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Isz Washingtono iszsiunte 
apsergėjimus po visa Amerike 
idant ukinykai pasirengtu ka
riauti prieszais amara žiogu- 
cziu (locust) kurie pasirodo 
kas septinioleka metu. Penn- 
sylvanijoi pasirodys daugiau
sia sekancziosia pavietuosia: 
Berks, Bucks, Chester, Danhin, 
Deleware, Lancaster, Lebanon 
Lehigh, Montgomery, North
ampton, Philadelphia, 
Polter, Schuylkill ir 
ming.

Pike, 
Wyo-

Cassi-Sveikatos inspektoris 
dy užtiko daugeluosia kromo- 
sia, buk sztornykai parduoda 
nevos džiovytas žuvis, o kaip 
isztirinejo, tai ne yra tai džio- 
vytos žuvis tik puikei nukvar- 
buotos ir kenkenczios yra svei
katai. Bukyte atsargos pirki
me tokiu žuvu.

Gal ne visi skaitytojai skai
tė puikia ir užimezia istorija 
po vardu ''Prakeikia" kuria 
ne senei atspaudinom. Yra Ltai 
tikras apraszimas kuris atsiti
ko Francijoi, kaip tai patogi 
motere prigavo savo giara vy
ra, apleisdama savo vaikus ir 
narna. Kaip nekalti kudykelei 
trankėsi po svietą pas svetimus 
kaip viena isz mergaieziu pas.
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Geriausi By 
Gera Arbata - 
30c. Kava -

Puritan, Fa.— Darbai su 
visai sumažėjo, ir isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut.

— Szitas miestelis guli tar
pe dideliu kalnu ir girriu.

— 14 d. szio menesio likosi 
užmuszti du mainierei dirbanti 
anglių kasyklose, per nupuo
limą akmens, abudu velionei 
buvo Paliokai, isz tu vienas 
ženotas paliko paczia ir mažus 
vaikelius dideleme varge, o 
antras buvo pavienis, paliko 
seseri ir daug pažystamu dide
leme nuliūdime, tegul silsisi 
szitoi svetimoi žemelei.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Isz Visu'SzaliuUžczedino 832 000 in 52 
metus.

New York.— In penkesde- 
szimts du metus tarnaite Maria 
Spieker užczedino isz savo al
gos $32’000. Tarnaite turėjo 
81 metus kada mirė ir paliko 
visa turtą savo gyminems. Ant 
tarnystes radosi pas viena tur
tinga szeimyna per 48 metus.

Anglekasiai nori vėla 
Mieželi.

Pottsville, Pa.— Jago bu
vusia prezidentas U. M. W. of 
A. Mieželis kiaušis savo geru 
prieteliu isz visu aplinkiniu, 
tai vela priyms nominacije ant 
prezidento anglekasiu atejnan- 
ti meta. Tik tokiu budu su- 
drutins anglekasiu unije, jago 
Mieželis pasiliks josios prezi
dentu. Sutartis terp angleka
siu o darbdaviu pasibaigė atej 
nanti meta Aprilaus menesi, 
kuriame tai laike anglekasiai 
provinsis geresnes mokesties 
isz priežasties brangenybes- 
Mieželis buvo geriauses prezi
dentas kuris pasekmingai už
baigė daugeli ergeliu.

Musztinc broliu už mer
gina.

Wilkes-Barre, Pa. — An
drius ir Mikola Valokai isz 
Swoyersvilles turėjo puikia 
musztine ant kumszcziu ant 
iszligu, jog ingaletojas apsipa- 
cziuos su milema. Andrius lai 
mejo ir apsipaeziavo su Ona 
Frisztaliute. Senesnis brolis 
isz piktumo apskundė savo 
broli už sumuszima, bet kada 
sudže iszklause abieju, paleido 
ant luosybes Andriu o Mikui 
davė giara pamokslą.

Užmokėjo 835 už nužudi- 
iiimii savo vyro.

Plymouth, Mass.— Mrs. Le 
na Cusnmano davė keliems vy 
rams 35 dolerius idant nužu- 
dintu josios vyra nes nubodo 
jai su juom gyventi. Žudinsta 
likos iszpildyta o kuna vyro 
suriszo in sena paklode ir in- 
mete in mares trecze valanda 
isz ryto. Censumanienes sesuo 
ludino prieszais savo sesere ir 
pripažino viską ka girdėjo ir 
mate. Lavona surado ant ryto
jaus ne toli Sunset Beach.

ę

Rado “tulszes” po 47 metu-
Hazleton, Pa.— Skrine su 

visais anglekasiu “tulszem” 
kuri gulėjo kasiklosia Janes
ville per 47 metus,likos tomis 
dienomis surasta per bosą 
Williama Hamer. Tulszis pri
gulėjo prie jiojo tėvo da 1864 
mete o tada tulszis buvo bran
gesniu ne kaip szendien. No- 
rints buvo labai surūdiję bet 
da geram padėjime.

Visa szeimyna užsitru- 
cino.

Berwick, Pa. — Visa szei
myna Williamo Eckreto susi
dedanti isz asztuoniu ypatų už- 
sitrucino per valgima szviežia 
kiaulena. Ant giluKio kaimy
nai užtiko serganezius in laika 
paszauke daktara kuris davė 
ant vėmimo ir visus iszgialbe- 
jo nog mirties.

Baisi kelione rusiszku 
pabėgėliu.

Seattle, Wash.— Dvileka 
rusiszku padonu isz Kislaro 
provincijos, terp Juodu o Kas- 
peisku mariu, pribuvo in czio
nais ant japoniszko laivo Ka
makura Maru, ba baisei kelio
nei per Azije, per pusetines be 
jokio maisto.

Savo kaimelije Kislare dau
gelis gyventoju likos baisei 
kankytais per rusiszkus žal- 
rius o ketures deszimts isz ju 
nutarė apleisti Rosije ir kėliau 
ti in Amerika per perėjima 
per Azije. Ėjo pekszti in As- 
trahana. Tenais sėdo in laive
li ir plauke upe Volga in Du- 
buka ir Kamrisdina. Isz kran
to upes Žalnieriai ant jiu szove 
užmuszdami du isz jiuju drau
gu. Kadadasigavo prie Ura- 
liszku kalnu radosi jiu tik 14. 
Ufoje, kur ketino keliaut si- 
biriszku geležkeliu, virsziny- 
kai juos uždare kalėjime, ir 
laike ten per deszimts dienu:

Per keturis menesius ėjo 
pekszti per Siberije. Perejo 
per ežerą Baikala ant ledo ir 
kone nesuszalo isz szalczio. 
Vladivostoke du isz jiu vela 
numirė nog visokiu sunkeny
bių kelionėje. Likusieje sėdo 
ant laivo Yokohomoje ir at
plaukė in Seattle, kur juos su
laikė emigracijos virszinykai. 
Ka su jeis ketina padaryt tai 
nežinia.

Apskundė “raganių” už 
raganista.

Reading, Pa.— Elmeris X. 
Palm likos aresztavotu per Jo
ną Madimana už raganista. 
Madimonu kūdikis apsirgęs 
pavojinga liga, motina girdė
dama api “stebuklinga” dak
tara, nusidavė pas jin. Tasai 
norints davė kudykiui “ste
buklingas gyduoles” bet ku
dykiui suvis nepasigerino. Ta
da raganius tvirtino buk, grin 
ežioje radosi tūla ypata kuri 
apraganavo kudyki. Namie 
kitokios ypatos daugiau nesi
rado kaip tik motina Madima- 
nienes, raganius tvirtino, jago 
jiam gerai užmokės, tai mes 
keiksmą ant tosios ypatos, kad 
net visi kaulai suluž. Vyras 
dažinojas apie tokius burtus 
apskundė raganių.

Paikszi mergaite.
Philadelphia.— Kada Kat

re Jampolskiute 18 metu senu
mo, kuri ne senei bandė atimti 
sau gyvaste, likos pastatyta 
priesz sudžia ant isztirinejimo 
josios proto, tai teip inirszo, 
jog bandė iszdaužyt sau sme
genis per trenkimą galvos in 
etala. Vos keturi palicijantai 
jaja sulaikė nog patžudinstos. 
Mergaite likos patalpyta Phi
ladelphia Hospital.

§ Cleveland, Ohio.— Asz- 
tuoni szimtai boilermekeriu su 
stojo dirbti New York Central 
dirbtuvėse.

lai- 
ne- 
po-

B I iVr^.1 Philadelphia, Pa,
Masonai kerszina popie

žiui.
Milan.— Katalikiszkas 

krasztis “Unione” garsina 
tikėtina surasza prieszais
piežiu. Sztai visos pasaulės 
masonai o ypatingai isz Pari- 
žiaus susitarė idant praszalint 
visus pasiuntinius kitu viesz- 
patiszcziu, kurie pagal tiesas 
turi atyduoti garbe popiežiui.

Masonai isz visu szaliu sten
gėsi idant kitos vieszpatystes 
nesiunstu savo reprezentatoriu 
pas popiežių. Slaptingos gro- 
matos likos (iszsiunstos in vi
sus masonus idant szelptu ir 
platintu taji užmanima.
Plaukai negivu kineziku 
siuneziami in Amerika.

Londonas.— Badai vokisz- 
ki kupeziai užpirko visus plau 
kus nog mirusiu kineziku ant 
buboniszkos plagos ir jaises 
siuncze po Europa ir Amerika 
ant padabinimo puikiu galve
lių muso moterėliu. Kinczikai 
kurie numirė ant tosios bai
sios ligos likos sudegin+a ar 
palaidoti be kasu, nes jaises nu 
pirko kupezei.— Moterėles pa 
meskyte neszioja “žiurkes ’.nes 
da gali ant jus teip-gi užpulti 
kolera arba buboniszka pavie
tre.
Bosiję vžklupineja 

Kinu.
Pekinas, Kinai.—-

kanalus kiniszkos provincijos 
Szeliuan, danesza savo ran
dui, buk keli pulkai rusiszko 
vaisko inejo in Tybeta. Ne 
tik maskolei teip padare bet ir 
Anglikai. Isz Tybeto vaiskas 
gausis in Szehuana.

— Kiniszkas randas davė 
žinia buk sutinka ant rusiszku 
iszligu. Mat, Kinai turi labai 
mažai vaisko Mongolijoi ir 
Sinkiang. Tenais turi tik 2000 
iszlavinto vaisko.

Provincijosia Iii. kurio Ro- 
sije geidže imti ir kur vaiskas 
jau nukeliavo randasi vos 1000 
kiniszko vaisko, kurie priesz 
maskolius negales pastatyt. 
Tas pats padėjimas yro distrik 
te Tarbagatai.

GIO VERSO MAINERIS.
ALįio valkelei!

Užkalbėsiu jums truputi apie 
atiĮeliavima muso broliu ir se
sei m in Amerika 
žmonis, plauke in 
pulkais.

f-rztai ant kokiu

ir del ko
Amerika

ant

Vice

Nosi nukando.
Peterburge tūlai valstietei 

Pliuginai inpykes vyras nu
kando gala nosies. Pliugina 
nukasta gala nosies nunesze in 
policija.

— Darbai cukerniu slekuo- 
ja, cigaru darbininku dalis 
nemaža teip-gi nedirba.

Angliszkose gazietose ran
dame kad ant kampo Carpen
ter ir 2nd strs. kur stovi aptie
ks ant pardavimo, yra korte 
paduota aplikacija gavimui 
nauju laisnu ant Whole sale 
sznapso ir bonkutems alų. Ta 
bizni uždeda kokia nauja Lit
huanian Company, aplikrantas 
kriauczius Sabas Mankus.

— Vasario 12 diena Szv. 
Jurgio parapijos kur klebo
nauja kun. Milukas parapijo- 
nai laike savo susirinkimą. Pa- 
rapijonai muset pradės atakuo
ti kun. Miluką nes ir mitingas 
buvo ne po bažnytinėje saleje, 
bet Lithuanian Music Hall. 
Kokios priežastis iszkelia toje 
spakainoje parapijoj ergelius, 
tuomi tarpu nėra aiszku, bet 
toliaus pasirodys. Muset kle
bonas iszarde visa parapijos 
komitetą.

Sunku spėti kodėl kyla tie 
nesupratimai tarpe klebonu ir 
žmonių. Kunigai nekurie in 
kokia parapija bent papuola, 
neturi jokiu ergeliu, bet toli 
kur tik nuveina klebonaut, tai 
visus iszkyla ergeliai, ir kokia 
tai isz to iszeina nauda žmo
nėms ir klebonams?

Senas Kapsas.

Inkerman, Pa.— Darbai 
gerai eina, isz kitur pribuvu
siam darbas ne sunku gaut, o 
dabartės yra sunkiau ižduot 
užganadinanti egzaminą.

— Lietuviu didelis būrelis, 
ir visi dorai užsilaiko.

— Oras drėgnas ir szlapias, 
isz ko daugumas serga.

— 15 d. szio menesio inejo 
in stoną moterystes, jaunikai
tis, Pranas Rąžys, su pana 
Gertruda Maceinike, abudu 
isz czionais ir gero budo žmo
nes, už tat tegul dievas juos 
laimina moterystei ir duoda 
ilga ir gera pagyvenimą.

vyru o 
kaimai

____ ___ _  asztuoniu 
margu lauko, gyvena visa szeį 
mylia susidedanti isz 5 arba 7 
ypAtu ant kuriuo nespasabas 
yra. iszsimaityti. Da vasaros 
lailįe tai szeip teip, nes žiemos 
lailįe, užstoję bedarbe o var- 
gasįinsiskverpe in grinczia. Ir 
tok|u budu žmonis pradeda ap 
lel^isavo teviniszka kraszta.

' Cvzendien ant keliones ne 
rth;e gatavu pinygu. Brolei, 
daugiausia sesers, kaip kada 
kok js dede prisiuncze szipkor 
te |u užmokėta kelione ant 
viet|s in Brooklina, Czikaga, 
WiiKes-Berrius, Szenadori ir 
kitus miestus. Pasirūpina tru
puti drapanų, kokia 15 rubliu 
ant keliones in Brema arba 
Hamburgą, 50 rubliu ant pa
rodinio kastelkardeje (teip va
dina Ellis Island) ir vardan 
Dievo cu in Amerika.

Iszkeliavo pirmiause tėvas 
szeimynos, pasiveda Jiam ge
rai. Iszbuves metus prisiuncze 
pinygus ant padotku, ant nu
pirkimo gyvulu arba lauko. 
Na ir apleistoje grinczeleje ve
la užžidejo gilukis. Po teisy
bei, gaspadorista vedama per 
motere ir mažais vaikeleis, ej- 
na blogai, bet ant kasztu vis 
atsiras pinygai.

Toliaus sūnūs po isztSrnavi- 
mui savo laiko vaiske o ir 
priesz tai iszkeliauna. Po me
tui laikui prisiuncze užczedin- 
ta uždarbi. Po tam siuncze ir 
daugiau “szimteliu.” Gromato 
je praszo idant jiam tėvas pirk 
tu penkis margus, “pakol ne 
parvažiuos o tėvai gali juosius 
naudoti.” Kaip Kada pats pri- 
buna ir nuperka kelis margus, 
parandavodamas kaimynams, 
sugrįžta vela in Jamerika ir 
siuncze ant tolesniu margu.

Namie randasi jau suaugu
sios mergos. Nes ant kaimo 
niekas neims “merginos su 
andaroku”— be pasogo. Siun
cze tada gromatas pas brolius, 
pas dėdės arba pažinstamus 
idant prisiunstu szipkortes. 
Atsitaiko, jog ir prisiuncze 
szipkorte kas isz gyminiu o 
tankei ir “kriksztu tėvas.” Pa 
sirenge tokia mergica pati ar
ba su drauge, ba tai linksmiau 
važiuoti in tokia kelione. Po 
keliu menesiu prisiuncze pir- 
mutinias gromatas su: Tegul 
bus pagarbintas Jezusas Kris- 
tusas, o pirmiausia asz dabar 
klausiu, jus apie juso sveikata 
milemi tevelei ir klausiu, ko
kis pas jus užderejimas, o da- 
neszu jums jog man czionais 
yra kaip rojuje.” Paprastai 
prie tokios gromatos prideda 
kelioleka doleriu. Ir vela pra
slenka keli menesei, užejna 
szventes, tada vėl tikysi, jog 
prisiuns aukas ant bažnycziu, 
misziu, varpu ir kitokiu dova
nu. Po metui dvieju, atejna

vaikais

stora koperta. Namie atple- 
sza su dydele nekantrybia — 
iszpuola dydele fotografije. 
Muso Mariute “Miss Mary” 
stovi pasiszausus su svodbinia 
szlebe, szale kokio tai iszlai- 
žyto “džentelmono”— “tai tas, 
ka pažinau isz kaimiszko pa
vieto!— Szlubas atsibuvo ana 
diena. Notakapraszo teviszko 
palaiminimo. Motinėlė grau- 
džei apsiverke: “jau ne parege 
siu daugiau savo Mariutės pa- 
nistoje.” Grinczioje verksmas, 
o po nekokiam laikui apsimal- 
szina. Czionais reiketu mergi- 
cai duoti szioki toki pasogeli 
ir ne žinia isz kur gauti— o te 
nais pati, be pasogos, surado 
vyra

Ir teip be galo galėtum pri
durti daugeli, paveizdu, kaip 
tai tėvai szeimynu atmoka 
“szventa žeme savo tėvu” ame- 
rikoniszkais doleriais, kaip 
dukters be pasogu ir teviszko 
pavelinimo iszteka už 
tokiu budu lietuviszki 
iszsitusztina.

Pasilikia moters su
tevyneje ne gali gaspadoriauti 
kaip priguli. Daugeluosia kai 
muosia randasi teip vadinamos 
“amerikoniszkos naszles” o to
kiu naszliu vienam kaime su
skaite 18, kitam vela net 27. 
Vyrai iszkeliave in Jamerika 
raszineja, gromatas, prisiuncze 
pinygus ir rūpinasi api gaspa- 
dorista ir vaikus. Bet kiek ran 
dasi tokiu, kuriem visai neru
pi pati, vaikai ir gaspadoriste ? 
Kokis vaisis isz to iszejna, ja- 
go tokiam kaime randasi 18 
arba 27 “amerikoniszkos nasz
les” kuriu vyrai gyvena czio
nais su kitoms boboms o jiuju 
moters lebauje su bernais už 
prisiunstus pinygus ant užlai- 
kimo “svetimu vaiku”.

Pribuvus tokia mergica in 
Ameiika greit gauna vyra ne 
kaip Lietuvoje, apsigyvenia 
czionais sutvėrė szeimynele ir 
apsigyvena Amerike su vai
kais, nemislindami niekad jau 
sugrįžti in tevynia Lietuva.

Tankei atsitaiko, jog ne ku
rie sugrįžta in tevynia bet gy
venimas tenais jiems nepatin
ka, nes ne randa tenais luosy- 
bes, girtuoklavimo ir svetim- 
moteriavimo kiek turėjo Ame
rike, suemes kupareli drožė 
adgalios in “pri kontri”.

Tokiu budu muso Lietuva 
po truputi dingsta o Amerike 
teip-gi jiosios ne matyti, nes 
už 25 metu tebyre gentkarte 
užmirsz lietuviszkai garbinti 
Dieva nes tosia puikiosia baž- 
nycziosia rasis prie altoriaus 
kokis amerikoniszkas lietuvis 
(nemokantis lietuviszkai) arba 
kokis ajriszis 'arba vokietis. 
Visi garbins Dievą angliszkai. 
Apverktina yra muso atejtis 
czion Amerike, brangus mano 
tautiecziai, nes teip kalba jums 

Gloverso maineris.

Nashua, N. H.— Darbai 
povalei eina.

— Oras gražus, rogėms kė
lės geras.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda. 
Del ne kuriu moterėliu p. Bal 
truviene labai reikalinga.

— Apszvietimas tarpe lie
tuviu pusėtinai pakilo.

Cleveland, Ohio — Dar
bai slobnei eina, isz kitur pri
buvusiam darbas, sunku gaut.

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

— Oras labai gražus.

Morgan, Pa.— Darbai po 
valei eina.

— Oras maiszytas.
— Lietuviu pusėtinas bū

relis, isz tu visokiu atsiranda.
— 28 d. Sausio atsibuvo, 

balius, dr. szv. Antano, ant 
kurio buvo daugybe žmonių, 
ir visi puikei apsiėjo, tik terp 
tu atsirado vienas smarkuolis 
kuris norėjo sumiszima pada
ryt, bet nebageliu nepasiseke.

Taylorville, I’ll.— Dar
bai povalei eina, dvi anglių 
kasyklos dirba puse laiko, isz 
kitur pribuvusiam darbas ne 
sunku gaut.

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

— Czionais atsibuvo kriksz 
tynos ir viskas gerai ėjosi, bet 
einant namo bobos susikivir- 
czino kur buvo skrybėlių ir 
plauku rovimas, del moterėliu 
labai Baltruviene reikalinga.

Bridgeport, Conn — Dar 
bai gerai eina, o ypacz mergy- 
nu pabrike, ir uždarbei geri 
nog $2.50 ant dienos.

— Oras maiszytas.
— Lietuviu didelis būrelis, 

isz tu visokiu atsiranda, Bal
truviene del moterėliu labai 
reikalinga.

Nanty GlO, Pa.— Darbai 
povalei eina, pribuvusiam isz 
kitur darbas sunku gaut.

Clarksburg, W. Va.— Lie 
tuviu czion mažai randasi, ne 
kurie yra nuludia isz priežastes 
bedarbiu— dirba 1-2 dienas 
ant nedėlios. Ne kuriems pra
deda ir badas skverbtis už kai 
nieriaus bet patis tam yra kal
ti, ba kaip dirba tai ant nieko 
ne adboje ir neezedina o kada 
užejna bedarbe tada “gialbek 
broluk.”

— Kokis tai nigeris ne se
nei sužagejo mergina 40 metu 
senumo ne toli Westono. Taja 
diena iszvažiavo tėvas in mies
tą o brolis su kita sesere nesi
rado namie. Juodas szetonas 
atejas in grinczia, supratęs, 
jog mergina tik viena, papra- 
sze valgyt. Mergina nuėjo in 
skiepą atneszti kada tasai ra- 
kalis nuėjo paskui jia ir suža
gejo. Tuom tarpu atvažiavo 
tėvas o rakalis pradėjo bėgti, 
nes likos, pavytas, uždarytas 
kalėjime. Prova atsibuvo 
Febr. 10 sudžios iszrado kaltu 
juoda rakali ir apsudino ant 
pakorimo. Ant užmetinejimu 
nieko ne atsake. Kabos ant 
virvutes apie 6 diena Kovo. 
Tokia prova turėtu būti in- 
vikdyta kožnam steite.

PAVEIKSLAI ISZ MEKSIKONU REVOLUCIJOS.
Visam sklype isz tosios priežasties sustojo ėja geležinke- 

lei, fabrikai ir žodžiu tarent, visas kentėjimas vertelgistoje. 
Badai pasikeleliams nubodo revolucije ir kožnas griežta na
mon, nes ne turi maisto ne ginklu.

Curtis Bay, Md.— Dar
bai slobnei eina, isz ko p. sa- 
luninkai labai nuliude.

— Oras ne szaltas.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, isz tu visokiu atsiranda.

Trumpi Telegramai
Elizabeth, N. J — Darbai 

po valei eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Oras maiszytas.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis.

§ Natchez Miss.— Bisku
pas Tamoszius Herlinas isz ka 
talikiszkos diecezijos Mississi
ppi, randasi ant mirsztanczio 
patalo.

§ Konstantinopolus.— Mo- 
nastire davėsi jausti drūtas 
drebėjimas žemes. Kelos 
tos pražuvo. Gyventojai 
gyveno ant kalnu.

Klein Montana — Nedė
lios ryta, 12 sausio, gaspado- 
rius vieno namo buvo iszejas 
in darba palikdamas stuboi 
tris nepacziuotus burdingierius 
gulinczius. Vienos isz ju teip- 
gi iszejo in miestą, kada sugrį
žo namon rado grinczia degan- 
czia, kurioje sudege vienas isz 
burdingieriu vardu Martinas 
Kalvaitis, paejna isz Kauno 
gubernijos, Raseinių pavieto, 
Tauragės volosties, Gorkszliu 
sodžiaus. Tankei kalbėjo buk 
turi broli Chicage. Gymines 
norinti dažinoti daugiau api 
nelaiminga atsitikima tegul ra 
szo pas: S. Lankutis, Box 82 
Klein, Montana.

elagingas nes senivas pra 
2irui« zius sirgo pavojingai, nes 
Szel' us jau perejo ir randasi 
Krf1' »lio pasveikimo.

Geresni81. . Atejnanczia nedelia bus 
nrižis“-7' titas “bilas” priesz legis 

Harrisburge, kuris ja- 
3 svaraij^Xrejs tai butu labai gerai. 
------- . . \ tojo “bilo” yra uždrau- 

> bausme idant susieja 
.ii karezemoje ne “fun- 
vienas kitam nes kožnas 
b penktuką turės iszgiar

ButW’n
1 svurM -’b

15 W. Centre S1"
Pineal i

ypa- 
apsi-

Kiek žydu visame pasau
lyje.

Žydu visame pasaulyje esą 
11.625.656. Rusijoje ju gyve
na 5,000242, Suvienytose ame- 
rikos Valstijose 1.903.926. 
Rusijos miestuose didžiausias 
žydu gyventoju nuoszimtis 
Lodziuje 47.59, Odesoje 33.75, 
nuoszimtis, Varszavoje 33.36 
nuoszimtis.

Pittston, Pa.— Darbai ge 
rai eina, ir uždarbei geri.

— Oras gražus,
— Baltruviene del moterė

liu labai reikalinga.
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I.
Susi likimas.

Naujas Orleanas, miestas 
gulintis prie Mississippi inta
kes, o apgvventas daugiausiai 
per isze franeuzue, nuo 
keliu ne.— *eko savo pa
prast t.-.- To smagaus 
porto pi žios gatves bu
vo paprast , ilnos judėjimo, 
szneKucziavimu, skambėjo juo 
kais, linksmomis dainomis. 
Nuo nekurio vienok laiko pa
prastai miestas pilnas judėji
mo nutilo ir nuliūdo. Aptusz- 
tejusioms gatvėmis tankiai 
slinkdavo karavanai su numi- 
rusiu’grabais, paskui szermenis 
vilkosijburelis žmonių, biednai 
apsirėdžiusiu, matomai suko- 
neveiktu skurdu ir ligomis, re
tesni praeiviai greitai praslink 
davo, tarytum nuo didžiausios 
baimes slėpdamies, daug krau
tuvių ir fabriku uždaryta. 
Mieste apsireiszke baisus ne
prietelius del iszeiviu, o pavo
jingas ežia gimiams— gelto
nas drugys.

Labjausiai toji mirtina liga 
siautė biednuose priemiesz- 
cziuose, o žmones inbauginti, 
skurdo spaudžiami, valkiojosi 
po miestą be jokio mierio 
idant praleidus laikas ir mies
to judėjimo matymu užmuszti 
visokia baime priesz ta baisia 
epidemija.

Didžiausia'gatve, vedanezia 
in porta, ėjo žmogus, metu 
apie keturiu desetuk, sunykęs, 
bet energiszkas judėjimais, su 
laiba barzda. Kada ėjo szalia 
kavines, staiga iszgirdo isz ten 
savo vardo ir pravardes szauks 
ma:

— Jonai Brisson! Jonai 
Brisson!

Szaukiamas susilaikė ir pa
sižiurėjo kavines vidun, kurio
je prie mažu staleliu sėdėjo 
svecziai.

Po valandėlei pasuko in 
stovinti toliau staleli, kur su 
isztiesta ranka ant pasveikini
mo stovėjo, stovėjo jo draugas 
keliones isz Francijos in Ame
rika, Henry Lion.

— Tris metai praėjo nuo 
to laiko, kada iszvažiavome 
kartu isz numylėtos Francijos, 
o tu Brisson, taip jau pasenai. 
Ka veiki? Kaip tau einasi? 
Sėskis czionai, atsigerk kavos 
ir pasakok.

Abudu draugai susėdo, pa
reikalavo sau kavos ir netru
kus Brisson pradėjo:

— Iszpirmo, kada atvažia
vau, sekesi gerai. Gavau vieta 
bovelnos krautuves prižiūrėto
jo, vieta gerai apmokama, ale 
ir atsakoma už atvanga ir ta- 
voru cielybe. Du metai taigi 
praslinko nuo laiko, kada užė
miau ta vieta; mano dukraite 
Lola lanke pensijonata, pati 
buvo sveika ir kad ne iszsiil- 
gimas gimtinio kraszto, bu- 
cziau buvęs visai laimingas. 
Staiga viena diena patemijau,

liet a.-z gal, j,m j,,
ryveno i-z .-ut.-iiipvto -k.-itik'. 
Po tam j -m ti-yse g- e-u i u lai
ku p iczt-diitntis-uva l,rcme. At 
jo pagalios | aczi ii liga, tasai 
baisus geboi.ns •Ii-iig\s, ir toji 
nelaime galutinai prarijo visus 
pinigus.

— Na, ale pat" gyva?
— Suvargus, ale gyva. Gas- 

padiniauja duktė Lola, narsi 
mergaite. Pasiliko mums dar 
s iek tiek rakandu, geresniu 
sukniu, ale turbūt ir tas vis
kas reikes parduoti, jei i ieknr 
negausiu darbo. O dabar, ka
da pabaigiau savo liūdna pa- 
sakojima, suramink mane aĮ - 
sakymu apie savo laime.

Henry Lion liūdnai nusi- 
szypsojo ir tarė:

— Apie laime?! Galiu tau 
papasakoji tik apie savo prie
tikius, kurie nieko bendro ne
turėjo su laime.

— Taigi ir tau czionai ne- 
pasiseke ?

— Paklausyk ir pats apsu- 
dyk!

— Žinai, kad in czionai at
keliavau su paezia ir su sunum 
Andrijonu. Apsistojome Loui- 
sianos gilumoje, mieste St. 
Louis. Užsidėjau krautuve su 
futromis, nes tame dalyke tru- 
pucziuka manausi, kadangi pa 
nasziai kaip ir tu buvau misz- 
ku sargu musu gimtinuose Vo- 
gezuose. Inplaukos gana buvo 
mažos, ale pakako del mus tri
jų. Atmeni, mano pati tankiai 
skundėsi sunkumu ant kruti
nės?

— O taip, atsimenu, kad 
isz tos priežasties net nenorė
jai apsistoti Naujam Orleane, 
nes klimatas perdaug drėgnas 
pridūrė Brisson.

— Metams praslinkus pati 
numirė nuo džiovos. Nei asz, 
nei mano sūnūs Andrijonas ne
galėjome užsiimti gaspadoria- 
vimu, taigi isz Francijos in 
czionai parsitraukiau savo sese 
ri, nors būdami naszlaicziais 
ir varge, gyveno sau toliau ra
miai. Pirm trijų menesiu kilo 
baisus gaisras ir mano krautu
ve su tavorais sudege. Paliko 
man tik kiek skatiko pas pir
klius, taigi visus atsiėmiau ir 
noriu pradėti isznaujo gyveni 
ma.

— Koki ? — paklausė žingei 
džiai Jonas.

— Misliju, jog ir tu pristo
si prie mus, kada tau persta- 
tysiu visa užmanymą. Szitai 
po St. Louiso gaisrui susirin
kome mes trisdeszimts penki 
vyrai su paeziomis ir vaikais 
ir nusprendeme apsigyventi 
Texuose. Norėdami gauti ge
rus, o pigius, ginklus ir kitus 
inrankius, atvažiavome in Nau 
ja Orleaną, kadangi už nedė
lios iszkel'aujame.

— Nežinau, ar mano pati 
iszlaikys tokia kelione: dar 
yra silpnoka— atsake Jonas 
Brisson.

— Turiu gera vežimą, ant 
jo gales sutilpti tris moterys, o 
mes leisimės pešti—ragino 
Lion.

— Hm.... vežimą ir pora

Visztuke tai graži panaiti 
Katra mus apdavanoje kiauszinaiti, 
Szendien yra svarbiausiu paukszcziu, 

Farmeris pastoje dydelu tureziu,
Parduodamas kiauszinius, _■

Dedamas pinygus in kiszenius.
—Kur farmeris?

lu Cuddy ne senei nukeliavau, 
Daug ten naujienų dažinojau 

Per tenaitini kaimeli ėjau, 
Giedala puiku iszgirdau.

Pamielinau, kas atsitiko ežia, 
O gal kokios szermenis yra, 

Ir asz paskui kitus ėjau, 
Daug akivu dalyku paregėjau. 
Grinczioje apsedia aplink gie

dojo,
Vieni stiklus bueziavo, 

Aluti, guzute ir vyną ragavo 
Vieni kitus bueziavo.

Reke visi: “giarkim po viena 
da,

“Už gaspadoriaus sveikata, 
“Už kiaules duszia ir savo ži-

Jeigu~ vaistu reikalauji namieje, tegul buna nekitoki kaip tik “Severos”.

Pasilenkimas ir atsitiesimas
tankiai duoda suprasti tau, kuomet tavo inkstai 
silpnuos ir susirgę. Tokis stovis daliko turi 
būti tuojaus taisomas, jeigu nori iszvengti didelius 
dejavimus ir skausmą.

Severos Vaistai
Ant Inkstu
ir Kepenų

sudrutina nusilpusias inkstas, gydo ir geroje Į 
sveikatoje anas užlaiko. Reguliuoja invarius I 
kenkimus pūsles. Užtikrintas vaistas ypatom 
abieju lycziu ir bent amžiaus. Preke 50^. |1.

kad isz krautuves iszveža dau
giau ta voro, negu paprastai, o 
krautuven gabena sunkius po- 
kus, visai nepanaszus in bo- 
velna. Tuojaus nuėjau pas 
krautuves savininka praneszti 
apie savo nužiurejimus, ale ta
sai mane pajuokė ir pasakė, 
idant asz visai nesimaiszycziau 
in tokius reikalus.

Brisson nutilo ir Užsirūkę 
ei garėta.

— Kaip toliau? Pasakok, 
tai žingeidus atsitikimas - ra
gino ji Lion.

— Po keliu dienu tokios 
manipuliacijos krautuve bo- 
velnos visiszkai sudege. Savi
ninkas paėmė augszta apdrau 
dima, o asz likau aresztuotas 
pasiremiant ant laiszko, isz- 
duodanezio mane policijai, 
kaipo bovelnos krautves pa
degėja. Tardymu kalėjime isz- 
buvau tris menesius. Žinomas 
dalykas, mane paliuosavo, o 
nubaudė savininka kaipo pa
degėja, ale asz netekau vietos 
ir kitos jau negalėjau atrasti; 
kiekvienas kadangi bijosi nu-

arkliu nusipirksiu pats, tik 
ar pati norės važiuoti in to
kias pustynias, kur arti gyve
na indijonai?— abejojo Jonas.

— Ale pamislyk, Jonai, ka 
tu ežia toliau veiksi? Darbas 
gauti sunku, geltonas drugys 
kankina miestą, prekybos jude 
jimas sustojęs: taigi misliju, 
kad geriausiai padarysi, jei su 
mumis keliausi.

— Kas per vieni tie tavo 
draugai ?

— Žmones drąsus ir gerai 
apsiginklavę; mus trisdeszimts 
penki apeis szimta indijonu 
lengvai. Tarp ju randasi an
glai, iszpanai, franeuzai, o 
kiekvienas turi szeimyna; 
iszviso susirinks apie szimtas 
asabu.

— Ir norecziau, ir bijausi— 
abejojo Brisson.

— Pamislyk tiktai, Jonai, 
kaip mes ten imsime medžioti 
meszkas ir bizonus: musu ge
ros muszkietos leis mums isz 
medžiojimo gėriai uždarbiauti. 
Už skuras ir futras mokama 
geri pinigai, o tokioj pirklys-

žiureto žmogaus o norints bu
tu neteisingai.

— Biednas Jonai! — atsilie
pė Lion sujudintas.— Kode! 
gi neiszkeliavai in kitus krasz 
tus?

— Kodėl? Mano Dieve, ki-

tej juk esu jau buvęs.
— Taigi žinai ka, Henry, 

atsiliepe Brisson— eiksz su 
manim, o namie pasikalbėsime 
su mano paezia ir duktere, 
kaip toliau ežia pradėjus.

— Mielai sutinku— atsake
ba lengvai suprasi, kad kuo- Henry Lion.

Ir pati ir duktė mielai priė
mė propozicija Liono, kuris 
nudžiugęs gavės nauja dranga, 
paaukavo Lolai savo szesziu 
szuviu revolveri, sakydamas 
juokais:

— Duodu tau Lola, ta re
volveri, iszsimokink szaudyt, 
idant reikale save ir mus ap
gintum nuo indijonu.

Lola patogi blondinka, drą
si ir smagi, szirdingai padeka- 
vojo už ta dovana ir prižadėjo 
iszmokti szaudyt.

Po keliu dienu Jonas Bris
son pardavė nereikalingus ra
kandus ir geresnius rubus, nu
sipirko vežimą ir arklius ir ki
tokius gaspadoriszkus daiktus, 
pirko gera muszkieta ir su ti
kėjimu in ateiti, iszkeliavo isz 
liūdno Orleano, traukdamas 
in vakarus, kur turėjo susidur
ti su naujais draugais, o bu- 
sianeziais Texaso sodibinin- 
kais.

II
Kelionėje

Visas tas keliauninku būrys 
susidėjo isz penkių deszimcziu 
vežimu, keturiu deszimcziu 
arkliu del jojimo. Perėjus toji 
karavana upe Mississippi isz- 
važiavo ant placziu ameriko- 
niszku prerijų, apsidengusiu 
buina žole ir visokiais augalais 
kur buvo daug paukszcziu ir 
žvėrių. Su saules ir žvaigždžių 
pagialba keravodamiesi, kara
vanas traukėsi in sziaur-vaka- 
rus, in turtinga miszkais ir ga
nyklomis kraszta, ale ma
žai dar apgyventa, in valstija 
Texas.

Vyrai tankiai medžiodavo, 
taip kad iszeiviams niekados 
nepritrukdavo šviežios mėsos 
ir prasimanksztymo.

Vakarais ant sukurtu ugniu 
gaminta vakariene, dainuota 
tautiszkos dainos ir svajota 
apie ateiti susiejus sau in bū
relius: sodibininkai kuopavosi 
po du ir tris krūvelėse, tiktai 
arkliams ganyklos buvo ben 
droš ir kiekvienas isz iszeiviu 
turėjo paeiliui sergėti arklius 
ir visa karavana.

Brissono ir Liono szeimynos 
laike ilgos keliones susiejo in 
artima pažinti. Sustojus kur 
atsilsėti sueidavo krūvon, su
kurdavo ugni bendra, kartu 
vakarieniaudavo, o vyrai su
medžiotus žvėrelius atiduoda
vo bendrai naudai.

Ypatingai szesziolikos metu 
Lola susidraugavo su devynio
likos metu Adrijonu Lion. Ban 
dydavo abudu szaudyti isz re
volveriu, daug mielai szneku- 
cziuodavosi apie Francija, 
apie kelione mariomis, apie 
pergyventas savo liūdnas va
landas.

Diena buvo tvanki, nuilsę 
arkliai su tingėjimu vilkosi, 
žmones nuo karszczio judinosi, 
kaip per miegus Pagalios ka
ravano vadovas davė ženklą 
atsilsėti, norints saule buvo 
dar gana auksztokai.

Tuojau sustatyta vežimai 
pusraeziu, iszkinkyta arkliai, 
o jaunuomene pasileido links
mai in artimuosius krūmus pa 
rinkti malku.

(Toliaus bus.)

Sudžia:— Koks tavo paszau 
kimas?

Vagis:— Acziu ponui su- 
džiai, gana geras.

Apie Židusi

Židains visur darosi isz da
lies ankszta: jie pasirodo vi
sur kaipo nenaudėliai žmoni
jos, juos iszgujo iszpanija Vo
kietija ir Kitos szali»,' bet jie 
savo mauiero nesiliauja, kaip 
buvo geszefįnikai ir ’besauži- 
niszki sukeziai teiplr toliaus 
yra. A

Židiszkas svietas, yra tai pa
darine nemilinti kitokio darbo 
apart giszeftavojimo ~ir, jaib 
galima rasti dirbanezius židus, 
tai tiktai prie lengvesniu dar
bu, kaip kad kriaueziaujan- 
czius ir t.t.

Bebaniutijimas ju teip sie- 
niuose Maskolijos, suteikė 
didžtureziams židams;misli api 
pirkt kolionijos idant ten vien 
tik židai apgyventu, įp teip bu 
vo padaręs baron. Irszius, nu
pirko Argentinoje laijkus, mo 
kejo kasztus keliones ir pragi- 
venimo kad tiktai inpratit ta 
izraeliszka veislia prie ukisz 
ku darbu, bet kur tau, viskas 
nuėjo per niek.

Teip pat tui tingesni židai ir 
rabinai Amerikos ir '•Anglijos 
susivaževia in Londoną apkal
bėjo reikalą kad nupirkt nuo 
Anglijos sala Cipr, ir ta apgy- 
vendint židais kad ateiteje bu 
tu toji sala kaipo židiszka 
vieszpatiste.

Sunku tikėti, kad židai vie
ni sau be gojų gyvendami ga
lėtu ižgyvent. Greicziaus mesz- 
ka prigavint galima prie žmo
gaus negu žida prie sunkesniu 
ukes darbu.

Visos szalis ju nekenezia 
kaip nevali ve sutvėrimu ir 
didžiu apgaviku, dasieda ju 
darbai žmonėms in gyva kau
lą kur tik jie apsėda, bet toji 
nelaiminga veisle moka žmo
gų apgaut teip greitai, kad pa 
sijunti, jog židas pelną sau nu 
sigabeno, o tu žiopsok.

Sziame paskutiniame laike 
grūmėsi, veržiasi dideliais pul
kais jie in amerika i | aringai 
in Suvienitas Valstijas, o 
kiek bus jie czion naudingi, 
tai ateite parodis. Sziaudien 
jaigu židai kur tankinus apsė
da amerikonai dauginasi nuo 
ju szalin, bet kada židai gal 
visi suvažiuos czion, tai ar vis 
dauginsis, bėgs nuo ju szalin? 
Reik mislinti kad ne begs bet 
piks ir rustibe kurs, kad gali 
pradėti ir czion jiem kaili per
ti kaip Maskolijoj.

Židams suteikiame nesmagu 
mas, iszsikraustit szalin isz že
mes ant kurios gimęs, iszsiriu- 
ri gana neteisingu, nes kam 
tai gal būti reikalingi žmones 
kuriuos pati Maskolija ar kita 
žeme nekenezia?

Balius.
Parengė dideli balių drau

gyste L. P. Klobas isz Union 
City, Conn. Lenden Park, szv. 
Jurgio dr-tes saleje, 25 d. Va
sario (Feb.) 1911 m. prasidės 
7:30 va], vakare ir trauksis lig 
vėlybai nakeze, muzikantai 
bus net isz Waterburio, kurie 
resz puikus lietuviszkus szo- 
kius.

Inžanga visiems 15 centu.
Užpraszo visus lietuvius ir 

lietuvaites ant to puikaus pa- 
siliksminimo: Komitetas.

vata,
“Kad mus ir paguldytu in 

ta vieta!
Isz akivumo aplink apsidai

riau,
Ir isztikruju lavona paregėjau, 

Bet ne žmogaus, tik kiaule 
paskersta,

Ir jau visa sukapota.
Žvakes ne žibėjo, 
Ba j u ne tur-jo,

Aplink stovėjo butelei,
O prie jin kvailei.

O jus seniai, 
Besmegeniai,

Žilas galvas jau turit, 
O ant Dievo ne žiūrit.
Sarmata visiems darot,

Jago teip iszdarot, 
Tiiom kart nieko ne sakysiu

Kitu kartu daugiau papory- 
siu.

■s * *
Sheptonebadai randasi jene- 

rolas,
Pus smegenis uriuolas,

Kuriuo smegenis suvis isz- 
džiuvo,

In žabangas velnio pakluvo. 
Badai su tikra sesere sus:ejo, 
Ant doros ne ant žmonių ne

žiūrėjo,
Garnis sūneli paliko, 
Ana vakara sukliko.

Ne užilgio perkūnas trenks, 
Ant jenerolo sprando nulėks, 

Velniui dusze pateks,
In giluma peklos su jia nu

lėks.

Klevelande atsirado karalisz- 
ka gyni i ne.

Badai Jurgis vardu, vaikine, 
Mariute labai pamilejo, 

Po tam in svietą iszteszkejo.
Ba Mariute paklydo, 

Ant ledo paslido, 
Dabar gailisi, 

Plaukus raujesi.
* « -x-

Kur ten pnmarije, 
Dedasi sodonuje,

Bobos pilnos velnevos, 
Labai sunku rasti doros. 
Susikuopino pas viena gir 

tuokle,
Kur dydeles orgijes pakele;

Ne senei kaip susipesze, 
Tai Onuka vienai recus isz-

pesze.
Tame mieste yra daugybe 

mergų, 
Patogiu, davadnu ir stradiu, 
Bet kad ir senivi vyrai, tai 

nesipaeziuoje,
Pas girtuokles bobas kvate- 

riuoje.
Ir teip varginga gyvenimą 

varo,
Kol isz gyrtybes ne gauna galo 
O kaip kitados Sodoma ir Go- 

mora,
Teip ir tam mieste maž ran

dasi boba gera.
Ten ir terp vyru gero neyra, 

Retai koki rasi szczira, 
Girtuoklei ir paleistuvei, 

Kazirnykai ir bedievei.

Introligatorne.
APIHBDTLVK KNYGŲ.

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

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paesto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mahanoy Cit;, Pa

Gaukiefjuos pas savo'Aptiekoriu. Ne užmirszk pasakyti kad reikalauji Severos 
Vaistu ir nepriimk jokiu kitokiu sutaisymu, jeigu tau bus tiuloma. Severos Vaistai 
parengti su nurodymais tavo kalboje.

Ponas Aloizas Gabrionas is-z Sudlet, Wyoming , raszo: Per ilgus nietus~turejau kentėjimus 
inkstu, mėginau viską, apie ka tiktai galėjau iszmanyti, kol vienas draugas nepasako man: “Del 
ko nenusiperki buteliuką Severos Vaistu ant Inkstu ir Kepenų”. Paėmiau viena buteliuką ir tas 
padare man tiek gero, kad nusipirkau dar du buteliukus ir netrukus buvau visiszkai sveikas,

Severos,Skilvio Kartumas.
užlaiko intakus žlebcziojimo prideran- 

czioja veikmeja. Sukelia sveika apetitą 
ir reguliuoja kenkimus kurie galėtu 
paeiti isz sunaikinto skilvio. Preke §1.

Severos Baisumas Plaucziu
Sulaiko kosuli greieziau negu koki 
nors kitoki vaistai. Veikia^ jis ant 
apsaugojimo, uždegimo plaucziu ir 
kitokiu svarbiu ligų. Nepriklos 
vaikam ir dideliems. Preke 25c. ir 50c.

Ar turi Severos Kalendoriu’sziu metu? Pareikalauk nuo Aptiekoriaus.

į,

Daktariszka rodą siuneziame dykai per gromata.

Nt mine MeKjUn.
Grimatika nrgl-»k<s kaltcr n<-kv 
□tis be n < kink'jo (jp’nijla) $1 
Vaiku Draugas nr^n kaip mokintis 
skaityti irraszyti b<- mokintoja 15c 
Naujas Budas n“ kietis rokundu, 
be mok a tojo l('c.
/ ritfTiet’ka niokinir n us-i rokundu, su 
pi\i ikslais (hj daryta) 35c.
I ir.igiib Hiit-kit | <-i n oney-order, adre-as 

P. MIKCUiKIS, Foi f 2. Kew York, N.Y

Agentas apsaugojimo nuo 
smerties:— Del ko tamista sa
vo gyvenimą nea«ekuruoji?

— Nes man sarmata pamis- 
lyti, j°g P° smerties bueziau 
daugiau vertas negu gyvenda- 

as.

VYRIU LIGOS
Neinu k, kol >iiflb s-^bi<DFf- l r. f i<j in Iff Ijgui— lyg tb 

nervisikass ystemas tas is-zsemtas, o pats liksi nezdotnaspa 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.

Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziaoaios Lygi 
kurie buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prie

szingi priesz pjovimo ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožas ligoto 
privalo būti gydomas kanoatsargsausia ir ant visados. Mes neduodamefil 
szivu ar pavojingu gyduolių, nei neprižadam iszgidint ligoni in pora dieni 
idant patraukti l<a daugiause ---- ” ‘ ■’ ‘ _ L..1_ t
r ant visados iszgidint in trumpiause laika, jagu ta galima pudaryti, beptl 
kimo jokiu blogu daliku sy steme. Mano būdas yra pigus ir tiaras. Aszgydln

daugiaaše ligonu. Bet gvarantinu visiszkai nepavojingi

aricocele” gidau in 15 d. 

“Szaszius” ir skaudulns bku- 
rus iszgidau greitai ir ant 

vasados

‘Eczema” ir kitas panaszas 
ligas iszgidau labai trumpam 

laike.

“Hydrocele” in 24 adynaa, 
be operacijos.

“Dingusia Pajepa” vyru 
iszugidam 14 dienu.
“Silpnus Vyrus” ju kuna 
sugražinu in normaliszka 
padėjimą in krumpa laika. 
‘ Kumatiszma” visoki isz*ri- 
>lau labai greitai.

“Paslaptingas Ligų” ia • 
lyg 6 diena

‘Užtrucintas Kraujas" n) 
dienu-be naudojimo meiit 
riuszo ar pouisu.
“iStryktnra” be peilo r 

skaudėju
O ’ ĮSOS AJ I? ( S: > «.g $< nie lyg V ad. ' al art. Nedeliomis nog 9 ryte lyg4po 
G Veniu J ilh l i rgt i < t iŠ 'i- . n i< ■ į >. > . ' • •< i. Ji I: >< « J • i Jin) si J i.»tll 

V ikiszkai.

LB. LORl'.NZ. (>‘•24 I'enri Ave, «-«• >-i<“>. Pittsburg Ft

iiRKtms

C.^

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 nuvargintu?.............
Ar skubei nusigąstai?........................
Ar skauda galvą ir kurioje vietoje?.. 
Ar turit kraujo užplaukyma galvoje 

ir kaip tau k ei? .......................
Ar jaučiau- kokį užimą ausise? .......
Ar akis ne skaudi* ?..............................
Ar rodosi prieš ak is margumai ?... . 
Ar liežuvis yra baltumais apdengtas? 
Ar tankei turite spjaudyti?.................
Ar spjaunate su kraujais ir kaip tan

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

liR4 1.........................................
Aprašykit apie ją?................................
Ar turite išbėrimus ant kūno?...........
Kuriose vietose?....................................
Ar kankina užkietėjimai vidurių? ... 
Ar linkęs prie skubaus persišaldymo? 
Ar turite plaučių ligą?.................j ...
Ar kosite ir kada?.......................... ».. .
Ar atjaučiate smarkų skausmą kruty- 

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

sutinę? ....................................
Ar atjaučiate kada šalti?.....................
Ar jaučiate viduriniame organizme 

skausmus?...............................
Kurioje vietoje?....................................
Ar turite norą valgyti (apetitą)........
Ar valgot reguliariškai?.....................
Ar valgot daug mėsos?........................
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...............
Ar turite gumbo ligą?..........................
Nuo kokios ligos?..................................

KREIPKITĖS.KIEKVIENAME ATSITIKIME

SU nZSITIKEJIMU, 0 APTURĖSITE UŽGA

NĖDINANTI ATSAKYMĄ DOVANAI! <4

® Iškirpkite Šį Lapą

Adresas

SVEIKATĄ.

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
šyki t e Lie t u viškai. 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 
atsakymą naudinga Dovanai 1

Gerbiamas Daktare, 
Collins N. Y. Medical In

stituto, 140W.84th St. N.Y.
Siunčiu Tamstai atsakymu 

ant užklausymų ir meldžiu 
teisingai ir skubei man pra
nešti, kas yra su mano svei- 
kativ? Ar Tamsta galite ma
ne išgydyti, ar gal liga mano 
yra jau ne išgydoma? Meld
žiu Tamstos prisiųsti man 
Dovanai, nuspreudymąapie 
kentęjimua mano.
Vardas ir pavardė..........

KNYGA TA APSAUGOJE

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

Skaitykit knygas ir kitų daktarų, o 
pątys suprasite skirtumą.

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

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

X0B‘,JS5 INSTITUTE

NEW YORK? 
MEDICAL

140 W. 34th Street - New York City.
Ofiso valandos: Šiokiomis dienomis nuo 10 v. ryte, iki 6 v. po pietų. Nedeldieniais ir šventadieniais nuo 10 v. ryta 

iki 1 v. pietų, ūtarniukais ir petnyčiomis nuo 7 iki 8 v. vakare.
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Del muso vaiku.
Sodžiaus szunelis.
Turiu maista menka, 
Alkis kensti tenka— 
Mat szuniu gimiau....

Au, au, au!
Ner kada dribsoti, 
Reik namai daboti— 
Oi kaip nuilsau!

Au, au, i 
Vejas dūksta, gaudžia, 
Szaltis kietai spaudžia, 
Lodams nustipau,

Au, au, au!
Ponai valgius renka, 
Man kauleliai tenka. 
Kad bent tu skalsiau!

Au, au, au!
Gana putros laszo 
Ir tuoj laukan praszo, 
Sako pririjau,

Au, au, au!
Ir priesz bobas mažas, 
Jei supyko—ražas! 
Suszunku balsiau:

Au, au, 
Žydas, ubags keikia,

Kam to szuns ežia reikia, 
Mums be jo ramiau,

Au, au, au!
Piemens, mergos bara, 
Musza laukan varo,— 
Ot tarnyste tau!

Au. au, 
Ar ten lija, sniegą, 
Kiti grinezioj miega, 
Tu ant kiemo jau,

Au, au, 
Diedas nor miegoti, 
Asz pradedu loti— 
Sako, pasiutau,

Au, au, au!
O jei nesulotum, 
Vagi pramiegotum, 
Butu pirtis tau,

Au, au, 
Nors be kailio liksi 
Ir tad jiems netiksi— 
Isz tiesu sakau....

Au, au, 
Tad tegu sau szneka, 
Kaip kas neri sako, 
O asz losiu sau:

Au, au,
Stebuklas malūne.

Atėjo elgeta malunan ir eme 
praszyti maluninke iszmal- 
dos.

— “Eik sau!”— sako malū
nininkas,— “daug tokiu val
kiojasi, visu nepapenesi!” Taip 
jis nieko ir nedave elgetai. 
Tuomet, ūkininkas buvo atve
žęs malunan nedideli maiszeh 
rugiu malti. Pamate jis elgeta 
ir pasidarė jam gailu. Eik 
szen, asz tau duosiu — sako 
jis—ir pradėjo pilti jam isz 
savo maiszo rugiu.

Atpylė beveik miereli, o el
geta vis laiko maisziuka. “Ka 
ar dar pilti?”— klausia ūki
ninkas, - “Taip, jeigu tamstos 
malone!” atsake elgeta.

— Na, ka darysi, — sako 
ūkininkas,— ir atpylė dar mie 
reli. Elgeta vis la ko savo mai 
szeli. Inpyle jam ūkininkas ir 
treczia karta, o paežiam grudu 
pasiliko visai mažai. “Kvai
las”! galvojo apie jin malūni
ninkas: “Kiek atidavė! dar

au!

an I

au!

au!

au!

au I

au!

man už sumalima reikia atpil
ti, kas gi jam beliks?'1 Elgeta 
iszejo. Erne maluninkas ūki
ninko rugius ir pradėjo malti. 
Praėjo daug laiko, o miltai vis 
bira ir bira.

Kas per stebuklas? Grūdu 
ūkininkui liko nedaugiau, 
kaip kartis, o miltu jau prisi- 
male apie dvideszimt kareziu, 
ir vis bira ir bira....

Ir suprato tada maluninkas, 
jog tas elgeta buvo Dievo 
aniuolas.
Milnszirdingas Karalius.

Viena karta Fridrikas Didy 
sis būdamas savo kambaryje 
paskambino, kad ateitu tarnas 
bet niekas neatėjo. Tada pra
sivėrė jisai duris ir pamate 
mieganti ant kėdės savo tarna 
—jauna vaikina. Prisiartinęs 
prie jo, norėjo pabudinti, bet 
ūmai pamate gabala poperio 
stirenti isz kiszenes. Pamaži 
isztrauke ta popieri ir perskai
tė. Buvo tai laiszkas tarno mo 
tinos, kuriame dėkojo jinai su 
nui už atsiuntimą savo nedide
les algos dalies pinigu. Per
skaitęs karalius ta laiszka nu
ėjo savo kabinetan, paėmė sau 
ja auksiniu ir atneszes su laisz 
ku indejo in kiszene vaikino ir 
nuėjo savo kambarin.

Praslinkus valandėlėj laiko, 
karalius vėl priėjo prie varpe
lio ir gerokai paskambino, kad 
tarnas pabudo, ir atbėgo pas 
karalių. “Tu, turbut, miego
jai”,— tarė karalius Vaikinas 
teisindamasis pajuto, kad kas- 
žiu kas jo kiszene sveria. Grei 
tai inbruko ranka in kiszene 
ir suprato, kad jam kas pinigu 
inpyle ir didžiu balsu suszu- 
ko: “Galingasai karaliau! pri 
sipažinstu, kad asz miegojau 
ir nepajutau kaip inpyle man 
kas pinigu. Dovanok man!” 
“Mielas vaikeli,” tarė kara
lius: “Dievas dažnai mus per 
sapna apdovanoja. Nusiųsk 
juos savo motinai ir pasakyk, 
kad asz paaukavau jai tuos pi 
nigus.

jin neiszmestu, kad tik pavė
lintu turėti taji smirdanti kam 
bareli, lig laikui pakol surastu 
koki užsiėmimą. Nes tai buvo 
už dydelis pareikalavimas nog 
svieto, kuriam žmonis ne no
rėjo duoti....

Kada pamate, jog visi jiojo 
stengimai, praszimai, ant nie
ko neprieidavę nupuolė ant 
dvasios. Tokiame laike žmo
nis atima sau gyvasti, nežiūrė
dami ant nieko. O gal ir jiam 
atėjo tokia mislis. Bet ne kož- 
nam yra vale atimti sau gy
vasti. Juk turėjo paezia ir tre
jetą vaiku, kurie spyrėsi nog 
jio idant jiems duotu maista 
ir prieglauda. Iszžudyt visa 
szeimyna ? Ka kalta yra szei
myna, kad svietas yra piktas? 
Ne— jisai iszrinko kitoki ke
lia—- o reike pripažint, jog su
vis kitoki būda....

Nuplesze nog savias skar
malus ir nuogas iszbego lau- 
kan. Sztai turite mane, sztai 
mano turtas, sztai vaisei mano 
nenuilstanezio darbo esmu nuo 
gas kaip turkiszkas szventas!

Gerai ir puikei aprėdytos 
ponios su deimantais ausise ir 
ant krutinės, apsirengia, iii 
puikius kailinius ant tokio re
gėjimo, paėmė jin už pasiu
tėli.

Visi buvo persitikrinia, jog 
tai žmogus kenkentis ant pro
to. Bet tai buvo tik sziauczisz- 
kas filozofas kenkentis isz ba 
do ir jiojo szeimyna, kuriam 
niekas ne prigialbejo bet da 
liepe aresztavoti....

Baisus yra padėjimas varg- 
szo ant szios aszaru pakalnes!

Kokis užsiėmimas ilgina 
nniži.

Nuogas vargszas

Laikraszczei ne senei garsi
no, buk tūlas sziauczius mieste 
Lvave, bego uliezioms su pa- 
kabyta toblyczia ant pecziu su 
paraszu: -“Praszau duoti man 
darba.” Priežastis tokio pa
sielgimo buvo vargas, bedar
be ir užlaikimas savo szeimy- 
neles. Pa’icije aresztavojo 
vargsza, bet tuojaus paleido 
ant luosybes.

Norints tasai atsitikimas ma 
žai padare inspudžio bet isz 
jio galima paymti dydele pa- 
veizda. Sztai gyvas ir sveikas 
žmogus ant proto, dienos laike 
bėgiojo po miestą nuogas ne
temindamas ant szalczio ir sar
matos, idant tokiu budu at
kreipti atyda turtingu praej 
giu ant savo vargingo gyve
nimo.

Geidže dirbti, idant iszmai- 
tyt paezia ir trejetą vaikucziu, 
turi turėti pastoge ant gaivu, 
varginga kambarėli del savo 
szeimyneles— o czion ne duo
da jiam užsiėmimo ir iszmeta 
ant uliezios. Viską bandė ta
sai vargszas, vaikszcziojo, ba
ladojo, prasze, melde, idant

Tuom klausimu ne karta už 
siiminejo ir persitikrino, jog 
labai daug prisideda prie 
trumpo ar ilgo amžio. Tūlas 
daktaras angliszkas daejo to
sios žinistos per savo sznipine- 
jima. Ipatingai tikrina mus, 
jog gyvenimas be jokio užsiė
mimą prie pabaigos gyvenimo 
skubinasi arba trumpinasi. 
Turczei nieko ne veikdami la
bai trumpai gyvena. Ilgiau gy 
vena dvarponei. O norint tu
ri daugiau vargo ir rupesezio, 
nes ant tankaus buvimo ant 
lauko pailgineja amži. Trum
piau gyvena dvasiszki, dakta
rai ir provinikai. Mat daugiau 
kankina nervus ir privertineja 
prie kasdieninio krutėjimo be 
atsils’o. Bet dvasiszkas ilgiau 
gyvena, negu advokatas o ad
vokatas ilgiau, negu daktaras, 
kurio užsiėmimas yra daug ne 
sveikesnis. • Kas užsiiminėja 
politika, tam buna ant sveika
tos nes ant ligibes dirba su 
galva ir prie to visados krutė
jime. Kas užsiiminėja literatu- 

. ra (raszimu), velei katras užsi-
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AVĖ SERGANČIUS SAKANT: 
kurie tik sergate, tai ateikit s:r parašykit p.w i”;;;:. 
aŠ pagelbės 1 ii! nes esu senas daktaras, pažįstu lipias ir ž j;r.n kokio vaistai r 
rian pagelbsti VYRAMS iii MOTERIMS; todėl, kad aš dang serga::!in per: 
turiu didelį pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas Yorko daktaras. A 

siryžęs sergančius gydyti Ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o k ui sergi tad ti 
sėkmingai išgydyti teip kaip aš darau; Ir pačiiį gydynlij paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:

Tegul bus pagarbintas, Jėzus 
Krislus!

Širdingai dėkavoju Dr. Bart* 
manui už Išgydymą ligos skaudė
jimo po krutino, sunkaus kvėpa
vimo, širdies ligos, nes nors kili 
neįstengė išgydyti, o Najorko Šar
latanų Institutas ilk sunkiai už
dirbtus mono pinigus viljo; bot

Dr. Hartmanns, kad išgydė, tad jam ir dėklu- v, 
gas; tai prisiunčia paveikslo, kadį laikraštį pa- 
'-alpyli. ANT. JUŠKELI8, t. U aox 2,

DU BOIS, Pa.

Guod. Dr. Hart

Esu labai dūkia
is už. geras gy- 

duolcs, kurios man 
pagelbėjo nuo už
sikrečiamos ligos, 
nes vos penkiolikę 

, dienų pavartojau 
ir jau jaučiuosi ge
rai. Labai dėkin

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

Malonus

slair did- lįdčking 
m a už "djmąir 
novydut.fc ‘-os, 
būrimo kūno, 
kraujo, sutinimo

skaudėjimo blauzdose. Dar l.a

idan Road Canal, Wilmette, L.

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

’ERGEKIS nuo Now Yorko didžiausio humbuko „Instituto”, kuris garsina mirusį daktarą su rabino „jermulka” ant 
.tvos, kaipo gyvą daktarą ir buk gydąs ligonius. Tas židelis jau šeši metai kaip numiręs ir todėl negali sergančių gydyti.

■ numirėlį reklamuoja, buk jis parašęs knygelę „Vadovą į ligą” (žinoma, ir į k'senii^), tai ir neteisybe. Ta knygele įspė
ta daug vėliaus po smerties ano rabino, kuri apart iš kitų, paskutinė dalis išvogta, perspaudinta iš kunigo Geručio knygos

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

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

RAŠANT ADRESUOK MAN:

DR.’F. HARTMANN, 231 E“‘‘^Warw.
\)FISO VALANDOS; kasdien nuo 11 iki 5 po piet. Nedaliomis 10 iki 1 p. p. Vakarais Panedėly. ir Pėtnyčįoj nuo 7 iki&

KUR BUNA
Mano brolis, Antanas Lukminas 

ir pusbrolis Kasparas Ratcinsk^s, 
paeina, isz’Kauno gub., Szauliu pav. 
Radviliszkes, para., Mažaicziu sod
žiaus, apie 20 metu kaip amerike, 
girdėjau gyvena ten kur apie Water 
bury, turiu svarbu reikalą jie pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant ad
reso: (to 17).

P. Kasparavicze
2812 Penn avė. Pittsburg. Pa.

Mano draugas A. Bubnaitis, 9 me
tai kaip amerike, atvaževo in She
nandoah, Pa. o paskui iszvaževo in 
Illinois steita, paeina isz Suvalkų 
gub., Šeiniu pav., Leipumi paczto, 
Leipumi gmino, Szapuriu kaimo, As 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

P. Buczionis
412 W. Coal st. Shenandoah, Pa

Mano brolis Juozas Petkunas, ir 
Vincas Avžijauckas, paeina isz Su
valkų gub., Viszakio Rudos paraj, 
jie pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso: t (te 17).

Ant. Petkunas
Box 279 Courtney, Par

Mano brolis, Antanas Gudaicze pir 
miau gyveno Eatonville. Wash, jau 
dabar apie 9 menesei kaip nežinau 
kur, girdėjau kad pereita pavasari 
buvo girios užsidegė ir daug darbi
ninku sudegė, tai nežinau ar gyvas 
ar numiręs jis pats ar kas ^kitas pra
szau duot žine ant adreso:

Jno. Gudaitis
Box 27 Norris, Ill.

Geradejyste Visiems
Philadelphijos Medikai Klinikas IgrgX

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

’ Pliiladelpliijos žmones yra laimingi, turėdami savo mies
tą tokj garsu geradėjinga Kliniką, kuris pasekmingai, teisingai, greit ir ge
rai, kati apslmą, tai kiekvieną serganti išgydo; todėl, kad čion:
Tik parinkti geriausi daktarai specjalistai darbuojasi.
PASARGA: Teisingumas, gerumas užtikrinta visiems; nes Šitas Plil- 

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

IDANT IR LIETUVIAI ŽINOTI,
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 ligų. Nusilpnėjimo, sunkaus 
kvėpavimo, nervu, slaptu užsikrečiamu ir nuo išdykimo ligų. Blogus sap
nus, kosulio, širdies ir galvos ligų. Teln-pat moterų, skausmingas 
menesinęs, gumbo ir visas kibus ligas, kurios tik atsiranda varginau! žmonių. 
Gydomo kaip šviežos 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 
eutalsymo 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.

Ant Gavėniosi

Mano pati Natalije Czukauckiene 
po tėvais Snarpunaite, '18 metu se
numo, iszrodo ant suaugusios mer- 
gynos, atvaževo su moty na in Anie 
rika 1903 metuose pamėtė mane 18 
d. Sausio 1911 m. turbut iszvaževo 
in Pittsfield, Mass, erne szluba su 
manim 19 d. Rugsėjo 1910 m. paei
na isz Suvalkų gub., Mariampoles 
pav , Gudeliu gmino, Kvieti zkiu 
kaimo, jagu ja kas pamatys praszau 
daneszt ja ant adreso:

Ant. Czukauckas
Box 57 Duryea, Pa.

— Teiksiesi man ponas in
žinierius paaiszkinti, ar ta ma- 
szina greitai tarpina sniegą.

Inžinierius:— Dabar ne la
bai, ale kaip saule pavasario 
gerai inszils, tai ledas tirps 
akies mirksnyje.

Spaustuvėje “saules” 
galima gauti visokiu 
reikalingu knygų

PRIĖMIMO ADINOS: nuo 10 iš ryto iki 4 vakare. Utarnlnkals 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'išgy
do sergančius. DR. ALEKSANDRA BROWNE, Supretend. 
-----------------—V i s i krikščionys, ne žydai.

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

kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn 
N.Y. in SCRANTON. PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje 
galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIŪGĖLIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ, 
KALČIKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLERNE- 
FU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BR1TYU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
MINIU LTTARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už 
25c., 5 tuž.'-$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 5c, 
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš 
gvaran tuoju, kad mano ta voras 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. K. WII.fcLWICH. 115 W. MARKET Str.,Provider Sq. SCRANTON, PA.

P. V. OB1ECUNAS & CO.
[ALL NATIONS DEPOSIT BANK]

Cor. 12-th & Carson Sts. Pittsburg, Pa
Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežinis 
kapitolas $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 visis dalis 
svieto ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.

Musu Rankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir 
L'žrubežiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats 
P.V.Obiecunas organizatorius tos Bankos.

Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per 
promatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu 
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei. Piningus 
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi per 
Ix]»iess(o. aria (Scztini MoneyOrderi.

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

Apdaryta in juoda audima 75c. 
Kanczia Vieszpaties arba 

Dievobaimingi apmislijiraai 
ant kiekvienos dienos per 
isztisa gavėnia - - 25c.

Stacijos arba Kalvarija 10c. 
Graudus Verksmai - 10c. 
Kanticzkos - - - - 50c. 
Maldeles Arcibrostvos Szv. 
Veido V i es p. J. K rista u s 10c. 
Istorija Szventa, Seno ir

Naujo Instatymo su 50 
paveikslais - 35c.

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

Gyvenimas Visu Szventu 
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 
Francųziszka skūra, apvalais 
kampais, auksuoti kraštai su 
kabe - - $1.50.

Mažas Naujas Aukso Altorius, 
Celeloido apdarais, puiki 
knygele

Aniuolas Sargas, 
apdaryta in skūra 
kampais 
visos r

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

Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu

25c.

I
Gyduolis nuo Grippo 25o 
Plauku apsaugotojas 60c 
Muilas Plauku saugotoje.

10.-
Milteliai nuo Kepenų 35c. 

oi----- Drabn.
- 52c.

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

35c.
$2.00 

$1.00.
uždegi.

Del Visu
Kentejimu ir Skaudėjimu.

Geriause gyduole del skaudėjimo 
Galvos, K atara, Pecziu, Krutinės 
Szonosie, Kumatizmo, Szalczio, 
Nuralgija ir nukandima visokiu 
vabalukiu.
Pasarga: Kas nori parai traukt 
fyduoles per ekspres turi atsiusti 

i isz augszto, o už kitus siunezi- 
ame per c o.d. Mažiau negu už 
$i vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
kasztus apmoka pats apturejas. 
Siunsdamas piningus per Money 
Oredr visada paduok tikra ir 
abzku savo adresa.

Valytojas Plemu 
žiuose

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

m as pas Vaikus $1.2.- 
Groblevskio Pleisteris m! 

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

Ausise 25c. 
Į Gyduoles nuo Piemens -0c 

Vengerako Fixator °del 
Ūsu 15c.

Inkstu Vaistas (mažesne) 
1=^. 25c.

Inkstu Vaistas (didesne) $1 
Akines Dulkeles - 50c. 

! Gydimas nuo uždegimo 
Dantų arba abelnai 

skausmo ir skurbutis $1.25 
Gyduolių ir mestis nog 
Parku ir Niežu $2.00 

Į Gyduolių ir mostis nog 
Dedervines $2.00 

! Gyduolių nuo Paslaptingos 
I ftFtf Ligos $5.00

Egiutero No.l. 25c. 
Egiutero No.2. 50c. 
^mijecznik 25c. 
Gumbo laszai 35c.’ 
Meszkos Mestis 25c. 
Trejanka 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. 
Ugniat raukia - 25c.
Skilvio Laszai - 25c.
Gyd. užlaikimui Viduria

vimo ir Kruvinosios 75c. 
“Uicure” arba gydymas 

Rumatyzmo - $3.50 
Gyd. del nemalimo Pilvo 

(50c. 
Milteliai apstabdymui

Galvos skaudėjimo 10c. 
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c. 
Most is nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c 
Geležinis sudrutintojas 

sveikatos - 50c. 
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c. 
Vaistas nuo Papauto

Corn Cure 15c.

•BALTRAMIEJAUS NAKTIS'
Yra tai romanas, tikrosios meiles, 

prancūzu svarbus tikejimiszki ginezai.
Labai indomios karalių, vyskupas, 

ir kunigu paslaptybes.
Iszskerdimas krikszczoniu tik viena 

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

“Baltramiejaus Naktis” didele 
knyga, labai žingeidi ir reikalinga 
kiekvienam perskaityti.
Preke 75c.
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 pirks prisiuneziant 
pinigus $1.65, apturės visas 3 knygos.

Siuncziant orderi, adresuoti:
I Klniiiol/nn 124 Grand St.

Mano kūmas Jonas Petrauckas 
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav 
Daugu para. Tamosziavos kaimo, 
teiposgi ir Antanas Rudzonis Alaves 
para. Devoniszkiu kaimo, praszau at
siszaukt ant adreso:

P. Barinas
22 E 21 st. Bayonne City N.J.

darias savo ruime ar laborato
rijoj, paprastai ilgai gyvena, 
ir pergyvena terminą, ant kiek 
turėjo paskirta ant svieto gy
venti. Wertelgiste ne yra nau 
dingu ant ilgio amžio, nes vi
sokios rūpestis vargina žmogų 
ir gadina nervini sistema. Ira 
labai kenkentu užsiėmimas ke 
launinko, nes tai ne turi regu- 
lariszko gyvenimo. Szinkorei 
labai greitai sensta, ne tenka 
litiszku pajėgu, praskista snie
genos, susipuleja kraujas ir be 
laiko turi kelauti in kita svie
tą ant pasilsio. O kad ilgai 
gyventi, kas gali būti lite
ratu, mokintu arba ukininin- 
ku, palicmonu arba gromatne- 
sziu ir tegul negeria jokiu 
svaiginancziu gėrimu, tiejej il
gai gyvens ir grąžei iszrodis 
velioja senatveja, priek tam 
turi szvaruma užlaikiti ąpi i 
ve ir apsiaubimia.

Blaivei užsilaikik, 
Pipkes ne rukik,

Miera visame užlaikik
• No pasiutimo susilaikik 

Ilgai gyvensi
Busi drūtas, kad ir pasensi.

Mano brolis Antanas Gedraitis 7 
metai kaip amerike, paeina isz Kauno 
gub. Raseinių pav. Szimkaicziu gmi- 
no, Paiszliniu kaimo Vadžgiriu para- 
rapijos, praszau atsiszaukt ant adre
so: (įl °»)

Kaz. Gedraitis
Park Place Pa.

SI. 00. 
minksztai 

apvalais 
kampais auksuoti krasztai, 
*sos reikalingos Maldos 
geriausia už visas kitas 75c. 

Aniuolas Sargas, apdaryta in 
tamsei rusva audima 50c.
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BISCHOFF S BANKING HOUSE 
287; Broadway A KampasįBeade.-Ulicze 

NeuFYork, A. Y. ^Telefonas.-. Worth^2822.
Kas reikalauna teisingo «r
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, ~ 
tlikti tegul atsiszaukijn

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848ni.

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

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

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

paliudyimu Konsulio. I
Atjeszkojima Daliu atliekame^ kuoteisingiausiai. "

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

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

Adresas

ss|ki>y*

*
įdėjau’. sa-

((hljlkBDO

> organize

i|H4)

irkrrf

itai? 
stairaji

rsosktadm-

liwiita'

,>z

11^

...NOTARIUSZAS...
APSAUGOJA NAMUS LR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
Didžianse Lietuviszka Agentūra. K an tor as Bankinis 

ir Fardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linijų.
323-235 W. CENTRE ST..

SLAPTINGASįDIN GIMAS MERNIGOS.
Pana Darata Arnold, duktė turtingu tėvu New Yorke 

dingo nog praėjusio Decemberio ir lig ežiam] laikui josios da 
nesurado. Nuomone žmonių yra visokia, ne kurie tvirtina 
buk su jaunikiu pabėgo o kiti tvirtina buk atėmė sau gyvastį.

Sveczias in vaika krautuvė
je cukerku:— Kibą daug val
gai cukerku ?

Vaikas:— Ne, poneli, tiktai 
laižau.

— Kaip tamistos sūnelis 
mokinasi?

— Labai gerai. Profesoriai 
teip jin myli, jog net po lek
cijų jin užpraszo, idant pasi
liktu kliasoje ant poros adynu.

Mano pusbrolei Petras, Francisz- 
kus ir Martinas Klimaviczei, paeina, 
isz Kauno gub., Telsziu pav., Vare- 
nu para , jie pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso: (to 15).

Kaz. Konstantinavicz
308 Wharton st. Philadelphia, Pa.

Mano brolis Jonas Sukaitis ir Ni- 
kodimas Stirba, Raudoni plaukai, 
viena puse veido nudegusi, abudu 
paeina isz Raseinių pav. Kukuliszkiu 
sodžiaus jie pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (gj o;)

M. Lukaitis
10446 Florence avė. So Deering Ill

Mano drauge, Julijona Sutkevi- 
cziene, 10 metu kaip amerike pir
miau gyveno Kaune ir tenai pasiliko 
naszle, isz tenai nuvaževo in Lubavo, 
o isz tenai atwaziavo in Amerika, da
bar nežinau kur ji pati ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (to 15)

Alena Wiszniauokiene
1205 De. Wolf st.

Des Moines, Iowa

Mano dede Franciszkus Raugiene 
viezius, ir draugas Motiejus žioba, 
abudu paeina isz Suvalkų gub Ma- 
riampoles pav. Pagirmunio gmino, 
Pakuono para., Buczikiemio kaimo 
jie pats ar kas kitas praszau duot ži 
ne ant adreso:

Ig. Maroziulonis 
1934 Clair avė, Cleveland Ohio.

MAHANOY CITY, PA 
. Parduoda Sripkortes ant visokiu drueriausiv 
,r geriausiu Laivu. Siuncze Piningui in tiesi, 
dales Svieto greieziause ir pigdause. Visi sai’ 
kurie pei mus siuntė apie tai gerai žino.

Iszduoda Dostovierene del tu ka nori savo 
Lietuvoje kam pavesti.

Del Draugysczlu pristatau pelkes Startas, 
u tas, Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir 1.1, 

Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, 
J iningus ir t. L, raižykite pas mane o aplai 

rxvsiteteifiingaatrakyma.



PIGUS ^PARDAVIMAS.
V • ’ i- "i -.u , • — • ,

Isz priežasties kad neužilgio aplaižysime nauja

Vasarini Tavora, pastanavijom iszparduoti v'sa 

Žemini Tavora už labai numažinta preke idant 

padaryti vietos del naujo Vasarinia Tavoro.

Dabar yra gera proga pirkti Siutą arba Overkoti 

ir kitu žeminiu apredimu. Tadel ateikyte 

pasinaudoti isz szito pigio pardavimo o sucze- 

dinsite piningu antkožno pirkimo.

W.RYNKEWICZIUS
233-235 West Centre Street.

Waukegan, III — Darbai 
neblogai eina, b>t isz kitur, 
į>i ibuviisiam dailias sunku 
gaut.

,— Oras mais'.ytas.
— Parafijos reikalai gerai 

eina, per storone guod. knn. 
M. Kurczio, 22d. Sausio buvo 
paszventinimas Nauju vargo
nų, kur dalibavo guod. kun, 
Kraucziunas.

E. Granby, Conn — Dar
bai gerai eina, bet isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Oras gražus, sniego yra 
invales.

— Lietuviu yra apie 6 fa- 
milijos ir apie 15 pavieniu.

— Del nekuriu mergeliu p. 
Baltruviene labai reikalinga.

So. Wilmington, III.
— Darbai gerai eina.
— Oras maiszytas.
— Lietuviu didelis būrelis, 

isz tu visokiu atsiranda.

Ne> ra abejones.

J .igu VJbh<noj ur gyventojiai pa- 
r do kad g* 1 ma iez-igydint m g 
Rkuiidt j mo | * ozorFe, inketu ir t. t 
Skaitykite l td Mahencjaue gyvento 
ja rasz ;

M ra. Wm. 11 nog 320 E. Ma
kare y St. Mahanoy City, Pa. raezo: 
Negalia atsakyti rekomenduok 
Doans p’gulkaa del inkstu del to 
kad j’ e mane iezgyde. Skaudėjimas 
p ‘oriuose baisei mane vargino ir lai
kais mislydavau kad kryžius mano 
luszta. Kada pasilenkdavau skaude 
jimas buvo da arszenis, visados bu 
vaufailsios ir nesinorėdavo nieko 
dirbti. Joki vaistai man ntgialbej' 
kaip tik Dobus Kidney Pilis, jie man 
atnezse visiazka palengvinimu.

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

Reikalingas.
Vyras in “Sviturio” spaus

tuve mokantis zecerauti ir prie 
raszymo svarbesniu žinių. At
siszaukyte per laiszKa ant ad

Žinios Vietines.
— Oras nors sibirskas, bet 

paikus.

— Nesupratimai terp para
pijom! pradeda apsimalszyt.

— Seredoje ne dirbo isz 
priežasties Washingtono užgi
mimo dienos.

— Ant randos puikus biz- 
nevas namas tinkamas ant bu- 
czernes balbierio ir t. t. ant 
127 W.Pine uliczios. Dasižino 
kite pas Jos. Szukaiti
130 W.Pine St. (to 17).

— Seredoje po piet, trecze 
valanda atsibuvo szliubas An
driaus Lakieko lietuviszkoje 
bažbyczioje. Žmonių buvo pil
na bažnytelia kuriems Andriu 
kas puikei padekavojo, liepda
mas visiems jin pabucziuoti....

— Ateinanti ketverga atsi
bus mėnesinis susirinkimas Y. 
M. L. I. klobo. Visi sanariai 
privalo pribūti ir užsimokėti 
kadangi kitam nevale už kita 
sanari mokėti, bet patis sana
riai turi ateiti ir patis už save 
užsimokėti. (to 17).

— Ketvergo ryta iszvažiavo 
dydelems rogėms puikus pul
kelis susidedantis isz lietuvisz- 
ku moterėliu in Mount Car
mel. Ponios Szeszkevicziene, 
Ramaszauckiene, Daniseviczie- 
ne, Sanavaitiene, F. Baczkauc- 
kiene, Norkevicziene, Janczu- 
kiene, Margeliene, Karaszauc- 
kiene, S. J. Mockaitiene, J. 
Mockaitiene, Milauckiene, Vi- 
szinskiene, Patrikiene, Racziu- 
viene, Raikauckiene ir Sznai- 
deriene buvo isz Szenadorio.

— Simano Daukanto klo- 
bas laikys mėnesinius mitin
gus paskutini Utarninka kož- 
no menesio, 7 ad. vakare ant 
mokslaines. ('/j oą)

— Pirmutinias lenktines, 
trijų miliu laimėjo A. Swee
ney isz Mont Carmel, tris mi
les subėgo in 23 minutas ir 56 
sekundas. Septiniu miliu 
lenktines laimėjo Tamoszius 
Fay isz miesto, James Seader 
antras ir Jonas Želonis treczes.

Žinia visiems Lietuviams.
Sziomis dienomis aplaikiau 

agentūra Russian American 
linijos. Laivai iszeina, isz New 
Yorko tiesiog in Libava ir ad- 
galios. Kelione smagi, laivai 
nauji ir greiti, ypatingai gera 
kelione del Lietuviu nes nerei
kalauja trankytis per Prusus ar 
ba kitas svetimas szalis bet tie 
sog isz Tėvynės sėsk ant laivo 
ir marsz in Amerika. Ant lai
vu yra geras prižiūrėjimas. 
Katrie važiavo ant szitos lini
jos apie tai gerai žino. Ant lai 
vu kalbama Lietuviszkai, Len 
kiszkai ir Ruskai. Todėl už- 
kviecziu visus Lietuvius kurie 
nori važiuoti in Lietuva arba 
atsiunsti savo gymines ar pa- 
žinstamus, tai ateikyte pas ma 
ne o asz jumis teisingai patar 
nausiu arba atsiszaukyte per 
laiszka o aplaikysite teisingas 
prekes Su guodone (qį o;)

Viktoras Lapinskas
601 Mahanoy st.

Mahanoy City Pa.

isz LietuviszKu 
Kainjelu.

SHENANDOAH, PA.
— Kamisorius Simmersas 

aresztavojo tris mesinykus už 
pardavima padirbtu deszru isz 
nesveikos mėsos. Kaltinykai 
užmokėjo bausme su prižadeji 
mu, jog daugiau to ne daris.

— Juozas Valiukonis isz 
Ringtono likos aresztavotu 
per burmistrą Stroli už nepa
doru apsiejima su arkliu, kuri 
nemilaszirdingai suplakė ir pa 
liko ant szalczio pakol jisai 
prisitraukė gerai guzutes kar- 
czemoje.

— Vienai moterėlei ant 
Coal uliczios “užsidegė” vidų 
riuosia guzute, kuria pyle in 
vidurius konia per ketures die 
nas. Badai kaiminka užgesino

Mergaite ar berniukas.
Paskutiniame daktaru susi

važiavime Tuluzoj (Francuzi- 
joj), daktaras Fiks apskelbė 
savo naujai iszrasta būda pa
žinti kūdikio lytij priesz jo 
gymima.

Daktaras Fiks isztyre 50 
neszcziu moterų ir užsitikrino 
tame, kad vaisiu szirdžiu pla
kimas skiriasi in dvi dali. Ber
niuku szirdis plaka nedaugiau 
136 sykiu in minuta, antruju- 
gi žymiai daugiau. Pagal iszty 
rinejo nuomone, mergaicziu 
szirdis plakasi daugiau, negu 

berniuku ir todėl, jeigu plaki 
mo skaiczius siekia 160-180 
sykiu tai galima pasakyti kad 
užgims mergaite.

Paskutiniu laiku tas tyrinė
jimas dar palengvėjo, nes tapo 
iszrastas toks prietaisas, su ku
ruotu galima tikriau suskaityti 
tebeesancziu motynos vidurine 
se kūdikiu szirdies plakimą.

reso :
Stanley Vitrakis

207 Charter, avė. ' L 
McKees, Rockes, Pa.

Szitas Pulkus Zlegorelis $3.95
Uždaromi lukeztai, puikia lazmar 

ginta visiezkal aukso iezdirbta 
nog virezinus užeukomae ir už
statomas. 7amerlkonlezku akine 
nai. Gvarantltax 20m. Su lencu 
geliu del vyriourmoteres Jaigu 
pamatysite tai pirkaite. Siusime

■ per express c.o.u. Jaigu patiks už 
mokėk $3 95 Duodame gvarancija 

ant 20 metu. Raezyklte ar norite del 
vyriui, moterei ar vaikui 1 ziegoreil dykai, jaigu 
pirkaitei) už 23.70. M.C.Farbar.018 226 Dearborn,Chic go

Urra visi ant Baliaus.
Parengė dideli balių dr. szv. 

Jurgio K. isz Thompsonville, 
Conn. 25 d. Vasario (Feb.) 
1911 m. ant Franklin sales, 
Pleasant st. balius prasidės- 7 
vai. vakare ir trauksis lig vė
lybai nakezei.

Inžanga 25 centai.
Užpraszo visus lietuvius ir 

lietuvaites konoskaitlingiaus:a 
atsilankyt ant to puikaus pa
silinksminimo, smagei valan
dėlė laiko praleist, muzika 
griesz puikius lietuviszkus 
szokius.

Užpraszom visus Komitetas.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po no, 604 606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
uokyte ant adreso: (1'J')

Thomas Haugh Bey
12 E. MAh. St.

Mahanoy City, Pa.

Ant Pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Se

na^ Ceikiu ir groser sztoras. 
Puikus popierių ir knygų szto 
ras. Gerai užmokama duonkep 
tuve. Teipgi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. (tpni 1

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

Dykai.
Katalogas visokiu ziegoreliu 

visokiu auksiniu ir sidabriniu 
da:etu, instrumentu revolve- O 7
riu, karabinu ir visokiu kitu 
reikalingu daigtu. Raszykite 
tuojaus ant adreso. (gi o;) 

A. S. Stevens Co.
104 Greenwich St.

New York.

Ant Pardavimo-
Parsiduoda barber shop, su 

trys dideleis puikeis zerkolais. 
50 coliu ilgio, dvi kamodos ir 
dvi kreses, ir visokiu mažu 
daigtu, biznis puikus daromas, 
szapa lietuviszkam salunia, 
parsiduos už maža preke, isz 
priežasties locnynikas važuoja 
in lietuva. Kas norėtu pirkt 
tegul atsiszauke ant adreso:

(91
T. Lozo 

Box 15 Witherbee, N. Y,

Ant pardavimo.
Saliunas su nedeline sit-

A. J. Keydoszitis 
-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.

'H'jvm

uetuviszas Fotografistas
M. Varzinskas

205 E. Center St. Mahanoy City
Puikei ir pige 
nutraukė viso 
kės fotografija. 
Padaro didelm 
fotografijas in 
mažių ir indeds 
in reimus. ln 
deda fotografi 
jas in špilkas.

kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja post- 
xarezius. Parduoda visokes reimas ir L L
Lietuvei su viraz-minetais reikalais netur 
ritur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoj 
r pažins tam a Varžinska kuris padaro vi* 
a kanojreriause o ir busite užganėdini
-ame. Lietuvei pas Lietui

IX! o. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAU.S NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ate.

PUSE PREKES PARDAVIMAS.
Moterių Kotu ir Siutu.

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

Vaiku Siutai po puse prekes.
i i i IK I /X. IK I Mahanoy City, Shenandoah v-J I I >1 ZA I >1 Mt. Carmel, Landsford.

S MERCHANTS BANKING TRUST CO.
** fuiAUAiurtv riTV pa...MAHANOY CITY, PA...

tsejj. Po priežiūra PennsylvauijoB Valstijos Bankinio, 
Department©, Peržiuretas per Valstija du kartu ant 

rSjmeto. Pennsylvania Valstija turi sudeja piningus 
5mu8u banke. '

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

Lenkiezkai, Slavokiszkai, Rueiszkai, Vokiszkai ir 
Angelskai. •
Banko turtas iszneszaant700 tukstaeziu doleriu vertes. 

Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes 
mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke1

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

W. RYNKIEWICZ. 
ANT. DAN1SAV1CZ. 
CHA 8. F. KAIER. 
JOHN J. MEYER 
CHAS. L ADAM. 
CHAfi. BURCHILL.

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

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

ugni naujauso sistano czirksz- 
tinaite.... Dabar ketina ap- 
laikit patentą ant savo iszra- 
dimo.

— Utarnyko vakara api 10 
valanda, arti L. V. -stacijos li
kos užmusztas per truki Vik
toras Pedalonis.

— Czionais parapijos veika 
lai slenka pamaželi, žmonis 
malszei apsiejna, be jokiu pra
vardžiavimu ir asabiszku už- 
metinejimu, ne jieszko svetimu 
ir “neteisu pranaszu” ir neatsi 
žada savo szvento tikėjimo sa 
vo teveliu.— Sfinxas.

Thomas, W. Va.— Darbai 
anglių kasyklose gerai eina, 
ir da ketina atidaryt trejes 
naujės mainas kur daugelis 
žmonelių gales gaut darbus.

— Szitas miestelis apgyven
tas vien tik italijonais.

— Lietuviu pusėtinas bū
relis bet vaikinai esą labai nu
liūdę isz priežasties jog nėra 
mergynu.

— f 10 Vasario 10 adyna 
vakare atsiskyrė su szuom svie 
tu 3 vyrai, du brolei Jonas ir 
Tadeuszas Szauczunai, paėjo 
isz Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Traupiu para, likosi su
važinėti per truki ant geležin
kelio ir Kastantas Rusa paėjo 
isz Kauno gub. Vilkmergės 
pav., paliko paezias ir mažus 
vaikelius lietuvoje dideleme 
nuliudime, likosi palaidoti ant 
lietuviszku kapiniu.

McCurtain, Okla.— Dar
bai gerai eina dirba pilna lai
ka.

— Oras sziltas kaip pavasa
ri.

— Lietuviu yra 8 familijos, 
ir visi sutikime gyvena, tik ne 
kuriom moterėlėm p. Baltru
viene reikalinga.

Plantation, Conn — Dar
bai gerai eina bet isz kitur pri 
buvusiam darbas sunku gaut.

— Oras gražus, sniego yra 
apie 7 coliu.

— Lietuviu yra apie 8 fa
milijos, ir apie 35 pavienei.

— Del nekuriu merginu p. 
Baltruviene labai reikalinga.

TllPOOp, Pa. — Darbai pa
valei eina.

•— Oras maiszytas.
— Lietuviu nedidelis būre

lis.
— Baltruviene del nekuriu 

moterėliu labai reikalinga.

Lietuviu Teatras.
New Philadelphia, Pa. Va

sario 27 ta diena, 8 vai. vaka- 
're, bus vadinama musu raszti- 
nykes Szatrijos Raganos, dvi
veiksme komedija:

“Nepasiseke Marytei.”
Po bažnytinėje lietuviu salė

je New Philadelphia, Pa.
Visi vietinei ir isz aplinki

nes lietuvei ir lietuvaites ma
loniai yra kviecziami atsilan
kyti ir linksmai ir naudingai 
praleisti vakara.

Kas ateis nesigraudys. Bus 
ko pamatyti. Be teatro da bus 
dainos deklemacijos, juokai ir 
t.t. Vaidis ir dainos vietines ir 
lietuviu bažnyczios giesminy- 
kai, vadovaujant A.J. Gudai- 
ežiu.

Visas pelnas iskyriamas pa
rapijos naudai: intaysimui šuo 
lu in lietuviszka mokykla.

Vietų kaina; 35 ir 25 centai 
Vaikams inejimas 15^.

Prancszimas.
Delei žines garbiamems lie

tuviams sziuomi praneszame jo 
gei draugyste szv. Kaz. Kar. 
isz Superior, Wis. ant savo 
metinio susirinkimo nutarė ap
leisti instojima delei nauju 
instojaneziu sąnariu kiekvie
nas vyras sveikas ant kūno ir 
proto nog 18 metu iki 45 me
tu amžiaus bus priimtas in 
musu brange organizacija už 
$1.00 instojimo. Nutarta tik 
per tris menesius sekanezei va
sario 26 d. Kovo 26 d. Balan
džio 30 diena.

Mitingai laikomi kas pas
kutine nedeldieni kiekvieno 
menesio po szv. misziu, szv. 
Stanislovo bažnytinei mokslai- 
nei W. Superior, Wis Prez.

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.) 
140jMaple_St. Holyoke, Mass.

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga tai eikite pas savo 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po ' 50 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
czei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists ■ ,)p 
Box 106 Sta. W. Williamsburg

Brooklyn, N. Y.

Geras szirdis žmogus.
Sakoma, kad žmogus, kurs 

gerai pervirina valgi visuomet 
yra geros szirdies ir visiems 
patinkamas. Tie, kurie pasi- 
biauri linksma kompanija ir 
tie kurie susierzina, yra nes
veiki. Ju viduriai, žarnos ar 
jaknos yra netvarkoj, ju krau
jas nėra grynas ir neturi pa
kaktinai spėkos, kad suteikus 
nervams reikalinga peną. To
kiuose atsitikimuose jums rei
kalingas vaistas, kurs galėtu 
iszvalyti visa sistema nenusilp
ninant jos. Toks vaistas yra 
Trinerio American Elixiras 
isz kartaus vyno. Jis isztrauks 
visus ne alyvumus isz kraujo, 
pagamins sveika apetitą ir 
daug pagelbės geram valgio 
suvirinimui. Kada nesveiki vi
duriai žarnos ar kepenes, jis 
tikrai greit palengvins. Gauna 
mas vaistu sankrovose. Jos. 
Triner, 1333 1339 So. Ash
land avė., Chicago, Ill.

ting room, darantis gera bizni 
nedelioniis nes yra kotelis, rei 
kalauji inneszt 4 ar 5 tuks. do 
leriu skolos liks 5 tuks. asa- 
biszkai ar per laiszka atsi- 
szaukit ant adreso: (to 18.)

J< s. Kiekis
781 Clifford avė. 

Rochester, N. Y.

n. 1 RASK Al CK Ab 
PIRMUTINIS LIETU V1SZKAS 

GRABORIUS^

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdė 
rygiuus ir, vežimus del pasivažinėjimo. 
Krausto daigtus ir LL Viską atlieka 
ka nogeriause ir puikiause. Su virai 
minėtais reikalais kreipki ties pas jin o 
busite visame užganėdintais.
20 W. Center St. Mahanoy Citj

RUSISZKAI-AMERIKONISZKA linija 
Vienutine be persėdimo tari 
Amerikos ir Liepojaus|ltusijosJ. 
(Russian American Mail Steamers) 

Ruski Pacztavi Laivai iszeina: 
ESTORIA 11, Vasario 1911 
KURSK 25, 
BIRMA 11, Kovo ”
L1TUANIA 25, ” ”

Tiesog ln Libava, apleidžiant Rotterdania.

Prekes Laivakorczlu (Szlpkorcziu):
In Roterdamą. ln Liepoju.
$31.00 — III. Kliasoa — $38.00 
$33.00 — III. Pagerinta — $40.0(1 
$43."0 — II. Kliasa B — $50.00 
$50.60 — JI. Kliasa A — $60.00 

...Isz Liepojaus in New Yorka...
I. Kliasa
II. Kliasa
III. Kliasa

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

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

New York, N. Y.

$62.50
$57.50
$43.50

kitur užmokėsite už
Su koznu Laikrodi
Excelsior Watch Co.01,1

23 Akmenų Railroad Laikrodis 
Patentuotas regulators 
užsukamas isz virszaus. 
del moterių ar vyru, 81 k 

gvarantuot as ant 20 
metu. Siusem szita 
laikrodi visims (’.O.D 
už $5.7 5 irexpreso 
leszas iszegzaminavi- 
mui, jei nebus toks 
Lakom, Nemokėkite 
nei centą.

ATMINKIT, 
toki laikrodi in $35 
duodam Lenciugeli

FR. LABANAUCKAS
Lietuviszkus Auksorius

PITTSBL’RGE, PA.

Taisau visokius 
auksinius daiktus, kaip 
Laikrodžius mažus ir 
linelius labai pasek- 

/ piningai. Teipgi taisau 
sulažitut žiedus, indedu 

z,edam naujus dainien- 
tus, perlus ir kitus

brangius akmenis. Dar 
prie to esu gerai iszila- 
vines taisit siuvamas 
maszinas, revolverius, 

muszkietas ir kitas maszi 
nerijas. Parduodau gn 
visokius brangius daiktus,^ 
už maža preke.
Mano darbas ir pirkimas 
yra gvarantavojemas.

Szirdingai kviecziu visus

Fr. Labanauckas
2101 Curson Street S. S.

Pittsburg, Pa.

ateiti.

Naujus Lietuviszkas Potografistas

A. APONIKAS
03 M .(’< utį i St. M i. h: uty City

Puikiai ir pigiai padirbu Fotograpijut ' 
pagal naujausia made 
Fotograpiju padariau 
puikiai indedu in 
Teipgi indedu 
Fotograpijas in
Špilkas ir

K oni pasus.
Parduodu

visokius Reimus
Špilkos, Kompasu!- ir t. t.

Esmių pabaigęs mokslą didžiausiose 
Fotograpiju Studijuose.

Su virsz minėtais reikalais krepkites 
pas mane o busiteuž ganedini visame

Isz mažu I 
dydelius 

f reimas.

B. RAGAŽINSKAS

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

B RAGAŽINSKAS 
54-56 N. Main St., 

Mahanoy City.

Kataliogas Dykai
. .Visokiu..

Muzikai i saku 
Instrumentu, 

ypatingai:

Puikiu
Armonikų 

Drukavojimui Gromatas Maszinellu 
Lietuviszku Knygų 
ir kitokiu Daiktu.

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

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

Dr.O’Malley iszaiszkina priežastiJimsekmiiigogydmo

ISZSI VERŽIMAS
Verikosele arba netikrasis Iszsiveržimas

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

PKIEŽAST1SISZG1DIMO.

1. DEL TO— Kad jojo neskaudanti 
n etoda likos naudota per jin suvirazum 
25 metus, o josios naudingumas likos 
prisavintas per teip vadinamus “Specialia 
tos Ruptures, kune jaja ir naudoja.

2. DEL TO —Kad suvirazum in 12,000 
iazgide ligoniu,o nckurie pribuvo isz tolimu 
szaliu gydytis, o kuria jis vienas pasekmin
gai tik gydo.

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

Su Tokiais paliudymais delko turetui 
O’Malley, kuris tave I'EBŽIURES U^DV 
reda kaip gali pasveikti. Geriau pasinai.di

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

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

Reikale raszykite ant adreso

DR. KOLER
63S Penn Ave., Pittsburg, Pa.

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

UNION NATIONAL BANKAS
MAHANOY CITY, PA.

:; CAPITOL STOCK 41'26,00(1. SURPLUS ir PROFITS $300,000.

Suv. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu.

;; Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentą 
;; pridedam prie tavo piningu į irma diena Sausio ir Liepos 
;; menesuose, ne; aisant ar atneszi parodint knygute ar ne.
■■ Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka, 
” nepaisant a»- mažas ar dydelis.

I4ANKO ADYNOS:1
9 ryte lyg 3 popiet1 

Subatomis ;
9 ryte lyg 12 ad. ■

:: VYRSZININKAl:
;; IlarrEon Bali Prezidentas
L F J. NoonanVice-Prezideotas. 

ia W. Barnes Kasijerius.

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS.
Sziame laike nplaikome visokiu labai puikiu Rudeninu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome vitus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Ta voras susideda isz Naujausiu Rudenio:u 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
.lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kųdikiu.
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 piginus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

Hl-L„ x 13? Pas mus dilba Lietuvaites, įfi L OHE 1 122 W. Center Str.
1U UluUU I Mahanov Citv. Pe

-:AGENTAS:-
Szipkorcziu in ir i:

Siuntimo Piningu in Visas
j 601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa.

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

Piningus siunoziu grietai ir pigei o priek tara 
i»8mu po kaucije irne turite abejoti mano teisin
gumo Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.

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

Tlioni. R. Williams, anglekasis isz įlydė 
Paik Pa, iszgyditas nuo iszsiveržimo, 5 
metai kaip diržą ne neszioja.

William H. Adams, fajermonas, Sheldon 
Alex Works, Wilkes Bane, iszgydytas nuo 
i-zsiveržimo, kuriu turėjo per 15 metu.

R. D Grcenwalt, maszinistas prie Pros
pect br<korio, Breslau Pa du vaiku 3 ir 9 
metu senumo iszgydyti nuo iszsiveržimo, o 
diržo neneszioja 2 metu.

ii da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr 
<A ir pasakys, kas tau kenkia, ir geriausia 
k itz 25-motinos praktikos irnebusi pavojuje.

Pasikalbėjimas - Ypatiszkai ar per Paczta.
Atsiusk adresą ir marke už 2c. oiprisiunsim knygute su abrozeleis apie iszsi veržima 

užpeczetylame koperte.

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

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai nusikalbama ir susiraszoma.

Suczedinsime Jumis Piningus,

3 svai’ai 45c. 5 svarai 75c.

Geriausi Ryžei po 
Gera Arbata

6c. svaras.
19c. ”

30c. Kava 20c. ”
3 bleszines 12c. Kon u 25c.
3 Tametes 25c.
3 ” Žirniu 25c.
3 ” Szebelbonu 25c.
3 ” Kruopeliu 25c.
1 baisas Krekiu 4c.

DldAnlri Geresnis už Taukus—Mažiaus"kaštuoja 
DluvUltl mažiaus reike naudoti.Butterine-Sviestas

1 svaras 25c. 5 svarai $1.15.

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

415 Pine St., TamaQua, Pa.




