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Pottsville sude užsibaigė to
mis dienomis iszriszimas kas 
kiszasi parapijos Szv. Jurgio 
Shenandorio apglobeju. Sztai 
slidžios Broom, Shay ir Bech
tel, nusprendė sekanczei: “Glo 
bėjai ne turi jokiu tiesu kisz- 
tis in veikalus Kun. Kamins
ko iszpildime jiojo dvasiszku 
reikalu, globėjai ne turi tiesa 
rinkti deezimtuku prie duriu 
ir iszdavineti pavelinimus ant 
palaidojimo numirusiu. Pinin
gai aplaikomi už pardavimu 
lotu arft kapiniu turi būti su
dėti ant ranku parapinio ka- 
sijeriaus ir kitos paszalines in- 
ejgos. Visi kasztai užlaikymo 
parapijos turi būti apmokami 
per parapini kasijeriu o liku 
šie piningai turi būti sudėti 
ant ranku kuningo. Kasztai 
užvedimo proves turi būti ap
mokami per skundikus— glo
bėjus.”

Senoveje priesz ] 
szimts metu, Lietuvoje 
inejas paprotys loszti kortomis 
kiksą liruzbarda, savas mostis 
ir t. t. dabargi ypatingai Pili 
ladelhhijoj inejo in pat roti be 
viaik visiems loszti kortomis 
teip vadinama pinakli.' Tas 
grajus pavilioja senus ir jau
nus ir yra nekaltas nes nesilyti 
pinigu.
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Philadelphijoj Laisves Kliu 
bo Teatraliszka Grupa rengia 
loszti viena isz svarbesniu isz- 
toriszka perstatymu Keistuti. 
Perstatytoj ai, lekcijas jima se- 
redomis ir nedeliomis saleje 
Laisves Kliubo 943 S. 2nd St. 
Sale teatrine jau nusamdyta 
už 125 dolerius, loszimas bus 
22 diena Gegužio.

Philadelphijoje yra apie dvi 
da teatraliszkos gruputes, bet 
tos toli prie tokiu perstatymu 

‘ prieit negali, nes ant iszdavi- 
ino tokiu kasztu rizikuot, bi
josi, o szi L. Kliubo Grupa, 
pasidras na be baimes prie to
kio loszimo, kad Laisves kliu- 
bas ja paremia ir visus kasztus 
duoda nežiūrint ant laimėjimo 
arbapralai mejimo.

1800 “grinorku” dingo.
Indianapolis, Ind.— ‘ Asz- 

tuouioleka szimtu jaunu mer
ginu dingo nežiue kur kada 
apleido kastelgardė ir pasūdy
tos ant trukiu ejnancziu in 
Chicanja ir kitus miestus in 

! Westus in laika puses meto,” 
teip kalbėjo panna Grace Ab- 

I bott isz Chicagos ant susirin- 
I kimo “Young Women’s Chris
tian Association” (Jaunu mo- 

i teriu Krikszczioniszkaa Susi
vienijimas) kada buvo kalba 
apie prižiūra jaunu merginu 
kurios pribuna in Amerika, 
mierije užbegimo kupeziams 
gyvojo tavoro ant gabimo jau
nu grinorku in savo szetonisz- 

I kus tinklus.— Kur tosios mer 
J.B. Livingston, Ill.— Juk ginos dingsta tai neisztirinejo, 

Rasztas Szventas ajszkei raszo bet tik tiek yra žinoma, jog 
buk: “Dievas sutvėrė žmogų Į gavosi in urvas paleistuvystes 
ant pavidalo savo” i 
galima kitaip tvirtint? Po tei
sybei, ne kurie “iszmintingi” 
tvirtina, buk žmogus paejna 
nog beždžionku bet kožnas i 
žmogus su sveiku protu tam 
užgina ir iszjuoke toki pripa
žinimą. 2) Tokia žiburėlis api 
koki tamista raszai, yra dau-

Isz tilpusiu “Tevyneje 
sivienyjimo L. A. kuopti nu-. 
tarimu regima, kad konstituci
ja turės būti laisoma. Kas žin 
ar tiktai neszluos 26 seimas 
lauk visus jubilejinio seimo 
nutarimus.

A. a. kunigas Petras Abro
maitis mirdamas nepaliko joki 
tastamenta paraszes kam jo 
turtai paskiremi. Regisi kad 
dalis jo turtu teks ir valdžiai. 
Apsirgo kada jisai, jo brolis 
buvo pasiūlęs jam tastamenta 
pasiraszyt, bet jausdamasis 
sveikesniu nesirasze, toliaus 
kada liga asztrei sugriebė, tas
tamenta padaryt jau buvo vė
lu ir likosi teip.

giau niekas kaip gazas iszej- 8Utj4i#j

ir kaipgi Geide užinuszt motina 
idant prisisavint patėvi. 
Chicago.— “Turiu užmusz- 

ti savo motina, nes esmu labai 
insimilejus in savo patėvi, ku
ri geidžiu turėti tik del sa- 
vias.” 

Teip 
na, 20

nantis isz gylumos žemes kuri 
negalima matyti dienos laike 
tik nakties.

Miss M.J. Hartford, Conn.— 
No, it is not compulsory. You 
are certaintly in a cumberso
me and siccative position. Do 
not despair. Write often If 
you cannot write Lithuanian 
express your thoughts in En
glish. It makes no difference 
to us we are proficient in both 
languages.

B.N. Wilkes-Barre, Pa.— 
Acziu aplaikem, savo laike 
patalpysim.

Su pabaiga menuo balan
džio, pasirodė linksmos dienos 
szio pavasario, padžiugo net 
visi augalai.

“Tėvynėj” rado dali straips
niai 7>agaro to pat kurs anuo
met Susivienyjitua L. A. siun
tė gyvent ant Marso.

Žagaras savo straipsniais 
margina referendumą ir pipi
rine Dzūką už užgavima socia- 
jalistu.

Socializmas susideda isz 
žmonių, tautiszkumas, demo
kratizmas ir kitos partijos yra 
su žmonėmis, o jeigu žmones 
daro klastas kaip partizantai, 
darbas blogas apterszia varda 
ners jisai but gražiausia.

Nesuprantama kodėl *eip. 
In Susivienyjimo L. A. urėdus 
renkami vyrai per referendum, 
blankose pažymėta buvo prezi 
dentas ir apekunai kasos, bet 
svarbesnes vietas užimanti ka
po redaktoris ir administrato- 
ris, visai prie referendum ne
praleista. Jeigu invyko refer
endum, tai žiūrint turėjo 
rinkt ir ant minėtu vietų vyrus 
per referendum. Kodėl teip—■ 
sunku žinot?! Redaktoris Vi- 
dikis žiūrint neprasikaltes nes 
jam prasikalst neleidžia cenzū
ra, o dabar atmestas.

suszuko Helena Vro- 
metu senumo prieszais 
su savo patėviu Juozu 
kuriuos apskundė Ag-

i ?

Daina Ickaus Szvindlerio.
Ira saule, buna viesule, 
As milu tam savu Ružele. 
Milu jiam isz visu szilu. 
Perdursze savi net su ilu....
Norints ant tam szuni reke uže, 
Bet tai ne ira tam mano Rože, 
Kad ir yra ruda ir nosis užriesta 
Tai per mani nie apleista.
Milu menuli menesi mojui, 
Milu važinėti tramvojui, 
Milių spausti tam Roži mano, 
Ba gerai giszefta iszmano.
Kalejturi szunu kaip szaszlavu, 
Beždžionkus ir turi tam vaiku, 
O as su Rožium ir turėsiu, 
Kaip Mahanojui bizni uždėsiu. 
Visus gojus apgaudinesiu, 
Supuvusi tavora pardavinesiu, 
Oj, giszeftas bus fain! 
Ir gyventi su Rožių main!

TRUPINELEI.

Austrijoi randasi aukso 
10,000 doleriu. Bet kurant

tas auksas yra paslėptas
* Chicage terp advokatu 

randasi 42 murinai.
* Georgio fermeris iszvare 

16,000 doleriu auksiniu pinin
gu. Kaip rodos, tai vagei už
kasė ir neturėjo laiko paymt 
ar gal neatitiko tos vietos.

* Londone ne senei buvo 
veseile o visas pulkas jojo rai
ti in bažnycze ant szlubo. Bu
vo tai visi isz augsztesnio gy
venimo.

* Vokietijoj ant 1500 žmo
nių yra 3 daktarai; Suv. Stei- 
tuosia ant 600 žmonių pripuo
la du daktarai.

* Suv. Steituosia gyvena su 
virsz pustreczio milijono Fran- 
euzu.

* Ant viso svieto randami 
662 milionai aviu.

Vrona, 
nieszka Vroniene, motina Hele 
nos 37 metu senumo, nes skun 
de jieje, buk Helena su Juozu 
jiaja baisei sumusze ir apsiej- 
tinejo su jiaja nedorai ir bandė 
iszvaryti laukan isz namu.

Sudže nubaudė Helena ant 
! $25 ir kasztus, ir patėvi nu
baudė ant $50 ir kasztus. Už
baigdamas prova, sudže atsi
liepė in Helena: “Chicage ran 
dasi daugybe jaunikiu del ta- 
vias, o jago sau viena ne sura
si, tai duok man žinia. Pabu- 
eziuok savo motina pakol ejsi 
atsedet bausme.”

Helena dirstelėjo su dydele 
neapikanta ant savo motinos, 
bet tuo atsileido ir karsztai 
pabueziavo, po tam likos nu
vesta in kalėjimą. Motina su 
duktere apsiverke priesz at
siskyrimą.
Sniegus ir viešu los.—

Trukę! palove ėja.
Norfolk, Neb.— Nebras- 

koja, South Dakota ir Wayo- 
ming steituosia praėjo sniegi- 

' nia viesulą panedeli. Nog sze- 
sziu lig szesziolika coliu pris- 

' nigo.
’ — Gregory, S. D.— Pasa-

žierinis trūkis ant Chicago and
’ Northwestern geležkelio turė

jo sustoti ėjas isz priežasties
i dydelu pušniu.

— Kansas City, Mo.— Ne
kurtos dalis stėitu Missouri) 
Kansas, Nebraska ir Oklaho
ma grodusai nupuolė 50 lipš
niu žemiau. Szaltis gana smui
kus.

— Lacrosse, Win.— Milži- 
niszka viesulą, kuri praėjo pro 
czionais padare bledes ant 
$30,000. Namai likos iszvers- 
tais, ledai iszmusze daugybe 
langu ir t. t.
Žveriszkas apsiejimas 

motinos su sūnum.
Buffalo, N. Y.— Priesz au

džia stojo ana diena 30 metu 
senumo Katre Ciesliene, ap
kaltinta už sumuszima savo 8 
metu senumo sūneli Antana ir 
sulaužima keliu kaulu. Vaiki, 
neli turėjo nuvežti in ligonbu- 
ti.

Palicijantas ejdama? pro 
malkinyczia iszgirdo dejavi
mus. Inejas in vidų rado ne
laiminga pusgyvi su iszlaužta 
ranka, perkirsta galva ir visa 
sukruvinta'o kūnas visas pa- 
melinaves.

Norėjo priversti savo pa
ezia ant vedinio paleis- 

tnvingo gyveninio.
Philadelphia, Pa.— Apleis

ta per savo vyra, už tai kad 
jaja norėjo priversti prie ve
dimo paleistuvingo gyvenimo, 
pati Emilo Plebano, gyvenan
ti po No. 181 West Glenwood 
Str. likos surasta per savo kai 
mynus pusgyve nog 
priek tam ir keturis 
verkenezius duonos, 
tam Plebaniene tikisi
gio pagimdyt penkta kudyki.

Motere su aszaromis pasako
jo pribuvusiam daktarui savo 
liūdna gyvenimą su pagialba 
tlumocziaus:

“Mano vyras tankei mane| 
prispirinejo idant vestau pa-! 
leietuvinga gyvenimą ir tokiu 
budu uždirbtai! ant jojo užlai- 
kimo, nes niekados nesutikda- * 
vau ant jojo prispirinejimu ir j 
už tai mane ir vaikus apleido. 
Kur jisai randasi tai nežinau. 
Dirbau pakol galėjau o kada 
paloviai!, insiskverbe in muso 
varginga gyvenimą vargas. 
Pa daviau viską, kas davėsi 
parduot ir tokiu budu per ko
ki laika maitinausi su vaikais: i 
vėluk numirt isz bado ne kaip i d 
parsiduoti su dusze ir kunu 
usz kelis dolerius ne kaip ves
ti paleistuvinga gyvenimą prie! mara, sekretorius ir kasijerius 
kokio geide mano vyras mane 
priversti.”

Paszelpine 
vargszu rūpinasi 
serganezia Plebaniene kuria! j Namara ir Ortie E.

temimas dinamitieriu. 
_____

Visas svietas nus'stebejo 
aJesztavojimu Jono J. Mc Na-

M-J Ak. . A. k v«o kk kk U-llJ * A 14 .5
Įaiiguves “International As- 

| siteiation of Bridge ant Struct- 
drauguve deli'll Lon Workers” teip-gi 
ii vaikais ir į arjęsztavojo jojo broli Jamesa

■ Mg
Manigal už tai kad eme daly
bas suardime dinamitu spaus
tuves “Los Angeles Times” 
praejta Oktoberio menesi, kur 
tiek daug darbininku pražuvo. 
Detektivai kurie aresztavojo 
kaltinykus užmetineje jiems, 
buk per jiuju instengima likos 
iszneszti in padanges daugeli 
fabriku tureziu namai ir kitos 
ženklivos vietos, padaridami 
per tai bledes suvirszum ant 
$3.500.000 o 112 gyvaseziu 
pražuvo. J. J. Mc Namara li
kos aresztavotu Indianpolui 
kur randasi sodiba unijos. Pas 
Mc Namaros motina Tiffin 
Ohio, detektivai rado skrine 
dinamito senam tvarte ir ki
tokius innagius del iszneszimo 
in padanges namus.

Pirmutinis paveikslas yra J. 
J. Mc Kamara, antras skrine 
su 400 szmotu dinamito o fre
ezes, senas tvartas kuriame 
dinamitas buvo paslėptas. Už 
suėmimą niekadeju miestiszka 
valdže paskyrė $500.000 do
vanu.
Pardavė paezia burdin- 

gieriui už 2 centus.
Durya, Pa.—Kokis tai Len

kas pardavė savo paezia bur- 
dingieriui už du centu. Vaka
re burdingieris iszgujo gaspa- 
dori irz stubu liepdamas jiam 
pernakvoti tvarte.-Ant ryto
jaus gaspadoris sugrįžo su 
verksmu in stuba ir melde bur 
dingieriaus idant jiam sugra
žintu paezia, duodamas szimta 
doleriu. Kupczista ant to už
sibaigė, jog burdingieris suti
ko ant szimto doleriu, sugraži
no gaspadoriui paezia, perpra- 
sze savo paeziule ir vela užži- 
dėjo sutaiką.

ketino locninykas stubu szia 
nedelia iszmesti laukan.

Toki rakali, kuris priverstu 
savo dora motere ant vedimo 
gėdingo gyvenimo, privalo bū
ti pakartas ant pirmutinio te
legrafinio stulpo.

l’asikcliniiis Meksike 
platinasi

Douglas, Ariz.— Žinios isz 
Meksiko skelbe buk pasikėli
mas platinasi po visa Meksika, 
pasikelelei ne nemislina pa
jauti kariaut už luosybia. Ap- 
linkineja Sonora, meksikonisz- 
ki razbaininkai nužudė tūla 
Amerikoną su jio paezia mie- 
rije apipleszimo.

Terp randaviszko vaisko o 
pasikeleliu atsibuvo smarki 
musztine La Colorado, ant 
abieju szaliu pražuvo kelioli
ka Žalnierių

Norints randas stengėsi pa
daryti sutaiką, bet lig sziam 
laikui nieko pasekmingo nenu 
sprendė o tuom kart pasikele
lei plieke savo prieszus kur 
tik suvejna.
10500 inekanikn 

straikuoje.
Pittsburg, Pa.— Be jokios 

žinios, 1500 geru mekaniku 
pamėtė savo darbus fandrese 
Pennsylvanijos geležkelio. Tie 
je mekanikai uždirbdavo lig 
$115 ant menesio, nes priežas
tis straiko yra, praszalimas 
draugu be jokios priežasties 
kurie prigulėjo prie unijos.

New York.— Atsibuvo ežio 
nais szeszios parodos straikuo- 
jeneziu darbinyku —9000 ma- 
szinistu, kurie provinasi asztuo 
niu valandų darbo. Darbdavei 
tvirtina, buk jokiu unistu ne 
priyms prie darbo. Jago ne 
aplaikis 8 adynu darbo, tai su 
stos dirbti 200,000 darbinyku 
New Yorko distrikte.
Ugnis padare milžiniszkas 

Medes-
Banger, Me.— Ugnis kuri 

pakylo panedelio diena czio- 
nais padare daugiau bledes, ne 
kaip isz pradžių tikėjosi. Pa
gal žinunu apskaitima tai ble- 
ae’ daejs lig $6,000,000; su
degė 285 namu, 100 bizniavu 
vietų. Vaiskas sergsti degu
sius idant vagei neapipleszi- 
netu.

Isz Ro sijos, Lietuvos

nu
nes
ku

Malduti mis apvogtas, 
“skryne pakajaus” 

iszvogta.
Jeruzalemas, Palestina. — 

Angliszki arkiologai iszvoge 
isz maldnamio Omar, kuri Ii 
kos pastatyta “skryne paka
jaus,” kodylniezia ir kitus se- 
noviszkus užliekus kurie pri
gulėjo prie tautos Izraelaus.

Kada gyventojai apie tai da 
žynojo, pakylo sumiszimas ir 
dydele neapikanta prieszais 
Anglikus.

Permaina kiitlykiu — Tik 
dabar iszejo ant virszu.
Kremencziuge, iszejo tomis 

dienomis sekantis nepaprastas 
atsitikimas.'

Vienuolika metu adgalios, 
turtingam kupeziui girriu ži
liui Rudkinui gyme sūnūs, ku
ri reikėjo atiduot momkai, nes 
pati Rudkiniene labai sirgo ir 
ne turėjo krūtyse kudykiui 
maisto.

Po pasveikimui, motina 
važiavo atlankyt kūdiki, 
paregėjus keliu menesiu
dyki, kuri jiai parode, tvirtino 
buk tai ne josios, bet svetimas. 
Viena momka ir josios gymi- 
nes stojo ir tikrino priesz Rud 
kiene, buk tai josios kudykis o 
motere tam ir intikejo.

Kada kudykis paaugo, mom 
kai puikei I užmokėjo, paėmė 
pas save ir augino kaip locna 
sunu.

Praejta nedelia, kaip dane- 
sza maskoliszki laikraszczei, 
pas rabina Kremenczuge atėjo 
kokia tai židelka ir su aszaro- 
mis apsakė sziteip:

‘ Priesz 11 metu pagimdžiau 
kudyki labai silpna ir ligūsta, 
o kad jau keletas mano vaiku 
numirė, tada prikalbinau ma
no sesere, momka Rudkinu, 
idant man duotu jiuju kūdiki 
ant auginimo, o mano atiduo
tu del Rudkinu, kurie, kaipo 
žmonis turtingi, gales ižgidint 
mano sūneli ir užlaikyt prie 
gyvasties, ba pas mania butu 
tikrai numirias. Sesuo teip ir 
padare, kaip asz prisakiau. 
Abudu vaikai ir szendie gyvi, 
tiktai sūnūs Rudkinu yra bied 
nas, ba ne galiu visko duoti, 
esmu pati varginga, o mano 
vaikelis turi visko invales.

Dabartės numirė mano vy
ras, o sūnūs Rudkinu laikyda
mas jin už savo tikra tęva, 
meldžesi kas dien už jio du- 
szia, o tuom laik mano nebasz- 
ninkas pats man per sapna kas 
nakts rodosi ir baudže, idant 
jiojo tikras kudykis melstųsi 
už jin o ne svetimas.”

Motere, graudžei verkdama 
melde rabino, idant nog tos 
kankes jiaja atluosuotu kuri 
jia baisei vargina.

Rabinas nusidavė pas Rud- 
kirius, apsakė visa atsitikima, 
o paskui stojosi tas, jog Rud- 
kinai paėmė ant auginimo abu 
du vaikus. Akiviausiu vienok 
yra tas, jog tuodu vaikynai, ne 
turi jokio pririszimo prie savo 
tikru motinu, tiktai prie tu, 
prie kuriu iszaugo.— O gal 
pripras in laika.

Susivienyjimo L.A. konstitucija del 
ko paasztrinta ir dabar suirute.

--------  I
Diena 28 Balandžio viename , 

mieste vakarolaike,susidurebe 
eidami tautininkas su ex cicili ■ 
ku. Tautininkas po dienos dar , 
bo buvo nuilsės, o ex c'.cilikas . 
sirguliuojentis, nes kaip nusis
kundė stipru szalti pagavės ir 
pora dienu net lovoje gulejes. 
Jiedu kartais būdavo pasigin- 
czija vienas už tautyste kitas 
gi už socijalizma, bet pyktis 
niekad. Pasisveikinę vienas ir 
antras, nusiskundė kad pavar
gę užeje kneipon, vienas stiklą 
eme alaus, antras kokio ten 
vandenio ir ’vede sau kalba; 
besikalbant priėjo prie klausi
mo link Susivienyjimo L.A. 
suirutes ir teip:

Tautininkas:— Szimtas kni- 
peliu dievaži kas dabar darosi 
tame Susivienijime tai apsau
gok Dieve! Suspenduotu pilna 
“Tėvynė” ir kas žin ar liksis 
prie tos dimuos konstitucijos 
nors puse sąnariu ?

Ex-Cicilikas: — Liksis arba 
nesiliks, bet kad 'viskas greit 
susitvarkytu sunku tikėti.

Tautininkas:— Visa betvar
kei striuna tempe jau nuo se
niau cicilikai ka liudija aisz- 
kei praeitos ju netike agitaci
jos. Rengėjai konstitucijos, 
matomai su asztreis paragra
fais, norėjo pažeboti intrigas 
ciciliku, o czion neapsižiureta 
kad pažebojo netikėtai ir tau
tininkus: kita vėl, nesupranta
ma kodėl insikabines labai in 
ta konstitucija prezidentas ir 
už ja užtaravoja. Szeip arba 
teip vis nuo 26 seimo bus sut
varkyta.

Ex-Cicilikas;— Kad ir bus 
sutvarkyta dalykai gal kitaip 
iszrodys, bet Susivienyjimas 
nupuolęs auksztyn nekils del 
to, kad Damijonaitis vėl pre
zidentaus, o jisai dabar visiem 
jau insipynes su savo kvailais 
padavadyjimais, ir Bradchu- 
leis.

Tautininkas:— Vot kaip pa 
sirodo, kad referendum yra ne 
szis ne tas; Damijonaitis dar 
balsus nuo savo pusininku ga
vės, ir biskis tiktai balsavo ki
ti nuo visko rankas jau pakra
tė, tai Seimas Damijonaiti at
mest jau negali ir teisybe kad 
suvienyjimas nors susitvarkys, 
bet isz nupuolimo nepakils 
kol Damijonaitis prezidentaus. 
Nesuprantama, kaip 25 seimas 
ypatingai Chicaginei neinžiure 
jo kad Damijonaitis valdyt to 
kia organizacija yra per silp
nas.

Ex-Cicilikas:— Aha, kame 
reikalas tai matyk: tu karsztas 
tautininkas ir cicilikus sztedy 
baniutini, sakai jie durni, o 
cicilikai vienok žinojo kad Da 
mijonaitis prie tokio darbo 
neatsakantis, jie ir norėjo kad 
tik toki Damijonaiti in prezi
dentus iszrinktu, jie visi už Da 
mijonaiti savo balsus davė del 
to, kad Damijonaitis in kons
titucijos verte neižiures, jisai 
yra karsztas vienpusis, in save 
isz auksztai žiūrintis. Cicilikai 
žinojo isz kalno, kad teip da
ryt kaip daro gali tiktai Da
mijonaitis, jisai visiems bumas 

1 uždarys; susijudys priesz kons 
titucija ir tautininkai, kris kai 
te ant Damijonaiczio kaipo 
tautininko, ir tuom jau tauti- 

, ninkai negales kramseziot cici
likus už Bagocziu ir kitus da
lykus, nes ir tautininkas Susi- 
vienyjimui L.A. bus szkadly- 
vas tiek jei ne daugiaus kaip 
ir Bagoczius. Tai ciciliku bu
vo plianas ir jie iszkalno mate 
dalykus, žinojo kas kaip atsi
tiks, o tu ir kaip fanatikas vis 
cicilikus vadini durniais, tai 
matyk ar jie isz tikrųjų dur
niai!?

Tautininkas:— Oj to takes! 
Kuomi gi yra cicilikai ar tau
tos geradejai? Žinojo kame Su 
sivienyjimui yra blogas daly
kas jie ten reme, apie szito- 
kius padarytus plianus. tai tau 
tininkai isz tikro nežinojo ir 
tiktai dabar isz tavęs ex cicili- 
ko iszgirstu. Ka butu cicilikai 
kaip mislini dare kad butu 
perstatytas buvęs 25 seime ant 
prezidento kitas žmogus ne 
Damijonaitis bile tautininkas?

Ex-Cicilikas:— Butu bal
savę prieszai, nes gerai 
kame yra drumstumas, 
titucijos negerumas, tai 
ku inrankis tautininkus 
jeigu konstitucija butu 
niaus pritaikinta, tai prie tau
tininku cicilikam prisiglamo- 
net nebutu buvę galima jie 
buvo daug apjuodinti.

Tautininkas:— Teip, teip 
vis aiszkiaus matomos priežas
tis dabartinio ardymo: Susi- 
vienyjimas susitaisys, bet cici
likai yra lietuviszki negeri del 
savo blogu manymu ir pasis
tengimu, gaila kad save socija 
listais vadina.

Ex-Cicilikas:— Tegul Susi 
vienyjimas susitaiso, tegul 
konstitucija del socijalistu 
labinus asztrina, bet kiek 
vėžiu iszszoko, tai negreit 
szoks arba visai žemyn 
szoks, o tu tautininkas kad se
nei esi žinau, bet kad esi fana
tikas toks tai nevierijau.

Tautininkas:— Isz vėžiu isz 
szoko, dvipusiszkai iszeina. Isz 
katrų dabar vėžiu prezidentas 
iszszokes? juk jisai stiprei lai
kosi naujos konstitucijos.

Ex-Cicilikas:— Nauja kone 
titucija abdžeksino beviaik vi
sos kuopos jije neturi vertes.

Tautininkas;— Seimo 25 
konstitucija nauja 26 seimas 
paniekino taigi paniekins 25 
seimo nutarimą, tai turėtu pa
niekint ir referendumą, arba 
visa jubilejini Seimą iszrast 
be vertes.

Ex-Cicilikas:— Supranta
ma, mažu teip ir padarys.

Su szituomi užsibaigė tauti
ninko su ex ciciliku pasikalbė
jimai link Susio. L. A. akise 
kitu lietuviu.

Mainieris Suffolko.

da 
isz 
at- 

nu-

Isz Visu Szaliu-

Bevolucije platinusi 
Minuosią.

Hong Kong, Kinai.— Pasi- 
kelelei, anarkistai ir banda 
razbaininku dirba isz vien 
prieszais Manchu valdima. Žu 
dinstos ir apipleszimai atsibu- 
na kas diena Kwangtung pro- 
vincijoi o daugelis isz randa- 
viszka vaisko pražuvo muszti- 
nesia su revolucijonieriais.

Vajaunas laivas szove in pul 
ka pasikeleliu prie upes West 
užmuszdamas suvirszum du 
szimtus o konia tiek pažeido.

Kūnai pražuvusiu guli ant 
ulieziu, smarve neiszpasakyti- 
na o kromai visi uždariti. Ja- 
go pasikelelei susidrutins tai 
ne kurie pulkai randaviszko 
vaisko ketina prisidėti prie 
jiu. Randas negali pasikėlimo 

1 apmalszyt.
, Kruvina darbi iiiiikiszkri 

szvente.
Parižius, Francije.— Laike 

darbininkiszkos szventes pirma 
diena Gegužio, darbininkai 
geide padaryti milžiniszka pa
roda. Randas dažinojas apie 
darbininku mieri užbėgo tam 
visam per sutraukimą in mies
tą 30 tukstaneziu vaisko. Žino 
ma paroda neatsibuvo tik skal 
dimas darbininku pakausziu. 
Keli likos mirtinai pažeisti o 
desetkai apdaužinti.



RAZBAININKAS
MATERSKIS.

VADAS PIKTADARIU.
Tame laikia kada.szinkorius 

važiavo in miestą, stovėjo to
linus no karezemos pasislepiąs 
žmogus augszto ūgio, temyda- 
mas ir traukdamas, valandos 
iszvažiavimo szinkoriaus su 
paezia in miestą.

Tuojaus tas nepažinstamas 
iszejas isz krumu, priėjo prie 
duriu ir pradėjo druezei bala
dot.

Mergina nubėgo jiam ati
daryti, su baimia pažino jame 
vakarykszti sveeze ir paszauki 
inejas in vydu.

— Tai tu esi, kuri vakar 
padarei ezposa del Materskio 
ir jiojo draugu: ei, mergele 
niekad nesitikėjau no tavias 
tokios drąsos!

Tiejei žodžei perveri baisei 
mergina.

— Ko norite no manes?— 
paklausi drebaneziu balsu.

— Ko asz noriu no tavęs? 
Asz esmių Materskis, o tas ar
klys ir kas ant jo buvo, tai 
prie manes priguli.

— O Dieve! Dieve— sukly- 
ko mergina su baime—ka asz 
tame kalta: asz nieko ne no
rėjau, apie nieką ne žinojau. 
Paimkite viską ir arkly ir 
piningus, tiktai dovanokit man 
gy vaste!

— Tylėk, ne rėk ir ne verk! 
niekas tavęs ne mislina už- 
muszt: per daug esi jauna ir 
patogi, idant noretau tave 
užmuszinet. Tu man per tai 
labai patikai isz savo narsumo 
ir drąsos; sztant isz tavęs mer
gina! O asz tokias mėgstu. Asz 
no senei troksztu drauges, ku
ri ne turėtu zuikio būda ir su 
manim vargtų. Ar supranti? 
Tai ir tas bus gana tosios 
sznekos: paimkie savo daigtus 
ir eikie su manim in gyrria.

— O niekad! niekad! veluk 
numirti!

— Pamesk savo žalumbeji- 
ma ir paymkie ta dalyka ant 
apsvarstymo. Žmogus mirszta 
tik viena karta o givent gali
ma ilgai. Ant galo bus tau pas 
mane gerai, gausi visko ko tik 
norėsi, nauju apredalu ir viso
kio valgio, viskas atejs tau be 
darbo.

Kalbėdamas tai prisiartyno 
prie josios norėdamas paymt 
in savo geležini glebi.

Jieje prasiszalino gi eitai nog 
jojo in kamputi grinezios il
siojo už stalo.

— Jago turyte nors truputi 
susimilejimo ant sieratos, tai 
palikyte mane pakajuje: asz 
jus nenoriu ir su jumis ne ejsiu!

— Ar tai teip man pradedi 
giedot, paukszteli! Na, [na pa
matysime kas ant savo pasta- 

paszauke razbainin- 
peili 
mirt

Menesis Gegužio, puikus tai menesis,
Žmogus migliną kokia bu-jojo atejti’,

Kur geriausia vakacijes praleist,
Reike gromatas pas gimines leist,
Jonas pas szvogeri ketina važiot,

Gromatas reike ant paezto atiduot.
— Kur szvogeris Jono?

Nes tai buvo pirmutinis isz- 
bandinimas sieratos kokius da 
turėjo paneszt!

Da ne atsikvotejo no pir
mos baimes, klausidama riks
mo ir keiksmu, kokius naudo
jo užrakintas skiepe razbai
ninkas, kad sztai vela iszgirdo 
baladojima in vartus.

Dasimislino kas tai buvo do 
sveczei, vietoje atydarit, nubė
go prie lango.

Prie vartų stovėjo du uba
gai.

— Milaszirdinga ypata.— 
tarė vienas isz j u graudingu 
balsu paregejas mergina lan
ge:— Inleisk vargszus in grin- 
cze. Esame nuvargia, ilga ke
lione, m kaima toli norime 
truputi atsilset.

— O gal rasis kas tokio,— 
dadave antras— norints trupu 
ti duonos del pavargėlė, netu
rėjome lupose nieko no vakar.

— Ejkite sau su Dievu, ne
turiu nieko del jus.

— Ar tai gražu kalbėt 'teip 
inerne? Tnimn. n’

— Iszsimokink geriau 
szaut! — sukliko abudu isz juo 
ku, nes tuom paežiu kartu 
mergina isz naujo pradėjo už- 
provinet karabina.

Niekadejei vela ėmėsi prie 
vartų.

Nes kietas medis nesidavė 
teip greit sulužt, norints gana 
stengėsi iszverst su kuju.

Matyt, jog pailso užpuolai 
ba sustojo darbe ir pradėjo 
terp saves rodavotis.

Rodą neužtruko ilgai, ba li
kos pertraukta'per baisa ej
nanczio isz skiepo:

— Ant pagialbos brolei! 
ant pagialbos sakalelei! no 
užpakalio galima lengvai per- 
szokt! gialbėkit!

Po valandėlei užpuolai nu
bėgo in uszpakali triobos.

Kas kartas davėsi jaust drū
tesnis riksmas vado per ka 
paantrino juos prie darbo.

Mergina nusidavus žemin, 
apibėgo kambarius užrakino 
visas langeniezias pastanavijo

in nelaimingus? Esi jauna o j tik paskutiniam laike naudot 
teip neiszmani. Sarmatinkis! karabina, kuris isz tolo ne ga-

Ne priversk mane prie 
a lojimo gi k ’, kiirijpasta- 
tavijau naudot paskutiniam

pri-

paszauke pirmutinis užsirusti- 
nias, ba pamate baime ant 
merginos veido, isz ko dasipra 
to jog ne viskas yra gerai.

— Kokia esmu, tai jau 
no dalikas, nes duriu jum 
tydarisiu.

— Oho!— suniurnėjo 
tras ubagas— nuobrodi mergi
na. Pasakyk mums, gal matei 
ejnanti pro czion augszta vira, 
pasiredusi in nauja kailini!

— Ne, nemaeziau nieką 
niekas ne buvo; duokit man 
pakaju ir ejkite savo keliu.

Kada tai kalbėjo, užrakytas 
razbaininkas pradėjo isz visu 
pajėgu rėkt ir baladot in duris, 
o dasimislinias jog tai 
draugai jau atėjo, užriko 
visos giarkles:

— Pas mane, vaikai in 
gialba, iszmuszkite vartus! 
mane

ma-
nea-

an-

jojo 
aut

pa-
Pas

tys!— 
kas isztraukdamas ilga 
isz enties.— Iszsirink: ar 
ar sumanim ejt!

Paemias peili no stalo 
siartino prie sieratos.

Nebagele pabalo baisei, ne
turėdama pajėgu atsakyt.

— Ant galo—dadave, mes
damas peili ant stalo—gana tu 
juoku, ar nori ar nenori, esi 
mano ir pabaigta. Laukiu ežio 
nais dvieju savo draugu, o pa
kol atejs, atneszk arielkos, desz 
ru, bulviu ir stikleliu, ba esmių 
alkanas ir isztroszkias, o tu 
tuom kart apsimislink ir susi
pras!, jog daug geriau yra gi- 
vent linksmai su mumis, ne 
kaip tarnaut girtiems kamams 
karezemoje.

Magduka, viltije jog ant 
laiko atkreips atyda savoprie- 
szaus, nuėjo iszpildint jo norą 
o kad nekurie dalykai radosi 
skiepe, atydare spina no duriu 
ir pradėjo leistis žemin, vos 
vienok radosi žemai, iszgirdo 
žingsnius ejnanczio paskui raz- 
baininka.

Razbaininkas no savo mie- 
rio neatstojo ir geide pasinau
dot isz sieratos ir stotis josios 
ponu.

Artinante nelaime inkvepe 
in jia gilukninga misli.

Vos pajuto jin arti saves, už 
gesino žvake, perbėgo pro jin 
patyka, o gavusi ant virszaus, 
pakol razbaininkas galėjo atsi- 
kvept no divokas pasidavė, už 
rakino spina su raktu, pirma 
sukraudama sunkiausius ra
kandus ant duriu.

vi !- 
jau

sakalelei!
Aha, tai teip daigtai sto- 
paszauke razbaininkai, 
nenuduodami daugiau 

ubagais.— atydaryk tuojaus
vartus, ba kitaip pražnisi muso 
peilus.

Magduka da karta suėmus 
visas pajėgas, priszoko prie 
vartų, o persikanojus, jog yra 
druezei užkisztos, pagriebė se
na karabina szinkoriaus kuri 
stovėjo kampelije o laikydama 
rankoje, užėjo kopeczioms ant 
pastoges.

Tuom kart abudu niekade
jei prisiartinias prie paežiu 
vartų pradėjo iszlaužinet var
tus.

Tada jieje iszkiszus laupa 
karabino per atydarima stoge, 
kerszino razbaininkams, jog 
jago neatsitrauks, tai bus pri
versta in juos szaut.

Tieje vienok mislindami, 
jog karabinas neužprovintas, 
vietoje palaut, tai panaujino 
savo pajėgas prie darbo.

Vartai, pakelami su kuju 
no žemes, pradėjo girgždėt ir 
braszket.

Mergina matydama nelaime 
ant tikrųjų ėmėsi prie darbo. 
Paėmus ant cielaus pirmutini 
razbaininka, patraukė vamz
di.

Puolė szuvis, nes kulka, nes 
nepapratus ranka prie karabi
no, nepataike, tik užszvilpe 
ore.

Įėjo jojo naudot.
Tuom kart vienas isz raz- 

baininku, perszokias per tvora 
užlipo ant stogo, kanecz norė
damas gautis in viduti grin- 
ežios.

Teminga ant visko Magdu
ka, girdėdama baladojima ka
mine, pagriebė pundą sausu 
szaku mete ant ugnies.

Pakylo durnai, o užtroszkias 
uiekadejas puolė ant degusiu 
kamine.

Priesz atėjima prie savias jie 
je, paėmus virve no drapanų, 
suriszo gulineziam rankas ir 
kojas.

Tuom kart riksmas [ szau- 
kenezio pagialbos užrakyto 
skiepe Materskio nenustojo ne 
ant valandėlės.

Privestas kone prie pasiuti
mo, baube kaip laukinis givu- 
lis, muszdamas su kumsezio- 
mis in durys, keikdamas ant 
ko svietas stovi Magduke ir 
kerszindamas savo draugams 
jog nepaskubina jam in pa- 
gialba.

— Antras isz razbaininku 
likdamas prie triobos ir nežino 
damas kas atsitiko su jojo 
draugu, pradėjo iszlaužinet 
langiniezia nog miegstubes.

Isz tos szalies buvo pavoyn- 
giause vieta, Magduka temin
dama aut visko, pastumus sun
ku kufara ant duriu skiepo ir 
sudrutinus virves gulineziam 
razbaininkui, stojo su karabi
nu prieszai langa kuri jau pra ’ 
dėjo iszlaužinet.

Ant galo truko zoviesai Jan 
giniezios ir sukultas langas 
apszviete veidą razbaininko.

Numėtė nog savias geleži 
kuris jam buvo reikalingas 
del atpleszimo langinyezios o 
paemes peili in ranka, szoko 
in kambari.

Vien-kart puolė ir szuvis, o 
niekadejus pataikintas in szir- 
di, puolė be žado antjgrindu.

Kada tas dėjosi, gulintis 
razbaininkas atsigaivino, me
tėdamas visokius keiksmus ir 
stengdamas visom pajėgom isz 
sivalnyt no rysziu.

Jieje, užprovinus da karta 
karabina, sugrįžo in pirmutini 
kambari, o stojus prie duriu, 
paszauke daug tvirtesniu bal
su;

Keikdamas žadintojas, ne te 
mino ant josios žodžiu, nes pa

I aitrino visas pajėgas idant su
truki iirves ant ranku ir ko
i'1 •

— Klausyk— paantrino, 
ataiszdama laupa karabino in 
krutinę razbaininko — 
doi, kurioje truks virver, 
paskutine tavo givastije.

Szirdingi žodžei isztarti 
mergina iszvere savo ant 
baininko. Nusigandęs uiekade 
jus, palove varžintis, gulėjo 
malszei nes keikdamas Magdu 
ka ir bjaurino visaip

Uždarytas skiepe vadas ma- 
tidamas jog jojo szatiksmai ir 
baladojiniai ejna ant niek ir 
kad jojo drangai ne atejna 
jam in pagialba palove ir ji 
sai.

Mergina atsikvėpė lengviau 
isz trijų razbainiuku vienas 
gulėjo be givasties, du likusie 
randasi be valdžios norints ant 

, trumpo laiko.
, Nes padėjimas kuriame ra- 
i dosi ne bui-o luosas no nelai- 
. mes, garsingas ant visos aplin

kines Matreskis isz savo drūtu 
. mo, galėtu iszveržt lentas no 

padlagu, vienu mostelėjimu 
. perpjaut virve savo draifeui, o 
į tada....

Del to netikėdama jog jau 
nelaime praėjo, neiszleiflo ka- 

, rabino isz ranku.
Klause akyvai, ar ne isz- 

girs sugrižtaneziu vežimu isz 
jomarko.

Ir isztikro iszgirdo baisa ve
žimo ir atjojanezius raitelus, 
kurie iszsidave merginai kaipo 
puikiausia mužike.

Keli vežimai su žmonimis 
važuojenti ant jomarko sustojo 
prie karezemos.

— Pagialbos! Susimilekit!
— szauke pribėgus prie lango.

Vežimai susilaikė prie* vartų 
kurias tuojaus atydare o žmo
nis i n puolė in karezema.

Trumpuose žodžiose apsakė 
jiems kas atsitiko. w

Vienas isz naujei pribuvu
siu, atkinkęs nog vežimo arkli 
nujojo in miesteli, idant duot 
žinia valdžiai.

Neužilgio sugrįžtantys Jo
nukas isz Astravo padaugino 
mine žmonių.

Iszeme isz skiepo grieženti 
dantimys ir su sukruvintom 
rankom Materski, pakeli su- 
riszta razbaininka o apkaus- 
tindami abudu likos nugaben
ti in suda. Prova ne ilgai trau
kėsi. Visus razbaininkus su
gaudė, pagal prisipažinimą ir 
iždavima paties vado Maters
kio o trumpam laike likos da
lis razbaininku apsodintu ant 
smert per pakorimą o kitus 
ant viso givasezio in kalėjimą.

Puse rastu piningu prisudi- 
no Mugdukei, kuri isz vargin
gos sieratos pastojo turtinga 
pone. Daugelis ant kart atsi
rado jaunikiu su pirszleis, nes 
jieje pasiliko vierna del savo 
Jonuko, kurio tėvai jau dau
giau nesiprieszino jai.

Magduka apriez piningu, 
aplaike no visu szirdinga pa- 
dekavone ir paguodone už isz- 
luosavima visos aplinkines no 
razbaininku.

Kokia pagodone ir szlove 
aplaike, gali isz to suprast, jog 
ant josios svodbos radosi ko
kia tūkstantis žmonių: szlektos 
kupeziu isz miestelio ir kitu 
ženklivu ipatu. Dovanu tiek 
privežė jog vos tilpo in du 
kambarius. Dvasiszku asalui 
ir privažiavo isz visos aplin
kines: ir pats guodotinas kun. 
Biskupas Knjavskas—Kalisz- 
kas atsiuntė savo sekretorių su 
palaiminimu del jaunos poros 
o ka jau veseile, tai da tokios 
žmonis ne mate kaip givi.

Tokis tai buvo galas garsin
go razbaininko Materskio.

—F. B.

GALAS

asaiJMCTBi.

yalan- 
bus

per 
raz-

Numinė Mokykla.
Gramatika angliszkoa kalbos moky 
ntia be mokintojo (apdaryta) tl 

Validl Draugas arba kaip mokintis 
skaityti irraszyti be mokintoja 15o. 
Naujas Budas mokintis rokundu, 
be mokytojo 10c.
Aritmetika mokiniomusi rokundu, su 
paveikslais (apdaryta) 35c.
Pinigus Muškit per money-order, adieeas 

P. MIKOLAINIS, Boi62. New York, N.Y

Isz girtuoklu tėvu, 
Ne bus geru vaiku, 

Girtuoklu tėvu niekai vaikai, 
Buna pusgalvei, iszrodo krei

vai.
Tiek to,

Man ne galvo;
Tiktai pasakyti turiu,
Kas yra labai ne gražu:

Yra tokiu tėvu, 
Dydelei kvailiu.

Jog in karezemas atsdanki- 
neja,

Ir savo jaunas dukreles atsi
vedi n ėja.

Tėvas prie baro su žentais 
stovi,

gj Apsiseilojas sviruoja ir nesi
drovi,

Visus žentais vaditi, 
Kad tiktai gerkle pripilti. 
Dukrele kito stubo sėdi, 

Su vyrais arza, ne nesigeli, 
Per ciela naktele perbuna, 
Parsivelka namon, kada jau 

diena buna;
Suvargusi, 

Persigerusi,
Iszbalus kaip drobe, 

Ar tai gali būti gerove? 
Del Dievo!

Ar tai szitaip
Visi Pi’tstone

Ka tu seni mis- 
liui!

dukrele augini ? 
isz kvailio juo

kėsi,
O no dukreles ezalinasi.

Gaila, kad tokius žeme ne- 
szioje,

Juk tokiu tėvu žmonis neguo- 
doje,

Kad norint karta užsigiartu I 
Ir kur grabeje gala gautu! i 

O jus kvailos aveles, 
Tokiu girtuoklu dukreles, 
Kad veluk tėvu neklausytu-1 

mete, 
O namieje sedetumete.

Del Dievo! merginai valkiotis, 
Po karezemas su tėvais tran

kius.
Bizni del szinkoriu dariti, 
Ir save ant juoko laikyti!

Nustokite, 
Pasiprovinkite, 

Kaip da karta dažinosiu, 
Tai puikei pablagaslovysiu!

Kaip szunias staugti nepa
laima,

Teip ir mania kaip kada už
gauna;

Mat vis Taradaika minavoje, 
Bet priežasties ne iszkloje.

Ne paisau asz to suvis, 
Jago iszlenda kokis kvailis;

Tegul saujszunias 1 ije, 
O Taradaika nuolat dainuoje. 
Asz žmonis dorybes mokinu, 
Su astranomijom ne kvailinu, 

Visi už “Saules” griebėsi, 
Visi skaitydami džiaugėsi.

Mano visada, 
Galva gera.

Smegens ne pragerti, 
Ir ne iszgelti!

Asz ne paisau ka zauniję kvai 
lei,

Bile isz manias džiaugėsi Lie
tuvei.

Visus galvoczius po padu tu
riu,

Ba asz už juosius geriause ga
liu.

Kiti ne laikraszczius, tiktai 
protokulus lipina,

I’rie tikėjimo ir dvasiszku pri
sikabina;

O mano Meisteris gazieta iž- 
duoda,

Puikius skaitinius ir svarbes 
žinias paduoda.

Už tai visi Lietuvei gėrisi, 
Už “Saules” labai griebėsi,

Ir iszmintingi pripažino,
Katrie apie verte gazietos 

žino.
O tieje visi, nevos “mokinti,” 
Tai yra paszlemekai pagadyti, 
Tieje tai Lietuvius pagadino, 

Isz dorybes aprabino.
Ne kurie jau ausis suglaudi, 
Kaip pelnkai malszei sėdi, 
Sarmatinasi akis parodyti, 
Ba galėtu ir in kaili gauti;

Tai ir užrauksiu, 
Ant to pabaigsiu.

— Kad skolinai nuo manės 
pinigu, sakei, jog reikalauji 
visai ant trumpo laiko.

— Gatavas tau prisiegti, 
jog ant rytojaus jau ne cento 
ne turėjau.

Adresas

KNYGA TA APSAUGOJE

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

SVEIKATĄ.

Dr. E. C. COLLINS

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

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

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

T 4 f M T t gEEIPgITSs KIEKVIENAME ATSITIKim I II I i/ Il I I SU ^iMTtKŪIĮMU, o APTURĖSITE ŪZGį.O e KEPINANTI ATSAKYMA DOVANAI!^

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

Skaitykit knygas ir kitų daktarų, o 
pątys suprasite skirtumą.

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

IŠKIRPK ŠI LAPĄ TEIPGI, IR 

ATSAKYK ANT UŽKLAUSIMU.

Ar yra kokiu liga Jųsų genkartej?... 
Kaip senei sergate?...................................
Kiek turit metų ?....................................
Ar patiko kada norints kokia nelaimė? 
Ar stovis ligos ei/m blogyn?................
Ar jaučiate save nuvargintu?..............
Ar skubei nusigąstai?............................
Ar skauda galvą ir kurioje vietoje?. . 
Ar turit kraujo užplaukyma galvojo 

ir kaiptankei?..........................
Ar jaučiate kokį užimą ausise? ........
Ar akis ne skaudu ?.................. ..............
Ar rodosi prieš akis margumai?.. 
Ar liežuvis yra baltumais ajKlengtas? 
Ar tank ei turite spjaudyti?..................
Ar spjaunate su kraujais ir kaip tau- 
’ kei?_...................................................

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

ligų ?............................................
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 kruty- 

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

sutinę?............ ..........................
Ar atjaučiate kada 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 kankiuot save jaunystes klaidin

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

Delko kentejimuose tylite! 
Tūkstančiai Tautiečių apturėjo 
sveikąta ir savo jogas, ues Jie 
uorei ir su užsitikejimu man 
atsidavė. Dėlto tikėkite manim ! 
Atsilankykite skubei, arba ra
šyk iteLietuviškai,reikalaudami 
patarimo Jųsų kentejimuose, 
kol dar nėra per vėlų. Jųsų 
slaptybė, bus mano slaptybę, 
nes noriu vien tik .Jums pagel- i 
ba suteikti, per tai kreipkitės: 
prie manęs kiekviename reika
le dar šiądien, o aš suteiksiu 
atsakyma naudinga Dovanai I

Iškirpkite Sį Lapą

Gerbiamas Daktare,
Collins N. Y. Medical In

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

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

! Vardas ir pavardė,................

Oi, b« 
Alt® 
Jai, tib 
Visordj 

Malus 
Terpi 
fell 
Verkia 

PtrdieM 
Lieju® 
Serbui 
KednMm 

Panelis

Prighosl 
Ibi bedi

ArtaooFS] 
HgDiO 
Lengviau bi 
Siunroa

Merit 
tsj'i, del 
tod rišo savo
Pm:- T 

totai.
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UETUVISZAS Fotografistas
M. Varzinskas

205 E. Center St. Mahanoy City
. -> PuOteiir pig«

4 flgĮžff ' nutraukė viso
* k®* fotografijai

X Padaro didelut 
X r fotografijas ifli

maži u ir indeda
L Jaį&U' '• jn reimus. In-

' J,eda. fotografi-
'L1 jas in špilkas,

kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja 
karėti us. Parduoda viaokes reimas ir LL 
Lietuvei su virsz-minelais reikalais netin
ki tu r eiti, kaip tik pas savo sena gyventoj 
ir pažinstania V arži neką kuris padaro vif 
ka kanogeriau.se o ir busite užganėdini 
* -Amą. Lietuvei pas Lietuvi

Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lvgai— lyg visa 
nerviszkas systemus tas iszsemtas, o pats liksi uezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu. i/
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo boti gydomu 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame fidszivu ar pavojingo 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daugiaaše ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados isz- 
gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, b- palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras.

“Dingusia Pajėga” vyru1 ‘‘Exzeaia’’ ir kitas panaszas 
i'Zgydam in 14 dienu. Į ligas iszgydau lai ai trumpam 
“Silpnus Vyrus” j u kunaĮ1®1^0, 
sugražinu in noruialiszka,”Paslaptingas Ligas” in 3 lyg 
padėjimą in trumpa laika. 5 dienas.

“Rumatiszma” visoki ‘‘Hydrocele” in 24 adynos, 
ifzgydau labai greitai. |be operacijos.
OFISOS A DINOS: Nog 9 ryte lyg 9ad. vakare.
Nekėliomis nog 9 ryte lyg 4 popiet. Gyveniullr I nrQH7 
Pittsburge nog 15 metu toj paczioj vietoj. UI į L UI Uil£- 
Kalbame I.eukiszkai, K u* it z k ai ir Vokiszkai.

Asz gydžiu: 
“Užlrncintas Kraujas" in 30 
dienu-be naudojimo merikuri- 
uszo ar po t asu.

“Strykiura” ba peilo ir 
t-kaudejimo.
“Varicocele” gydau in 15i 
"Szaszius” ir skaudulei fknros 
iszgydau greitai ir aut visada

, 626 Penu Avė, 
.2 Floor Front PKIstoį, fl

Kada eina apie sveikata, norima to,kas yra geriausio, vartok "SeierosGyduoles”VIENAS PAŽIŪRĖJIMAS VEIDRODIN
Pasakvs tau, ar tavo kraujas neezvstas, retas ir neveiklus. Visastavo

_SEVEROS

Valytoja Kraujo
Yra geras Pavasaryje.

Vaikams.

Geras kiekvienoje motu dalyje.
•kvienam: Vyrams, Moterims ir 
[lapuczkai, dedervines, prisukimai,

Preke $1.00.

Parsiduoda Aptiekose. Reikalauk Severos Gyduolių ir persitikrink jog tau duoda ta ko reikalauji

Suirimas Nervu
apsireiškia nemigoj, susierzinime 
ir abelnai kada negerai jautiesi.

1
1

Geras Upas
daugiausiai pasidekojant geram 
virinimu viduriu. Turėsi viena 
ir kita, jeigu pradėsi vartoti

Severos Nervotonas Severos Gyvasties Balsama

yra labai branginama gyduole 
nilsilpasienis, ner\ įlotiems, persi- f

turi gera intekme ant kepenu, 
skilvio ir žarnų. Sustiprina viri 
nimo organus taip, jog užkietėji
mas, kepenu skaudėjimas, neriri-dirbusiems vyrams ir moterims. (į)

Jos gerai veikia ant nervu, 
sistemos, sugražindanios juos in 
normaliszka sveikata. Preke §1.

Uš nimas, liuosumas viduriu ir kitos 
pnnasziosligos visiszkai isznyksta 
Preke - - 750.

Daktariszka rodą siuneziame dykai per gromata.

2’1 :
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kreipkite

Naszlaites daina.
NEDINANTI

dėjimuose tylite' 
Tautiečių apturėio 
tvo jėgas, ues Jie 
užsitikėjimu man 
lo tikėkite manim' 
e skuba, arba 
i^^ai.reikalaudami 
|>M kentėjimuose 
» Per vėlų.
3 mano slaptybę 
■u tik Jums patfJ. 
P°r tai kreipkite 
lekvirname reika- 
n, o aš suteiksiu 
alinga Dovanai I

:ite Šį Lapą |
■--------- -—• i
Daktare, 

•. Y. Medical In- 
1 W ^4th St N.Y. 
biustai atsakymu 
••ymq ir meldžiu 
skubai man pra- 

t.i su mano srei- 
anista galitr ma- 
.. ar gal liga nunp 
išgydoma? Meld
as pnsiųsti man 
lusprendyuųapir 
i mano.' 
tvardė,

failai

Oi, beda naszlaitei 
Ant szio balto svieto! 
Jai, tikrai vargdieni, 
Visur dygu kieta.

Matuszes dukreles 
Verpdamos dainuoja, 
Naszlaite varguose 
Verkia ir dejuoja 

Per dienas, nakteles 
Lieja aszareles, 
Nėr kam numaldyti 
Biednos naszlaites.

Paneli Szventoji,
Dangaus karaliene,
Priglausk tu naszlaite, 
Man bedna vargdiene! 

Arba nors palinksmink 
Meilingu žodeliu— 
Lengviau bus keliauti 
Sziuo vargingu keliu .. ..

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

... SAVININKAS IR FARRIKANTAS.
Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu■RUBgp Obelinis Sviestas

tave

■-Tl!fi

^Ą\JECZ/V/ą.

25c.

~ I Gyduolis nuo Grippo 25c. 
r Plauku apsaugotojas 50cj 

Muilas Plauku saugoto

Milteliai nuo Kepenų 35c 
i Valytojas Plemu Drabu.

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

35c.
$2.00 
$1.00 

uždegi

Valytojas Plemu 
žiuose 

Rožes Balsamas 
Kinder Bahamas 
Bobriaus Laszai 
Svelnitojas 
Kraujo valytojas 

' Nervu Ramitojas 
Į Egzema arba odos 

mas pas Vaikus $125 
Groblevskio Pleisteris 

(Kaszt avalo) 25df 
I Pamada Vaikams 25c.
Uchotyna nuo skaudėjimo 

Ausise 25c.
Gyduoles nuo RiemensSOc 
Vengersko Fixator del 

____  Ubu 15c. 
Galvos,Katara.Pecziu, Krutinės Inkstu Vaistas (mažesne) 
Szonosie, Rumatiznio, Szalczio, 25c.
Nuralgija ir nukandima visokiu Inkstu Vaistas (didesne) $1 
vabalukiu. Akines Dulkeles - 50c.
Pasarga: Kas nori parsitraukt1 Gydimas nuo uždegimo 
gyduoles per ekspres turi atsiusti Dantų arba abelnai 
$1 isz augszto, o už kitus siunezi- skausmo ir skurbutis $1.25 
amepcrco.d. Mažiau negu už Gyduolių ir mostis nog 
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo Parku ir Niežu $2.00 
kasztus apmoka pats apturejas. Gyduolių ir mostis nog 
Siunsdamas piningus per Money ; Dedervines $2.00 
Oredr visada paduok tikra ir Gyduolių nuo Paslaptingo 
aiszku savo adresa. Ligos $5.0

^roblew^

Liniment

Egiutero No. 1. 25c. 
Egiutero No.2. 50c. 
Zmijecznik 25c. 
Gumbo laszai 35c.| 
Meszkos Mostis 25c. 
Trejanka 25c. 
Limmentas Vaikams
Gyduoles nuo Kosulio 25c. 
Liepiu Balsamas 25c. 
Antylakson del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo j 

Kirmėlių 25c. !
” nuo Kirmėlių del 

suaugusiu35c. 1 
Vanduo nuo Akiu skaudeji 

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

vimo ir Kruvinosios 75c. 
“Uicure” arba gydymas 

Rumatyzmo - $3.50 
Gyd. del nematinio Pilvo 

(50c.
Milteliai apstabdymui 

Galvos skaudėjimo 10c.
Laszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c. 
Mostis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c 
Geležinis sudrutintojas 

sveikatos - 50c. 
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c.
Vaistas nuo Papauto 

Com Cure 15c.

Del Visu
Kentėjimu ir Skaudėjimu.

Geri a use gyduole del skaudėjimo 
Galvos, Katara.Pecziu, Krutinės 
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio, 

vabalukiu.

gyduoles per ekspres 
$1 isz augszto, o už ki 
anie per c o.d.

Maistas del 6Ypatų Randasi Bleszineje už 10c 
Pirkite Bleszine szendie. Parsiduoda Sztorose

Kavalierius:— Teip 
myliu, del tavęs gatavas nus
toti viso savo turto.

Pana:— Tada ii- manės nūs 
totumei.

Kai

keleto

i ir kad

nt.o visokiu kraujo

greiti

]0RKEWįCį

kūno visokiu spagu, dedervinių ir slinkimą 
plauku, galvos skaudejima, szirdies. inkstu 
eepniti ir plaucz:u ligas, visokiu nervu ligas

cX

Nraaiisįfl'. 
tnnkoįi 
kfltiųbiitr^ 
ligii.

SLinfagy;

PnšjKaiį 

jlELl p£2j2į 
knygą Dra'

Įeito pasiteirauti apie savo srdaą 
prie Dro S. E Hyndman,

PYDYS GYDYTOJAS

Dr. h-. Stankus M.D.

Gaspadorius:— Negaliu jo
kiu bud u vasarojaus namon 
parvežti, ues vis lytus kenkia.

Draugas:— Nenupulk ant 
dvasios] barometras eina augsz 
tyn.

Gaspadorius:— Barometras 
eina augsztyn, ale lietus einą 
žemyn.

— Kokiu budu Petras gali 
but profesorium, kad jis yra 
kurezias ir neregys?

— Jis dėlto ir iszguldo mi
rusias kalbas.

;et - New W
d 5 v po pietiI. Nede! lieniiHir 
; ir petnyiiomia duo 7 iki 8 v. uh?.

I visas systems bus apictis Itp-Įn 
nas tas iszsemtis, o pats Ills uis: 
ižsiemima.
tik gadina sveikata. AmmBBL’pp 
•gai gydimo iszgydyti. Mamiccr 
igu budo gydimo. KataSpapit 
ir ant visados. Mes aristerita 
prižadi m iszgydint ligiii ii pm hm
i, bet gvarantinu visiskiii*jiR^:r 
tusę laika, jaigu ta galimpuhntw
Mano būdas yra pigia irtim Isp 

vyru •Eiiema’’ ir kitu
io. ligas iagy<ho Ii’,ii 
nkm.l*lka »">
aFsakt • 'Paslaptingas Ligų” a J lj^ 
laika. 5 dienu Sg-J

isoki i‘‘Hydrocele” in M li.na’šū * 
ai. jbe openteijoa.
Nog 9 ryte lyg 9ad. nhre. wj 
yte lyg 4 popiet. Gyvenianr armO*- 
> ei a toj peaioj vietoj. UI | LUI jilį'-':
ii, Kiuiszkri ir Vokiškai

< didesni (Likta usy

Apsiimu Pasekmingai Iszgitiyii Ligis

Lusipirkite sau 
Buteliu
mHEVICZIAUS
Geriausia Arielka 

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

NO. 6.
Visaiu

S, Norkewicz
408 West Maiianoy Are.

kas yra geriausio. wtiW

JIMASffll 
v-tas. reta- ir neveiki®. Tw f 

ve] gal Luti tokisjuts M“1’-"'.

GROS

i Krau
ll

ieras kiekvienoje meti i
vienam: Vyrami, Moterim.' 
puezkai, dedervines, pi-da-L 
u odos ligos iszayl-M. j-if.'-' 
ii. Jos sustiprina irisznloh:,

Frekeil.lt

uoliu ir persitikrink joj (as toki•'

& A'« 
g

Geras Upas 
daugiausisi ]»!'(.- 
virinimu viduriu.
ir kita, jeignpn^5'

Severas Gyvasties

Ant Atminimo Amerikoniszku Laivoriu.
Gegužio lid. Annapolije bus atidengimas bronzines tobliezios 
ant atminimo laivoriu kurie pražuvo amerikoniszkoje revolu- 
cijoje. Tobliczia paaukavo draugija “Dukters Revolucijos” 
ir kasztavo $5,000.

KUR BUNA
Mano brolio sūnūs Tamoszus Bels 

kus paeina isz Suvalkus gub. Vilka- 
viszkio pav. Gižu gmino jis pats n r 
kas kitas praszau duot žine ant adre- 
so: (9g ot)

T. Bartuszka
Box 107 Swoyers Pu,

Mano pusbrolis Mikola Paszvens- 
kas, paeina isz Vilniaus gub , Traku 
pav., Ezno volos , Stakliszkiu para., 
miesto Stakliszkiu, 5 metai kaip ame 
rike, gyvas ar numiręs tegul apie 
jin duoda žine ant szio adreso.

(to*36).
A. Kandrocziute

Box 214 Harrisburg, 1’11

Mano dede Antanas Jucius paeina 
isz Kauno gub., Raseinių pav., Ma- 
taieziu para , apie 20 metu kaip ame
rike pirmiau gyveno Pittsburge, o 
dabar nežinau kur, turiu svarbu rei
kalo, jis pats ar kas kitas praszau 
dudt žino ant adreso: (to 37)’

J s. Jucius
Box 113 Pawnee, I’ll.

ISZGYDYTAS
Isz 10-tipęs /Ąetirjes Rupturos

John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz VVapwallopen, Pa. 
Fabrike parako, apsakineje historije kuri užims visus akivus:

Perejo penki metai Apriluje s.m. kada atsiszaukiau pas Daktara O’Malley in 
Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padeymasmano buvo 
payoyngas o su didele nebegale galt jau baigt savo darba. Gidytojai kurie mane 
priesz tai gvde: jog tai yradidele kvailiste mislint jog Rupturaduosisiszsigidynt 
be operacijos [at-z e inu pi'eszmgas tokiu opeiaciju.] Po perskaitimui 
apgarsinimo laikiasztijc Berwick, l’a., apie gidima Rupturos per Daktara 
O’Malley, nnsidav au in otlūsa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos kur man 
Dr. O’AlalIey paša ke jog iszgidins mane isz kenteymu,ne norėjau in tai intiket.

Nes dabar nežinau kaip iszreiksat savo dekinguna už tai, jog esmu dabar 
suvisai sveikas be jokios operacijos No keturiu metu ne nesziojau jokiu diržu 
norint gana sunkei dirbu, už ka pirmiause padekavojit Dievui o po tam 
Daktarui O’Malley už jo iszgidima. Jaucziuosiu jog tai yra mano privalumu 
duot rodą kožnam kuris keneze ant Ruptures idant nusiduot pas Dr. O’Malley.

JOHN EVANS, Wapwallopan, Pe.

Dirželei niehad mrižgidyns Rupturos. Kožuas vyras moters 
ar kūdikis gali būti iszgydint uog Rupturos (kuilo) be 
skausmo ir ptrszkados per mano Kemiszka-Elektro Methoda. 
Asz esmu vienatinis Specialistas ir galu gvarantyti log tave 
iszgydinsu isz Rupturos. Mano spasabas gidymo Rupturos 
užtikrina kožnam iszgydima apie ka szimtai ypatų jau 
persitikrin ■ per ka turi pilna tvirtjbia prie manes. Atsiunsk 
2c. marke o gausi knygute su abrozeleia apraszant mano būda 
gidymo Rupturos Ri da dikaj. Kas ne gali ant kart užmokėt, 
tai duodu aut iszn.okesczio. Preke užganadidante.
Prisitiskpacziine mail <• už2c. <> aj laikys Daktaii zka Lnygute su abrozelais už dyka.

| n„ B S. WASHINGTON ST.m. B. h hM aSVw|LKES-BARRE> pa 
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...NOTARIUSZAS...
APSAUGOJA NAMUS IB NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
Didžiause Lietuviszka Agentūra. Kantoras Bankinis 

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

Parduoda Pzipkortes ant visokiu d nieži austi 
ir geriausiu Laivu. Siuncze Piningai in visas 
dales Svieto greieziause ir pipause. Visi tie 
kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.

Iszduoda Dostovierene del tu ka nori savo 
dali Lietuvoje kam pavestu

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

b’u kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, 
Piningus ir t. t., raszykite pas mane o aplai-

sgaite atsakyma.

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

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

Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežinia 
kapitolas $40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00

Ales priimame piningus ant paezedumo ir mokame 
4-to procentą nog szinito. Siuncziame piningus in viris da 
svieto ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.

Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir 
L’zrubežiniu Provu kancelarija, sūrios Rejentu yra pats 
P.V.Obiecunas organizatorius tos Bankos.

Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per 
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu 
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei. >®"Piningus 
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi per 

Express Co. arba pacztini MoneyOrderi.

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

Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimua 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauoziu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi. 
Užsisnejusias Li^as kad ir najinanezios nog Tėvu, 

Reikale raszykite ant adreso
DD tfni CD Penn Avė., Pittsbnrg, Pa.
U Ui IxULLlI Adin os: 9 iki 5 vakare. Nedeloj nog 9 iki 4pepi«K

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, 
KALCIKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLERME- 
IU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GI 
MINU LITARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti s; 
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ u 
25c., 5 tuž.’-$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTA 
seno ir naujo testamentu lietuviškomis Ii taromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, s 

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

Šiuo adresu: M. K. WIHCW1CH. 115 W. MARKET Str..Province Sq. SCRANTON. PA.

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulieze 

Telefonas: Worth 2822.Kimo, ne 
pailsimo. t t t
slogu ir nusilpnejimassveikatos, visokiu mo 
term ligas skausmingu ir neregulariszki. 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo. 
Jaigu negalima prib ;ti asabiszkai tai para 
-zykite o asz supras i, isztii-su ir duosiu rodą 
»jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. Nt 
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike, 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biednus Gydau Dykai!
Turiu Specinliszka Diploma del 

Darinio Visokiu Operacijų
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszku ligų. Neįeik kankytis ir 
būti ubagu visa tavoamži nes po operacijos 
gali bi.ti iszgydytas už maža preke. 
fszgyd.au su operacija ruptura, apendesitis, 
vež'O skilvije, auganeziu akmeniu, visokiu 
-kauduiiu, guzu (tumors), kepeniu, inkstu, 
ir pusliu. Darau operacijas ant giriu, kaulu, 
nervu,smegenių, moterių ir vyriu gy Ūkiančiu 
organu, pritrauktas kojas ir rankas :itytaisau 
ir padarau sveikais. Ik‘1 operacijų kviecziu 
pas mane. Turi usavo locna uama arba 
ligonbuti (Sanatorium).

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

Ofl QA ) 9 lig 12 priesz pick 
I 2 lig 4 popiet 

Valandos j N^L'^popiet

TIKTAI

kasdien.

Išsiunsim Jums labai puikų 14 K.-solid 
gold GI led laikrodėli, Icnciuucli ir brelokų 
ant 6 mėnesinių prabų, o kada laikrodėli 
gerai išprabavosit ir busit juom kantanti, 
tada nuo to laiko inokesitic tolaus $1.50 
ant nienesip. t. y. 5 centus kasdien. Preke 
šiuo laikrodėlio su lenciugelių ir brelokų

DUODAME 
ant Išmokėjimo ir 
6 mėnesinių prabų

Jaigu geresni sunkesni ir gražesni auk
sini 14 K, gold filled laikrodėli su lenciu 
gelių ir brelokų norėtumėt, duodame už 
$40.00 tiktai, teipgi ant išmokėjimo po 10 
centu ant dienos, abra $3.00 ant menesio, 
Rašikit ko greičiausei ape išaiškinimų ir 
kataliogų, iš kurio galešitie išrinkti sau 
kokis Jums pasidabos ir pridėkit štampus 
ant atsakymo.

Solid Gold Watch Co.^.’įJ^'i

Introligatorne.
APD1RDTUVE KNY0V.1

H

Vardas pavardė.

No. ir gatvės

NEW YORKO GARSAUS
Dr. F. Hartmanno

Nauja Metodą Gydymo!
Mes Petras ir Antanas Cibulskai 

pajeszkome savo tėvo Tamosziaus 
Cibulskio, kokia 20 metu amerike, 
pirmiaus gyveno apie Pittsburga 
paeina isz Suvalkų gub. Kalvarijos 
pav Nednamensko gmino Mardvc8 
kaimo. Tegul jis pats ar kas kitas 
duoda apie jin žinia ant adreso:(}O g£

Peter Cibulski
Shaft, Pa,

Antanas Veiselis, paeina isz Suva! 
ku gub, Naumiesczio pav. Ploksz- 
eziu para. 9 metai kaip amerike 7 me 
tai adgal gyveno Pittsburge, du me
lai po tam gyveno Ellsworth, o da
bar nežinau kur, turiu svarbu reika
lą jis pats ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso:

Fr. Szirvaitis
144 Locust st. Homestead Pa.

K'

BISCHOFF’S
287 Broadway

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848ni.

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu 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,Jr 
pigiaueei galite atlikti.

Šita nauja metodą gydymo visokias ligas, yra 
teip pasekminga, kad Šitas daktaras gali pasidi

džiuodamas sakyti, jog tai tikriausias ir goriausias būdas išgydymui visokių 
ligų; todėl kad tai yra paslaptys surastų vaistų paties Dr. Hartmanne ir pa
slaptybė to išradimo; apie kurią kiti visai nežino tojo budo sutaisymo vaistų 
kaip Dr. Ilartmannas 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 «u 
jermulka iš New Yorke netikras. Dr. Hartmanui, yra dėkingi žmonės, 
kurie tik kreipėsi priėjo, tai visi apturėjo sveikatą, tik pasidėkavojant jo 
geriems vaistams ir NAUJAI METODAI, kurią naudoja išgydymui sergąnčių. 
Jeigu tūlas vaikiozas tik buvęs New Yorke ir pas mane, o pablgęs iš čia, ne- 
sisarmatija užsidėjęs žydišką jermulkąsu kitu, vadytis dideliu daktaru, tai 
galit žinoti, kad Dr. Hartmanas turi būti daug sykių didesniu daktaru, todėl 
kad suvirš per 20 motų Now Yorke hospi tolusia buvo ir dabar gydo žmones 
tam pačiam mieste. Geras daktaras nereikalauja bėgiot. Dr. Hartman viso
kias ligas išgydo be poilio; ir nežudo žmonių su aperacijoms, nes pagelbsti su 
gerais 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. Tam is t a 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. Hartmanas pataikė, ir pamatiškai išgydyti, tad pri- 
pažinstu, kad esi geras daktaras. FR. LEVACEK8,

514 W. 50 St., New York, N Y.

Naujausias Importuotas Fonografas Dykai!
Bus duotas kiek 

vienam kas nupirks 
5as mus Rusiszko 

abko, už $6. 
Nieko nuo jusu. 

daugisus nereika
laujame tik kad 
J atartumėte savo 

raugams pirkti isz 
Į musu firmos tabaka 
ri Szitas Importuotas 
4 “"U58 Fonografas 
nyra padarytas isz 
| geriausio metalo, 
■ turi didele nikeline 
truba ir labai gerai 
skamba. Turėdami 
musu Fonografa ga 
lite surengti namie 

puiku mužikos 
koncertą.

Užsuksite tik 
maszinele, uždėsite 

voliuka, ir galėsite iszgirste gražiausias tautiszkas, darbininkiszkas ir kitokias 
dainas, i sz t ra u k as isz opera ir operecziu, žaidimą visokiu instrumentu pavieniu ir 
oi kęsti oje. Klausant tai viską dus malonu ne tik jums ir jusu szeimynai, bet ir 
jusu pažystamiems ir kaimynams. Musu Fonografas yra geriausias, koks tik 
dabar gali būti. Už toki Fonografa užmoketumet mažiausi fl2. Mes duodame 
jums ta Fonografa suvis dykai. Prisiuskite tik 60c. markėm ir mes atsiųsim jum 
geriausio Rusiszko Tabako už $6 ir ta Fonografa draugie su voleliais ir nurodymai 
kaip reikia apsieiti Aptui-eje tai per Expresa, užmokėsite likusius $5.50.

Namie galite iszbar.dyti musu Fonografa, o jaigu jis jums 
nepatiks, taj galite sugražint mums Tabaka ir Fonografa, o 
mes sugražinsime jums visus Sumokėtus Piningus.

Szi Dovana yra supiantama ir puiki, nėra ežia jokios rizikos, taigi naudokitės 
pamatysite, kad busite užganėdinti Parearga: praezome nesullglte mueufirmaBukltom 

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO. newVorJ n.y.

f'Mano draugai Povilas ir Juozas 
Watkiaviczei paeina isz Kauno gub., 
Panevėžio pav. pirmiau gyveno 
New Yorke o dabar nežinau kur jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso.

Jos. Cedronis
Box 37 Inkerman Pa.

Malonus Dr. Hartmanai:
Su džiaugsmu siunčiu didelį dėkingumą už Išgydymu mano vidurių ligos, 

išbėrimo kūno, blogo kraujo, sutinimo ir skaudėjimo blauzdose. Dar kartą 
sakau, nemažai «*iu dėkingas už sveikatą. JOS. TURKEVICIA,

695 Sheridan Road Canal, Wilmette, Ill.

Kad kiliems pagelbėjo, tad Dr. Hartmanas gali ir tau pagelbėti, tai atsišaak 
pas j į parašydamas lietuviškai, aprašant ligą, o apturėsi tokius vaistus ir pa
galbą, kuri tau išeis ant sveikatos nuo rheumatizmo, dispepsijos, nusidėvėjimo, 
širdies ligos ir kraujo nečystumą, kaip tai išbėrymus ir niežėjimo odos ant 
viso kūno ir t. t., teip-pat užkietėjusių vidurių, nuomario, mažumos kraujo 
ir įvairiau piktas ligas, kurias dūlei negražumo vardų neminim ir nuo sau- 
žagystūs, 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.

AL no brolis Kastantinas Matijo- 
szaitis paeina isz Suvalku gub., Ma- 
riampoles pav., gmino Antanavo, 
Pilviszkio para., Krawela kaimo, 
apie 17 metu kaip amerike, teiposgi 
ir sesuva Jieva Jesaicziute paeina 
isz Plutiszkiu para., jie pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

(to 39).
P. Jurevicz

Portage, Pa.

&

Box 98

Miestas ir Steitas

turi gera iutrlu^ 
skilvio ir Žanui “ 
irimo oigaimstiipj; 

mas, kepu 
irinias, liiiosiinis-1: 
nanaszios lists ni® 

Preke -

iame dykai per gr^

Magdalena Dulskiute po tėvu, bet 
dar ženota ir nežinau vyro pravardes 
gymus amerike, apie 5 metai adgalios 
gyveno Girardville paskui iszsikraus 
ti in Brooklyna. Tegul atsiszauke 
ant adreso:

Ant. Kulokas
611 W. Spruce st. 

Mahanoy City, Pa.

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

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

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

Valandos nuo 10 ryte iki 5 po plot. Nedėliotu nuo 10 ryte iki 1 po piet.

Dr. F. Hartmant, parašė ir jau išleido knygą po vardu “NAUJA ME
TODĄ”, yralai žingeidi knygelė, kuri aprašo, kaip kraujas teka po žmogaus 
kūną ir visokias ligas. Prisiųskio 10 centų ir čionai paminėk savo liga ant 
kurios nesveikas ir iikirpęs prisiusKie.

Szuo verties $5.000
Miss. Edna Crampton isz Chicago, yra locninyke puikaus 

szuns už kuri jai davinėja S.OOO doleriu.

-:AGENTAS:-
Szipkorcziu in ir isz Europos 

Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto 
601 W. Mahanoy St., Mahanoy City, Pa. 
Parduoda Szipkortes isz Bremo, Antverpo 

Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia 
Piningus eiunoziu grietai ir pigei o p riek tai 

eamu po kaucija irne turite abejoti mano teisia- 
o kitu a* ejaito.

Frekeil.lt
fszgyd.au


Vasarinei Siutai Pas Kynk^iczia, ffe1
) Sziame laike pargabenome 
jdaugybe Nauju Vasariniu Siutu 
ulei Vyru ir Vaiku. Szitie Siūlai 
j)yra gražiausi visam mieste, pa
išinti pagal naujausia mada.
i) Szitus Siutus parduosime už 
^pigesne preke negu kiti sztoruin- 
■)kai, todėl jaigu reikalaujate 
s Naujo Siuto tai ne eikyte kitur 
i kaip tik pas mus o patis persiti- 
'krinsyte kad geriaus ir pigiaus 
įgalima pas mus pirkti negu kitur.
9 VISOKIU MADŲ.
) VISOKIU PREKIŲ.
l) Teipgi visokiu kitu Vasariniu
i) Drapanų; žinome kad perkant pas 
Į)mus busite visame užganėdinti, (tp 
Pirkyti savo Varasini Siutą pas 
W. RYNKEWICZIU 

233-235 West Centre Street.

W

SIU Ig -I. 
■mij • ta

“.lomai” Lietuvoje. G KINĄ TEISYBE. B. RAGAŽINSKAS

Žinios Vietines.
— Gegužis, bet szalta.
— Iszvalinkite kiemus— 

bus bausme.
— Lietuviszka sale ant Ma

hanoy, Avė. pradės kilt in vir
ažu jau pamatas pabaigtas.

— Szv. Juozupo lietuvisz- 
koje R. K. bažnyczioje Gegu
žine nobažanstva prasidėjo isz- 
kilmingai. Žmonių susirinko 
pilna bažnytėlė.

— Žmonis iszvažineje kas 
dien in kitas szalis Ameriko 
jeszkoti gilukio.

— Ant kampo ulicziu C. ir 
Mahanoy, likos surasta kelios 
“žiurkes.” Kaip isztirinejome, 
tai tosios žiurkes priguli prie 
dvieju “lietuviszku balandė
liu” kurios viena kitai ap
draskė veidelius ir užlipino 
“cziugumu” akis. Badai susi- 
pesze už viena raudon-galvi. 
Jiuju fotografijes jau aplai- 
keme.

— Neteisus panaszas” lieje 
krokodilinias aszaras buk isz- 
sibaige “laimes rag.is” o žmo
nis susipratę, ne nori pripildyt 
isz naujo.

— Ponas Juozas Szaszta- 
kauckas, isz Hazletom, Pa. 
buvo atlankęs Mahanojaus pa- 
žinstamus, prie tos progos at
silankė ir in redyste “Saules.”

— Ponas M. Kundrotą par
davė saluna And. Lakickui, 
buezeriui. Rankpinigius jau 
sudėjo ir lauke perraszimo 
laisnu.

— Moteres ir merginos jai- 
gu turite ka del pasiuvimo tai 
nusiduokyte po No. 204 E. 
Center ulyczia kur randasi siu 
veczkos nesenei pribuvusios isz 
Philadelphijos. Szitos siuvecz- 
kos siuva pagal naujausia ma
da ir busite užganadytos isz jiu 
darbo. (to 36)

— Miestiszki tėvai turi mie 
ri pirkti naujausio padirbimo 
ugnini automobiliu del gesini 
mo ugnies kuri kasztuos nog 3 
lig 6 tukstaneziu doleriu. Pa
gal musu nuomone, tai musu 
ugnies aparatai del tokio mies
telio yra užtektinai, ugnage- 
siai sztant ir smarkus vyrai— 
greit užgesina visas ugnis. Ge
riau butu idant miestiszki tė
vai ymtusi kanogreieziausia isz 
dėjimu plitom Mahanoy ulieze 
ant kurios randasi lietuviszka 
bažnyczia ir mokslaine. O gal 
kad tenais gyvena tik vieni 
“Lits” tai ir nesiskubina. Mr. 
Kundrotą, prispirkie savo 
draugus prie pradėjimo darbo 
kanogreieziausia, nes jau dyde 
lie laikas idant ulieze butu iž- 
deta plitoms, vietoje ižduoti 
tuks. ant vieno vežimo.—

Get busy!

Aut pardavimo arba ant 
parandavojimo.

Puiki buezerne su visom no- 
czinom ant East Centre uly
czios Mahanoy City. Viskas 
ant vietos, tik ineit ir daryt 
bizni. Atsiszaukyte pas:

Nelson F. Davis
120 E. Centre St.

0° C9)- Mahanoy City, Pa.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

W. Rutland, V’t — Dar
bai gerai eina.

— Lietuviu nemažas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda. 
Baltruviene labai reikalinga in 
pagialba del nekuriu moterė
liu, jagu ne susivaldys, tai ne- 
užilgio pribus. Czionais vaiky 
nai labai nuliude isz priežas
ties štoko mergynu, jagu isz 
kur pribūtu apie tuzinas tai 
gautu po gražu, bagota ir do
ra vaikyna.

So. Fork, I’ll.— Darbai 
suvisai sustojo ir ne žine kada 
pradės.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda.

Seelyville, Ind — Darbai 
suvisai sumažėjo, ir nežine ka
da pradės, isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut, isz 
priežasties daugumo žmonių se 
ni giveutojai randasi be darbo.

E. St. Louis, 1'11.— Dar
bai gerai eina, uždarbei vidu
tinei.

— Lietuviu yra apie dvi fa- 
milijos, ir apie 6 pavienei ir 
visi malszei užsilaiko.

— p. Lukosziene apteikė 
savo vyreli grąže drūta ir pa- 
toge dukrele, dieve augink ant 
džiaugsmo tėveliams.

Donora, Pa— Darbai 
slobnei eina, dirba po 3 dienas 
ant nedėlios.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis isz tu visokiu atsiranda p. 
Taradaika labai reikalingas 
del neKuriu vyreliu.

Tnmaqun, Pa.— Darbai 
kasiklose gerai eina, kadan gi 
dirba kiekviena diena.

— Lietuviu randasi nema
žas skaitlius, tarpe ju visokiu 
randasi.

— Parapijos reikalai ne 
kaip stovi, ir nežine kaip pa
sibaigs.

— Gyventojai Coal Dales 
pakele protestą priesz elektri- 
kinia geležinkelio kompanija. 
Žmones reikalauja kad numa
žintu preke ant nuvažiavimo 
in Tamaqua ir Summit Hill 
nog 10^ lig 5pf. Nežine ar kom 
panija numažins preke ar ne.

— Jeigu esate isztroszke 
tai užeikyte pas J. Bartnic- 
ka kuris laiko šaltina po No. 
348 E. Union ulyczios, ant 
■‘Dutch Hilles” ten busite sve
tingai priimti ir gausite viso
kiu geriausiu ir puikiausiu gė
rimu.

Luke, M. D.— Terp nelai
mingu anglekasiu, ka tai pra
žuvo Davis Coal ant Luke C’o. 
radosi ir musu tautietis Vincen 
tas Butkus. Velionis paėjo isz 
Kauno gub. Baseinu pav. ne 
toli Tauragės, Ližių sodžiaus. 
Likos palaidotas 24 Balandžio 
3 valanda po piet ant Western 
port katalikiszku kapiniu per
jojo szvogeri II. W. Karalevi- 
cziu. Kas norėtu plaeziau da- 
žinoti apie veloni tegul kreipė
si ant szio adreso: M.L. Bal- 
eziunas P.O. Box 101 Luke, 
Mil. U.S.A.

Sz'iutilei Kauno gub., yra 
tri pavi, tavas miestas kur at- 

■ s būna turgus ir jomarkai. Szi 
n.et priesz paezias užgavėnes 
turgavoje dienoj, žmonių pri- 

i važevo nemažai vieni su viso- 
I kinis pardavineis ir kiti ku- 
j riems ko reik pirk'ti. Vaiksz- 
I czioja tarpe žmonių dviesedai- 
lei pasirėdė vyrai žiūrėdami 
ka gaut pirkti. Vienas ūkinin
kas turėjo ant savo vežimo pil
na sposka sviesto, prie kurio 
jiedu prieja paderino, ir szne- 
kasi kad ezion sviestas geras, 
klebonui patikses. Tai iszsįro- 
de, kad zakristijonas su var- 
gamista jieszko klebonui pirkt 
sviesto.

Derinosi, derinosi ir galop 
susitaikei vargamistra paliepia 
zakristijonui imt sviesto spos- 
ka ir neszt, o ūkininkas tarė:

— Vyrai pirma turite už-, 
mokėt.

— Žmogau, nugi eime sykiu 
in klebonija ten klebonas už
mokės kuo geriausei. Varga 
mista suramino.

Zakristijonas nesza sviesta, 
o ūkininkas su vargnmista eina 
szone visi in klebonija. Nuėjo 
prie klebonijos.

Ar girdi, neszk tu sviesta 
[tiesiog in kuknia, o mudu su 
Igaspadorium einam pas klebo
ną kad užmokėtu pinigus. Var 
gamistra teip pakamandavo.

[)al | Tas nuėjo su sviestu in kuk- 
[ nia, vargamista su ūkininku in 
klebonija ir, sako:

— Tu palauk ezion prieme- 
nioja, o asz nueisiu pas klebo
ną mažu kartais kuom užim
tas.

L’ktoinkas liko priemenio- 
je, o vargamistra inejas pas 
kleboną sako:

— Jiegamastie, ezion už 
durti stovi žmogus, jisai nori 

kuri parengė dideli balių ant [ kad atskaitytumet jam ekzerta. 
15 d. Mojaus pirmutinis ba-1 Nieko klebonas nemislyda- 
lius tai parengė toi draugyste, mas užsimėtė kamža ir stula, 

----  [ liepe paszaukt žmogų, varga- 
Darbai pa- mj8ta i8zejas liepe ūkininkai 

sigerino dirba po 4 ir 5 dienas ej(j jn v;ju pas k]ebona o pats

nesi jau prade;

kloju vietoje West
lieiillilstan

nude, jokio krutėjimo ne turi 
aut tautiszkos dirvos.— Wake 
up!

— Ana vakara karezemoje 
pas Joną Lazofski 
smarki musztine, Pako] 
malszino tai 
kostumėri” 
ligonbuti, o

pakylo 
apsi- 

“milema 
turėjo nuvežti in 
likusius in czisz

— Stella 
grižus i-z darbo, pavalgė vaka 
riene, nuėjo ant virszaus, slide 
jus savo drapanas iszmete lau
kan ir pati apleido narna iszej- 
dania po velniu jeszkoti jos 
broliu. Hazletone randasi ke- 
lioleka tokiu naktiniu isztra- 
mu, kurios iszezistina visas 
pakampes o ir net in Mah.ino 
ju pribuna.—Kita nedelia bus 
prisiunsta redakcijei jiuju pra 
vardes. —Fix.

Livingston, 1'11 — Darbai I 
povalei eina dirba po 2 dienas 
ant nedėlios.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, ir visi grąžei užsilaiko.

Mankauskiute su-

bll-

Bridgeport, Conn —
bai povalei eina.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas 

relis, isz tu visokiu atsiranda.
Nekurtom moterėlėm p. Bal
truviene labai reikalinga.

— Czionais per Velykas pri 
buvo jaunas kunigas isz Penn- 
sylvanijos. Czionais susitvėrė 
dvi draugytes viena dr. giedo- 
riu antra Lietuvos dukterų,

IV ilgus, l’i

ant nedėlios.
— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas bure-

iszejo per duris lauk.
Ūkininkas inejes pagarbino 

kleboną o klebonas priėjės
lie, isz tu visokiu atsiranda, p. prie ūkininko sako:
Baltruviene del nekuriu 
tereliu labai reikalinga.

mo- — Klaupkis!
— Klebone, duok man už 

sviesta piningus, asz atėjau pi- 
,Se" n'gu, o ne klaupt. Atsiliepe 

[ ūkininkas.
Ernest, Pa.— Darbai

rai eina isz kitur pribuvusiam l uįinįn]{a9
darbas nesunku gaut. į _ K]aup]-iet Ve] klebonas
- Lietuviu yra apie 15 fa- ]jepia mis]ydan)a8 kaJ ukiDin.

miliju ir apie 30 pavieniu, bet Į kns bigk; klejojq
daugumas palinkę m gėrimą, j _ Klebone, ka jus ezion 

par [darote? Man reik pinigu o jus 
ezion mane klupdote.

— Kokiu pinigu? Klebonas 
suszuko.

— Nugi jus vargamistra ka 
dar iszejo, su zakristijonu su
derėjo del jus sposka visa 
sviesto, atėjome visi tris, za
kristijonas sviesta nunesze tie
siog in kuknia, o asz atėjau 
gaut pinigus.

Klebonas supratęs kame da
lykas, paszauke savo zakristi
joną ir vargamistra.

— Ar szitie vyrai 
suderėjo ir paėmė? 
ūkininko.

— O! jiegamastie ne. Ūki 
įlinkas atsiliepe.

— Vaikeli tave ezion atsi
vedė szelmiai apgavikai, tu 
per neatsarguma netekai svies
to ir piningu. Tas vadinamas 
vargamistra inejes pas mane 
sake kad nori tu Akzerta 

i tau kad atskaitytai!, asz jo 
pažystu.

N. Adams, Mass — 
bai slobnei eina, visi iszvažine- 
ja in kitus miestus jieszkot 
darbu.

— Oras gražus.
Lietuviu pusėtinas būrelis.

Introligatorne.--
APDIKDTCVE KNYGŲ.’

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

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

Prisiunsdami knygas apmokekyte paežio a> 
ekspreso kasztus. Adresas:

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

sviesta
Klause

uetuviszas Fotografistas
M. Varzinskas

205 E, Center St. Mahanoy Cit)

- ““t"“1“ Lietll.voie gftbei žmones Pri-
' ? ■■‘3 kes foiognifij* gaudineja..,7-Jg Padaro dideles °
■ ž,fotografijas is> J _ .,

asz
ne-

Tai regima kaip bomai ir

Kita apgavyste tame pat

Alniuinojnus gyventoje! 
apie szitn gerai žino.

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. 
Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa 
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka 
da tik ateina proga vis rekamendavo 
ju szitas pigulkas asz pažinstu keletą 
žmonių kurie 'likos iszgialbeti nog 
skausmo pecziuose ir inkstuose. Szi
ta pati liga mane vargino per ilga 
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai 
kino kad negalėjau atlikti namini 
darba. Turėjau ženklus kad mano 
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas 
Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man 
pagialbejo ka kitos gyduoles nega
lėjo padaryti todėl veliju kitiems 
naudoti taisės pigulkas.

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

' Ant pardavimo.
Puiki balbierne (barber sza- 

pe) su visoms noczinouirt, 3 
kreses, zerkolai, britvos, pik- 
czerei, ziegoris ir t. t. ir t. t. 
Parsiduos labai pigiai ba loc- 
□iuinkas turi apleisti miestą 
Dasižinbkyte ant adreso:

P. Brundza,
206 E. Centre St.

(1° 6l)- Shenandoah, Pa.

Nemokėk dykai 810.00,

Apsigarsintoju. Jeigu apser 
gate liga tai eikite pas savo 
miesto daktaru.

Jaigu tini dautu gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 
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. Y.

Didelis Pardavimas
Auksiniu Ziegorcliu.

Plis Ziegorniiika Milleri
Gryno Ąukso Zhgoreli vertes $50 už $35

” ” ” ” $30 ” $22
” ” ” ” $25 ” $19
” ” ” ” $18 ” $12

Pigus pardavimas Nikeliniu Darbiniu 
Ziegoroliu szia nedelsi,

— :Lencugeli duodame dykai:— 
Nužemintos prekes ant visokiu

Žiedu gggfc.
Spilku MrWklJI
Guziku

Bronzoletii
*’ kiloki daigiai.
Firkyte dabar kolei vra 

gera proga gauti tavora 
už beveik puses prekes.

G. MILLER
113 W. Centre UI. 

Mahanoy City.
K. KONEWKO

UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
98 Main St, Asli ley, Pa

---- o----
Paikiaus© užejga del Lietuviu i» 
svetingiauses priėmimas del visu. 
Arielkele, Alus ir Cigarai tinkami 
karalui. Sale del zobovu ir mitingu

Ant Pardavimo.
Parsiduoda saliunas ir na

minei rakandai geroi vietoi lie 
tuviu apgyvento!, parsiduos 
pigei isz priežasties savininkas 
iszvažiuoja in lietuva ant ne- 
apribuoto laiko, atsisžaukite 
ant adreso: (įg o})

G. M. Kantanavicz,
721 E. Washington, st.

. Springfield, Ill.
Malorius ir Popierninkas.

Geriausia ir puikiausia, uf. maža preke atlieka 
savo darba. Jai"u inalavosite savo narna vidurije 
arba lauke, arba popieruosi savo stubas tai nual 
duokyte pas mane o busite užganėdinti visame.

Vienatinis katalikas malorus ir popierninkas 
visam mieste.

Wm Spirit •'i0° w- sPruf,‘ s,*»Trill. OCIbK Mabanu) City. (gg.Cvtuo))

Nauji

Karpetai ir Klijonkes

. deda fotografi- 
jas in špilkas, 

kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja post- 
karezius. Parduoda visokes reimas ir UL 
Lietuvei su virsz-minetais reikalais neturi 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstama Varžinska kuris padaro vis 
ka kanogeriause o ir busite užganedint 

▼ isame. Lietuvei pas Lietuvi

maziuirindeda I gzJau]ju mjes(e priesz UŽgaVe- 
in reimua. In-1 , . . . .. . .

Nusipirkite sau 
Buteliu
N0RKEVICZ1AUS
Geriausia Arielka _____

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

S. Norkewicz
408 West Mihanoy Ava.

keletą

no. 6.
Visam

nes padare koksai fleiszeris su 
deszromis.

Atsivežė ant turgaus puikiu 
szviežiu vežimą deszru, švara 
pardavė po 10 kap. tai žmones 
kaip ujie szapus deszras nusi 
pirkę nunesziojo, bet Apsižiu- 
reja rado, deszros buvo pada
rytos isz szutytu sukapotu bat
viniu su kruczkais.

Pagal gromatas isz Lietuvos 
szios žinios raszytos. —S. K.

* Žemlinia, Galieijoi, inlin- 
do in tvarta aviu vilkas, kai 
muoczius Sakoviczius szoko 
ant vilko ir norints likos bal
sei apdraskytu, bet vilką už
smaugė. Sztant mužikas!

Ant pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas 

Ceikiu ir groser sztoras. Pui
kus popieru ir knygų sztora». 
Gerai užmokama duonkeptu- 
ve Teipgi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. ([ tupp)

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

Balins-
Parengė dideli balių dr. po 

vardu szv. Jono isz Wilmer
ding, Pa. 6 d. Mojaus ant 
Cunninghams sales Bridge st, 
balius prasidės C vai. vakare 
ir traukeis lyg vėlybai nakezei 
inžanga 25 centai.

Užpraszo visus lietuvius ir 
lietuvaites ant to puikaus pa 
eilinksminimo.

Komitetas

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St., 
Mahanoy City.

Klijonkes 2 mastu pioezio 
Klijonkes 1 mastas pioezio 
Brussell karpetai po 
Ingrain karpetai - -Suitai del mastas, 

mastas, 
mastas, 
mastas.

J Illr

Kataliogas Dykai
..Visokiu..

jBĮSj&EiTM Mnzikaliszkii
Instrumentu,

Puikiu
Armonikų 

Drukavojlmul Gromatas Maszinellu 
Lietuviszku Knygų 
ir kitokiu Daiktu.

Prisiusk savo adresa ir 2c. 
paežio ženklą, o katalioga gauniie 
dovanai. Atiresas:

M. J. Damijonaitis 
812 33-rd.St., Dept 2. Chicago, 1'11.

Geru Kotla Aukso Verta!
Naujas Lietuviu Salimas.
Boginę Arielka, azultas Alus, saldus 
Midus, sveikiausi Vyną', kvepenti 
Cigarai, Lietuvos Užkandžiui ir 
karaliszka nakvyne, paa n Ąnt

Juozas Binnicka
319 N. Centre St. Pottsville, Pa.

Farinos-Fiirinos.

Lietuviu fnrineriu. Szitoi kolonijoj 
susiorganizavę Ukiszka Draugyste 
palengvinimo ūkininkavime ir susir
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita
kolonija randasi Mason ir Lake pa
viete vakarineine kras/te Michigan 
valstijoj prie Miczigan eželio. Arti 
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie 
4 gt ležinkeliu, daugybe czisto van
dens, upeliu ir žuvingu ežeruku. 
Szitoi kolonijoj turime ant pardavi
mo del tukstaneziu farm u geros že
mes, de| visokiu jevu, daržovių, so
dams, pievoms, gyvuliu ir pauksz- 
cziu auginimui, gali pasirinkti kokios 
žemes tik nori pigei ir ant lengvu 
iszmokeseziu. Prekes nog $10 lig

ti raižykite pas mano, asz pats gyve
nu ant tu fiimui. Adresavokyte.

(91 aunf o>)
Anton Kiedis,

Peacock, Lake Co. Mich.

60c.
30c.
75c.
60c.

( Hoteriu.
-( Vyru. 
( Vaiku.

Mes galime parduoti jumis geresni
Geras tavoras vertes prekes.

I I I IK I /X IX. I Mahaiioy City, Shenandoah 
'—* I I 'J AA I XJ jjį. Carine), Landslbrd.

tavora.

Merchants Banking Trust Co
Mahanoy City, Penna.

Tegul tavo piningai uždirba dauginus. 
Mokame procentą ant sudėtu piningu. . 
Pradek czedint piningus szitam Banke o tie 
piningai dauginus uždirbs.
Ne yra ta ka žmogus uždirba bet ta ka žmogus 
suezedina, ka padaro jin turtingu.
Musu Banka pagelbės juso piuingams augti.
Musu Klerkai kalba Angelskai, Lietuviszkai, 
Lenkiszkai, Rusiszkai ir t. t., visados esą 
pasirengia jumis patarnaut kanogeriause.

D. M. GRAHAM, — PREZIDENTAS.
D. F.-GUINAN, — SEKRETORIUS. 

-I'JIREKTORIAI:-
A. DANISZEWICZ1A. W. RYNKIICWICZIA.

IV. I. MILES.
L. ĖCKERT.

T. F. FLANAGAN.
,. ADAMS, — VICE-l’RESIDENTAS.

J. J. MEYERS, — KASIJERIUS.

J. HORNSBY.

Polithania State Bank
Cor. 22(1. & Carson Sts.

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Ranka, uždėta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suczcdininiui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam 1-ta procentą, priskaitant 
k:i* 3 menesiai. Siuneziam pinigus in vi-as 
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakortes ant vi-n linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Jszdirbain 
visokios rnszies Kejentalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajir. Rejentelna 
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara 
-J. G. Miliaucka. L’žkvieeziain lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums 
jiisu bankinius reikalus o per.'itikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama ezion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paczed mini in Ranka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Express Money Orderi.
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Užmokame Expreso Kasztus In Visas Dalis Amerike 
*'atis galite namieje padaryti Gryno Putuojanto Alų už puse prekes, sn 

įgialba “Ambrų” Concentrated Extracta.
BE APARATU - BE VIRIMO - BE -ruRBACIJOS 

maras vaikas gali jin padalyti. Reikė tik pridėti randeis, 
(langiaus nieko Keletą miniitu la ko užima padaryti puiku 
alų, be jokio mokslo. ‘A M BREW’ yra sutaisyta ir niahąhs 
iszgeriansiu miežiu, apyniu ir Bohemiszku selykiu, lygiai ta 
pati ka bravorninkai naudoja d»*l padirbimo ger ausio alaus.

Visiszkai czistas - Be jokiu kemikaliu - Be jokiu ruožtu 
Užsilaiko ant vbados. Gvarantytas per mus, po priežiūrą 
Su v. Vaisi. Pure Food Prova Serial No.22115-A. ir_ po visais 
valstijos provas. Galima padaryti isz to preperatotik geriausi 
alų. TuKstancziai užganėdintu kostumeriu.
DYKAI Pabandykite 12 Paintu DYKAI 

ausias alus kada da ragavote, tai si gražinkyte adgalios o uies sugra- 
Idant gerai suvažinti sz ta prepera a kiekvienoj szeiminoj, prisiuakyte 

... : ii: ..........«... Irfttm (raksite na-

Ilsi Arklini... L......
O jai neyra tai geriausias alus kada da ragavote, tai srgrazinkyte adgahos o mes sugra- 

Negal but vienaip pakaustyti ka žinsime pining is. I.L... o.., .,./.r.<rv.- - i.LL. ------ u - --—y-'"“
dangi ne visu arkliu kanopos yra -51.00 o mes prisiusime jumis pakeli saito preperato “AMBREW” isz katro galėsite pa- 
viemiki.bet kožno arklio kanopos turi 8» l’'1"'". paimu alaus, mes apmokame kaltus nusiuntimo, l’ž IĮ2.7O prisuisime 
. . ■ ■ , • .• • i. . .. szitos meckgos ir kanos galima padalyti net 240 pa:ntu alaus. Kaip padapti atu pn
būti gerai inteimj ti ir gerai pakaus \ . ,si|llH.zia,nv direkcijas. .Jaigu nepatiks tai sugražiname piningus. Raižykite szed en. 

Prisiusime dykai knygute katro’ apraszo viską apie padarymu alų namieje.
AMERICAN PRODUCTS CO., G’O Amerlcuu Building, (Tnclnuatl, (Hilo.Geras Pakaustymas...

Yra mano specialiszkurnas; locni 
ninka geriausius arkliu atveda arklius 
pas mane del pakaustiniuio, todėl

Pas mane gausite pirkti Mainines 
Maszinas daug pigiau negu kitur

I. G. Wisniewski
Kumpas C ir Water VI.

Mahanoy City.

VV. TRASK AICK AS
PIRMUTINIS LIETU VISZK AS

GRABORIUS^
„„jas**

j'----
Laidoja kimus numirusiu. Pasamdo 
ryginue ir vežimus del pasivažinėjimo. 
Krausto daigius ir Lt. Viską atlieka 
ka nogeriause ir puikiause. Su virei 
minėtais reikalais kreipkities pas jin o 
busite visame užganėdintais.

520 W. OnterSt. Mahnnoy Cit)

101
Lawler ir Purcell

PIRUOS KI.ASOS KALVIAI
M’. Fine St., Alnhanoy City.

Atlieka kalviszka darba kanogeriause. 
Taiso Vežimus, Mainines Tulsz’s ir 1.1. Sn 
virszminetais reikalais kiu'pkites pas mus o 
bukite visame užganėdinti. (y aunf)

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

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

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

Su virsz minėtais reikalais galite 
pas mane kreipits per gromata ar 
asabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausiu, -gr/vui 
Keliaujantiems in Lietuva parūpinu 
PaszportuB su patvirtinimu Konsulio.
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Itusiszkai Anierikoniszka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Hnsijos. 

dienu in Roterdamą r La i vai isz NtwYorko: Birma 13GcgužioT|ll2 dienu in Liepejn
III k laša $31. LKurek27Gegužio; Lithuania 10 BirzelioJ
D $45. Del smulkesniu žinių kreipkitės in musu Agentus ,,
I ’ $ )2. ir centraliszka kontora. 1 ’’' ‘

A. E. Johnson & Co./General Panenger Agti.) 27 Broadway, New York, N. Y.

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

Pae n.ua dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

IViahancv City, PeBb Globė t
į UNION NATIONAL BANKAS

MAHANOY CITY, PA.
T CAPITOL STOCK J126,000. SURPLUS ir PROFITS $300,000.

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

• Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procento. 
;; pridedam prie tavo piningu pirma diena Sausio ir Liepom 
;; menesuose, nepaisant ar atneszi parodint knygute ar ne. ; 
;; Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka,; 
;; nepaisant a’’mažas ar dydelis. ;
i: VYRSZININKA1:
L Harrison Ball Prezidentas
i: F J. NoonanVice-Prezidentas.
L Ira W. Barnes Kasijerius.

BANKO ADYNOS:;
9 ryte lyg 3 popiet;;

Subatonris ;;
9 ryte lyg 12 ad.;;

Ant Pardavimo.
Pora geru ir drutu arkliu, 

riginas, darbinis vežimas, ang
linis vežimas, pleszkes ir t. t. 
Parsiduos neperbrangiai. At- 
siszaukyte tuojaus ant adreso.

(i8 o?)
217 E. Center St.

Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu fainilijn 

^ant viso loto po no. 604-606 
West Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (r J')

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pa.
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