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tas per Valstija du hitu 

Valstija turi eudeja piuiip*
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DANIEL F. GOTI t
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[IMS TA«
q labai puikiu Radeninu 
icziu. Lžpraszome viiusttLah: 
■a. kckio kituosią Sztorcoe n.?: 
susideda isz Naujausio Rod*cn 
;iu Apatiniu Drapanų, Atiii.’r.
ir viską ta ka yra reikalwgi i 

Vaiku ir Kūdikiu.

Szlubiniu Szlebiu oirtnriEėtšf 
:o turime visokiu Szlebukiu.
as mumis pigiaus pirkti negu ir 
ie kad pas mus geriausi* pirh 

'as mus dirba Lietuvaites.

2 W. Center Str,
Mahanov Citv,Pi
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Kas Girdėt?
Kunygas Ostaszewskis isz 

Pittsburgo su kitais kuningais 
nupirko lenkiszka laikraszti 
“Wielkopolanin” kuriuo isz- 
duotojum lig sziam laikui bu
vo kunygas Tamaszauekas. 
Nauja drauguve ketina laik
raszti permainyt ant kasdieni
nio.

Su tuom mieriu nusidavė 
pas biskupa J. F. K. Canevina 
su prasztmu “idant pavėlintu 
iszdavineti, paszelpima ir pa- 
laiminima del naujo laikrasz- 
czio.” Bet kaip pasirodė, bis- 
kupas pildo paliepimus Popie
žiaus, kuri tai paliepima ne 
vienas kuningas neprivalo per 
žengti ir ymti dalybas iszdavi 
me kokiam norints laikraszti- 
je. Biskupas Canevin teip taji 
dalyka iszajszkino kuningams:

“Kunygai gali raszyti straip 
snius in laikraezcziue, bei ne
valė kuningams būti datiurelo 
jum, direktorium ne redekto' 
rium laikraszczio,” nes teip už 
draudže paliepimas Popiežiaus 
o jisai (biskupas Canevin) “ty 
kiši buk kožnas kunygas jojo 
dyecezijoi iszpildys Popie
žiaus paliepima. Tokiu budu 
biskupas Canevin pasirodė tik 
rai Bimo-katalikiszku bisku- 
pu.

Tas paliepmas ne tik kiszasi 
Pittsburgo dyecezijos nes po 
visa svietą.
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Aplaikome daugeli paczti- 
niu markiu o ypatingai po vie 
na ant atsukimo kokio nors už 
klausimo. Ne kurie siunsdami 
markes prilipina kraszteli prie 
gromatos, ka sugadina marke 
o kada atejna jiaja sunaudot, 
reike taji kraszteli prilipyt kli 
jeis. Geriauses būdas siuntimo 
markes gromatoje (jago tik 
viena yra siunczema) truputi 
pavilgint viduri markes o tada 
galima geriau atpleszt o kada 
jaja vela susinaudoje galima 
prilipit ant gromatos be jokio 
ergelio, nes kampuczei turi kli 
ju ir prisilipina gerai.— Neuž 
mirszkyt apie tai.

Vienam isz miesteliu Wis- 
consino steite randasi prova, 
kuri privercze idant kožnas se 
pas jaunikis mokėtu po $6 ant 
metu padotku. Surinkti pinin 
gai ejna ant užlaikimo sierate- 
liu.

Ana diena locninykas dyde- 
lio lioteliaus New Yorke palie 
pe apleist taja vieta keturioms 
moterems už rukima kamba- 
riuosia paperosus.

— Jagu butu kramtė “ežiu” 
tai kvailukes ne butu susegtos.

,BlR,TV0STiZK,EsGK0 L̂r^ 

nerikoniszlra rieporeliū, tnesper S)^ 
teigtus. Puiku 7 sz iriu Berelrffl «■ 
1, Lencngdis vertes 50c. pora o® 
s 25c. J Gt iiku mawkinims 
i viena Ziegoreii vyri du ir md®» 
^auksuotas. Siusime per 
neprivalai imti. Matricoj* 

roniata tai duosime dykai poiįo 
ai jaigo pirksi 6 setus i ž |«>5.«*.
Co., 896 laihattu Bldr., ftlrafrĮĮ

us. Del Iszbandynio 
ikalnuji Sveikatos?
le privalai mokėti nei conropik-' 
lala pereit i krinsijkad szilos pįrj' 
sogralias ta vo sveikata ir plj1* 
iszyk vanta ir adresą ui lėtai* 
tu linija, iszkirpk ir prisieik aa 
usi baksuka pigolku vertes |l.

laczta.

. Hartman , -
II E H-tli. St., New York,.'. >■ 
rašau priausti man del fetal®’ 
įkalta •■Nauju Nariaka ngal“

Likos innesztas “bilas” in 
Pennsylvanijos legislature 
Harrisburge, kuris jago pereis, 
tai uždraus visiems kupeziams 
naudoti laikraszczius ant suvi- 
niojimo mėsos, žuvis, sviesta 
arba suriu po bausme 25 do
leriu arba in kalėjimą ant 30 
dienu.

Anglekasiu unije pasidalino 
ant dvieju daliu ir kaip rodos 
prie pabaigos metu, bus dyde
lis neužgadinimas terp angle
kasiu. Vieni laiko szali Mieže
lio o kita vadinasi “pasikele- 
lei” kurie labai persieme socia
lizmu.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pa.

IszAmeriKos.
Suvalgė 32 bananes; 

mirszta.
Evansville, Ind.— Roy Mit

chell, 20 metu senumo sušilai 
žino su savo draugais buk su
valgys 32 bananes be perstoji- 
mo. Kada pradėjo valgyt tris 
deszimta antra banane užsprin
go ir pralaimėjo laižybas. Tuo- 
jaus likos nuvežtas in ligonbu- 
ti kur daktarei iszczistino jiam 
vidurius ir tokiu budu iszgial- 
bejo goduli nog smert.
Jiosios noras iszsipilde.

Middletown, N. Y.— “Vė
linu idant tai butu mano pas
kutine diena ant szio svieto ir 
kad Dievas paymtu mane in 
savo karaliste”, tokis buvo 
praszimas Mrs. Ilariet And
rews kada rengėsi ant atsilsio 
taji vakare. Josios noras isz
sipilde, nes ant rytojaus, kada 
josios drauge atėjo jiaja pa- 
budyt rado gulinezia lovoje, 
negyva.

Milžiuiszkas brokeris 
sudegė.

Mount Carmel, Pa.— Nata
lie brekeris prigulintis prie 
Anhracite Coal Co. isz Pitts
burgo, užsidegė panedelio ry
ta ir sudege lig pamatu. No
rints gyventojai visom pajė
gom s'engesi brekeri užgesyt 
nes nepasiseke. Ugnis padare 
bledes ant szimto tukstancziu 
doleriu. Brekeris Natalie sto
vėjo ketures miles nog Mount 
Carmel, kuriame turėjo užsiė
mimą 800 vyru ir vaiku. Kaip 
rodos tai tuojaus statys nauja-

Nubaudė kožna ant vieno 
buezkaus.

Bayonne, N. J.— Pas aud
žia Mara atsibuvo nepaprastas 
perstatimas terp Aleksandro 
Gali ir jojo pacziules Mariu
tės. Pacziule apskundė savo 
Aleksuka už tai kad nedave 
jai piningu ant iszsimaitinimo 
ir kerszino nuszovimu. Alek
sas užginezino užmetinejimus 
Mariutės sekanezei:

“Guodotinas audžiau, pir
mutini menesi kada atnesziau 
namon mano užmokesti $65 
atydaviau savo paežiai visus 
piningus iszskyrent penkioleka 
centu, kuriuos iždaviau ant ta
bako. Mano pati tuom teip 
inirszo ir iszvadino mane viso
kiu kad iszdaviau be josios pa
vėlinamo penkiolika centu. 
Nog tos dienos mane jau dau
giau nebueziavo.” Sudže isz- 
klauses Alekso atsiliepe in 
Mariute: 1 Mrs. Gall, ar tu my
li savo vyra?” “Žinoma kad 
jin miliu” “O tu Aleksandrai 
ar da myli savo pacziule ?” 
“Teip, myliu norintsman daug 
dagriso”. Tada sudže paliepė 
vienas kita pabueziuoti ir ejti 
namon.— Mariute su Alek
sandru iszpilde paliepima ir 
nusidavė namon szaipydamiesi 
vienas in kita.

Grajino ant piano per 30 
valandų.

South Bethlehem, Pa.— Le- 
wisas Thorpe, sekretorius Sch- 
wabo Bethlehem Steel Co. ka- 
pelijos, pralenkė visus kitus 
grajotus ant piano, grajinda- 
mas be pertraukos per 30 va
landų ir 15 minutu o kada pa
baigė savo užduote suvisai bu
vo nepaylsias. Jiojo draugai 
jin per ta laika maitino ir 
prižiurinejo visame.

Praejta meta vienas muzi
kantas grajino Waterburie, 
Conn., be pertraukimo per 28 
valandas ir 13 minutu už ka 
aplaike titulą ilgiausio grajoto 
nes Thorpe jin pralenkė ir atė
mė jiam gai'be.

Guzute sudege už 82,400,- 
000.

Bloomsburg, Pa.— Isz ne
žinomos priežasties užsidegė 
magazinas McHenry Distilling 
Co., Bentone. Magazine tame 
laike radosi 16,000 baczku 
arelkos už $2,4000,000. Maga 
žinąs likos pastatytas tik 1907 
mete, turėjo asztuonis augsz- 
tus, 112x77 pėdu dydžio, ku
ris buvo vertas $32.000. Ug- 
niava ne uždengs ne puse ble
des, kiek ugnis padare.

Motina perpjovė savo sū
nui giarklc.

Pottsville, Pa.— Mrs. Ben
jamin Granger, nuėjus ant ar 
timo kalno su 8 metu sunelium 
suriszo jiam rankas ii' kojas, 
perpjovė giarkle nog ausies 
lig ausies. Policije aresztavojo 
motina namie. Grangeriene 
ne senei likos paleista isz paik 
szu namo kur radosi per kelis 
metus.
Sūnelis apkaltintus už žu- 

dinsta tėvo ir motinos-
Ansonia, Conn.— Kaimy

nai surado kunus T. Fitzgib- 
bonso ir jojo paezios degan- 
cziam name su perkirstom 
galvom. Už taja žudinsta li
kos aresztavotas sūnūs. Bet ji
sai tvirtina buk tėvas pirmiau
sia nužudė motina, o jisai ma
tydamas tai, isztrauke kirvi 
isz ranku tėvo, perkirsdamas 
jiam galva. Žudinsta likos aty- 
dengta per viena isz kaimynu 
kuris paregejas durnus isz stu- 
bos, inejo persitikrint priežas- 
te, tame kart užtiko sūneli 
kada kirto tęva su kirviu, o 
motina gulėjo negyva su per
kirsta galva. Ugnis pakylo 
nog lempos arba per iszverti- 
ma pecziaus laike sumiszimo. 
Sūnelis kuris yra kaltintas už 
taja žudinsta ne senei sugrižo 
isz paikszu namo.
Suiniszimas anglekasiu.

Milicijų iszszaukta.
Gillespie, I’ll.— Deszimts 

kompanijų steitines milicijos 
randasi miestelije Benld ant 
apmalszinimo “foregneriu”. 
Priežastis nusiuntimo in tenais 
milicijos buvo kerszinimas “fo- 
reigneiru” amerikoniszkiems 
anglekasiams kurie geide su
grįžti prie darbo. Daugelis, li
kos apskunstu. Per paliepima 
pulkauninko visos karezemos, 
kuriu randasi 23, likos uždary 
tos. Telegramai skelbe, buk 
“foreignerei” labai neužken- 
cze supredenta Reese kuris už
vedė ne kurias reformas prie 
kasikiu o labjause stengėsi ji
sai praszalint tuosius “foreig- 
nerius” kuris sau darbus nupir 
ko nog bosu, užmokėdami nog 
50 lig 100 doleriu. Už tai tu
rėjo geriausius darbus o ame
rikonai jiems pavidejo ir da- 
nesze virszininkams kasikiu, 
per ka konia szimtas angleka
siu likos praszalintais nog dar 
bu. Svetimtauczei vis sudeda 
kalte ant tu vargingu “foreig- 
neriu” nes patis gal yra kal- 
cziausi.

Perszantas paleistuviu 
name.

Wilkes-Barre, Pa.— N. Kar ’ 
novskis 30 metu senumo, biz
niems isz Edwvardsville, ras- 
damasis name ant Pennsylva- 
nios Ave. Wilkes-Barre, turė
damas koki ten gineza su pa- 
leistuvia. Nedelos ryta likos i 
perszautas per paleistuvia var
du Clark kuria policije gerai . 
pažinsta,— szaudama in Kar- 
novski penkis kartus. Pažeis
tasis vos nuvežtojo in Iloteli 
Hart isz kur policije jin nuve
žė in ligonbuti. Apsakęs po- 
licijei apie savo atsitikima, po
licije aresztavojo paleistuvia. 
Ligonbuteje daktarai ne turi 
mažiausios vilties buk Kar- 
novskis pasveiks.
Niekas sn jeis negali susi

kalbėti.
Boston, Mass.—■ In ezionaisj 

pribuvo asztuoniuoleka vyiu 
apsirengia europiszkai ar azia- 
tiszkai kurie likos sulaikintais 
per emigracijos virszininkus, 
nes su jeis ne gali jokiu budu 
susikalbėt. Tieje žmonis pri
buvo ant laivo “lemia” o per 
visa para, visokiu tautu tlūmo 
czei negalėjo su jais susikal
bėt. Gal but, jog tieje atejvei 
paejna isz kokio tolimo kaimo 
ant Kaukazo. Turi bilietus in 
Seattle, Wash.
Brolis szove in seserį kad 
nedave jiam ant gėrimo.

Scranton, Pa.— Kazis Va- 
leckis, gyvenantis ant Theo
dore uliezios szove in savo se- 
sere tris kartus isz revolverio, 
nes ant gilnkio ne pataikė ne 
karta. Mat, Kaziukas pareika
lavo nog sesers piningu ant 
gėrimo, o kada sesute jam at
sake, tas isz piktumo szove in 
jia. Praeinantis palicijantasta- 
me laike pro namus iszgirdes 
szuvius, inbego in stuba ir 
aresztavojo nelaba broli.
Snv. Steitai sinnczc vais

ku in llawaja.
Tikisi musztines sn Japo

nais.
Washington, D. C.— Ran

das iszsiuns kagreieziausia du 
batalionus peksztininku ih Ho 
nolulu o treczia apie 5 Liepos 
su dviem baterijom artilerijos 
idant sudrutint tenais garnizo
ną. Neužilgio rasis ant Ilawa- 
jos ir Filipinuosia 12,000 vais
ko.

Randas susiprato, jog Japo
nai kanecz geidže užgriebti 
Filipinus priesz užsibaigima 
sutarties su Su v. Steitais 1915 
mete arba priesz užbaigima 
Panamos kanalo.

Japonai pasirengineje isz ti
krųjų ant vainos nes užkalbi
no pusantro milijono tonu an
glių isz Tien Tsin kasyklų, 
daugybe ginklu, szuviu ir t. t.

Isz tokiu pasirengimu abie
ju sklypu, galima tikrai spėti, 
jog neužilgio atejs prie susirė
mimo, nes teip pranesza an- 
gliszkas laikrasztis “New York 
American.”

T ----- --------
Isz Kosijos, Lietuvos

Per daug vandens iszgere. 
: Sodžiui Jugut, Judriusko 
apskr., laike vakaruszku susi- 
ginezyjo 5 vaikynai isz 25 k., 
kuris daugiau iszgers vandens. 
Na ir pradėjo rodyti savo ga
lybe.
. Vienas isz ju iszgere 7 kari- 
szus, kiti mažiau. Vaikynas 
iszgeres ~ kauszus, tuoj numi
rė. dvieju kitu— gyvybe pa
vojuj.

Pagimdo 4 kndikins.
■ Peteiburge, vedusi moterisz- 
ke Ananjeva, 39 metu amž., 
jjasario 9 diena pagimdė 4 kū
dikius: du vaiku ir dvi mer-

Kūdikiai sveiki, prie geros 
priežuros visi gales augti. 
Mokslincziai — gydytoja tuom 
nepaprastu atsitikimu labai už 
interesuoti.

’. Sūnūs nubaudė tęva.
Stavropolyj keturiolikos me 

t*n vaikas, motynos in kalbin
tas, naktyj, mieganti tęva ap
liejo verdaneziu vandeniu.
, Tėvas tuoj mirė. Areszta- 

•. ns, vaikas— užmuszejas sa- 
i-^e, jog tęva apliejo norėdamas 
jrh nubausti už tai, kad jis 
Lsuszdaves motyna ir girtuok
liavęs.

stuba ir

SIUNTIMAS AMERIKONISZKO VAISKO IN 
HA WAI A.

Tainsa-tainsele.
Praėjusia vasasa sodžiuj 

itfichailovka, Kievo apkr., nu
sižudė apszviesta jauna mergy- 
na, tula Olga Zelinskaja. Ži
nia apie jos nusižudymą pas
klydo po visus aplinkinius kai 
mus. In vairius paskalas plati
nosi apie jos mirti.

Atsitiko taip, kad po dvieju 
sanvaieziu tos mergynos mir
ties užstojo kaitrios dienos. 
Iszdžiuvo viskas, javai nustojo 
augę, nuliude 
vaikszcziojo 
bus daryta.

Isz tos 
valstieczius 
metu senele, 
J i visiems 
priežastis tu 
linskos savižudyste ir kad isz- 
vengus gresianezio pavojaus, 
reikia sudeginti ant kapo tos 
savižudės kryžių, kapa-gi ap
lieti vandeniu ir apibarstyti 
szaszlavomis.

Kaip sumanė, taip ir pada
re. Susirinko ant Zelinskos 
kapo 12 bobelių, sudegino kry 
žiu ir iszarde kapa. Apie ju 
ta darbeli sužinojo policija ir 
visa 12 bobelių patraukė atsa
komybėn už iszardyma kapo.

Slaptosios policijos virszi- 
ninkas kankytojas.

Elisavetgrade teismas nagri
nėjo byla slaptosios policijos 
virszininko Czerniavskio, ku
ris žveriszkai kankino aresz- 
tantus. Viena isz aresztantu 
kankino per 6 naktis. Isz to 
aresztanto liko tik vieni kūno 
skevehii. Czerniavski teismas 
už tai pasmerkė tik keturiems 
menesiams tvirtovėm

valstiecziai 
ir teiravosi kas

nelaimes apsiime 
iszgelbeti tūla 70 
Ed voki ja Unica. 

paszvokszte, kad 
kaitru— tai Ze-

Pagimdė kūdiki su trimis 
galvomis.

Maikope viena moteriszke 
pagimdė negyva kūdiki su tri
mis galvomis, keturiomis ko
jomis ir keturiomis rankomis.

Moteriszke pagimdžiusi, ta 
trigalvi kūdiki, liko gyva.

Žinia apie ta pagimdima 
pasklydo po visa apylinke, 
būriais ėjo žiūrėti valstiecziai, 
kurie leidžia paskalus, buk 
gimęs trigalvis kirminas kuris
ir užleido tuos baisus szalczius 
Kaukaze.

Lietuviu kalbos teises baž 
uycziose.

Vienas isz didžiausiuju rusu 
laikrasziu— “Riec” pranesza 
maž-daug sztai-ka:

“Peterburgo ir Maskvos Ry
mo kataliku bažnycziu para
pijoms lietuviai, latviai ir bal- 
trusia nuleido per svetimųjų 
tikėjimu departamenta skunda 
popiežiui Pijui X-jam ant vi
sos Rusijos Rymo-kataliku 
bažnycziu metropolito kun. 
Kliuczinskio. Tame skunde 
praszoma apginti ju tikybiniai 
ir tautiniai reikalai nuo lenki
nimo prievarta per vietinias 
bažnyczias. Skunde aiszkinta, 
kad visur in parapijas skiria
mi yra kunigai lenkai, ne mo
ka vietiniu kalbu, per ka ka
talikai lietuviai, latviai ir bal- 
trusiai ne gali prideranezia- 
atlikti tikėjimo dalyku.

Minėtųjų bažnycziu parapi
joms praszo: “paskirti in.sos- 
tapyles ir visur, kur yra mai- 
szytosios parapijos, kunigus 
mokanezius lietuviu, latviu ir 
baltrusu kalbas; kunigus, tu 
kalbu ne mokanezius, gražinti 
Lenkijon, kur gyvena vien 
lenkai; bažnycziu tarybon prii 
leisti visu tautu atstovus; leis
ti mokyti tikėjimo gimtine kai 
ba taip, bažnycziosę, taip mo
kyklose, neiszskiriant nei se
minarijų, nei R.— Kataliku 
akademijos Peterburge, ir in 
sakyt metropolitui Kliuczins- 
kui peržiureti nuodugniai vi
sus inteiktus jam skundus.”— 
R. N.

Mncochas ne apvogė ab- 
roza.

Paskutinis pacztas danesza 
mums žinia apie garsinga pro
va Damazo Mococho. Sliectva 
iszrode, buk Damazas Maco- 
chas nepapilde szventvagystes 
ant stebuklingo abrozo Szven- 
cziausios Paneles ant Szvies- 
kalnio, ir buk neeme jokiu da- 
libu apipleszime stebuklingo 
abrozo. Macochas geidže idant 
ka greieziausia pasibaigtu 
sliectva. Badai su dydelu no
ru duoda sudžiai visokes ži
nias kas kiszasi vagystos, priek 
tam prisipažino ant kitu už- 
metinejimu ir geidže būti nu
baustu ant szios pasaulės už 
savo prasikaltimus.

Macochas yra apkaltintas už
1) žudinsta Vadavo Macocho,
2) vagysta su Izydoriu Star- 
czevskiu isz skarbeziaus klosz- 
toriaus ant 10,000 r. 3) prisi- 
savinima drauge su Bazylu 
Olesinskiu popierių procenti
niu ant 5000 r. isz kambario 
mirusio kun. Bonaventūro Ga- 
velczyko, 4) pavogimo 4000 r. 
isz altoriaus drauge su virsz 
minėtais zokonykais, 5) už pa
dirbimą dokumetu.
Rusiszkas ininisteris nu- 

žudintas.
Petersburgas.— Paskalas 

apibegineja czionais, buk M. 
Korastovicz, rusiszkas ministe- 
ris Kinuosiu likos nužudintas 
Pekine. Randas taja žeme ne 
užtvirtina nes apie tai jokios 
žinios neaplaike isz rusiszko 
ambasados Kinuosia.

15 darbinyku sudege.
Petersburg.— Prie tilto Szi- 

mono, truko, lampa medinioje 
grinezioje, kuriuoje radosi 29 
darbinykai. Isz tu 15 sudege 
arba užtroszko nog durnu.

Nelaime kusiklose.
Pittsburg, Pa.— Kada asz- 

tuoni anglekasei nusileidinejo 
karukije in kasiklas Hazle 
Mine, Cannonsburge, karas 
nuszoko nog sztangu ir su dy- 
deliu smarkumu trenke in pi
lonus, per ka sugriuvo virszus 
ant nelaimingu. Visi likos už
muszti.

PAVEIKSLELEI ISZ AMERIKONISZKO ABAZO SAN
ANTONIO, TEXAS.

San Antonio, Texas, kur yra sukuopinti 20.000 ameriko- 
niszko vaisko ant teip vadinamu “manevru” bet isztikruju ant 
pagialbejimo Meksikai ant apmalszinimo tenais pasikėlimo. 
Ne kurie mena buk Suv. Steitai sukuopino vaiska idant paro
dyt Japonijai kaip greitai galima vaiska sukuopint reikale 
pavojaus. 

Izs Visu Szaliu.
600 pelegriniu prigėrė per 

piikylima mariu.
Kairas, Egiptas.— Karava

nas susidedanti isz tukstanezio 
pelegrimu kurie atbuvinejo ke 
lione isz Mekkos (szventos 
vietos) nakties laike susilaikė 
miestelije Karaf ai Maszamach 
prie pakraszcziu Raudonųjų 
mariu. O kad taja diena buvo 
dydeli karszczei nutarė keliaut 
toliaus nakties laike. Vos nuė
jo kelis kilometrus iszgirdo 
užima mariu o vilnis su dyde- 
liu trenksmu užliejo visa aplin
kine. Tieje ka neiszsigialbejo 
in laika ant artimo kalno pra
žuvo skaitliuje 600 ypatų. Vi
sas miestelis Karat likos užlie
tas o su juom ir visi gyvento
jai. Ant rytojaus kada žmonis 
susirinko persitikrint apie ne
laime, paregėjo gulinezius la
vonus žmonių, arkliu ir ver- 
bludu. Priežastis pakylimo ma 
riu buvo milžiniszkas ciklonas 
Žine apie baise nelaime iszve- 
re dydeli gailesti visoje, Turki 
joi ir Jemenie isz kur palegri- 
mai paėjo.

Turtinga ubage.
Pragoję mirė tomis dieno

mis 69 metu senumo kokia 
Marya Mandeliene, gyvenanti 
per 19 metu pastogėje ir mai
tindamasi isz trupinėliu ir li- 
kucziu nog stalo kitu gyvento
ju, kurie davinėjo senukei. 
Jausdama prisiartinanezia mir 
ti, paszauke notariusza mierije 
padavimo testamento, inteikda 
ma jiam knygute nog bankos 
kuriam buvo sudėta 230,000 
kroneru, daug brangenybių ir 
deimantu. Padarytam testa
mente paliko 150,000 kroneriu 
ant milaszirdingu mieriu o 
likusi turtą del savo anūko.

Baisus atsitikimas.
Osieke Poznuniuje, Ona Mis 

ke, 16 metu senumo, tarnaite 
pas gaspadoriu Viehvigra, pri 
siartino prie kuliamos maszi- 
nos per arti ir likos pagauta 
per ratus. Nelaimingai mergi
nai ratai nutraukė visus 'plau
kus nog galvos ir pramusze 
pakauszi, jog net smegenis ga
lima buvo matyti. Likos nuga 
benta in ligonbuti, kur dakta
rai nutarė, buk mergina isz to 
nepasveiks.

Milžiuiszkas grauadijieris
Londonas.— Tomis dieno

mis pasidavė in angliszka ka- 
riumene II. Barteris, jaunas 
vaikinas vos pabaigdamas 19 
metu in pirma bataliona Gra- 
nadieriu. Tasai jaunas rekru
tas yra 6 pėdas ir 8į coliu dy
džio ir da nepalauna augti. Jio 
jo tėvas yra C pėdas ir 5 colius 
o motina 5 pėdas ir 10 coliu 
dydžio. Yra tai dydžiauses ka
reivis visoi angliszkoi kartume 
nei.

Dirbo rusiszkas binuasz- 
kas.

Parižius.—Skiepe puikaus 
namo mieste Nice palicije už
tiko dirbtuve neteisingu rusisz 
ku bumaszku. Praejta meta 
padirbėjai bumaszku likos 
aresztavoti Warszavoje, nes 
prasiszalino in czionaii, bet 
ant praszimo rusiszkos • palici- 
jos palicije juosius suseke ežio 
nais aresztavodami visa gauja 
ir paėmė visas maszinas. Kada 
policije ant jiu užklupo rado 
pas dirbėjus suvirszum szimta 
tukstancziu rubliu neteisingu 
bumaszku.

Kruvinas suiniszimas 
Hondūre.

Tegucigalpa, Honduras.— 
Terp randaviszko vaisko o pa- 
sikeleliu pakylo kruvinas su- 
miszimas kuriame likos du je- 
nerolai užmuszti ir keturesde- 
szimts Žalnierių o in penkesde- 
szimts ypatų maž ■ daugiau pa 
žeido terp kuriu radosi kelios 
moters.

Trumpi Telegramai
§ Calcutta.— Pagal pasku

tini surasza gyventoju tai In- 
dijoi randasi 315,000,000 gy
ventoju arba 20,500,000 dau
giau kaip 1900 mete.

§ Milwaukee, Wis.— Kokis 
tai iszgama sužagejo szesziu 
metu įnergaite ABciia Marlow. 
Mergaite randasi mirtinam pa
dėjime.

§ Bombay, Ceylon.—■. Lai
vas “Tosha Maru” susimusze 
su kitu laivu ir nuskendo su 
juom 28 laivoriai.

§ London.— Indijosia viesz 
patauje pavietre ant kurios 
mirė 88,498 ypatų Vasario me 
n esi je.



Razbainitiku Karczema 
Kalnuose. * ILS
— “Tai ne mano 'tėvai asz 

tau prigialbesiu. Ne galiu 
czionais ilgiaus stovėti, turiu 
pras’szalyt, o kada naktis už- 
ejs, lauk. Užsitikek ant ma
mas. Asz tau tarnausiu visa 
diena!”

— Onuk,— isztariau paty- 
ka—nesirūpink apie mane, nes 
pati gali papult in nelaime, | 
asz tau nepavelinsiu, darai už Į 
daug del manias.

Ir vela pradėjo raszyt: tikė
jausi kad nors žodeli in mane 
prakalbėtu, bet tilejo. Paga
vės popierelia rikaicziau:

— ‘Man nieko blogo ne at
sitiks, nes arsziau kentėsiu, 
jago žinosiu kad tave nužudi- 
no. Turiu ejti.— Iszejsiu isz 
proto, jago ne ejsiu!”

Norėjau da in jiaprakalbet, 
bet dingo isz mano akiu į kaip 
szeszelis. Mielinau, kokiu bu- 
du toji silpna mergina gali 
mane iszgialbet isz teip arti- 
nancziosios smerties.

Valandos slinko pamaželi, 
pamielinau sau, jago butau 
iszpildes Onukoe persergejima 
ne butau dabar tokiam padė
jime. Geidžiau ka toki suval- 
gyt, jeszkodamas po skiepą 
užtikau duonos ir uzbona van 
dens, o norints tai buvo mažai 
bet suvalgiau gardžei.

Teip būdamas tamsumoje, 
ne žinojau kaip ilgai, bet isz- 
girdau lengvus žingsnius o 
tuojaus paregėjau iszbalusį 
veidą Onukoe. Pajutau gala 
virves prie savo veido. Supras
damas ka toji virve ženklina 
pradėjau trauktis in virszu in 
ta pati kambari kuriam gulė
jau. Stojaus ant kojų priėjau 
prie savo iszgelbetojos iszta
riau.

— Onuk kokia tu narsi 
mergaite!

Atsitrauki nog manias ir ve
la parode man ženklą su pirsz- 
tu idant tiletau, padavė man 
vela szmoteli popieros ant ku
rios buvo paraszyta:

— “Turiu paslėpus plosz- 
cziu czionais Į kuriom apsisuk 
ir szok per langa. Begkie isz 
czionais kagreicziausia, tavo 
prietelei randasi nog czionais 
ne toli!”

Dirstelėjau ant josios su nu
sistebėjimu.

— Del ko tu nuolatos ra- 
szai in mane. Pasakyk man su 
tavo saldžius žodelius. Gei
džiu ižgirst tavo milema kalba.

Pakratė savo puikia galve
le o akis buvo aszaruotos. Pa
rode man su pirsztu ant gu- 
linczio ploszcziaus. Paregėjau, 
jog tai buvo josios ploszczius 
kuri man paaukavo, bet prie- 
jas prie jios tariau:

— Iszpildysiu tavo norą tik 
ant vienos iszligos, tai yra, ja- 
gu su manim iszbegsi isz to
sios urvos ir drauge nusiduosi 
su manim in artimiausia mies
teli. Nemislink, jog esmuszesz- 
kas ir negaliu atsispirt, palik
damas tave auka del tuju [raz- 
baininku, jago ejsi su manim, 
tai ir asz ejsiu, jago czion ' pa
siliksi tai ir asz pasiliksiu.

Veidelis josios paraduona- 
vo, nieko man ne atsake, tik 
pribėgus prie ploszcziaus isz 
trauke mano revolveri ir pa
davė man.

Su džiaugsmu paėmiau savo 
apgineju su viena ranka 'o su 
kita apemiau josios liemeni.

— O tu mano aniole! Beg- 
kime abudu įin miesteli kur 
galėsi apsakit savo lupome vi
sa atsitikima palicijai!

Tame iszgirdome prisiarti- 
nanczius žingsnius užduriu ir 
dasipratome, jog mus suseke. 
Duris staigai atsidarė, kuriose 
pasirodė gaspadoris su savo 
gauja razbaininku ir pacze- 
Uždare paskui save duris at
sistojo vydui kambario o gas- 
padorius temindamas ant ma
nias kaip vilkas atsiliepe:

— Ar ponas jau mus ketini 
apleist? Kaip rodos be atsis
veikinimo ne iszejsi! O ir Ona 
kaip rodos pasirenge su tavim 
keliaut, kvaila mergaite, jog 
davėsi tau prisikalbėti

— Meluojet rakalei, sten
giausi isz jusu prakeiktos ur
vos iszsigauti, nes geidete ma- 
jie nužudint! Ona man tame

Kožnas židas gi re savo ta vora, 
Kožnas kupczius savo sztora, 

Mesinykas savo deszreles, 
Padarytos isz puikios kiauleles, 

Jago kas suras kiaulele, 
Gaus viena deszrele.

neprigialbejo nes pate isz skie
po iszsigavau.

Sena ragana užėjo mumis 
už užpakalio nematant mums, 
pakele szmoteli popieros nog 
žemes o vadams savo vyrui pa- 
szauke:

— Teip....? Ona tau tame 
neprigialbejo ? Gera mergaite 
ar ne?

— Tegul ir teip buna. Ar 
ne geriau butu susitaikyt? Ja
gu paleisyt mane su Onuka ant 
luoeybes tai jus ne iszduosiu 
in rankas teisdarystes.

Dirstelėjo ant manias visi 
kaip vilkai ant kuriu veidu 
supratau, jog ant mano inne- 
szimo niekas nesutiks. Pris
paudžiau da arcziau mane isz- 
gialbetoja prie saves.

— O jago nesutiksime ant 
tavo praszimo? — atsiliepe 
gaspadoris.

— Tada nepaliausiu gintis 
pakol manije rasis nors trupi
nėlis kraujo, o jagu pražūsiu, 
tai szita mergaite stengeis už 
mani užstoti ir atyduoti jus in 
rankas teisingystes.

— Oh, ho! Klausykite ka 
tas narsunas kalba! Ona mus 
iszduos in rankaspolicijos. Juk 
Ona yra nebyle ir negali kal
bėt no žodelio. Musu darbai 
yra gerai užslėpti nog josios.

Dabar-gi dasipratau del ko 
mano aniolas sarga neprakal
bėjo ne žodelio in mane ir tik 
raszimu su manim susikalbėjo. 
Nelaiminga mergaite! Gailė
jausi labai Onukos ir da dau
giau prie savias prispaudžiau. 
• Matydami razbaininkai, jog 
atkreipiau savo atyda ant mer
gaites, vienas isz tu rakalu pri 
szoko prie manias su ilgu p ei
lių mierije nudurimo bet pa- 
temiau jojo mieri in laika at- 
kiszau po nosia revolveri.

Dasipratau, jog tieje rakalei 
buvo tosios nuomones kad ne 
turėjau prie savias jokio gink
lo. Tik per sekunda sulaikiau 
žudintojus nog savias.

— Ponas mislinai, jog mus 
turi po savo valdžia!—paszau- 
ke vadas, szipsodamasis in ma
nia.— Jago Ona sugražino 
tau r volveri, tai ne mielink, 
jog tai buvo paskutinis!

Su tais žodžeis isztrauke isz 
kiszeniaus savo revolveri ir 
szove in mane, prasidėjo musz 
tine kokios savo gyvastije da 
ne buvau regejas. Tris razbai
ninkai prieszais viena o priek 
tam da ir prakeikta ragana. 
Du isz ju padėjau trumpam 
laike norints pats pajutau 
skausmą karioje lankoje o kas 
tokio karezto pradėjo bėgti ran 
koveje. Nepaloviau szauti ii' 
laukiau idant kas stebuklingo 
atsitiktu, bet kas galėjo atsi
tikti teip atitolintoj nog žmonų 
vietos, tai pats negalėjau dasi- 
prast. Ant pagialbos suvis ne
sitikėjau.

Kada ant trupinėlio susto
jo szaudia dirstelėjau ant 
mergaites, pateminau, jog lai
kėsi už krutinės rodos turėda
ma dydeli sopuli. Paskutini 
daigta ka regėjau kada puo
liau ant grindų buvo keliole- 
ka nepažinstamu vyru ir ne
paprasta kliksma Onos baisa.

III
Nog mano lovos ligonbutije 

kuriam gulėjau, galėjau maty
ti apsnigtus kalnus. Sudrėbė
jau visas, kada atsiminiau api 
savo baisu atsitikima ant tu

kalnu. Atkreipiau galva in ki
ta szona ir paregėjau stovin- 
czia prie lovos tarnaite ligon- 
butes.

— Kaip ilgai asz czion ser
gu ?— užklausiau.

— Tris nedelias, nes ponas 
jau ženklivai pasveikai.

— O kaip.... kaip.... no
rėjau da ka kalbėti nes ne tu
rėjau pajiegu, ba atsiminiau 
ape savo baisu atsitikyma. Ka 
da vela atsikvotejau, paregė
jau prie lovos stovinti daktara.

— Matau, jog ponui ge
riau,— atsiliepe in mane nusi- 
szipsodamas linksmai.— Turė
jai ponas baisu atsitikima, o 
už iszgialbejima tavo gyvasties 
isz ranku razbaininku privalai 
būti dėkingu Onai Amor. Jie
je tai buvo paraszus gromata 
in miestą, kuri atnesze tau pa
gialba. Kamisorius aplaikes 
josios gromata tuojaus iszsiun- 
te kelis žandarus jum in pagial 
ba.

— Ona yra nebyle?
— Teip, yra tai nepaprasta 

liga kuria serga. Viena karta 
Ona su savo tėvu likos pagau
tais per snieginia viesulą kai
nuosią kaip ir tu. Josios tėvas 
užėjo in ta paezia karczema ir 
likos nužudintas per tuosius 
razbaininkus, pasilikdami mer 
gina pas save, nes susijudini
mas koki aplaike laike nužudi 
nimo josios tėvo atėmė jai kal
ba ir nog tos dienos lig sziam 
laikui neprakalbėjo ne žode
lio.

— Nelaiminga Onuka! Mi
lema narei mergaite! Ne galiu 
apie jiaja užmirszti, jog teip 
pasiszvente del manias! Kur 
jieje dabar randasi?

— Randasi czionais, pakol 
josios gymines ne pribus in 
czionais jiaja atsiymt. Kada 
paregėjo, jog puolei ant grin
dų mislino, jog tave užmusze ir 
vela labai susijudino ir negir
dėta padare ant jios inspudi.

— Norecziau jiaja pamatyt. 
Juk privalau padekavot jai už 
visa ta pasiszventima del ma
nias.

Kada daktaras apleido ma
no kambari, laukiau su nekan 
trumu josios pasirodime. Žino
jau, jog turės su savim knygu
te popieros su ala veliu idant 
atsakinėt ant mano užklausi
mu. Pamislinau apie josios 
liūdnas melinas akutes, jiosios 
patogumą....

Nes nepabaigiau mislint, ba 
kas isz to visko jagu jin yra 
nebyle? Norints buvau vien- 
tureziu o tėvas man ketino pa
likti visa savo turtą, bet ant to 
niekad nesuliktu jago paym- 
tau sau už paezia Onuka. Nes 
jagu Onuka butu kaip ir kitos 
merginos tai tėvo szirdis turė
tu atsileist del jiosios už visas 
papildytas del manias gerade- 
jistes.

Tame duris atsidarė ir inejo 
Onuka. Kada dirstelėjau ant 
josios net suszukau isz džiaugs 
mo. Szimta kartu dabar iszro- 
de patogesne ne kaip jiaja pa
regėjau pirma karta. Kada mu 
so akis susitiko, paraudonavo 
kaip puikiausia rože.

— Onuk,— isztariau sal 
džei,— noriu tau padekavot už 
viską ka man padarei. Niekad 
asz tavias neužmirsziu. Atsi
minsiu apie tave nuolatos.

Padėjo savo rankute in ma
no delną ir pajutau kaip su-

Ji'irebuju. Jcszk-'j.-ui josios kny- 
I glite su alavi-liu, liet neradau 
| prie josios, dirsielejau in Onu- 
l k< s akis, nnmecziau baime tė
vo in szuli r prakalbėjau in 
s vo i-zg’.albetoja.

— Onuk, miliu tave šir
dingai, mano milimiausioji! 
Neapeina mane suvis tavo ne
bylumas, tavo akis geresnes už 
tavo kalba! Ar busi mano pa- 
eziule, jago mane gali mileti 
Ar ymsi mane už savo vyra, 
milimiausioji mano? Palinkte- 
lek su galvele o asz suprasiu 
tavo atsakima!

Isz pradžių nieko ne atsake, 
nes piieiglaudus manes, pagul 
de savo galvele ant mano pe- 
cziu isztare palengva:

— Teip. Miliu tave!
Girdėdamas josios baisa, ku 

ris iezejo isz raudonųjų lupe
liu kuriuos per tiek laiko bu
vo malszios, nutirpau visas. 
Dabar supiatau ka man kalbe 
jo daktaras, jog persigandimas 
josios kada paregėjo, jog mane 
ketina užmuszt toki inspudi 
padare ant jos, kad vela adga- 
vo savo kalba.

— Onuk, argi isztikruju 
mane mili ?

— Teip, nog pirmutmios 
dienos kada tave paregėjau 
urvoje razbaininku. Bijojau 
tuju žmonių. Girdėjau ir ma
cziau viską, kas darėsi, nes per 
mano nebylumą nesisaugojo 
manes. Tuojaus dasipratau jog 
tave ketina nužudyt kada tave 
paregėjau ir tuojaus nuspren
džiau jiems užbėgti ant iszpildi 
mo žudinstos. Kada suprato, 
jog tu ta nakti negulėjai lovo
je baisei užsirūstino, nesnedasi 
prato, jog asz tave apsaugojau 
kada radaisi skiepe nusidaviau 
ant virszaus ir numecziau tau 
kortele, po tam parasziau gro- 
matele in palicije ir padaviau 
siuntiniui, kuris pribuna in 
czionais karta ant menesio at- 
neszdamas gromatas isz artimo 
miestelio. Palicije aplaike ma
no gromatele in laike— aeziu 
Dievui— razbaininkai ne g^le 
jo iszpildyt savo mierio. Polici 
je visus aresztavojo o kareze 
ma sudegino o piktadariu dar
bai yra žinomi palicijai.

Pakėliau josios rankele prie 
mano lupu ir karsztai bueziuo 
damas isztariau:

— Mano milimiausioji, ne 
galiu tau atligint už papildyta 
man geradejiste, nes tik tiek 
galiu isztarti ar pasiliksi mano 
paezia?

Jiesios lupeles dalipstejoma 
no.

— Esmu užganadinta su ma 
no užmokeste, teip, pasiliksiu 
tavo pati.

Stovėjome teip ilga valanda 
žiūrėdami ant tolimu kalnu, 
kur tiek datyreme baimes,— 
asz iszsisaugodamas nog smert 
su pagialba mano milemos o 
jieje kur pražudė savo kalba 
per tiek metu isz dydelo susi
judinimo ir vela jiaja adgavo 
tuorn paežiu budu.

Szendien gyvename meilin
gai, o kada atsimenu api savo 
atsitikima ir surasz’au ant po
pieros idant mano vakai galėtu 
tai perskaityt: net kada mane 
yma szirpulei.

Haslingso ne kurios moterėles, 
Tankei nesza in karczema di- 

n erkeles, 
Susideda po penktuką,

Trauke per dienas aluka. 
Prisilakia smirdalo invales.
Iszrodo kaip žido kiaules, 

Viena kita aploję, 
Ant doros nedboje

Ne kurios ir vyrus ant burdo 
kalbina,

Nog savo kaiminku atkalbina, 
Bet vyrai tai suprato,

Nog tu bobų kaip nog velniu 
atsikrato.

Ne senei kelios bobos susiejo, 
Po kio.<rii.ka visos susidėjo, 

O buvo tai Wilkesberije, 
Dydokam miestelije.

Visos pasigeria naprapal, 
Atsikelti ne viena ne gal, 

Prie pecziaus sugulė, 
O viena gavo net svaiguli.

V y as i.-z darbo parėjo, 
Su dydele baime žiurėjo, 

Kaiminkas pasiszauke, 
Davai jiaja daktarauti.

Karsztas torielkas pridestinejo, 
Kožna savo rodą davinėjo, 
Viena ėmėsi ant naujo spa- 

sabo,
Be pagialbos daktaro;

Karezta pokeri prie kojų pri

Bet nieko ne ingalejo.
Ant galo daktara turėjo pa

szau k ti,
Nes boba isz skausmo pradėjo 

alpti,
Da ir szendien sirguluoje, 

Lovoje dejuoje.

GALAS

Karalus Anglijos viena kar 
ta atlankinejo artimam kaime- 
lije mokslaine kuriuoje jam 
patiko vaiku daneles ir dėklą 
macijos teip, jog užklausė da
raktoriaus: Da karta, ponas 
profesoriau jagu jum tai ne 
butu už daug. Daraktoris 
liepe vaikams giedot, o 
galo karalus apdovanojo 
auksu. Tada daraktoris 
nusiszipsojas in karalu.

ve] a 
prie 
jin 

tare 
Da 

karta szviesiauses karalau, ja
gu jum ne butu uždaug.— Ka 
galėjo darit? Karalus juokda
masis, apdovanojo da karta 
daraktorių.

Introligatorne.— 
iralBBTVVE KSYGC.

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

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kaaztus. Adresas:

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

Pamokinanti
szmotelei.

Du valkatos silsejosi prie ar 
timo kaimelio ir vienas tarė: 
“Eikie tu brolau in artimiau
sia grincze ir praszyk ka val
gyt’ . Tasai inejna in grincze 
but nieko ten neradęs tik blu- 
da misos ant et ilo del szeimy- 
nos. Tuojaus prisisavino sau 
bluda ir atnesze kur lauke ant 
jio draugas. Kada abudu pa
valgė, tarė: “Asz broluk atne- 
sziau, nes tu nuneszk adgalios 
bluda ir padekavok už valgi.” 
Tas-gi nunesze bluda ir pra
dėjo dekavot nes žmones szoko

Boba isz ratu, ratam lengviau, 
Jagu bol a pabėga, tai vyrui 

geriau,
Ne verk žmogeli jagu boba 

pabėga,
Ne bijok, ne buna tau geda;

Tegul ejna ant pliniu ir balti 
Tegul ir pasitempe ant galo.

Viena boba nog vyro pabėgo, 
In netolima vieta nubėgo, 
In pora dienu vyras jia už

tiko,
Labai džiaugėsi ir josios ne 

paliko.
Isz pradžių boba derinosi, 

O ir su nagais draskėsi, 
O tasai vyrelis, 
Kaip avinėlis, 

Laižė kojas ir rankas, 
Tai jau vyras ne kas.

Su rimbu per szonus suduoti.
Ant vyrves kaip karve pa- ’ 

jungti, 
Namo parvaryt, 

Su koja prisimint; 
Duoti gerai in kaili, 

Ne paisek, vali, 
Kiek tik ingali.

Na ir tas žmogelis, boba per- 
praszi, 

Ar kur da toki kvaili rasi? 
U gi tegul boba kvailuoja, 
Tegul isz kvailumo iszsipa- 

gyri°ja>
Ba juom vyras bobos page-, 

dauje,
Tuom boba dydesni virszu 1 

gauna, ®
Geriause tas vyras padaro, Į ® 
Kaip su rimbu narava jai isz!®)

varo; j®
O tas dydelis kvailis, ®

Jago tokia nieksza glostis. J

Ant inkurtuviu Hazletone j 
buvau, 

Szposeli maža macziau, 
Tai viena užklupo ant anūkes, 

Kaip szuo padukias.
Vos palicmonas adgyne, 

Pesztis užgynė, 
Mergaitei laukan liepe iszejti, 

O bobai liepe apimalszyti. 
Paskui velei grąžei bovijosi, 

Viena nuskurusi avis, 
Paredka pagadina suvis.

Praszau juso ruteliu, 
Vi u mano seselių,

Tik nors karta palaukyt, 
Per Gavėnia apsimalszykit. I 
Žinote, jog tai nepadoru,

O ir nesmagu del vyru,
Nuolatos ant jus rugot, 

In mano apgloba paduot.
LTž tai nog Dievo atpuskusj 

aplaikysit,
O ir man ant galo už tai pa- 

dekavosit,
Szventas giesmes giedokit, 

Ant manes nerugokit!

prie jio su riksmu; “O tu ra- 
kali! suvalgei musu virala ir 
da atėjai isz mus pasijuokt. 
Sztai visi apszoko nebageli, 
pradojo muszt isz visu pusiu, 
jog vos su savo gyvaste iszspru 
do.

Aficierius atjojo in kareivi- 
ja ant puikaus arklio, židas 
matydamas p'aszauke; Už po
nas oficir as paymsi 100 lazdų 
už tam arkli, jagu man duosi. 
Aficieris atsako: Galiu tau 
jin duot jagu pryimsi nog ma
nias 20 lazdų. Židas pristojo, 
nes norėjo tai ant raszto pas 
notariusza, ka ir aplaike. Afi
cieris paguldė židair szurtelejo

viena: jog židas net p a szoko o 
oficieris atsisėdo ir pradėjo 
giart alų. Teip pasilsėdamas 
uždavė židelui 19 geru batagu 
per sedine nes prasze kad grei 
cziau pabaigtu, nes oficieris ne 
norėjo duoti dvideszimta, nes 
kontrakte ne buvo užraszyta, 
jog turi muszt. Igi sziai dienai 
lauke židas ant dvideszimto bo 
tago ir puikaus arklio.

O O T T S Y T H T 9 KREIPKITĖS KIEKVIENAME ATSITIKIMI

S /I Y {jį I f SU UZSITIKEJIMU, 0 APTURĖSITE ŪZGA- 

jįJO B 1X1 wIjLL 1 NĖDINANTI ATSAKYMĄ DOVANAI! <4-
■ IŠKIRPK ŠĮ LAPĄ TEIPGI, IR 

g ATSAKYK ANT UŽKLAUSIMU. 

S Ar yra kokia liga Jųsų genkartej?...
■ Kaip seuei sergate?................................
B Kiek turit metų ?..................................
M Ar patiko kada norints kokia nelaimė? 
B Ar stovis ligos eina blogyn?...............
5 Ar jaučiate save nuvargintu?.............
B Ar skubei nusigąstai?..........................
Į Ar skauda galvą ir kurioje vietoje?.. 
I Ar turit kraujo užplaukyma galvoje 
R ir kaip tankei?................................
U Ar jaučiate kokį užimą ausise? .......
I Ar akis ne skauda?..............................
I Ar rodosi prieš akis margumai?........
I Ar liežuvis yra baltumais apdengtas? 
I Ar tankei turite spjaudyti?.................
9 Ar spjaunate su kraujais ir kaip tan- 
0 • kei?...................................................

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

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

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

sutinę?..................................
Ar atjaučiate kada šaltį?.................
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?.....................

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

Iškirpkite Šį Lapą

Gerbiamas Daktare,*
Collins N. Y. Medical Tn- 

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

ant užklausymų ir meldžiu 
teisingai ir skubei man pra
nešti, kas yra su mano svei-, 
kata? Ar Tamsta galite ma
ne išgydyti, ar gal liga mano I 
yra jau ne išgydoma? Meld
žiu Tamstos prisiųsti man 
Dovanai, nusprendymą apie1 
kentęjimus mano.

i Vardas ir pavardė,...............

KNYGA TA APSAUGOJE

SVEIKATĄ.

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

Dr. E. C. COLLINS.

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

Adresas

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

ūtarninkais ir petnyčiomis nuo 7 iki 8 v. vakare.

INSTITUTE

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

Skaitykit knygas ir kitų daktarų, o 
pątys suprasite skirtumą.

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

Paprasti silpnumai gali Haeiti in laibai sunkias ligas, bet toki silpnumai gali būti 
praszalinti urnai vartojant Vaistus Severos.

I Su Prasidėjimu Naujo Sezono Pavasarinio
(*r)

W. F. SEVERĄ CO.

Read tin Pinphld Inside.

PIHMTUIM OH Tin tOTTLt 
pniCE ei.oo.

AN EXCELLENT AND 
REUABLE REMEDY

for Eoenu. ‘Bedi. tni *'■! SUn 
Dboio. Chad: RovJnff

Sora.
Silt R/tam tnSVmt- 

rat Viieaa.

5^ 1

Blood Purifier

CBDAK RAPIDS, - IOWA.

Szaltas Oras

ttlaiji 1 Nusikratyti jautimus nuilsimo, I Iszbudinti užmingusius veiksnius, f Gryno, apstaus ir sveiko kraujo, j Pereiti gydymą

Valytojas Kraujo
Padaro didelias atmainas link sveikatos.

Preke : 81.00.

- PARSIDUODA APTIEKOSE —

Neužmirszkit pasakyti kad nori tiktai “SEVEROS” ir 
nepriimkit jokiu kitu vaistu kokiu jumi siulytu del geresnio 
pelno, kuri gali but pardavėjas turėtu.

yra priežastim užsiszaldymo, kosulio, 
užsiszaldymo gerkles ir sunkaus 
kvėpavimo, bet

Severos Balsamas Plaueziu 
susideda isz tikru be apsirikimo vaistu 
ant visu panasziususirgimu. Tankiai 
pirmas naudojimas palengvina.

Preke 25c. ir 50c

Liežiuvis tavo parodo
kada pilvas tavo netvarkoje. Jeigu 
yra apsivėlęs, tai reiszkia. kad jau 
laikas imti

Severos Balsams Gyvybes
Reguliuoja susirgimus, perėjimo mai
sto sukelia kepenis in veikme ir palai
ko fiziszka atgaivinima. Preke 75c.

Daktariszka rodą siuncziame dykai per gromata.

W. F. Sevęra Co. 1
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Žveriszkas Prapeso- 
rius.

Philadelphijojelietuviu dau
gumo vaike ežiai, eina mokytig 
in parapijine mokykla, dau
giaašei del to tėvai ten vaiku- 
czius siunezia, kad nori idant 
anie (vaikai) atejteji neiszsi- 
nertu iez savo teviniszkumo, 
ir niekas už tai tėvus peikti 
negali. Szioki atjautima turė
damas lietuvis Vincas Varnai
tis, sumislio maža savo vaikiu
ką penkių m<-tu leisti lietuvisz 
kon parapijinen mokslainen 
del to, kad vaikiukas eidamas 
moks laineo, neturės proga bo 
vytis su anglikuczeis, nes bovy 
sis su lietuvnikais teip ir buvo.

Eina mažas penkmetis vai
kiukas in mokslaine ukvatnei, 
jam ten tarp lietuviu vaiku- 
cziu ramu, jisai nusibovija, 
pamalevoja ir gerai.

Pradžioje dabar gavėnios 
turbnt papelcziuje, nežine kuo 
mitas vaikiukas profesoriui 
(vargamistai) prasikalto, na ir 
tas profesorius davė tam vai- 
kucziui bausme, bet kokia? 
Ugi plaukuczius kad rove, tai 
nurovė nei kad jauna parsziu- 
ka karszto vandeniu apszutine 
kad nuplikina, taip tas žverisz
kas profesorių“ nuplikino Vin 
co Varnaiczio maža vaika. 
Vaikas vakare parėjės namon 
verkdamas pasiskundė motinai 
bet motka ka galėja daryt, tė
vas buvo da darbe; kada parė
jo tėvas isz darbo, pamatęs 
kad mažas vaikas profesoriaus 
nei girinio vilko apdraskytas, 
patraukė pecziais, pavakarie- 
neves, su vaiku nuvejo pas 
poną parapijines mokyklos 
profesori.
x Nuėjės rado ji mokslaineje 
dainorius bemokinanti, pasi- 
szaukes klausė.

— Ka su misltnai padaryt 
su szituom kūdikiu kad nei 
girinis žvėris nurovei jo plau
kus grynai ? Juk szuva jei-gu 
žmogui inkanda, tai jisai žmo
gus ji pajiegia atsigint, bet 
vaikas tavo žveriszkumo atsi
gint negalėjo.— Tėvas klausė.

— Asz nieko jam nepada
riau, asz nemisliau ji teip nu
rauti atsake prof.

— Nugi kas sztai nurovė 
to vaiko plaukus? Tėvas vėl 
klausė.

— Vot tai nieko, kita syk 
teip nebus. Teip pasakęs pro- 
fesorelis biski prasitrauke.

Senis Varnaitis jau mislio 
traukt piem-burniui vargamis
tai per sznerve, bet kad ten 
buvo giedoriai, rokavo, iszleis 
jis rakalis mane per duris, tai 
asz jam*parodysiu “tai nieko 
kita syk teip nebus” dergsiu 
kaip pasiutusi szuni. Aha var- 
gamistu kas kaip szeszkas slais- 
tas pajutęs, iszeinanti Varnaiti 
su vaiku isz mokslaines nepa
lydėjo, ir likosi sznerves nesu 
guryta. Varnaitis pamislio: 
Na szetone žverie szczestis ta
vo, ir nuėjo pas kleboną.

Rado kleboną namieje, pa
garbino inejes ir kalbe su rus- 
tingumu:

— Kunige, žmones kūdi
kius leidžia in mokslaines no 
redami turėt isz ju užaugusiu 
žmones iszmintingus, o jus 
mokslaineje lankydamiesi, tu
ri būti užaugę vaikai visi dur
niais, papaikeliais.

— Na, sakyk kas yra kad 
teip szneki kad isz mus mok- 
slainiu turi but durniai? Neži
nodama kunigas nieko klausė.

Supykęs Varnaitis parode 
vaiko mažo nuplikinta galva 
profesoriaus žveriszkais na
gais, klausdama ka daryt su 
tuom žveria, ar apskųst? Ku
nigas gražum budu paszneke- 
jes, žadėjo ji nuo mokinimo 
atstatyti.

Iszejes isz klebonijos Var
naitis mislio tiesiogei eit pas 
Magistrata varenta iszpirkt ir 
žveriszka vargamistuka po pro 
va padėt, bet žmogus protin
gas parakavo kad tas viskas 
gali būti periszkada parapiji
nei mokslainei, davė ramybe 
neskundė, rokuodamas kad 
kunigas kvaili nuo vaiku mo
kinimo atstatys suvisai. Ant 
rytojaus vaikas tapo perkeltas 
prie profesorkos anglikes, ar 
atstatys kvaili szalin nežine.

Mat ne visi gali tinkamai 
vaikus mokyt, kosiam varga- 
mistukui reiktu muset da pa
ežiam elgtis pasimokyt, o tsda 
kas žin ar da tiktu prie mažu 
pamokinimo. Teisingas senu 
priežodis—katei žertas, peliu
kei smertis. Senas Kapsas.

.. ____ , , y - CARTER H. HARRISON. .
CHARLES E. MERRIAM.

GALĖJIMAS TERP DVIEJU KANDIDATU.
Carter H. Harrison iszrinktas ant Demokratu tikieto ant 

burmistro miesto Chicago o Charls E. Merriam ant Republi- 
konu tikieto, kariauje vienas priesz kita karsztai idant pasilik 
tu iszrinktais.

Ne sudink.

Vienam turtingam dvare, 
tarnavo no nepamenamu laiku 
sodauninkas vardu Jokūbas. 
Turėjo jisai duktere Marijona, 
kuri ne karta atsiženklino su 
didele milaszirdyste ir kalbeli 
mo visada teisibes. Del to-gi 
ponstva labai jaja milejo ir ne 
karto jaja szaukdavo in dvara 
idant pasibovintu su j uju dūk 
riuke Onute. Norint Onute 
buvo duktere turtingu tėvu, 
bet niekad ne paniekino Ma
riute, nes szirdingai su jaja 
draugavo. Teip perejo kelioli 
ka metu.

Viena karta, diena varduvių 
Onutės, aplaike no savo moti
nos puikes auskaras su bran- 
geis akmenajs. Kada prisiso
tino su jeis in vales, padėjo 
ant stalo savo pakajui ir nube 
go in darža pasibovint. Mariu 
te teipos-gi norėjo padaryt del 
Onutės netikėta dovana, pada
re vainiką iez puikiu kvietku 
ir nunesze in pakaju Onutės.

Onutės norėdama atsimo- 
ket už gerus velinimus Ma
riutei, liepi jei pasilikt sa
vo pakajui o pati nubėgo pas 
motina su praszimu, idant do
vanotu del Marutes viena isz 
savo puikiu szlebukiu. Kada 
ant to motina pavėlino atbėgo 
Onute pas Maruka su ' szlebu- 
ke o norėdama pasirodint 
priesz jaja su aplajkita dova
na —- auskarais, pasirodė jog 
ju ne buvo ant stalo, norints vi 
sur iszjieszkojo bet niekur ne 
rado. O kad niekas kitas tame 
karte nesirado pakajuje, per 
tai nužiūrėjo Mariute už va- 
gysta auskaru. Pro va likos in 
neszta in suda, kur likos apso
dinta ant vieno meto in kalėji
mą.

Tėvas mariutes iez tosios 
priežasties labai susirgo ir in 
trumpa laika numirė, o ant jo 
jo vietos likos priimtas kitas 
sodauninkas.

Laike vienos vasarines die
nos užėjo baisus szturmas, ku
ris iszvertinejo medžius o ir 
viena isz seniausiu aržuolu ku
ris stovėjo ties dvaru. Po vie
sulai visi ižbego laukan Idant 
persitikrint kiek vejas padare 
bledes. Ne toli no iszversto 
medžio, gulėjo paukszcziu liz
das; Onute paimta akivumu, 
pakele lizdą, idant jam prisi- 
žiuret, nes kaip nusistebėjo, 
kada paregėjo jame ka tokio 
blizganezio.— Buvo taj tos 
paezios auskaros, ūž kuriais 
Mariute teip sunkei kentėjo 
ne kaltaj kalėjime. Iszskirent 
auskaru rado da daugiau viso
kiu blizgucziu, kurios sune 
szi sena varna.

Baisus gailestis parėmė vi
sus, jog teip ne kaltai apsudi- 
ne gera Mariute. Tuojaus li
kos iszvalnita isz kalėjimo ir 
visokiom pajėgom stengėsi isz 
nagradint jej už paneszta 
skriauda. Nes iszlietu grau
džiu aszaru ne galėjo sugra
žint. O kaip turime sergėtis su 
dinime kitu! Christusas pasu
ki: “Ne sudink kitu, ba busi 
pats sudintu.”

Gerai pamokino.
Miesto gatvėje bėginėjo kru 

vute vaiku. Ju tėvai dirbo fa
brikuose; vaikai gi užvakar 
paliovė mokykla lanke, nes 
prasidėjo vasaros atsilsys. Ke
li vaikai reke ir stumdėsi, kiti 
vėl rūpestingai rankiojo gulin- 
czius gatvėje galus cigaru ir 
paperosu; krovė juos kiszenes 
na ir ilgesnius, susirinkę už 
tvoros, mėgino rūkyti.

Jonukas surukę du galu: jis 
pabalo, pradėjo drebėti ir ant 
galo pradėjo baisiai žiaukezio- 
ti.

Visi labai nusistebėjo ir net 
iszsigando. Neilgai trukus, 
taip-pat pasidarė ir Andriu
ku!, kuris net apalpo.

Vaiku tarpe buvo ir Anta
nukas, dvylikos metu vaikinas 
mokykloje jis labai puikiai 
mokinosi, ir visu draugu buvo 
mylimas, nes mėgdavo naudin 
gas knygutes skaityti ir protin 
gai su draugais kalbėti.

Pamatęs net du draugu, nuo 
rūkymo apsirgusiu, ir viena 
net apalpusi, jis greitai atne- 
szes szalto vandenio, papylė 
Andriukui ant galvos; pasta
rasis atsikvoszes, sėdo pageltęs 
ant žemes ir nežinojo kas su 
juom darosi: netoli jo sėdėjo 
ir Jonukas. Visi draugai bu
vo labai nusiminė: Antanėlis 
gi jiems pasakė;

— Matot, mylimieji, kokios 
rūkymo pasekmes?... Kam jus 
rinkote tuos smarve galius ir 
kam juos rukete? Asz dažnai 
girdžiu nuo savo mokytojo, 
kad rūkymas, lygiai kaip 
ir girtuoklybe, labai kenkia 
žmogaus sveikatai. Matot juk 
kaip Jonukas ir Andriutis la
bai susirgo nuo tabokos nuo
du? Kol gyvas busiu, asz nie 
kuomet tos smarves nei in ran 
kas neimsiu. Mano tetuszis ru
ko, nes dar mažu būdamas 
prie to priprato: jis labai kosti 
ir skundžiasi nesveiku būda
mas. Motiejuko gi tėvas labai 
susirgo nuo rūkymo, ir varg- 
szas mirė. Meskite, broliai, 
upėn tuos poperosu ir cigaru 
galus, eime geriau miesto so 
dan, ten su kitais vaikais sau 
mandagiai žaisime ir sveiku 
oru kvėpuosime!....

Vaikucziai paklausė iszmin- 
tingo Antanėlio: jie trenke 
upėn visus surinktus rukaga- 
liūs ir nuo to laiko jau niekuo 
met nemėgino rūkyti: atbulai, 
— jie ir kitiems draugams in- 
kalbinedavo vengti tokio bjau 
raus papratimo, kokiuo yra 
rūkymas ir svaiginantis gėra
lai.

Namine Mokykla.
Gramatika angliszkos kalbos moky 
utis be mokintojo (apdaryta) II 
Valku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir raszyti be mokintoja 15o. 
Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo 10c.
Aritmetika mokininmusi rokundu, sn 
paveikslais (apdaryta) 35o.
Pinigus siuskit per money-order, adiesas

P. MIKOLAINIS, Box 62. New York, H.Y

KUR BUNA.
Mano szvogeris Antanas Viozius 

koki 3 metai adgalios gyveno Shepp- 
tone paskui gyveno Park Place. Pa
eina isz Kanno gub., Raseinu pav., 
Szidlavos parapijos. Tegul atsiszau- 
ke ant adreso:

Paul Malevicz
Park Place, Pa.

Mano pusbrolis Juozas Stimkus 
paeinia isz Kauno gub., Raseinių 
pav., Szimkaicziu volos., Szimkaicziu 
kaimo, praszau atsiszaukt ant adreso:

Jos. Valatkevicz
442 Charles st. Columbus, Ohio.

Petras, Jonas ir Vincentas Petrusz 
kuczei visi tris paeina isz Suvalkų 
gub., jie pats ar kas kitas praszau 
duotžine ant adreso:

Fr. Vaicziunas
Box 70 Helwetia, Pa.

Mano brolis Juozas Ramaszkas 
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav. 
Krono volos., Domeikono kaimo, du 
metai kaip amerike pirmiau gyveno 
Fitchburg, Ohio, o dabar nežinau 
kur, toriu svarbu reikalą, jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre- 
bo: (;o gg).

K. Ramaszkas
Box 68 Fishs Eddy, N. Y.

Mano pusbrolei Mateuszas ir Pi- 
juszas Orintai, Juozas Szukis ir pusse 
sere Patrone Szukute, visi paeina 
isz Suvalkų gnb., Naumiesczio pav., 
Sintautų para., Orintu kaimo, jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

A. J. Szukis
Box 74 Lisbon Falls, Me.

Mano szvogeris Kazis Navickas 12 
metu kaip amerike ir Ignas Navickas 
Kazis pirmiau gyveno Braddock Pa. 
o Ignas Bentleyville Pa o dabar neži 
sau kur jie pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

Ig. Jokubinas 
93 Stoney burn by

Fauldhouse Scotland.

Mano brolis Franoiszkus Judeikis, 
paeina isz Kauno gub. Raseinių pav 
Szimkaicziu paczto Trakinu kaimo 
praszau atsiszaukt ant adreso.

G, Judeika
879 Market st, Kenosha Wis.

Mikola Szpilius ir Stanislovas Jog- 
minas abudu paeina isz Kauno gub. 
Telsziu pav. Vorniu miestelio, pra
szau atsiszaukt ant adreso;

M. Druktenis
406 Linden st. Kenosha Wis.

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

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

Egiutero No.l. 25c. 
Egiutero No.2 50c. 
^miįecznik 25c.
Gumbo laszai 35c.| 
Meazkoa Most is 25c. 
Tręjanka 25c.
Linimentas Vaikams 25c. 
Gyduoles nuo Kosulio 25c. 
Liepiu Baisumas 25c. 
Antylakson del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo 

Kirmėlių 25c.
” nuo Kirmėlių del 

su augus i u 35c. 
Vanduo nuo Akiuskaudeji 

mo 25c. 
Ugniatraukis - 25c.
Skilvio Laszai - 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriu- j 

vimo ir Kruvinosios 75c. Į 
“Uicure” arba gydymas 

Rumatyzmo - $3.50 
Gyd. del nemalimo Pilvo 

(50c.
Milteliai apstabdymui 

Galvos skaudėjimo 10c.
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c. 
Mostis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Koju 25c 
Geležinis sudrutintojas 

sveikatos - 50c. 
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c.
Vaistas nuo Papauto 

Corn Cure 15c.

Del Visu
Kentejimu ir Skaudėjimu.

Geriause gyduole del skaudėjimo 
Galvos,Katara.Pecziu, Krutinės 
bzonosie, Rumatizmo, Szalczio, 
Nuralgija irnukandima visokiu 
vabalukiu.
Pasarga: Kas nori parsitraukt 
gyduoles perekspres turi atsiusti 
$1 iszaugszlo, o už kitus siunezi- 
ame per c o.d. Mažiau negu už 
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo 
kasztus apmoka pats apturėjau 
Siunadamas piningus per Money 
Oredr visada paduok tikra ir 
aiszku savo adresa.

Gyduolis nuo Grippo 25c 
Plauku apsaugotojas 50c 

Muilas Plauku saugotoje.
10.

Milteliai nuo Kepenų 35c. 
Valytojas Plėniu Drabu. 

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

mas pas Vaikus $1.2.- 
j Groblevskio Pleisteris

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

Ausise 25c.
Gyduoles nuo Piemens 50c 
V en geroko 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

NEW YORKO GARSAUS™
Dr. F. Hartmamio

Nauja Metodą Gydymo!
Šita nauja metodą gydymo visokias ligas, yra 

teip pasekminga, kad Šitas daktaras gali pasidi

BISCHOFF’S BANKING HOUSE J
287 Broadway 

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

džiuodamas sakyti, jog tai tikriausias ir geriausias būdas išgydymui visokių 
ligų: todėl kad tai yra paslaptys surastų vaistų paties Dr. Hartmanno ir pa
slaptybė to išradimo; apie kurig kiti visai nežino tojo budo sutaisymo vaistų 
kaip Dr. Hartmannas yra išradęs. Kadangi tai naujas būdas gydymo tik 
dabar atidengta, tai ir vadinasi NAUJA METODĄ GYDYMO, — be abejonės 
kuri sergantiems pagelbsti ir išgydo greičiau ir teisingiau, negu koksai bu 
jermulka iš New Yorke netikras. Dr. Hartmanui, yra dėkingi žmonės, 
kurio tik kreipėsi priėjo, tai visi apturėjo sveikatą, tik pasidėkavojant jo 
geriems vaistams ir NAUJAI METODAI, kurią naudoj a išgydymui sergančių. 
Jeigu tūlas vaikiozas tik buvęs New Yorke ir pas mane, o pabėgęs iš čia, ne- 
sisarmatija užsidėjęs žydišką jermulkąsu kitu, vadytis dideliu daktaru, tai 
galit žinoti, kad Dr. Hąrtmanas turi būti daug sykių didesniu daktaru, todėl 
kad suvirš per 20 metų New Yorke hospitolėsia buvo ir dabar gydo žmones 
tam pačiam mieste. Geras daktaras nereikalauja bėgiot. Dr. Hartman viso
kias ligas išgydo be peilio; ir nežudo žmonių su aperacijoms, nes pagelbsti su 
geraia vaistais.

Nereikia daug kalbėti, bet štai patys žmonės kalba, kurie yra dėkingi 
Dr. Hartmanui už jo gerą gydymą: tad iŠ daugumos nors porą talpiname-

Guod. Tamlsta Daktare.
Aš žemiau pasirašęs, širdingai dėkavoju Dr. Ferd. Hartmanui, už išgydy

mą nuo ligos, kuri kankino mane per 3 metus, skaudėjimas viduriuose, page
dusių nervų ir kraujo; kas mane labai privargino. Nors kiti neįstengė išgy
dyti, bet kad Dr. Ilartmanas pataikė, ir pamatiškai išgydyti, tad pri- 
pažinstu, kad esi geras daktaras. FR. LEVAČEKS,

514 W. 50 St., New York, N Y.
Malonus Dr. Hartmanui:

Seniausi
Bankini

Narna 
Uždėta ISIS m.

Kampas Reade Ulicze^^į
Telefonas.’ Worth 2822. „C r

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

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

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

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

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, 
KALŪKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLERME- 
IU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru

Su džiaugsmu siunčiu didelį dėkingumą už Išgydymą mano vidurių ligos, 
išbėrimo kūno, blogo kraujo, sutinimo ir skaudėjimo blauzdose. Dar kartą 
sakau, nemažai ssiu dėkingas už sveikatą. JOS. TURKEVIČIA,

695 Sheridan Road Canal, Wilmette, Ill.

Kad kitiems pagelbėjo, tad Dr. Hartmanas gali ir tau pagelbėti, tai atsišauk 
pas j į parašydamas lietuviškai, aprašant ligą, o apturėsi tokius vaistus ir pa- 
gelbą, kuri tau išeis ant sveikatos nuo rheumatizmo, dispepsijos, nusidėvėjimo, 
širdies ligos ir kraujo nečystumą, kaip tai išbBrymus ir niežėjimo odos ant 
viso kūno ir t. t., teip-pat užkietėjusių vidurių, nuomario, mažumos kraujo 
ir įvairiau piktas ligas, kurias dėlei negražumo vardų neminim ir nuo sau- 
žagystės, teip-pat ir moterų nesveikumus ligų ant kurių tik sergate. Atsi
šaukite ar parašykit apie savo liga adresuojant:

DR. F. HARTMANN,
231 East 14 St, New York, N. Y.

Vardas pavardė.

No. ir gatvės

Miestas ir Steltas

Valandos nuo 10 ryte iki 5 po piet. Nedėliem nuo 10 ryte iki 1 po piet.

Dr. F. Hart mana, parašė ir jau išleido knygą po vardu '’NAUJA ME
TODĄ”, yra tai žingeidi knygelė, kuri aprašo, kaip kraujas teka po žmogaus 
kūną ir visokias ligas. Prisiųskie 10 centų ir Čionai paminėk savo liga ant 
kurios nesveikas ir iškirpęs prisiųskie.

Mano brolis Kazimieras Galinis 
paeina isz Kauno gub. Szauliu pav. 
Ligumu volos. apie 12 metu kaip 
amerike praszau atsiszaukt aut adre- 
so: (g?; o»)

P. Galinis
376 Hamilton st. Grand Rapids Mich

Mano draugas Jurgis Szimkus pa
eina isz Kauno gub., Raseinių pav.. 
pirmiau gyveno Worcester, Mass, 
isz tenai iszvaževo in Hoosick 
Falls, N. Y. o dabar nežinau kur jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

J. Povilaitis
17 Fox st. Worcester, Mass.

mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU 
MINIU LITARU. ISTORIŠKU ir MALDA-KNYGIU, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti si 
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 RAŠTAJ 
Beno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, si 

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

*iuo adresu: M. L WlLhEWICH. 115 W. MARKET Str.,Pfovidepce Sq. SCRANTON, PA.

Parduoda Szipkortes isz Bremo, 
Hamburgo ir Liverpool tiesog in

Piningus siuneziu grietai ir pigei o 
esmu po kaucije irne turite abejoti mano teisin
gumo. Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.

V. Lapinskas 
-:A«ENTAS:- ^5°

Szipkorcziu iii ir isz Europos 
Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto 

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

Pajieszkau merginos in sztora 
dirbt ne jaunesnes kaip i 5 metu, ku 
ri esą sirata arba kad neturi tėvo dar 
bas ant visados mokestis gera atsi- 
szaukyt ant szito adreso:

Jos. Abraczinskat
Shenandoah Pa.

Mano vyras Stanislovas Stankevi- 
czius paliko mane bu maža vaiku di- 
deleme varge, paeina iaz Suvalkų 
gub. Prienų para, szneka lietuviszkai 
lenkiszkai ir biski angelskai nedide
lio ogia, melinu akiu Juodbruvas, 
auksztos kaktos, kas apie jin dažinos 
tegul duoda žine ant adreso (gg o^) 

Mrs. D. Stankevicziene
618 Mineral et. Soranton Pa.

Mano pusbrolis Stasys ir Ignotas, 
pirmiau gyveno Worcester Mass o da 
bor nežinau kur jis past ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso: (^g oi) 

Mrs Czesnienie
East Liberty Sta. A. Pittsburg Pa.

Kelioleka poneliu netikėliu 
ėjo keliu, juokdamiesi isz die
vobaimingu kaimuoeziu kurie 
nuiminejo kepures priesz sto- 
vyla, kuris stovėjo prie kelio. 
Vienas isz jiu užklausė praej- 
nanezio kajmuoezio del ko tas 
stovylas Szv. P. Maryjos stovi 
prie kelio? Ant to kaimaotis 
atsake: “Ba czionais atsitiko 
stebuklas.” “U-gi kokis”— už 
klausė ezidijenezei ponulis. 
“Czionais vienas kvailis adga- 
vo savo protą, o buvo tokis 
kvailis, kaip ir tu ponaiti 
melskis czionais, tai gal ir tu 
adgausi savo protą”. Ponelis 
ant to nieko -tie atsake bet su 
nuleistom ausimis ėjo toliaus 
nuspjovęs.
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Gatavas Valgymui 1

, RUBRO Obuoliu Sviestas yra laikyti po ranka.
Jis gatavas valgiui. Jus tik turite atidaryti 

dėžutė ir iszpilti jin indant. Valgyk ji su duona 
ant pusrycziu,indek vyro dinerken pietumsir^vaikui 
užkandžiui;! vakariene-gi didelis ir [mažas mėgsta 
užbaigti, juomi. I
pirubro Obuoliu Sviestas padarytas isz szaldžiausiu obuoliu,

I ^gryniausio ctkraus, ir priprovu. —-i
* Jis gaidžiai skanus ir jum sveika. Jis yra vienu sveikiausiu 

valgiu, kokius galite duoti savo szeimynai. Uždarytas 
emaliuotose dežutese. Pirk viena sziandien. 10c. ir 25c.

: $1OO NAGRADOS
Crubro konservai ir raugintos daržoves yra absoUutiszkai 
gryni ir padirbti isz geriausiu produktu. - >• r
$100 duosim kiekvienam, kuris ras juose koki priemalsza

Qubro_ <
OBUOLINIS SVIESTAS .

IfiERAKSBSVEIKATA
Štai ko sergančiam reikia, gero daktaro, gera liekartu, o tuoj basi sveikas,

Ir drau- 
juos ne- 
vakaras 
vieną iš

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

Cor. 12-th & Carson Sts. Pittsburg, Pa 
(ixl----------------♦-----

Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvamjos. Užrnbežinis 
kapitalas $40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00

Mes priimame piningus ant paezelumo ir mokame po 
4-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in risis dalis 
svieto ir parduotame Laiva-kortias ant visokiu linija.

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

Kreipkitea su visokeis reikalais prie Musu Bankos per 
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu 
reikalus greitai, teisingai ir prideranczeL Piningu* 
ant paciedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi per 

Express Co. arba pacztini MoneyOrderi.

teip kaip daugybes sergančiu išgydė daktarai Philadolphios M. Klinikoj 
todėl kad čion nedaro experementu ant sergančiu, kaip daro be praktikos 

I daktarėliai; bet šiam Klinike seniai persitikrino geri daktarai darbuojasi, 
kurio pasekmingai, greit ir gerai visokias ligas išgydo ir teip-pat todėl gali 
Gerai iszgydyti, kad šitam Klinike, kiekvienam atsišaukusiam, 
užrašo ir duoda tikras liekarstas, kurios yra žinomos kaipo geriausios ir 
kurias tik mokslas ir gamta gali pagaminti, nors ir pargabentos iš toliausiu 
kraštu svieto. DŽIAUGIASI ŽMONĖS, turėdami Philadelphioj toki gera 

S Klinika, į kuri kas tik atsišaukia, apturi greita sveikatai pagolba, todėl lie
tuviai nereikalauja patekt Į,,gišeftmeikeriu” žydiškų slemezerniku rankas, 
nes šitam Philadelphios M. Klinike geri sent daktarai, teisingos liekarstos 
ir kiekvienam sergančiam atsišaukusiam užtikrinta sveikatai pagelba. 
Tas Philadelphios M. Klinikas paties gubernatoriaus legalizuotas.

Kad iš visur žinotu ur išsigydyti ir visada atrasti teisingą! 
nuo visokių ligų pagalbą kaip iš Philadelphijos teip ir iš tolimu vietų, tad 
pranešame per laikraštį, kad atsišauktu stačiai lietuviškoje kalboje, o išsyk 
apturės visokias rodąs ir geriausias liekarstas. pagelbą sveikatai ir neati
dėliojant išgydomi bus nuo: skaudėjimo kaulų, sąnarių, strėnų, krutinės, 
pečių, rankų ir kojų. Nesveikumo vidurių ir inkstų, žarnų ligų. Nusilp
nėjimo, sunkaus kvėpavimo, nervų, slaptų užsikrečiamų ligų. Blogus sap
nus, kosulio, širdies ir galvos ligų. TEIP-PAT MOTERŲ, skausmingas 
mėnesines ir visas kitas ligas, kurios tik atsiranda varginimui žmonių, 
lydome kaip šviežias teip ir užsisenėjusias ligas, nepaisyk kad tau niekas 
nepagelbėjo, neatideliok, bet atsišauk lietuviŠkaiK o busi išgydytu nuo vi
sokių 1 igų, kurios varginimui žmonių atsiranda ir yra išgydomos.

KAM mokėti didelius pinigus šundaktariams už be vertės pamiošto 
vandenį, kad Philadelphios M. Klinikas duoda teisingas, grynas, geras 
liekarstas už mažą atnajrradijimą, naujausio sutaisymo ir vartojant tikras 
gyduoles apturėsi reikalingą gero sveikata.

Perstok sirgęs kad gali out išgydyta, bet atsišauk nevilkinant prie:

The PHILADELHIA MEDICAL CLINIC, 
1117 Walnut St., • Philadelphia, Pa. 
Ateinantiems valandos: nuo 10 iki 4 popiet; šventadieniais no 10 iki 1 p.p.

Utarninke ir Pėtnyčioje nuo 1 iki 8 vakare.
Dr. Aleks. Browne, Vyriausias Daktaras.

Šitam Klinike tikrai tik moksliški diplomuoti daktarai gydo; ir vietoje 
didelių apgarsinimų duoda geras liekarstas, kurios išgydo sergančiu^ 

jra tai teisingiausias apgarsinimas.



PIGUS PARDAVIMAS
- ’•-••••• ■■■- ti.Į: - • - ■ • -

Isz priežasties kad neužilgio atlaikysime nauja
< i- - : , I V' ' ' ’■ ; ‘ ■

Vasarini Ta vora, pastanavijom iszparduoti vsa

Žiemiui Ta vora už labai numažinta preke idant 
; ! -

padaryti vietos del nanjb Vasarinio Tavoro.
■ ■■ H ;

Dabar yra gera proga pirkti Sju^ftarba Overkoti 

ir kitu žieminiu ąpredimu. Todėl ateikyte 

pasinaudoti isz szito pigaus pardavimo o sueze- 

dinsite piningu antkožno pirkinio.

W. RYNKEWICZIUS;
233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines.
— Tai ir Pavasaris prasidė

jo— naktis su diena susiligino.
— Ryto pripuola Apreiszki 

mas Szv. P. Marijos.
— Atejnanczia nedelia pri

puola net keturiu Jonu o tieje 
yra: panedeli Jono pustelnin- 
ko, utarnyke Jono kapistano, 
seredoi Jono su draugais, ket 
verge Jono Climacuso. Vi
siems vėliname sveikatos ir 
gero pasisekimo.

— Ponas Vincas Milauckas 
likos paskirtas per gubernato 
riu Notariuszu. Su visais rei
kalais nusiduokyte pas p. Mi- 
laucka kuris visame patarnaus.

— Ponas Jonas Alaburda 
vienas isz pasekmingu biznie
rių isz Minersvilles lankėsi pas 
ponstva Vin. Pajaujus.

— Pirkite sau siutą ant Ve- 
liku pas Refawiczia, pigiau ir 
geriau galima pirkti negu ki
tur. 138 W. Centre St. (ąo gę).

— Szimonas Czaneckis ku
ris apskundė anglekasiu Loka
lu No. 1500 už alga kada bu
vo mėsininku tosios szakos, pri 
davė da ir kitus kaltininkus in 
suda. Toji prova da neužsibai- 
ge-

— Praejta meta, Antanas 
Mockaitis isz Buckmautes ap
gavo Mariona Budginiene 
ant $5 ir da suteriojas pabėgo. 
Ana diena sugrįžo in Maha- 
noju su taja vilczia, buk Bud
giniene užmirszo apie Antana- 
nelio prasikaltima, bet - kur 
tau! Kada dažinojo buk Anta
nėlis sugrižo, davė žinia dedei 
o tasai kaltininką suėmė, tu
rėdamas pasirūpint 300 dole
riu kaucijos lig provai.

— Utarninko diena pribu
vo detektivai isz Easthamto- 
no, Mass, jieszkodami Kazimie 
rio Jenonio kuris perdure su 
peilu Frana Toneka, kada su 
juom susikivirczino. Tonekas 
numirė nog užduotu žaiduliu. 
Jenonis badai slapstosi Skul- 
kino paviete. Jenonis turi apie 
32 metus amžiaus, svėrė 140 
svaru, 5 pėdu ir 6 coliu augsz- 
czio, nusiskutęs, juodi plaukai, 
prie lenciugelio kabojo mažas 
križelis.

— Gyventojai ant North 
Main uliczios surado pundeli 
kuriame radosi moteriszkes an 
darokas ir apatines drapanos o 
toliaus nog tos vietos gulėjo 
“banetas”. Prie ko tasai pun
delis prigulėjo tai da nesusek
ta. Andarokas radosi baisiam 
padėjime ir kruvinas, apatines 
drapanos supleszitos ant szmo- 
teliu. Palicije daro sliectva.

— Vaikams siuteliai po 980 
lig $5 pas Refawiczia. Pas mus 
galima suczedint &3 lig $5 ant 
kožno siuto 138 W. Centre St.

(io SS)-
— Lietuviszka jaunumene 

privalo užsiraszyt kanoskait- 
lingiausia in lietuviszka atle- 
tiszka kloba nes tas ant giaro 
jiems iezejs o ir nepasens teip 
greitai, pliek tam pakials lie
tuviszka varda— bet tegul ir 
neužmirszta apie savo lietu- 
viszkas pravardes, nes isz pri- 
ymtu svetimtautiszku pravar
džių jokios naudos neaptures.

— Atėjo isz cenzuso bjuro 
suskaitimas gyventoju pagal 
Wardus ir teip: 1 randasi 5605 
gyventoju, 2 varde 2369, 3 var 
de 1434, 4 varde 1434, 5 varde 
4888. Isz viso Mahanojui ran
dasi 15,936 gyventoju pagal 
paskutini surasza.

— Szendien mokes Redin- 
go Co. Gilbertone ir St. Nico
las. Ryto Malianojaus aplinki
nėje.

— Arti Jacksono peczes ko 
kis tai vaikas 13 metu, kožna 
ryta ir vakara meldže nog an
glekasiu ejnancziu in darba 
duona ir mėsa Vaikas yra ap- 
driskias ir tvirtina buk gyve
na McAdoo o vėliaus tvirtina 
buk Szenandori. Y ra tai Lie
tuvis bet pravardes nedažino- 
jome.

Centralia. 1’11. Darbai 
| i'Usdi ai eina, ir uždarbei ge
ri, bet y-z kitur pribuvusiam 
darbas sunku gaut.

— -Orlis gražus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, ir visi sutikime gyvena.

Puritan, Pa.— Darbai 
anglių kasyklose, szuom tarpu 
labai slobnei eina, dirba po 2 
ir 3 dienas ant nedėlios, ir už
darbei maži.

— Szitas miestelis guli tar
pe dideliu kalnu ir giriu.

— Lietuviu randasi apie 25 
familijos, ir apie 25 pavienei, 
ir visi sutikime gyvena.

So. Superior, Wis — Dar 
bai slobnei eina, isz kitur pri
buvusiam, darbas sunku gaut.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis, ir visi sutikime gyve
na, tiktais isz tu vienas atsira
do žmogus apie 30 metu senu
mo kuris sužagejo 14 metu se
numo mergaite, dabar nabagas 
sėdi už groteli ir po kaucija 
600 doleriu.

Akivos Žinios isz Lietuvos.

Ant Pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Se

nas Ceikiu ir groser sztoras. 
Puikus popieru ir knygų szto 
ras. Gerai užmokama duonkep 
tuve. Teipgi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. (tpni į

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

TEISYBE.
Galima tikėt ka Mahano- 

jaus žmones kalbu, o 
’ ne ta ka nepažins- 

tami sako.

Siutai Ant Veliku
Del Vyru ir Moterių.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH, PA.
— Nuduodamas sergancziu 

Aleksandras Szlesta, 26 metu 
senumo kuris da buvo grino- 
rium, nes tik szeszis menesius 
kaip isz Europos, būdamas 
ant burdo pas Miką Konaski? 
taja diena ne ėjo in darba. Ka 
da visi iszejo in darba Alek
sas staigai pasveiko, atplesze 
kitu vyru kuparelius iszimda- 
mas 315 dolerius “iszrunijo” 
po velniu.

— Nedėlios vakara kada 
Adomas Andruseviczius ėjo 
Cherry uliczia likos per neži
noma ypata užmusztas szuviu 
isz revolverio. Keli vaikai sto- 
vedami ant kampo mete sniegą 
in praejgius, pataikindami vie 
na in galva. Tasai inpykias 
ant vaiko isztrauke revolveri 
szaudamas in vaikus nes szuvis 
pataikė Andrusevicziu in gal
va. Policije lig sziam laikui ne 
daseke kas tai per vienas ku. 
ris paleido nelaiminga szuvis 
kuris užmusze suvis nekaltai 
žmogų.

— Juozas Oskovskis mirė 
tomis dienomis nog žaiduliu 
aplaikytu musztineje \ asario 
18 isz ranku K. Slaszkio ir K. 
Givaszo. Abudu likos nuga
bentais in pavietava kalėjimą.

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

— Lietuviu didelis būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda, dau
gumas palinkę prie girtavimo.

— Oras gražus, iszrodo ant 
pavasario.

Columbus, Ohio — Dal
bai pradėjo po biski geriau 
eit.

— Oras labai atszalo.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis, ir visi sutikime gyvena. 
Vaikynai esą labai nuliūdę isz 
priežasties štoko mergynu, ja- 
gu isz kur pribūtu pora tuzinu 
tai gautu po gražu ir dora vai
kina.

‘77 Austrini, Pa— Darbai 
pradėjo dirbt po 4 dienas ant 
nedėlios.

— Lietuviu yra 2 familijos, 
ir pora pavieniu, ir visi sutiki
me gyvena.

Kas girdima lietuvoje.
Rusijos valdžia tai kaip ci- 

gonka taikosi visztas ūkininku 
paglemžt po skraiste nuduo
dant kad poteriaująs tai szioji 
buk ramybes szalei savo jiesz- 
kodama, taikosi prie nubaudi
mo laikraszczius.

Ir kaipgi ne jieszkot prieka 
biu, kad atnesza pabaudimai 
laikraszcziu iszdaveju, ir re
daktorių po puseptinto tuks- 
tanezio rubliu valdžios iždan. 
Užkraujant tokias sztriuopas, 
pelno valdžios iždas per meta 
78 tukstanezius rub. juka tai 
geras pinigas.

Inbaugytam viskas bužys. 
Kauno gub. Zarasu pav. ir 
Antazava atsilankė agronomas 
su pamokinimais žemdarbystes 
taip vadinant. Savaitiniai 
ūkio kursai. Kada agronomas 
Tūbelis pradėjo isz susirinku
siu užraszinet pravardes, tai 
žmones pabūgę, eme szaukt 
kad tai neramiu ciciliku vel- 
czion iszmislas kiti szauke, 
kad tik juos neužraszytu po 
ponais vėl prie baudževu ir 
eme iszbegiot lauk.Vienas beg 
damas lauk,! matydamas kad 
jo draugas pasilieka, nebėga, 
nustvėręs už apikakles tempt 
suriko: “Vincai kvaili begk 
isz czion, ba ponas užraszys ir 
bus baudževa”, prie tokiu ap
linkybių likosi tik keli apsz 
viestesni ūkininkai.

Isz Antazave atkelevo ūki
ninkas pakvietė agronoma in 
Dusetus, ten agronomas nuva- 
ževes rado žmones su szvieses- 
nems nuomonėms Dusetuose, 
laike kursus per 4 dienas, žmo 
niu paklausyt susirinko apie 
ik 100 ypatų.

Senas Kapsas.
Teisingas patyrimas.

Laikrasztije yra daug apgarsinimu 
ypatingai visokiu daktaru ir vaistu, 
bet skaitytojui sunku žinoti katras 
yra geras ir teisingas daktaras. Jei
gu skaitytojas žinotu apie teisinga ir 
gera daktara, tad laikraszczio pareiga 
jam nurodyti. Tarp tilpstaneziu ap
garsinimu laikrasztyje, tai yra viena
tinis ir kuriam galima pasitikėti Dr. 
Aleksander Browne, kuris yra su- 
predentu Philadelphios Medikai Kli- 
niko ir jo apgarsinimas yra musu laik 
rasrtyje, mat patyrėme szita tikra 
teisybe, kad Dr. Browne yra buvęs 
daktaru dviejose karese ir yra buvęs 
Amerikos Navyje— kariumene; yra 
tai užsitarnavęs daktaras gerais dar
bais ir už pasekmingus gydymus, da 
bar Amerikos valdžia, del Dr. Alek
sandro Bowne moka pensyja-amyra- 
tura, visa amži. Isz to galima žinoti, 
kad valdžia isz Washingtono, nemo
kės algos-amyraturos kokiam apga
vikui,— bet moka, tik geriems ir pa
rinktiems daktarams, kuris del ser
gancziu yra daug gero padaręs, taip 
kaip Dr. Aleks. Browne. Tokis dak
taras, kuris gauna nuo valdžios alga, 
tai jis ne žiuri, kad isz žmonių prisi- 
pelnyti ir tt., bet žiuri, kad žmonėms 
gero padaryti ir teisingai darbuojasi. 
Daktaras, kuris teisingai darbuojasi 
ir isz szirdies, tad visada jam galima 
pasitikėti kaip ir Dr. Alek. Browne 
kuris yra Philadelphies Medical Cli
nic, 1117 Walnut St., Philadelphia, 
Pa. kurie nori gali atsiszaukti, o ap
turės pagelba.

Nauji Velikinei Siutai.
Szimet pas Refawicziu piges 

ni ir puikesni negu pas kitus. 
Turime teip-gi naujus siutas 
vaikams prie pirmos komuni
jos. Pirkyte ežia o suezedinsite 
piningus. 138 W. Center St.

(i° zę).

DYDYS GYDYTOJAS 

Dr. Ig. Stankus M. D. 
Pabaigos medikaliszka mokslą Universitete 
Indianos valstijos, teipgi buvo miestavu dak
taru Indianapolis, Ind. katram turėjo did
žiausia praktika gydyti visokias ligas. 
Daktaras Stankus te:pgi pabaigė kvotimą 
New York Post Graduate School A Hospital 
katras yra didžiausias ir jau paskutinis did
žiųjų daktaru mokslas, ežia speeialiszkai in 
silavina daryti visokias operacijas ir gydyti 
lygonius serganezius su sunkiomis ligomis. 
Dabar kvleczla Serganezius pas save sakydamas: 
“Jaigu sergi, pribuk arba paraszyk pas 
mane, o busi iszgydintu.” Daug yni ligų 
katrų negalima iszgydint, bet toki serganti 
apturės pas mane tikra tautiszka irbroliszka 
rodą. Neįeik dykai metint sunkei uždirbtos 
centus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi
ningus inpulsi in sunkesni padėjimą. 
Serganti atsiszaukia pas mane atras teisinga 
daktariszka gydimą ir geresni pasistoravimd 
negu pas koki sveitimtauti. Kožnas kuris 
tiktai gydinsis pas mane suptas kad asz esu 
pabaigęs didesni daktariszka mokslą ir kad 
galu gerinus gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Pasekmingai Iszgįdytl Ligas 
rumatizmo, skaudėjimas szonu, sąnariu, kau
lu, streinu, kojų, pecziu, nuo visokiu kraujo 
ligu.užkreczeinu litiszku ligų, tryper.szankry 
sifilis, užkietėjimą ir nedirbima viduriu, isz- 
berima, nežejima ir augimą ant veido ir 
kūno visokiu spngu, dedervinių ir slinkimą 
plauku, galvos skaudejima, szirdies, inkstu, 
kepniu ir plaucz'u ligas, visokiu nervu ligas, 
neuralgija, drebėjimą sąnariu, greito supy
kime, negalima miegot ir iszgasczio, greito 
pailsimo, sunkaus kvėpavimu, perszalimo, 
slogu ir nusilpnėjimas sveikatos, visokiu mo
terių ligas skausmingu ir neregulariszku 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo.
Jaigu negalima pribūti asabiszkai tai para- 
szvkite o asz suprašo, isztirsu ir duosiu rodą 
o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. Ne 
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike, 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biednns Gydau Dykai! 
Turiu Specialiszka Diploma del 

Darinio Visokiu Operacijų
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszku ligų. Nereis kankytis ir 
būti ubagu visa tavo amži nes po operacijos 
gali būti iszgydytas už maža preke.
Iszgydau su operacija ruptura, apende-itis, 
vėžio skilvije, auganeziu akmeniu, visokiu 
skauduliu, guzu (tumore), kepeniu, inkstu, 
ir pusliu. Darau operacijas ant gislu, kaulu, 
nervu,smegenių, moterių ir vyriu gymdančiu 
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytaisau 
ir padarau sveikais. Del operacijų kvieeziu 
pas mane. Turi usavo locna narna arba 
ligonbuti (Sanitorium).

Dr. Ignatius Stankus M.D.
1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa.

CA 1 9 12 l,riesz P’ct-
I 9 lig 4 |x»piet.

Valandos j Ne<leliomis2-5popiet

Atyda.
Sena, visiems žinoma Lietu

viszka Banka, A. GrochoWski 
<fe Co., iszdave puiku knygini 
kalendorių 1911 metams, kuri 
dykai aplaikys kiekvienas at- 
siszaukiantis ant szio adreso:

A. Grocliovvski et Co., 
Bedford Ave. A Grand St., 
(cj) Brooklyn-New York.

Reikalaujame.
\ Kožnanl mieste Lietuviszku 
agentu del gavimo orderiu ant 
moterių ąpredimu, teip-gi sztor 
n nku ir pedloriu kurie norėtu 
imti orderius ant moterių ap- 
redimu. Musu fabrike galima 
gauti kanopigiause. Del agen
tu pristatome setnpelius ii’ ki
tus reikalingus daigtus. Raszy- 
kite Lietuviszkai ant adreso:

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

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
1117 Walnut St.. Philadelphia. Pa.

Iszgydo greit ir gerai vikokias ligas 
Vyru ir Moterų. Per laiszkus lietu
viszkai duoda, labai geras teisyngas 
rodąs. Rodyjame kreiptis czion 
visiems. Geriausi daktarai.

Ant Pardavimo.
Farma 30 akeriu, 10 akeriu 

iszdirbtos žemes o 20 girrios. 
3 ir puse miles nog Mahanoy 
City 1Į milos no Vulkano bre 
kerio. Gera stuba ir tvartas, 3 
karves, visztos ir geras sodas. 
Palaiduos p’gei. Atsiszaukyte 
pas: (f5 o))

Dr. Ilaverkost,
115 E. Centre >t.
Mahanoy City, Pa.

Skaitykyte ka sako Mrs. Sarah 
Lord nog W. Spruce ir D. ulyeziu, 
isz Mahanoy City, Pa. “Per keletą 
metu turėjau dieglus peczuose ir kar 
tais negalėjau pasilenkti nei nieko 
pakelti. Mano inkstai buvo labai nu- 
silpnėja ir visados buvau silpna ir 
nuvargus. Bandžiau keletą gyduo
lių bet nieko nepagelbejo, po tam 
dagirdau apie Doans Kidney Pigul- 
kas ir nusipirkau baksuka jin Timms 
aptiekoje. Jie man tuojaus pagelbė
jo ir apteko man palengvuma, todėl 
linksma juos rekomendavoju naudo
ti kitiems.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
po 50c. baksukas. Agentai amerike 
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo, 
N. Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans” 
ir neimkyte kitokiu.

fotografi i špilkas.

LjEiuviszAS Fotografistas
M. Varzinskas

205 E. Center St. Mahanoy City 
Puikei ir pige; 
nutraukė viso 
kea fotografijai 
Padaro didelur 
fotografijas iei 
maziuir indeds 
in reimuB. Id- 
deda 
jas ii

kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja poei- 
karetius. Parduoda visokee reimas ir LL 
Lietuvei su virei-minetais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoj 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro vis

, ^a kanojferiause o ir busite uzganndiot 
■inmA. Lietuvei pas Lietnv’

ANT PARDAVIMO.
Naudokite isz progos!
Eina ant licitacijos didele 

farma 98 akeriu žemes su daile 
gire prie to didele stuba su 11 
ruimais, vanduo atbėga in stu
ba kaip mieste, kluonas teipgi 
didelis, antras biski mažesnis 
ir teip visokį trobesei, prie to 
yra didele melnycze su 2 val- 
czeis ir su 4 girnom viskas va
roma su vandeniu arba garu 
ba prie melnyczios yra didelis 
boileris, 60 arkliu, parsiduoda 
visi gyvulei ir visokį padarai, 
kaip tai vežimai, žagres, ake- 
czios ir visos maszinos, jevam 
kultie, szienui pjaut ir t. t. tas 
viskas parsiduos 28 Mareli 
1911 mete 10 vai. ryte Roar 
siog Creek Locust Township 
Columbia County Pa. pas G. 
Martuza ant farmos norėdami 
dasižinot platesniu žinių pra- 
szau atsiszaukt aut szio adreso:

(io <-•!)• 
Jur. Martuza 
R. F. D. no. 1

Roaring Creek Pa.

Dr.Alexander O’Malley
- SPECIALIST AS— 

Nerviszku ir Kronisku Lygu.
Asz Gydau

Ruptura- yf \
Be peilo ir / .FrlQSrrHSX \ 

be operacijos. / jaRKroSĮ '
Varlkocelc— I z*
Be skausmingu į '

daktariszKii I I
budu. \ /

strlktura— N_
Be peilo ir 

dideliu skausmu

Užtrucinla Kraują be miniraliszku 
mikstūrų arba povojingu gyduolių.
Putrotijima Nervlazkuma Ir SlaptlngON Lygos, 

Be pavojingu gyduohu.
Visa iszaiszkinima apie mano budo gydimo 
paduodu tiems panorės žinoti.

Dr.Alei.mHey
158 S. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai irLenkiszkai susikalbama 
ir susiraižoma.

Farmos-Farmos.
Sztai proga ingyti farma tarpe 61 

Lietuviu farraeriu. Szitoi kolonijoi 
susiorganizavę I’kiszka Draugyste 
palengvinimo ūkininkavime ir susir
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita 
kolonija randasi Mason ir Lake pa
viete vekarineme kraszte Michigan 
valstijoj prie Miczigan ežerio. Arti 
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie 
4 geležinkeliu, daugybė czisto van
dens, upeliu ir žuvingu ežeruku. 
Szitoi kolonijoi turime ant pardavi
mo del tukstaneziu farmu geros že
mes, del visokiu jevu, daržovių, so
dams, pievams, gyvuliu ir pauksz- 
cziu auginimu, gali pasirinkti kokios 
žemes tik nori pigei ir ant lengvu 
iszmokescziu. Prekes nog §10 lig 
§25 už akeri žemes. Norintieji pirk
ti raszykite pas mane, asz pats gyve 
nu ant tu farmu. Adresavokyte.

(gĮ ounf o)) 
Anton Kiedis,

Peacock, Lake Co. Mich.

Ant Pardavimo.
Kotelis su laisna’s

Namas ant trijų laiptu auksz 
ežio, yra sale ir gali but 
laikomi mitingai namas turi 
50 pėdu ploczio teipos-gi di
delis sztebelis, ir ant 4 famili- 
ju stubos ir žemes ne toli 2 
akerei, medžiu 200 visokio 
sztamo, vasara ant parko ne 
toli nog ezionais buna laikomi 
piknykai, labai linksma ir gra 
ži vieta parsiduos pigei isz 
priežasties locninykas važuoja 
ant farmos kas norėtu pirkt 
tegul raszo ant szio adreso:

(6Č
Jno Kasputis,

Box 22 Rainerton. Pa.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
B. Ragažinskas pargabeno visokiu 
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu. 

, Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio. Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

B. RAGAŽINSKAS
54-56 N. Main St., 

Mahanoy City.

Lietuviszka
Likeru Kjautuve,'

Teisingai Lietuviszka Krautuve Gerymu 
:Kur ixalit gaut vlNokiu:—

VYNU IR LIKERU
Mus Sznapsas yra pripažintas geriau 
sės ka galit gaut už tuos Piningus.

“OLD BIRMINGHAM CLUB”
$1 kvorta. 6 kvortos u>. $5.

“O.B.C. Pure Rye” 
75r. kvorta.’’ G kvortos u>. $t.

Užkviecziam visus idant aplankytu 
musu krautuve; atsiuskit mums justi 
adrisa, tai mes prisiusi m jums musu 
Katalioga ir Prekes.
Raszykit gromatas in mus kaip galit 
Lietuviszkai, Lenkiszkai, Ruskai ar 
Angelskai, Siunczent orderi, siųski, 
sykiu ir piningus; Money Orderi, 
Registravota laiszka.

Zoeller & Strawinskas
1807 Carson Street

Pittsburg, Penna, t »pr

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

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kilu gėrimu. Ateikyte dabai 
priešu laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyti’

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

ROSISZKAI-/KERUONISZKA LINIJA 
Vienatine be persedimo tarp 
Amerikos ir ktepojaus | Knsijos|. 
(Russian American Mail Steamers) 

Ruski Pacztavi Laivai iszėina:
LITUANI V 25, Kov» 1911
RUSSIA 8. Balnildzio ” 
KURSK 22,
BIRMA 13, Gegužio ”

Tiesog in Libava, apleidžiant Rvtterdama.

Prekes Laivakorczlu (Szipkorczlu):
In Roterdama. In Liepoja.
$33.00 — iii. Pagerinta — $40.00 
į43."0 — II. Kliasa B — $50.00 
$50.00 — II. Kliasa A — $60.00 

...Isz I.iepojaus in New Yrorka...
I. Kliasa $62.50
II. Kliasa $57.50
III. Kliasa $43.50

Apart visko keliauninkai (emigrantai) 
II1. K basos moka $4.00 taksu paskirtu 
Amerikos valdžios.

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

New York, N. Y.

Kiitaliogas Dykai
..Visokiu..

Muzikaliszku
Instrumentu, 

ypatingai:
Puikiu

Armonikų
Drukavojlmui Gromatas Maszlnellu

Lietuviszku Knygų 
ir kitokiu Daiktu.

Prisiusk savo adresa ir 2c. 
paežio ženklą, o katalioga gausite 

‘dovanai. Adresas:
M. J. Damijonaitis

812 33-rd. St., Dept 2. Chicago, ITI.

Didžiausia Lietuviszka 
Aparatu Dirbtuve 

Amerikoje.

Godotinoms Tautiszkoms ir 
Bažnytinėms Draugystėms iszdirbanie 

Karūnas, Amerikoniškas Vėliavas. 
Sarpas, Juostas, visokios ruszies, 
auksinius ir metalinius ženklelius 
Uniformas, Kepures ir Marszalkoms 
parėdus. Adresuokite sziteip: 
T. 1. Audruszevicz & Co. 
1421 DivisionSt., Chicago, III.

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 5^ 
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
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Yr.

Nauji Pavasarinei Karpetai.
Bovelninei Matresai po $6.50.
Geležines Lovos po $3.75.

Misingines Lovos po $15.00.
Visokl Daigtai parsiduos pigiai del greito pardavimo. - 
Geriausias Kukninis Peczius yra Keystone. Vis' ji gire.

l I I r\. I /X. rs. I Mahanoy City, Shenandoah
LJ I I >1 /Al Mt. Carmel, Landsford.

MERCHANTS BANKING TRUST CO. |
—» ...MAHANOY CITY, PA... fe

Po priežiūra Penusylvanijos Valstijos Bankinio^ 
■Aft Departmento, Peržiuretas per Valstija du kartu 
^Mfmeto. Penusylvanijos Valstija turi audėja piningus 

amusu banke.
ęfb Pinigus skoliname ant pirmo morgiezio. R|J 

Procentą mokame ant sudėtu pinigu
jv Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai,Ri 

Lenkiszkai, Slavokiszkai, Rusiszkai, Vokiszkai ir^Jį 
’’Tf Angelskai. JLb

Banko turtas isznesza ant700tukstacziu doleriu vertes. JW
Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes 

^"mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke»>

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

MICHAEL GAVULA 
JOHN HORNSBY.

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

RYNKIEWICZ.
ANT. DAN18AVICZ.
CHAS. F. KAIER 
JOHN J. MEYER 
CHAS. L ADAM. 
CHAS. BURCHILL,

Al ■

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS-^g
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Ąpredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti, Szitas Ta voras susideda isz Naujausių Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del 
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu, 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti.

.. _ HlnLn ( Fas mus dirba Lietuvaites, 
ih |T E j 122 W. Center Str.
JU U1UUU I Mahanov Citv. Pp

I UNION NATIONAL BANKAS
į ; ; MAHANOY CITY, PA.
T CAPITOL STOCK $126,000. SURPLUS ir PROFITS $800,OOOi

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

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

nepaisant ar mažas ar dydelis.
VYRSZININKAI:

| į Harrison Ball Prezidentas
į F J. NoonanVice-PrezideiT 1’ J. NoonanVice-Prezidentas.
I ha W. Barnes Kasijerius.
L . .Į .......... ,

BANKO ADYNOS:
9 ryte lyg 3 popiet 

Subatomis
9 ryte lyg 12 ad.

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

Kantoras Rankinis 
Visokiu Linija.

IV AFf KCY CITY, PA

Didžiause Lietuviszka Agentūra, 
ir Pardaviste Szipkorcziu ant

323-235 VI. CEMF E ST..
Parduoda Fzipkortes ant visokiu drueziautu 

ir geriausiu Laivu. Siuucze Piningui io visas 
dales Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie 
• urie p< r mus siuntė apie tai gerai žino.

Iszdutda Dostovierene del tu ka nori savo 
dali Lietuvoje kam pavesti.

Del Draugysczlu pristatau pulkes Szarfas.
Juos'as, Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir 1.1, ‘

u kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu,
■ iningus ir L L, raszykite pas maue o apla - 

kydte teisiuga atsakyinft.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotns 

Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo, 
gjdime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Tretinius 
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* 
L'žsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu.

Reikale raszykite ant adreso
nn VAI CD ^38 Penn Ave , Pittsburg, Pa.
Ulii KULlII Adinos: 9iki 5 vakare. Nedeloj nog 9iki 4|»opiet.

Vertelgyste egzistuoja 14 metu.

Daryk Savo Leonus Gėrimus Namie
ialite pafs nam e padaryti bile kokias arielkasnr gėrimus, suczelant 

•0 procento pinigu, su pagialba “ZANOL”
Be Dlstllacijo SjVJSuo. Be Aparatu!

lėrimai pudarvti su “Z AIM AL” yni gardas ir czisti gvarantiti |>er 
jier Randa po S’o.22115A. , Aplaike auksini metlela ant Colmnbia
Ekspozicijos. Tuk tanizei užganadytu kostumeriu.
Szeszin (G) Pilnu Kvortų Gėrimu už 81.00.
Arba nž $1 prisiusime tos medegos isz katros gulėsite pasidaryt sau •' 
kvortų gorimu. Trk paraškykite kokius reikalaujate, Scotch.ar Rye, 
Brandv, Bourbon, Konines, Irish Gino, Peach. Obolines ar inaiszitu 
ir kitokiu. Už $1.50 gali padaryt 12 kvortų, už $2.80 net 24 kvortų. 

______________ Pin gus sugražinam adgal jaigu nepatiks. Siuskite ųpiigiis szeditn ir 
| pniszyk Kau prisiųstame knyga dykai katroj apraszo istorija ir paslėptas areilku ir gėrimu. 

Universal ImpoitingCo

jf! jvin

596 Universal BĮ. nr.nCb>

Cincinnati, Ohio.

VV. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS*--

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

520 VY. Center St. Mahanoy City

K. K0NEWK0
UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
98 Main St, Ashley, Pa.

-----o-----
Puikiause užeiga del Lietuviu ir 
svetingiauses priėmimas uel visu.
Arielkele, Alus ir Cigarai tinkame 
karalui. Sale del zobovu ir mitingu.




