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Kokis tai jaunavedis Kolo
rade turėjo daugybe prieteliu, 
kurie po szliubui suėmė jin, 
aprėdė in blozna, pasodino 
ant asilo ir apvede po visa 
miestą. Tai teip inpikino jau
navede, jog po pabaigimui teip 
nepaprastos parodos iszeme 
varanta ant dvideszimts savo 
draugu, inkiszdamas juos ant 
keloleka dienu in koza.
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Robeka Collins isz Chica- 
gos, kuri ne senei isztekejo už 
kincziko, kalba, jog tėvai ne 
buvo priešzingi suėjime in po
ra. O gal ir teisybe, nes tiky- 
si, jog kinezikas iszskalbs vi
sas drapanas už dyka uoszvei.

Ar-gi “Szvyturis” jau už
giedojo “Rekviam”? Nog isz- 
leidimo pirmo numario dau
giau ne aplaikem. O gal antra 
numari sunkiau suredyt, ne 
kaip pirma, nes pirmas suede 
visa surinkta materijola nog 
keliu menesiu.— Wake up!

Ne kurie daktarai del svei
katos ir krutėjimo liepe ligo
niams kas diena pjauti ir kirs
ti malkas. O gal ant tokios 
receptos duotu žmogelui ir 
czeki ant nupirkimo vežimo 
malku, nes ne visi turi pinygu 
ant tokio gydimo.

Portugalije nutarė iszmoket 
kanalui Emanuelui pensye 
apie szimta doleriu kas diena 
kaipo atliginima už tai, jog ap 
leido sklypą. Kitados buvo 
arsziau karaliams, nes laike 
pasikėlimu nukirsdavo jiems 
galvas, o apie atliginima ne 
buvo ka kalbėt.

Ateiviai-, lydai, Lenkai 
Lietuviai ir liuslcai.

In Suvienytas Valstijas isz 
Tėvynių iszkelevo 1904-1905 
mete.

Žydu— Szimtas devynioli
ka tukstaneziu septyni szimtai 
trisdeszimtis.

Lenku— Szimtas du tuks- 
taneziai keturi szimtai trisde- 
szirnts septini.

Lietuviu — Asztuoniolika 
tukstaneziu, szeszi szimtai ke
turi.

Rusinu— Keturiolika tuks
taneziu, keturi szimtai septy- 
nes-deszimts tris.

Nesuprantoma, kaip valdžios 
žiuri in szitoki skaitli iszei- 
viu ?! juk tai apleidžia tėvynė 
vis svietas jaunas o tas svietas 
yra tai skarbas kursai kėlėsi 
svietui’ nebijodamas net ko
kia jin laime ar nelaime pa
tiks, nesuprasdamas svetimu, 
kalbu, ant sveikatos pasirėmęs 
eina ir gana.

Szitoksai iszejimas su svei
katoms jaunu žmonių in sve
tima szali daugiausei jieszkot 
geresnio kąsnio, nuskriaudžia 
drūtai Rosija ar tai Austrija. 
Bet ar tie žmones iszeiviai tam 
yra kalti? Ne! Kiekvienas gai 
valas vuostineja ir jieszko sau 
geroves o ne priespaudos, teip 
ir žmones iszeiviai darydama, 
didele dalis iszejusi svetur, 
geroves neranda, o sveikata 
naudai svetimu, turtuoliu pra
randa ir atliktas kriukis.

Austrijoje už vieszpatavusi 
szlektunija ir turtinga žydija, 
lenkus ir rusinus kati gerai 
prislegia, tie bėga szalin.

Rosijoje, nors visokio gero 
pakaktinai yra, bet valdžia ne 
patemija kaip gaspadoriauja, 
nepatemija in savo provincijų 
iszligas ir žmonija, nepatemija 
ir negirdi, ko jie žmones pra- 
szo ir ko stoka; vietoj iszklau- 
syt balso, czinovninkai burnas 
uždaro, savoj szalij ger-----
jieszkot knaisiot neduoda,

Ana diena Pottsvilles sude, 
sudže Brumm’as kalbėjo, buk 
kiti slidžios ne gerai daro kad 
atsako “naujus laisnus” del 
tinkamu ypatų. Jago sūdąs ne 
ketina duoti nauju “laisnu” 
tai privalo aplikantams api 
tai praneszti, kad nemetytu 
pinygu už dyka ir ne gaiszytu 
laiko.— Su sudžiaus Brummo 
nuomone sutinkame, nes dau
gelis tokiu randasi, ka iszduo- 
da paskutini skatyka ant lais
nu o tokiu budu papuola in 
skola.— Gerai butu, jago sū
dąs palieptu ne kuriems advo
katams—szarkoms sugražint 
pinygus del tuju ka laisnu ne 
aplaike.

geroves 
, tai 

žmonijos nemaža dalis vuode- 
gas pabrukia, susiraukė eina 
szalin neszdami szalies skarba 
(sveikata) svetimiems ant an- 
karo padžiaut.

Rosija, truputi jau inžiuri 
in žmonių nei szuneliu urzgi
mą, pradeda dalykus po tru
putėli tvarkyti, bet tas žmoni
jai dauk kasztavo, o toli da ik 
gerovei kol netikusiu žmonių 
rankose vadeles.

Ryme bažnycziu katalikisz- 
ku yra daugiause.

Moskvoje pravoslaviszku 
cerkvių daugiause.

Szenadori ir Mahanojui lie
tu viszku karezemu daugiause.

Chicagoje visokiu svetimo- 
teriaunyku turbut daugiause.

Maskolijoi visokio sztamo 
czinovnyku daugiause

Lietuvoje, lietuviszkos kal
bos nauju kalviu, nauju meis
teriu nesupratimu mums žo
džiu, dabar prigyme daugiau
se.

Pottsvilles sude vela likos 
perkeltas perkratimas bažny
tines provos Shenandorio para 
pijos su biskupu Ryanu. Ko
kia diena’paskyre tai da ne ži- 
ne.

Žmonis kalba, jog kada 
pauksztis atydaro savo snapa 
ir pradeda kvykti, tai yra ženk 
lu jog nori esti. Panaszei de
dasi su tebyreis agitatoreis ant 
“lietuviszko pudimo” kurie 
baisei iszsižioja ir rekauje, o 
tai tik ant to idant kas tokis 
susimylėtu ir mestu jiam ka 
in burna ir tuom jia užkimsztu.

Gal vienas isz menkiausiu 
darbu ka užsimoka žmonims 
yra “inkiszimas nosių in ne 
savo veikalus” bet galime už 
tikti daugybe žmonių ka tuom 
užsiyma ir buna užganadyti.

Isz Bosijus, Lietuvos 
ir Lenkijos,

Nuszove kontrabanczi- 
kiene.

Ant rusiszko rubežiaus prie 
Strzalkavo, sargas nuszove ant 
smert motere— kontrabanczi- 
kiene, kuri vede per rubežiu 
pribuvusius isz Ameriko ar 
kurie ne turėjo jokiu ligitima- 
tiszku popieru. Ne kurios su
ėmė o kiti pabėgo in Prusus’ 
Nuszautos moteries pravarde 
telegramai ne danesza.

l’apjovi broli.
Leczuoje, gubernijoi lubels- 

koj, dukriuke mesinyko Ber- 
sona, paėmus ilga peili ir per
pjovė gerkle gulincziam bro- 
lelui. Kada tėvai užklausė 
mergaites del ko teip padare, 
atsake, jog mate kaip tėvas 
pjovė versziukus tai ir ji teip 
padare.

Trumpi Telegremai.

Ant laikyto redaktorių sej- 
mo Harrisburge “Pennsylva
nia State Editorial Associa
tion” vienas isz sąnariu Jurgis 
Wagenseller isz Middleburgo, 
Pa, sekanti inneszima padavė: 
“Rūpinkimės duoti žmonim to 
kius laikraszczius kokiu žmo
nis reikalauje. Kožnas ižduo- 
tojus privalo dasekti, ka žmo
nis reikalauje ir ta duoti ka, 
skaitytojai mili. Netikiu, idant 
skaitytojai vadžioti 'redaktori 
už nosies ir paliepinetu jam 
“szokti kaip jie užgrajina”, 
bet turi dasiprast ka skaityto
jai daugiause mili skaityti”.

Ar-gi ne puikus užmanimas 
p. Wagens-llerio? Jago pro- 
gresiviszki angliszki laikrasz 
czei duoda savo skaityto
jams ta, ko jie daugiause gei- 
dže?— Tik viena “Saule” isz- 
pildo norus žmonių duodama 
ta, ka jiems daugiause patin
ka: žinios smagiausios, istori
jos ir pasakėlės užimanczios, 
raszlava ne paini del kožno 
suprantoma ir t. t. Tai yra 
muso mieris per 24 metus: 
“duoti skaitytojams ta, ka jie 
mili skaityti” o ne astrologisz- 
kus mokslus, pizikas, teologi
jas, biolygijes ir kitokes vel- 
nioliogijes kuriu žmonis nesu
pranta ir ne turi mažiausio no
ro skaityti,

§ Ashley, Pa.— Ugnis su
naikino rotuži, palicijos kance- 
larije ir ugnagesiu narna. Ble
des ugnis padare ant $30,000.

§ Wilkes-Barre, Pa.— Au- 
chingloss kasiklos pradės dirb 
ti kas nakt isz priežasties daug 
užkalbinimu ir užliejimas ka
sikiu, Avandale, tosios kasyk
los dabar dirbs be pertraukos.

§ Parižius, Francije.— Ke
turi europiecziai keliaudami 
isz Grano, Algerijos in Melil
la likos užkluptais per razbai- 
nykus, nužudintais ir supjaus
tytais. _ Penktam pasisekė pa
bėgti.

§ Chicago.— Juozukas Ur
bonas, dvieju metu senumo, 
nusiszove ant smert su tėvo re
volveriu, kuri iszeme isz stal- 
czio.

§ Philadelphia.— Arcibis- 
knpas Ryanas ženklivai pas
veiko ir kaip rodos pavojus 
jau praėjo.

§ Des Moines, lova.— Per 
trūkimą garinio katilo loko- 
motivoi ant Missouri, Kansas 
ir Texas geležinkelio, asztuoni 
darbinykai likos užmusztais.

§ Wilkes-Barre, Pa.— Ku- 
nygas Jonas Orlowskis ir ketu 
ri parapijonai likos apskunds- 
tais už apgavima parapijos an 
$1400.

Vargamistra.
Gerai mokantis vesti chorą 

ir mokykla, reikalingas in Sz. 
Juozapo parapija Mahanoy 
City, Pa. Alga $50 su docho- 
dais. Atsiszaukyte pas. (g į o,) 

Rev. S. Pautienius,
Mahanoy City, Pa.

Ant Pardavimo.
Farma 140 akeriu žemes, ge 

ras sodas yra vanduo, viskas 
gerai intaisyta, kas turi akvata 
pirkt gali $15.00 inmoketjagu 
nupirks nesigraudins parsiduos 
pigei, atsiszaukite ant adreso:

A. Devonas
Kelly, Barre, Pa.

Isz Amerikos
Motere su strusio pilvu.
New York.— Ligonbuteje 

del paikszu St. Joseph, mire 
motere, kurios pilve po perpjo 
vimui rado 452 vinių visokio 
dydumo 42 szriubelus, 114 už
daromu špilkų, 116 špilkų nog 
plauku, 148 mažu spilkucziu 
ir daugeli kitokiu dalyku. Tas 
viskas nepers zkadino moterei 
gerai sutroveti valgi da priesz 
smert.

Rado netikėtas aukso 
kasiklas.

Tuscan, Arizona.— Kokie 
tai Y. Calvillo, keliaudamas 
po kalnus Conobadi, atsisėdo 
pasilsėt ant akmens. Pajudi- 
nias szmoteli akmens su koja, 
kuris nusirito nog uolos, pare 
gejo, jog akmenije randasi 
auksas, kuris lengvai duodasi 
atskyrt nog akmens. Paemias 
szmota akmens nusidavė pas 
žinunus, kurie nutarė, jog ga
lima iszimti aukso ant 50 
tukstaneziu dol. isz kožno to
no žemes. Žinoma Calvillus 
niekam nieko nekalbėjo, pra
dėjo toliaus isztiryneti aplinki 
ne o kaip rodos tai lig sziam 
laikui surinko aukso ant szim
ta tuks. dol.

Motere nužudino savo kū
diki ant trūkio.

Ilornelle, N. Y.— Koke tai 
lenke, keliaudama trukiu Erie 
nužudino savo keturiu dienu 
kudyki, pakyszo po sedinia o 
iszlipus isz trūkio dingo Poli- 
cije isz Hornell susinesze su 
palicije miesto Buffalo idant 
atrastu nelaba motere.

Nužudo motere, seserį ir 
josios duktere.

Port Lymon, N. Y.— Vin
centas Calve, paikszas, iszbe- 
gias isz priglaudos, nusidavė 
namon užmusze savo motina, 
seseri ir jiosios duktere su kir 
viu. Dažiuretojai vos paiksza 
apmalszino, kuris teip insiuto 
jog konia keturis dažiuretojus 
vos ne užmusze. Papaikusi žu 
dintoju pakars.

Visiems teip privalo būti.
Baltimore, Md.— Sudže Du

ffy nubaudė Jurgi Woodena 
ant penkių ypu su nahaika 
ant nuogu pecziu ir du mene
sius in kalėjimą už baisu su- 
muszima savo pacziules ir sup- 
jaustima josios veido peiliu, 
palikdamas ženklus ant viso 
gyvasezio.— Paskutini karta 
ka buvo naudota nahaika ežio- 
naitiniam kalėjime buvo tai 
1907 mete.—.Del tokiu žvėrių 
ka sumusza silpna motere, pri
valo duoti deszimts kartu tiek 
kiek moterei duoda.

Begis ant liaukos.
South Betlehem, Pa.— Kas 

tokis paleido paskala po mies
tą, buk “banka” Jurgio Zbo- 
jauskio ketina subankrutyt. 
Žmonis dagirde tokia naujena 
pradėjo bėgti in banka atsiym- 
ti sudėtus pinygus. Kožnas ku
ris pribuvo, aplaike savo piny
gus. Taja diena bankas sugra- 
žino_in 40,000 doleriu del trijų 
szimtu ypatų.— Tame “ban
ke” turėjo padeja tik vieni at- 
ejviai.

Puikus gribai.
Pittsburg, Pa.— Suvienitu 

Steitu prokuratorius Jordanas 
liepe suymti kėlės skrynes džio 
vintu gribu per paliepima svei 
katos inspektoriaus Earnshaw. 
Sveikatos inspektoris užtiko 
tuosius džiovytus gribus vie
nam krome, kurie buvo sukir
miję ir netinkami del žmonių 
sunaudojimo.— Gerai temin- 
kyte, jago perkate džovytus 
gribus.

Musztine ant szokio.
Shamokin, Pa.— Aleksan

dra ir Jonas Sabotrai, brolei, 
kada radosi ant szokio, likos 
užkluptais per Juozą Szulca, 
Mikola Malvica ir Petra Ka
lema ir baisei apdaužyty teip, 
jog Aleksandra isz žaidulu nu 
mirs. Kazokai aresztavojo kal- 
tinykus. Priežastis buvo už- 
vidėjimas už mergas.

Laižybos priežaste dvieju 
smereziu.

Mayville, Wis.— Nelaimin
gai pasibaigė laižybos terp Jur 
gio Pilipavicziaus o Steponu 
Radiiczu. Susilaižino jieje, kat
ras isz jiu iszgers daugiau gu
zutes. Pilipaviczius iszgere ke
turis ' pilnus stiklus guzutes 
irpiolebe žado ant grindų. 
Anfhas Radiczus puolė teip-gi 
ant grindų be žado szale savo 
draugo. Abudu buvo numirė 
kadi juos pakele, o kožnas isz 
ju iszgere po kvorta guzutes- 
Abudu buvo geri darbinykai 
ir siuntė pinygus savo szeimi- 
nom-Į in tevynia.

1000 svaru parako truko, 
sudraskydama 10 dar-

j biuyku.
Mijrquette, Mich.— Fabri

ke mrako Pluto Powder Co. 
pakylo ana nakti baisi eksplo- 
zije -tūkstantis svaru parako, 
sudraskydama deszimts darbi- 
nyku'ant mažu szmoteliu. Kas 
buvo do priežastis eksplozijos, 
yra ne žinoma. Ant gilukio 
prieš?. eksplozije praszalino 
50Q0 svaru parako. Drebėji
mas buvo baisus. Namas visas 
likos suardytas, langus iszku- 
le visoje aplinkineja. Pražu
vusiu szmotelius kūno rado po 
visa miesteli.

Straikas Czikaginiu kriau 
ežiu pasibaigė.

Chicago.— Per dvideszimts 
nedeliu kovojimo su darbda- 
veis, straikas kriaueziu ant tik 
ruju likos pabaigtas. Dydelis 
vargas terp straikieriu buvo 
vienatine priežaste užbaigimo 
straiko. Tame straike dalyba- 
vo 40 tukstaneziu ypatų. Ble- 
des straikieriai per bedarbe 
aplaike ant $3,000,000. Fa
brikantai turėjo bledes ant 
$4,000.000. Paszelpos strai
kieriai aplaike tik $155.000, 
butu ir daugiau aplaike bet 
zopostis visas likos isztrauk- 
tas.

Senatoriai ne mokėjo kal
bėt “Teve muso.”

Topeka, Kan,— Czionaiti- 
niam senate priesz pradejima 
rodos, atkalba pastoris Cran
dall malda. Toji malda yra pa 
prasta “Teve muso.” Kada pas 
toris geide idant kožnas isz ap 
szviestu ponuželiu kalbėtu gar 
sei paskui jin poterius, pasiro
dė, jog tik szeszi isz viso pul
ko galėjo kalbėti poterius ant 
po mietes.

Pastoris liepe atspaudinti 
“Our Father” maldele ir isz- 
dalinti kožnam senatoriui ir 
jau keli iszmoko ant 
ties.— Matote, ir seni 
ant senatvės gali n 
maldele iszmokti. Bet
sarmata jog ponai senatorei ne 
moka to, ka muso mažiausias 
kudykis kalba kas diena be 
pertraukimo.

Isz Visu Szaliu 10 kuopa Susivienyjimo 
L.A.

pomie- 
žmonis 
udinga 
dydele

1 svaras i*.

Kaimus nunesztas ant 
mariu.

Helsinyfors, Finlandije.— 
Visas žuvinyku kaimas kuris 
susidėjo isz 253 vyru, kuris Ii 
kos uždėtas ant ledo ne toli 
Bjorko, atsiskyrė nog kraszto 
ir iszplauke ant mariu laike 
dideles viesulos. Nelaimes ne 
paregėjo in laika pakol kaime 
lis jau buvo nematomas. Li- 
kusieje žuvinykai norints isz
plauke su laiveliais jeszkoti sa 
vo draugu bet lig sziam laikui 
da ju nesurado.

Nužudineja vieni kitus-
Nanking, Kinai.— Kamisi- 

je susidedanti isz sąnariu re- 
prezentatoriu visu vieszpatisz- 
cziu kurie pribuvo isztirinet 
tenaitini padėjimą bado, isz- 
reiszke savo nuomone,—■ lig 
atėjimui vasaros žmonių nu
mirs api milijonas ypatų nog 
bado ir pavietres. Dviejuosia 
provincijuosia Aukuiir Krang 
Sin suvirszum pustreczio mi
lijono ypatų keneze bada. Gy
ventojai kariaudami priesz ba
da, geisdami užsilaikyt nog 
smerties, užpuolineje vieni ant 
kitu, papildindami žudinstas, 
apipleszimus ir t. t. Badas teip 
prasiplatino, jog sunku bus jin 
apmalszint norints ir prisidėtu 
prie to visos europines vieszpa 
tystos.

Skerdyne Turkijoi.
Londonas.— Specialiszkaa 

telegramas isz Konstantinopo- 
laus danesze buk daugeli ara- 
biszku szeimynu ir prilankios 
Turkijai, likos nužudintos per 
pasikelelius Jemanus. Visi su
augusioje likos iszžudintais vai 
kams nukirtinejo kojas. Už- 
musžtu randasi szimtai. Žve- 
riszki žudintojai nepavėlina 
paymti vaiku, kurie mirszta 
ant ulieziu per nutekima krau 
j°-

Randas aplaikes tokia žinia 
iszsiunte tuojaus vaiska idant 
nubaustu žudintojus.

Ministeris skarbo 
dytas.

Teheran, Persia.— Sani-ed 
-Dowlek, persiszkas ministeris 
skarbo likos nužudintas ant 
uliezios per du szuvius. Žu- 
dintojais badai yra du Armė
nai, kuriem pasisekė pabėgti. 
Kada ministeris puolė, myne 
žmonių pradėjo paskui vytis, 
žudintojai szaudami in žmo
nis bego, užmuszdami du pa- 
licijantus.

Tikejimiszkas suiniszi- 
mas.

Lisbonas, Portugalije.— Lai 
ke tikejimiszkos procesijos lai
kytos czionais, pakylo milži- 
niszka musztine kurioje likos 
pažeista desetkai žmonių. Va
dai likos aresztavotais. Valdže 
uždraudė laikyti procesije, bet 
katalikai ant to nepaisė ir ant 
savo pastate, norints turėjo 
pralieti krauja už savo tikė
jimą.

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- 
inetas $5.00 vertes keiksas 
(Tartas.) Inžanga vyrams 25 
centai.

Užpraszom visus lietuvius 
ir lietuvaites ant to puikaus 
pasilinksminimo:

Komitetas:

Ant pardavimo.
Salunas su namais ant trijų 

familiju vidurije Mahanoy 
City miesto, ant 25 N. Main 
ulyczios, tarpe dvieju stacijų 
Lehigh Valles ir Redingo ge
ležinkeliu teip-gi elektrikinis 
karas sustoja tuojaus prie Vie
tos. Geriause vieta visam mies
te. Parsiduos už neperbrangįh 
preke. Atsiszaukyte pas. (to 13) 

P. Žilinskas
81 N. Main St. 
Mahanoy City, Pa.

11UŽU-

Philadelphia, Pa. —Sausio 11 
diena turėjo 10 kuopa susirin
kimą Saleje 943 & 2nd st ku
riame invyko nutarimai szio- 
ki; 1. Kad visus nutarimus 
pagarsint per laikraszczius. 2, 
10 kuopa 3. L.A. 117 sąnariu 
visiszkai dabar priperszama 
centro valdybos nelikusia kons 
titucija atmete reikalaujant 
kad 26 Seimas suteiktu konsti 
tucija sąnariams suprantama 
kuri turės eit per visatina bal- 
savima. Dokle sumokėjo pa
gal sena konstitucija su kuria- 
ja apsipažine prie Susivieny
jimo prisirasze.

3. 10 kuopa S. L. A. skait- 
liuje 117 san. reikalaujam nuo 
centro valdybos: kad numestu 
suspendavimą nuo delegatu da 
lyvavusiu konferencijoj, nes 
jie dalyvavo liepent kuopoms. 
Prezidento žiaurumas parode 
mums kad suspauduoti be rei
kalo.

4. Kuopoms kad butu lais
vas ir nevaržomes kritikavi
mas teikiamosios naujos kons
titucijos, ir laisvi susirinki
mai.

5. Mes 10 kuop. sanariai, ne 
reikalaujam kad centro valdy
ba siuntinėtu mus su klausi
mais ir paaiszkinimais pas 
Bratchulius ar Lopetas: paaisz 
kinimai tai iszeina isz centro 
valdybos, o su Brotchuliais 
mes nieko bendro neturime.

6. Užprieszinam mokėt isz 
Susivienyjimo kasos leszas lie- 
tuviszkiems lojeriams kuriuos 
centro valdyba vežasi in savo 
susivaževimus. Susivaževimuo- 
se dalyvauja tiktai centro ko
mitetas...

Regisi kad centro komitetas 
bepirszdamas mums netikusia 
nauja konstitucija patsai jos 
kaip reik nesupranta todeliai 
pagelbon szaukesi Bratchuli.

7. Centro prezidentas sus
penduodamas konstitucijos kri 
tikorius, regisi patsai jos nesu 
pranta ir, kaipo vyras nemo
kantis 8.000 nariu keravoti, 
turi būti suspenduotas . ik 26 
seimo, jo vieta tai užima vice
prezidentas.

8. Visos kuopos laikykimės, 
nepametykime savo organiza
cijos, taisykime kas yra negero 
visi iszvien: jeigu kas pameta, 
daro dide klaida, nes dabarti
nis centro valdybas pasielgi

geidžiama idant pamestumem 
o paskutiniems mat liksis vis
kas.

9. “Tevyneje” visu kuopu 
atsiszaukimams Kad butu vie
ta; tuomet nereiks muuis mus 
reikalais apsunkint kitus lai
kraszczius.

Centro valdyba puoszesi 
kad ji pildo seimo nutarimus, 
o isztikruju teip nebūna. 10 
XXIV Seimas paskyrė namo 
pirkimui 25 tukstanezius dol. 
centro valdyba in kuria prigu 
Įėjo ir visi uredninkai dabarti 
niai, iszkvojo net 6 tukstan
ezius dol. virszaus: ar tai pil
dymas seimo nutarimu buvo ? 
Už toki iszaikvojima 6 tuks. 
dol. XXV seimas Chicagoje, 
centro valdybai davė klausima 
ar ne ? gal da pagyre ir nein- 
žiurint in tokia padaryta stam 
bia klaida, iszrinko isz vice 
Prezidento p. Damijonaiti in 
Prezidentus, kursai dabar in 
žmonių baisa visai nežiūrėda
mas, važiuoja kaip jam tink.

Seimu nutarimai invykdino 
kolionyja ir net visatini bal
savimai pritikrino; ar centro 
valdyba nutarimas iszpylde?

Kur Jus centrininkai akis 
sziteip darant?

Sziiasai pats p. Damijonai- - 
tis atsimena, kaip buvo už in
trigas isz susivienyjimo isz- 
brauktas, jin 16 seimas susigra 
žino ir, dabar 25 seimas net 
prezidentu padare, tai jisai da 
bar visam susivienyjimui to
kius karvelius kepa, kokius 
jam kepe kunigai Kaupas ir 
Milukas.

Pasirodžius neužsiganedini- 
mams isz netikusios naujos 
konstitucijos, žiūrint menko 
daikto, mus centro valdybai 
reikėjo— platesnio “proto, ir 
butu nekile audros ir pasiprie- 
szinimai kuopose, butu nerei
kėja, kaltint neramus cicilikai 
o dabar kas? ugi ir tautiecziai 
sujudo prieszai žiaurumą ypa
tingai prezidento., priesz gval- 
tiszka brukimą netikusiu insta 
tu, ir prie to dasiejo, kad 10 
kuop. S. L. A. Philadelphijoj 
pritariame kuopoms Connek- 
tikuto ir Massachusetts valsti- _ 
ju kad konstitucija nauja in 
gyvavimą neinleisti visai. 
Jokūbas-Matulis prezidentas.

Sabas. Mankus sekretorius.
(Redakcijos pastaba: Jeigu 

sziame straipsnij butu reikalas 
raszytas ypatos vienos, tuomet 
netalpintume, bet kad czion 
eina dalykai visuomenes ir 
117 sąnariu nutarimai, del to

—Redyste,)mas iszrodo, kad to tiktai ir1 talpinam.

- ■ ...A- -' ;

LORDAS DECIES IR VIVIANA GOULD.
Puiki veseile lordo Decies isz Anglijos su panna Gould ap- 

sipaeziavo utarnykos diena. Decies turi 44 metu d panna 
Gould vos 18 metu. Kokis bus gyvenimas nedarinktos poros 
tai sunku atmint bet szeiminoje Gouldu da niekas ne buvo lai
mingas moteristeje. O gal už keliu metu iszgirsime jog geidže 
atsiskyrimo.



Ant Pardavimo Aplieta

Per 30 metu ir da pasilieka geriause gyddble nog kosulio, 
perszalimo, 1 dusulio, br nkitis, sunku atgavimo “kvapo, 
krokluszio, kataro, uždegimą plaucziu ir kitokiu ligų.

Temykite kad neimtumei kitokiu p repe ra
tu, katrų jumis sulitu vieton Severos 
gyduolių, del to kad kitokios, gyduoles, 

turint mažiausgvertes, atnesza pardavėjams didesni uždarbi.
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f?iillastalyj R.... sėdėjo prie 
vyno keturi žymiausi vietiniai 
ponai: ponas daktaras, ponas 
sudžia, kunigas klebonas irjpo 
nas aptiekorius.

Kalbėtasi iszpradžios, kaip 
paprastai, apie bloga orą, po- 
tam apie politika, o ant galo 
apie didelius nesmagumus gy
venant tokiame mažame mies
telyj....

— Ponai turite dar puse 
bėdos- atsiliepe ponas dakta
ras.

— Ponas sudžia ir ponas 
aptiekorius abudu ženoti, turi 
dailius, sveikus vaikus, su jais 
užsiėmimus, linksma laiko pra 
leidimą....

— Su paeziomis nesutiki
mus ir ginezus—pridėjo tuo
jaus nonas sudžia.

— O kad ir tas!— kalbėjo 
toliau daktaras—vis-gi tai 
koksai nors invairumas, nes 
nuomonių susimainymas, ar
gumentai, užartavimas szeimy- 
niszku santikiu, szirdingi per- 
sipraszymai....

— O po to nauja skrybėlė 
arba suknia už pora szimtu 
kronu— pridūrė vėl aptieko
rius.

— Dėkui Dievui yra isz ko 
pasemti— insimaisže kunigas 
klebonas— o vis tas jus links
mina, kada pasirėdžius paeziu- 
le atkreipia ant saves mies- 
czionku atyda ir priima nuo 
jaunikiu visokius komplemen- 
tus!....

Czionai prasijuokė sudžia.
— O! kas link to paskuti

nio, tai aptiekorius nemyli 
matyti jaunikius prie savo pa- 
czios!....

— Na, kad ir teisybe, tai 
pritraukianti moteriszkaite!— 
pridūrė daktaras.

Kunigas pastate nauja bute
li ir tarė pildamas in stikle
lius:

— Sunku man dvasiszkai 
asabai.... Ale kodėl daktaras 
ligsziol neapsiženije, negaliu 
suprasti. Jau butu geriausias 
laikas!

Daktaras atkirto nekan
triai:

— Mano ponai!... .Anks
tyvo apsiženimo, sakoma, nie
kados nesigailima... o apie vė
lesni yra visokiu nuomonių!. . 
Asz po szesziu desetku jau tos 
niekybes nepadarysiu; ale jau
nas būdamas turėjau apie tai 
pamislyt.

— Na, ir kodėl?....—pa
klausė trys draugai.

— Kodėl?.... Hm!... Bu
vo priežastis. Labai noriai 
jums pasakysiu su iszlyga, 
kad isz manes nesijuoksite. 
Tai buvo szirdies istorija... o 
jauniems dovanojama tokios 
nebūt niekystes.

— Praszome! praszome!— 
vėl atsiliepe trys balsai, o po- 

’ nas daktaras, užsidegęs szvie- 
žia cigareta, taip pasakojo:

— Mano dede, sziandie nu
miręs buvo mieste P. fiziku 
ant viso apskriezio. Aplanky
davau asz ji tankiai, karta to
dėl, kad miestas buvo gražioje 
tarp kalnu vietoje, antra del 
puikios maudykles smarkiai 
beganezioj upėj, tarp Skalnu, o 
kas tiesa labjausiai ir isz tos 
priežasties, kad dede turėjo 
dukteri Stefcia, už kurios juo
das kaip anglis akytes buvau 
pasirengęs in vandeni szokti...

Dede būdamas mano moti
nos dėdės gimine, labai mielai 
butu mane] pamatęs [žentu. 
Doktorata iszlaikiau sumina 
eum Įaudė isz namu turėjau 
nemaža dvareli: negirtuokle- 
vau, nekaziriavau— nelaime! 
mergina nei neatjautė mano 
karsztu žvilgterėjimu, nejautė 
savo tėvo karsztu velijimu!

Viena diena vienok paklau
sė manes dede:

— Ar tu nors kada del jos 
iszpažinai savo meile, ar isz 
reiszkei savo norą ?

— Ne, dėdulė!—atsakiau.— 
Kam?... Asztuoniolikos metu 
mergina atjaus meile, patemys 
inspudi, koki padaro ant vy
ro...

— Taipgi tas tau abejinga?
— Kaip ezaltas marmu

ras!
— Suprantu tai, ant nelai- 

tnes!
— Kaip tai, dede? Kibą in 

ka kita insimyĮėjus?

— Saugok I dev. ! Tai 
Ale matai, ji pu motinai 
veldėjo joa nepapr i-t i d 
tuma, ir kaip m m, t .i jau ke
lis kartus prim'ne, nori ue.-itlm 
tinai eit' iii kliosztoriu.

— Dievo, sopuliai!—atsilie
piau puldimas kėdėn—r.r-gi 
tai nebutu gaila?...

Dede ramino mane.
Be abejones... Mano nuomo

ne vienok ne viskas dar pa
baigta. Prie tokios jaunos mer 
gaites, jei negalima prieiti at
virtai, reikia veikti klastingai. 
Palik tai mano senai galva jau 
asz kajnors apmislysiu.

Po porai dienu pasiszauke 
mane prie saves.

— Kalbėjau su Stefcia.
— Ir ka atsake?
— Ramiai ir maloniai nu- 

siszypsojo iszgirdus tokia nau- 
jiena,“Biednas»vaikinas!”—at
siduso—“asz tai matau jau se
niai, kad jis mane myli... ale 
rodos ant to neturiu. Prieszin- 
gai, dabar dar daugiau esu pa 
linkus prie kliosztoriaus negu 
pirmiau”.

— Nusiminimas!
— Nusiramink, jaunikaiti! 

—kalbėjo liūdnai mano dede
— iszmislijau asz savo smage- 
nine puiku daikta ir prie jo 
pradžia jau padariau. Pirmiau 
šiai jai’atsakiau, kad asz labai 
jos užmanymu džiaugiuosi, nes 
tuo budu apsilenks nesmagaus 
likimo, kokis ja lauktu, jei ap 
sivestu su tokiu didžgalviu, 
kaip tu.

— Ale-gi, dėdulė, ka - tas 
gali reikszti?

— Tylėk ir klausyk. Stef
cia su žingeidumu ir nusiste
bėjimu iszgirdo ta mano nus
prendimą; ba turi žinoti, kad 
moterims daug daugiau patin
ka taip vadinami sportai, iszdy 
kūnai, lengvamaniai, o labjaus 
toki, kurie apie jas szokineja, 
arba nors nuduoda abejutisz- 
kus.

— Ale kas-žin, ar ir Stef
cia?

— Stefcia yra taippat m<>- 
teriszke, kaip ir visos kitos 
jaunos ir neprityrusios žasu- 
kės. Taigi mano pienas yra 
toksai, idant tu nerodydamas 
jaja jokio užsiėmimo, apsaky
tum, jai apie savo meiliszkus 
prietikius ir nesmagumus apie 
moterių szirdžiu pergalejima, 
apie dvikovas, užsinuodijimus 
ir t. t.

— Ir kas isz to ?
— Tai isz to, mano vaikiti- 

ne, kad tuokart jos akyse pa
sirodysi karžygiu ir apturėsi 
jos szirdi.

— Duok Dieve!
— Klausyk manes, kad tai 

viską ant jos patemysi, imk 
ja kalbinti isz namu pabėgima 
ant ko ji, žinoma, sutiko, no
rėdama taippat likties romanso 
karžyge. Rytoj asz tau duosiu 
reikalingus prie tos komedijos 
pinigus, vežėjas su karieta jus 
lauks už daržo. Artimiausiame 
miestelyj asz jus pavysiu raitas 
tuokart imsimės |,barties, rus- 
tinties, pagaliau palaiminimas 
ir viskas bus pabaigta!

Apsikabinau dede taip dru- 
ežiai, kad net kambario sienos 
sudrėbėjo!... Man taip tuokart 
rodėsi.

Antra diena pradėjau kam
panija. Pasekmes buvo tiesiog 
perkuniszkos... Stefcia jau po 
antrai mano dvikovai ir po tre- 
cziai operos primadonnai, ku
rie isz meiles prie manes nu
sinuodijo—puolėsi man ant 
kaklo ir be jokio abejojimo 
priėmė mano propoziecija.

— Tiktai ar tu ant to turi 
pakaktinai pinigu, mano mie
lasis?— paklausė manes ne
ramiai.

— Nesibijok, brangi,—at
sakiau.— Žiūrėk, sztai turiu 
dvylika tukstaneziu guldenu!

— Ak, kaip tai gerai, kad 
tu toksai rūpestingas!

— Ar misliji, jog užteks?
— Man rodos! Manau vie

nok, mylimasis, jog daug bus 
geriau, jei asz tuos pinigus pa
laikysiu prie saves. . . Tu tru- 
puti)lengvamanis— o dar gali 
kas isz tavęs atimti.

— Visuomet, brangiausioji!
— atsakiau, paduodamas jai 
krepszi su bonknudtais.

— Labanaktis, mylimasis!

Atlantik City daug visokiu suvažineja, 
O labjause daugeli “j-gamaseziu” pribuvineja, 

Ne sakysiu kas jie per vieni,
Paliksiu tai ant atminimo jumi, 

Kada juos ten užtikau, 
Už akmens tuojaus pasislėpiau,

Nusistebėjo labai, 
Suszuko visi vajai!

— Kur asz esmių?

— Labanaktis! Iki rytdie
nai!

— Taip! Rytoj deszimta va
kare už daržo!

Persiskyrem.
— Ant rytojaus bertainis 

priesz deszimta užvažiavau ra
miai sau už daržo su karieta. 
Iszmusze deszimta, puse vie
nuoliktos—laukiau, ale Stefcia 
neatėjo... Pagaliau po dvyli
kai. netekau kantrybes, nera- 
ramus būdamas ir suszales nu
bėgau pas dede.

— Stefcia neatėjo!
— Ka kalbi?. . Ji iszejo isz 

namu dar puse deszimts saky
dama esianti pas drauges!...

Inejome in Stefcios kamba
rį. Ant stalo gulėjo atviras 
laiszkas.

“Mielas teve! Myliu inžinie
rių Greituoli nuo seniai, su juo 
tik busiu laiminga, jo tai-gi 
paezia pasiliksiu.— Žinau isz 
kalno, jog mylėdamas mane, 
sutiksi teve su taja mano lai
me; idant tiesotai ir greitai at
siekus savo mieris - daviausi 
jam iszsivesti isz namu.

“P. S. Daktaras Gustavas 
buvo toksai geras, kad davė 
man reikalingus tam pinigus. 
Kloniokis jam teve nuo manes 
ir padekavok, o nesirustink 
ant savo laimingos vienturtes 
Stefcios”

— O dabar, mano ponai, 
juoktes kartu su manimba asz 
iki sziam laikui pasilikau jau
nikiu ir—pasiliksiu tokiu iki 
smerties.

Viena karta kunigas, eida
mas per kaima, pamate ūki
ninką szukuojant savo arkli. 
— Pasakyk man, brolau, kiek 
atidedi laiko arkliui- nuvalyti, 
jeigu jis taip gražiai iszrodo ? 
paklausė kunigas, priėjės prie 
ūkininko.

— Kasdien apie, pora va
landų, kunigėli,— atsake ūki
ninkas, nusiimdamas kepure.

— O dabar pasakyk man 
atvirai,— klausė toliau kuni
gas, — kiek kas-dien atidedi 
laiko savo duszios reikalams?

— Na, tiesa pasakius,— pri 
sipažino ūkininkas,— kas ry
tas kalbu poterius - ir kas va
karas taipo-gi, betjlrumpiau, 
nes labai noriu miego; szven- 
tomis dienomis einu in bažny- 
czia, bet pamokslo ne visada 
klausau— juk mieste tiek rei
kalu atsiranda.

— Jeigu taip,— tarė kuni
gas,— tai asz malonecziau bū
ti tavo arkliu, negu tavo du- 
szia, nes matyt, tau arklys dau 
giau rupi ir daugiau atidedi 
jam laiko, negu savo dusziai.

Pacientka:— Iszgelbejei ma 
ne nuo smerties, daktare. Nie
kados neužmirsziu, kiek asz 
tamistai kalta!

Daktaras:— Tiktai 15 rub
liu.

Ne viena mamule rugoje, 
Ant savo dukreles bedavoje, 

Jog ne klauso, ne nori dirbti, 
Ne namie prie pecziaus virti. 
Teisybe, jog tiktai terp Lietu- 

*viu, 
Yra tokiu tėvu, kvailiu, 

Isz pradžios ant dukreles ne 
žiuri, 

Snarglis po nose o “fele ’ jau 
turi.

Ir ko nauja szukuti pritraukė, 
Tai jokis kvepalas ne isz- 

trauke, 
Dirstelekime ant amerikiecziu, 

Airisziu ir vokiecziu;
Ar tosios-ne mandagesnes, 

Ir ne doresnes?
Doras siulelo ant saves ne 

turi, 
Ant sarmatos ne žiuri, 

Bėgtu už kelintos milos, 
Jeszkotis del saves dalos, 

O kokios?
Mamužei gražu, kaip jau duk

rele, 
Iszrodo in sziokia tokia mer

gele,
Ir kada jaunikei api jiaja 

skraido,
Tai rodos boba užkėlė ant 

kraigo!
Amerikonines mergaites, 

Gerai iszmokytos panaites, 
Klauso motinos, 

Visados.
Motina sėdi, nieko ne veikia, 
Ba dukrele dirba, ka reikia, 

Ir ne dyvai:
Tokios mamužes, kaip in czion 

pribuvo,
Dydele ponysta tuo ga o, 
Žiuri ant dukros, kaip lelis 

in kiauszini, 
Ba tai vyreli leide Pariž ni. 
Pati girdėjau, viena mamuže 

kalbėjo, 
Kaip in savo 13 metu varvala 

žiurėjo:
Tai Dievyti! kad Lietuvoje 

butu.
Tai da kiaules ganytu; 

Teip nesiredytu,
Ir api jaunikius nežinotu. 
O ka, ar-gi tai ne gražu, 
Ar motinėlei ne graudu?

Dukrele panaite stojo, 
Norint sn argi uotą, bet merga 

pastojo.

— Kur iii
I dangaus visai nauja

’’Kada visokios gyduoles, kurias bandžiau, man nepagialbejo 
nuo kosulio ir perszalimo, pirkau Scvcros Bills.lllia 
Plaucziams ir Plot keliu nog Perszalimo ir Gripos 
iria trumpa laika likau iszgydintu. Beabejones tamistu 
Balsamas yra geriausia gyduole Plaucziams ir Gerklėj kokia 
tik bandžiau. Galite tamistai szita iszdrukoti idant kiti 
serganti galėtu žinote kur jeszkoti pagelboe.

Augszcziau yra isztraukta isz gromatos, 
prisiųsta per Jurgi Gregą isz Hazelton, 
Pa., raszyta in W.F. Severą Co. katraiszgire

Plaucziams
Dvi Dydiinio Bonkos 25c ir 50c.

Jei 
gal 
jai 
stir 
mis 
mot 
j*; 
tnas

Ir
So 
Tail 
važi 
ninl 
ta! 
til- 
ga-

Da galima gauti Severos Kalendorių ir Vadovas in Sveikata 
ant 1911m. Gausite Aptiekose arba raszykite pas mus.

Daktariszka rodą siuneziame dykai per gromata

— Ai, kaip graž'ai ir vy- 
riszkai tamista pasielgei geloe 
damas ta žmogų nuo pasken
dimo, kibą jis tavo draugas?

— Ne, ne draugas, ale man 
kaltas du szimtu rubliu.

Namine M oi j kiti.
Gnmatika argliszUs kaltos nok) 
ntis be nckinlojo («] daiyla) $1 
Vaiku Draugas ar^a kaip mokintis 
skaityti irraszyti be mokintoja 15c 
Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo 10c.
Aritmetika mokininmusi rokundu, su 
paveikslais (apdaryta) 35c.
Pinigus siuskit per money-order, adresas 

P. MIKOLAINIS, Box62. New York, N. Y.

be lauk, kol systenas bus ajinites Lygai—lygį
nervis7kas3 ystemas tas iszsemtas. o pats liksi nezdotuspį 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.

Blogas gydimas tik gadina sveikata. Araziausioe Ljf 
kurie buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme p- 

szingi priesz pjovimo ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kotas lira t 
privalo būti gydomas kanoatsargsausia ir ant visados. Mes neduodame^ 
szivu ar pavojingu gyduolių, nei neprižadam iszgidint ligoni in pondim 
idant patraukti xa daugiause ligonu. Bet gvarantinu visiszkai neparopgi 
ir ant visados iszgidint in trumpiause laika, jagu tag” J ‘‘ ’ 1 
kimo jokiu blogu daliku systeme. Mano būdas v ra pigus

V aricocele” gidau in 15 d.

•‘Szaszius” ir skaudulussku- 
'•os iszgidau greitai ir ant 

v scad os

•‘Eczema” ir kitas panaszas 
ligas iszgidau labai tmmpam 

laike.

“Hydrocele” iu 24 adynas, 
be operacijos. 

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszugidam 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju kana 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in km m pa laika. 
‘ Rumatiszma” visokį iszgi- 
dau labai greitai. 4

gulima nudaryti,beęd 
gus ir tikras. Aszgydin

“Paslaptingas Ligų” h I 
lygSdiaa :

Tžtnicintas Kraujas" i i, 
dienu-be raudojimo mah ' 
riuszo ar pousu.
“Stryktnra” be peiki 

sUūdejin

Ba

bf
2 
m 
ps
bu

Nedeliomis nog 9 ryte lyg 4 po įį 
j. F all an e I erkiniai, hmdi

*

Iškirpkite Šį Lapą

Adresas.

»I 
h

P 
tii 
la

< -FIFOS A l INGS: bog 9 jyte lyg 9 ad. ' ai are. 
(•yveniu } ittsl urge nog 15 metu toj ] aižioj vietoj. 
VokiazkaL

DR- LOKENZ, 624 I’enn Avė., Pittsburg Pi

— Kas tamistos daugiause 
atkreipia atyda laike keliones 
užrubežiuje ?

— Rokundos vieszbucziuose.

KREIPKITĖS KIEKVIENAME ATSITIKIU 

SU UŽSITIKĖJIMU, 0 APTURĖSITE UŽGA

NĖDINANTI ATSAKYMA DOVANAI! <4

IILCCIUKS

t»i 
G# 
tai 

&

«iel 
tu

Ne kaltos butu dukreles, 
Butu doros mergeles, 

Kad dorai butu užaugintos, 
Dvasei szventoi iszmokintos;

Kad stuboi sėdėtu, 
Ne tinginiautu, 

Motina užvaduotu, 
Puodus mazgotu, 

Lig pusiaunaktes nesivalkiotu.
O labjausia: 
Parsilupt, 

Kaili lupt, 
Ka p susileis, 
Tai ne pasileis.

7 Kaip asz žinau kitados, 
Tai merginos buvo brangios, 

Nesikabino prie vyru,
O tada vyru buvo geru;

Ne toki, kaip szendien szpi- 
cukai,

Su plikom ponosem kaip vo
kietukai,

Szendien, kad irledokas už
kabintu,

Tai ir in pekla su juom ejtu. 
Kur tiktai jauezia vaikinu 

suėjima,
Ir ten lenda kožna mergina, 

Sarmatos jokios ne turi, 
Kad ir ant katros kreivai žiuri.

Nauja szluota gerai szluoja, 
Ir naujos kantorkos nuolat 

giedoję,
Ar žinote mano mergeles? 
Jagu turite, geras gerkles, 
Tai žinokyte kur giedoti, 
O ne ant uliezios klikuoti.

In Plymenta pribuvau,
Tai vyreli pati girdėjau,

Kaip kelos mergeles dainavo, 
Mislinau kad girtos, tai svai

guli gavo.
Veluk pašilaukyt, 

Ant ulitziu ne staugkyt.

IŠKIRPK ŠI LAPĄ TEIPGI, IR 

ATSAKYK ANT UŽKLAUSIMU.

Ar yra kokia liga Jųsų genkartej?... 
Kaip senei sergate?...................
Kiek turit metų ?....................................
Ar patiko kada norints kokia nelaimė? 
Ar stovis ligos eina blogyn?................
Ar jaučiate save uuvargintu?............
Ar skubei nusigąsta!?........................
Ar skauda galvą ir kurioje vietoje?. . 
Ar turit kraujo užplaukyma galvoje 

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

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

ligą ?...........................  
Aprašykit apie ją?..................................
Ar turite išbėrimus ant kūno?............
Kuriose vietose?
Ar kankina užkietėjimai vidurių? ... 
Ar linkęs prie skubaus persišaldymo? 
Ar turite plaučių ligą? ........................
Ar kosite ir kada? ............................
Ar atjaučiate smarkų skausmą krūty- 
* 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 šalti?......................
Ar jaučiate viduriniame organizme 

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

gėrynių?............ ..........................
Ar rūkote ir kaip tankei?.....................
Ar daug miegate?....................................
Ar atmintis bloga?..................................
Ar kankinot save jaunystes klaidin

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

Dellto kentėjimuose tylite! 
Tūkstančiai Tautiečių apturėjo 
sveikąta ir savo jėgas, nes Jie 
uorei ir bu užsitikėjimu man 
atsidavė.Dėlto tikėkite manim ! 
Atsilankykite skubei. arba ra- 
Sy k iteLiet u viškai,reikalaudami 
patarimo Jųsų kentėjimuose, 
kol dar nėra per vėlų. Jųsu 
slaptybė, bus mano slaptybę* 
nes noriu vien tik Jums pagvl- 
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 St. N.Y.
Siunčiu Tamstai atsakyma 

ant užklausymų ir meldžiu 
teisingai ir skubei man pra
nešti, kas yra su mano svei
kata? Ar Tamsta galite ma
no išgydyti, ar gal liga mano 
yra jau ne išgydoma? Meld
žiu Tamstos prisiųsti man 
Dovanai, nusprendymą apie 
kentęjimus mano.
Vardas ir pavardė,...............

K MYGA TA APSAUGOJE
JOT

SVEIKATĄ.

c

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

Skaitykit knygas ir kitų daktarų, o 
pątys suprasite skirtumą.

Prisiųskito 10 c. markėmis apmokė
jimui pasiuntymo lėšų, o apturėsite tą 
knygą Dovanai !

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

NAUJAS.TELEFONAS.
Majoras Jurgis’O Squier, iszrado nesenei naujo budo te

lefoną su^kuriuofpagialba gali kalbėt daugeli ypatų ant to 
paties drato be pertraukimo kalbos kitiems. Savo iszradima 
neužpatentavos, nes paliks del naudos visuomenes.

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

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



uoles, kurias bandžiau, inai) 
rszalimo, pirkau Severai^1 b 
loikeliu nog Perszulim0 A 

likau iszgydintu. fek,'r|4 
isia gyduole Plaucziams ir (J! 'b į 
alite tamistai szita iszdrukoti 

kur jeszkcli pagelta."

Galvažudžio motyna.

i yra ištraukta in gn^ 
?r Jurgi Gregą isz llw|((,a' 
iu» J. Severą Co. katrai^

events
balsams
Plauczia

Dvi Dydomo

Senoji Baltruviene, balan- 
kuota skepela apsisiautus, klu 
po bažnyczioje kaip pastirus. 
Placziai atvertomis akimis ji 
neva mato, kad aplinkui ja 
stovi žmones, toliau už žmonių 
daug pridegta žvakių, o dar 
toliau — Jėzus Kristus ant 
kryžiaus.... Griežia vargonai 
žmones gieda.... Ji tai visa 
neva mato ir girdi, bet kad 
kas paklaustu: ka? — tai nie
ko nemokėtu atsakyti.

Ji žino, kad atbėgo ežia pas 
Jezu Prikryžiuota praszyti pa
galbos: jauezia, kad krutinę 
jai didis skausmas spaudžia, 
szirdi, regis, geležinėmis replė
mis kas traukia isz krutinės; 
moteriszke žino, kad rytoj bus 
jos jauniausiojo sūnaus teis
mas!

Ir dar už ka tasai teismas! 
. Su galvažudžiais susidėjo! 

Taip Antanas susidėjo su gal
važudžiais. Jis,Turtingu ūki
ninku sūnūs, ėjo svetimu tur
tu pleszti ir žmonių užmuszine 
ti!.... O atrodė jis iszmintin
gas ir geras vaikinas....

Bet vėl kiek kartu paczios 
motynos liepia vaikams skan
dinti katcziukus, arba muszti 
svetima gyvuli!... O to jos ne
žino, kad tokiu budu vaikus 
doro nuožmiais ir beszirdžiais.

Ir vėl suglaudę vargonai ir 
vėl suuže giesmes, o Baltruvie
ne klūpojo ir, muszdamosi 
krūtinėn, jau nebeklause, už 
ka ja Dievas baudžia ir nesis- 
tebejo, kad Antanas liko ple- 
szikas— galvažudys, nes atsi
minė visa jo gyvenimą. Tad 
muszesi moteriszke krūtinėn ir 
meldėsi kartodama:

— Dieve, buk malonus man 
nusidejelei.

KUR BUNA.
Mano trys draugai Petras Valin- 

czivs Antanas Valinczos Petras 8 
metai kaip amerike, Antanas 3 metai 
kaip »metike pirmiau gyveno Chica
go! o dabar nežinau kur paeina isz 
Kauno gub. Raseinių pav. Baltakiu 
volos. Stegviliu kaimo, teiposgi ir 
Antanas Mockaitis paeina isz Stegvi 
lin kaimo, gyvi ar numirė praszau 
apie juos duot žine ant adreso:

Ant. Kraeavckas
Box 125 Riverton Ill.

Mano pasbrolei Petras, Franoisz- 
kus ir Martinas Klimaviczei, paeina 
isn Kauno gub. Telezia pav. Varenu 
para, jie pats ar kas kitas paszau 
duot fine ant adreso: (ę; o})

I az. Konstantinavicz
3J8 Wartun st. Philadelphia Pa,

Mano pažyttamaa Kazimieras Bat- 
kauskas pereita menesi būva atsilan
kęs Portage, Pa. o dabar girdėjau 
kad gyveno Shenandori jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:

J. Lukaszev’cz
Box 154 Port’ge Pa

Kazimieras Szimkus arba Adomai- 
maitis, paeina isz Kauno gub., Rasei
nių pav., Rusiszkiu sodžiaus girdėjau 
kad mainose užmusze jeigu kas apie 
jin žino tegul dat da žine ant adreso.

Fr. Bukovekis
776 Pank st. Waterbury, Conn.

Mano brolis Juozas Kazlauokas pir 
miau pyveno Boston, Mass, paeina 
isz Vilniaus gub., Traku pav., Pužo 
niu kaimo praszau atskzaukt ant ad
reso.

Jno. Kazlacckas
102 Klipst. Pittston, Pa

Plieki prausė .
o. br okitis, sunka atgsriiD'jit®, 
lidegima plauaiu ir kitokiu li^'

smjkite kad neimtumei kitokiu prepa- 
. katrų jumis sulitu vieton Saws 
rdooliu, del to kad kilokite, 
į atneša panhrejams didesni aidu

■os Kalmdorin ir Vadovu iB 
A pliekose arba rašykite į# g.

iupcziame dykai per son
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nedinanti irsimu®
kentėjimtiose tylite! 
tai Tautiečių apturėjo 
ir saro 
ga uiaakėjin-u 
>!to tikėkite manim! 
tire statei, arta rv 
u f likai jeitalautenu 
Jąsų kentėjimu®, 

.ėra per vėlą. Jipo 
bus maco šiaptyb? 
rižn tik Jums P**1--’ 
i, per tai krapkites 
5 kiekviename reiki- 
lien, o sutriksiu 
nauhnga Dovmi!

ikite Šį Lapą į

Mano pati, paliko mane apie du 
metai it pasiėmė sa savim da vaikas 
vienas 8 metu antras 5 ar g metu se
numo. Ji yra 5 pėda aakezozio, jaos- 
vei geltoni plunka’, meiina akia pail 
ga nosis, ant kaito žando netoli 
akies tari maža apgsma o vyras karis 
sa ja ižbego yra Jurgis Bajoras 5 pe 
da 5 coliu aukszczio, geltoni plaukai 
molina akia barzdei yra daobake, 
biskuti kuprotas, kas jaos patemys 
praszau duot man žine ant szio adre
so. o aplaikys 5 dolerius nagrados.

(81 
P. Mircwekis

Box 476 Hartshorne, Okie.

Pajieszkau sau mergynos ant apsi- 
vedimo nog 18 lig 20 meta senumo 
tinkamos prie biznio buezernei ir gro 
sersztori moka visokes kalbas asz 
esiu 28 meta senumo, 5į pėda aaksz 
ežio, 185 svaru praszaa atsiszaakt 
aut adreso.

T. Lozo
Box 125 Witherbee N.Y-

Mano brolis Fraooiszkas Tautke- 
vioz paeina iez Kauno gub., Raseinių 
pav., Pasziles para., 9 metai kaip ame 
rike, 5 metai adgal gyveno Ch;oage 
o dabar nežinau kur jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso: 

(to 12).
Anna Tautkevioz

67 N. 3rd st. Hcdson, N. Y.

Jieva Cibultkiute paeina itz Kauno 
gub., Kauno pav., isz tenai pribuvo 
in Suvalkų gob., girdėjau kad atva- 
ževo in Amerika ji pati ar kas kitas 
praszau dnot žine ant adreso, (to 12).

Jno. Krutulis
Box 96 Taft, Ill.

negirdi, 
pažadi-
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o privadžioji, kad visas pasau
lis galėjo atsirasti be Dievo”.

Petrukas, užgedintas tiesinu 
ka savo sesute kalba, nuleido 
akis ir nuo to laiko jau niekad 
nebesigyre savo netikusiu mok 
siu.

Mano pati Slacislova Tamoszunie- 
ne iszbego 11 d. Sausio i911 m. su 
Juozu Krakaucku, Ji esą 4 pėdu ir 
puses aukszczio, ausyse kolczykus ne 
ežioje iltiniu dantų neturi, akys juo
dos, tamsei geltoni plaukai, turi du 
krajavus szliubinius žiedus ant pirsz 
tu, esą 29 metu'senumo, pseina isz 
Kauno gub. Juosvainiu vai. vyras esą 
80 m. amžiaus, geltoni plaukai, mėly
nos akys, moka prie karpenterystep. 
5 pėdu aukszczio paeina isz Vilniaus 
gob , Disenkos pav., kas pamatys 
tokes asabis praszau duot žine ant 
adreso:-

Jno. Tamoszunas 
849 Indiana, avė. Kankakee, 111,

•BALTRAMIEJAUS NAKTIS’
Yra tai romanas, tikrosios meiles, 

prancūzu svarbus tikejimiszki ginezai.
Labai indomios karalių, vyskupas, 

ir kunigu paslaptybes.
Iszskerdimas krikszczoniu tik viena 

nakeze 60 tukstaneziu. Paryžiuje ir 
dvieju mirsztanoziu 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 81 
Garsioji kita knyga “Raistas’’ $1. 
Gramatikas iszmolcti angliszkai 25c.

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

Siuncziant orderi, adresuoti:

J.NaojokasBrtw’^N.v.

Mano drangas Vincentas Batkauc 
kas, da metai adgal gyveno Franklin 
Farnaoe, N. J. o dabar nežinau kur 
jis pats ar kas kitas prsszaa duot ži 
ne ant adreso.

T. Lozo
Box 125 Witheibee, N. Y.

Mano drangai Kazimieri s ir Anta 
nas Sankeviczei, paeina isz Kauno 
gubJJ Szauliu pav , Papetes para., jie 
pats ar kas kitas’praszau duot žine 
ant adreso.

K, Siantaris
572 W. 14 st. Chicago. Ill.

Mano tikras brolis Ludvikas Wa 
ranav'czius, paeina isz Kauno gub., 
Szauliu pav., Waigovos para., pir 
miau pyNeno Chicage, isz ten iszva 
ževo in Saptrio r, Wis. o dabar neži 
nau kur jie pats ar kitas praszau duot 
žine ant adreso.

Jno. Waranatokes 
3352 W. 38 th st. t Chicago, Ill

Kas pirmiau: viszta ar 
kiauszinis?,

Ant Gavėnios

Spaustuvėje “Saules” 
galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

Juozapas Padioba ir jio prietelka 
De mi cele, paeina iez Kauno gfcb. 
Teleziu pav. Kalvarijos para., pir
miau gyveno Clevelande o dabar ne
žinau kur toriu svarbu reikalą jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso. (gĮ o;)

M. Wirszaitis
905 Alter tt. Philadelphia Pa,

Ir maža jiems buvo vogti, 
maža užpuldinėti— tai dar isz 
pjovė visakurpio szeimyna!..,.

— Kaip jis galėjo tai pada 
ryti, kaip galėjo, kaip galėjo! 
— szapsi kas tai motynos szir 
dyje.— Gal buvo be nuovokos 
ar pamiszes.

Bet tai indomu ir nesupran
tama, kodėl jis paskui nenorė
jo matytis su manimi, tikrąją 
savo motyna!... Turbūt, mano 
akysna negalėjo pažvelgti.,.— 
taip galvojo motyna.

Vai gaila jai buvo ir geda, 
geda! Jau kada tai sūnūs pa
bėgo isz namu ir pristojo in 
pleszikus. Motyna niekur ne
galėjo iszeiti žmonesna, geda 
buvo eiti net ir in bažnyczia.

Bet sziandie, nieko nežiūrė
dama, atėjo nes žino, jog ryt 
jos vaiko teismas.

— Pakars, pakars!— stena 
Baltruviene be vilties.

Ar tai maža jau pakorė!
Motyna net ir melstis jau ne 

begali, o verkti aszaru trūksta. 
Žiuri tad in didiji altorių ir 
mintimi klausia: Už ka, Viesz 
patie, nubaudei mane taip bai
siai, už ka?!

Nustojo giesmes, nutilo var
gonai, bet Baltruviene nieko 
apie tai nežino: ji nemena net 
kad pakilo drauge su kitais 
pamokslo klausyti. Ji iszvien 
žiuri in altorių ir pati sau nuo 
lat kalba:

— Už ka, už ka?
Kunigas gi sako pamokslą, 

bet Baltruviene nieko 
tik pagalios jos szirdi 
na szie žodžiai:

— Jus visko jiems
te, visa-ko juos norit iszmoky 
ti, tik vieno ju nemokinate— 
meiles!

Baudžiate vaikus, jei jie ne
gali ar nemoka jauni gerai 
dirbti, ar jeigu ka per neatsar- 
guma sugadina. Bet jei moka 
iszplusti sena elgeta, jus drau
ge noriai juoketes!

Žmones rankas laužo aima
nuodami: iszkur tiek ėmėsi 
plesziku, vagiu, galvažudžiu? 
O asz jums sakau; patis ju pri 
siauginote!

Tarp jusu iszaugau, tarp ju 
su dirbu, gerai jus pažinstu.

Vaiku būdamas, atimdine- 
jau isz mano draugujranku sun 
kiai kankinamus szunis ir ka
tes, kuriems akis bade ir kojas 
degino— smagu, mat žiūrėti 
in gyvulio kanezia.

Ligsziol ant veido turiu du 
akmenais pramusztu rambu. 
Jau mokiniu būdamas, gyniau 
nekaltai skandinama szuni, o 
už tai gavau akmenais in gal
va.

Kita syki vėl maeziau. kaip 
vaikai kietais grumtais mete 
sena skarulninka žydą.

Man žydą, atgynus, jis pasa
kė baisu dalyka žudžiai, verti 
kartuvių.

— Jėzau!—sustenėjo Bal
truviene, jau atsipeikėjus.

— Ar manote,— tese toliau 
kuningas,— kad motynos už 
tai vaikus nubaudė? Kur tau! 
Gal tik tada neva sudraudė, 
kai bijojosi teismo, arba jei 
geda buvo priesz kitus.

O juk vaikams reikia gerai 
szaiszkinti, kad jie blogai da
ro ir kad daugiau taip nepa
sielgtu, niekam bloga nedary
tu.

Manu tikras brolis Tamoszius Nor- 
keviezius, paeina isz Vilniaus gub., 
Miglynu kaimo, jau keli metai kaip 
amerike jis pats ar kas kitis praszau 
duot žine ant adreso:

Ig. Norkevioz
14 Robinson it. Du

mo 12)

Boi?, Pa.

Mano pažystamas Jonas 
paeina iez Baptu volo?, girdėjau kad 
gyvena ten kur apie Philadelph'a jis 
pats ar kas kitas praszau dnot žine 
□t adreso:

P. Kutkus 
629 Pemberwide st.

Port Chester N.Y.

Aniulis,

(si oi)

Mano dede Pranas ir Antanas Sau
gaisi, Franas 5 metai kaip amerike o 
Antanas 20 metu amerike, pirmiau 
gyveno Chioage, paeina isz Kauno 
gub. Rtsainiu pav. kaimo Kauza 
praazau atsiezaakt ant adreso: (g] o;

A. Petrauskas
Tuscarora, Pa.

Adomas Traoy, 18 metu adgalios 
gyveno M> hanoy City ir prigulėjo 
in Lietuviszka bena ir grajino “SI d- 
Trarnbona” po tam iezvažiavo apie 
Skrantus. Prigulėjo 6 metus ameri 
koniszkam vaiske apie 10 m. adga
lios ir daugiaus negryžo. Yra sakoma 
kad ir dabar priguli prie vaiskovos 
kapeli jos ir randasi Plattburge, N. 
Y. kazarmijoj. Jio pajeszko 
Tegul jis pats ar kas kitas 
duoda žinia ant adte’o:

Laurence Traoy,
Lack, Cc. Old Forge, Pa.

sanas. 
apie ji 
(c; 12).

Mano brolei Matenszas ir Andrius 
Miliauskai 14 metu kaip amerike pir
miau gyveno Shenandori, o dabar ne 
žinau kur, paeina isz Suvalkų gub., 
Mariampcles pav. Barberiszkio g mi
ne. Makriezkiu kaimo, jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

(si o»)
S. Milanskas

8810 Palaski st. N.E.
Cleveland, Ohio.

NAMAS GARSINGO RASZTINYKO MARK TWAIN.
Gyventojai miestelio Hannibal, Mo. renge ant garbes mi

rusio garsingo rasztnyko Mark Twain perdirbti nameli, ku
riame jisai gyme. ant muzejum o aplinkui padaryti puiku dar
žą. Ne senei randas paskyrė Ip.OOO doleriu ant pastatimo 
puikeus stovylo tam gaasingam rasztinykui.

Geradejyste Visiems
Philadelphijos Medikai Klinikas

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

Cor. 12-th & Carson Sts. Pittsburg, Pa
Musu Vienatine Lietuvinzka Banka su kapitulų $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežinis 
kapitalas $40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00

Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 
4-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in viste dalis 
svieto ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.

Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir 
Užrubežiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats 
P. V.Obiecunas organizatorius tas Bankos.

Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu Į 
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei. g®* Piningus 
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi per 
Express Co. ar 1 a pacztini MoneyOrderi.

Smoking

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

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

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

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

IDANT IR LIETUVIAI ŽINOTŲ*
kur atrasti tikra pagelba sveikatai, kaip Philadelphijos, Pa., teip iš kitu 
miestu, tad nutarta pranešti per laikrašti, kati pribūtu ar atsišauktu, o visi 
kurie trokšta apturės sveikatą ir visokias rodąs lietuviškoj kalboj ir, bus 
išgydyti nuo: Skaudėjimo katilu, sąnariu, strėnų, krutinės, pečiu, ranku ir 
kojų. Nesveikumo viduriu ir inkstu, žarnų ligų. Nusilpnėjimo, sunkaus 
kvėpavimo, nervu, slaptu užsikrečiamu ir nuo išdykimo ligų. Blogus sap
nus, kosulio, širdies ir galvos ligų. Teip-pat moterų, skausmingas 
mėnesines, gumbo ir visas kitas ligas, kuriostik atsiranda vargimui žmonių. 
Gydome kaip šviežes teip ir užsenejusias ligas. Tu ar tavo pažysta
mas, nepaisek kad tau niekas nepagelbėjo, neatideliok, bet pribuk ar atsi
šauk, busi išgydytas, jai dar galutinai mirties neapimtas. Kam mokėti 
apgavikams daug kartu po dešimts doleriu už kvarbuotą vandenį; kad Phi
ladelphijos Medikai Kliniką suteiks teisingas grynas gyduoles naujausio 
sutaisymo už mažą atnagry’dyjimą, išgydys.

KAM SIRGTI, kad jxaTl būti IŠGYDYTAS.
Atsišauk ant šio adreso visada:

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

PIIILA DELPHI A, PA.

Pripažinstas per Visokias Tautas kaipo Geriausias, 
iszilgio Supjaustytas Tabakas. Galima pirktie 
ive Brothers’ Tabaka Visuose Sztorose Visur.

Parsiduoda po 5c. i1’ 10c. Pakeli.

The American Tobacco Co.

Gyvenimas Jėzaus Kristaus 
su paveikslais, popierineis 
apdarais - - 50c.

Apdaryta in juoda audima 75c, 
Kanezia Vieszpaties arba 

Dievobaimingi apmislijimai 
ant kiekvienos dienos per 
isztisa gavėnia - - 2dc.

Stacijos arba Kalvarija 10c. 
Graudus Verksmai - 10<£ 
Kanticzkos - - - - 50c. 
Maldeles Arcibrostvos Szv. 
Veido Viesp. J.Kristaus 10c. 
Istorija Szventa, Seno ir

Naujo Instatymo su 50 
paveikslais - 35c.

Evangelija Lietuviszkai ir 
Lenkiszkai, ant viso meto, 
apda. in juoda audima 75o.

Gyvenimas Visu Szventa 
visos 6 dalis vienoje knygoje 
puikiai apdaryta - - §3.50.

Trumpas Katekizmas pagal 
iszguldima Kun, Pilauckio, 
su nekuriais naudingais 
pridėjimais - - - 10c.

Aukso-Altorius arba Didis 
Szaltinis 1,000 puslapiu §1.00 

Senas ir Naujas Aukso Altorius 
visos reikalingos Maldos, 864 

puslapiu - - §1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas

Szaltinis, 711 puslapiu 75c.
Garbe Dievui ant Augsztybes 

640 puslapiu - 75c.
Aukso Altorius apdaryta in 

Francuziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe - - . §1.50.

Mažas Naujas Aukso Altorius, 
Celeloido apdarais, puiki 
knygele - - §1.00.

Aniuolas Sargas, minksztai 
apdaryta in skūra apvalais 
kampais auksuoti krasztai, 
visos reikalingos Maldos 
geriausia už visas kitas 75c,

Aniuolas Sargas, apdaryta in 
tamsei rusva audima 50o,

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

Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu

u

Malnuioy City, Penna.

PRIĖMIMO ADINOS: nuo 10 iŠ ryto iki 1 vakare. Utarninkals ir Pėtny- 
Člom nuo Imos iki 9niu vakare. Šventadieniais nuo Imos iki 4tai po piet.

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

Visi krikščionys.

25c.

Petrukas, turtingu tėvu vai
kinas, pasimokęs kelerius me
tus didesniame mieste, parva
žiavo in teviszke. Viena karta 
jis paklausė savo sesutes, ar ji 
tiki in Dieva. “Žinoma, o tu 
ar nebetiki?”, suszuko nusi
gandus dievota mergaite. “Ne, 
atsake Petrukas,— pirma ti
kėjau, bet mieste iszmokau 
daugybes daiktu, kuriu jus 
nenumanot: patyriau isz savo 
draugu, kad visa tai, ka sako 
kunigai, yra kvailybe ir kad 
jokio Dievo nėra”—‘ Jeigu tu 
toks iszmintingas,—atkirto se
sute, valandėlė pagalvojus ir 
atsidusus in Dieva,—tai isz 
aiszkink man, isz kur atsirado 
kiauszinis”—“Juokingas klau
simas,—tarė vaikinas, —juk ži
nai, kad kiauszinius visztos 
deda”.— Tai iszkur, broleli, 
viszta atsirado?” —“Ugi isz 
kiauszinio”, atrėmė —jauni
kaitis”—“Tai dabar, broliuk, 
pasakyk man, kas pirmiau at
sirado: viszta ar kiauszinis?”- 
“Zinoma, viszta”, — atsake 
Petrukas.—“turėjo tad būti ta 
viszta neiszpereta isz kiauszi
nio”—rėmę vaikina sesute”.— 
“Tiek to, tai pirmiau atsirado 
kiauszinis.”— “Bet isz kur, 
broleli, tas kiauszinis atsira
do?” “Niekus pasakiau— gy
nėsi Petrukas— pirmiau atsi
rado viszta”—

Taip kaskart labjau painio
josi vaikinas, žiūrėdamas, kaip 
ežia iszsisukus nuo sesutes 
klausimu. “Palauk dar valan
dėlė—prasze tuotarpu mergai
te. - paaijzkink man, iszkur ta 
pirmoji viszta atsirado?”—

Kai brolis, susigėdęs, nutilo, 
ji taip kalbėjo:—“O asz tau 
pasakysiu, kad pirmąją viszta 
sutvėrė tas pats Visagalis Die
vas, Kuris visa pasauli isz nie
ko padare. Nemoki man atsa
kyti, isz kur viszta atsiradus

Tavo sztorninkas turi dviejetugatruku

KARO SYRUP
Karo (extra gemnio) katras yra Baltas, czistas kaip 

midus, turintis labai delikatna skoni; teipgi auksini 
rausva Karo katras turi didesni, brandesni skoni.

Abudu gatunkai yra geri 
del tavęs ir del vaiku.

Dideles bl eszines jqc> & J5Ce

KVIEČIA PAS SAVE SEBGANČIUS SAKANT: 
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas mane. 
aŠ pagelbėsiu! nes esu senas daktaras,pažįstu ligas ir žlnr.n kokia vaistai gt 
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš daug sergančių perleid. hi i 
turiu didelį pasisekimų, geresnį ne kaip koks kitas New Yorko daktaras. Ašcmi j 

siryžąs sergančius gydyti Ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras daktaras gali p:, 
sėkmingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačių gydynlų paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:

Guod. Dr. Hart 
manas!

Esu labai dėkin- 
W gas už geras gy- I 

duoles, kurios man u 
pagelbėjo nuo už- 5 
sikrečiamos ligos, 
nes vos penkiolika 
dienų pavartojau 
ir jau jaučiuosi po
rai. Labai dėkin

gas už gerą daktaravimą.
DU BOIS, Pa. D. POPOVIČE, Model Farm, Pa- 

* schall, Philadelphia, Pa.

Tegul bus pagarbintas, Jėzus 
Kristus!

Širdingai dekavoju Dr. Hart- 
manul už išgydymą ligos skaudė
jimo po krutinę, sunkaus kvėpar 
vimo, širdies ligos, nes nors kiti 
neįstengė išgydyti, o Najorko Šar
latanų Institutas tik sunkiai už
dirbtus mano pinigus viljo; bet 

Dr. Ilartmanas, kad išgydė, tad jam ir dėkin-r*(j 
gas; tai prisiunčiu paveikslo, kadį laikraštį pa- 
•-alpyti. AWT. JUŠKELIB, E U. 2,

Malonus Dr. Har: 
manai:

Su džiaugsmu pr: 
siunčiu savo pavoil 
slą ir didelį dėkingi 
mą už išgydymą m- 
no vy durių ligos, i 
bėrimo kūno, bloj 
kraujo, sutinimo i

skaudėjimo blauzdose. Dar kart 
sakau, nemažai esu dėkingas u. 
sveikatą. Jos. Turkevičo, G95Shcr 
idan Road Canal, Wilmette, III

Del Visu 
Kentejimu ir Skaudėjimu.

Egiutero No.l. 25c.
Egiutero No.2. 50c.
^mijecznik 25c.
Gumbo laszai 35c.
Meszkos Mostis 25c.
Tręjanka 25c.
Linimentas Vaikams
Gyduoles nuo Kosulio 25c.
Liepiu Balsamas 25c.
Antylakson del Vaiku 25c.
Milteliai Vaikams nuo

Kirmėlių 25c.
” nuo Kirmėlių del

suaugusiu35c.
Vanduo nuo Akiu skaudeji 

mo 25c.
Ugniatraukis - 25c.
Skilvio Laszai - 25c. Į
Gyd. užlaikimui Viduria-1

vimo ir Kruvinosios 75c.
“Uicure” arba gydymas

Rumatyzmo - $3.50
Gyd. del nemalimo Pilvo Geriause gyduole del skaudėjimo 

(50c. Galvos,Katant,Pecziu, Krutinės 
Milteliai apstabdymui I Szonosie, Rumatizmo, Szalczio, 

Galvos skaudėjimo 10c. Nuralgija ir nukandima visokiu 
Laszai nuo Dantų vabalukia.

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

prakaitavimo Kojų 25c iszaugszto, o už kitus siunezi- 
Geležinis sudrutintojas ameperc o.d. Mažiau regu už 

sveikatos - 50c. vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
Vaistas nutildymui > aiku kasztus apmoka pats apturejas.

. 25c- Siunsdamas piningus per Money
\ autas nuo Papauto Oredr visada paduoK tikra ir 

Corn Cure 15c. Į arzkusavoadresa.

Gyduolis nuo Grijpo 25c 
Plauku apsaugotoms GCc 
Muilas Plauku saugotoje. 

Milteliai nuo Kepenų 35c. 
Valytojas Plėniu 

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

mas pas Vaikus $1.2.- 
Groblevskio Pleisteris

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

Ausise 25c. 
Gyduoles nuo Riemens -0c 
Vengersko Fixator °del 

Ūsu 15c. 
Inkstu Vaistas (mažesne) 

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

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

Gyduolių ir mostis nog 
Dedervines $2.00

Gyduolių nuo Paslaptingos 
Ligos $5.00

Drabu.
- 52c.

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

35c.
$2.00

$1.00.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
2S7 Broadway Kampas Bcadc Ulicze 

New York, N, y. Telefonas: Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

’Seniausi
Bankini

Namu
Uždėta IStSni.

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

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygados 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 minetus£reikalus greieziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

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, LENClUGtLIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
KALŪKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KLERNE- 
TU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITYU, visokio skyriaus DRUKAV0JIMU1 MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
MINIU UTARU. ISTORIŠKU ir MALDA-KNYGIU, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už 
25c., 5tu2.*-$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su 

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

Šiuo adresu: M. L W1LKEWICH. 115 W. MARKET Sti.,hoviderce Sq, SCRANTON, 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 „jermulka ' ant 
aivos, kaipo gyvą daktarą ir buk gydąs ligonius. Tas židolis jau šeši motai kaip numirgs ir todūlnogali sergančių gydyti, 
'ą numirėlį reklamuoja, buk jis parašąs knygelg „Vadovą į ligą” (žinoma, ir į kišenių), tai ir neteisybė. Ta knygelė išoe- 
■ta daug vėliaus po smortios ano rabino, kuri apart iš kitų, paskutinė dalis išvogta, perspaudinta iš kunigo Geručio knygos 

.Sveikata”. Kas vagia, tas ir meluoja; tai melagiams negalima tikėli!

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 mano prigimtoj kalboj.

RAŠANT ADRESUOK MAN: '

DR.’F. HARTMANN, 231E“1 york c.ty, n. y.
OFISO VALANDOS: kasdien nuo 11 iki 5 po piet. Nedaliomis 10 iki 1 p. pi Vakarais Panodėlyj ir Pėtnyčįoj nuo 7 iki 1

...NOTARIUSZAS...
APSAUGOJA NAMUS LR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
Didžiause Lietuviszka Agentūra. Kantonas Bankinis je.

ir Pardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linijų. ye7 
323-235 W. CENTRE ST.. VAHANOY CITY, PA 

. Parduoda Szipkortes ant visokiu drucziausiy 
’r geriausiu Laivu. Siuncze Piningui in tiesi, 
dales Svieto greieziause ir pigiause. Visi eap 
kurie pei mus siuntė apie tai gerai žino.

Iszduoua Dostovierene del tu ka nori savo 
Lietuvoje kam pavesti.

Del Draugysczlu pristatau pulkas Szarfas. 
'. u tas, Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir 1.1, 

' £ū kokiu nore reikalu kas-link Szipkorcziu, 
T £ iuiojius ir U t, raižykite pae mane o aplai 

4 vsiteteiaingaataaky ma.



SIUTAI IR OVEiUiLL/
ANT RUDENS IR ŽIEMOS.

;'iv< ill. — i -..r:, i ■ - Con nor v i lie Ohio. Dar
s:n : i:į- . n> kuri•>< m niro Imi Mivisai sumai jo dirba po

Ka tik ap:a ’.cnic 
daugybe, ir.uju siutu 
overkotu ir sziltu tip- 
sirediinu ant rudens 
ir žiemoj. Szitie siutai 
ir overkotai yra pa
siūti pagal naujausios 
mados per geriausius 
kriauczius ir gražiai 
ant žmogaus guli.

Philadelphia, Pa,

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

Teipi parduodame “Stetson” skribeles.
W.RYNKEW1CZIUS

233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

— Nedelioj pripuola diena 
užgimimo mirusio prezidento 
Lincolno.

— Seredos diena, po piet, 
pribuvo in musu miesteli gar
singas manažeris base ball 
“Connie Mack” su savo grajo- 
tais. Priėmimas buvo puikus.

— Juozas Steponaitis isz 
Trentono likos pažeistas Park 
No. 4. Teip-gi likos pažeistu 
Jonas Nov okas toj paczioi vie
toj.

f Praeita Panedelio nakti 
ligonbutije Ashlande numirė 
Motiejus Valentukeviczia že- 
notas žmogus apie 38 m. senu
mo. Nabaszninkas paliko dy- 
delam nubudime paczia su 4 
vaiku teip-gi daugybe gymi- 
niu ir pažinstamu. Prigulėjo 
prie Szv. Juozapo ir Szv. Pet 
ro ir Povilo draugystes. Lai
dotuves kūno atsibuvo Ketver
ge ryta.

— Aplaikeme užpraszima 
pribūti ant veseilios Adolfo 
Kazakevicziaus isz Seelyville 
Indianos, kuris keletą metu ad 
galios gyveno Mahanojuje ir 
turi czionais daugybe pažins
tamu, katruos teip-gi visus 
užpraszo pribūti ant jo vesei
lios ka atsibus 14 diena szio 
menesio.— Vėliname senam 
pažinstamui viso giaro.

— In publikines mokslaines 
atsilankė praejta menesi 1252 
vaiku ir 1353 mergaicziu. Ne 
kuriuosia mokslainese jau ir 
vietos nesiranda, per ka keti
na mokyt ant “dvieju sziptu”.

— Koki tai du vaikai pa
dare ugni po gonkoms namo 
ant East Pine uliczios. Ant gi- 
luko locninykas užtiko ugni 
ir užgesino iszperdamas gerai 
kaili vaikams.

— Ana diena Veronika K. 
pribuvus isz Hazletone nusida
vė in mesiniczia vieno isz mu
so tautiecziu. Aleksukas nela
bai isz to buvo užganadytas 
atsilankimu Veronikos paliep
damas jai iszsineszdint arba 
kaip maskolei kalba “paszbl 
von”. Veronika isz paliepimo 
Aleksuko nieko sau ne dare o 
kada likos “iszpalengvo isz 
stumta laukan” isz piktumo 
trenke su kumszczia in langa. 
Žinoma langa iszkule bet ir 
rankele sau puikei padabino. 
Badai ir Aleksukui davė per 
ciferblati, už ka likos paszauk 
ta pas vaita o geras žmogelis 
užstate belą už Veronika lig 
provos.

— Seredos diena atsibuvo 
Salunyku susirinkimas ant 
Margelio sales. Daugelis nau
ju sąnariu prisirasze. Laikyki
tės druczei broliczei, nes tas 
jums ant giaro iszejs.

Didelis Balius!
Kuri iszkele draugystes Szv. 

Jurgio Kareiviu isz Girard
ville, Pa. kuris atsibus Utar- 
ninke 21 Vasario ant Union 
sales, ant. kampo 2-tros ir Og
den ulycziu. Orkestrą isz Pa- 
rižiaus grajins lietuviszkus 
szokius. Draugyste užpraszo 
visus pribūti ne tik isz Girard- 
villes bet ir isz aplinkiniu 
miestu. Inžanga tiktai 25^.

(to 15).

SHENANDOAH, PA.
— Viktoria,’18 metu senu

mo podukte Jono Juraiczio, 
mirė dydelosia kancziosia isz 
priežasties iszgerimo “lajaus”. 
— Priežastis užsikeisejimo ant 
gyvasties nedažinojome.

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

— Lietuviu czionais yra pu 
sėtinas būrelis, ir visi malszei 
užsilaiko, visi užsiiminėja skai 
tymais laikraszcziu ir knygų.

28 d. Sausio scenos miletoju 
kuopele parengė puiku teatra 
ir balių ant naudos chicagos 
straikieriu. Teatra atlosze tri
jose veiksmuose, drama. Br. 
wargszu žmones, loszejei buvo 
isz Kensingtono, pertraukose 
loszimo buvo deklemacijos. 
žmonių prisirinko vidutinis bu 
relis, ir visi dailei užsilaikė, 
publikai teatras puikiau pati
ko ir visi buvo užganėdinti.

Darbai eina ne kas žiu kaip 
kad ir pradeda dirbt tai žiūrėk 
ir vėl stoja.

Užsimezgus draugija teip 
vadinama ‘Polsko Litewska, 
Rusinska, S ovenska Liga” rei 
kale szelpimo emigrantu, mu- 
set visai paminėtu tautu suti
kimas neinvyks, kada lenkai 
perdaug ant savo kurpalio 
tempia isz vienos puses, o isz 
kitos puses geidžiama toje drau 
gijoj kad dalyvautu kunigai 
tik su parapijonais. Praeitam 
susirinkime visu delegatu, ku
nigas Kaulakis klebonas lietu- 
viszkos parap. S. Kazimiero 
prasergejo lenkiszkus nuro
dydamas, kad kunygai isz- 
vengdami nuo žmonių gir
dėt rugones, negali in tai daug 
kisztis, nes tai sako visu žmo
nių yra abelnas reikalas; o an
tra kunigai tuomi vadovauda
mi, užsipelnys negeras nuo 
žmonių pažvalgas panaszias 
kaip buvo Portugalijoje; to- 
liaus kalbėjo kad kunigai da
bodami reikalus vien tikybi
nius parapijose, galėtu žmones 
tiktai parginti prie atjautimo 
apie emigrantus, iszvien ir kiek 
galint tam tikslui aukaujant.

Szitasai kunigo Kaulakio 
prasergejimas, turi isz dalies 
daug teisybes ir, muset lietu
viai prie tos lenku Ligos nepri' 
klausys, nes jiem lenkams ru
pi vien saviszkas dalykas (len- 
kiszkas) o ne abelnas, ir lietu
viai nueja tarpon lenku, turi 
ju liežuviu kalbėt, o lenkai in 
lietu viszka nenori žinot.

Philadelphijoje North da- 
lij "miesto pasirodė raupai 
(small pox,) valdžia labai nu- 
gazdino, kad per kelis blokus 
tuojaus tapo virvėmis aptiesti 
namai su szeimynomis, krau- 
cziszkos nekurios szapos ir ne 
iszleido nieką tolei, kol visus

2 ir 3 dienas ant nedėlios.
— Oras maiszytas.
— Lietuviu mažas būrelis-, 

isz įso tiktais 3 familijos, ir 
v .si strikime gyvena

Neyra abejones

.1 ion Mnh noj us gyventnjiai pa- 
tdi kad g-1 ma ieznigydint nog 

bknndt j mn | oozuofp, inkstu ir t. t 
Skabykite I ad Mahancjaue gyvinto 
j t rasz ;

Mrs. Wm. iJow^ll nog 320 E. Ma
lintu y Si. Mahanoy City, Pa, raszo: 
Negilia atsakyti rekomenduoti 
Daans p’golkas del inkstu del to 
kad j e mane irzgyde. Skaudėjimas 
peoziuose baisei mane vargino ir lai
kais mislydavau kad kryžius mano 
luszta. Kada pasilenkdavau skaude 
j’inas buvo da arszenip, visados bu 
vau Įailsius ir nesinorėdavo nieko 
dirbu, .loki vaistai man otgialbejo 
kaip tik Dunns Kidney Pilis, jie man 
atnezae visit-zka palengvinimą.

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

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant yiso loto po no. 604 - 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (į- j)

Thomas Haughney
■ 12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pa.
Ant Pardavimo. i

Geras mėsinis biznis. Se
nas Ceikiu ir groser sztoras. 
Puikus popierių ir knygu szto 
ras. Gerai užmokama duonkep 
tuve. Teipgi daugybe namu ir 
latu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. (tppui į

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

Reikalaujame.
Kožnam mieste Lietuviszku 

agentu del gavimo orderiu ant 
moterių apredimu, teip-gi sztor 
ninku ir pedloriu kurie norėtu 
imti orderius ant moterių ap
redimu. Musu fabrike galima 
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.

Introligatorne.-^*
AI’IURBTLVE KNTGU.

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

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

Prisiunsdami knygas apmokekytę paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

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

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, O.

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 Obijos Valstijos.

Teipgi užlaikau puiku Saluna kur 
kiekvienas atras svetinga priėmimą.

•f-Į JBU1

Plono Modelio 21 Akmeniu
$50 Auksinis Zieg 

$3.95 pirks szita puiku plono 
m dello amerikoniazka 1pz vi/ 
ez.iaun užplikoma Ir užatatiini- 
Vyriu ar Moterių Ziegorel' 

GVARANTITAS 25 METI 
Uždaromi ar atidi rytas. 
Peržiurek ant expres ofia. 
jaigu patiks užmokėk $ i 95 len 
cugelis dykai Vienas ziegorehr 
dykai jaigu pirksi 6 u>. $23 70 J . 
g'u atsiusi $3.95 su uromata gausi dykai žiedą 
Raudalph Watch Co Dept. 3. Chicago, 111.

jt-TbViszAS Fotografistas
M. Varzinskas

205 E. Center St. Mahanoy City 
Puikei ir pige’ 
nutraukė viso 
kės fotografija 
Padaro didelut 
fotografijas i®i 
mažių inndede 
in reimus. In 
deda fotografi 
jas in špilkas,

kompasas ir Lt. Puikei nuiraukineja pwi- 
karcziuB. Parduoda visokes reimas ir LL 
Lietuvei su virse-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoj 
ir pažinstama Varžinska kuns padaro vi* 
ka kanogeriause o ir busite užganėdinti 
v -ame Lietumi pa« Lietui

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
N0RKEVICZ1AUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ate.

TRAIŠKAI CK AS
PIRMUTINIS L1ETLV1SZKAS

GRABORIUS^-

Laidoja kimus numirusiu. Pasamdo 
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo.
Krausto daigtus ir L L Viską atlieka • 
k a nogerianse ir puikiause. Su virs* 
minėtais reikalais kreipkities pas iin o 
busite visame užganėdintais.

520 W. Center SI. Mahanoy Cit}

PUSE PREKES PARDAVIMAS.
Moterių Kotu ir Siutu. 

Pardavimas pigus tik per szita menesi.
Vyru 50c. Marszkinci 29c.
Vyru audeklinei Kalnietei 5c.
Vyru juodi Overkotai 85.
Vyru nauji Siutai $10.

Vaiku Siutai po puse prekes.
I I I IV I /\ IK I Mahanoy City, Shenandoah 

vjF I I >1 /A I >1 fit. Carmel, Landsford.

^43
MERCHANTS BANKING TRUST GO.

-7 ...MAHANOY CITY, PA... Jį

DIU8U

-----  DIREKTOREI SZITO BANKO YRA:--------

Po priežiūra Pennsylvanijos Valstijos Bankinio, 
Oepartmento, Peržiuretaa per Valstija du kartu ant, 
meto. Pennsylvanijos Valstija turi sudeja piningus' 

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

Lenkiszkai, Slavokiszkai, Rusiszkai, Vokiszkai ir 
Angelskai •
Banko turtas iszneszaant700tukstacziu doleriu vertes.

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

W. RYNKIEWICZ. 
ANT. DANJRAVICZ. 
CHA8. F. KA1ER. 
JOHN J. MEYER 
CHAS. L ADAM.
(HAS. BURCH ILL

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

THO8. F. FLANAGAN.
W. J. MILES. 
LEON ECKERT.
DANIEL F. GUINAN.

i
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Westville Ill. t Žudinsta 
Lietuvio. Tamoszius Butrima- 
viczius dirbdamas pas svetim
tauti mesinyka Sam Wills, tu
rėdamas koki ten nesupratimą 
pamėtė darba ir pristojo prie 
Lietuviszko mesinyko Jono 
Szleža. Subatos vakara, 28 die 
na Sausio, anglikas Willsas 
atejas in szapa su karabinu 
rankoje užklausė Tamosziaus 
“ka turi man szendiensakyti?” 
ir be mažiausios priežasties pa 
leido szuvi. Szuvis pataikė Ta 
mosziui in burna, nuneszdama 
pusią veido o in trumpa laika 
ir numirė. Žudintoju tuo suė
mė ir patalpino kalėjime. Ve
lionis likos palaidotas 31 Sau
sio iszkilmingai ant lietuvisz- 
ku kapiniu su bažnitinem apej 
gom. Buvo tai doraus gyveni
mo jaunikaitis, paėjo isz Suv. 
gubernijos, Kalvarijos pavieto 
Krosnos gmino, Simno para., 
Aržuoliniu kaimo. Gyine 1870 
mete o pribuvo in Amerika 
1887 mete. Paliko tevyneja tę
va ir broli Jurgi o czionais bro 
Ii ir seseri Edwardsville, Pa
ir pusbroli Antana gyvenanti 
Taylorville, I’ll. Jago szeimy- 
na geidže placziau dažinoti 
api liūdna mirti Velionio te
gul raszo pas: Antanas Butri- 
mąviczius, Box 516, Taylor
ville, Ill.

Gerai butu idant czionaiti- 
nei lietuvei susivienitu ir stum 
tu prova lig galui ir nedovano 
tu tokiam rakalui.

neiszskiepyjo. Skieporiai bu
vo jauni muset daktariniai stu 
dentai. Merginu dalis tiems 
jaunueziams pjaut in rankas 
nesidavė, jos reikalavo savo 
pažystamu daktaru kad tie 
skiepytu, tai tokias sugabeno 
in distriktu steiszinus, ir pa
žystami ju daktarai kada in- 
skiepyjo, tai paleido.

Oras szios žiemos, yvairus 
czionai, kartais szalstelia, kar
tais atlaida ir lytus. Toksai 
oras labai kenkia ligotiems 
ypatingai reumatizmo pagau
tiems žmonėms.

Girdima kalbos, Kad vienas 
czion lietuviszkas cvikis ap- 
kandžiojas gerokai apie pora 
merginu, su centais iszburzge 
nežine kur. Koliuk dar apie 
teisybe neisztyrta, cvikio pra
vardes nėra, bet kaip pasirodis 
kad teisybe, bus ir pravarde 
jojo. Senas Kapsas.

Noblestown, Pa — Dar
bai mainose slobnei eina, dir
ba po 3 ir 4 dienas ant nedė
lios.

— Lietuviu yra mažas bū
relis, ir visi sutikime gyvena.

Ant Pardavimo
Puikus salunas po no. 338 

W. Centre ulyczios. Gera vieta 
del Lietuvio. Parsiduos neper- 
brangiai ba locninikas serga ir 
nori apleisti miestą. Dasižino- 
kyte pas, (h o;)

Joe. Svit
338 W. Centre St.

Mahanoj City Pa.

Šiltas Pulkus Ziegorelis $3.95
Uždaromi lukeztai, puikia lezmar 

ginta viaiezkal aukso lezdlrbta 
nog vlraziraue užplikomas ir už 
etatomae. Tatnerlkoniezku akine 
nai. GvarantltaN 20m. Su leucu 
geliu del vyrio ar moteres Jalc-u 
pamatysite tai pirkaite. .Siusime

per express c.o.d. jaigu patiks už 
mokėk $3 95 Duodame gvaranclja 

unt 20metu. Itaezykite ar norite del
vyriui, motetui ar vaikui 1 ziegoreli dykai, jaign 
Pirkaite6už28 70. M.C.Farber, GI8 225 Dearborn, Chicago

Ant Pardavimo.

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA LINIJA 
Vienatine be, persedinio tarp 
Amerikos ir LiepojansĮ RusijosĮ, 
(Russian American Mail Steamers) 

Ruski Pacztavi Laivai iszeina: 
ESTORIA 11, Vasario 1911

KURSK 25, ” ”
BIRMA 11, Kovo ”
L1TUANIA 25, ” ”

Tleeog in Llbava, apleidžiant Rotterdama.

Prekes Lalvakorczlu (Szipkorczlu):
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 $13.50

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

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

New York, N. Y.

Naujas Lietuviszkas Potografistas

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

Špilkas ir
Kompasus.

-:Parduodu:-
visokius Reimus
Špilkos, Kompasus ir t. t.

Esmių pabaigęs mokslą didžiausiose 
Fotograpiju Studijuose.

Su virsz minėtais reikalais krepkites 
pas mane o bnsiteuž ganedini visame 
Gramatika Angeliszkos Kalbos.

Vertes $1, ajxlaryta, gaus vi»*i kurie pas 
mane užriraszvs laikraszczius užsimokėdami 
$2 melams: VIENYBE LIETUVNINKU 
LIETUVA, KOVA ar L.AISVA MINTI, 
ar knygų už $1 pagal paeitinkima isz mano 
katalogo, kuri visiems pridimcziu dovanai.

P. MIKOI,AINIS, BOX 02. NEW YORK, N Y.

B? ragažinskas

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

B. RAGAŽINSKAS 
54-56 N. Main St., 

Mahanoy City.
Namas su 8 ruimais, tinka

mas ant dvieju familiju. Pre
ke $3500. Galima pirkti ant 
iszmokeszczio. Dasižinokyte 
pas. (gi o'l)

134 South St. 
Pittsburg, Pa. S. Š.

Dr. O'Malley iszaiszkina priežasti pasekmingo gyrimo.

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 Trotimu^ 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo, 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjus;as Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczii 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim* 
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu.

Reikale raszykite ant adreso

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

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

UNION NATIONAL BANKAS
MAHANOY CITY, PA.

;; CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS ir PROFITS J800.000.,

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

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

VYRSZININKAI: BANKO ADYNOS:;;
;; Harrison Ball Prezidentas 9 ryte lyg 3 popiet-;
Z F J. NoonanVice-Prezidentas. Subatomis ;;
Z i'a W. Barnes Kasijerius. 9 ryte lyg 12 ad

MII ■! I-M-I-M-I-t

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS.

Wilkes Barre Pa. f 14 d- 
Sausio 1911 mete atsiskyrė su 
szuom svietu Kastancija Janu- 
sziene, po tėvais Stanevicziute 
30 metu amžiaus, 12 metu že- 
nota, paliko dideleme nuliudi: 
me vyra ir 4 mažus vaikelius 
a.a. nabasznyke paėjo isz Kau
no gub., Plunges para., asz 
Juozas jiosios vyras meldžiu 
visu giminiu ir visu kurie pa
žysta atraszyt gromata ant szio 
adreso: (gĮ op j

Jos. Januszis
73 Sylvanns st.
Wilkes Barre Pa.

iCentrall Iii— Darbai 
slobnei eina, dirba tik po 3 die 
nas ant nedėlios.

— Lietuviu nedidelis būre
lis, visi sutikime gyvena.

— Oras neszaltas.

Hartshorne Okla.— Dar
bai sustojo nog nauju metu, ir 
nežine kada pradės dirpt, isz 
priežasties stokas vandens.

— Oras gražus.

Waukegan, Ill — Dar
bai dratu plonintoje! sustrai- 
kavo ir apie 3,000 žmonių li
kosi bedarbo.

— Lietuviu yra didelis bū
relis, isz tu visokiu atsiranda.

WilgUS, Pa.— Darbai ge
rai eina, isz kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gaut.

— Lietuviu yra 7 familijos, 
ir 14 pavieniu.

— Baltruviene su Taradai- 
ka, nekuriem vyrelem ir mer
gelėm labai reikalingi.

Baltimore, Md.— Darbai 
vidutinei eina.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, isz tu visokiu atsiranda.

Patentuotas regulatoris 
užsukamas isz virezaus, 
del moterių ar vyru, 81 k 

— gvarantuot as ant 20 
metu. Šiušeni szita 
laikrodi visims C.O.D 
u ž $ 5.7 5 i r expreso 
leszas iszegzaminavi- 
mui, jei nebus toks, 
sakom, Nemokėkite 
nei centą.

ATMINKIT,
kitur užmokėsite už toki laikrodi in $35
Su koznu Laikrodi duodam Lenciugeli.
Excelsior Watch Co."'"■“■'"i;1,“!

Gerlauses patarimas-nemetlk pinigu dykai.

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

Importuoti tavorai isz Rossi jos, 
Vokietijos, Francuzijos ir Japonijos, 
daugelis daiktu. Rossi jos džiovitu 
baraviku grybu tikrai isz Rossijos; 
cukerku ir kitu daiktu, visokiu kosme- 
tiszku kvepilu ir essenuiju; teipgi Dr. 
Brundzos plauku keletu gatunku 
properacijos yra gaunamos už puse 
prekes, nuo kornu-spauduku nuo kojų 
pleisterio “Brundzos University Corn 
Cure” tik 5c., pacztu 7c, priimame 
paczto stampoms visu vieszpatiszcziu.

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

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

Tik duodamo tavom pirmos klasoe Ir 
kouo pigiause preke yra cze.

Yra lietuviszkas vertejes musu firmoje 
Galite rasziti trumpai paiszkinti ko 
reikalaujete. Adresą vokite:

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

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

ISZSI VERŽIMAS
Vcrikosele arba netikrasis Iszsiveržinias

Pnczkai ir visokios Odos Ligos.
Be jokios Operacijos, Skaudėjimo ar 
apleidimo savo kasdieninio darbo.

PRIEŽASTIS ISZGIDIMO.
L DEL TO — Kad jojo neskaudanti 

u ei oda likos naudota per jin snvirszuinl 
25 metus, o josios naudingumas likos 
pasavintas per teip vadinamus “Specialia 
tus Rupturos, kurie jaja ir naudoja.

2. DEL TO —Kad suvirszam in 12,000 
iszgide ligoniu.o nekurie pribuvo isz tolimu 
szaliu gydytis, o koris jis vienas pasekmin
gai tik gydo.

3. DEL TO — Juog kožna savo žodi 
gali pinigiszkai ir profehijonaliszkai užtik 
rint, kini duoda ligoniui, o būdamas terp 
ju 25 metu yia gana paliudinaneziu.

G. A. Fritzinger (policmonas] Wilkes- 
Barre Pa. iszgydytas nuo sunkaus iszsiver- 
žimo 5 metąi atgalios, nuo tada neneszioja 
jokiu diržu.

Thom. R. Williams, anglekasis isz įlydė 
Park Pa, iszgyditas nuo iszsiveržimo, 5 
metai kaip diržą neneszioja.

William II. Adams, fajermonas, Sheldon 
Alex Works, Wilkes Barre, iszgydytas nuo 
i»zsiveržimo, ktirin turėjo per 15 metu.

R. D. Greenwait, maszinistas prie Pros
pect brtkerio, Breslan Pa du vaiku 3 ir 9 
metu senumo, isrgydyti nuo iszsiveržimo, o 
diržo neneszioja 2 metu.

Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir n<ateiti ant rodos pas Dr. 
O’Malley, kuris tave PELŽIURES l\J)YKA ir pasalas, kas tau kenkia, ir geriausia 
reda kaip gali pasveikti. Geriau pasinaudok isz 25 metines praktikos irnebusi pavojuje. 

Pasikalbėjimas - Ypatiszkai ar per Paczta.
Atsiusk adresą ir marke už 2c. o prisiunsim knygute su abrozeleis apieiszsiveržima 

užpeczetytame koperte.

Dr. Alex. O’Malley
158 Washington Street ® Wilkes-Barre Penna.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai nusikalbama ir susiraszoma.

TIK PER TRUMPA LAIKA
Kas prisius 5 adresus savo 

draugu arda pažinstamu ir 
$5.25, tas aplaikys szita 
puiku aukso lieta Laikrodėli 
gvarantyta ant 10 metu.

Kas prisius 10 adresu ir $1 
tas gaus Nikelini Ziegoreli 
vertes $3. Pinigus galima drau
ge su gromata prisiųsti arba 
galite užmokėti expresmonuj 
jaigu patiks. Adresavokyte:

K. G. K. DAUGMAN
124-120 Grand Street

Brooklyn, N. Y.

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

The Gldlie Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W, Center Str.

Mahanov City, Pe

V. Lapinskas 
-:AUENTAS:- 

Szipkorcziu ir siuntinio Piningu 
-:ln Visas Dalis Svieto:*

601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.

Parduoda Szipkortes isz Bremo, Antverpo,
Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia.

Piningus si u n ežiu grietai ir pigei o priek tam 
esmu po kauoije irne turite abejoti mano teisin
gumo Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.

Suczedinsime Jumis Piningus,
Geriausias Ryžius po 6c. svaras.
Gera Arbata ” 19c. ”
30c. Kava ” 20c. ”
3 bleszines 12c. Konu 25c.
3 ” Tametes 25c.
3 ” Žirniu 25c.
3 ” Szebelboniu 25c.
3 ” Kropeliu 25c.
1 baksas Krekiu 4c.

Biscola Geresnis už Taukus—Mažiaus kasztuoja 
mažiaus reike naudoti.

3 svarai 45c. 5 svarai 75c.

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

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

415 Pine St., TamaQua, Pa.
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