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“Tevyneje" No 3 Kazys D. 
raszo kad 8d. Sausio Chicagos 
(sąnariai Susiv. pagal nauja 
konstitucija) net 22 iszsiunte 
Centran pakeltas posmertiniu 
tūkstantines doktes (pristoja 
ant auksztesniu posmertiniu. 
Tame paeziame No raszo) isz 
Springfieldo kuopa prasitrau- 
kusi isz Susivienyjimo su 120 
sąnariu szalin pasakant amži
na atsilsi. Treczias koks B. 
Baironas pagarbindams tame 
pat No XXV seimą sako: 
“kad XXV S.L.A. seimas, pa
sirodė pirmos kliasos- feldcze- 
riu kuris užvesdamas kiaurai 
visa nauja tvarka, inskiepijas 
Susivienyjimui tiek naujo 
kraujo, jog tas net pradėjo 
rėkaut nuo szios operacijos.”

Tame No. “Tėvynės” daug 
teisybes, kad ir paraudės turi 
sakyt: Teisybe!.

1 Vienos kregždes su savo 
plunksnomis naujomis, insedo 
in didesnes posmertines, o ku
rios nulėkė szalin, savo plunks 
nas (piningus) paliko pridengi 
auksztesnems naujoms posmer 
tinems. Ar neteisybe?

2 Anuot B. Bairuno žodžiu 
—XXV Seimas pirmas klia
sos feldezeris! kad Susivieny- 
jima paskiepijo tai paskiepijo. 
Operatoriai iu savo darba žiū
rėdami juokėsi, o pacijentai 
vieni strimagalviais isz opera
cijos spruuda szalin, o kiti 
kenezia net paraudę.

Kunigo Zebrio žodžiai 16 
seime isztarti in kitus kunigus 
niekados nepamirsztami kada 
jisai sake: “Kunigai! kunygai! 
jums operacija daryt, kūnas 
pjaustyt lengva, bet užgydyti 
bus sunku!’“

Teip iszsižiuri bus pirmos 
kliasos feldezeriams ir operate 
riams.

Jokiu budu negalima buvo 
tikėt kad isz jubilejinio XXV 
seimo iszsiveržtu panaszios pa
sekmes.

tije apie jio smert, Philadel
phioi, Pittsburge ir paviete 
kuriam žudinsta likos papildy 
ta, idant duot žinot api žudin- 
tojaus smerti visiems intere- 
suotams ypatoms.

Tie.’e ka turi papratima ra- 
szyti neteisingas žinias in lai- 
kraszczius, tegul sekanti strai
psneli perskaito su dydele 
atyda ir gerai apsvarsto:

“Jonas D. Keater, redakto- 
ris laikraszczio Scranton Times 
aresztovojo Williama P. Bo- 
landa isz po No 129 Pittston 
Ave. už padavima neteisingos 
žinios in laikraszti, kuri nie
kad neatsitiko o kuria pats 
tik iszmislino. Už ta “juoką” 
likos pastatytas po 500 dole
riu kaucijos lig provai.

Jagu sūdąs jin pripažins kai 
tu, tai Williamukas aplaikys 
du metus kalėjimo ir 500 do
leriu bausmes.—Su teisybe 
broliezei toliaus nuejsite ne 
kaip su melagystėms, kuri 
jokios naudos jum ne atnesza 
tik nužeminimą ir neapikanta 
nog savo artimo už neteisinga 
apsmežima per laikraszczius 
kuriuos ne galite už tai kaltyt.

Paskutiniuosia szesziuosia 
menesiuosia praejto meto, tai 
yra nog 1 Liepos lig 31 Gruo
džiui 1910 m. pribuvo in ame- 
rikoniszkas pristovas 714,571 
ypatų. Isz tu buvo 453,297 
atejviu. Per surasza valdžios 
emigracijos ant Ellis Island, 
tai sekaneziu tautu pribuvo:
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Philadelphijoj 22 Sausio 
buvo susivaževimas atstovu 
nuo parapijų, draugyseziu ir 
kliubu reikale Emigrantu pa- 
gelbos. Suvaževo apie 10 ku
nigu vardan parapijų ir civil- 
nu vardan draugyseziu bei 
Kliubu lenkiszku, lietuviszku 
rusiniszku ir slavoniszku, Ta
po sutverta teip vadinama 
Lieta Polsko Litewska, Rusins 
kai Slovenska. In ta liga pri
klausys visu keturiu tautu 
žmones ir mėgins labiaus pri
dabot Emigrantu narna kuria
me loszia role panaszus darbai 
in Czestakavo kliosztoriaus 
ypatingai su jaunoms ateivėms 
merginoms.

Toji liga stums prova tolyn 
užvesta su žydu, kuris prie 
Emigrantu namo būdamas ap
vaisino grinorka Antonina 
Gaja. Mergina dabar jau svei
ka ir vaikas sveikas auga.

Lenkai tokia liga sutvėrė 
jau turi ir, rodosi czion dabar 
tiktai pridėta bus patarymai.
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IszAmerikos.,sz VisujSzaiiu.
—~ Turtingas skupuolus.

Motore gyveno su vaikais La Garenne) Francije.- 
ant kapiniu. Numirė czionais žmogelis var-

Patterson, N. J. — Ne senei ju pautreviux gyvenantis var 
likos užmusztas kasiklosia Szi- giūgoje grinczeleje. Kada kai
mas Green miesteShenamlaoh,.]nyDaj atrado jiojo kūno tai 
Pa. palikdamas paezia ir dvi jau buvo supuvias. Daktarai 
dukters, 10 ir 12 metu senu-, pripaįjno buk jisai numirė 
mo. Naszle dirbo Shenandori DOg bado ir neprižiuros. Da- 
fabrike szilko o kada ne teko gjrcĮes apį jį0 mirimą vietinis 
darbo, duonutes ir pradėjo ba- notariuszas, apreiszke, jog ne 
das skverbtis in namus, iszke- senej Dautreviuxas padėjo pas 
liavo už paskutini skatiką in jin 70 tut8tancziu franku. Ma 
Pattersona, tikėdamasi aplai- jOg skupuolus pats save 
kit koki norints užsiėmimą, l numarįno.
Nes czionais patiko jaja da 
dydesnis negilukis; neturėda
ma pinygu, ne turėjo ir pasto
ges- „ .
ta graba ant senu kapiniu ir 
jame nutarė apsigyveni. Poli- 
cije rado mergaites konia'pus- 
gyves nog bado ir nuveže in

Sudege laivas.
San Francisco, Cal.— Lai-

■.. Ant gilukio atrado apleis- vas “The Queen” prigulintis

Afrikonu 2836
Armėnu 1882
Czeku, Moravu, Bulgaru,
Serbu ir Czarnogurcu 6019
Kincziku 792
Horvatu, Slavėnu 11,442
Kubanu
Del matu, Bosniaku ir

1642

Hercegovianu 2248
Ilolandu ir Flamanu 5745
Ilindusu 430
Angliku 30,771
Finu 6223
F raneuzu 9856
Vokiecziu 36,041
Graiku 21,104
Izraelitu—židu 55,236
Irlandu 19,526
Italionu 80,075
Japonu 2253
Koreonu 765
Lietuviu 9765
Madžiaru 10,216
Meksikonu 10,090
Isz salos Pacifiko 4
Lianku 40,731
Portugalu 2560
Rumunu 3137
Rosianu 9392
Rusnaku 9549
Skandinavu 22,515
Szkotu 2,662
Slavoku 12,240
Hiszpanu
Amerikonu (iszpanisz-

2,987

kos veisles) 614
Sireicziku 3,462
Turku 480
Valejcziku 1,136
Indiecziu 583
Visu kitu 1,182

Isz viso 453,297

Sėnatoris Jonas Morris isz 
Philadelphios innesze tomis 
dienomis ’-Harrisburge “bila” 
vietoje karti prasižengelus 
idant butu elektrikiuoti kaip 
tai daro New York steite. Elek 
trikiavimas ketina atsibūti tik 
kalejimuosia “Eastern peniten
tiary” Philadelphioi ir “west
ern penitentiary” Allegheny 
paviete. Ant invedimo tokiu 
kėdžių bus paskirta 20,000 
doleriu.

Priesz pražudinima elektri
ku prasikaltėlio, bus pirmiau
sia apgarsinta vienam laikrasz

prie Pacific Coast Steamship, 
Line, užsidegė priplaukent 
prie Golden Gate. Laivas 
“President” kuris radosi arti 

priglaudos narna, motina teip- priplaukė prie deganezio laivo 
gi’rado serganezia ir nusilp- pajmdamas visus pasažierius 
nusia kuria nuveže in ligon- kurie radosi geliam pavoju- 
bute. " >
Ne turi pinygu - nesipa- Popiežius apleis Ryma.

Cziuok. į Parižius.- Apibegineja czio-
Baltimore, Md— Harry ' nais paskalas buk popiežius. 

Smith ir jiojo jauna paeziule i Piusas X. peržengs senoviszka 
su kuria ne senei apsipaeziavo, j papratima apleidimo “kaleji- 
turejo paslapta apleisti hotel! mo V alikano ir perkels savo 
kuriame radosi, nes ne turėjo j sodyba ant trumpo laiko in 
pinygu užmokėti už “burda”. į Lourdes dalyvauti apvaiksz- 
naktis praleido ant lauko, mai-1 cziojime. Tam paežiam laike 
tindamiesi ropėmis, kurias isz-1 masonai ketina padaryti isz- 
kasdavo ant farmu ir suvalgy- ] kilminga apvaikszcziojima ant 
davo žales. Miegojo tvartuosia; atminties susivienijimo Italijos 
pas farmerius, ant galo likos Ryme, ko Popiežius neapken- 
suymti ir aresztavoti.— Ge- cze.
riau nesipaeziuok, jago ne Į (Jag° tas butu teisybe, tai 
turi pinygu. ; nog 1870 meto, tai ne vienas
Sugražintas adgal ill Eli- P°piežlU8 neapleido apaszta- 

ropa.
New York.— Ant laivo 

“Amerika” likos sugražintas!23 pasikelelei nubausti 
adgalios in Europa, 65 metu Į smcttO-
Ignotas Traszinskis su paczej port au Prince, Haiti — 
ir dviems vaikais o teip-gi ir Dvideszimts tris aficieriai ir 
žentu. Szeimyna keliavo pas laivoriai nog laivo Liberte, ku 
kita žentą kuris gyvena Buf- rjg nuskendo ant mariu isz 
falo, N. Y. O kad Traszinskas priežasties eksplozijos, likos 
ne turėjo pinygu, pagal tiesas į apSUdinti ant smert už pasike- 
emigraciios, o pagialba isz , Tr , , .- r. . J hma prieszais randa. Kada lai

vas eksplodavojo pražuvo ant 
jio 70 ypatų terp tu asztuoni 
jenerolai.

liszkoš sodybos lig sziam lai
kui.)

Buffalo ne atėjo, in laika, per 
tai visi likos sugražinti adga- . 
lios.
Viesulą užniusze 14 pele- 

griniu.
Arabije.— Laivas 
ant kurio plauke

Mekka,
“Palada”
800 pelegrimu grižtanti isz
Mekkos sutiko baisi viesulą

Del daugelio musu skaitito- 
ju kurie daneszineja žinutes, 
meldžiame idant truputi aisz- 
kiau raszytu, nes gauname to
kiu gromatu, kad ne pats Sa- 
lamonas jiu neperskaitytu. Del 
to nerugokyte, jago daneszima 
nepatalpiname, nes perskaiti- 
mas tokiu daneszimu užima 
daug laiko.

Paskutini telegramai dane- 
sza, buk arcibiskupas Ryanas 
isz Philadelphijos diecezijos 
pavojingai serga. Daktarai ti- 
kysi jiojo mirties kožna valan
da.— Turi jau 80 metu senu
mo.

Trumpi Telegremai.
§ Shamokin, Pa.— Juozas 

Slavoski, Jurgis Sokoloskis ir 
ua tris anglekasei likos baisei

ant mariu, kuri siuto per ke- apdegintais per eksplozije 
turės dienas, o per ta laika I grazo Hickori swamp kasiklo- 
pražuvo 14 pasažieriu isz prie 
žasties mariu ligos. (Mekka 
szventa vieta, randasi Arabi- 
joi, kur randasi grabas Maho
meto, kuri kožnas geras Ma
hometonas privalo atlankyti 
norints karta savo gyvenime.)

Inkimszo mergina in 
skrynia ir uždegė.

Cincinnati, Ohio.— Du 
tukstanezei policijantu pajesz- 
ko murino, kuris užkimszes 
merginai burna, tarnaitei Ona 
Lammers, pirmiaus jiaja isz- 
bjaurinias o po tam inkimszes 
jiaja in skryne užkalė vinimis. 
Ne gana to skryne uždege, bet 
praejgiai iszgirdo skryneje ba- 
ladojima, užgesino ugni ir mer 
gina isztrauke pusgyvia. Nu
veže in ligonbute labai silpna.
Atsispyrė policijei per 9 

valandas.
Wilkes-Barre, Pa.— Juozas 

Yanczokas gerai užsipylęs sme 
genis guzute, norėjo iszszau- 
dyt visus gyventojus Hudsono 
d kada policije jin geide suym 
ti inbego in stuba, szaudamas 
in palicije. Tokiu budu atlai
ke szturma per devines valan
das o kada paregėjo, jog polici 
je truputi atsitraukė nog namo 
iszbego laukan ir pabėgo. Da 
ir szpndien jio nesurado.

§ Londonas, Angliję.— Ke 
tina czionais straikuoti 20.000 
zeceriu spaustuvėse. Spiresi su 
trumpinimo valandų darbo ir 
pakėlimo mokesties.

§ New York.—Praejta me
nesi (December 1910) ant ežio 
naitiniu geležinkeliu likos 
užmuszta ir pažeista 3316 ypa 
tu.

§ Reading, Pa.— Cicilic 
Kuzminski, 3 metu senumo 
puolė ant szmotelio blekes ir 
permusze sau szirdi, mirdama 
tuojaus.

§ San Jose, Mex.— Laike 
musztines terp pasikeleliu prie 
Ojinaga, pražuvo 115 radavisz 
ko vaisko o tik keturi pasike- 
leliai.

§ Harbinas, Mandžiurije.— 
Isz priežasties buboniszkos 
plagos sustojo dirbti 800 tar
nai ant rusiszko—kiniszko ge- 
ležkelio. Vaiskas likos isz- 
szauktas ant apmalszinimo 
straikieriu.

ATSAKYMAI.
T. A. Philadelphia, Pa. — 

Sziam numari netilpo, nes per 
vėlai atėjo. Talpinsyme petny- 
czioi.

Rossijoj ir provincijo
se jubilejaus metas.

J --------- i
Szis metas 1911 buna visoje 1 

Rosįije sukaktuvėmis 50 metu < 
nuo' laiko kada Rosijoje visisz- i 
kaįtapo baudževos panaikinta i 
laife vieszpatavimo caro Alek i 
Sandro II. 1

Lenkijoj, ir Lietuvoj Suval- 1 
ku gubernes baudževas nustoja ’ 
ūkininkai ponams ėja keliais i 
metais pirmiaus negu Kauno, ; 
Vilniaus, Grodno ir kitos Rosi- i 
jos provincijose. Rossijoje prie ; 
galutino nustojimo baudževu 1 
priskaitomas metas 1861, taigi ; 
szi ipet yra 25 m.

dalies, su sziuomi metu 
gali daug Rosijoje būti naujo ; 
atbudimo, metas 1861, nuple- 
sze nuo žmonių ukese anuomet 
gyvenaneziu ne tiktai nuo 
sprando sunku viaik nepane- 
szama junga, bet ir rykszte 1 
asztria atėmė, kuri be susimy- 
lejimo tuomet dirbanti teip 
ūkininką kaip ir jo berną kar- 
sze.

Senukai, atsimenu kada pa 
šakojo baudževu bausmes tai 
ir aezaras galima buvo matyti 
rietint per vargszu veidus. ( 
Suvalkų, guberneje dvaruose 
baudžiauninkas dirbdamas už 
prasikaltima, darbe, arba už 
neatejima darban gaudavo pus 
karti in pasturgali su rykszte
mis arba akamono rapninku, 
t. y- 16 plegu; kiti už didesne 
kalte gaudavo varszaucka t. y. 
32 phgi..

Ūkininkas nuo 30 margu tu- 
rejodirbt per nedelia 3 dienas 
dvare kaip kada su pora ark
liu laike didesniu darbyme- 
cziu apart tu trijų dienu per 
metu 24 dienas gvoltu ir neat
simenu kiek ten szalivarku.

Priegtam mokėjo in dvara 
czyžia padumia magazina ir
l. 1. Taigi atliuosavimas nuo 
baudževu, ūkininkams pasiro
dė kaipo neiszpasakytas ste
buklas ir, po baudževu pradė
jo ūkininkai atkrusti, mokė
dami in valdžios kasa už žeme 
Kauno, Vilniaus gub. vadima 
vykupna, Lenkijoj dobavo- 
czna pozemelna naloga.

Sziadien sunku beviaik ras
ti jau toki seni kurs ėjo bau
džiava bet ju vaikai gerai atsi
mena jei ne paezia baudžiava, 
tai tėvu pasakojimus ir dusavi 
mus.

Nors tai sukaktuvėmis 50
m. nuo baudžiavų tikimasi ko 
kiu nors Rossijoje permainų, 
bet tas tiktai mislis.

Jeigu Rosijoje invyktu to
bulas platesnis žmonių Rosijos 
apsiszvietimas, reik tikėtis kad 
Rossija su provincijomis butu 
savo rubežiuose ir turtingume 
skaistesne negu Suvienytos 
Valstijos Amerikos. Rossi jos 
vieszpatysteje visokiu gerybių 
yra invales, Rosijos vieszpa- 
tystetf žmones sveiki ir drūti, 
drustesni negu Amerikos isz- 
gelte. Yenkesai, nieko nesto- 
ka vien pilnybėje žodžio di
desnes apszvietos sukuria pra
žydėtu Rossija pasauli j; bet 
kad ta suvaržyta, tai iszjlossi- 
jos pajiegu naudojas kiti.

Rosijos, jauno svieto pajie- 
gas naudoja Amerikos turtuo
liai; iszsunkia jas Rosijoje 
užaugintos czion teip stiprei, 

! kad seni liektis neejo papūto
mis. Rosijos pinigą panaudo
ja pilnais glebiais Wokiecziai, 
o paežiai Rossi jai liekasi liku- 
cziai daugel be gabumo, nes 
gabesnis svietas nenorėdamas 

1 gint Rosijos suvaržjdu rūbe-
■ žiu neszdinasi svetur misly- 
. damas rast miltu kalnus. Ros- 
. sijos, paežius ruskius jaunus 
, vyrus pardavinėja Vokietijos

agentai in Tesu tyrus kur mi
lijonieriai aniems iszsunkia 
paskutines pajiegas, nes anie 

! isz ten kaipo sukontraktavoti
■ pabėgt net progos neturi.

Ka suteiks jubilejaus metas 
- Rossijoj, nežinom.

Senas Kapsas.

Kytras ligūstas.
Viename mieste gyvena . 

suaugės jaunikis: tas vaikinas ' 
nuo pat savo jaunysteles, meg- i 
davo lankytis labiausei vaka- . 
ruszkose, iszsigert, o jau su Į 
mergoms szokis, tai jo myli- < 
miausis įnagis. Atvykęs ameri t 
kon tokio pats budo prisilai, ; 
ke, baliuose szokdavo tiek su į 
visokioms ’ merginoms, kad 
ant jo keteros net drabažiai ] 
garuodavo. Amerikon atvykęs j 
isz pradžių da dirbo, bet daejo 
prie to, kad prie sunkesnio 
darbo aiptol ji nepriviliosi: 
jisai kartais gerai su kortomis 
iszloszdavo, kartais, teip nusi
zulindavo, bet prie szokiu vis 
galva pramuszta.

Berioksiodamas prie kazy- 
riu, daugeli naktų likdavo 
nemigęs, gėrimas, nedavalgy- 
mas pristūmė senkavalieri prie 
džiovos, kuri ji ne teip smar
kiai sugriebusi džiovina jau 
kelintas metas, bet dabar da- 
džiovino prie to, kad nabagui 
nemiela halei, ne baliuose ^ka
driliai, ne szokinimas gražiu 
mergų. Diktas ir pajiegus vy
ras, mislidams ligai nepasi
duoti; sirguliuodams, bet in 
draugyste kaipo ligonis ilga 
laika ant benefito nepasidavė. 
Sziame tarpe jau nabagas ture 
jo nors nenoroms benefitan 
kaipo ligonis pasiduoti, ir stu- 
boje sėdėdamas be kosėti lau
kiant kada ateis užbaiga neil
go pasaulej gyvenimo.

Ligūsto jaunikio testamen
tas.

Matydamas ligūstas kad 
neilgas jo czion likimas, sėdė
damas savo stubukeje prie 
fruntinio lango mislija.

Vot, matau kad jau neiszlik 
siu, ryt ar po ryt jau mirsiu: 
kaltas asz patsai, kad ne senas 
turiu mirt, mane des in graba, 
o liektis gyvent daug už mane 
senesni žili, kiti ir žili pliki. 
Viens tiek, mirt nebijau, bet 
kaip bus kad teip daug meta 
nepoterevau, in bažnyczia ne 
in spaviedelka nejau, szliuptar 
niai sako, kad spaviedelkos ne 
reik, bet kaip? Asz visai nemo 
kytas, tai reik ar nereik neži
nau ! a ha— eisiu ir bus gerai 
asz katalikas!..

Padaręs mieri eit in spavied 
ni, atsikėlęs nuo kėdės vaiksz- 
cziodamas po stubuke vėl 
masto:

In spaviedni eiti gerai, bet 
kaip dar surokuosiu visus tuos 
griekus \a per tiek metu pa
pildžiau? juk nežertas— mer
gos, kazyres, pesztynes, pasige 
rimai ir kiti visoki nusidėji
mai, juk ne ant jauezio skuros 
suraszyti ne galima: vot dary 
siu teip;

Kaip ir pailsės nuo rėkavi
mo trumpai kvėpuodama! sė
dėsi vėl ant kėdės, mostele ran 
ka ir mėgina.—

Kada buvai spaviedni? kun. 
klaus Negaliu atsimyti—atsa
kysiu. Ka sugrieszyjai ? kun. 
klaus.

Grieszyjau viską pildžiau 
kas tik pasisuko, kiek sykiu 
kuri grieka pildžiau nežinau: 

. nesugrieszijau tik kad žmogų 
neuzmusziau.

Apsirokaves senkavalieris 
1 teip, rado vieninteli būda isz- 

sispaviedojimo kada serga da 
vaikszcziodamas.

Ant ryt, nuėjės in spaviedi, 
s priselino prie senio klebono, 

ir spaviedojosi teip, kaip savo 
stuboje plenavojo. Prie spa- 
viednies pasipasakojo 
esąs biednas o da arsziau, 
metai džiovos pagautas, gydy
tis ne turi kuomi, tai rengėsi 
tuojaus mirtie.

Kunigas girdėdamas tokia 
spaviedni girdėdamas kad vy-

ras paezioje žiūrint drūtumoj, 
isz tikrųjų rengėsi mirti, jam 
kunygui iszsirode kad da be- 
viaik galėtu gelbėtis, bet bied- 
nas—pasirėmęs ant rankos mis 
lio: Nu isz tavęs nemenkas 
grieszninkas, bet kad neiszsiža 
dejai visko, tai vis da.... At
sisukęs klausė; Ar nepliovo- 
jai ant Dievo? O ne! Asz jie- 
gamasteli žinau kad Jezu 
Kristų žydai ryksztemis ir 
plosztakomis musze, atsake 
grieszninkas.

Kunigas uždavė pakuta, 
liepe klaupt ir musztis in kru
tinę, grieszninka peržegnoda
mas davė jam iszriszima.

Senkavalieris gavės iszriszi
ma ir, tarytum pasidarė ramum 
nes apsirokavo kad ir mirsiu, 
bet dabar velniu nebijau, 
jiems man mirus nebus lengva 
mane in pekla nutempt asz 
juos su vienu žegnones kry
žiumi nuo saves nuvysiu ten 
kur mulu ganiat. Ligūsta ret- 
kareziais iszeina ant ulyczios 
su linksmeniu veidu negu pir- 
miaus, bet rūkymo durnu na
bagas bijosi teip, nei pirmiaus 
priesz spaviedni bijojo isz pe
klos velnio.

Iszgirde pažystamuliai kad 
ligūstos pirmiaus bespaviednis 
o buvo spaviedneje pasitikę 
klausė:

Ar tai ir tu buvai spavied- 
nije? Nu tai kaip—ar tu misli 
kad tu neisi in spaviedni? ir 
tu teip padarysi. Ligūstos at
sako su dirstelėjimu pilno ra
mumo.

Duodasi girdėtis, kad klebo 
nas rūpinasi ligūsta senkava- 
lieri iszsiust kur in farmas, ir 
sako kad ten jisai da gali nuo 
džiovos apsigint, kasztu jokiu 
nebusią nes ligonis biednas.

Tas klebonas yra daugu
mam lietuviu savo geradejiste- 
mis patarnavęs, galima tikėt 
savo geradejinguma suteiks ir 
sziam liguetui.

Tas senkavalieris kartais 
žiūrint jau būdavo liektis ant 
krento monopoliu, tai būdavo 
žiūrėk randa sau szaltinius, ir 
nuo nuopuoliu iszsigelbsti: 
mat ir dabar jam gal da pasi
sekti nuo giltines dalgio iki 
kol iszsigelbet.

Senas Kapsas.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Pavogimas jaunos mer
gaites.

Isz Batumo in Odesa atveže 
dailia mergina Daniszeva, ku 
ria nusisekė atimti isz pirkliu 
gyvomis prekėmis.

Mergina papasakojo apie 
visas baisenybes, kurias prisė
jo perneszti jai kelionėj. Su
gavę pirkliai ja apgirdė kokiu 
tai gėrimu, nuo kurio ji už
snūdo.

Viena isz pirkliu gyvomis 
prekėmis pasisekė aresztuoti. 
Pas jin daug rasta nuodu.

Geras radinys.
Odesoj siuvėjos mokine Ne- 

czipurenko eidama gatve pa
mate, kaip vienas ponas pamė
tė ryszeli, ji tuoj pakėlusi su
gražino tam ponui, tasai ant 
gatves apkabino mergaite ir 
pradėjo ja bueziuoti.

Pasirodė, kad tame ryszelyj 
buvo 15 tukstaneziu rubliu.

Mergaites biedna motyna, 
tasai ponas dovanojo tūkstanti 
rubliu.

AkivosZiniosIszLietuvos.

kad 
keli

Už ižžaginiinn savo duk
ters.

Liepojaus apskriezio teis
mas pasmerkė tūla F rica Žub- 
re už iszžaginima savo dukters 
14 metu— ant 4 metu kator
gom

Geras mokytojas.
Uglicze, Jaroslavlio apskri- 

tyj, pieszimo mokytojas mote
rų gimnazijos iszžagino 14 me
tu mokine.

Jai einant nuo cziuožynes, 
mokytojas užsikviete ja in 
gimnazija, kame ant suolo ja . 
ir iszžagino.

Mergaite po tokios gėdos 
parbėgusi namon norėjo nusi
žudyti.

Ji— duktė vietinio turtingo 
pirklio. Mokytojas aresztuo- 
tas.

Joniszkis.
Sziauliu ap. Viena nakti ne 

užtikti vagis iszvoge isz Varto 
toju draugijos sankrovos pre
kių daugiau kaip už rub. Tai 
didelis nuostolis draugijai.

Kriukai.
(Sziauliu pav.). Neperseniai 

Butkuhu sodžiuje pasikorė 
jauna mergina Bringmonyte. 
Jinai buvusi insimylejusi in 
viena mokytoja, kurs iszpra- 
džios buk buvęs prižadėjęs ja 
vesti, bet paskui nebenorejes. 
Iszejo isz proto mokytojas Ed
vardas Knszcziunas, du metu 
atgal baigės “Saules” kursus 
Kaune.

Szilgaliai.
(Naum. pav.). Nesenei pas 

viena ūkininką, kurio vaikas 
sirgo, atsilankė nepažinstamas 
žmogus ir sakėsi, kad jis esąs 
gydytojas. Jo mat jau butą ap 
siklausta artimuose žmonėse 
ir kada jam parode ligoni tai 
ilga iszkarto iszpejo. Paemes 
3 rub. jis sveikas sau ir iszke- 
liavo. Tėvas susigriebė bet 
pervelai.

Ant pardavimo.
Namai ant trijų familiju 

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

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pa.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Grand Kapids, Mieli.
— Darbai neszlekcziause 

eina, nekurtuose szapose dar
bas mažna gaut.

— Parafijos reikalai po va
lei eina, nekurios draugystes 
nutarė sudėt kiek pinigu del in 
vedimo szilumos in bažnyczia.

— Patiko baisi nelaime p. 
J. Kailunus ant kampo Ha
milton ir Crosby uli. Motyna 
apžiurėjus stuba iszejo in bu- 
czerne palikdama namieje du 
mažus vaikelius viena 4 me
tu antra dvieju metu amžiaus, 
viresnysis bėgiodamas 
grineze 
kureis 
gulėjo 
karszti
to isz lovos pradėjo po grineze 
bėgiot liepsnose, motina tuom 
tarpu inejo mate valka lieps
nose ir apdegusi, tai tuojaus 
paszauke daktara, bet nieko 
negialbejo in trumpa laika nu 
mirė.

po 
užtiko zapalkas, su 

užkure lova kuriame 
vaikas anas pauto, 

tai kaip nors iszsiri-

Bentoil, 1’11.— Darbai 
slobnei eina, dirba tik puse 
czeso, ba po straiku daugybe 
žmonių privaževo, o kompani
jos ordelio gero negauna.

— Lietuviu yra apie 75 fa- 
milijos, isz tu visokiu atsiran- . 
da, del nekuriu gaspadineliu 
p. Baltruviene labai reikalin
ga ba per daug aluti trauke 
jagu nepaliaus tai neužilgio 
pribus.
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Musu Vienatine Lietuviszka Panka su kapitolu 175,000.0'1 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvaniįos. Užrubežini- 
kapitolas ^40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00

Mes priimame piningus anl paezedimo ir mokame no 
4-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in viris dali* 
svieto ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.

Musu Bankoje randasi tam tikra Bejentalna teipgi n 
l'žrubežiniu Provu kancelarija, kurios Kejentu yra pats 
P.V.Obiecunaa organizatorius tos Lankos.

Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Ban k os per 
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu 
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei. ffc^“PiningU8 
ant paezedumo arl*a kitokiu reikalu galite prisiusi per 
Express Co. arba pacztini MoneyOrden.

-t- IV AHf NOY CITY, PA
Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiv 

ir geriausiu Laivu. Siuncze Piningu! in tiesi, 
•’ales Svieto™ vie . p.wvMftV'T IF pupitw- . W w 
1 urie perinu# siuntė apie tai gerai žino.

Imluvda PoBlovicreue del tu ka nori savi

52fc 
25t 
52c. 
50e. 
35e.

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, LENC1UGEL1U, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ 
KALClKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KlERNE- 
TU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališkų

f*h UZKIKABZO -'BAUka IR “fclNKNNz 
VALANDA” IK PILNAI Of MOKA

■ BHIKK..^

pavesi!.

Del Draugysczlu pristatau pulkas Szarfas. 

u tas, Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir 1.1, 
bu kokiu nors reikąlp keliuk Szipkorcziu, 

l inipptiv ir t. t., ia>zykite j as mane o apla 
’cTsiteteisinĮraatsakvma.

mente. Geru RRnYV, vį&okįg ekHWB mašinukių, albumu fotografijoms gii 
MINIU UTAMU. 1MOR|SKU ir MAlDA-įNYGJU, visokiu gražiu POPIERIŲ grotnątoms rašyti si 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis gu druKuotais gpljnkuf konvertate TUZINĄ uz 
25c,, Btug, Perkupčlams LOUO uz ętl.tn UfTUViŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTA.' 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromls pusi, 1127, drūčiai apdaryta, st 

tprisiuntimu ?3.00, Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No i 
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą h* už 5 c, 
mąrk^ gausit II mi 456 pąYpi^ląls ly. naudingu daigtu. Ai 
gvąrahtUoju, Kad mano' tavoraa pirmos klesos, o prekės pigesnė: 
kaip kitur. Ordellus išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana 
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora datip* pigiau kaiu 
kitur. Kviečiu visus su ordeliaįs ir visliau pirkimais kreiptic: 

buo adresu; Mf & I HI & SCRANTON, PA

4
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Prusus 46 m

Umslito Rasztas “llckswa Valandi

Prieit tam pilnai nžsiniokeji 
ak ai titojei, kas metas aplalkt 
Jot ai.a puiku Kalendori.

1 Kas ka mill
Tris atsirado ant isztekeji- 

mo. Teip tris: poni Honorta 
Ciumalskiene, naszle, panna 
Darata Pasternokiute ir panna 
Antanina Kindibasinkiute.

Naszle turėjo keturesde- 
szimts ir asztuoniolika, ka pik
ti kaimynai suskaite isz viso.... 
—Burnele turėjo apvalė, kaip 
obuolis, rankutes puikios kaip 
volelis, kakla kaip stovyla nog 
lampos, kuna kaip katyleli....

Turėjo du namus po ne- 
basznykui bevaikiui vyrui. 
Viena randavojo žandarams o 
kitam pati gyveno su sena Ag
nieszka.

O koke szirdis buvo pas ta 
motere! Negirdėta jausli. Kas 
nedelia bažnytėlėje inmesdavo 
in dežiukia—viena knipki nog 
kelinu nebasznyko savo vyro

Mate jiosios geradejiste visi 
parapijonai, mate kunygas 
prabasezius nog altoriaus ir 
temino ant jiosios ponas Mi
kola Greblis, zokristijonas ir 
teip-gi sziauczius o priek tam 
ir locnynikas grinczeles su dar 
želiu, senas jaunikis.

Reike ir tai primyt, jog po
nas Mikola daugiau temino in 
jiosios melinas akutes ne kaip 
ant dežukes. Nėr ko stebėtis, 
jog po keliu tokiu sutikimu, 
susitikęs su naszle ant uliezios 
prakąlbejo in jiaja staezei:

— Ar poniute Ciumalskie
ne gerai verda ? Ka ? "

Naszlei szirdis sudrėbėjo.
— Ar gerai?— nusijuokė 

gailingai.— Mano nebaszny- 
kas numirė ant sutukimo szir- 
dies!....

— Ar tai teip poniute jin 
maitino!? Na, na....

Akis jiam pražibejo—ir da- 
dave:

— Ar žinai poniute Ciu
malskiene?., Mudu sutik
tumėm poroje puikei...,

— Gerai kalbi, ponas Mi- 
kole.... Ka-gi žmogus daugiau 
geidže ant svieto, kaip ta, ka 
suvalgo ir iszgere?!

— Teip! priduoda tai žmo
gui pajėgas del duszios ir kū
no.

Poni Honorata apžiurėjo 
gerai kuna zakristiono ir pa
misimo sau:

— Visos kelnes mano ne
basznyko tiktu ant jio kaip 
prilipytos.

Po tam pridūrė garsei:
— Praszau ryto ant piet, o 

persitikrinsi ar moku virti ar 
ne.

— Bucziuoju szirdele po- 
niutse. Atejsiu....
-kaip rodos atsiras ir daugiau.

— Žinoma!.... Bus ir sriuba 
kepsnis szutinti kopūstai, pi- 
rageliai irt. t.

— Del Dievo!—suriko zo
kristijonas—atejsiu! atejsiu li- 
gei dvilikta valanda!

Ir kas gali žinot, gal ir bu
tu sueja in pora, kad 
nelaimingas knipkis!

Naszlei laike virimo sriubos 
atėjo nelaiminga mislis.... isz- 
nesze isz kambarėlio kelnes 
nebasznyko o sukretus kelis 
kartus mislino, kaip tai pui
kei tiks ponui zokristijonui. 
Ir sztai kokiu tai stebuklu nu
puolė vienas isz knipkiu in sto 
yinezia sriuba L...

Nepatemino tai sveczias.... 
net po penktam szauksztui isz- 
eme isz burnos.... knipki!

Man< gyminaite M. rijona Petka 
naite paeina i«z Suvalkų gub., Mau
ra eterio pav., Zipliu grain*', 
tai kaip ameri <e, pirmiau 
Hoobick Fall’, N. Y. turu 
reikalą ji pati ar kas kitai 
duot žine ant adreso:

Wtr. Szvidas
Box 642 Depue, III.

na isz Suvaiką gub,, Mariamprles 
pav. Weiveriu gmino, Papiltu kaimo 
j metai kaip amerike pirmiau g)veno 
Sorantone o dabar nežinių kur jio 
pats ar kas kitas praszau duot žiūr
ant adreso.

M. Mertinaitis
418 Elizabeth s‘. Grar d Rnplch M ch

Geradejyste Visiems žmonėm si
g."X)°nCT°S; Philadelphijos Medikai Klinikas

Ka raszoi

Panna Kolumbia Amerikos dievaite, 
Garbinama ant viso svieto panaite, 
Jiosios tėvukas yra “Uncle Sam,” 

Kuris nesibijo jokios karalistes bi dem. 
Amerikoniszka karūna visi paguodoje, 

Kožnas amerikietis szirdije jaja neszioje, 
Ir mes jiaja guodoti nepalaukim, 

Szitam laisvam sklype jiaja guodokim.
— Kur dede Samas?

— Ar-gi kas mate panaszio 
atsitikimo?— suriko — tie j e 
knypkei mane visur persekio- 
je! Dežukeje bažnyczioje, sriu
boje....

Poniai Ciumalskienei net 
kraujas iszsimusze ant veido,— 
o ponui Grabliui atėjo giluk- 
ninga mislis in galva!

— O kad tave!—tare in sa
ve.—Poną Dieva apgaudinėja, 
o ka darytu su vyru ?

Suvalgė gardus pietus 
pabaigai, iszsikalbejo jog 
būti ant krikszto ir du re
duris, idant daugiau jau ne 
sugriszt.

sados atsinorejo turėti mesiny- 
ka už vyra, idant nesulaužtu 
jiai kada kauleliu.

Hg 
turi 
per

Panna Pasternokiute siera- 
tele, antra kandydatka ant isz 
tekėjimo buvo gymus, kaip 
kalbėjo, mete tūkstantis asztuo 
ni szimtai... .tam, tam devin
tam, turėjo, teip-gi puikia 
szirdele! Paskolino savo var
gingai gyminei likusi turteli 
po tėvui ant 16 procento ne
reikalaudama jokios paran
kos. Padare tai isz geros szir- 
dies. Priek tam turėjo api sze 
szes pėdas dydžio ir lengvai 
galėjo pakelti su viena ranka 
kareziu rugiu!

Atsitiko karta, jog ponas 
Adatėlė, kriauezius, paregėjo 
per langa, pundą bumaszku 
kurias panna Pasternokiute de 
jo in szepukia—ir insimilejo 
in jiaja pasiutiszkai! Tuojaus 
ant rytojaus po piet, atsiklau
pė priesz jiaja, sudėjo rankas 
kaip ant poteriu ir pasmaukė;

— Daratele, patogi panai
te! buki mano pati!

Ant nelaimes! “Panaite” 
dirstelėjo szaltai ant jaunikio 
kuris buvo vos ketures pėdas 
augszezio tarė jam:

— Dydele tai del manias 
baime, ponas meisteri! nes pa 
sakyki man, kur asz ponuli 
padetau jago ejtau pasivaiksz- 
eziot? Ar in kiszeniu ar in ma 
no rankini krepszeli?— Vyges 
ne turiu, tik lova.... o del to 
kios moteries kaip asz, reike 
szmoto vyro, ne kudyki kuri... 
va teip..,. galiu pakelti už kal- 
nieriaus ir iszmesti per duris 
kaip pundeli sziaudu!

Ir bambt, iszpuole!.... Po
nas Adatėlė pasijuto gulint 
ant slenksczio ir uždarima 
smarkei duriu!..

Kurgi žmogus pirmiausia 
nusiduos jago turi koki nuliū
dima, jago ne in karezema ant 
užmirszimo savo vargo? Pas 
Mauszku subatos vakara suėjo 
visi tris atmesti jaunukei per 
tris kandidatkas in stoną mote 
ristes.

Alutis iszriszo liežuvius, vie 
nas kitam pradėjo apsakinet 
api savo nelaimes—ir kas isz 
to iszejo?

Klausidamas apsakimo api 
ponia Ciumalskiene užsidegė 
ponas Adatėlė.— Mesinykas 
Gramozdaitis net suplojo del
nais, kada iszgirdo api Paster- 
niokiute—o zakristijonui net 
nosis susisuko kada iszgirdo 
api giara kukarka ir jiosios 
stebuklinga virimą pannos 
Kurdibasiukiutes!

Visi tris taji vakara iszsis- 
k irstė kožnas pilnas misliu ir 
paslaptu užmauimu.

O gal užklausyt kokiu ? Ha, 
ha! Iszdave juosius kunygas 
prabaszczius atejnanczia Nede 
lia skaitydamas nog pamoks- 
linyczios sekaneziai;

“Mikola Greblis su pana 
Antonina Kudribasiute.”

“Juozas Adatėlė, kriauezius 
su pilna Honorata Ciumalskie- 
ne.”

‘fGrigorius Gramozdaitis su' 
pana Darata Pasternokiute.”

“O kas dažinotu api kokia 
perszkada, praszau duoti žinia 
in ezionaitinift parapije,”

“Už duszes czisczluje pra= 
szau sukalbėt tris Teve muso 
ir t,t.”.

Tai-gi visi gavo ta, kuria 
geide ir milejo! .. O kaip gy
veno po susiporavimui, tai ne
mano reikalas.—

Rasze F,W,8,B,

Mano brolis Antanas Danauskas 
tris metai adgal gyveno Brooklyn, 
N,Y« o dabar nežinau kur jie pats 
ar kas kitas praszau duot žine 
adreso;

Ant. Damauskas
Box 98 Eleanors,

> Antanina Kurdibasiukiute, 
• trecze kandidatka ant iszteke- 

jimo buvo tai tikra lelije!—
■ Szvari, puikaus sudėjimo, ne

drąsi mergaite. Radosi ant 
tarnystes per penkioleka metu 
pas grofiene kaipo kukarka. 
Buvo tai kukorka, kokios ki
tos panaszios nesirado, 
ka iszvire, tai tinkama 
del dievaieziu!

Insimilejo, in jiaja 
Gramozdaitis— (žmonis 
jo, jog turi kelis szimtelus) — 
buvo tai mesinykas. Nuejas 
pas panna Antanina iszreiszke 
savo meile ir konia likosi 
ymtas.

Bet kas isz to ?— Karta 
puikiu pietų, teip kersztai 
dekavojo ir suspaudė panna 
Antanina, jog net iszsuko ran
kele.

Daktaras sutaisė viską kano 
geriausia—bet pannai ant vi-

kada 
buvo

ponas 
kai be

po 
pa-

Barbora Gauranskiute paeina 
Kauno gub. Szauliu pav. Papilės 
para, girdėjau kad atvaževo in ame- 
rika praszau atsiszaukt ant adreso.

Ant. Knabik
Box 175 Cuddy Pa.

Mano pažystami Mateuszas Baroza 
ir pusesere Ona Mielnyke, paeina 
iež Kauno gub., Raseinių pav , Aržul 
ku para., skruzdines kaimo pirmiau 
gyveno Philadlephijoj o dabar ne
žinau kur, jie pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso; (to 9), 

Kaz Biksnius
Box 522 Thompsonville, Conn.

Tamoszius Bozikaa, gavau nog jo 
gromata bet pameoziau tai praezau 
vela atraezyt: (g oy)

P. Misiūnas
Marquette M'oh.

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

G. Ramanauokas
126jManton st. Philadelphia, Pa.

Cuddyje kuįia su kurnu 
tikau, 

Tuojaus vyrui api tai prane- 
szinu, 

Tasai diržą atsijuosę nog saves 
Buvo smagei kelis davės.

Gerai ir padare, - 
Jog kaili iszpere,

Ne reikėjo kitiems darželus 
naikyt,

Bet padorei per balu užsilai
kyta

Mat toji bobele savo vyra la
bai niekinu,

Aploję da ir priesz svietą nie
kiną, 

Tasai bobai szimta pąjiko, 
Ant ko greitai ir sutjko, 
Su kurnu dabar gyvena;

Savo gymines tuom paniekina- 
Saugokytes nog tos poreles, 

Gal užejt ant jus nelaimes 
invales, 

Tolinkytes kaip nog pavietres, 
Ypacz tosios rakales.

Kūmai nog kūmos atstok, 
Priesz dora vyra ne kovok, 
Nes už tai bausme apturėsi, 

Už nusidėjimus gailesi.

Mano draugas Juozas Pudzuveli 
paeina i-z Kauno gub , Raseinių pav. 
Tauages volos., Lengveniu kaimr, 
pirmiau gyveno Cbioige, teipor-gi ir 
mani drauge Marijona Naujokaite, 
paeina isz Vitkaioziu kaimo prat-zau 
atsiszaokt ant adreso:

J no. Barszketis
Box 221 Burdin-, P*

Mano draugai Alrkaandra R >da- 
vioze paeina isz Kauno gub, R el
niu pav. D guoziu ka mo pirmiau gy 
veno Export Pa. apie 4 me a' kaip 
isztenai iezvnživ^ girdėjau in Piitsto 
ra turiu svarbu reikalą praszau atsi- 
szaukt ant adieso;

Wm. Smith
Buk 341 M o. Don Id Pr.

Ma >.o put bro 1 r, i Juozas ir Petrai- 
Tvorona o^ei, ir draugas Alekiandra 
Stariuka-, paeina isz Kauno gub. 
Szauliu pav , Bai o rales parap., jie 
pats ar kas k.tas praszau duot žine 
ant adreso:

Jos. Tvoronaitis
Box 303 Manchester, Conn.

Mano pažystama Franoiszka Z bu 
rieoH pu tėvais Ridnuke ir kurnu 
Wiezumirt<ku visi paeina iez Kauno 
gub. Panevėžio pav. Ri/nlina 
jie pats ar kns kitas praezau 

' žine ant adreso.
Auiela Bielauskiene

5 Lirooln st. Brighton, Mass

į ara. 
duot

Gausybės žmonių, per daktarus kurie yra Kllnikę, apturėjo sveikatą- 
išsigydė: Philadelphijos žmones nereikalauja papulti kur nors j apgaviku 
rankas arba menkos vertės daktarpalaikiu; kurie apsiiną o neguli išgydyti, 
nes Philadelphijos M. Klinikas visiems pagelbsti kurie čion tik kreipėsi.

Plilladelphijos žmones yra laiminai, turėdami savo mies- 
tę tokj garsu geradėjinga Kliniką, kuris pasekmingai, teisingai, greit ir ge
rai, kad apsinm, tai kiekvieną serganti išgydo; todėl, kad čion:

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

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

IDANT IK LIETUVIAI ŽINOTU,
kur atrasti tikra pagelba sveikatai, kaip Philadelphijos, Pa., teip iš kitu 
miestu, tad nutarta pranešti per laikrašti, kad pribūtu ar atsišauktu, o visi 
kurie trokšta apturės sveikatą ir visokias rodąs lietuviškoj kalboj Ir, bus 
išgydyti nuo: skaudėjimo kaulu, sąnariu, strėnų, krutinės, pečiu, ranku ir 
kojų. Nesveikumo viduriu ir inkstu, žarnų ilgu. Nusilpnėjimo, sunkaus 
kvėpavimo, nervu, slaptu užsikrečiamu ir nuo išdykimo ligų. Blogus sap
nus, kosulio, širdies ir galvos ligų. Teip-pat motcriĮ, skausmingas 
menesinęs, gumbo ir visas kitas ligas, kurios tik atsiranda vargintu i žmonių. 
Gydome kaip gviežes teip ir užsenejusias ligas. Tu ar tavo pažysta
mas, nepaisek kad tau niekas nepagelbėjo, neatldeliok, bet pribuk ar atsi
šauk, busi išgydytas, jai dar galutinai mirties neapimtas. Kam mokėti 
apgavikams daug kartu po dešimts doleriu už kvarbuotą vandenį; kad Phi
ladelphijos Medikai Kliniką suteiks teisingas giynas gyduoles naujausio 
sutaisymo už mažą atnagrydyjlmą, išgydys.

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

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

PHILADELPHIA, PA.

Mano gymines ir pažystami And 
rius Aukeztakaluis, isz Rutkiszkiu 
kaimo, Jonas Žilinskas isz G tbiuvBt- 
kaimo, ir Rože Ruseokiene isz 
Ievos gmino visi isz Suvalkų 
praszau ateiszaukt ant adreso:

T. Rugienius 
Box 35 A E ist Granby,

Jau tik Koldeli ne kurie isz 
proto iszejna, 

Jago in suda atsiskirimo jesz- 
koti ejna, 

Badai terp keliu poru nesuti- 
f kimas,

Ar jum reikalingas tas atsis- 
kirimas ?

Sutikime gyvenkite, 
Kvailaut palaukite, 

Tas ant giaro ne iszejs, 
Tas noras isz galvos iszejs. 

Ne užilgio in tenais pribusiu, 
Viską gerai isztirinesiu, 

O tada pąrodins visiems baika, 
Kada Koldeli girdėjo Tara- 

daika.

Adomas Trioy, 18 metu adgalios 
gyveno M. h inoy Cuy ir prigulėjo 
in Lietuviszka bena ir graj>no ‘‘Sl d 
Trarnbona” po tam iszvažiavo api- 
Skrantus. Prigulėjo 6 Jmetus ameri 
koniszkam vaiske apie [10 m. adga- 
lios ir daugiaus negryžo. Yra sakom* 
kad ir dabar priguli prie vaiskovos 
kapelijos ir randasi Plateburge, N. 
Y. kazarm'joj. Jio pnjeszko 
Tegul jis pats ar kas kitas 
duoda žinia ant ad e o:

Laureroe Trsoy,
Lack, Co. Old Forge, Pa.

Puikiausia
Užeiga Del 

Lietuviu!
---- o----

Ir sveitingiaiisias 
priemiinastlel visu 
kur ra-site gardi a

Arielkele,
AIu ir Cigaru.

Teip-gi Sale del Zobovu ir t

Mano drangai Antanas Simanas ir 
Baltras Levouukai paeina isz Suvai
ką gub. Mariaupoles pav, Mikalisz- 
kio gmino Plutiszkiu para. Jestrakio 
kaimo pirmiau gyveno Brooklyn, o 
dabar nežinau kur jie pats ar kas ki
tas praszau duot žino ant adrero.

Ant. Maioiokevioz
1652 N. Wabansia avė Chioigo 111

K.tawko SiK'S.a
•BALTRAMIEJAUS NAKTIS'

Yra tai romanas, tikrosios meiles, 
prancūzu svarbus tikejimiszki ginezai.

Labai indomios karalių, vyskupas, 
ir kunigu paslaptybes.

Iszskerdimas krikszczoniu tik viena 
nakoze 60 tukstaneziu. Paryžiuje ir 
dvieju mirsztancziu kalba—bedievo 
ir kataliko ir kaip brolis, broli del 
karaliaus užmusze.

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

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

Siuncziant orderi, adresuoti: *

J.NaujokasL2r4ooG^ndNStY.

PRIĖMIMO ADINOS: nuo 10 iŠ ryto iki 4 vakare. Utaminkals Ir Pėtny. 
čiom nuo Imos iki 9niu vakare. Šventadieniais nuo Imos iki 4tal po piet.

Vietoje mokėti už didelius apgarsinimus, kurie negydo sergančiu; tad Phi
ladelphijos Medikai Klinikas, moka už chemikalus gyduolėms, kurios iggy- 
do sergančius. DK. ALEKSANDRA BROWNE, Supretend.

Visi krlkžčlonys, ne žydai.

Smoking

•CXTAZTOJiACCO

l ipažinstas per Visokias Tautas kaipo Geriausias, 
Igio Supjaustytxs Tabakas. Galima pirkt 

FiveBrothers’ Tabaka Visuose Sztorose Visur

Pnrsidiu da po 5c .]r Oc. Pakeli.
Ne senei Vanameje buvau, 
Tris placziausis ten atradau, 

Viens dydelis du nlaži, 
Protu neatstoję veži.

Kada pede gauna, 
In karezema ejna, 
Viską jiiralebauna, 

BlačžėS Ausis galina. 
Ka piningu jau ne turi, 
Po langais sustoja žiuri, 
Ar alaus kur nematis, 
Ar kas neužpundis.

Prie karezemu baczkutęs ry- 
■įlppja, '■

Nosis ip kiszia in skyles vuos- 
tipeję,

Po užpakalius isz piktumo 
slankineje,

Ąpf pĮ-ąejgiu užsipuldineje, 
Mporteiei sneįvftldykih 
Daugiau to ne4arykit, 

JJa kaip ant jus varanta nu
pirks, 

Tai ir p]aęzes ausis nukirps.

Mainiersville atsirado telegra
fistas,

Ka be 4r»to leįdže, telegrafą 
mistras,

Ka žmonis suvedžioję, 
In klaida vedžioję.

Tokio reike saugotis, 
Ir nog jio szalinfis, 

Ne klausyti, 
Isz grinezios iszviti.

Ant kupros telegrapa uždėti, 
Tegul Lietuvei žinosi, 

Tegul proto mokinasi;
Su apgavikais ne užsideda, 

Isz ko paskui turi beda, 
Ir geda.

# # »
Kaip invalei yra pinygu, 

Tai atsiranda visokiu nieku, 
Vienas sztant kavalierius, 

Užprasze patinstamus ir kelis 
biznierius;

Nupirko baczkute aluezio, 
Ir goreziuka sznapsuczio.
Kada jau gerti pradėjo, 

Sztai žinia linksma atėjo, 
Kad grinorka atvažiavo, 

Tuo pameti sveczius savo. 
Užsidėjo bertaini su alum ant 

pecziu,
Iszsižadejo savo sveeziu, 

Nuguglino pas grinorka, 
Kad tenais pakelti jomarka. 
Butu ir sznapsuka paemias, 

Kad tiktai butu galėjas, 
Nes palikti turėjo, 
Ba neszti ne galėjo.

Anglikai juoku turėjo, 
Kaip neszanti alų regejo!

Tai mat, kokiu jaunikiu Sze- 
nadori randasi,

Kaip tai kvailiszkai elgiasi!

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

a< Didžiause Lietuviszka Agentūra. Kantoras Bankinis 
ir Fardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linijų.

323-235 W. CENTRE ST..

The American Tobacco Co.

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas: Worth 2822.

BISCHOFF’S
2S7 Broadway

New^York, N.
Kas reikalauna teisingo 
patąrnavlmo )r nori Idant 
Jo reikalai liktu greit, 
tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini '■

Namu
Uždėta 184Sm.

Pinigus siunczipie in Kraju kuo greieziausei.
PinigUP Y’su kfasztu iszpiainome pagal knygą.
Pinigus priimama ant procento ir iszducdame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz 

Krajaus už pigiause preke.
Pąszpprtus fiel keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami 

jokiu poperag,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojijua Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

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

Garsiu Lietuviszku-Leukiszku Vaistu
Egiutero No 1. 25c.
Egiutero No.2. 50c. 
^mijecznik 25c. 
Gumbo laižai 35c. 
Meszkos Mostis 25c- 
Trejanka 25c.
Liuimentąs Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio25c. 
Liepiu Balsamas 25c. 
Antylakson del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo

Kirmėlių 25c.
” nuo Kumeliu del 

suaugusiu35c.
Vanduo nuo Akiuskaudeji 

mo 25c.
Ugniai raukią •. 25c. '
Skilyip Laszai - 25c. ’
Gyd. užlaikimui Viduria- l 

vimo ir Kruvinosios 75c I Del Visu
“Uięure” arba gydymas' Kentejimu ir Skaudėjimu.

RiH’iątyzmo - *3.50 ----------
I Gyd. del nemalimo Pilvo Geriause gyduole del skaudėjimo 

(50ę ; Galvos,Kataru,Pecaiu, Krutinės 
Milteliai apstąbdyniui , ^zonosįe, Knmatizmo, Szalczio,

Galvos skaudėjimo 10c. Nuralgija irnukandima visokiu 
Laszai nuo Imantu , vabalukiu.

skaudėjimo - 10c. Pasarga: Kas nori parsitrauki 
Mostis nuo gedimo >r gyduoles per ekspres turi atsiusti

prakaitavimo Kojii 25c. $1 iszaugszto. o už kitussiunezi- 
Geležims sudrutintojas ame per c o.d. Mažiau negu už.

sveikatos _ - 50c. £ j vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
Vąiii(aa nutildymui \ aiku kasztus apmoka )>ats apturejaa

25c. , Siimsilamas piningus per Money 
Vaistas nuo Papąuto Oredr visada paduok tlL—

Corp Cure 15c. Į ai iku savoadresa.

' Gydiiolis nuo Grippo 25t 
Blanku apsangotojai 
Muilas Plauku saugotoje.

10.
Milteliai nuo Kepenų 3.5c- 
Valytojas Plentu Praba 

žiuose - 
Rožes Balsasias 
Kinder Balsanias - 
Bolivians Laszai -

‘ Svelnitojas 
Kraujo valytojas J200 
Nervu Ramitojas $1.00 
Egseuia arba odos uždegi 

mas pas Vaikus $1.2.- 
Groblevskio Pleisteris

(Kasztavalo) 25t 
I Pamada Vaikams 25c. 
.' L’chotyna uuo skaudejim#

Ausise 25o 
Gyduoles nuo BiemensA 
Vengersko Fixate* 'dd

Uru 15a 
Inkstu Vaisias (mažesne)

Inkstu Vaistas (didesne) $1 
Akines Dulkeles - 50t 
Gydimas nuo uždegime 

Dantų arba abelnei 
skausmo ir skurbutis $1 25 
Gyduolių ir mostu nog 
Parku ir Niežu (2.00 
Gyduolių ir mestis nog 

. i Dedervines $2.00 
tikra ir Gyduolių nuo Paslaptingos

Ligos |5.00

F. V. OB1ECUNAS & CO.
[ALL NATIONS EEROSU HANK]

Cor. 12-th & Carson Sts. 1‘ittsbnrg, Pa

Adventuos* 
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įsiems
lijos Medikai klfnikas^
.•taros kurie yra
es nereikalauja ĮiapulU'kur ■«?.% 
•ktanialalklu; kurie
s visiems pagelbsti kurie faįfjS 

Mes yra laimingi,^.’ 
aka, kuris pasekmingai, teisina;
serganti iįgydo; torlsį w 
daktarai specjalistai dark 
gerumas užtikrinta visiems; ls p 

1 Klinikas, yra Įiaties pLJjl 
-legalizuotas.

1 LIETUVIAI ŽINOTŲ, 
totai, kaip Phlladelphijoe p, 
per laikrašti, ka.l pribūtu ar atoįj?i 
j Ir visokias raks lietuviu,j įT^ 
llu, sąnariu, strėnų, krutinffrfl, 
r inkstu, žarna ligų, SusilS “* 
akrejlamu ir nuo iždvktaoK'^, 
OS Ilgu. Tcip-imt n'rotm’ 
tas ligas, kurlostikatslranihrįė-  ̂
ižsenejusias ligas. Tu „r , pęų 
as nepagelbėjo, neatbleliok bet&rv1. 
galutinai mirties neap imtas tį.4': 

ešinils doleriu už kvartai, tįjį*! 
suteiks teisingas grynas įjJJki 

y j imą, išgydys. "*
kari gali būti IŠGIDTTaj

uk ant šio adreso visada'

LPHIA MEDICAL Cte 
>T., tarp 11 tos ir 12 tose.?'1 

LADELPIHA, PA.

10 iš lyto Iki 4 vakare.
re. Šventadieniais nuo imoe

įgarsinimus, kurie negydo
, moka už chemikalus gyduolę C?': 
ALEKSANDRA BROWxj £ 
ikščionys, ne žydai.

Ka raszo isz Lietuvos.

)BACC0
Visokias Tautas kaipo Geria 

tas Tabakas. Giliui pįį

Tabaka Visuose Sztorost Vs

po 5c. jf 0c, P‘k-

merican Tobacco Ca

Adventuose užėjo asztri žie
ma, per dvi nedelias snigo, ir 
puste, sniego privertė daugy, 
be. Laike tu dvieju nedeliu 
kaip gromatose pažystamuliai 
raszo niekas isz savo gyveninio 
judintis kitur negalėjo, reik 
tik sniegai kasinet.

Už kunigo Senkaus pavog
tus pinigus Mariampoleje tiri- 
nejimai eina tolyn, kas pavogė 
jokiu budu patyrt nesiduoda.

Jaunuomene strimagalviai 
isz Lietuvos bėga in Amerika 
piragu jieszkot, liekasi seni ir 
silpnueziai, taigi atėjus liosam, 
jima in vaisku ir tuos, kurie 
žiūrint negalėtu tikti, bet kad 
skaitli rekrutu dapildyt reik, 
tai dapildo nors netinkamais. 
Antri metai akrutai per liosus 
jau teip žveriszkai nesielgia 
kaip kad praeiteje elgdavosi,

Pirmesniuose laikuose, akru 
tai pridirbdavo daugeli paiky
bių, sužeidimą, vogimu ir t. t. 
bet dabar to nėra, turbut in 
protą jauni pradėjo ateiti ir 
bjaurybes nustoja veiktis. 
Nesitikėtas gyvenimo už

baigimas.
Szone Mariampoles, link 

sauleliaidžio už szeszupes, yra 
priemiestis miesto Mariampo
les teip vadinamas Tarpucziai 
t. y. kaimo Tarpucziu sodybos 
kurias dabar apsėdės tirsztai 
biednesnis svietas katalikai, žy 
dai ir t. t. kuriems mieste ran- 
davojimas stubu per brangus, 
neprieinamas, tai tie gyvento
jai grūdasi, stubelias statosi 
Tarpucziuose ar Degucziuose.

Tarpucziai, reikia sakyti tai 
lizdas yra vagiliu ir davatkų 
nors yra ir geru žmonių.

Ten szale senoviszkos židau- 
kos Lejes sodybos, yra sody
ba a. a. mirusio Jono Žilinsko 
apie su pora margu žemes; ant 
tos sodybos yra 12 stubelnin- 
ku kurie moka pleciava apie 
po 12 rub. metams.

Tarpe biednu stubelninku 
turėjo savo stuba su dviem ga 
lais vienas senas apie 40 m, 
kavalierius Antanas Juodis, 
kursai buvo pasiturins nes 
apart savo stubos turėjo iszda- 
ves ant procento apie -įOO rub 
iw.
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tuojaus Urszule nubėgo atlan
kyt o po to bego pas kunigus 
kad skubintus! eiti pas Anta
ną isz spaviedot.

Pataikė mat duot žinot kuui 
gui Petrauckui kuri ten kiti 
vadina (Petrauckucziu.) Tas 
kunigas prie pinigu godus ir 
mitras po iszspaviedojimo klau 
sineja Antano kaip jisai tur
tingas, Dažinojas kad Anta
nas turi graszio ir stuba, tuo
met kalbina ligoni kad mirda
mas paliktu ka turi ant kuni
go Petraucko ranku, jisai už 
tuos pinigus grąžei palaido- 
ses, o reszta atiduos ant ubagu 
namo. Antanas ta padaryti 
pažadėjo, bet liepe palaukt; 
nes žmogus mislio pasitaisyti.

Nu kad palaukt liepe tai 
kunigas ir iszejo.

Sztai nueina Antana aplan
kyti Amerikone boba teipgi 
pusdsvatke ant kurios žemes 
stovi Antano stuba, besikal
bant Antanas paraszyti viską 
testamentaliszkai ant vardo per 
maine savo nuomone ir sutarė 
Amerikones, ir kam palieps 
po smert pinigai bus iszdalyti, 
o stuba teks Amerikonei kuri 
užmokės 180 rub. ir liepe tuo 
jaus atvest in szpitole rejenta 
suraszymui tastamento. Pas 
rejenta eit sutarta ant ryt 7 
dien. Gruodžio 1910 m.

Tuojaus davatka isz Tarpu
cziu Urszule apie tai davė Hi
ne kunigui Petrauckui kursai 
7 dien. Gruod. capu nubėgės 
pas ligoni bare kad ansai pa
žadėjęs paraszyt jam kunigu 
viską o dabar raszans Ameri- 
kanam ir gazdino net kad teip 
darydamas sugrieszins o griesz 
nam dangaus nėra; galu gale, 
per dvi dieni belde kunigas li
gonio galva, ir perkalė kad 
pinigus visus atiduot kunigui, 
o stuba aprasze ne ant kunigo 
bet amerikonams pardavė už 
180 rub. Kunigas buvo nekan 
tautas kad stuba pardavė pi
ginus negu verta, ir žadėjo isz 
jos padaryti ubagu prieglauda 
o kad pardavė tai po prieglau
dai. Kunigas bare ligoni už 
sumainyma žodžio, no bet kad 
netenka stuba tai už stuba pi
nigai ir visgi viskas kunigo.

Paszauktas ip szpitole rejen 
tas Kočiotas nurodė, kad tun 
būti aktai du. vien..

reike raszyt dar Tastamentas 
kad kunigas Petrauskas apart 
paimtu nuo ligonio krutinės 
180 rub., turi tiesa paimti ki
tus visus koki randasi pas ka 
paskolinti.

Tuom tarpu kunigas digu- 
riuoja kad raszyt o rejentas 
Kociolas gavo žinot kad jo 
kanceliarijoje lauke daug žino 
niu kunigui sako: “Ksieže wi- 
dziž w czem jest interes—ja tu 
w szpitalu pvzy Waszym ak- 
cie siedząč moge tam wiecej 
tracič uiž tu zerobic. Spiesze 
do swojej kancelaryi waszy 
akt ulože u siebie, a w szpita
lu pszeszytam, swiadkowie 
podpisza šie in skutek bedzie 
ukonezony.”

Kunigas ant 6 sutiko nors 
su nesmagumais, nes daktaras 
szpitoles Szv. Margarietos pa
sakė, kad ligonis vargei ryto 
sulauks, bet ne ka buvo dary
ti.

Visi isz szpitoles iszeidinejo, 
buvo tai sereda, diena Mariam 
poleje turgava.

Vakare apie 7 valanda re
jentas Kociolas pasiuntė žmo
gų pas kunigą kad ateitu in 
špitole, testamentas gatavas 
tik reik paraszui kunigas turės 
tiesa prie visa Antano pinin
gu-

Tuo'aus atėjo rejentas su 
svietkais ir gatava tastamenta, 
Antanas led kvėpuoja rejentas 
perskaito tastamenta viskas 
gerai, bet būdamas rejentas 
atsargus, žinodamas tiesas pa
klausė kunigo Petraucko—

“Kunige kas paskutiniu Į 
kart ligoni spaviedojo ir pas
kutinius sakramentus suteikei

Asz kunigas Petrauckas at
sake.

Rejentas numėtė in szalin 
gatava tastamenta sakyda
mas—

“Mano darbas per niek, ant 
Jusu vardo tastamentas raszy- 
tas bus negeras, turiu laikytis 
tiesu, raszytis negaliu, sztai 
rejentinis kadeksas, paragra
fas ne szitas, skaityk guodo- 
jams kunige pats!”

Kunigas pamatęs kad rejen
tas laikosi tiesu, perkalbėt ne 
kaip nesiduoda, atidėjo ik ryt 
žadant ant kito kunigo tąste- 
menta padaryt kad tik pinigai

NOG VARGSZO LIG TURCZIAUS.
Amerike žmogus gali dastoti visko, jago yra paezedus ir 

darbszus. Sztai James A. Farrell, kuris aplaiko szendien 
algos 50,000 tukstaneziu ant metu kaipo prezidentas United 
Steel korporacijos, yra 48 metu senumo, dirbdamas prie plieno 
dirbtuvių nog 16 metu. Pradėjo dirbti už 5 dolerius ant ne
dėlios fabrike New Haven, Conn, kur gynie. Toliaus pasili
ko dažiuretojum fabriko, toliaus persikėle in Pittsburga kur 
užsidėjo milžiniszkas plieninis trustas ir likosi iszrinktas juo- 
sios prezidentu. James Farrell gyvena Brookline. Y ra pa- 
cziuotū turi du sūnūs ir tris dukters. Dirbo kas diena kaip 
kada po dvileko valandų._________ _________
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-pernai sodyba 
pardavė kokiems seniams 
Amerikonams, tai sykiu perė
jo ir visos stubeles globai 
Amerikonu kuriems mokestis 
plecevos priklauso, tai ir An
tanas papuolė su pleciava Ame 
rikonams.

Antanas gyveno sau vienu 
vienas vienam stubos gale, o 
kita gala turėjo iszrandavojes. 
Antas buvo isz gyvenimo pa- 
bažnas žmogus t. y. davatko 
rius ir stiprus skupuolis; An
tanėlis gulėjo ne lovoje bet 
ant prico isz lentų, sugrensto, 
Antanėlis maitinosi visad tru
puti prabaltytoms kruopomis, 
mėsos szmoteli kad pirktusi, 
niekas nemate kad kruopos 
neprarugtu indedaves kokius 
ten akmenėlius laike, ir nepra 
rugdavo keletą dienu; jo tik
ras maistas, tai buvo duona, 
žali kopūstai ir kruopos.

Rudeniop pereita meta, lai
kėsi 5 kiaules, ir paszerejas 
rokavo parduodame uždirbt 
bet kiaules atpigo ir, Antanė
lis turėjo trotyti. Antanas gy
vendamas skupiausei sau vie
nas, už stubas gaudamas 40 
rub. randos, in darbus neidavo 
niekur; muset rokavo susi
rinkt pinigo ant gyvenimo ži
los senatvės.

Sztai Antana patinka nelai
me; insidraske rankos delną 
pas daktara nėjo, nes gaila pi 
nigu užtrucijo rankos kraujo 
dulkes, ir neezystumas su szal 
ežiu; tris dienas Antanas gulė
jo vienas sau nekurytoje stubo 
je, o szaltis buvo lauke viduti
nis, ranka isztino iki petim, ir 
4 diena patsai nusidavė szpito- 
len S. Margaritos miestan Ma- 
riampolen. Szpitoleje ranka 
tuojaus supjaustė, subandaže- 
vo, bet gelbejimasi buvo per , 
vėlus, nes visas kūne kraujas , 
buvo jau užnuodytas.

Apie per keturias dienas be j 
gulėdamas. Antanas jau iszro- 
de in puvėsi ir daktaras pasa
kė kad neiszlikses, po keleto 
dienu mirs. Dažinoja Tarpu-

kar-

mo stubos Amerikanams, o 
kitas kaipo tastamentas pa
vedimo pinigu kunigui Pe
trauckui.

Gerai— rejentas po du
tus paklausė ligonio ar neper
maino savo norą, ligonis liepe 
raszyt kaip pirmiaus pasakyta 
narejentas raszo pirmiaus akla 

' pardavimo yra 4 svietkai, 
Amerikonai pirkikai kunigas 
Petrauckas ir keli kiti, beje 
raszant akta kunigas neramus 
ir sau niurna— “vot butu pa
likes tas kvailys narna man, 
butau ubagams prieglauda in- 
taises, o dabar kas?!”

Vienas žmogus girdėdamas 
ka kunigas niurna prabilo: 
“Kunigėli, kam Tarpucziuose 
reik namo del ubagu juk ir 
teip apart Amerikonu, Samuo
lio ir poros žydu, visi ten gy
vena ubagai.”

Aktas tapo pabaigtas, re
jentas perskaitė jin lietuvisz- 
kai, ir klausė ligonio Antano 
ar gerai, ligonis pasakė gerai.

Tuojaus Amerikone stora 
boba kaip balija biski gunk
telėjus iezsitrauke kur ten isz 
panezekos 180 rub. ir padavė 
rejentui, rejentas paemes ta 
180 rub. davė svietkam ir pir- 
kikam pasiraszyti, o pinigus 
180 rubliu padejes ant ligonio 
krutinės, liepe duot kam nori.

Antanas buvo teip silpnas, 
kad ranka jau nepakele, kuni
gas priejas pinigus nuo ligonio 
krutinės chaptum pasiėmė, ir 
prisikiszes klausinėja ligonio:

“Ar nori kad pakavotas bū
tum sumisziom pamokslu ir su 
brostva ?”

“Teip jiegamastie!” Led va 
lupoms tuos žodžius ’sukrutino 
ligonis, nes silpnas buvo.

Senis amerikonas, juodbru
vys ir plikas, vyras tos storos 
bobos kuri pinigus už stuba 
180 rubliu mokėjo, teip sznai- 
riai in kunigą žiūrėdamas tar
tum su kuloku grasydamas, 
tiktai galva palingavo ir sau 
tylėjo.
Aktas Tastimientaliszkas.

isz ranKu nepaleisk Baigti rei
kalą t.y. padaryt tastamenta 
ant kunigo kito atidėta ik ry
to, spėjo apleist kunigui ir re- 
jentui szpitole. Antanas už po 
ros valandų užbaigė likosi ne- 
paraszytas, kunigas ka su An
tano pinigais daryt likusiais 
pas skolininkus nežino.
Už 180 rub. dievoto Anta

no Laidotuves.
Ka-gi daryt, Antanas kad 

mirė, o pas ka reverrai nuo 
paskolintu pinigu nors nežtne, 
bet kad kunigas Petrauckas 
paėmė nuo Antano krutinės 
180 rubliu1 tai visi rokavo ant 
palaidojimo kad ir iszkilmin- 
gai užteks, bet kitaip stojos.

Davatkos ir szpitoles užžiu- 
ra, duoda žine kunigui Pet- 
raukui kad Antanas Juodis 
nuo kurio krutinės kun. į 180 
rub. paėmė jau mirė;

Žmogus Dievo baimingas 
guli kaip stambas, reikia gra
bo, reikia szermeniniu jipre- 
dymu, taigi laukema to visko 
nuo kunigėlio Petrausko. Ka 
atsako ?

“Amerikonai apėmė Antano 
stuba, tegul Amerikonai aprė
do ir duoda graba”.

Tokie netike niekam kuni
go žodžiai, užpykde davatkas, 
davatkinus ir visus Antano 
pažystamus nes 180 rubliu nuo 
ligonio krutinės kaip vilkas 
avies kailij nulups, ir nusiduo
da niekadejum. Kas buvo da
ryti? Nuoga, be grabo laidot 
kaip ir koktu, bet sztai atsira- 
rado padotkas szpitoles feldsze 
ris Strarapickas, viską aprūpi
no teip:

Feldszeris patemydamaskacY 
nepadoru kiszti žmogų nuogu 
in kapus.

Nebaszninkas Vincas muit 
apsirgęs parsidavė “ penke to 
kiaulių už kurias gavo 24 rul>. 
tai tus pinigus paduodamas 
feldszeriui Strampickui in sto
ke, kad ta"is pinigais užmolsnt: 
turės už gydimą, kiti-gi liks 
pas Strampicka už ligonio! 
priežiūra, tai Strampickas pa>-|^

ŽEBROS.
Tieje ka atsilankys in muzeju “Natural History” New 

\’orke turės neužilgio proga pamatimo nepaprasta sutvėrimą 
vadinama Raudon -galvi Okapi, gymine girafos ir žebros. Per 
daugeli metu mokinti vyrai jeszkojo tojo gyvulio gylumuosia 
Afriko ir net dabar pasisekė nuszauti pora, kuriu kailius pri
siuntė in New Yorka o iszkimszia pastatys muzejui Tasai 
gyyulis turi kakla girafos o kojas arkluko zebro.

, vilkt nabaszninka, o sau, ir 
užmokesti už liginimą nepali-

I ko, nes nebuvo isz ko
( Atėjo diena lydėjimo numi

rėli in kapines, numirėlis gule 
, i jo tiktai su ilgais marszkiniais 
, be kelnių.

Petnyczio 9 Gruodžio 1910 
m. 9 adyna ryte kunigas at
siuntė in szpitole 16 brostvi- 
ninku su szeszimis liktarnomis 
ir du kunigu Ogenta ir Drau
geli, ir nulydėjo pabažna An
tana nors bet kelnių bet su 
liktarnoms in bažnyczia, po 
želamisziu in kapines, ir ten 
pasakė pamokslą kad Antanas 
buvęs geras žmogus, szelpes 
ubagus ir t. t., patsai gi kuni
gas Petrauckas prie laidotuvių 
visai nebuvęs.

Žmones, net ir davatkos kad 
kun. Petrauskas laidot nepri
buvo sznekejo ne vienaip:

Vieni sake kad iszvaževes 
pas ligoni prigatavot in viecz- 
uasti ir gaut vėl pinigu Ubagu 
l’rieglaudais namo rengimui.

Antri juokėsi, kad kun. P. 
earmatinosi a. a. Antana be 
kelnių pusnuogi leisti in kapi
nes del to ir ant laidotuvių ne 
pasirodęs. O vienas senis len- 
Idszkai sake: “Wielki Panic 
Rože! widzisz a nie gszmisz.”

Szeip ar teip sakysime, bet 
kada Mariampoles parapija 
valde kunigai Marijonai, to
kiu atsitikimu kaip dabar at- 
nitiko su palaikais pabažno 
Antano Juodžio nebuvo nie
kad girdėti. Kas isz parapijo- 
nu atsimena gerus zokoninkus 
kunigus Marijonus Mariampo- 
Jes, o dabar mato elgimąsi ku
nigu juoduju, skaudžiai atsi- 

,|«luses pasako— kad juodiejie 
tai toli ne Marijonai. Tegul

Ko mums daugiausia 
reike.

nia-

ma-

Daugiau mislyt o mažiau 
girtuoklaut.

Daugiau darbo mažiau riks
mo.

Daugiau darbszavimo 
žiau kritikavimo.

Daugiau atsigaivinimo 
žiau paleistuvystes.

Daugiau teisingystes mažiau 
malagystes.

Daugiau knyginu ir moks- 
slainiu ne kaip socialiszku klu 
bu.

Daugiau geresniu apsiejimu 
ant muso moraliszkumo o ma
žiau atydos ant turto.

Daugiau milaszirdistes o ma 
žiau neapikantos.

Daugiau tvirsto tikėjimo ne 
kaip szetoniszko užvidejimo.

Daugiau auklėjimo muso 
vaikeliu ne kaip kalbos prie 
stikleliu.

Daugiau meiles terp ižduo- 
toju ne kaip paniekinimas vie
ni kituju.

Daugiau pamokslu Dievo 
namuosia ne kaip užsijimimas 
bizniuosia.

Daugiau “Saules” skaitiniu 
užsiymti, prisiunst pinygus ir 
ant metu užsiraszyti.

— Bas Blena.

— Ar mane daktaras iszgy- 
dys?

— Iszgydysiu, tiktai su vie 
na iszlyga.

— Jeigu tamista antru syk 
užginsi.

Brangus advokatas:— Pa
sakyk man teisybe, ar tikrai 
iszpleszei banka?

Vagis:— Visai nereikalin
gas klausimas: ar-gi kitaip ga
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ĄJU W lJa.1 • kepinanti atsakyma dovanai:
IŠKIRPK ŠI LAPĄ TEIPGI, IR 

ATSAKYK ANT UŽKLAUSIMU.

Ar yra kokia liga Just] genkartoj?... 
Kaip senei sergate?...................................
Kiek turit metų ?.............................. _.
Ar patiko kada norints kokia nelaimė? 
Ar stovis ligos eina blogyn?................
Ar jaučiate save nuvargintu?..............
Ar skubei nusigąstai?.............................
Ar skauda galvą ir kurioje vietoji*?. . 
Ar turit kraujo užplaukyma galvojo 

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

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

Hgą ?............................................
Aprašykit apie ją?...................................
Ar turite išbėrimus ant kūno?............
Kuriose vietose?.......................................
Ar kankina užkietėjimai vidurių? ... 
Ar linkęs prie skubaus persišaldymo? 
Ar turite plaučių ligą?..........................
Ar kosite ir kada?...................................
Ar at jaučiate smarkų skausmą krūty- 
* nėję?.....................................................
Kurioje vietoje?.......................................
Ar jaučiate kryžiuje skaudėjimą?... 
Ar skauda šonuose?................................
Kokis yra skaudėjimas?........................
Ar rankos, kojos ir kitos dalys kūno 

sutinę? ............ ..........................
Ar at jaučiate kada šaltį?.......................
Ar jaučiate viduriniame organizme 

skausmus?..................................
Kurioje vietoje?........ . ............................
Ar turite norą valgyti (apetitą)........
Ar valgot regulianškai?.......................
Ar valgot daug mėsos?..........................
Ar 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................
A” ante gumb ligą?............................
Nu( ikios ligi

Iškirpkite Šį Lapą

Adresas

Yra tai didžiausia knyga, kokia kada 
norints likos išleista. Yra drukuota Lie
tuviškojo kalboje ir paaiškina Jums, 
kokių būdų sveikąta užlaikyti, o ištikus 
ligai, kpip 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 !

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

Gerbiamas Daktare,
Collins N. Y. Medical In

stituto, 140W.34th 9t. 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 
kentęjimus mano. 
Vardas ir pavardė

KNYGA TA APSAUGOJE

Jųsu

SVEIKATĄ.

felCtlUHS

New York City

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

INSTITUTE.

50,000 KNYGŲ
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu

Jeigu sergate kokio vyrišku ligoic, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes 
knygelė. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo 
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte 
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles, 
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus 
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti 
greitai T . ydyti. Tukstančei vyru atgąvą ' eikato ir vyriškumo^per pagelba tos 
vertingo . knigelės. Ta knykele ira krautuve žinių, apie kurios koznas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygele yra gaur ma vysai dykai; mas 
užmokam ir s ! ■*

c£C’

140 W. 34th Street
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.

Vardas ir pravarde

Pačta...........................

-• -------i------- pauuota uupona, ir priaiuskitie mum, omas
k t. o greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brauge knygelė.

Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
DR^ JOS’ A Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, Ill.

Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygele.

Chirugas: — Laike mano pir 
mos operacijos teip buvau isz- 
sigandes, jog papildžiau maža 
klaida.

— Kokia?
— Nupjoviau ligoniui svei

ka koja.

Namine Mokykla.
Gramatika angliszkos kalbos moky 
ntis be mokintojo (apdaryta) 
Valku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir raszyti be mokintoja 15o. 
Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo 10o.
Aritmetika mokininmusi rokundu, su 
paveikslais (apdaryta) 3’ -
Pinigus siuskit per money-order, adresas 

P. MIKOLAINIS, Box62. NewYork, N.Y »

Statas.

Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai—lyg visa 
nerviszkass ystemas tas iszsemtas, o pate 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 j 
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:
“Varicocele” gidau in 15 d. 

“Szaszius” ir skaudulus ska
ros iszgidau greitai ir ant 

vssados

“Eczema” ir kitas panaszas 
ligas iszgidau labai trumpam 

laike.

“Hydrocele” in 24 adynas, 
be operacijos. 

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

“Paslaptingas Ligas” in 3 
lyg 5 dienas.

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

skaudėjimo.
OFISOS ADINOS: Nog 9 ryte lyg 9 ad. vakare. Nedeliomis nog 9 ryte lyg 4 po pie 
Gyveniu Pittsburge nog 15 metu toj ; j vietoj. Kalbame Lenkiszlai, Kusiszkaii 
Vokiszkai.

DR LORENZ, 624 Tern, ve., Pittsburg Pa

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT: 
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas mane, 
aŠ pagelbėsiu!nes esu senas daktaras,pažįstu ligas ir žinau kokio vaistai ge
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš daug sergančių perleidžln ir 
turiu didelį pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitus New Yorko daktaras. Aš esu pa-

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

Guod. Dr. Uart-
manas!

Esu labai dėkin-

Tegul bus pagarbintas, Jėzus 
Kristus!

Širdingai dėk a voj u Dr. Hartr (Ji 
manu! už išgydymą ligos skaudė
jimo po krutinę, sunkaus kvėpa
vimo, širdies ligos, nes nors kiti
neįstengė išgydyti, o Najorko Šar- 

Z / lalanų Institutas tik sunkiai už- 
• v dirbtus mano pinigus viljo; bet^ 

Dr. Ilartmanas, kad išgydė, tad jam ir dėkin-’*^ 
gas; tai prisiunčiu paveikslą, kad į laikraštį pa- 
kalpyli. ANT. JUŠKELIB, L. O. x>x 2,

duolos, kurios man 
pagelbėjo nuo už
sikrečiamos ligos, 
nes vos ponkioliką 
dienų pavartojau 
ir jau jaučiuosi ge
rai. Labai dėkin-

Malonus Dr,. Ilart- 
manai:

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

skaudėjimo blauzdose. Dar kartą 
sakau, nemažai esu dėkingas už 
sveikatą. Jos? Turkovičo, 605 Sher
idan Road Canal, Wilmette, Ill.

gos už gerą daktaravimą.
DU BO1S, Pa. d. POPOVIČE, Model Farm, Pa-

* schall, Philadelphia, Pa.

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

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

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

RAŠANT ADRESUOK MAN:



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.

Des Moines, Iowa — Dar
bai pusėtinai eina, isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Oras gražus.
— Dr. szv, Jurgio kareivio 

reikalai gerai stovi.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, isz tu visokiu atsiranda, 
del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga, ba 
per daug girtuoklauja, ir ne- 
kuriem vyrelem p. Taradaika 
neužilgo pribus.

Clarksburg, W. Va — Mil 
žiniszka ugnis sunaikino czio
nais visa reda bizniavu: opera 
house, Traders narna ir 18 ki
tu bizniu. Bledes ugnis pada
re ant $143,500.

— Lietuvei malszei gyvena 
Randasi ir vėjavaikiu bet tu 
niekas ne paiso.— Darbai slen 
ka pamaželi.

Luzerne, Pa.— Darbai ge 
rai eina.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas bure 

lis, isz tu visokiu atsiranda.Žinios Vietines.
— Ketverge pripuola Szv. 

P.M. Gramnycziu.
— Redingo kasiklos austo- 

o dirbti panedeli ir utarnyke. 
Pradės vela dirbti ryto. Prie
žastis sustojimo yra pervirszi- 
nis prikrovimas augliu.

— Pati Adomo Szimnisz- 
kio, ne senei insipjove pirszta 
ir ant to mažai temine, nes in 
kėlės nedelias užėjo užtrucini- 
mas kraujo ir isz tos priežas
ties mirė petnyczios vakara. 
Paliko dydeliam nubudime 
vyra ir kelis vaikus.

— Badai -stritkarinio straiko 
ne bus nes kompanije susitai
kė su darbinykais. Tai ir ge
rai, nes straikai mažai giaro 
atnesza del darbdaviu ir dar- 
binyku.

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

Nelaimes kasiklosia.
— Juliuszas Petrauskas nog 

E. Water uliezios, likos pa
žeistas per nupuolimą anglių 
Mahanoy City, kasiklosia.

— Antanas Ancereviczius 
nog Pine uliezios, likos pagau
tas per “bogge” ir nupuolusius 
anglius Mahanoy City kasikio 
šia. ;

— Jurgis Matulis, indure 
“adata” in koja Vulkano ka
siklosia. Daktaras Dunn ap
žiurėjo žaiduli.

SHENANDOAH, PA.
— Teip prasiplatino po 

miestą szkarlatina ir dipteritas, 
jog likos uždarytos kelos mok- 
slaines o kazokai sergsti na
mus ligoniu idant niekas in 
juos neinejtu ir ne iszejtu.

— Pokilis kuris atsibus at- 
ejnanti menesi, bus vienas isz 
puikiausiu susirinkimu Lietu
viu kokis lig sziam laikui at
sibus Shenandori.

— Mikola Szukis gyvenan
tis po No. 509 W. Mayberry 
uliezios likos užmusztas per 
nupuolimą anglių kasiklosia 
Suffolk.

— Kaip girdėt nog dauge
lio žmonių, tai kandidatas ant 
lietuviszko skvajerio p. Taba- 
tas bus ant tikrųjų iszrinktas 
atejnancziuosia rinkimuosia.

— Tula moterele ejdama 
“džerijoi” ana vakara teip nu
puolė ant pajėgu, jog insiverte 
in upeluka. Priežastis buvo, 
jog už daug užsipylė sau sme
genis raugalu. Sarmata.

Isz Lietuviszku 
Kajrpelu.

Hudson, Pa — Darbai ge
rai eina, uždarbei nevienoki, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
nesunku gaut.

— Lietuviu yra kelios fami 
lijos ir apie 4 lietuviszki salu- 
nai, ir visi sutikime gyvena, 
tik kaip kada po pedei susi- 
kivirezina, bet nekuriom bobe 
lem p. Baltruviene labai rei
kalinga.

■j- Atsiskyrė su szuom svie
tu Kazimieras Waitiekunas, 
45 metu amžiaus, pergyveno 9 
metus amerike, ženotas žmo
gus paliko paezia ir tris mažus 
vaikelius Lietuvoje dideleme 
nuliudime a. a. Nabasznykas 
likosi užmusztas mainose per 
nupuolimą anglies, 22 d. liko 
si palaidotas ant lietuviszku 
kapiniu neszventintos žemes 
Wilkes-Barre, Pa. a. a. na- 
basznyka parvežė isz mainu ne 
gyva, tai gaspadorius namo ne 
priėmė, tai atsirado milaszir- 
dingas žmogus S. Szidlauckas 
kuris numirėlio kuna in savo 
namus priėmė, a. a. nabaszny
kas paėjo isz Vilniaus gub., 
Liecko pav., Kaniewos gmino. 
Lai buna jam lengva szioi szal 
ta svetima žeme.

Gilbertville, Mass — Ne 
senei atsivilko czionais jaunas 
vaikezas isz S. Barre. Aplaike 
darba ir priglauda pas A. 
Adomaiti, bet greitai jam dar 
bas nubodo o geide pralobti 
lengvu budu. Tula diena, ka
da nusidavė in darba— jisai 
pasiliko namie nuduodamas 
sergantis. Gaspadine pasigailė
jus ligonio, nunesze jiam puo
duką arbatos, bet ligonio ne 
užtiko savo kambarije, nes isz 
girdo baladojima mergaieziu 
kambarije. Dirstelėjus per rak 
to skylute, paregėjo “ligoni” 
triusent apie kuparelus. Dave 
žinia “dedei” kuris pribuvęs 
rado kuparelus atplesztus o 
ligoni gulinti ant lovos kuris 
dasiprates, jog jin suseke, verk 
damas prasze atleidimo, bet 
tas jiam nieko negialbejo. No 
rinte Stasiukas pinygu kupa- 
reluosia ne rado, bet likos nu
baustas ant puses metu ant pa
taisos in “eziseziu”.

— Maža nelaime patiko 
muso ukinyka V. Taruti, ku
riam važiuojent su pienu per 
miesteli, pasibaidė arklis nog 
automobilaus. Vežimas likos 
sudaužytas o pati Taryta ge
rai apdaužė, o devinios bleszi- 
nes pieno iszsiliejo ant uli
ezios-— Gilukis, jog musu 
ukinykas ne prigėrė piene.

Puritan, Pa.— Darbai po 
valei eina, nekurios mainos 
dirba pilna laika, uždarbei 
menki.

— Lietuviu yra kelios fami 
lijos isz tu atsiranda visokiu, 
p. Baltruviene del bobelių la
bai reikalinga,

Cleveland, Ohio — Dar- 
bai slobnei eina, žmonių be 
darbo, daugybe vaikszczioja.

— Oras gražus, szilta teip 
kaip pavasari.

— Lietuviu didelis būrelis, 
ir visi sutikime gyvena.

Kada pradesime dirb
ti sau?

Nog pribuvimo muso in 
szia szali ir lig sziai dienai, 
dirbame su pasiszventinimu 
del kitu ne kaip del saves. Pit 
miausia prigulejom in svetim- 
taueziu draugystes, parapijes 
ir dabar prigulime, bet nieks 
už tai neužprotestavojo ir ne- 
protestuoje norints ir daug 
augsztesnes mokestis mokame 
negu saviszkiems. Visaip ki
taip yra su savaiseis, jagu kas 
n or, pranori dirbti del saves.

Ant paveizdos paymkim 
kad ir ta pati S.L.A. ne „kurie 
muso tautiecziai, sumislino sa
vuosius patraukti prie saves. 
Na ir pasipylė protestai ir kon 
ferencijos, kad senoji konstitu 
eije yra gera, o del ko? Del 
to gera, kad puse Lietuviu 
del dydesnes posmertines pri
guli prie svetimtaueziu kaipo 
tai; prie angliszku susivieni
jimu, slavoku, lenku ir vokie 
ežiu, dauginus užsimokėdami 
ir ant svetimu reikalu aukau
dami da turtingesnius jais da
ro, rodos kad mes savo institu 
ciju ne turime. Tas pats ir su 
kitais reikalais. Kiek tai Lie
tu viu dydesniuosia ir mažes- 
niuosia amerikos miestuose ir 
miesteluosia ejna su visokeis 
reikalais pas židus? Ten perka 
laivakortes, siuneze pinygus, 
padeda ir pinygus (žinoma be- 
procento, isz ko tokis bankie- 
rius pasinaudoję), perka apre- 
dalus, valgius ir vis pas židus, 
o vienok niekas priesz tai neuž 
protestuoje ne garsina, kad 
ryto liks aresztavotu, pinygai 
jus prapuls, bekyte atsiymti! 
Bet jago Lietuvis mato kad 
jiojo brolio akis truputi jau 
pražibo, tuojaus kaip tik inma 
no stengėsi jiam užkenkti, ap- 
szauke paleistuviu, girtuokliu, 
apgaviku o ir žmogžudžiu, kad 
tik jiam daugiau kenkti. Ir ko 
kia nauda mes isz to turime? 
Nieko! Tik pasirodom kad ne 
mokame dirbti del savo labo 
ir kitus szelpiame. Užėjus ko
kis vargas, tai bėgam prie sa- 
viszkio rėkdami: “broli tautie
ti, gialbek saviezki!” Nes kas 
mus gialbes, jago ne saviszkis? 
Ar-gi jau ne laikas butu tuos 
bjaurius paprastimus ir užvide 
jimus mesti in szali, kita kan
džioti, nužeminti, skirstis ant 
partijų ir plaktis prie svetim
taueziu, szelpdami juosius o 
save tuom skriaudžeme kaip 
inmanydami. Ar ilgai teip 
dirbsime del labo kitu?

Kada-gi pradesime dirbti 
deleaves? Tas pats.

Didelis Balius.
Parengė dideli balių L. S. 

S. A. 117 kuopa, (E. Pitts
burg, Pa.) 21 diena Vasario 
1911 m. lenkiszkoi svetainei 
“Sokolu” 921 Talbott st. Bra
ddock, Pa. prasidės 7-ta vai. 
vakare ir trauksis lig vėlybai 
nakezei, prie to dar bus iszlai- 
metas $5.00 vertes keiksas 
(Tartas.) Inžanga vyrams 25 
centai.

Užpraszom visus lietuvius 
ir lietuvaites ant to puikaus 
pasilinksminimo:

Komitetas:

-----------
Ant Pardavimo.

Farma 70 akieriu, Brandon
ville, 6į miliu nog Mahanoy 
City Pa. 5 miles nog Shenan- 
doro. 65 akieriu iszdirbta. Vi
sos trobos geram padėjime. 
Preke tik $4500. Dasižinoky- 
te ant adreso; , (11 oį)

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

Ant Pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Se

nas Ceikiu ir groser sztoras. 
Puikus popierių ir knygų szto 
ras. Gerai užmokama duonkep 
tuve. Teipgi daugybe namu ir 
latu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. (tĮ)Ui 1

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

Gerlauses patarlmas-nemetik pinigu dykai,

Vienatine per laiszkus vertelgiste 
teisinga, ka reprezentavoje, tai ir 
buna pristatinta už pigiause preke- 
aukszcziausios vertes tavorai.

Importuoti tavorai isz Rossi jos, 
Vokietijos, Francuzijos ir Japonijos, 
daugelis daiktu. Rossijds džiovite 
baraviku-grybu tikrai isz Rossijos; 
cukerku ir kitu daiktu, visokiu kosme- 
tiszku kvepi!u ir essenciju; teipgi Dy. 
Brundzos plauku keletu gatunkū 
properacijos yra gaunamos už puse 
prekes, nuo kornu-spauduku nuo kojų 
pleisterio “Brundzos University Corn 
Cure” tik 5o., paoztu 7c, priimame 
paczto stampoms visu vieszpatiszoziu.

Yra iszdyrbejeis daugelio daiktu 
ir partraukem isz kitu krasztu visokiu 
tavoru del kitu vertelgų parduodame.

Jumis pasakome ko oze negalite gauti 
Gydynt ligų per gromatas ant tau
kines plaukus neužauginame, ne
parduodame ant menulio lotus, ne
parduodame ant maršo aukso mainu- 
kasiklu ežerus, neduodame su laukine 
kate veste spekulaciju, neduodame 
dykai nieką už nieką, ir kitu panasziu 
daliku

Tik duodame ta to ra pirmos klano* ir 
kouo pigiause prese yra cze.

Yra lietu viszkas vertejes musu firmoje 
Galite rasziti trumpai paiszkinti ko 
reikalaujete. Adresavokite:

EUROPEAN SPECIALTIES, -R.S.H.’
Box 106, Sta. W. S. Eighth Str. 

Boro, of Brooklyn, New York, N. Y.

Tik per 40 dienu už S3.
1- Biblija, tai esti visas 

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

2- Lietuviszkos Pasakos, 
170 puslapiu kasztuoja 50yt i

3- Naujos ir gražios dainos,
naujai sutaisytos su puikioms 
gaidoms 160 puslapiu kasztuo
ja 50^. < ■

4- Žodynas, greieziausias 
pamokinimas angliszkos kal
bos, kasztuoja 35yt.

5- “Visuomene” mėnesinis 
laikrasztis iszeina Vilniuje, 
knygos pavidale kasztuoja ant 
3 menesiu 65^.

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

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

ANT PARDAVIMO.
Buczernes po no. 2512-14 

S, 28-th. st. ir antro no. 2803 
Centrall st. ir deszimts namu 
visus sykiu parduodu, sztebe- 
lis ir arklis vežimas ir t. t. pal
aiduos pigei, jagu kas norėtu 
pirkt tegul raszo ant platesnio 
apraszimo ant szio adreso:

(01 oy)
F. Wallawicz, 

2512-14 S. 28th. et.
Philadelphia, Pa

Introligatorne.--*’
APDIRBTCVE KNYGŲ.

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

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

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

Kromsku Lygu.
Vienas Siutas Dykai

mm

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

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

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

Teipgi užlaikau puiku Saluna kur 
kiekvienas atras svetinga priėmimą.

■f i'jRtn

Dr.Alexander O’Malley
—SPECIALISTAS—

Nerviszku :
Asz Gydau

Ruptura—
Be peilo ir 

be operacijos. 
Varlkoccle—

Be skausmingu 
daktariszku 

budu.
Strlktara—

Be peilo ir 
dideliu skausmu

Užtrucinta Krauja be miniraliszku 
mikstūrų arba povojingu gyduolių. 
PutrotlJInin NcrvlHzkuma ir Slaptingos Lygos. 
Be pavojingu gyduolių.
Visa ibzaiszkinima apie mano budn gydimo 
paduodu tiems panorės žinoti.

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

Wilkes-Barre, Pa.
KurLietuviszkai ir Lenkiškai susikalbama 
ir susiraszoma.

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

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

v l i i m a r\l Mahanoy City, Shenandoah
I i ^1 i yit. Carmel, landsford.

I3ZCJ:

W.D
BAOAXTliR

“SAU1

Sold

Kataliogas Dykai
..Visokiu..

Muzikaliszku 
Instrumentu, 

ypatingai:

Puikiu
Armonikų 

Drukavojimul Gromatas Maszlnellu 
Lietuviszku Knygų 
ir kitokiu Daiktu.

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

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

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA LINIJA
Vienatine be persedimo tarp 
Amerikos ir Liepojaus [Rusijos]- 
(Russian American Mail Steamers) 

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

Tleeog in Libava, apleidžiant Rotterdania.

Prekes Laivakorcziu (Szlpkorcziu):
In Roterdama. In Liepoju.
$31.00 — III. Kliasos — $38.00 
$33.00 — III. Pagerinta —$40.00 
$43.00 — II. Kliasa B — $50.00 
$50.00 — II. Kliasa A — $60.00

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

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

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

New York, N. Y.
Mokykis Butt Barberlum.

Galima iezniokil nog ■ lygGnedelu 
Kaeztnoja tik $30. Ales duodame 
noezinas. Szltue amatas yra geras 
per vien svietą, busi savo bosaa.
Apie dauginus ra-zyk pas:
NOSSOKOFFS’ BAH1IFR SCHOOL 
1406 Penn Are; Pl 11 MJ U KG, IM

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

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyti1

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

W. TRASK Al CK AS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS*-

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdo 
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo. 
Krausto daigtus ir 1.1. Viską atlieka 
ka nogeriause ir puikiause. 8u virsi 
minėtais reikalais kreipkities pas jin o 
busite visame užganėdintais.

520 W. Center St. Mahanoy Citj

Naujas Lietuviszkas Potografistas

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

Kompasus.
Parduodu

visokius Reimus
Špilkos, Kompasus ir t. t.

Esmių pabaigęs mokslą didžiausiose 
Fotograpiju Studijuose.

Su virsz-minetais reikalais krepkites 
pas mane o busiteuž ganedini visame

ANT NAUJO KETO»

Sziomis dienomis muso tautietis 
B. Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Iinportitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
A rako, Kimelio, Dziniu ir t. t. 
Teipgiskambanczio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
...MAHANOY CITY, PA...

Po priežiūra Pennsylvaniaos Valstijos Bankinio, 
Hepartmento, Peržiuretas per Valstija du kartu ant 
meto.
musu

Pennsylvanijos Valstija turi sudeja piningus «}l 
banke. ***
Pinigus skoliname ant pirmo morgiezio RrJ 
Procentą mokame ant sudėtu pinigu 
Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai, 

I.enkiszkai, Slavokiszkai, Rusiszkai, Vokiszkai ir”J| 
Angelskai
Banko turtas iszneszaant700tukstacziu doleriu vertes.

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

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

MICHAEL GAVULA. 
JOHN HORNSBY.

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

W. BYNKIEWICZ.
ANT. DAN1SAVICZ.
CHAS. F. KAIER.
JOHN J. MEYER.
CHAS. L ADAM.
CHAS. BURCH ILL

Dr. Koler, Lietuvis Gyditojas
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotaa 

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

Reikale raszykite ant adreso

DR. KOLER
638 Penu Avė., Pittshurg, 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 5300,000

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

;; Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentą 
;; pridedam prie tavo piningu pirma diena Sausio ir Liepos 
;• menesuose, neyaisant ar atneszi parodint knygute ar ne. .

Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka, 
;; nepaisant ar mažas ar dydelis.
;■ VYRSZININKAI: ”
;; Harrison Ball Prezidentas
;; F. J. NoonanVice-Prezidentas.
P J i a W. Barnes Kasijerius.

BANKO ADYNOS:
9 ryte lyg 3 popiet 

Subatomis
9 lyte lyg 12 ad.
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Nauja . . 
Kninga .

PO wardu:
"PRIEJGIAUSBS 
MOKSLAS 
ANGLISZKO 
LIEZUWIO BE 
PAGIALBOS KITO.”

Ira tai praktiezniause 
kninga kokios lig szioi 
Lietuwej turėjo. Ira tejp 
sudėta, jog ka tikt;:j pn- 
buwias grmorius isz Lie
tu wos gali in trumpa laj - 
ka pats per saweiszmok- 
ti Angelskaj sziak tiek 
kalbėt.

Toji kninga druczej 
apdarita in F rancuzini 
raudona ir melina audima 
ir kasztuoje tiktaj $1 
ir kaeztus nusiuntimo mes 
apmokame.

Ant galo, tosios knin 
gos ira patalpinti klausi- 
maj ir ataakimaj del tuju 
katrie nori imtie Ameri- 
konines pilnas popieras.

Reikalaujame-
Kožnam mieste Lietuviszku 

agentu del gavimo orderiu ant 
moterių apredimu, teip-gi sztop 
ninku ir pedloriu kurie norėtu 
imti orderius ant moterių ap
redimu. Musu fabrike galima j 
gauti kanopigiause. Del agen
tu pristatome sempelius ir ki
tus reikalingus daigtus. Raszy- 
kite Lietuviszkai ant adreso:

J. F. Richard (to 26.) 
140 Maple St. Holyoke, Mass.

Ant Pardavimo.
“Wholesale” biznis su lais- 

nais New Philadelphia, Pa. 
Loenininkas važuoja in Lie 
tuva todėl parduos pigiai. Da- 
sižinokyte apie dauginus ant 
adreso (to 11).

Peter Narijauckas 
New Philadelphia, Pa.

B. RAGAŽINSKAS
54-56 N. Main St., 

Mahanoy City.

lietuviszas Fotografistas
M. Varzinskas

205 E. Center St. Mahanoy City
Puikei ir pigei 
nutraukė viso 
kės fotografija. 
Padaro didelue 
fotografijas isi 
mažių ir indeda 
in reimus. In
deda fotografi
jas in špilkas.

kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja posl 
karezins. Parduoda visokes reimas ir L L
Lietuvei su vjrez-minetais reikalais neturi 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro vis 
ka kanogeriause o ir busite užganėdinti
’i«ama Lietuvei pas Lietuvi

Naujausias Importuotas Fonografas Dykai!
Bus duotas kiek 

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

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

‘‘Xfc^t 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

ir galesite iszgirste gražiausias tautiszkas, darbininkiszka*- ir kitokius 
uuiuus, isztraukas isz o] era ir cperecziu, žaidimą visokiu instrumentu pavieniu ir 
orkestroje. Klausant tai viską bus 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 nžmoketumet mažiausi $12. Ales duodame 
jums ta Fonografa suvis dykai. Prisiuskite tik 50c. markėm ir mes atsiųsim jum 
geriausio Rusiszko Tabako už $6 ir ta Fonografa drangie su voleliais ir nurodymai 
kaip reikia apsieiti. Apturėję tai per Expresa, užmokėsite likusius $5.50.

Namie galite iszbaiidyti 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. Parearga: praezomo neeuligite musu finnaeu kitom 

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO, d^L&16 new york, n.y.

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS.
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Rudeninu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaieziu. L’žpraszome 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, Audaroku, 
Jokiu, 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 patįs persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti, 

{2?'Paa mue dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

K/’ahanov Citv, P»

JitiHip, Ry 
MuMjim giliu 
MjenlaJelejeirl 
whiatais. T 
tu Mlu tlliiko ji 
ta Tokia žinia i 
iru LiPlice- 
l’ėhpis. Ryanas 

rieti užims bisk 
Mdy kum randas: 
liihRyme.

Kirdynolas Gil 
Baltimores ir i 
Tnrneris neatsitoli 
vos mimtanezio,

- Uemyliu ii1 
rewits (regis) 
nes visi žmotei 
stikisze it kiszeti

Tise IB

25c.

3
3
3
3

Gc. svaras.
19c.
20c.
25c.
25c.
25c.

AGENTAS:-
Szipkorcziu ir siuntinio Piningu 

-:ln Visas Dalis Svieto:-
601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.
Parduoda Szipkortes isz Bremo, Aatverpo, 

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

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

į XEPAPRASTAS L] 

, Eugene B. Ely, oe to 
P’biiiro PeMsylranii 
^Msisbindimsk 

genus laike vainoe 
Ihgiitsis.

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

Biscola
3 svarai 45c. 5 svarai 75c.

Suczedmsime Jumis Piningus
Geriausias Ryžius po 
Gera Arbata 
30c. Kava

bleszines 12c. Konu
” Tametes
” Žirniu
” Szebelboniu 
” Kropeliu

baksas Krekiu

Geresnis už Taukus—Mažiaus kasztuoju 
mažiaus reike naudoti.

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

415 Pine St., TamaQua, Pa.




