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KAS GIRDĖT?
Tūlam savo vyrui Brookly- 

ne, pacziule inuesze skunda 
ant atsiskyrimo už tai, buk 
spyrės josios numiletina szu- 
nyti. Matyt, randasi ant szio 
svieto pacziules, kuriem nu
duoda, buk vyrui ne vale ne 
cziaudyt kada randasi prie jo
sios.

Kokis tai portugaliszkas mi- 
lionieris prižadėjo duoti $5,- 
000,000, ant sugrąžinimo sos
to karalui Manuelui. Žinoma, 
kvailei duoda, iszmintingi 
yma, o lengvatikei yra tosios 
nuomones, jog prižadėtus pi
ningus aplaikys.

Paskutiniu iszradimu Edi
sono, yra sujungimas fonogra
fo su krutancziu paveikslu 
maszina o dabar turėsime kal- 
banczius paveikslus. Locni 
ninkai teatru ne turės dabar 
baimes kad aktorei sustrai- 
kuos.

Aplaikeme pirma numeta 
naujo mėnesinio laikraszczio 
“Laisvoji Žmonija.” Iszejna 
formate knygutes, 6x9 dydžio, 
20 puslapiu. Kasztuoja ant 
metu 59^. Leidže “L. Žmon.” 
leidimo bendrove 1613 S. 
Halstead St. Chicago.

Muso “prietelka ’ kometa 
Halleyo apie kuria tiek laik- 
raszczei apraszinejo yra dabar
tiniam laike atitolinta nog že
mes 500,000,000 miliu ar a 
teip toli, jog ne kometa žemei 
blogo negali padaryti ne že
me jiai, norints ir norėtu.

Kansas steite farmerei rei- 
kalauje 18 tukstancziu darbi- 
Kinku, kuriu isz niekur ne gali 
gauti. Matyt kad Amerike 
geri laikai, jago stokoje dar
bininku.

(KMEKKI.WTO »lžĮ\\Nove,n'ĮįPA.,rosTdFFicE) Malianoy City, Pa.Petnyczia^6~Bfrželio (June) 1911

Menesije Geguži pribuvo 
82,410 pasažieriu in New Yor- 
ka. In laika penkių menesiu 
pribuvo 151,436 pasažieriu, isz 
keliavo in Europa in ta laika 
148,017. Sugražino adgalos 
9,250.

Akyvai atsitiko vienam mies 
telije steite Ohio. Sztai isz 
priežasties pastipimo kates, ku 
ri paliko apie asztuonis katu- 
kus, visus padėjo po. viszta 
ant iszauginimo. Akyvu daly
ku, kad viszta priėmė sierate- 
lus be jokio protesto, bet nesu
tiko ant davimo jiems pusry- 
ežiu, pietų ir vakarienes.

ISZ AMERIKOS.
Brangi kiaule.

Atlanta, Ga.— Ant gelež- 
kelio likos suvažinėta kiaule 
farmerio J. D. Depew. Buvo 
tai nepaprasta kiaule isz augsz 
to gymirno. Užtai locninikas, 
josios verte apskaitinejo ant 
20 tukstancziu doleriu ir už 
taji skaitli apskundė kompani 
je. Sudas jiam pripažino pu
siau tiek arba 10 tukstancziu 
doleriu. Kiaule turėjo'devines 
pėdas ilgio o svėrė tūkstanti 
svaru. — Brangi kiauliena ja
go svaras josios isznesze po 
tūkstanti doleriu.

Aplaikem ilga straipsni api 
S. L. A. sejma Baltimoreje 
nes isz priežasties kad formos 
jau buvo ant preso negalėjo
me sunaudoti viso tik sekanti 
isztrauka. Kitam numare bus 
daugiau^.

Nauja vyriausybe likos isz- 
rinkta Vieton Damijonaiczio 
prezidentas Živatkauskas Vie
ton Žemantausko sekretorius 
Strimaitis. Vieton Vidiko re
daktorius Raczkauskas, admi
nistratorius panaikinta.

Suspenduoti sanariai už dok 
les, užsimokeja pagal dabarti
ne konst, bus atspenduoti.

Turime manyti, kad metas 
tarp 26 ir 27 seimu bus ramus, 
lauks visi pataisytos konstitu
cijos.

“Tėvynė” jau beviaik mis- 
lyta paleist in reksus, gautas 
kontraktu cienos “Lietuvos” 
pigiausia, bet komisija prie 
kontrakto neprileido rasdama 
skriauda S. L. A. isz kontrak
tu.

Administracija panaikinta, 
^administratoriaus darbas paves 
ta Centr. sekretoriui, kuriam 
pagelbės vienas isz vyresniu ze 
ceriu.

Kuopu ineszimus kuriu bu
vo prisiųsta gana daug visai 
neskaityta del stokos laiko; vi 
si tie ineszimai perduoti kami- 
sijai taisymo konstitucijos.

Linkėtina ateiteje susilaukt 
gražesnes, sveikesnes ir pato
gesnes Susivienyjime pasekmes 
negu buvo sziais keliais me
tais.
Bet kur seimas atsibus mete 
1912 tai ne daneszta.

Atradimas seno skarbo.
San Diago, Cal.— Jeszkoto- 

jai aukso surado milžiniszka 
krūva užkasto aukso pakrasz- 
cziuosia Hondūro, kuri ketino 
užkasti 20 metu adgalios lai- 
vorei kokio tai laivo isz Chili. 
Verte tojo aukso isznesza ant 
50 lig 65 milijonu doleriu.

Laivas “Star Eureka” isz- 
plauke jeszkoti tojo skarbo 
priesz dvi nedelias o ketino 
jieszkoti per kelis menesius. 
Kaszta ant suradimo skarbo 
davė kokis tai milionieris isz 
San Francisco kada jiam tū
las žmogelis parode žemlapi ir 
rakta kur skarbas yra užkas
tas. O gal tai tik baika isz 
Tūkstantis ir viena naktų?

Kiek užgyme
I’ennsylvanijoi?

Harrisburg, Pa.— Sveika
tos kamisorius Dixonas apgar
sino buk mete 1910 užgyme 
kudykiu 209,636 o myre tame 
mete 119,771. Raportai gy
mimo yra daneszami isz visu 
pavietu per registratorius ir 
užraszomi in knygas ant toles
nio isztirinejimo del bjuro sta
tistikos.

Milžiniszka asekuracije 
ant gyvasties

Philadelphia.— Daugiausia 
užasekuravotu žmogum ant 
svieto yra Rodmanas Wana- 
mekeris sūnūs Jono Waname- 
kerio, kuris tomis dienomis 
pridėjo prie savo asekuracijos 
da 500,000 doleriu. Dabarte8 
jagu numirtu tai jojo szeimyna 
aplaikytu net $4,500,000, nes 
savo gyvasti turi užasekuravo- 
jas konia visosia kompanijo- 
sia.

Socialistams nesiseka 
iszdavysta.

Chicago.— Amerikoniszkas 
Socialistu dienrasztis “The 
Chicago Daily Socialist” vela 
adgijo praejta ketverga, nes 
kaip ilgai gyvuos tai ne žiue. 
Toji iždavysta turi skolos ke- 
lioleka tukstancziu doleriu o 
jago trumpam laike ne surinks 
nog sąnariu 10,000 doleriu tai 
vela turės numirt. Del ko sočia 
listai nepasidalina ligei savo 
turtais kaip tai ju katekizmas 
mokina ir užmoka skolas savo 
brolo.

Kudžianses žmogelis ant 
svieto.

Chicago.— Kudžiauses žmo
gelis ant svieto apsipaeziavo 
ana diena, o tuom yra Arturas 
Atherton, 24 metu senumo 5 
pėdu augszczio o svėrė tik 38 
svarus, su pana Blancze Buk- 
ley 18 metu senumo sverenti 
136 svarus. Mazga moterystes 
suriszo sudže Newcomer rotu- 
žeje.

Kada sudže suriszo mazgu, 
užklausė nuotakos: “ar rasi 
savo vyra kada nugabensi na
mon ir žiūrėk kad jin tau ve
jas nenupūstų” tai nuotaka ap 
sikabino savo kuduli bueziuo- 
dama atsake: “Pririšau auksi
ni leneiugeli prie ranku o man 
jin niekas nepavogs.” 
Kunygas nusižudė save ne 

kaip papulti in grieka.
Fall Creek, N.C.— Katali- 

kiszkas kunygas James Huron 
kuris nesenei pribuvo in czio- 
nais, ant naujei užvedusio per 
jin chorą giedojo jauna mergi
na Agnieszka Sewell. Kuny
gas labai in mergina insimile- 
jo o jieje teip-gi jiam sugrą
žinėjo meile su nusiszipsojimu. 
Nes kunygas Huron prislėg
damas del Motinos Bažnyczios 
tarnaut tiktai del josios o grei 
cziau kaip taji prižadėjimu su
laužyt ir apleist savo dinsta, 
nusižudė bažnytėlėje prie alto 
liaus. Mergina isz gailesezio 
atsitolino nog visu žmonių, o 
nakties laike kaip szeszelis bė
ga ant kapo kuningo idant už 
jin melstis, nes buvo priežaste 
jiojo mirties.
Liūdnas atsitikimai 

jaunos merginos.
Pottsville, Pa.— In czionais 

pribuvo jauna mergina vardu 
Mare Kiteli isz Norristown 
ant trūkio kuris pribuna 2:45 
isz ryto. Mergina persėdėjus 
lig rytojaus ant stoties dingo 
isz ryto ne žine kur. Daugiau 
nieko api jaja ne buvo girdėti 
net in kėlės dienas po tam ka
da jiaja surado pusnuoge ant 
kalno St Clair o palicije nu
gabeno in priglaudos narna 
Schuylkill Haven. Tenais ap
sakė virszininkams api liūdna 
atsitikima, buk ejdama keliu, 
užklupo jiaja du nepažinstami 
vyrai ir žveriszkai su jaja ap
siėjo. Tasai visas atsitikimas 
yra apdengtas dydele slaptybe 
o palicije slaptingai sznipineja 
apie taji atsitikima.

S metu senumo vagilka.
Luzerne, Pa.— Palicije 

aresztavojo ana diena 8 metu 
senumo mergaite Ona Gani 
už apvogimą asztuoniu namu. 
Mergaite prisipažino prie va- 
gyseziu ir pasakė buk pavog
tus daigtus paslėpė po gonke- 
lem. Terp surastu daigtu pa
licije rado: 7 szilkines szlebes, 
vaiku banka su piningais, 2 
maszneles, 4 parasonikus, 
marszkinius, 3 poras szilkiniu 
paneziaku, 3 žiedus, 5 špilkas, 
auksini parasona.ir daug ma
žesniu daigtu.

Mergaite gaudavosi in na
mus kada žmonis iszejdavo ar
ba sėdėdavo ant gonkeliu o 
tada inejdavo per užpakalines 
duris.
Žmogiszkas kraujas kaipo 

gydikla ant akiu.
San Francisco, Cal.— Se

kantis atsitikimas mums paro
do, jogda nesuvisai iszniko ti
kėjimas in burtus apraganavi
mus ir t.t.

Viena isz tokiu lengvatikiu 
yra Honora Rilley 28 metu se
numo, gyvenanti ant Ema uli- 
czios, kuri nog ilgo laiko ken
tėjo ant skaudėjimo akiu o 
gydintojai nieko jai negalėjo 
prigialbet. Baisei api tai rūpi
nosi, net viena vakara sapna
vosi jei jog visa priežastis jio- 
sios kentejimo yra josios kai-

minka senele Ona McShay, ku 
ri jiaja nevos apraganavo ir 
net tada josios skausmas pasi
baigs, kada jiosios krauju pa
teps savo akis.... Sapna saJ 
vo apsakė kūmutėms, o tosioą 
pripažino, buk tai rodykle isz 
dangaus ir turi tai iszpildyt! 
Nusidavė tada Rilley in narna. 
McShay, mėtėsi su staigumu ii,' 
teip ilgai musze pakol senele 
nepuolė ant grindų apalpusi 
Po tam pradėjo kanst ranka) 
pakol ne pradėjo ejti kraujas 
su kuriuom patepe skaudan-i 
czes akis ir nusidavė namon.,..,

Sudže nubaudė jiaja ant už-į 
mokėjimo $45 ka ir iszpilde. 
bet tvirtina, kad josios aki.i 
yra daug geriau ne kaip pii^į 
ma.... O Zaleblekiszka tamf 
sybe!

Milžiniszktis vežis isz 
Japonijos.

New York. — Tomis dieno , 
mis profesoris Bashford isz 
Columbiosjuniversiteto pado“ 
vanojo milžiniszka veži del 
muzejaus naturaliszkos istori
jos kuri aplaike isz Miura— 
Misoki, Japonijos. Vežis yra 
dydurno torielkos o jojo kojos 
su replėms turi dvileka pedr 
ilgio. Tieje vežei gyvena gylu- 
mosia mariu 2000 gylo japp’, 
niszkosia mariosia.

Dydelesviesulossu lietiinf?
Newport News, Va.— Dy

dele viesulą kuri praėjo pro’ 
czionais su lietum ir ledais pa
dare milžiniszkas bledes. Su- 
virszum 15 ypatų pražuvo o 
ypatingai žuvininku. -*

Pennsylvanijos taipgi pada
re daug bledes o perkūnai su
degino kelis namus ir trenkein 
bažnyczes.

Trumpi Telegramai.
§ Chicago.— Tris bankos 

Continental, Comerical ir Hi
bernian turi sudėtu piningu 
$223,270,200. Yra tai didžiau- 
sos bankos Amerike nes visos 
tris susivienijo m viena.

§ Allentown, Pa.— Laike 
barniu, Juozas Lunasz nudure 
savo paezia ant smert su videl 
eum tris kartus in szirdi. Zu- 
dintojas likos aresztavotu.

Dvasiszkicjei mokinti.
1) Veit, zokoninkas Arezzo, 

iszrido regulas giesmių ir mu
zikos ir sutaiki armonije;

2) Diakonas Giojad iszrodo 
magnesa ir mariom kompasą.

3) Domikonas spina akulo- 
rius.

4) Albertas W. Domikonas 
cinką ir arszeninka (trucizna).

5) Bertold Sehnoarz paraba.
6) Richard Vallingford per 

detinis zokoninku St. Albarse, 
padari 1326 mete pirmutini 
ziegoreli:

7) Bendikti jonas, Bazilus 
Valenun panaudojo chenije 
ant gydinimo ligoniu.

8) Friderikis von Spee, Jė
zuitas, pirmutinis pradėjo 
draust deginimą raganų ir ki 
tokiu.

9) Jėzuite Kircheris mete 
1097 padirbo deginanti zerko- 
la.

10) Visokes szviesas iszrado 
Jėzuitas Cavaliere 1747 mete.

11 J. Jėzuitas Regiomonta
nus iszrado sistema meriezna; 
tasai-gi da priesz Galilėjų ir 
Koperninka tvirtino, jog saule 
stovi, o žemi sukasi.

12) Benediktinas Pentinus 
iszrado pirmutini spasaba mo
kinimo nebilus 1750 mete.

13) Diakonas Rollet priesz 
Franklina tvirtina, jog griaus 
mai ir perkūnai paeina isz 
elektrybes debesiu.

14) Didžiauses astronomas 
szituose laikuose yra Jėzuitas 
O Sechi.

Ir tai ne yra dyvai, ba seno
vės lai kuose mokslai buvo ran 
koše dvasiszkuju.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

30 nuskendo su pervažų.
Petersburgas.— Per nusken 

dima pervazo ant upes Volga, 
ne toli Ugliezo, tris deszimts 
ypatų nuskendo. Badai ant 
pervazo radosi uždaug žmonių 
ir isz tos priežastes visi nusken 
do.

Anierikoniszka įlota 
atplaukė iii Krondsztada.

Petersburg.— Antra devizi 
je amerikoniszkos flotos pribu 
vo in Kronsztada. Milžiniszka 
minia žmonių susirinko ant 
priėmimo flotos, visi rusiszki 
laivai atydave garbe szaudami 
isz armotu. Badai ir caras ke
tina atlankyt flota ir sudėti ge 
rus velinimus admirolui Bad- 
gerui.

Tamsybe.
Isz Novorainsko danesza, 

buk kaime Milosna, gminoje 
Wawer, gubernijoi Warsza- 
vos, turėjo vieta baisus atsiti
kimas, davedantis, kaip da 
yra tamseis ir laukineis ne ku 
rie žmonis.

Dirbantis plitiniezioi, 40 
metinis Silvestras Krzemins- 
kis, kentėjo ant rumatizmo 
teip skaudžei, jog buvo pri
verstas tankei sustot dirbti. 
Rūpestis api savo szeimyna, 
įsusidedantis isz paezios ir pen
ketą vaikucziu, nedave Krze- 
minskiui naktimis miegot, mis- 
lindamas, kaip lengviause bu
tu nog ligos atsikratyt.

Vietoje nukeliaut pas dak
tarą, rodavojosi savo kumu- 
cziu, kuriuos jiam apreiszke, 
kad likos, apraganautas per 
kokia tai “sena boba,” bet 
pravardes “raganos ne pasakė.

Darbininkas tuo nužiūrėjo 
savo draugo paeze, Stepono, 
67 metu Marijona Pleszinskie- 
ne.

Ir sztai 12 diena, laike pie
tų net apalpinejo nog skausmo 
kojų. Krzeminskis atejas pas 
Plaszinskiene paszauke: “ayt- 
duok mano kojas, ba kitaip 
paimsiu tavo!” Nelaukdamas 
ant iszaiszkinimo insiutes pa
griebė kirvi o keleis smageis 
ypais nukirto abi kojas sene
lei, po tam gervalei pasidavė 
in rankas teisdarystes. Pla
szinskiene keliaudama in li- 
gonbute numirė dideluosia so- 
puluose.

Prasztilinlmas kunigo.
Prabaszczius isz Zakrzuokas 

paviete Janackam, gubernijoi 
Lubelskoi, kunygas Slavake- 
viezius, likos praszalintas nog 
dinsto, už tai kad atsake pa
laidoti ant katalikiszku kapi
niu viena pravoslava. Kun. 
Slavakeviczius apelavojo in 
augszcziausia suda.

Nelaime.
Mickenu sodžiui (Utenu 

aps.) prigėrė Jono Martineno 
9 metu mergaite.

Skruzdės kiauszinis.

Nepavyko.
Raseiniuose (Kauno red.) 

Vietines mokyklos mokinys 
laike lekcijos norėjo nuszauti 
mokytoja, Tris kartus szove, 
bet revolveris nei viena karta 
nedege, tuomet mokinys mete 
revolveri in žeme ir szoko nuo 
antro aukszto pro langa ant 
gatves norėdamas užsimuszti te 
cziaus iszszokus dar tiek turė
jo spėkų, kad stenge nubėgti 
pas artymiausia szulini, in ku
ri ir in szoko, bet ežia subė
gę žmones mokini isz szulinio 
isztrauke led gyva.

ISZ VISU SZALIU.
Vulkanas Etna adgijo
Neapolus, Italije.— Gyven

tojai Sycylijos ir pietines Ita
lijos yra persieme dydeloje 
baimėje per adgijima vulkano 
Etna. In laika 24 valandų da
vėsi jausti drebėjimai žemes ir 
dundėjimas po žeme. Dauge
lis isz gyventoju ir turistu ap- 
leidineja Sycylije.
Turtai Saliamono diev- 

namio.

Metas XXIV

Musza židus.
Berlinas.— Laike jomarko

Mierzyne vienas isz kaimuo- 
cziu paszauke garsei, buk vie
nas isz židu jin apgavo, duoda 
■mas neteisingus piningus. 
Kaimuoczei akimirksni mė
tėsi ant židu su botkoezeis, 
lazdom ir akmenais. Palicije 
nieko neinveike ir turėjo nau
doti szobles. Viena palicijanta 
mirtinai pažado, kelioleka 
mažiau o 56 kaimuoezius aresz 
tavojo.

London.— Kur kita karta 
buvo Saliamono dievnamis Je-
nizolime, dabar toje vietoje 
yra mahometonu Omaro me- 
czete (bažnyczia). Po ta me- 
czete nuo senu senovės laiku 
yra intaisyta keliai ir bu vo pa
dėti svarbus senovės dekumen 
tai. Apie tuos dokumentus 
jau senai lauže galvas Euro
pos mokslincziai, kaip isz ten 
juos iszgavus.

Kad yra paslėpti svarbus 
senovės dokumentai Jeruzoli- 
moj pirmiausia sužinojo seno
vės žydu rasztus betyrinėda
mas Finliandijos mokslinczius 
Juvelijus. Ezekiliaus knygoj 
jisai surado žinia, jog Jeruzo- 
limoj vidury Siono kalno yra 
paslėpti Maižiaus Dievo prisa
kymu lentele, turtai ir archi- 
vas Saliamono dievnamio.

Pasikalbėjęs su kai-kuriais 
Anglijos mokslincziais, kurie 
sutiko su Javeli jaus planais 
netrukus pradėjo savo darba, 
jieszkoti tu daiktu. Daug lai
ko ir pinigu iszleido bekasine- 
dami Siono kaina, bet niekur 
nieko naudingo nerado. Paga- 
liaus atėjo mintis, kad reikia 
papilk turku sargyba, kuri 
sergsti Omaro meczete. Suma
nyta— padaryta. Ineje in vi
dų meczetes, toje vietoj kur 
kit kart buvo altorius atrado 
slapta požemini kelia einanti 
in vidurį Siono kalno. Kapi
tonas Parker su kitais ben
drais nuėjo tuo keliu ir atsi- 
nesze isz ten 10 skrynueziu. 
Kas yra tose skrynutėse tuo 
tarpu nežinia, mokslinczius 
Juvelijus sako, kad tie doku
mentai esą užsilikę nuo 600 
metu priesz Kristaus gimimą. 
Visi daiktai tuojaus buvo su
dėti in kariszka Anglijos laiva 
ir atveszti in Anglija.

Jeruzolimos gyventojai ma
hometonai pajutę, jog ju me
czete likos apipleszta labai pa
sipiktino ir szoko vyties, bet 
jau pervelai,— kariszkas lai
vas jau toli jurose buvo.

Kruvina musztine su 
Maurais.

Parižius.— Telegramai da
nesza isz Marmo, Morroko api 
kruvina musztine terp iszpa- 
niszko vaisko su Maurais ap- 
linkineja Soul Arba Dekert. 
Taje musztineje badai ketino 
pražūti apie szimtas Iszpanu o 
Mauru 60. Vadas iszpaniszko 
vaisko iszsiunte in tenais dau
geli vaisko su greit szauna- 
mom armotom ant nubaudimo 
puslaukiniu.
Szokiu mokytojas gyvųjų 

prekių pirklis.
Zitomire aresztuotas valdisz 

ku ir privatiszku gimnazijų 
szokiu mokytojas Szostopol, 
kuris pirkliavo gyvomis pre
kėmis. Szokiu mokytoja aresz- 
tuojant suėmė ir dvi mergaites 
kurios norėtu in užseniu pa
leistuvystes namus iszvežti.
Kupczci gyvojo tavoro su 

ymti.
Londonos.— Policije aresz

tavojo visa banda kupeziu gy
vojo tavoro. Toji gauja darb- 
sząvosi daugiause Rosijoi ir 
iszgabendavo merginas in Aus 
tralije.
Užsikeisejimas auarkistu 

neuusidave.
Havana, Kuba.— Tomis 

dienomis iszejo ant virsz no
rints randas gana paslepinejo, 
buk detektivai in laika užbė
go surasza anarkistu, kurie 
susitarė iszneszti in padanges 
su dinamitu nakties laike visa 
palociu prezidento, kada atsi
bus svodba dukters prezidento 
Gemezo su parueznyku Coello 
ant kuriu dalibavo ženkliviau- 
sios ypatos isz Kubos ir kitu 
vieszpatiscziu.

Prie atidengimo tojo bjau
raus darbo prisidėjo daugiause 
tūla motere, kada jau bombos 
buvo padėtos po palociu. Pa
licije aresztavojo daugeli anar 
kištu, kurie ketino pribūti isz 
Europos ir laiko juosius kalė
jime. Badai anarkistai iszdave 
pravardes visu obivatelu Ku
bos, kurie dalibavo tame su- 
rasze.

Nepatinka stovilas karalienes Viktorijos.
Angliszki kritikai isztirinejo buk nesenei atidengtas stovi

las karalienes Viktorijos ne yra padirbtas kaip privalo būti. 
Ne kurie tvirtina buk veidas mirusios karalienes yra suvis ne- 
panaszus in jaja.

Lietuviszkos motinos.
Isz gyvenimo musu lietuvisz 

ku szeiminu Amerikoje, tai 
neiszkelo pasakitie galime 
kad ir musu lietuviszkos mote- 
res, kūdikiu motinos, gali bū
tie geru pilorium delei paremi 
mo musu lietuvistes, ipatingai 
gaivinime lietuviszkosios dva- 
ses ir inproeziu. Musu moters 
kaip ir visu tautu, esti pirmiu 
pirmiausios prafesorkos tika 
pradeduncziu augti mažu kū
dikiu: ijjos pirmiausiai prade
da szirdingai milint kūdikius, 
bolaviti gražiais žodžeis, tarp 
ko kaip kada insimaiszo ir 
piktibe.

Jai musu guodotinos mote
rėles, motinos tu nekaltu per 
jais auginamu lietuviszku kū
dikėliu, maloningai suprastu 
savo senąją ir lietuviszkaja 
tauta, tai užtiesa, be bolavida- 
mos, be mokindamos szneke- 
tie savo milimus kudikelus, be 
didelo vargo pripratintu savo 
kūdikius prie lietuviszkumo, 
prie pamilejimo savo tautys
tes, teip ligiai kaip kad jios 
grąžei papratina mažiukus 
prie poterėlio “Teve Musu.” 
Musu lietuviszkieje vaikeliai 
apmokinti per pirmas profe- 
sorkas kaip sakiau motinas 
prie poterelo, nors skurdo už
pjauti kaip kad Lietuvoja ma
ži piemenėlei, pabudinti isz 
miliemo miego paritije, prie 
gyvulelu sargibes seniems ra
ginant prasikrapsztidami už
miegotas savo jaunas akis, pir- 
miaus griebėsi persižegnotie, 
tolaus eina nebagelis prie sa
vo darbo, ganitie kaiminia: 
ir toki pripratimą retas lietu
vis užmirsz igi grabui, Gražus 
rūpestingas tu motinu iszaugi- 
niinas kūdikiu atspindi igi ve- 
libai senatvei.

Taigi jagu muso ’ moterėles, 
motinos kudikelu pratintu sa
vo vaikelus vienkart su pote
rėli! ir prie lietuviszkumo, tai 
užtiesa butu geru mums pilo
rium ipatingai czionai Ameri- 
koja, kur gyvename ne tarp sa 
vuju, bet tarp svetimųjų, jai 
szendien ijjos to neiszpildo 
ijjos tuomi visai neužsiima, tai 
ar daug mes ka galime sakitie 
Beviaik nieko! Mes jaigu sa
ve in kerezia sodiname, o ijais 
prie kaczergu in užpeczki, tai 
atimame ijoms tiesas žmogisz- 
kas, ir darome nevalninkemis 
tamsos. Jagu mes molonesime 
nors isz dalies žinotie kas Keis 
tutis Algirdas Wytautas, kas 
križiokai nevidonai lietuviu ir 
tt. Moteįims-gi jagu užgina
me artintis piie szilumos proto 
kaip eskimosai savo moterims 
prie szilumos ugneles, tai isz 
kokio szaltinio ijjos gali pasi- 
semtie tos lietuviszkos tautisz- 
kos dvases? Ijjos nežinoda
mos nieko apie lietuvista, teip 
szoka kaip moka, ir lietuvis- 
ten gretintie savo kūdikius, 
visai nežino kaip.

Aiszkei matome, kad jai 
moters lietuviszkos ir maloni 
savo darbu kur prisidetie, tai 
gauna tuojaus apjuodinima, 
tai-gi neiszdrizdamos žengtie 
isz vien su vyrais tautiszkuose 
reikaluose, nuludia už pa
niekinimą, vela tunoja prie 
kaczergino apie savo pecziu 
triuzdamos.

Truputi negerai kad tūlos 
moters su savo mažais vaikais 
mili stuboje kalbėtis ne lietu- 
viszkai bet angliszkai, ir su 
tuomi savo vaikus užslogina- 
svetimtautiszkais szeszeleis.

Tik norėkime mes kad ir 
mus lietuviszkos moters veik
tu su mumis drauge.



Malonus Dr. Hart [nariui:
Su džiaugsmu siunčiu didelį dėkingumą už Išgydymą mano Tldūrląligoję 

išbėrimo kūno, blogo kraujo, sutinimo ir skaudėjimo blauzdose. Dar karu 
sakau, nemažai eliu dėkingas už sveikatą JOS. TURKEVIČIA,

695 Sheridan Road Canal, Wilmette, DI,

Kad kitiems pagelbėjo, tad Dr. Hari manas gali ir tau pagelbėti, tai atsieik 
pas j į para'} damas lietuviškai, aprašant liga, o apturėsi tokius vaistuairpa* 
gelbą, kuri tau išeis ant sveikatos nuo rheumatizmo, dispepsijos, nusidėvėjau 
širdies ligos ir kraujo nečystumą, kaip tai išbflrymus ir niežėjimo otaul 
viso kūno ir t. t., teip-pat užkietėjusių vidurių, nuomario, mažumos kru|o 
ir įvairiau piktas ligas, kurias dėlei negražumo vardų neminim ir nuo siu- 
žagystes, 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

Piktadaryste Nepasislėps

Mineville, N. YBox 74

aaajcsžs

Rekordu, kuris

Mano brolis Stanislovas Gudaus
kas paeina isz Kauno gub., Kaseiniu 
pav., Kaltinėnų volos., apie 8 metai 
kaip amerike pirmiau gyveno Chi-

kas kitas praszau duot žine ant adre
so: (to 50).

Mano vyras pabėgo palikdamas ma 
ne su mažu vaiku 3 ežia* diena Mo 
jaus, 5 pėdu 6 coliu augszczio, szvie- 
si plaukai, mėlynos akys, ant kairio 
žanbo pagal ausi ka pi ir rumbelis 
k lirei pusei pagal nosi, staezei plau 
ku negal neszioti ba nėra plauku ant 
k iktos vis žemyn nuleisti, 140 svaru 
s utas žalsvai sir'painus, pilka skry- 
b le, didelis sukcz’us, paeina isz Kau 
n » gub , kas ji pamatis ir duos žine 
ant adreso aplaikys 25 dol. nagrados.

Mrs. Anna Bodovicz
12 Mill st Winchendon, Mass.

Mano tikra sesuva Antanina 
Blaurkiute ir teta Ona Bortkite paei
na isz Suvalkų gub. girdėjau kad 
gyvena ten kur apie Cliicaga turiu 
svarbu reikalu jis pats ar kas kitas 
p-aszau duot žine ant adreso: (^j- oB

K. Rulese
B x 20 Vandergrift Pa

Valandos nuo 10 ryte iki 5 po plet. Nedčlioui nuo 10 ryte iki 1 popiet

Dr. F. Hartmanf, paraše ir jau išleido knygą po ,vardu “NAUJA ME
TODĄ’’, yra tai žingeidi knygelė*, kuri aprašo, kaip kraujas teka po žmogau 
kūną ir visokias ligas. Prisiųskie 10 centų ir čionai paminėk savo liga ant 
kurios nesveikas ir iškirpijs prisiųskie.

Vardas pavardė............

No. ir gatvės................

Miestas ir Steitas.......

Mano brolis Vladas Dubiskas paei 
na isz Kauro gub. Veliones para., 
praszau atsiszaukt ant adreso:

(to 48).
B. 1 hibiskas

Box 384 Pepperell, Mass.

KUR BUNA
Pajieszkau sau mergynosant a* - 

sividimo kuri nors kiek apsipažino 
su angliszka kalba kaipo tai yra rci 
kalinga del prekystes arba biznio, 
asz duosiu placziau apie pave apra 
szyma praszau atsiszaukt ant adreso: 

(to 48).

Antanukas viską isz du- 
szios papasakojo, o gera mote- 
re tari;

— Neverk, mano kūdiki: 
griekas sieratelui verkt, nes 
turi gera apglaubtoju dangu
je. Meldeisi szczirai ant apleis 
tujii. Jis tavęs ne apleis, o 
tuom laik eikie su manim.

Apie klosztori Dominikonu, 
inejo motere su Antanelu iu 
murine, ir invedi jin in didele 
stuba, kur stovėjo prie varsto 
to stalorinio ne jaunas pasiimi 
gins vyras ir keli gizelei.

— Ar girdi Matauszai, tari 
motere in ta pasibaigusi vyra, 
sztai atvedu tau gizeli, ir apsu
ki pasitikima su Antanu.

Pats meisteris ir gizelei pa
dėjo oblus, prisižiurinejo ne 
drąsiam Antanukui, o kada 
pabaigi apsakima poni meiste
rieni, vyras ijosos paklausi An 
tanuko:

— O ar tu turi akvata sta- 
loriaut?

Kodėl ne,— atšaki Antanu
kas ne [drasei, džiaugsmingas 
jog ras sziokia tokia priglau
da.

— Gera motere tuojaus pa- 
valgidmo iszalkusi vaika su 
riebeis kopūstais su laszineis, 
ka likosi no pusrieziu, ir nu- 
siunti jin ant tvartelo kur bu
vo szienas. kad sau po kelo- 
nei pasilsėtu, kur Antanukas 
miegojo igi paežiu pietų.

Vakare kada ketino eitie 
gult, liepi Matauszieni prie sa
ves sukalbėt poteri, o tas po 
teris buvo Dievas žino kokis, 
plovoje ne žine ka jog meiste
rieni net už galvos nusitverus 
pasmauki,

O tu Dievulelau, mano, ko
kie tie mužikai tamsus!

Juk tasai vaikas suvis ne 
moka poterio ir kažin ka plo
voje! Isztikro ne Dievo tokie 
žmonis ne bijo! Juk tai Sodo- 
ma-ir Gomora!

Ir gera motere muczinosi su 
Antanelu apie adina ir rustai 
prisaki, idant kas ritas ir vaka 
ras ateitinetu pas ijaje ant po
teriu.

Ant ritojaus anksti, jau mu 
so Antanėlis ėmėsi smagei prie 
darbo ir ne trukus visi jin pa- 
milejo, buvo pritarnus tikus ir 
darbszus niekam in kele ne pa 
rejo, ant nieko nieką ne prami 
ui, laiki liežuvi dantim sukan- 
dias, ir da ne iszejo menesio, o 
jau dideli žingsni padari moks 
le, teip, jog ponas meisteris pa 
mislino tuojaus, jog turės sa
vo laike gera ir darbszi stalo- 
ri, o poni meisterieni tankei 
kalbėjo:

— O-ho! vaikine! asz moku 
greitai žmogų pažint.

Ne trukus pradėjo Antanė
li siuntinėt in mokikla nedeli- 
ne, kur in pora metu iszmoko 
gerai skaitit, raszit ir rokun
du.

Tasai meisteris in kurio ran 
kas pavedi Apveizda vaikineli 
vadinosi Obleviczius: buvo tai 
labai geri žmonis, padoringi, 
del gizelu kaip tėvai: ir pa- 
glosti ir pabari, o reikale ir pa 
szelpi.

Mateuszas buvo tikus žmo
gelis, buvo vienas isz geriau
siu meisteriu Lublino, o kas 
daugiause blaivum, teisingu, 
jokis sufuszeriuotas darbas ne 
iszejo isz jio varstoto, ne ple- 
szi už darba per daug,* ir no
rint ne krovi piningus ir ne- 
krovi godžei, vienok ant zopos 
to turėjo pora tukstaneziu 
skrineleje. Tokiu budu turėjo 
ne suterszta savžine. Valgi ka 
turėjo ir gardžei miegojo, ba 
turėjo czista savžinia.

Niekiause buvo su sveika 
ta Mateuszo: ne turėjo suvis 
sveikatos ir kruniano nuola
tos, o cze nebagelis norėjo sa
vo sunui bute usztikrint, kuri 
turėjo vieno. Rūpinosi tuom 
labai ba ne norėjo mokintis 
staloristes, vaiksztinejo in mo
kikla skaiti kningas ir rengėsi, 
kaip Matauszas saki, ant di
delo pono, paniekinias teviniu 
amatus.

Po kėlu metu Antanas li
kos gizelu staloriszku, o pas
kui meisteriu, ir buvo, kaip 
tai sako, deszinia ranka pono 
meisterio, kuris kas kartas silp 
nin ėjo, daugiau lovoje, negu 
prie varstoto buvo.

Jule jauna moterele,
Bet josios vyras kaip varle,

• ,Pasenias ir susiraukęs, 
Jule su juom linksmybes nesusilaukęs;

Teiptai visems parejna, 
Jago senis su jauna suejna.

—Kur josios vyras?

Po metui pastojimu meiste
riu numiri pats meisteris, su- 
didele gaileste Autanelo kuris 
isz szirdies verkdamas, padir
bo puiku graba. Maisterieni 
in žeme kasės j isz didelo gailės 
tio ba gyveno su savim dorai 
be barniu ir vaidu.

— O Dieve, Dieve,— kalbe 
jo ant szermenu in Antana, ir 
ka asz dabar pradėsiu ? Szitai 
turėsiu eitie su krepszeis uba
gaut. Tūkstanti auksinu tik 
tai turiu gatavu piningu, kaip 
cze gyvent ir sunn užaugint? 
varstoto jau ne iszlaikisiu, ba 
kur-gi raoterei, apie tai mislit.

— Poni meisteriene, —tari 
Antanas, bueziuodamas josos 
ranka,— nesirūpink teip la
bai: asz jums isztikei ir dorei 
dirbsiu ir ant jus ir juso sū
naus, teip man Dieve padek, 
jog teisibe kalbu.

— O mano Antanėli,— tari 
susigraudinus meisterieni, — 
juk tau laikas eitie savo duo
nos.

— Eisiu, nes tada, kaip jau 
manias ne reikalausite ir pasa- 
kisite, ejkie jau sau Antanai, 
ba jau man dakakai. Padavė- 
te jius man ranka, ka jau no 
bado ketinau numirtie, isz mo
kinote garbint Dieva, o asz 
turetau jius apleist, ir ant var
go palikt?— o tai tada nepote
riaus ne dristau kalbėt, ir bi- 
jotau in dangų pakialt akės, 
ba man vis rodos kalbėtu in 
ause: ej Antanai, Antanai, ko
kis tu nedėkingas. Tai susi
milk pone meisteriene, ne da- 
rikite man tosios skriaudos, ba 
man szirdis isz gailesezio trūk
sta.

Pone meisteriene insiverke, 
padekavojo Antanui ir varsto
tą jiam pavede.

Doras vaikinelis ėmėsi isz 
duszios prie darbo, szvintant 
vasara, o žiema prie žiburio 
dirbo naktimis isz duszios, ir 
teip iszbaiginejo darba, jog ne
galėjo paspet dirbt tik tiek tu
rėjo užsteluoto darbo, norint 
ne mažai gizelu laike, o iszdar- 
bei ponios Obleviczienes buvo 
toli nuszaukti.

Po deszimties metu progu- 
linczojo darbo Antano, Oble- 
vieziene už penkiolika tuks- 
taneziu auksiniu pirko sau mu
rini narna, kureme pati giveno 
o ir da turėjo apie 30 tukstan- 
ežiu žmonėse no kuriu emine- 
jo paluka. Dora miesteriene 
aprokavus savo turtą, pasikal
bėjus su savo suaugusiu sū
num paszauke Antana ir tarė 
in jin:

Klausykie, doras virė, pada
rei mane ponia, turiu isz tavo 
malones 45 tukstanezius turto, 
ka tavo prakaitu apipilti.

— Ka-gi pone meisteriene 
kalbi, tai gal pats Dievas da
vė, asz tiek daug ne buvau 
sztant uždirbt.

— Ne Mano Antanai, kal
bėjo tolaus meisteriene, Die
vas ten ne pridėjo, nes laimi
no tavo dorai procei, kure uže- 
mei naszles ir sieratos, tasai 
Dievas, ka niekad ne paliekti 
žmogų be užmokestio nori tau 
per mano rankas užmokėt.

Szitai Antanėli tame varsto 
te, kureme dirbai del biednos 
naszles, dirbkie dabar del sa
ves, dovanoju, asz tau su vi
som noezinom, lentom ir visa

medega, ir sztai te ant pra
džios paszelpa penkis tukstan 
ežius auksiniu.

— O Dieve mano,— paszau 
ke Antanas stebėdamasis, ka 
poni meisteriene dirbi dadave, 
stumdamas no saves ranka ku
ri padavinėjo piningus, asz ne 
galu to priimt ba tai butu di 
dele skriauda.

— Ne, ne, mano, vaike, kai 
bėjo susigraudinus meisteriene 
kad ne tu, tai gal szendien 
szmotelo sausos duonos ne tu
retau, arba kur ubagu name 
givenima vilktau. Imkie-gi, 
kaip savo ir tegul Dievas lai
mina, tegul, cze —dadave pri
dedama ranka prie piningu, 
isz tu graszelu auga tukstan- 
czei.

Antanas pabueziavo ranka 
meistarienei ir insiverke kaip 
kūdikis. Szitai ir ponu stojosi: 
daugibe sausu medžiu visokiu, 
tris pavidalai puikiu padariu 
medelu ant pardavimo, penki 
tukstanezei gatavu piningu, 
palaiminimas naszles, ir ka 
daugiau reikėjo Antanui?

Pasamdė sau prie puikios 
uliezios narna, puikei apdabi- 
no ir pradėjo ant savo rankos 
dirbt. Darbas teip ėjo, jog jau 
ne galėjo priimt, norint apie 
20 gizelu dirbo varstotineje.

Kada jau teip insitaise ir 
ėjo gerai, ne viena karta 
lino: Mano Dieve, asz
viso pilnas, o ten kur Grigutis 
gal bada ir szalti keneze! O, 
kad tai kokiu stebuklu atsi
rastu, tada pasidalitau pusiau 
mano turtu. Ant galo ’pradėjo 
Antanas mislit, apie paeze ba 
jau konia trisdeszimts metu 
baigė.

Ne imsiu bagotos,—■ kalbėjo 
in save,— szitai paiinsu kokia 
biedna mergaite, ka gal ne tu 
ri duonos szmotelo, kaip asz 
ne turėjau, inejas in szita 
miestą.

in is- 
czion

Puse meto | raejo.no tos mis 
les, o da Antanas ne turėjo 
paežio*. Kad sztai viena karta 
nedeloje praeitiueja pro ligon- 
nami Milaszirdingu . zokouin- 
kiu — ėjo sau pasivaikszcziot 
ir ižgirdo baisu verksmą.

Paregėjo j sai, jog užneszi- 
nėjo kokis tai kuna, o mergi
na biednai apsiredžiųs, eidama 
paskui graba, szauke nuolatos 
verkdama:

— O Dieve mano, Dieve! 
ka asz dabar uradesu be tavęs 
mot n le, asz biedna sierata, 
oj užkaskite ir mane drauge, 
ba jau asz ne givensu.

Ir biedna mergina teip ver
kė, teip rankas lauže, jog kas 
tiktai ėjo ir praeitinejo, verke 
drauge su jaje.

Jauna mergina teip labai 
gailedamasi savo biednos mo
tinėlės, inpuole in akis Anta
nui, mažiau daugiau dažinojo, 
jog tai duktė szaucziau kuris 
kaip daugelis panasziu jam, 
visa turtajir narna pragėrė ir 
numirė palikdamas paeze ligo
ta ir duktere be szmotelo duo
nos, jog Aguti duktė, kuri ka
voje motina, per penkis metus 
sunkej dirbdama užlaikinejo 
jaje. Ne reikėjo daugiaus cze 
Antanelo, pastanavijas da ge
rinus dažinot ai ie Agute, nu
ėjo pas pone Oblevįcziene, o 
pabueziaves jei iau(ja, tare in 
jaja.

— Turiu pas jusrpraszima.
— U-gi koki! į
— Szitai mislinu paeziuotis.
— Ar gal su manim?
— A, kur-gi! atsake suse- 

dias Antanas,— asz tiktai no
rėjau praszit kad...

— O, kad nevos butau pir- 
szlu?

— Teip.
— O ar turtinga .merga?
— O-gi kas manjsz turtin

gos, jagu man davėte giara 
szmota duonos in ranka, jog 
galiu su biednoke jSasidalit ir 
valgit kiek tik noriu, dekavo- 
damas Dievui ir prasz'damas 
sveikatos del jus.

— Bijok tu Dievo! ka žmo
nis pasakis, jog tokis turtingas 
meisteris, o kokia bfedna dris
ke. Sztai vakar manias prasze 
vienas bagetas meisteris, kad 
pirsztau del tavęs jiojo bagota 
dukrele.

-— Tegul ta bagota buna 
del kito, ba asz piningu ne no
ru, o asz noru Agute už paeze 
patiko man, tikrai žinau jog 
bus gera pati, jagu buvo gera 
duktė.

(Toliaus bus.)

Chicagos intiligentai, vaikine, 
geriau bovijesi!

Ir tai vyruti kaip galvijui ba
dosi,

Tamsu nelei to neiszdaris, 
Norints ir krepszius insitaisis.

Tamsunelei ne moka tauta 
gaivinti,

Ne moka su bilem gaivu skal
dyti,

Bet kaip intiligentai iszdaro, 
O ypatingai prie baro.

Nusidaviau ant vieno balnus, 
Ant katro liejosi apszczei alus, 
Vienas apszviestunas svaiguli 

gavo,
Jog pats nežino, kaip namon 

parsviriavo.
O kad stubos duriu ne atitik
Tai nebageli nelaime patik
In koki tai skliapa kaip nere. 
Tai badai visi kaulai iszsinere. 

O mat in susaide priguli, 
Nes nebagelis be sargu gub,
Ba kaip in skliapa nužengė,
Tai tiesas konstitucijos pra 

ženge.
Tai vaikyne ne kas,

Jago teip daro intiligentas
Tai mat ka toki iždaro, 

Tai tamsunelis to ne padaro. 
Szitokis vyruczei progresas, 

Tai suvis niekas,
Oho! intiligentai pataiso, 

Ba ant nieko ne paiso.
Svetimas moteres prisisavina, 

In Czikaga nusigabena, 
Kam da už szliuba mokėti?

Gali be szliubo paczia turėti!
Tiktai vyruczei padarykite 

ticze,
Inleiskyte vilką in avinycze, 

Tai ligei teip padaris, 
Kaip amerikoninis bedievis.
O ka, tokis “szviesunas” va

žinėje, 
Praneszimus apsakineje, 
Ir penktukus renkineje,

O žioplei davineje.
Jagu neregia, neregi vedžios 

Tai abudu klaidžios,
In niekur ne nuejs, 
Abiem galas pareis.

Jno. Gudauskas
Box 111 Dodson, Md.

NEW YORKO GARSAUS
Dr. F. Hartmann*

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

teip pašok minga, kad šitas daktaras gali pasidi
džiuodamas sakyti, jog ta! tikriausias ir geriausias būdas išgydymui vlsokif 
ligų; todėl kad tai yra paslaptys surastų vaistų paties Dr. Hartmann* ir |« 
slaptybe to išradimo- apie kuria kiti visai nežino tojo budo su taisymo vaistą 
kaip Dr. Hartmannas yra išradęs. Kadangi tai naujas būdas gydymo lik 
dabar atidengta, tai ir vadinasi NAUJA METODĄ GYDYMO, — be abejones 
kuri.sergantiems pagelbsti ir išgydo greičiam ir teisingiau, negu koksai m 
jermulka iš New Yorke netikras. Dr. LIartmanui, yra dėkingi žmonės, 
kurio tik kreipėsi priėjo, tai visi apturėjo sveikatą, tik pasidėkavoj&nt jo 
geriems vaistams ir NAUJAI METODAI, kurią naudoja išgydymui sergančių. 
Jeigu tūlas v&ikiozas tik buvgs New Yorke ir pas mane, o pabgggsiščiane- 
sisarmatija užsidėjęs žydišką jermulką su kitu, vadytis daleliu daktaru, ui 
galit žinoti, kad Dr. Hartmanas turi būti daug sykių didesniu daktaru, todėl 
kad suvirs per 20 metų New Yorke hospitolėsia buvo ir dabar gydo žmones 
tam pačiam mieste. Geras daktaras nereikalauja bėgiot. Dr. IFariman viso- 
kias ligas išgydo be peilio; ir nežudo žmonių iu aperacijomi, nes pagolbsiin 
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. Tamista Daktare*
Aš žemiau pasirašęs, Širdingai dėkavoju Dr. Ferd. Hartmanui, už Išgydy

mą nuo ligos, kuri kankino mano per 3 metus, skaudėj imas viduriuose, page
dusių nervų ir kraujo; kas mane labai privargino. Nors kiti neįstengėišgy
dyti, bot kad Dr. Ilartmanas pataikė, ir pamatiškai Išgydyti,, tad pri
pažins!, u, kad esi geras daktaras. FR. LEVACEKS,

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

I Dykai 1>irkite

Namine Mokykla.
i Gramatika angliszkos kalbos moky 
: utis be mokintojo (apdaryta) 11 
į Vaiku Draugas arba kaip mokintis 
: skaityti ir raszyti be mokintoja 15o. 

Naujas Budas mokintis rokundu,
: be mokytojo 10c.

Aritmetika mokininmuri rokundu, bu 
paveikslais (apdaryta) 35o.
Pinigus siuskit per money-order, adieaas 

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

Konektike ant vieno balaue 
tas atsitiko,

Jog vienas net savo barzdos 
ne teko,

Vieni sako nupeszi bobos, 
O kaip man vyruczei rodos,

Tai buvo priežastis kita ne 
szita.

Teisybe bobeles prie to pri
sidėjo,

Ba ne viena ir savo nagelus 
pridėjo, 

Buvo žimu ir ženklai nagu, 
Rodos perbraukta su noragu.

O vienas ėjo pasigeriąs isz 
karczemos,

O jau buvo kaip be galvos, 
Tai akmenais in treina laidojo, 

Isz to sau funes turėjo.
Bet kada ant rit iszsipagiriojo, 
Tai isz baimes net susidudejo, 

Ba kiti gazdino, 
Apskundimu kerszino, 
Tai vyruczei niekai, 
Tai vis lietuviszkai.

K. KONEWKO
UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
98 Main St, Asli ley, Pa*

\rielk,-l,-

B turėti savo name koncertą.
B riausia Armonika vokiszko iszdirbinio su notom ir 1.1.

3.-Gražus, nikelinis laikrodis su mužike.
H kiekviena karta mužike grajina 10 ininutu. 4. Gražus, padailinti vyriški
■ arba moteri>zki laikrodėliai. 5, Stalavi inrankiai gražioje dežutejeiO 
H pe liai. 6 szakutes, 6 dideli szauksztai, 6 maži, 1 peilis sveistui, 1 szau- 
S ksztukas cukrui. Apart tu duodame iszsiskirti: gražu albumą fotogra- 
H' iinii ssu mužike, 10J col.aup-zJa; Gražu užbona alui, su mrzike 8Į col, nupaiie
■ siigražioms figuroins .kada užl ona paimi,muzikegrajina,okada pastataiyelperettm 
H 1/ mileli dovanas vien norime, kad pagarsintiimet musu firma. Abiuskit inuinsaot 
H rankos ode. pacztiniais ženkleliais, o mes jums prisiusime 40 pakeliu tabako užfti,
■ dovana per expresia. Kam prekes nepadks, gali ji sugražinti.

i English-Asiatic Tobacco Co. DcptNesw &T

Kiekvienas Valgis bus tau skanus Į į

Lietuvos, tai nepi- 
del saves jaunikiu 
ba galite ne vieno 

senom mergelem pa

Garsingas skulptūras.
George C. Knight, Najorkinis skulptūras yra insiinilejas 

m savo darba padirbimo žvėrių isz molio ir murmuro. Ne tik 
ka yra geras skulptūras bet ir puikus malorius.

Jus grinorkeles, katros pri
būti ate isz 
kiuokyte 
niekados, 
ne tekti, 
silikti.

Vienos ne nori plikio, 
Kitos biedno beskatiko, 

Kad butu gražus ir jaunas, 
O ne kokis sukumpiąs senas.

Teip daridamos, neiszlaime- 
syte,

Tiktai aiit juoko save palik
ite,

O jus gi vyrai sustreikuokite, 
Per dantis save traukt nesi

duokite.
Jagu tokios mandreles pri

būva,
Tegul sau tuo . kad ir supuva, 

Kaip bėdos pamatis, 
Tai ta pasimokis;

Kas yra vyras, tada žinos, 
Ir vyra paguodos.

Ant szendien gana bus, 
Nes Baltruviene tuo pribus,

Ejsu kur atsilset, 
Paveeije pasėdėt!

Ar esi Sunervotas?

Daktariszka rodą siuncziamc d} kai per gromata.

Ir pušies lietveike jais piaszalinania.
Dvieju didumo. 50c. ir $1.10

IR EIS ANT SVEIKATOS 
jeigu priesz valgysiant imsi

SEVEROS 
RUGSZTI 

PILVUI
PREKE $1.00

Lengvai susi judini { 
Mažmožiai 
bijaisi' Gu 
Niekas taip

Severos Nervo! onas

•>STOMACHo

BITTERS

įV. F. SEVERĄ CO

,-nice ONE POLIAIS

Susitiprina nsuilpusi pilvą. 

Duoda gera apetitą.

Da padeda suvirszkyti. 

Apsaugojr nuo užkietėjimo. 

Sugražina jiegas po ligai.

Kol dar ne volu!
Žmogus ilgai nepatt inija inkstu ligos, 
- ‘ :i :tol, kada ji jau turn] a pavojiū-

Severos Vaistas 
Inkstams ir Kepenims.

Tai geriausias vaistas nuo skaudėjimo

F. SevęRA Co- 1E“ "

raejo.no
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tarai

Metodą Gydym'.
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SURINKIMAS TIKRU 
ATSITIKIMU

PATIKRINANCZIU ESYBE DIEVO

VI.
Atsitikimai bausmes Die

vo usz iszniekiiiejima 
kuningu.

Kiekvienas kuningas yra 
perstatytoji! mokslo Vieszpa- 
ties Kristaus, arba Jo apaszta- 
lu. O Vieszpats Kristusas pa
sakęs in savo apasztalus ir mo 
kintinins: “Kas niekis jumis, 
niekis manim, o kas niekina 
manim, niekina Tėvu mano, 
kuris mane pasiuntė ant že
mes.” Žmogus nekenczianti8 
doros, nekencziantis tikėjimo, 
o per tai ir Dievo, nekenczia 
labjausiai ir dvasiszkuju, ku
rie yra perstatyto jais musu 
szvento tikėjimo, kurio augsz- 
cziausiu perstatytojo yra popie 
žius, kaipo inpedinis szvento 
Petro. Taigi kiekvienas žmo
gus guodojantis tikėjimą, pri
valo guodot ir visus darbus 
kuningo po tikejimiszku atžvil 
gi u.

1. Bavarijoj, kur žmones 
beveik tik vien katatalikiszka 
religija iszpažista, gyveno 
priesz neseniai tūlas jaunas 
žmogus, kuris visu labjausiai 
neapkentes kuningu kuriuos 
keikdavęs bjauriai, pravar
džiuodavęs ir plėszdaves anų 
garbe. Kiek kartu jam kas da 
re pasargas, matant, kad tas 
laisvamanis neteisingai apsmei 
žia ir pleszia garbe, atsakinė
davęs: “Jei asz kalbu neteisy
be tegul mane perkunasužmu- 
sza nuo giedro dangaus.”

Laike pjutes iszejo jis drau
ge su kitais dirbti in laukus. 
Jiems bedirbant ant giedro 
dangaus pasirodė mažytis de
besėlis, neaptemdantis net sau 
les ir trenke perkūnas in ta 
uszsikeikinejanti, del patikri
nimo savo sznektu melagingu, 
kaip buk tikros teisybes, ir 
užmusze ant vietos. Debesėlis 
vėl iszsisklaiste ir net ne laszas 
lietaus nenupuole.

2. Apie antra atsitikima 
kaipo pasekme iszniekijimo 
dvasiszkuju apsakinėja senelis 
džiakonas. Szitai tas žmogus 
savo kūdikystėj ir jaunystėj 
kaipo sūnūs doru kataliszku 
tėvu buvęs tokiu jau kataliku 
ir labai doru, bet vėliaus 
draugaudamas su bedieviais ir 
skaitydamas bedieviszkus rasz- 
tus, kurie daugiausiai savo 
piktybes iszlieja ant kunin
gu nors anie nieko jiems ne- 
prasikalsta. Szitai ir minėji
mas vyras teip persieme bedie- 
viszka dvasia, kad pasiliko 
smarkiausia priesz kunigijos.

Mirsztant vienog pareikala
vo “kuningo”, bet urnai gavo 
sumiszima proto ir nors kunin 
gas, atėjo, jau negalima buvo 
papaikusio žmogaus aprūpinti 
szventais sakramentais. Kunin 
gas tu rejo iszeiti, bet po iszeji 
mui kuningo ligonis nusirami
no ir vėl szaukesi “kuningo”. 
Asztuonis kartus atlankė ji 
kuningas, bet vis prieit negale 
jo, nes ligonis iszvides kunin- 
ga tiesiog— pasiunta. Mirsz
tant jam jau be spaviedes, ka
da žmones pagal tenaitini pa
ploti suklaupė, idant atskaity
ti maldas usz mirsztanczius, ir 
norėjo susižiebt žvakias, nega 
Įėjo jokiu budu uszžiebti, nes 
visos geso isz nežinomos prie
žasties ir tik viena lajine žva
kute žibėjo.

Buvo tai pasibaisėtina re- 
gikla, mirtis to žmogaus, kuris 
tęsęsi per kelias adynas, kad 
baisu buvo žiūrėti, bet tie, ku
ri gerai pažinojo ji ir, žinojo 
jo visa gyvenimą turėjo gra
žu pamokinimą, kurio nieks, 
rasi nepamirszo per visa savo 
gyvenimą.

Žinoma, kad kiekvienam be 
dieviui mirtis buna baisi neap
sakomai ir kankinanti, nes jis 
netur ramios eaužines....

(>. Apigardoj Badeno, tūlas 
žmogus, bedievis 1868 mete 
iszsitare priesz savo kleboną 
apie sakramenta metavones ir 
auka misziu szventu, ka girdė
jo da ir kitas vyras, vietinis 
žis, szmildaeip: “Iszpažinti ir 
miszias iszmislijo patis popai, 
o negyvas yra negyvu. Gali
mas ji net subadyti, ar ka nori 
padaryti, vistiek nieks nematis

•jokios gyvasties tame, kas 
usz gyva yra palaikomas.” 
Prabaszczius suprato apie ka 
tas žmogus kalba, o kad ma
te jio netikejima nepaaiszki- 
nejo, kaip klaidžiai jis mano, 
kad pati paveiksią duonos va
dina Dievu, ka ir užmetineja 
katalikiszkai bažnycziai, kuri 
visai kitaip iszpažinsta esybe 
Dievo szvencziausiame Sakra
mente, bet davė kelias pasar
gas, idant paliautu teip iszjuo- 
kinejes religija, prabaszczius 
apreiszke jog jam szventu sa
kramentu neduos lig tol, pa
kol savo pikžodžiavimo vie- 
eziai neatszauks. Mat ir jis 
nors netikėjo ir kalbėjo kad sa 
kramentas metavones, kaipo 
ir kiti, paežiu kuningu prama
nyti, kas metas atlikinėjo Veli 
kine iszpažinti. Prabaszczius 
da pranaszavo jam, kad Die
vas kada parodis piktžodžiau- 
tojui, jog daryti juokus isz 
Dievo esybes žmogus nepriva
lo, nes per tai nusideda labai 
priesz Dieva, usz ka Dievas 
baudžia; kad trokszses kada 
atlikti iszpažinti ir priimti 
szveneziausi Sakramenta, ka 
iszniekineja, bet ne galeses.

Ir da ta pati meta kuningo 
pranaszavimas iszsipilde. Szi- 
tas Rugpjuczio menesije beku- 
liant javus, maszina kūlimui 
javu, pagavo anam žmogui ko 
ja ir teip sutrine, kad reikėjo 
tuojaus koja nupjauti.

Nubaustasis Dievo vienog 
visai netikėjo in, tai, kad tai 
Dievo daleidimas ir da sau 
szposavo kalbėdamas: “Kad 
bueziau pasiskubinęs numirti, 
tai da bueziau suspėjęs ant 
rugpjutes aname sviete”.

Po asztuoniu dienu vėliaus, 
jau nesinorėjo jam daryti szpo 
sus. Jaute tikrai prisiartinanti 
gala gyvenimo.

Dabar jau troszko atlikti 
iszpažinti, idant apkuopt savo 
dusze, kuriai reikes stoti priesz 
augszcziausi Tiesdari. Atli
ko iszpažinti bet komunijos 
szventos kuningas jam duoti 
negalėjo kadangi ligonis net 
ir šlakelio vandens negalejes 
praryti. Kalbėjęs tada; “Ro
dos ma, kad esmi pragare, teip 
mane degina troszkimas.” 
“Troszko komunijos, bet jos 
priimt nebegalejo, pasimirė 
aprupintas sakramentais, me
tavones ir paskutinio aliejais 
szventais patepimo, bet be 
szventos komnuijos.

Buvęs jis jaunystėj savo do
ru ir paveizdingu kataliku, 
bet vėliaus skaitydamas rasz- 
tus Volter’io, garsingo mokinta 
ateisto, atszalo tikyboj ir pas
tojo pasekėju mokslo bedievio 
bet pasimirė sugryžes, kaipo 
pabludes sūnūs, prie skaitliaus 
isztikimuju Dievo, prie skait
liaus sunu katalikiszkos bažny 
ežios.

7. Kelios szeimynos katali
kiszkos gyveno Septinpilij. 
Viena isz tu szeiminu skaity
dama bedieviszkus rasztus vi
sai pavirto in bedievius, moti 
nai visai savo vaiku nemokino 
krikszczioniszko tikėjimo, o 
kada kuningas vien syk pabare 
ja, atsake: “Asz netikiu visai 
in Dieva ir mokslą bažnyczios, 
todėl ir mano vaikam to nebe
reikia.”

Metuose 1871, 6 d. Sausio, 
asistentas prabaszcziaus, be ži
nios prabaszcziaus, nusidavė in 
namus tos szeiminos, idant pa- 
szventyti .naujai inkurta cu
krine krautuve. Bet likosi usz 
tai iszjuoktas nuo daugelio su 
kviestu svecziu, ypacz protes- 
tonu.

Bet ir Dievui pritruko kan
trybes ir parode, kad isz Jo 
juoku daryt nieks neprivalo. 
Tai bedieviszkai szeimynai 
tuoj pradėjo nesisekti, ir 6 d. 
Sausio 1872 metu palaidot tu
rėjo 6 iszeilos kudykiu spasili 
ko tik vienas, bet vos sugrižo 
nuo kapiniu palaidoje dukriu- 
ke ir paskutinis sūnelis pasi
mirė, kuri bedieve — motina 
]iepe pakriksztinti luteriszkoj 
kirkoj, idant, kaip sake, gy
ventu, nes katalikiszkai krik- 
sztinti iszmire visi. Dabar net 
protestonai jau kalbėjo, jog 
tai tikrai Dievas baudžia ta 
nelaiminga motina.

Apart tu nelaimiu, da ir 
prokuratorija apskundė vira 
tos moteriszkės usz iszniekini- 
tria per laikraszti akto krikszto 
szvento, atlikinėjamo katali- 
kiszkoj bažnyczioj, usz ka bu
vo teisingai nubaustas.

(Pabaiga.)

Del muso vaiku.
Jonukus.

Jonukas mėgo pasekti tėvo 
darbais: ka matydavo dirbant 
tęva, tai imdavo ir pats dirb
davo. Teip syki tėvui nema
tant sugriebė jis slepiamąjį 
peili ir, nuėjės in žaliuojanti 
sodneli, dirba, skubina, rodos 
koki tai vėjo maitina.... Bet 
staiga blaszkia visa isz nagu 
ir l?ega szaukdamas tėvo:

— Tete.... tete!.... sa
kiai neimk peilio.... oi skau 
da.... insipjoviau....

Tėvas, netoliese dirbdamas, 
pamate bėgant aimanuojanti 
vaika. Skubiai pribėgo jis, 
apriszo vaikui perpjauta ma- 
žaji pirsztuka ir, meiliai pa
ėmęs sūneli prispaudė prie sa
vo krutinės, pabueziavo už 
prisipažinimą kaltėje ir toliaus 
perspėjo jokiu budu neimti 
peilio in rankas ir visuomet 
tėvo klausyti.

Dauguma taip, kaip szis 
mažas vaikas, tuomet tesupran 
ta savo kalte ir neatsarguma, 
kuomet nelaime iszkasa duo
be.

Du keleiviu.
Jonas ir Petras, du geru 

draugu, ėjo in artima miesteli 
per miszka. Jau buvo giliai 
ineje miszkan,— sztai Jonas 
randa aut kelio pilna aukso 
makiuka. Tada Petras nudžiu
gęs jam taria:

— Tas radinys mums labai 
geras; pasidalisim auksa ir vi
sados turėsime “szeringes.”

Taip, Jonai duok man nors 
trecze dali rastojo aukso. O 
Jonas užsirūstinęs tarė jam:

— Asz ne tam radau pini
gu, kad visiems iszdalinti. Asz 
radau— jie yra mano!

Eina taip juodu ginezyda- 
mies tolyn. Sztai Petras mato 
atbeganezius pleszikus su laz 
domis. Nieko nelaukdama, jis 
nubėgo tolyn, o Jonas, nieko 
nepastebejes, ėjo savo keliu. 
Tik sztai girdi užpakalyje 
baisa:

— Duoksz pinigus grei- 
cziau, jeigu nenori mirti.

Jonaa, visas drebėdama isz 
baimes, atidavė pinigus ple- 
szikams ir dar gavo gerai 
muszti.

Pleszikams nuėjus sau, Pet
ras atėjės tare in Joną:

— Tai, Jonai, matai, pavy
dėjai man treczios dalies, o da
bar visa auksa turėjai atiduoti 
ir dar gavai muszti. O kad 
butuva pasidalinę, tai butuva 
arba laimingai pasislėpė, arba 
nuo vagiu atsigynė.

Visiems taip buna, kurie 
nepažįsta draugu laimėje.

Dvi peli.
Atėjo pas laukine pele po

nia miesto pele.
Laukine pele priėmė mies

tiete kuo galėjo: davė žirniu, 
rugiu, kviecziu.

Ponia miestiete truputi pa- 
giauže ir sako:

— Negaliu asz tokio prasto 
valgio valgyti. Todėl tu tokia 
ir liesa ežia begyvendama; 
eikszia pas mane miestan, pa
matysi, kaip mes gyvename.

Atėjo laukine pele pas mies
tiete pele svecziuosna. Sulau
kė juodvi sziaip-taip nakties. 
Žmones pavalgė ir iszejo.

Ponia miestiete iszsivede lau 
kine pele kambarin, ir užsi- 
krauste abidvi ant stalo. Lau
kine pele niekados nemate to
kiu valgiu, todėl iszpradžiu ne 
nežinojo, už ko imties, bet pa
ragavusi ji tarė:

— Tiesa sakei, musu gyve
nimas blogas. Asz taipo-gi 
pereisiu miestan gyventi.

Tik ji taip pasakė, sudrė
bėjo stalas ir per duris in ėjo 
žmogus. Vienoje rankoje jis 
laike žvake, o kitoje pelių 
slastus. Peles persigando ir 
pasislėpė oloje sėdi vos gyvos.

— O kas tai pas ta žmogų 
rankoje?— paklausė laukine 
pele.

— Tai yra slastai,— sako 
miestiete,— tokiais slastais 
žmones musu labai daug per
veda.

— Ne,— sako laukine pe
le,— mano gyvenimas geres
nis. Nors pas mane nėra tokiu

Miss Helen Gould rūpinasi Žalnieriais.
Pana Gould rūpinasi daug apie moraliszka gyvenimą ame- 

rikoniszko Žalnieriaus. Tanje mierije atlankė nesenei Gover
nors Island New Yorke kur komendanto pati p. Grant apve
dė visur ir iszaiszkinejo svarbiauses vietas.— Ar ne butu ge
riau idant Gould su savo milionais stengtųsi prigialbet varg-
szams aplinkinėje New Yorko ne kaip rūpintis amerikonisz- 
kais Žalnieriais, kurie turi gera prižiūra nog randa?

saldumynu, bet ir tokios bai
mes nematau.
Ąžuolas ir rleszuto krū

mas.
Nuo seno ąžuolo nukritoagi- 

le in rieszuto krūmą. Krūmas 
pasakė usižrustineš:

— Ar maža yra vietos gilei 
po tavo szakomis, kam-gi tu 
ja meti in mano krūmą? Siczia 
man paežiam yra ankszt.i, del-
to asz rieszuta niekados nenle- 
tu ant žemes, o duodu nusis
kinti žmonėms.

— Asz gyvenu du szimtu 
metu,— atsake ąžuolas,— li
tas kuris iszeis isz tos giles— 
taipogi tiek gyves.

Tada rieszuto krūmas labai 
užsirutino ir tarė:

— Tai asz tavo gilei neduo
siu augti, uždensiu saule savo 
dideliais lapais, ji nepragyve- 
nes netriju dienu!

Ąžuolas in tai nieko neatsa
kė, tik liepe gilei augti. Kada 
gile iszbrinko, isz jos iszejo 
diegelis, inleido szakneles in 
žeme ir eme eiti in augszti. 
Rieszutas savo lapais uždeng
davo nuo jo saule, bet tas, nie
ko nebodamas, vis ėjo dydin 
pavėsyje.

Parėjo szimtas metu. Rieszu 
to krūmas iszdžiuvo, o jaunas 
ąžuolas iszaugo didelis ir isz- 
leido in visas puse savoszakas.

Du aficierai sutiko kunigą 
jojant ant arklio ir užklausė 
jo delko jis kaip Kristus nejo
ja ant asilo ?

Kunigas atsake:— kadangi 
visus asilus valdžia sunaudoja.

Juodkai
Szuo tūlo advokato pavogė 

nuo mėsininko kavalka mėsos. 
Kad syki advokatas ėjo pro 
mėsininko namus, užklausė 
mėsininkas advokato: ar loc- 
nininkas szunies turi užmokėti
už mesa ka szuo nuo jo pavo
gė?

Advokatas atsake: Teip.
Tada mėsininkas pareikala

vo nuo advokato 20 centu už 
mesa ka jo szuo pavogė.

Advokatas nesiprieszirida- 
mas užmokėjo, ale parėjės na
mon surasze rokunda ant 3 
dol. ir centu ir nusiuntė mėsi
ninku, idant užmokėtu už pa- 
siklausinia rodos advokato.

Tūlam profesoriui astrono
mijos, kurs pagrimzdes buvo 
apraszyme žvaigždžių, prane- 
sze tarnaite, jog kažin koks 
sveczias laukia.

Profesorius labai užimtas 
moksle atsake:—• Tegul ateina 
už triju szimtu metu.

— Dar turi man užmokėti 
tuos 8 dolerius, ka esi kaltas, 
nes tuos prastuos laikuos pi
nigas turi dviguba verte,— 
kalbėjo žydelis savo skolinin
kui.

Skolininkas atsake:— Gerai 
czionai imk i dolerius, kadan
gi dabar pinigai dvigubos ver
tes ir busim kvitą.

Uždėjo

SNuo14 METU musu Daktarai gydė tiauai, kur kiti 
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Dr. E. c. COLLINS 
Uždėto jas.

IZl IVIFTIJ kaip Dr. E. C. Collins ivit. i sz uždėjo Medicališka 
Instytuta, po vardu “The Collins 
New York Medical Institute”.

Nuo14METU kalisko lusty - 
tuto “The Collins N.Y. Medical Insti
tute” gydo Lietuvius Amerikos. Jaigu 
gydymas ne butų pasiekmingas ir vai
stai ne užganadintu paciento tei Me
dikališkas Institutas 'The Collins New 
York Medicai Institute” ne butų di

džiausiu Institutu tokio budu Amerikoj.

- daktarai gialbėt ne galėjo. Tukstančioj 
dėkingu laišku darodija apio tei.

Nuo 14 METU užpirkdavom tiktais geriausius ir grini- 
ausius chemikališkas vaistas, ka patvir- 

tit gali didžiausios Sankrovos Apteku Amerikei.

Nuo14 METU vaistai piarašiti pier musu Daktarus, 
yra suteisieti pier gerai uzmokietus Ap

tek orius ir Chemikus Institute, o pier tei prašalintas kokis pri
malsimas no čistu preparatu.

Nuo 14 METU Medikališkas Institutas “The Collins 
N. Y. Medical Institute” buvo viastas 

sumlaniškai. Musu Daktarai neduoda pagialbos nelegališkuosė 
acitikimuse, miasnekados negvarentinam už išgydymą, musu 
prekės' pigiausios ir vaistai musu gieriausi, kadangi žinome 
kaip jas sugamitė. 

Atsiųskite 10 centu markiems pačto, o apleikisite garsinga 
knyga “Vadovas in Sveikatą”. Knyga ta mokina Jumis, 
kaip sveikata savo nžlaikitė o ligoj-kaipgalima ja atgautė._____________

Rašikitė dar fiiadiena prie Dro S. E. Hyndman, Miedikališko Direkt.

Ofiso valandos : šiokiomis dienomis nao 10-5 po pietų. Nedeldieniais ir 
Bventądieniais nuo 10-1. Utarninkais ir petnyčiomis nuo 7-8 v. vakaro.

140 W. 34™ Street. New York City

COLLJN5NEW ^tmu^cal

DYDYS GYDYTOJAS 

Dr. Ig. Stankus M.D, 
Pabaigęs mcdikaliszka mokslą Universitete 
Indianos valstijos, teipgi buvo miestavu dak
taru Indianapolis, lud. 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- 
z.iuju daktaru mokslas, ežia s|>eciali8zkai in 
-įlavina daryti visokias operacijas ir gydyti 
lygonius serganezius su sunkiomis ligomis. 
Dabar ktieczia SeriranrxluR paw Have xak)dama*: 
‘‘.Jaigu sergi, pribuk arba paraszyk pas 
inane, o busi iszgydintu.’’ Daug yra ligų 
atru negalima iszgydint, (bet toki serganti 

apturės pas mane tikra tautiszka irbroliszka 
<>da. Neįeik dykai inetint sunkei uždirbln-- 

centus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pi
ningus inpulsi in sunkesni padėjimą.
^eiganti atsiszaukia pas mane atras teisinga 
laktariszka gydimą ir geresni pasistoravimn 
negu pas koki sveitimtauti. Kožnas ki.ri
nktai gydinsis pas mane supras kad asz esu 
pabaigęs didesni daktariszka mokslą ir kad 
galu geriaus gydyti negu kiti daktarai.

Apsiimu Pasekmingai Iszgidytl Ligas 
rumatizmo, skaudėjimas szonu, sąnariu kau 
lu, slreinu, kojų, peeziu, nuo visokiu kraujo 
ligų, užkreczemu litiszku ligų, tryper szankr; 
sifilis, užkietėjimą ir nedirbima viduriu, išž
iūrima, nežejima ir augima ant veido ir 
kūno visokiu spagu, dedervinių ir slinkimą 
plauku, galvos skaudejima, szirdies, inkstu, 
kepniu ir plaucziu ligas, visokiu nervu ligas 
neuralgija, drebejima sąnariu, greito supy- 
kimo, negalima miegot ir iszgasczio, greito 
pailsimo, sunkaus kvepavima, perszalimo 
slogu ir nusilpnėjimas sveikatos, visokiu mo 
teriu ligas skausmingu ir neregulariszku 
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo. 
Jaigu negalima pribūti asabiszkai tai para
ižykite o asz suprasti, isztirsu ir duosiu rodą 
o jaigu reike tai prisiimsiu gyduoles. Ne 
yra skirtumo kaip toli gyvenate Ametike, 
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

Biednus Gydau Dykai!
Turiu Speciaiiszka Diploma del

Darinio Visokiu Operacijų
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszku ligų Nereik kankytie ir 
būti ubagu visa tavo amži nes |x> operacijos 
gali būti iszgydytas už maža preke.
Iszgydau su operacija ruptura, apendesitis, 
vėžio skilvije, ajigancziu akmeniu, visokiu 
skauduliu, guzu (tumors), kepeniu, inkstu, 
ir pusliu. Darau oĮieracijas ant gitdu, kaulu, 
nervu,smeęeniu, moterių irvyriu gymdančiu 
organu, pritrauktas kojas ir raiškas atytaisau 
ir padalau sveikais. Del operacijų kviecziu 
pas mane. Turi usavo locna narna arba 
ligonbuti (Sanitorium).

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

Ofiso
Valandos J

“LIETUVISZKAS
PASAKORIS”
-:arba:-_

Surinkimas visokiu Pasakų iiz 
visokiu Liežuviu.

414 Puslapiu; 5Ąx7 J Coliu Djdumo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

Jonas karalaitis, pauksztis ir 
vilkas.

Paikszas Jonukas, arkliukas 
antaite ka auksinius kiauszinius 
dėjo ir kiaulaite žemeziugpile. 

Karalaite paversta in varle. 
Karalaite stebukl-merge.
Jonukas karalaitis ir nematomai 
muszanti lazda.
Netikėtas karalaitis, 
Remuneles vainikėlis. 
Velnesir mužikas.

Melagis.
Giliukningas zbrajus.

Zerkolas.
G ūdras Žalnierius.
Melage pati. 
Paikas Jonas.
Milžinai, maži žmones ir 

niksztukai.
Du brolei.
Karalaitis vargutis, 
lojutis, katinėlis niauklelis 
raganiszkas žiedas.
Petras Bude.
Tris brolei karalaiczei 
sergantis ju tėvas. 
Szleivis (tikras melas). 
Mužikas karaium.
Mikutis kupriukas ir niksztukas.
Raganiszka pleczkute.
Jonukas pauksztukas.
Karalius vargutis.
Žuvininkas, geniuszas ir juodu 

salų karalius.
Akmedas ir raganaite Paribana.

PREKE TIK $1.00.
Nusiuntimo kantus mes apmokame.

=: Adresavokite :=

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.

szunitis
ir

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš 

perkėliau savo krautuvę į Chicago, ill., kurioj galit gaut: laikro- 
7^2 <lžių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 

kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų. 

^^yj^a'Gerų brltvų, visokio skyriaus drukuo.jamų mašinukių, albumų 
nW fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal-

< da-knygių. Gražių poplerų gromatoms rašyti su puikiausiais 
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu- 
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne-

I turite mano katalogų, rašyk šiądjcn: prisiusdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogų Dykai su 1000pudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 

, tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnes kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorų daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
3225 So. Halsted St. Dept. s. Chicago, Ill.

—
DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotas 
Varszavo|e, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimus 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaucziu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi, 
Užsisnejusias Li^as kad ir pajinanezios nog Tėvu, 

Reikale raszykite ant adreso

nn yni CD 638 Penn Pittsburg, Pa.
U Iii KULlJ] Adinoa: 9 iki 5 vakare, Nedeloj uog 9iki 4popI«K

V. Lapinskas 
-iAGENTAS:- 

Szipkorcziu in ir isz Europos 
Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto

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

Parduoda Szipkortes isz
Hamburgo ir Liverpool tiesog in 

Piningus siunoziu gidėtai ir pigei o 
eam« po kanoije irne turite abejoti mano teisin

Ateiste paflitikxjt o kitai no ąjaite.

BANKING HOUSE’
Kampas Reade Uliczejgg;

Telefonas;' Worth^2822.

BISCHOFF’S
287 Broadway

New York, N. Y, 
Kas reikalauna teisingo 

patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiazauki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

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

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

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

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygados 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.

P. V. OB1ECUNAS & COMPANY
(ALL NATIONS DEPOSIT BANK) 

Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitulų $75,000.00 
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežines 
kapitalas $40,000.00. Locnas Namas vertas $150,000.00. 
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta. 
procentą nog szimto. Sziuncziame piningus in visas dalis 
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokiu Linijų. 
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir Užrube- 
žiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats P. V._____ ____ kancelarija, kurios Rejentu yra pats P. V. 
Obiecunas organizatorius tos Bankos. Kreipkitės su visokeis 

ited reikalais prie Musu Bankos per giomatas ar asabiszkai o mes
iszpildisime visokius jusu reikalus greitai, teisingai ir gerai. 
Piningu ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiust

4 per Express arb Pacztini Money-Order.

W. Rynkewiczius .
-iNOTABIUSZAS:-

233-235 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Apsaugoja Namus ir Naminus Rakandas nog Ugnies.

Didžiause Lietuviuką Agentūra. Kantoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Linija.

UNION RATIONAL RANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOJK $123,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.

Suv.Vaht. Randas turi musu Banke sudėtu piningu.

Mokame antra* procentą ant sudėtu piningu. 
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma 
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant 
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su 
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Harrison Ball, Prezidentas. 9 ryte lyg 3 popiet.
F.J.Noonan, Vice-Prezidentas. ...Subatomis...
W. H.Kobler Karijerius. 9 ryte lyg 12 ad.

Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drucziausiu ir 
geriausiu Liųyu.
Siuncziu Pi itin gus in 

Visas Dalis Svieto 
p-eicziause ir pigiause. 
visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino

Iszduoda Dostovierne 
(ei tu ka nori savo dali 
sietuvoje kam pavesti.

Del Draugyscziu...
Pristatau puikes Szarfas 

Juostas, Kepuras, Karūnas 
Špilkas ir t. L
Su kokiu nors reikalu 
kas-link Szipkorcziu, 
Piningus ir L L 
Raižykite pas mane • 
aplaižysite teisinga 
atsakymo.

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS-

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Szipkorteg ant visiu 
Gerinusiu Linijų in ir greioziausiu 
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.

Sainozia Piningus in visas dalis 
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti 
Ygentai. Mano agentūra yra po 

priežiūra Ohijos Valstijos.
Su virsz minėtais reikalais galite 

pas mane kreipits per gromata ar 
įsabiszkai o visame kanogeriause 
patarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpino 
Paszportus su patvirtinimu Konsulio.

VYRIU LIGOS
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa 

nerviszkas systemas tas iszsemtas, p pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
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 būti gydomas 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame fąlszivu ar pavojingu 
Žyduoliu, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dirau idant patraukti ka 

augiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados isz- 
gydinfrin trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyru 
iszgydam in 14 dienu.
“Silpnus Vykite” j u kana 
sugražina jn normaliszka 
padėjimą in trumpa laika.

•tRumatiszma” visoki
iszgydau labai greitai. ------r____.JW-.
OFISOS ADINOS: Nog 9 ryte lyg 9ad. vaktre. 
KI ml n 1 1 . a. » H O n Ihm A ___- I

“Užtrucintas Kraujas” in 30 
dienu-be naudojimo merikuri- 
uszo ar potasu.

“Stryktura” be peilo ir 
skaudėjimo,
“Varicocele” gydau in 15 d. 
“Szaszius” ir skandalus skaros 
iszgydau greitai ir ant visados

Nedeliomis nog 9 ryte ly^4 popiet. Gyveniuflr I 626 1*01111 AVC»j
PiUsburge nog 15 metu toj paczioj vietoj. UI IL UI 0114* Floor Front PlttSbHfg, P& 
Kalbame Lenkiukai, Ruii&zkai ir Vokiszkni. °1

“Exzema” ir kitas panaszas 
ligas iszgydau labai trumpam 
laike.
“Paslaptingas Ligas” in 3 lyg 
5 dienas.
“Hydrocele” in 24 adynos, 
be operacijos. ■



Vasarinei Siutai Pas Rynk-viczia.
Sziame laike pargabenome 

daugybe Nauju Vasariniu Siutu 
del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai 
yra gražiausi visam mieste, pa
siūti pagal naujausia mada.

Szitus Siutus parduosime už 
pigesne preke negu kiti sztornin- 
kai, todėl jaigu reikalaujate 
Naujo Siuto tai ne eikyte kitur 
kaip tik pas mus o patis persiti- 
krinsyte kad genaus ir pigiaus 
galima pas mus pirkti negu kitur.

VISOKIU MADŲ.
VISOKIU PREKIŲ.

Teipgi visokiu kitu Vasariniu 
Drapanų; žinome kad perkant pas 
mus busite visame užganėdinti. 
Pirkyti savo Varasini Siutą pas
W. RYNKEWICZIU 

233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines.
— Ant susirinkimo visu 

mėsininku Philips saleje, likos 
nutarta, buk po dienai 15 Ju
ne ne duos mėsininkai ant kny 
gueziu del nauju kostumeriu, 
tik turės mokėti piningais. 
Teip-gi nutarė laikyti pasi
linksminimą Lakeside 22 Ju
ne, ketvergo diena. Visus už- 
praszo ant pasilinksminimo 
kurie prie to prisidės.

— Menesije Gegužio isz 
Mahanojaus paczto likos isz- 
siunsta 74,986 gromatu, laik- 
raszcziu ir t. t. o aplaike 74,- 
041 szmoteliu.

— Puikios ugnes leistos 
Szv. Antano diena per italijo- 
nus, užganadino tilksta nezius 
žmonių. Tikrai buvo patogus 
padirbimai o ypatingai Szv. 
Antano altorėlis.

— Laike slieetvos apie už- 
muszima Juozo Kaveckio ku
ris nevos nupuolė nog keczio, 
tai pasirodė buk tai buvo isz 
“funiu,” nes likos nustumtas 
per savo du draugus ir tokiu 
budu rado mirti. Kaip rodos, 
tai “bodes” bus aresztavotais.

— Draugyste Saldžiausio 
Szirdies Vieszp. Jėzaus laiko 
savo mėnesinius susirinkimus 
antra nedelia po pirmam, 3 
adyna po piet, ant Racziaus 
sales. Draugyste nutarė ant 
trumpo laiko priimt naujus sa 
narius už $1.00. Todėl norin- 
tieje prisiraszyti tegul naudo
jasi isz pigaus insiraszimo, ba 
tai tik ant trumpo laiko.

— Reikalinga slūgine arba 
motere prie naminio darbo ge
ra mokestis, geras buvimas. 
Atsiszaukyte pas Mrs. Jano- 
viez 20 E. Pine St. (to 48)

f Nedelioje mirė 3 metu se
numo sūnelis p. T. Andrusziu 
nog W. Pine ulyczios. Laido
tuves atsibuvo Utarninke.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Shenandoah, Pa. t Atsis
kyrė su szuom svietu Jonas 
Grublikas 9d. szio menesio, pa 
liko paezia, viena kudyki, du 
dėdės Antana ir Joną, du bro 
liūs dvi seseres, ir viena puse- 
sere F. Merkevicziene, ir sena 
motyna lietuvoje dideteme nu
liūdime, a.a. nabasznykas liko 
si palaidotas 13 d. ir prigulėjo 
prie szv. Stanislovo draugystes 
nabasznykas yra 38 m. am
žiaus paeina isz Suvalkų gub., 
Kalvarijos pa v. 14 m. kaip 
amerike. Lai buna jam lengva 
szioi svetima žemele.

Brooklyn, N.Y.t Atsisky
rė su szuom svietu Ona Lau
kaitiene 26 d. Mojaus, kūnas 
likosi palaidotas 29 d. a.a. na- 
basznyke buvo 40 m. amžiaus, 
paliko dideleme nubudime 
savo vyra sunu 20 metu am
žiaus ir mergaite 5 m. augytine. 
a.a. Ona parėjo isz Suvalkų 
gub., Vilkaviszkio pav. Liko
si palaidota su visom bažnyti
nėm apeigom kas norėtu apie 
ja daugiau dažinot tegul atsi- 
szauke ant adreso;

W. Laukaitis
— - 1 rrn M V

Utica, N. Y.— Lietuviu 
pradeda pasidauginti begije 
1910irl911 mete. Apsivedė 
in ta laika 15 poru isz ko ajsz- 
kei duodasi suprast kad dau- 
gynasi lietuvei. Czionais yra 
lietuviu apsigyvenusiu nog 
1886 meto. Begije 10 metu, 
tai namai ir fabrikai kaip 
grybai auga kas metas. Dar
bu yra visokiu daugiausia del 
merginu. Lietuviu visai ma
žai užsilaikė lig praejtu metu. 
Begije meto pasidaugino žy
mei, bet katrie nog senei buvo 
apsigyvenia tai ir darbavosi 
vienybėje.

— Draugystes broliszkos 
paszelpos po vardu Szv. Ka- 
zimerip gyvuoje nog 1893 me
to. Senesni sanarei kalba kad 
buvo pasilikia vos 5 sanarei 
bet tieje neapleido draugystes. 
Dabar turi kasoje $2000 o 
$500 paaukavo ant pradžios 
sutvėrimo lietuviszkos parapi
jos po vardu Szv. Jurgio. Isz 
pradžių prigulėjo lietuvei prie 
parapijos vokiecziu Szv. Juo
zapo 'o kada reikėjo atlikti 
dvasiszkus reikalus apie Vely
kas, tada parsitraukdavo ku- 
ninga isz kitur. Mete 1910 at
važiavo isz Lietuvos kun. An
tanas Deksnis, kuris apsistojo 
Utica prie lenku bažnyczios už 
vikara, o kada geriau susipa
žino su lietuveis, tai paragino 
sutverti liet, parapija ir 2 die
na Spalio 1910 m. likos sutver. 
ta. Buvo susirinkia lietuviu in 
90 vyru, taja diena surinko au 
ku $1130 o nog 2 dienos Spa
lio aukos dedasi kas menesis 
ant bažnyczios ir užlaikimo ku 
ningo, kuris aplaike pavelini- 
raa nog biskupo laikyti Szv. 
Miszes ant airisziu sales kas 
nedelia. Lietuvei kurie negir
dėjo lietuviszko pamokslo per 
20 metu ar daugiau, adgijo 
kaip žolele, kuri buna suvytus 
laike sausu dienu.

— Ne užilgio turėsim savo 
bažnytėlių, kuri persidirbs isz 
name. Lietuviu norint nėra 
perdaug—apie 200 vyru, visi 
darbuojesi vienyben, nupirko 
paežiam viduri miesto du na
mus už $12.000; vienas mūri
nis o kita medini kuri perdirbs 
ant bažnyczios.

— Diena 19 Sausio susitvė
rė czion antra draugyste po 
vardu Szv. Antano prie ku
rios yra prisirasze 53 sanarei 
del kurios konstitucijes spau
dys ‘Saules” spaustuve.

Poquonock Conn.— Dar
bu ant farmu yra invales, bet 
neyra kur gyvent.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis isz tu visokiu atsiranda.
— Draugystes reikalai ge

rai stovi.
Pereita subata atsibuvo lie

tuviu revolucija kurioi likosi 
pažeistas Banis Klimanickis, 
kuris likos nugabentas in li- 
gonbuti.

Hartford, Conn — Dar
bai gerai eina, czionais kitokiu 
darbu nėra kaip tik machine 
shop, mokantiems darba ne
sunku gauti.

— Lietuviu nemažas būre
lis, ir visi sutikime gyvena, 
ale.yra keletas tokiu ka vai
dus kele.

Gilberton, Pa.—Magdu-j Worcester, Mass — Dar
ke Rejniute pribuvus iszBroo-J |iaj povalei eina, isz kitur pri- 
klyuo in Meizville in svecz usi buvusiam darbas sunku, gaut, 
pas savo gyni i nes Juozą Lele- _  Oras gražus
sziu ir pasilinksmini s kel s — Lietuviu didelis būrelis, 
m-delias nutarė sugrįžti namon j8Z visokiu atsiranda.
nes ne su tu-zcz om rankoms 
— paėmė visus aprėdai ils Lele- I 
szienes ir cu in Mahanoju kur 
k< tino sesti ant trūkio. Nes 
Mahanojiii patiko jiaja nelai
me, ba sutiko jauna vyruką 
kur s i.-zvilojas nog josios vi
sus piningus ant “gud taims’ 
dingo kaip kamparas palikda
mas Magduke ant ledo ir be 
cento. Apleista sieratele davė 
žinia pažinstamams Brookline, 
kad prisiunstu ant tikieto o 
laukdama ant telegrafinio ofi- 
-o piningu užtiko jaja dede 
isz Gilbertono, kuris Magdutes 
jeszkojo visur ir nugabeno pas 
skvajera Kelley ant atsilsio. 
Tenai abi szalis susitaikė o er- 
gelei Magdutes užsibaigė.

Puritan, Pa — Darbai po 
valei eina, nekurtose mainose 
dirba po 2 ir 3 dienas ant ne
dėlios.

— Szitas miestelis guli tar
pe kalnu ir girriu.

— Lietuviu yra apie 23 fa- 
milijos ir apie 17 pavieniu isz 
tu visokiu atsiranda, apszvieta 
ant mažo lipsnio stovi.

— Oras dailus.
— Del nekuriu moterėliu 

poni Baltruviene labai reika
linga.

Midland, Pll.— Darbai ge 
rai eina, uždarbei neszlekti, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
nesunku gaut.

— Oras gražus.
— Lietuviu yra pusėtinas 

būrelis, isz tu visokiu atsiran
da, apszvieta ant mažo laipsno 
stovi, daugumas in alų palin
kę.

— Del nekuriu moterėliu 
p. Baltruviene labai reikalin
gi-

— Pavienei labai nuliude 
isz priežasties stokas mergynu 
jagu isz kur pribūtu apie tuzi 
nas tai gautu po gražu ir dora 
vaikyna.

Coal Dale, Pa. f 15 d. 
Mojaus no. 11 mainose . likosi 
baisei apdegintas per gaza. 
Vincas Slavickas kur isz žai- 
duliu mirė 28 ta d. Mojaus | 
laidotuvėms užsiėmė Kazinre-' 
ras Raslaviczius, ir likosi pa
laidotas ant liet, kapiniu su 
misziom szv. nabasznykas pri
gulėjo in dr. szv, Vincento. Ja 
gu kas norėtu platesni apra 
szyma tegul raszo ant adreso:

Kaz. Raslaviczius
Box 278 Coal Dale Pa.

Winitrede, WVa.— Dar
bai slobnai eina dirba po 2 ir 
3 dienas ant nedėlios, isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Lietuviu mažas būrelis.

Philadelphia, Pa,
Naktimis dien. 12—13 bu

vo dideli griausmai su nepa
prastomis žibainemis ir vėtro
mis, griausmai toki su žibaine
mis vėtromis ir lytum iszgaz- 
dino labiausei moteriszkos ly
ties ypatas: visos beveik isz 
baimes griebėsi poteriaut kad 
saugotu Dievas nuo nelaimes.

Czion atsibuvo dvi lietuvisz 
kos veseilios, szliubus davė ku
nigas Kaulakis Szvento Kazi
miero bažnyczioja.

1 Adomas Garliauckas jau
nikis su Zuzana Stankevicziu 
te abudu Kauno gubernes.

2 Stansilovas Jasiukeviczius 
naszlys su Bieliauskiute abu
du Kauno gubernes.

Veseilios atsibuvo gražiau
sioje tvarkoje, susirinkusie 
gentes ir gimines bovyjosi ra- 
miausei linkėdami naujaženi- 
klems laimingo gyvenimo.

Fabrike Philadelphijos did
žiausiame Baldvyne kur dirba 
daugybe lietuviu, kilo didi 
straikai. Sustraikavo suvirsz 
5,000 darbininku. Straiko prie 
žastys: Kumpanija atsate be 
kaltes seniaus darbininkus dir
busius tame Lokomotyvu pa- 
brike net po 25 metus už tai 
kad prie Unijos priklauso At
statė visus vyriausius formanus 
kantraktierius ir t. t. in ju vie 
ta priėmė naujus ne uuijistus.

S. K.

GRINA TEISYBE.

Malta nojaiis gyvento,jei 
apie szita gerai žino

— Del nekuriu mergeliu p. 
Baltruviene labai reikalinga 
ba per daug guma kramto.

Chicago.— Trileka lietu- 
vLzku draugyseziu susidėjo in 
viena kuopa aut Bridgeporto 
ir nupirko tris lotus ant kam
po 31 mos ir Auburn avė, ant 
kuriu statys milžiui-zka sale 
del pasilinksminimo, perstati
niu ir t. t. Žemai sales turės 
kromus, saluna ir restauracije. 
Mieris draugyseziu yra puikus 
nes turės nauda isz sales ant 
laikimo susirinkimu ir randa 
nog kromu.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

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

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pf

Ant pardavimo.
Namai ant dvieju familiju 

ant viso loto, vienas namas tin 
kainas del biznio. Teip-gi di
delis tvartas ant galo loto. 
Kas nori gales pirkti puse 
loto su namu ant vienos fami- 
lijos. Namai randasi ant 516 
ir 518 East Mahanoy ulyczios. 
Dasižinokite apie daugiau pas:

(oe °l)
A. Bendinski, 

515 E. Mahanoy St.
Mahanoy City, Pa.

^“MUSO PASAKOS”^
-:arba:-

Surinkimai visokiu Pasaka 
isz visokiu liežuviu.

288 Puslapiu; 5x7 Į Coliu Dydimo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

Karalių sultoną, jio sunu, dideli 
galineziu ir karalaite gulbe.
Prapuoluse karalaite ir 7 

galinezius.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.

, Karalaite Miranda.
! Kaip tai giliukis mainosi.

Ragana.
1 Elnes, velioribas ir arelis.”
' Medėjus,

Dvideszims keturi razbainikai. 
Szluocziaus duktė.
Vaiskas Sz. Jadvigos szale

I asovicu.
1 Vaitiekus.

Protingas Jonelis.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.

i Tris brolei.
Staliorius daktaru,
Nedora pati ir tris popai.
Ilgasis, platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.

( Meszkinai.
I Baidiklos,

Akmenorius.
I Kalvis ir ponas.

Pabaiga kazirninko.
Skarbas p pati.
Juokingas atsitikimas.

PREKE TIK 75c.
Nusiuntimo kasztus mes 
apmokame. Adresą vokite:

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. 
Muhanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksniai atkartuoju pa 
giriiua Doan’s Kidney Pigulkas. Ka 
da tik ateina proga vis rekamendavo 
ju szitas pigulkas asz pažinsiu keletą 
žmonių kurie likos iszgialbeti nog 
skausmo pecziuose ir inkstuose. Szi- 
ta pati liga mano 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 
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo, 
N. Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans” 
ir neimkyte kitokiu.

BŪKIA VYRAS
Ruptura,

Varicocele,
Prapultis Pajėgas, 

Ut ucintas Kraujas,
ATIMA JUMIS VYRU Z(ŪMA.

Bukia Iszmintingas
Likia Sveikas.

Dr. O’Malley Budas
Visados iszgydo!

Iszbamlyta per 30 melu!
Be peilo ir vaisiu!

Iszrasia per mane!
Naudojamas tik mano o're!

PRASARG A: h.irbininkai katrie pas 
mane dirbo, gal sakyti kad jie žino m ino 
methoda ir pagal j u gydo be operacijos jie 
ual ir pamegžioja mano įasztiis. Bet ran 
įlaši tik Venas Dr. O*Malley Hudas ir 
naudojamas tik Mano Ofise.

Asz negarsinu jokiu Gromatu Lvgonin, 
kadangi auilankymas in mano ofisą parodys 
jumis kad turiu daugybe (iromatu nog 
l.ygoniu isz visu szaliu pasaulės kurie uų»o 
iszgydinti.Dr. Alex. O’flalley

158 Washington SI.
Wilkes-Barre, l’a.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 
susikalbama ir susiraszoma.

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

TUKSIANTIS 
NAKTŲ IR VIENA

ARABISZKOS ISTORIJOS
Perdėjo Lietuviszkai 

D. T. BOCZKAUSKAS. 

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
PREKE $1.

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mos apmokame.

W. 1). Boczkowski-Uo. 
Mahanoy City, Pa.

Farnios-Fai’inos.
Sztai proga ingyti farma tarpe 61 

Lietuviu farmeriu. Szitoi kolonijoi 
susiorganizavę Ukiszka Draugyste 
palengvinimo ūkininkavime ir susir 
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita 
kolonija randasi Mason ir Lake pa
viete vakarineme kraszte Michigan 
valstijoj prie Miczigan ežerio. Arti 
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie 
4 geležinkeliu, daugybe czisto van
dens, upeliu ir žuvingu ežeruku. 
Szitoi !:<>lonijoi turime ant pardavi
mo del tukstaneziu farmu geros že
mes. del visokiu jevu, daržovių, so
dams, pievoms, gyvuliu ir pauksz- 
czi.u auginimui, gali pasirinkti kokios 
žemes tik nori pigei ir ant lengvu 
iszmokescz.iu. Prekes nog §10 lig 
§25 už. akeri žemes. Norintieji pirk 
ti raszykite pas mane, asz pats gyve
nu ant tu farmu. Adresavokyte.

(ot °unr °i) 
Anton Kiedis,

Peacock, Lake Co. Mich.

M. VARZINSKAS
Lietu viszkas l'otogt a l ist as 

205 E Centre St. Mali -.noy ( tty. 
----------o---------

Pnikci ir pigei nntiiiuke vinik Eot-igraf j:ut 
Padaro Di-lelus Eutografija* i-z mažių ir 
indedn in Rei n is In L.la in S/lk n 
Kompa-iKirl.t. Par.) mla vb .ke. Re- mu 
Lietuvei su vir>z- ninetaiii reikalu i nstur 
kitur eiti, kaip lik pa* naro sena zyve.u •)» 
ir | ažin*tania V'aržinska kuris pa Iaro

B. RAGAŽINSKAS

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

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

Egiutero No 1. 25c.
Egiutero No.2 50c. 
Zruijecznik 25c. 50c. ir$l. 
'•iimlxo laxzai 35c.
xMe.'zkos Mastis 25c.
Treianka 25c.
Linimeutas Vaikams 25c.
Gyduoles nuo Kosulio‘25c. I 
Liepiu Baisumas 25c. I 
Autylakson del Vaiku 25c. 
Milteliai Vaikams nuo

Kirmėlių25c. | 
’* nuo Kirmėlių del 

suauguriu35c. Į 
Vanduo nuo Akiu

skaudėjimo 25c. I 
l ’gniatraukia - 25c. Į
Skilvio Laszai - 25c.
(lyd. užlaikimui Viduria

vimo ir Kruvinosios 75c 
“Uicure” arba gydymas 

Rumaty/mo - $3.50
1 lyd. del nemalimo 

Pilvo 50c. 
'liteliai apstalslymui 

Galvos skaudėjimo 10c.
I aszai nuo Dantų 

skaudėjimo - 10c. 
Mostis nuo gedimo ir 

prakaitavimo Kojų 25c 
Geležinis sudrulintoja* 

sveikatos - 50c.
Vaistas nutildymui Vaiku 

25c.
Vaistas nuo Papanto

(Corn ('me) 15c.

Gyd. nuo Grip|*o D-25. 
Plauku apsaiigetojas 50c. 
Muilas Planku

Del Visu
Kenlejimu ir Skaudėjimu.

Geriause gyduole del skaudėjimo 
< Jalvos, Katara. Pecziu, Krutinės 
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio, 
Nuralgija ir nukandima visokiu 
vabalukii.
Kiekvienas lietiiviszkas eztornlnkus 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias 1.letuvIszkae Gyduoles savo, 
aztoruoee ant pardavimo, kad inuoi1 
tauczkd; relkabiudiiUii galėtu pne 
eavo eztorninka nusipirkti ir nereiks 
luitu iszduoti piningus dovanai ko 
kieme nore apgavikams tos apielim 
keee. Sztorninkai, raszykite parei 
kulandanil mus gydu-diu, nes geras 
uždarbis ir parduokite musu tyras 
Lietuiiszkas Gyduoles, kur mes 
gvarantm jame. Raszykite tuojaus!

saugotojas 10c 
Milteliai nuo Kebliu 36c 
Valytojas Plėniu

Ihabnžiuose 25c. 
Rožes Balsamas - 2.%. 
Kinder Baisūnas . 25c. 
PobriaiiR 1.aszai . 60c. 
b zvelnintojas 35a 
Kraujo valytojas J2.00 
Nervu Ramintojas H 00 
Egzema arba odos uždegi 

mas pas \ niki s $!2.j 
Groblevskio Pleisteris

(Kantr oloj 25a 
Pnrnada Plankams 25a 
Ucholyna nuo skaudėjimo 

Ausine 25c. 
Gyduoles nuo Riemens.% 
Vengriškas taisytojas 

del Ura 1% 
Inkstu Vaistas (mažesne) 

25a 
Inkstu vaiBtai>((lidesne)l.W 
Akines Dulkeles - 50a 
Gydimas nuo uždegimo 

Dantų arba abelnii 
skausmo ir skarbatis |l.25 
Gyduoles ir mostis nog 
Parku ir Niežu $200
Gyduoles ir mostis nog

Dedervinei $2.00
Gyduole quo Paslaptingai 

____________ l.i gos $5,->.

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas parg beno visokiu 
guriniu, Amerikoniszku ir Importitu. 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
\rako, Kimelio. Dziniu irt. t.
l eipiri skambanezio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

L 6 N. Main St., 
Malianoy City.

Naujus Iszrail imas.
Sulaiko piiolanez.ius plauk' s prigialb^ta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- 
kavoniu. l-zsiun< ziame dykai geras informa 
rijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip 'ame užbėg i, adresavokyte:

J.M.Brundza Co; New York & Brooklyn.

IstorijsSzventa
Seno ir Naujo Instatimo su Paveikslais.

Yra tai Pirmutine Knyga Lietuviszka 
su Paveikslais, padirbtos per 
Europ:nus Artistus. Puiki popiera 
Aiszkus Drukasv Didelo formato. 
Kožnas gėrėsis katras taja knyga 
nusipirks. Norint daug kaszto ant 
iszdavistes tosios knygos padejomo 
vienok pastanavijoin labai pigu* 
parduot ja tiktai už 5q Ccptu. 
Teip<>s-gi turime visokiu Dvasiszku, 
ir l-torinu Knygų. Kataloga gausite 
dykai. Adresuvokitie:

“SAULE”
Mahanoy City, Pa.

Introligatorne.--*
APDIRBTCVE EKYUli.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Procentas auga diena ir nakti.
Dekyte Piningus szitain Banke, tegul jie 
uždirba dauginus.
Bankas uždirbs jumis tiek kiek justi mažas 
vaikas brekei-ije. z
Geriause padėti savo Piningus prie darbo o 
vaika in mokslnine.
Pradekyte czedinti Piningus szitam Banke ir 
pamatysite kaip Piningai auga.
Procentą pridedam prie justi Piningu kožua
6 menesius.

D. M. GRABAM, Pr zidenta«.
C.L.ADAMS, Vice-Prezidentas.

D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

...DIRDKT0RIAI...
A. DANISZEWICZ. W RYNKIEWICZ M. GAVULA.
J. IIORNSB Y. C. F. K AI ER. W. IMI LES.

L. ECKERT. T. F. FLANAGAN.

Oydells Pardavimas

IJz'Tik už Piningus ne ant Bargo'^J
Naminiu Rakandu ir Pecziu.

Pigiausias Sztoras Visam Steitc.
BrusselI Karpetai G9c. mastas.
Ingrain ” 20c.
Regsiues ” 33c.
Plnszines ” 89c. ”
Įlydei is l’eczius 82S.00.
Bed Room Siutas $31.50.
Vaikams Vežimukai 83.98.

Tik už Piningus ne ant Bai’go.*5^^
I I I IK I TV IX l Malianoy City, Shenandoah t J | | XI I Xi Mt. Carmel, Landsford.

Reikalingas.
Buczeris ant vežimo. Darbo 

invales, gera mokestis. Atsi
szaukyte ant adreso ,(i;f o;)

M. Auksztakalnis, 
Box 32 New Philadelphia, Pa

Ant Pa įdavimo.
Namas ant dvieju familiju 

prie frunto trijų ulycziu labai 
dailioi vietoi aplinkui medžeis 
apsodyta ant kiemo sodelis, 
parsiduos pigei, isz priežasties 
locninykas važiuoja in lietuva. 
Kas norėtu pirkt tegul atsi 
szauke ant adreso:

M. Matulevicz, 
New Philadelphia, Pa.

K. K0NEWK0
UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
98 Main St, Ashley, Pa- 

---- o----
Puikiause užejga del Lietuviu ir 
svetingiauses priėmimas del visu. 
Arielkele, Alus ir Ciga-ai tinkam* 
karalui Sale del Zubovu ir mitingu

Nemokėk dykai $10.00,

Apsigarsintoju. Jeigu apser 
gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktaro.

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

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

Senas Britvu pardavėjas 
ir Agentas.

Jeigu tamista reikalauji geros 
britvos, tai pirk nog manus, o ne kur 
kitur.

Ne vienas nesigraudino katras nog 
manes pirko nesigraudysi no tu.

Torrey yra barberines britvos juis 
visur parduoda po 3 dol., nog manes 
perki už 2 dol.

Paklausk savo sztore po kiek par
duoda “Torrey” britvas, o kada per 
sitikrysi kad pas mane daug pigiau, 
tada atsiusk Money order, arba re- 
gistravotam laiszke 2 dol. o in pora 
dienu per paczta apturės: “Torrey” 
britva. Szitos britvos yra padirbtos 
isz puikiausio plieno, o barzda teip 
lengvai skuta kad net darosi sziIta 

in smakra. Atmik tamista kad oze 
neperki ta vora 20 dol. vertes, o tik 
tai perki tikra tavora biski pigiau 
negu kitur. .Jeigu tamistai nepatiktu 
tai mainau ant kitos arba gražinu 
tamistos pinigus pasilikdamas 20c. 
už savo klapata: (gį dug)

Fr. Uckas,
Box 86 Minden, W. Va.

P. J. CUMMINGS 
KKMUCZIUS

Siuva siutus pagal naujausia mada isz visokiu 
ceiku. Darbas gvanmtytas, preke nebrangi. 
Teipgi czistina, taiso ir prosija visokias 
drapanas. Atneszkyte darba pas mane o j 
busite visame užganedyti. (j23)
34 S. 2nd.St.(prie Kriken)MahanoyCity.

W.TRASKAUCKAS
Pirm u tin is Lietuviszkos.

GRABORIUS

Laidoja Kimus Numirusiu Pasnmdi 
Ryginus ir Vežimus iltį Pa (važinėj m< 

Krausto Daigius ir t t
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiiuisc 
Su vir.-z minėtais reikalais kieipkites pa 
jin o busite visame užgauedinlais.

520 W. Centre St. Mulianoy City

Ant Supervjiizoriaus

SILAS DAVIS
Republikonas. BalsuoJkytc už ji.

A.ysidirba senos maldaknyges, iitorines 
natos ir laikra^zczei, kaipo tai:

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

Prisiunsdami knygas apniokekyle paczto at 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery,
514 W. Spruce. Mshanoy CJtv. P»

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

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, užlieta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūrą 
Valdžios. Piiimain pinigus suczedinimoi 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus Das mus 
pinigus mokam 1-ta procentą, priskaiiant 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visos 
dalis svieto, greit ir pigei, parduota 
laivakortes aut visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Isolirlain 
visokios ruszies Rejcntalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam knijii'. Įtekti!1 
kaneelarijayra rednma per valdiszkanoUn 
.J. G. Miliauekh. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest įminu 
justi bankinius reikalus o per^itikriUt,, kad 
viskas, kas yni kalbama czion yra teisybe 
ir bus iskpildyta greit ir teisyngai. Pinigus 
siunezant paezed-muri in Banku, arba siųst 
in Lietuva, galima siusi Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Expresi Money Orderi.

Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

No. <5.
keletą

NAUDINGI PATARIMAI
visai Šeimynai randasi musų No. 3 katalioge. 
Jame telpa aprašymai suvirS 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jas 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduoles 
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mu
sų gyduoles kainuoju tik nuo 25c iki $1.00. Telpa 
paveikslai ir prekės yvairių kvepenClų ir gydan
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydanCių aparatų,

Roberinlų iSdlrblmų, Painų, Štukų, Brukuojamų 
Marinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavin- 
{evonių ir įimtai kitokių kožniun reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrę vardfc, pra
vardę, adresu ir koletu markių apturės musų No. 3 
■katalloga dykai. RaSyk Sendien, o už kolotos die
nų Šita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN’S SUPPLY HOUSE
2JJ4-2U8 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILL-

H iisiszkii i A mt‘rikoniszkn Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.

8Ą dienu in Roterdamu Fl.aivai isz Ntw Yurko: Birma 13Gegužiol Uį dienu in Liepoju 
LKui>k 27 Gegužio; Lithuania 10 Birželio! Į6 ''J?'4 V."-’’

■ i >> f o Del smulkesniu žinių kieipkites in musu g iius “ ,,
I $52. ii- einiraliszka kontora.

A. E. Johnson & Co.,(Ceneral Pajsengcr Agts.) 27 Broadway, New York, N.Y

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^
Sziame laike nplaikome visokiu labai puikiu Vakarini Apvedimu 
ck-l Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargsi 
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, Mergintu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Reipu, 
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o piltis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

file Glelie i Pas n.us dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mnhannv Citv. Pp

Ant Pardavimo pigiai.
Sztoras su namu Coaldale, 

Schuylkill Paviete, Pa. žino
mas kaipo Charles Powell na
mas. Bus tusezias Id. July 
1911. Apie dauginus kreipki
tės pas, ,

Wm. G. Jones
Coal Dale Pa.

arba pas Ch. II. Powell 
1109 Grandview Ave.

('J A) Scranton, Pa.

Ant pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas 

Ceikiu ir groser sztoras. Pui
kus popieru ir knygų sztoras. 
Gerai užmokama duonkepiu- 
ve Teip-gi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. ([ tu)q).

Turiu ant pardavimo koteli 
su laisnais ant Main ulyczios.

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




