pa- 
žinte dejų naujesnes gadinęs.

Priliginus dejes civilizacijų 
visokiu žmonių, turime persiti
krinti, jog dvasia žmonių, dva
sia žmonių visada taisės paezes 
kaleinas pereitineje. Prisižiū
rint gi ant žmonių pirmutiniu 
Amerikoi, Australijoje ir Af
rikoj, ga’ime numaniti, kaip 
iszrodi pirmutinis žmogus to
limoje praejteje.

Baisi žmogedistes lig sze- 
dien laikosi Australijoje, tas 
buvo tarp visos žmonijos. Ne 
valninkas paimtas laike vai
nos. tuojaus buvo užmusztas ir 
suėstas.

Kada jau žmonis pradėjo 
apdirbineti žeme ir auginti gi- 
vulius, tai nevalninkai paimti 
in nevale turėjo uszstoti žveru 
apdirbine dirvas, o tai buvo 
baisus padėjimas tokio žmo
gaus!

Pirmutinis spindulis kultū
ros Egipte, o da szendien stebi 
mes isz surastu miestu griuvė
siu, papirusus su paraszais jero 
glifiszkais ir milžiniszkos pi
ramides, kurios tai per ilgus 
amžius parodines žmonijej se- 
novibes civilizacije.

Tame tai jau laike žmogus 
garbino visokius dievaiezius ir 
visokias apglobines dvasias. 
Bet ir tada drūtesnių buvo 
virszus visame! Ingaletojas btf“ 
vo ponu gyvatos ir smertes 
paimto in nevale o net ir rasz- 
tas szventas pripažino neval 
ninkista, o randame biblijoje, 
kuri jau buvo dideli žingsni 
padarius apszvietoje. Ypatin 
gai aiszkei paraszyta biblijoje: 
Aki už aki, danti už danti. 
Buvo tai epoka laukine.

Svarbesni atblizgei dvasios 
žmoniszkos iszsiaiszkino dabar 
Graikijoje. Graikijoje pirmiau 
se uszžidejo valnista. Pirmuti 
nei filozofai pakele verte žmo
gaus. Mokslas Heraklito. Vis
kas plauke (Panta rei) yra

PREZIDENTAS DIAZAS IR MIESTAS MEKSIKAS.
Isz visu prezidentu, tai gal prezidentas Diazas jauezesi 

mikliausiu, norints turi jau 80 metu senumo, likos iszrinktas 
asztuonis kartus ant prezidento tosios republikos ir praleido 
daugeli revoluciju.— Žemiau randasi paveikslas miesto Mek
siko.

kūmo, nevalninkai pradėjo pa 
sikeltineti. Gladiatoros Spar- 
tukus sumusze vaiska senato 
nes juom nevidonai Rymo dau 
ginosi, tuom galybe jiojo ro
dos didinosi, nes da visur vais- 
kas eminejo virszu ant nevido
nu.

O tuom laik ant kelio Apis- 
ko atsiradinejo križius prie 
križiaus.

Iszkripo szlektai supranta
ma valniste nuomonėse Rimio- 
niu. Sztai pats Cezaras dingo, 
o Rymas pateko in rankas 
tuju ka geriau suprato api vai 
nista, nes buvo tai dievobai
mingi ir su žmoniszkom jaus
tom žmonis, kurie kas kartas 
buvo pasiszvente del gero vi
suomenes. Nukorojo juosus 
Dievas, ba priraszinejo sau 
dievistuma.

Vaitojo žmonija baisiame 
junge, ganubinta geležinia ran 
ka Rimioniu, sriovem tekejo 
kraujas nevalninku.

Paliksiu Rimionius ir Grai
kus ir cielo senovės praejte, o 
norint priminsiu api netolima 
praeite Lietuvoje, api baudžia
vas. Usz ka tada biedna žmo
geli ponpalaikei laike ir tai 
ponpalaikei isz vardo katali
kai. Szendien žibinte civili
zacijos ir taisės tamsybes pras- 
klaidi. Ne laiki to biedno mu
žikėlio už žmogų, o kaip Že
maitijoje, žmogų ant szunies 
maini, o moteres ir juju duk- 
teres buvo naguosia žvėrių.

Szedien žmonių dvasia labai 
toli ir augsztai nusiire ir jau 
konia neira tokio uszkampio, 
idant ne kibirkszteles civil za- 
cijos ne butu insigave, o ir tarp 
laukiniu.

Egzaminas groniatneszio 
kinuose.

Pas mus, kaipo ir visose ki
tose civilizavotose szalise visai 
nereikalauja valdžios tokio 
egzamino, koki turi sudėti gro 
matneszis kiniszkas.

Kinuose, mat, daug yra raz- 
baininku, kurie slapstosi pa
keliais, kur užpuolinedami ant 
keleiviu pelno sau kasdienine 
duona. Todėl idant grotmat- 
neszis patsai mokėtu atsiginti 
no plesziku ir neatiduotu 
jiems savo krepszio su pacztu, 
turi atlikti toki egzaminą: 
Sztai pakabina kelis maiszus 
pripildintus smiltimis, potam 
maiszus turi insupti gerai, o 
potam bėgioti tarpe j u teip 
kad ne vienas o isz tu maiszu 
neužgautu jo. O idant atlikti 
ta sunku egzaminą reikia dide
lio mitrumo ir rangu mo. Jeigu 
nor vienas isz pakabintu mai
szu užgauna egzaminuota—tas 
jau pralaimėjo ir tada reikia 
kita kandidata ant gromatne- 
szio egzaminuoti. Kandidatai 
lavinasi tame ir jeigu katram 
pasiseka uet ir egzaminą sudė
ti tobulai, pasilieka gromatne- 
sziu ir potam turi nekarti 
esant pavojui tarp razbainin- 
ku, panesziai vengti užgavimo 
arba ranku plesziku.

Isz to matiti, kad tarnista 
gromatneszio Kinuose sunki, 
o da sunkiau gauti ja.

— Delko tavo nosis teip 
raudona?

— Isz piktumo, jog nesiki- 
szu in svetimus reikalus.

KUR BUNA.
Mano drangas Simonas Gervukas, 

7 metai amerike, pirmiau gyveno 
Readioge. Paeina isz Suvalkų gnb., 
Garlevos parap jos, Jonnoziu kaimo. 
Tegul atsiszauke ant adreso:

Geo. Pozas
124 N. Bower st. Shenandoah, Pa.

Aleksandra Uzerskis, paeina isz 
Kauno gnb., Telsziu pav., Laukavoa 
para., turiu svarba reikalą, jie pat?- 
ar kas kitas praizau daneszt ant ad
reso:

Wm. Mikalauskas
Box 38 Green Ridge, Ill-

Mano brolis Franoiezka", Judri- 
kas, paeina i’Z Kauno gub., R te eini u 
pav, Szimkaioziu volos, Trakiniu 
kaimo, praszsu atsiszaukt ant adreit*

G. Judeika
922 Jennest. Kenosha, Wis

Mano tikras brolis. Jonas Rama 
□auskas, paeina isz Kauno gab., R*- 

| šeiniu pav., G rkalnes para., Paleisz 
j kones viensėdijos 7 metai adgal gy
veno, St. Lonis, Mo. o dabar nežinau 
knr, jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (to 9).

G. Ramanaookas
126 Manton st. Philadelphia, Pa.

Mano draugai Vladislovas ir Pet
ras Jenkeviozius abudu paeina isz 
Kauno gub., Szauliu pav., teipoagi 
Jonas ir Antanas Arbaszauokai abi- 
du paeina isz Kauno gub., Sziaulin 
pav , teiposgi Vincentas Zelniukas 
girdėjau gyvena Moline, III. ir An
tanas Vengraitis, ir pusbrolis Juoza
pas Kazlauokas jie pats ar kas kitai* 
praszau duct žino ant adreso:

P. Tarlunas
Bex 274 Jenners, Pa

Mano tikras deda Kazimieras Ur 
bavioze paeina iez Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Pompenu para, pirmiau 

j gyveno Cnioage, o dabar nežinau 
kur jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso; (to 8)

V, Urbavioziute
79 Pardee st. New Haven, Conn.

Mano pusbrolis, Kaz'mieras Balno 
rauskap, paeina isz Kauno gub. Pa 
nevežio, pav. Biloorausku sodžiaus, 
9 metai kaip Amerike jis dirbo po 
miszkus, girdėjau kad jin užmusze 
jagu kas žino praszau duot žine aut 
adreso;

P. Jurgis
265 Caledone st. Kenosha. Wis.

Maco tris draugai, Jonas Miliacc 
kas, Juozas Ko< k ir Antanas Berno
tas viri trys paeina isz Sovnlku gub. 
L.eipunu gmino Gab n u s< džiaus j'e 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso; (9 01)

M. Savukiran
Box 3 Koo;, Wyc.

Mano brolei Jonas ir Antanas Ta 
moiztaškei; paeina isz Kauno gub, 
Panevėžio pav. jie pats ar kas k.ta" 
praszau duot žine ant sdreso; (9 01) 

P. T moszauokas
Box 87 Wapping, Conn.

Motina 50 vaiku.

Mieste Kronsztate, Transva- 
lijoj, gyvena tūla moteriszke 
Vik 79 metu, motina 50 vaiku.

Ji vede 18 metu ir pergyve
no 6 vyrus.

Nuo pirmo vyro gimė 1 kū
dikis, nuo antro— 4, nuo tre- 
czio—7, nuo ketvirto —4, nuo 
penkto— 10, ir szeszto— 5 ku 
dikiai. Beto nekurie vyrai bu
vo naszliai ir turėjo vaikus.

Pastaruoju laiku moteriszke 
Vik turi 50 vaiku ir 270 anū
ku bei anukiu.

'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.
i “Baltramiejaus Naktis” d'dele 

knyga, labai žingeidi ir reikalinga 
kiekvienam perskaityti.
Preke 75c.
In 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, 

1 busi laimingas.
Bet kuris ant sykio pirks prisiuneziant 
pinigus §1.65. apturės visas 3 knygos.

Siuncziant orderi, adresuoti:

JtNaUjOkaSBrooklynf N.Y.
_ —------ —

Adomas Gudiale, pirmiau gyveno 
Mahanoy City Pa. kur pereita pava
sari atsitiko baisi eksplozije mainose 
ir daugeli anglekasiu užmusze o 
Adomas likosi baisai sudegintas o 
kaip ji, apskundė kompanija tai ap 
laike $10,000, praszau jog man da 
neeztu per kokius lojerius ba mao 
jie labai butu reikalingi praszau da 
ueezt ant szio adreso:

Joi. Mažeika
27 Connerton et. Ntw Britian Conn.

Mano pusbrubs Juozapas Tvoro 
□aitis, ir Petras Tvoronaitis teiposgi 
r draugas Aleksandra Sztariukas, 
oae na isz Kauno gub. Szauliu pav. 
Baisogalos para, jie pats arkas kitai* 
praszau duot žine ant adreso:

Jos. Troronaitis
Box 803 Manchester Conn.

glaunu szaltiniu isz kurio filo- 
zofije sėmėsi. O-gi Sokrates, 
kuris pirmutinis pradėjo tyri
nėti dvasia žmonijos, ar ne 
szviecze jisai kaip žibinte ant 
“keto dvases” ? Jis numirė už

DOVANAI!
ra IŠKIRPK Šį LAPĄ TEIPGI, IR 
H ATSAKYK ANT UŽKLAUSIMU.

n Ar yra kokia liga Jųsų geukartej?... 
® Kaip senei sergate?............................
9 Kiek turit metų ?...............................
N Ar patiko kada norints kokia nelaime? 
M Ar stovis ligos eina blogyn?..............
SI Ar jaučiate save nuvargintu?..........

Ar skubei nusigąstai?........................
S Ar skauda galvą ir kurioje vietoje?.. 
j8 Ar turit kraujo užplaukyraa galvoje 
U ir kaip tankai?.............................
SU Ar jaučiate kokj užimą ausise? .......
H Ar akis ne skaudy ?............................
ra Ar rodosi prieš akis margumai?....... ;

Ar liežuvis yra baltumais apdengtas?! 
M Ar tankei turite spjaudyti?................. I
M Ar spjaunate su kraujais ir kaip tan- 
Mj kei?...............................................

Ar gerklė uždegta ir sutinus?............
U Ar atjaučiate kutęninimą gerklėje?.. 
M Ar viduriai reguliarifikai čystinasi?. . 
» Ar malimas vidurių yra atsakantis?..

Ar atjaučiate sunkumą po valgiui?.. 
ra Ar nupuolate sverime?......................
ra Ar turėjot kada karštligę ?................

Ar turėjot kada voneriška (lytišką) 
H ligą?.............................................

Aprašykit apie ją?..............................
Ar turite išbėrimus ant kūno?..........
Kuriose vietose?.................................

m Ar kankina užkietėjimai vidurių? ... 
f® Ar linkęs prie skubaus persišaldymo? 
ra Ar turite plaučių ligą? .....................
Ea Ar kosite ir kada?..............................
SS Ar atjaučiate smarkų skausmą kruty-

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

sutinę? .................................
Ar atjaučiate kada šalti?.................
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 daug miegate?...............................
Ar atmintis bloga?.............................
Ar kankinot save jaunystes klaidin

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

KREIPKITĖS KIEKVIENAME ATSITIKIME
V _ _ ' v

SU UZSITIKEJIMŪ, 0 APTURĖSITE UŽGA

NĖDINANTI ATSAKYMĄ DOVANAI !
Delko kentėjimuose tylite I 

Tūkstančiai Tautiečių apturėjo 
sveikąta ir savo jogas, nes Jie 
norei ir su užsitikejimu man 
atsidavė. Dėlto tikėkite manim! 
Atsilankykite skubei, arba ra
šykit eLietuviškai,reikalaudami 
patarimo Jųsų kentėjimuose, 
kol dar nėra per vėlų. Jųsų 
slaptybė, 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 1

Į Iškirpkite Šį Lapą | 
T;--------------------Gerbiamas Daktare,

Collins N. Y. Medical In
stituto, 140W.34th St. N.Y.

Siunčiu Tamstai atsakyma 
ant užklausymų ir meldžiu 
teisingai ir skubei 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, nusprendymąapie 

1 kentę ji mus mano.
Vardas ir pavardė,...........

Adresas.

Dr. E. G COLLINS

įsteigėjas didžiausio Amerikoje Insti
tuto The Collins New York Medical 
Institute.
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KNYGA TA APSAUGOJE

Jųsų

SVEIKATĄ.

. e

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

Skaitykit knygas ir kitų daktarų, o 
pątys suprasite skirtumą.

Prisiųskite 10 c. markėmis apmokė
jimui pasiuntymo lėšų, o apturėsite tą 
knygą Dovanai 1

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

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

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

INSTITUTE.

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

Cor. 12-th & Carson Sts. Pittsburg, Pa
Musu Vienatine Lietuvitzka Panka su kapitolu $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežinii 
kapitolas 140,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00

Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 
4-to j rocenta nog izin io. Siuncziame piningus in visis dalis 
svieto ir parduedan e 1 aiva-kortias ant visokiu linijų.

N'usu Pankoje randasi tam tikra Bejentalna teipgi ir 
L zruležiniu Pjovų kancelarija, kurios Eejentu yra pab 
I .V.C-biecunas organizatorius tos Lankos.

Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per 
gren atas ar aial iszkai o mes iszpildisime visokius just) 
įeikalvs greitai, n isingai ir prideianczei. l&f Piningui 
ant paezedumo ari a kitokiu reikalu galite prisiusi pei 
k XI r«s» < c b r l s į Bcztini 10 nnev( 'rderi

...NOTARIUSZAS...
APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.

jįJ Didžiause Lietaviszka Agentūra. Kantoras Bankinis 
ir l’ardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linijų. yS*

323-235 W. CENTRE ST.. IV AH/i NOY CITY, PA
Parduoda SzipkorteB ant visokiu drueriausiv 

b geriausiu Laivu. Siuncze liningui iu tiesi, 
dales Svieto greieziause ir pigiause. Visi tan 
kurie perinus siuntė apie tai gerai žino.

]szduoda Dostovierene del tu ka nori savo 
dali Lietuvoje kam pavesti.

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

Su kokiu nore reikalu kas-link Szipkorcziu, 
Piningus ir t. t., raižykite pas n ane o aplai 
kysiteteisineaataakvma.

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

'lelefonas: Worth 2822.

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

... SAVININKAS IE FABBIKANTAS...
Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu

PAS SAVE SERGANČIUS Si^ 
lte, tai ateikit ar parašykit^ 
„„ M maa daktaraspiiĮ’ti 
IS IR MOTERIUS; tottl. HH to?
^Įneblp^kito 

isWlrHiW*kinP110 **• 

k Guod. Dr. Hart- 
n manas!

Esu labai dčkin- 
B gas už geras gy-įjį 

k 9įįuo)es.koriostnai 

ra pagelbėjo nuo ui 

1 f likralimo, ligos, 
J Des vos ponkiolikj 

/fa dietų pavartojau 
F iCjau JautoosifS- 'todijta,b^ 
I nl. Labai Uita- utlu, 

mdakiaravinj- . sveikata M1*1“ f/. 
OVIČE, Model Fano, Pa- j^p^Caf1 , 

?tuladelpbl», P*. , ,A/

pagelbėjan, taip ir Taušku! 
alp ir kitiems. Z
„ taisnnina mirusi daktarą

įtf to«a f "P^tont.1- 
Skfli!

kreliUi Prl’ ** 1“l‘'

savo teisybe kaipo ir kiti filo- 
zofai buvo teipos-gi usz savo 
tiesas persekioti. Ir Graikijoja 
tame laike da vis vieszpatavo 
barbariszkumas. Ir czionais

Hits’’ 
u3-y

sis’,a

tiesas drūtesnių turėjo virszu 
ant žmonijoa-

Nevalninkas nebuvo žmogų 
mi kaip tai matome senovisz- 
kame Rime, kur valnas gyven
tojus nevalninke ne norėjo pri 
pažinti žmogų.

Galingas Rimas isztiesi savo 
geležine ranka kad užimti Grai 
kija, paemi josios filosofus in 
nevale ir paskiri juosus kaipo 
mokytojais del savo vaiku. Cie 
la žemiszka apskrite drebėjo 
priesz galybe Rimo, kuriu val- 
dže buvo paremta ant galingos 
kariumenes. Gauja rimiszka 
maitinosi isz procios cielo svie
to, papratusi prie lobiu ir kli- 
kavimu; “Panem et circensesl- 
duona ir džiaugsmajs!— o po
nai rimiszki iszcziulbinejo už
imtas apskrites, idant apsigau- 
bineti negirdetina puosza ir 
davinėti gaujai maista ir viso
kias zobovas, o tuom laik pa- 
mnszta žmonija pradėjo paka- 
fineti pamatus milžine žmogisz

Mano brolis Antanas Didbarzdis, 
18 metu kaip amerike. Pribuvo iez 
Lietuvos pabuvo 4 metus Shenando 
ri po tam iszvažiava. Patina isz Su 
valku gub. Kalvarijos pav. Randa 
miszkio kaimo. Tegul ats:szaukia ant 
adreso; (g oj)

F D’dbar/dis 
106 E. Raspberry Al.

Shenandoah, Pa.

Mano brolis Ignas Lapinskas pir 
m;au gyveno Cleveland©, dabar y-a 
sakoma kad gyvena Kanadoje. Paei 
na iez Snvalku gub. Kalvarijos pav 
Dauks iu para. Dumeoziu kaimo. 
Tegul jts pats ar kas kitas duod- 
apie jin žinia ant adreso; o«)

Victor Lapinski 
GO L W‘ Mahanoy st.

[ Mahanoy City Pa.

Mano tikras brolis Juozas Menke- 
vioziue, paeina iez Suvalkų gub., Mb- 
rianpoles pav., B Ibieriszko gmino. 
giidejau kad broli užmusze mainome 
maloneozia kad kas duot žine teipoe- 
gi ir tetėnas Juozas Lsrnopis meldž u 
atsiszaukt ant adreso; (to 6)

W. Menkevioz
10 High st. Torrington, Conn.

Mano pusbrolis Kazis Laurinaitis 
kokia 18 m. senumo, pirmiaus gyve
no North Columbia Ph. o dadar ne
žinau kur buna >p;e Pittibargo, Te 
e ui jis pats ar kis kitas apie ji duod* 
žinia art »dreso. (9

Vladas Laurinaitis
Box 122 G Iberton Pa.

BRANGI VISZTELE.
Mieste Skrantone, Pa. randasi žmogelis kuris turi de- 

szimts svaru sverenczia viszta kuria gal parduotu už 12,000 
doleriu, arba po $1.200 už švara. Josios kiauszinius locniny- 
kas parduoda po $25 už viena. Butu tai brangus pietus jago 
taja visztele suvalgytum. Jiosios vardas yra “Lady Washing
ton” ir paejna nog augsztos szeimynos viraztu.

Asz Magdelena Bokucziute pa- 
jeszkau savo dvieju pusbroliu Joną- 
ir Juozas Peoziulis, pirmiaus gyvent 
Bostone. Paeina isz Suvaiką gub , 
Punvko parapijos. Tegul atsiszaukia 
ant adreso: (to 6).

Mrs. Meggie Czeskevioz
536 W. Mahanoy st.

Mahanoy City, P«

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

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 

K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
Pa9 mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir 

j g ausei 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 Lyge 
kurie buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prie- 

szingi priesz pjovimo ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožas ligonii
privalo būti gydomas kanoatsargsausia ir ant visados. Mes neduodame fal 
szivu ar pavojingu gyduolių, nei neprižadam iszgidint ligoni in pora dienu 
idant patraukti ka daugiause ligonu. Bet gvarantinu visiszkai nepavojingai 
ir ant visados iszgidint in trumpiause laika, jagu ta galima pudaryti, be pal> 
kimo jokiu blogu daliku systeme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu
•Varicocele” gidau in 15d. 
“Szaszius” ir skaudules sku- 
rue iszgidau greitai ir ant 

vssados

‘Eczema” ir kitas panaszas 
ligas iszgidau labai trumpam 

laike.

“Hydrocele” in 24 adynas, 
be oiieracijos. 

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszugidam 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju kuna 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in krumpa laika.
1 Kumatiszma” visoki iszgi- 
dan labai greitai.

“Paslaptingas Ligas” in « 
lyg 5 dienas

‘Užtrucintas Kraujas” u & 
dienu-be naudojimo meirkr 
riuszo ar potasu.
“Stryktnra” be peilo^ ii 

skaudėjimo
1 'FISOS ADINOS: Nog 9 ryte lyg 9 ad. vakare. N ed eliomis nog 9 rrte ivg 4 po pie 
Gyveniu Pittiourge nog 15 meti toj paezioj vietoj. K a Ibame Lenkiszkai. Itusiszkai i 
V okisskaL
DK. LORENZ, fi-4 t’enn Av Floor Front* Pittsburar Pu

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, LENCIŪGĖLIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
KALČIKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KLERNE- 
TU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU 
MINIU LITARU. ISTORIŠKU ir MALDA-KNYG1U, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti si 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ ur 
25c., 5tuž. -$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTA 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, si 

prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No I 
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5 c, 
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. A? 
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. L W1LKEW1CH. 115 W. MARKET Sir.^oridace Sg. SCRANTON, PA._____________

Egiutero No 1. 25c.
Egiutero No.2. 50c. 
^miieeznik 25c.
Gumbo laszai 35c.
Meszkos Mostis 25c.
Trejanka25c. :
Linimen’as Vaikams 25c.
Gyduoles nuo Kosulio25c. j 
Liepiu Balsamas 25c. 
Antylakson del Vaiku 25c.
Milteliai Vaikams nuo

Kirmėlių 25c. !
” nuo Kirmėlių del 

suaugusiu35c.
Vanduo nuo Akiu skaudeji 

mo 25c. |
Uguiatraukis - 25c. Į
Skilvio Laszai - _ 25c. 
Gyd. užlaikimui Viduria- Į 

vimo ir Kruvinosios 75c.
“Uicure” arba gydymas 

Rumatyrmo - $3.501
Gyd. del nemalimo Pilvo 

(50c.
Milteliai apstabdymui 

Galvos skaudėjimo 10c.
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c.
Moitis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c.
Geležinis sudrutintojas 

įveikatos - 50c.
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c.
Vaistas nuo Pa pauto 

Com Cute 15c.

Geriause gyduole del skaudėjimo 
Galvos, Katara.Pecziu, Krutinės 
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio, 
Nuralgija ir nukandima visokiu 
vaba lakiu.
Pasarga: Kas nori pareitraukt 
gyduoles pereksptes turi atsiusti 
$1 iszaugszto o už kitus siunezi- 
ameperco.d. Mažiau negu už 
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
kasztus apmoka pats apturejas. 
Siunsdamas piningus per Money 
Oredr visada paduok tikra ir 
abzku savoadresa.

Gyduolis nuo Grippo 25o 
Plauku apsaugotoms 50o 
Muilas Plauku saugotoje.

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

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

mas pas Vaikus $1.2.- 
Groblevskio Pleisteris

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

Ausise 25c. 
Gyduoles nuo Piemens 50c. 
Vengereko Fixator del 

Uiu 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 
Paiku ir Niežu $2.00

Gyduolių ir mostis nog
Dedervines $2.00

Gyduolių nuo Paslaptingos 
Ligos $5.00

Five Brothers’
Pipe
Smoking

Tobacco
Pripažtostas per Visokias Tautas kaipo Geriausias, 
įsziigio Si] javslytas Taiskas. Galina pilktį 
FiveBrothers’, Tataka Visuose Sztorose Visur

Parsiduoda po 5c. b 1Oc. Pakeli.

The American Tobacco Co.




