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KAS GIRDĖT?
Klausykite Broliczei: Jagu 

atprovinejete szerraenis, tai 
meldžeme ant duszios tojo nu
mirusio idant palautumet tuo
sius girtavimus apie kuna nu
mirėlio. Baisu darosi kožnam 
svetimtaucziui, kaip inejna pa 
lankitie nebaszninka. Pir- 
miause girdi isz tolo nepapras 
tus klikimus giesmių, kureis 
giesmininkai lenktin ejdami 
nuolatos gerkles vilgindami, 
kiti szposauje kitoje stuboje 
ir.visokes kalbas atranda. Isz 
tikro, jog net tam negyvelui 
tinku grabe gulėti o Dievas 

rangoje beklausydamas laitai 
1 : įtikėsi ant tokiu maldų.

Veluk suvis nustoti giedoji
mą o vietoje klikavimu atkal
bėti rožancziu už duszes numi- 
rusiuju jagu ne yra kokia 
perszkada.

Kuningas Juozas Servetka 
Lietuvis) apėmė lenkiszka pa- 

-ąpije Austin Heights ne toli 
L ilkee-Barre, Pa. in vieta ku- 
ningo J. Lopatas kuris likos 
perkeltas in lietu viszka parū
pi e Forest City, Pa.

Girdėt, jog tebyriame laike 
daigyne priviso astronomu, 
joy nekurie teip iszsilavino as
tre lomije, jog iszskyrent nak
tie laike mato menuli, nes ma 
to r ka szventiejei dangui vei- 

. ke.
Ir be juoku gal ir daugiau 

slaptu daigtu paregėtu, jagu 
turėtu savo observatorije o ant 
to yra rodą. Sztai szale Szena- 
dorio yra senas brokeris ant 
kurio užsilipus butu galema 
su Marsu gyventojais susikal
bėt, o žvaigždes galėtu no dau 

į gaus rankiot kaip visznes nog
, medžio.

Laikraszcziuosia ne gali bū
tie del talpinimo visokiu vaidu 
ir be jokios verties pormavimu 
tiktai turi talpintis naujausios 
žinios isz viso svieto, visokios 
naudingos del žmogaus žinutes 
ir linksmi skaitymai del nusi
dirbusio žmogaus. Ir visu kitu 
tautu laikraszczei yra ne ki
taip rėdyti. Laikrasztis ne tu 
ri savije tai py t nuobodulo 
posmavimus ba tai jau nesiva 
dina laikraszcziu, tiktai nuo
bodulo pasakos.

I n, “T------- • ■ ■Dabar puiki proga insiraszi 
mo in anglekasiu unije, in ku
ria visi anglekasiai privalo in- 
siraszyt. Juk žinote:

Unije bute pagerins, 
Unije vargus prasklaidins, 
Unije akis atydaris, 
Baime tureziams invaris. 
Darbininkai privalo laikytis 

unijos ir ne klausyti pasznabž- 
du kokiu ten szpiclu, kurie 
glaudžesi prie Lietuviu ir gei- 
dže vieszpatauti ant visu. Lie
tuvei tegul tarp saves gyvuoje 
ir visa administracije unijos 
turi savo raukoma, nes Lietu
vei daugiause užlaiko unije. O 

t tegul visi apie tai ir žino, jog 
unije ne ant to uždėta, idant 
bojkotuot savo biznierius, tik
tai del pagerinimo būties dar
bininko.

Skaitytoju dek “Saules’’ kas 
diena pribuna nauju o ir kož- 
nas užsimoka isz ko tikimės, 
jog skaitlis abonentu pasidve- 
jins apie Naujus Metus. Nes 
turime ir tokiu, kuriu laikas 
jau pasibaigė o gal užmirszo 
panaujint prenumerata Dėt to 
kiu szitas numeras “Saules” 
bus paskutiniu ir jau daugiau 
nesiunsime laikraszczio. “No 
moni, no peiper.”

L

ENTERED AT THE MAHANOY CITY. PA. POST OFFICE’ 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER.

Jau tai tur but tokie laikai 
užėjo jog ant svieto negali bū
ti sutaikos niekame, visur ap
maudą, visur apgavystes: nie
kas ne prisotytas, kožnas ple- 
sze, kožnas norėtu daugiau tu
rėti. Ir tai tosios atydos yra vi 
šokiu luomu žmonių: Karalei 
neprisotyti užpuldineje ant 
silpnesniu ir tai susitarė su tai 
ka, visi godus garbes, o su 
kasztu biedniokeliu krauju ir 
gyvaseziu. Visur tasines: terp 
draugyseziu, tarp prekeju ir 
ypatiszki neapkentejimai ir už 
videjimai terp lietuviszku lai 
krasztininku ir raszeju. Tai 
mat vaisei dydeles civilizacijos 
ir apszvietosl? Prancūzai yra 
dydelei civilizavoti, nes isz to
sios civilizacijos stojosi pus- 
galveis rodos kad Prancūzai 
ne turi pilno proto ir nuolatos 
pagirioję. Kur dydžiause civi- 
lizacije, ten daugiause vagiu, 
latru, nedorėliu, piktadariu 
girtuoklu ir t.t. ir t.t. Juk ir 
czion Amerike turime apie 
pora tuzinu prasiminusiu “kas 
tai asz! darbszauja ant lietu- 
viszko i dirvos, ana, galu pas- 
piezyt ant pranesziniu, netinku 
in nieką” ir t.t. ir t.t. Tai mat, 
jau ir mokintas, o da turi misi 
pirkęs astrononiije, geologije, 
pizika, vabalogije ir kitokes 
szunlogijes, kurias tiek supran 
ta ka kiaule apie pipirus. O 
kam tokie szpiclei tykia? Nus- 
kuria kaip skudurlei, visa savo 
turtą neszioje krepszije ir am
žina pasninką turi. Tokie szpic 
lei tarp tamsunelu iszsiduoda 
labai mokintais o kurie tarp 
apszviestos tautos ne tiktu ar
klu pucuot.

Varszavinei laikraszczei dane 
sza: Piotrowskam kalėjime (ku 
riamesedi zokoninkas— žudin- 
tojas Mocochas) randasi kokis 
tai Jonas Milleris, apkaltintas 
už daugpaezista. Milleris kai
po ir Macochas buvo sanarium 
klosztoriaus ant Szvieskalnio, 
nes matydamas, jog ant plataus 
svieto lengviau gyvent ne kaip 
muruosia klosztoriaus, apleido 
klosztori o priemes pravarde 
Szymanskio aplaike dinsta ant 
geležkelio. Neturėdamas da 30 
metu jau keturis kartus apsi- 
paeziavo o szliuba paymdavo 
Czenstakave su padirbtais pa
budinimais. Ketvirta paeziule 
pradėjo jin nužiurinet ir viską 
iszsznipinejo apskundstama 
jin palicijai. Ant provos suva
žiavo visos keturios paezios 
Szymanskio kurios prieez jin 
ludino.

Kas dabar užsiraszys sau 
“Saule” ir pilnai užsimokės, 
tai gaus szimeti ir ant atejnan- 
czio meto kalendori kuris kož
nam patiks tai ant atejnanczio 
meto da bus geresnis o kas ap- 
laikys tas ne mažai džiaugsis 
isz teip puikios dovanos.

ATSAKYMAI.
B. P. Philadelphia, Pa.— 

Ant tamistos užklausimo kiek 
buvo arcibiskupu Filadelphi- 
jos diecezijoi ir per kiek metu 
pildė taji dinsta tai atsakome 
sekanezei: Michael Egan nog 
1808 lig 1814. Henry Convell 
1820—1842, Francis Kenrick 
1842—1851, John Nevvmann 
1852—1860, Fredrick Wood 
1860—1883, Patrick Ryan 
1884—1911, Edmond Prender
gast 1911, ne žine kaip ilgai 
nes tik dabar užstojo po miri
mui arcibiskupo Ryano.

* Ilgiauses tunelis ant svie
to yra tunelis po kalnu Szv. 
Gotardo Szvaicarijo, turi ilgio 
48,840 pėdu.
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ISZ AMERIKOS.
Kvaile i n kale sau vini in 

galva.
Kankakee, 1’11.— Mergina 

Maggie Dermitt, kenkenti ant 
proto buvo uždaryta paikszu 
name czionais o kada užėjo 
jiai in galva pasiutimas, inka
le sau czeveriku dydeli vini in 
galva. Vini tuojaus daktarai 
isztrauke ir žaiduli apžiurėjo. 
Dermitt’cziute vienok da ir 
szendien gyva, tvirtino jieje, 
buk jokio skausmo nejautė. 
Daktarai mano, buk vinis 
lipstelejo tik taja dali smege
nų kuri yra suparalizavota, ne 
sveika.

Ne bueziuok svetimu 
moterių

Brooklyn, N. Y.— Tūlas 
daktaras likos apskundstas per 
ponia Antanina Richmond ant 
50 tukstaneziu, buk tasai jiaja 
du kartu pabueziavo ant bur
nos be josios pavelinimo. Poni 
Richmondiene yra apsiviravus 
ir turi vyra ir vaikus o kaip 
kaimynai apie jia kalba, tai 
yra davadna motere milinti 
savo szeimyna.

Ne tikėjo bankams.
Trenton, N. J.— Jonas Vi- 

czakas slavokas, likos apvog
tas ant $300 kurios laike ble- 
szineje, o kada radosi prie 
darbo, kas tokia iszeme pinin
gus isz bleszines. Viczakas ne 
tikėjo in bankas, per tai visa
da in darba nesze piningus su 
savim. Su užezedytais pinin
gais ketino partraukt savo pa- 
cze ir vaikus isz tėvynės. Gai
lestis neiszpasakitinas apėmė 
žmogeli isz pavogimo kruvinai 
uždirbtu piningu.— Yra tai 
pamokinimu del daugelio, jog 
piningus reike padėt in banka.

Brangios visztos.
Nanticoke, Pa.— Nakties 

laike vagis insigavo in viszti- 
nycze ir pavogė Magdukei Jo
nes penkes visztas o in jiu vie
ta paliko nuskriaustai moterei 
300 doleriu.

Jones’iene atsikėlus nakties 
laike pajuto, kad kas tokis 
randasi visztinyczioje ir pra
dėjo szaukt pagialbos o vagis 
iszsigandes pabėgo, paytnda- 
mas penkes visztas kurias in- 
dejo in krepszi kuri atsinesze 
su savim. Kada pradėjo die- 
nytis, nuėjo Jones’iene skaityt 
visztas ir rado tenais skepetai- 
teje tris szimtus doleriu. Va
gis per tai tokiu budu paliko 
jiai už kožna viszta po $60.— 
Piningu ne atėjo atsiymt.

Protcstonu kunygas 
atvežė mirsztancziam 

kataliku kuninga.
Bridgeport, Conn.— Ka tai 

ne senei nupuolė trūkis arti 
czionais ir daug ypatų likos 
užmusztu, tai tik tomis dieno
mis iszejo sekantis atsitikimas. 
Toje nelaimėje mirtinai likos 
pažeistas vienas isz pasažieriu 
kuris buvo kataliku ir szauke- 
ei katalikiszko kuningo. Kas 
tokis nubėgo pas metodiszka 
kuninga idant tas pribūtu pas 
ligoni. Ligonis suprato, jog tai 
ne buvo katalikiszkas kunigas 
nes prasze tokio. Metodiszkas 
kuningas nelaukdamas, užkin
kė savo arkli ir nuvažiavo in 
artima miestą kur rado katali- 
kiszka kuninga. Kada pribu
vo pas ligoni, tas jau buvo ne 
gyvas penkes minutae, bet 
kuningas davė jiam paskutini 
patepimą ant amžino kelio. 
Tai-gi metodiszkas kuningu- 
žis pasiezventino del kataliko, 
jiojo darbas yra gyriamas per 
visus gyventojus visokiu isz- 
pažinimu tosios aplinkines. 
Garbe jiam!

Sapne mate kur buvo 
paslepiąs auksa.

Galena, Ind.— Charles Da
vidson, mate sapne kur buvo 
paslepiąs puodą auksiniu pi
ningu o kuriu per daugeli 
metu ne galėjo surasti. Mete 
1878 kada razbaininkai už- 
klupinejo ant ūkininku David- 
sonas bijodamas idant auksas 
ne patektu in jiu rankas, už
kasė jin prie namo puode. 
Vėliau ne galėjo jin surast nes 
užmirszo vieta. Tai buvo tris- 
deszimts tris metus adgalios. 
Sztai praejta nedelia pasirodė 
jiam sapne vieta kur buvo už
kasės piningus. Niekam nieko 
ne kalbėjus, idant isz jiojo ne
sijuoktu, nusidavė prie savo 
grinezios kuri konia jau buvo 
sugriuvus, paėmė spata, pra
dėjo kast aut tosios vietos ka 
jiam sapne pasirodė. Ir ant 
tikrųjų rado savo užkasta auk
sa, kuri buvo užkasės per tiek 
metu.

Suostas per skruzdeles.
El Paso, Tex.— Kalnuotis, 

kuris pribuvo isz valdibos Si- 
malos, Mexiko, apsakė api 
mirti vieno Amerikono isz Te
nnessee, pravarde Wilson, 
nubausto baisei per tenaitinius 
Indijonus isz sztamo Mayo. 
Wilsonas tankei atlankinejo 
kaima Indijonu ir gyveno su
tikime su raudonskureis. Lai
ke tuju atsilankimu susipažino 
Wilsonas su mergina indijo- 
niute, kuri jam sugražino mei
le. Wilsonas vienok vietoje 
indijoniszku budu apsipa- 
cziurJt su jiaja, tai pavogė isz 
kaimo ir . parsivežė in savo 
narna ir ten jiaja laikėsi. Mer
ginai pasisekė pabėgt ir apsa
kė apie viską saviszkiems. In- 
dijonai parengė medžiokle ant 
Wilsono ir suėmė jin; nuėmė 
nog jio drabuži, aptepe mala
gų, pririszo nuoga prie stulpo 
ant skruzdelino raudonu skruz 
delu. Po kelolekos valandų 
Wilsonas baisiuosia kankese 
numirė, kada skruzdeles pa- 
maželi apesdinejo jio kuna.

Nevalo ginrt ant trūkio.
Paris, 1’11.— A. C, Church 

kunduktoris ant Big Four trū
kio paregėjo du paeažierius 
gerenezius sznapsa isz bonkos. 
Viena aresztavojo o kitas isz- 
bego per langa. Prova Ulino- 
jous steite uždraudže gėrimą 
sznapso ant trukiu nes tik ga
lema gerti valgomam vagone.
Kvailiu ne seje nes patis 

užgeina.
Buffalo, N. Y.— Kvailiu 

ne sėja, ne are, tik užgema. 
Ant paveizdos paymsime se
kanti atsitikima: Ana subata 
karezemoje prie Clinton ir 
Bailey Ave. suėjo keli jauni 
vyrai o prie stiklelio kožnas 
pradėjo girtis ka moka ir prie 
ko yra linkės. Ant galo susi
tarė padarit sekanezes laižy- 
bas, Povilas P. prižadėjo duoti 
30 doleriu Jukubui L jago ta
sai suvalgys žiurke.

Piningus sudėjo, sugavo 
žiurke o Jokūbas nutraukęs 
kaili pradėjo valgyt su duona 
o kada pabaigė iszgere kelis 
stiklus alaus. Draugai isz pra
džių ne tikėjo idant Jokūbas 
suvalgytu visa žiurke, nes ta
sai turėdamas ant mysles $50, 
“paezistinias” visa žiurke su
žėrė piningus, užfundino da 
ant “full house ’ iszejo.

Ant rytojaus Jokūbas labai 
apsirgo, vemdamas visa diena. 
Isz pradžių daktarai mielino 
kad neiszgyvens 24 valandų 
nes szendien jau sveikas.— 
Tai-gi, vienas pralosze sunkei 
uždirbtus piningus o kitas vos 
mirti isz to neaplaike. Teip, 
kvailu ant svieto užtektinai.

Agentas vagiliui.
Detroit, Mich.— In narna 

Mrs. Julijos Grabauckienes, 
kuri gyvena ant 936 Riopelle 
uliczios, atėjo jaunas ajriszis, 
pereistatydamas agentu padi
dinant fotografijee. Kada gas- 
padine apsisuko, agentas pa
griebė gulinezius 115 doleriu 
iszbegdamas laukan. Grabauc 
kieūe padare laruma ir pra
dėjo vytis paskui vagi kuris 
matydamas pavoju numėtė pi
ningus bet palicije jin suėmė. 
Piningus Grabauckiene ap- 
lai.e, 
lis žudinseziu iii laika 8 

menesiu.
Chicago.— Nog Naujo Me

tu r g sziam laikui mieste Chi- 
cagb likos papildyta 18 žu
din ieziu, 100 eksplozijų bom
bų. keli desetkai nudurimu ir 
konia puse miliono doleriu 
piktadarei iszgavo nog savo 
auku kurias kerszino nužudi- 
mū- jago piningu ne duotu. 
Tik vienam Kovos menesi li- 
kos^papildyta keturios žudins- 
to- ’ arti vieno kampo daliję 
miesto žinoma kaipo “Little 
Sicily.”
Gs nis atnesze mergaite 

be kojų ir ranku
'Y. Louis, Mo.— Del pons- 

tvofi Catherwoodu, garais ana 
diena atnesze mergaite kuriai 
stodavo kojų ir ranku. Mer
gai! i yra drūto ūgio ir sveika. 
Toviiyra dydeliam rupestije 
ir IL.ižo sau galvas kaip jiaja 
augins.
Prigialbejo savo vyrui isz 

pildyt daug-ženista.
San Francisco, Cal.— Al

fredas Broomley buna jeszko- 
mas per czionaitine palicije 
už daug-paezista, o kurio pa- 
jeszko jiojo antra pati Sara 
Blackiene, su kuria apsipa- 
cziavo su žinia savo pirmos 
paezios. Mat jiojo pirma pati 
prikalbino jin, idant tasai su 
Blackiene apsipaeziuotu, pa- 
ymtu jiosios turtą o po tam 
jiaja paliktu. Teip ir padare. 
In kėlės nedelias po apsipa- 
cziavimui kada jau Broomley 
turėjo visa turtą savo rankoi 
pamėtė jiaja ir ižbego ne žinia 
kur su savo pirma paezia. Da
bar pati No. 2 jeszko Broom- 
leyjo, idant ant jiojo iszvert 
savo piktumą, jog teip jiaja 
prigavo, turėdamas gyva pa
ezia, kuri jin ant to prikal
bino.

Nelaimes kasiklosla.
— Shenandoah, Pa.— Juo

zas Palevicze ir Juozas Milu
kas likos pažeistais Wm. Penn 
kasiklosia. Milukui aki iszmu- 
sze ir sulaužė ranka. Likos nu 
gabentas in ligonbute.

— Scranton, Pa.— Juozas 
Valeskis, 41 metu senumo li
kos suvažinėtas ant smert per 
vagonus Lackawanna kasiklo
sia Blakeleyje.

Sziupinis.
* Ilgiause žmonis givena 

Bulgarijo, ba toje nedidelėje 
vieszpatisteje randasi 3833 ypa 
tos, kurios turi suvirsz po szim 
ta metu. Po jiu užstoja Rumu 
nai ir Serbai.

* Prūsuose ne vale niekam 
ne ant sztriumpiu keiserio Wil 
hemo isztart bile kaip, ba tuo
jaus buna aresztavotas, už pa- 
liticzna prasižengina.

* Lomerville Maine, vienas 
80 metinis senelis, sirgo nuo
latos ir per 40 metu perkinejo 
giduoles. Kada jiam pritruko 
piningu ir palove vaiksztinet 
pas daktarus, nustojo sirgias 
ir dabar sveikas kaip ridikas. 
Szitai pasirodo kaip yra gar
sus amerikoninei daktarai.

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Velijimus motinos.
Apie nepaprasta atsitikima 

danesza isz Žitomiraus. Ne se
nei pas viena isz rabinu pribu
vo jauna motere ir davė jiam 
1,20 kapeikų ant iszdalinimo 
židiszkiem ubagam, prie in- 
teikimo piningu teip jau kal
bėjo, jog ne senei mirė jiosios 
motina, kuri priesz smert pra- 
sze dukters, idant toji tuojaus 
užmokėtu skola vienam isz 
locninyko kromo, židui prie 
uliczios czudauckos. Būdama 
dydeliam nubudime po palai
dojimui motinos, duktė pamir- 
szo pravarde to kupeziaus ir 
nežinojo kur piningus atyduot. 
Pirma nakti, tuojaus po laido
tuvių pasirodė jiai motina 
“sapne” ir pareikalavo no jios 
idant prižadejima iszpildytu, 
tai yra atyduot asztuonis auk
sinus. Per visa diena duktė, 
jeszkojo to kromo po visa uli- 
cze, nes ne rado tojo kupeziaus 
kuris prisipažintu prie skolos. 
Antra nakti po tam vėl pasi
rodė motina, priversdama aty
duot.

Del to duktė, pagal kaimy
nu rodą, geisdama iszpildyt 
velijimus mirusios motinos, o 
locnininko nesuradus, nunesze 
pas rabina idant tasai iszda- 
lintu piningus ant židiszku 
ubagu.
Apgiuime savo versziuko.

Kaime Lubieukove, pavieto 
lovicko, praejto menesio priesz 
vakara ant ganyklų apsiver- 
sziavo karve akamono isz dva
ro. Akamonas Jokūbas Wisz- 
niauckas pakinkė perą arklu 
in vežimą ir drauge su savo 
sunum ir piemeniu nuvažiavo 
ant ganiklu parvežt versziuka. 
Žmonis nepaisedami ant mū
kimo karves, pradėjo versziu
ka det in vežimą ir , pritaisinet 
jiam ten guoli sziauduosia, nes 
tame atsitiko tas, ko suvis ne
sitikėjo. Karve mėtėsi ant žmo 
niu ir arklu, kurie persigandę 
ir iszbaidinti badimu karves, 
pradėjo vertis, szokinet ir pai
niotis. Prasidėjo galėjimas su 
indukusiu gyvulu. Žmonis, 
arklei ir karve sutvėrė viena 
kuopa, isz kurios kėlėsi rinka
mai žmonių, spiegimas arklu 
ir baubimas karves. Ant galo 
karve ingalejo. Visi tris žmo
nis likosi sunkei pažeistais. 
Viszniauckas in kėlės dienas 
vėliau po tam mirė o sūnūs tu
ri perskelta szukegalvos ir ne 
žine ar iszgys o gal ir mirs.

Nedorus vaikai.
Baisus dramataff terp szei- 

mynos atsitiko isz priežasties 
barniu apie namus Skierniovi- 
cuosia. Tame kaime gyveno 
du seni gaspadorei, tai yra 83 
metu senumo Franciszko Pud- 
zolikas ir jio pati Katre 72 me 
tu senumo. Turėdami tik vie
na vyruota duktere, nutarė, da 
už gyvaste pavaldyti savo tur
tą tarp vaiku, paklusnus ir do 
rus vaikai visame staigai atsi- 
majne. Vietoje būti dėkingais 
savo gymditojams atsimokėda
vo dydžiause nedekingysta ant 
kožno žingsnio. Ant galo die
noje 16 p. m. vyriausioji duk
tė, prie kuriuos senelei gyve
no, nutarė atsikratyt nog sun
kenybes užlaikimo seneliu ir 
tame mierije abudu su vyru 
vidurdienije mėtėsi ant senelu.

Vyras su geležiniu špatu už
klupo ant senelio, o duktė su 
koezelu ant motinos. Nelaimiu 
gas tėvas tuojaus numirė, o 
motina su pramuszta galva li
kos iszgialbeta nog smerties 
per pribuvusius ant riksmo 
kaimynus. Nedorus vaikai li
kos patalpinti'kalejime.

Metas XXIV

Ligoniai atlanko relikvijos Szv. Onos.
Tukstanczei tikineziu atlankė bažnycze Szv. Jono kriksz 

titojaus ant East 76tos uliczios New Yorke ant metinio ap- 
vaikszcziojimo diena Szv. Onos o kuriam tai laike atsibuna 
novenos per devynes dienas. Ligoniai ėjo su drutu tikėjimu, 
jog bus iszgidintais per užtarimą Szv. Onos motinos Marijos. 
Badai relikvije susideda isz trupinėlio kaulo isz tieses rankos 
Szv. Onos. Badai po nukriževojimui Jezuso, labai persekiojo 
jiojo mokitiniusdr tikinczius in jin, ne tik gyvi buvo dydeliam 
pavojui nes ir mirusie. Idant apsaugot lavona Szv. Onos nog 
paniekinimo, jiosios kūnas likos iszvežtas isz Jeruzalemo in 
Konstantinopoli! kur radosi per daugeli metu o vėliaus likos 
nuvežtas in Apta, Francuzije kur ir szendien randasi. Viena 
ranka likos nuvežta in Rima 710 mete, kur randasi po prižiū
ra Benediktinu kurie sergsti szventa relikvije diena ir nakti. 
Tai-gi szmotelis kaulelio isz tosios rankos randasi New Yorke 
o kitas szmotelis bažnyczioje Szv. Anne de Beaupre, 20 miliu 
nog Quebec, kur daugeli stebuklingu gydimu žmonis iszmel- 
de nog Szv. Onos. Per taisės dienas atejna nog 10 lig 12 tuks
taneziu žmonių melstis pagialbos ligosią nog Szv. Onos. Pirmas 
paveikslas parodo žmonis ejnanezius in bažnyczia o žemiau 
kaip koliekos iszejna o motina nesza savo kudyki isz bažni- 
czios.

Ypatingos giduoles nuo 
gėlimo dantų

Žmonije rusiszka tankei lai
ko paikezus ir žmonis sergan- 
czius ant proto už stebuklingus 
szventus—da gyvus vadina “jo 
rodivnais, uszdohvorcais”. “Or 
lovski Wiestnik ’ danesza, buk 
ant miestiszko kapinino La 
banuose randasi antgrabis ko
kio ten Sergejevo jorodivorro, 
akmeninis, pas kuri atlikineje 
kelones daugelis keleviu žmo
nių kenezeneziu ant gėlimo 
dantų. Priežaste tu atlankini- 
mu antgrabio Sergejevo yra 
jiuju drūtas tikėjimas, jog tas, 
kuris atgriausz szmoteli akme
nio nog antgrabio “stebukla
dario,” tai tuojaus dantis ste- 
bukliningo pasveikimo nog tos 
baisios ligos gelumo dantų. 
Vaiksztineje paskalai, buk 
daugeliams prigialbejo tokis 
gidymas, už tai ir daugelis 
atsilankineja graužt akmeni, 
kad dantų ne geltu. Akyva 
regėjimą perstato antgrabis 
to Sergejevo, ba apgraužtas 
aplink, o vienkart parodo, 
kaip du dydeleis tamsumais 
yra žmonije Rosijos.

Piknikas! Piknikas!

Parengė dideli piknyka 84 
kuopa S. L. R. A. arba dr. 
szv. Kazimiero isz Meriden 
Conn. d. 13 Rupjuczio (Au
gust) 1911 m. ant Schuetzen 
Park, piknykas prasidės 1 vai. 
po piet ir trauksis lig vėlybai 
nakeze, užpraszo visus lietu
vius ir lietuvaites ant to pui
kaus pasilinksminimo.

Komitetas.

Trumpi Telegramai.
§ Madridas, Iszpanije.— 

Vajaunas sūdąs apsudino ant 
smert 26 laivorius kurie pasi
kėlė prieszais randa. Visi li
kos nuszauti.

§ Aleksandria, Egiptas.— 
Suvirszum 100 ypatų kurie 
plauke vaite ant upes Nilaus 
in Dessuka ant pasilinksmini
mo nuskendo per apsivertima 
valtes.

§ London, Angliję.— Da
bartės isz viso sustraikavo m 
70 tukstaneziu darbininku ant 
doku. Daugelis laivu pribuvo 
isz visu daliu svieto, nes nesi
randa darbininku idant tavora 
isz jiu iszneszt.

§ New York.— Cukrus pa
brango nog 5 lig 6| cento ant 
svaro. Kaip mena tai da dau
giau pabrangs.

§ Scranton, Pa.— Arcibis- 
kupas Falconio aplaike tele
grama nog Popiežiaus, kuris 
paženklina biskupa Keane 
arcibiskupu Dubuque diece
zijoi.

§ Italijoi nog July 27 lig 
July 31 žmonių sirgo ant ko- 
leros 802 o 319 isz tu mirė.

§ Gibralta.— Angliszkas 
laivas Silverton susidūrė su 
francuziszku laivu Emir kuris 
nuėjo ant dugno su 86 pasa- 
žieriais o tik 27 iszsigialbejo.

§ New Philadelphia, Pa.— 
Franciszka, motina Juozo Ben 
drikio, lietuviszko skvajerio, 
mirė panedelio ryta po ilgai 
ligai-



PAVOGTA KARALAITE
Kuria Pagriebė Kapitonas Laivo ir 

kaip jia surado Junker pritupėjus.

Ir ant galo buvo iszleistas 
garsas:

Jog kapitonas surado kara 
lauš duktere, jog tas laivas ka 
iszplauke jeszkot ir sugrįžo.

Susilinkstnino visas miestas 
tuom, jog karalaus dukteri pc 
ilgu laiku atrado.

Ir ne poilgam laikui apgar
sino, jog kapitonas kuris atra
do dukteri, ženijosi su jei.

Ba buvo toks prižadės jog 
kas atras jio dukteri, tai tas 
gaus jia už pacze, o po draug 
ir visa karaliste.

Ir teip sukvieti ant veseiles 
visus genarolus, senatus o ir 
visokia vyriausibe. Kada visi 
užprasziti pribuvo, ale ant galo 
atsiminė karalus apie turtinga 
pulkauninką svetim žemi, ku
ris apsistojo tam mieste hote- 
lije. Nusiuntė tuojaus in ta ko
teli ir pasakė jog ženijesi ir 
jog ji pakviecze ant veseles.

Klausinėjo apie viską, nors 
jis priesz tai jau viską žinojo.

Žinoma pribuvo ir jisai ant 
veseiles ir buvo priimtas nuo 
karalaus teip kaip ir kitus už 
kviestus sveczius.

Ir niekas jiojo ne galėjo pa
žint, ba visi mislino kad 
jis nuskendo, o ir pirma 

, kas jio ne pažinojo, o ne 
kapitonas.

Ir teip besilinksminant 
jo laikas, kad jau karalaite 
rengėsi ant szlubo. Kad szitai 
jei besirengdama atsiminė sau 
apie prisiega padarita, su Jun
ker pritupeju, o dabar ji lau
žo prisiega. apsiverke gailei 
ir pastanavijo sau pakuta, jog 
visiem sveezem duos isz savo 
rankos po stikleli vino. Ir teip 
ji dalino vina, ir vis liepe 
giart už pražuvusi Junker pri
tupeju. Ir ant galo atėjo ka- 
leina ant pulkauninko. '

Kada jiam karalaite padavė 
stikleli vino, tas atstume ir lie
pe idant ji užgertu ant jiojo.

Teip visi sveczei kiek tik 
ten buvo pradėjo ant jio sznai- 
rei žiūrėt, kad jis teip nepro
tingai apsiėjo. Kad visi genero 
lai ir senatas priėmė loska ka
ralaites, o kokis tai pulkaunin
kas turbavojo pailsuse kara
laite.

Bet kada jis su ranka atstu
me, tasik karalaite pamate ant 
pirszto savo žiedą, kuris buvo 
ant paežio galuko mažo pirsz
to užmautas. Teip jie atsiminė 
apie Junket pritupeju jog jiam 
buvo permažas žiedas.

Ir teip ji visa perimta aki- 
vumu ar tai tikrai jiosios žie
das, prasze idant jis paroditu 
jei ta žiedą.

Teip "pulkauninkas ilgai ne 
vilkindamas laiko, numovė žie 
da ir padavė karalaitei.

Kaip tik karalaite pamate 
ta žiedą, tuojaus apsikabino 
pulkauninką ir buezuodama 
pradėjo szaukt:

Szitai mano milimiauses ji
sai mane iszgelbejo!

Sužiuro visi sveczei ant tos 
poros, nežinodami priežastes.

Liepe tuojaus juodu nuvesti 
in atskirta kamaraite idant da 
žinotu priežaste.

Tada karalaite iszpasakojo 
viską nieko ne slėpdama kaip 
Junkeris sugrįžo žiedą paimt 
ir kaip kapitonas jin paliko, 
ir kaip ji buvo priversta kad 
sakitu,jog tai jisai atrado.

Kada karalaite apie ta vis
ką pasakojo, tai labai gailei 
verke jog toko geradejiste 
tu paniekinus.

Žinoma, karalus labai 
sidžiauge pamatias tikra 
gelbėtoja savo vienturtes duk
reles, o atkreipė akias in Jun
ker pritupeju tare:

— Tai dabar mano dukre
le kuria tu ižgelbejei bus ta
vo, o su kapitonu tai ka nori 
tai padarik.

— Tada pulkauninkas tarė:
Jog jis jiam ne nori darit 

smerties, tiktai teip padaris 
kaip jis jiam padare.

Liepe parengt laiva 
traukt žeglus ir paleist ant 
dūri mariu.

Tada jagu iszsigelbes, 
bus jio gilukis, o jagu ne, 
tegul teip pražūva, kaip jis o 
man vėlino.

Tada visi pripažino, jog tai 
yra teisinga prova iszduota ir

. Torekyte szirdi del pūslėto 
delno,

Koris kruvinai ant visu pelno, 
Turite vaikyne pasitaisyt, 
Vargszo darbininko už niek 

ne laikit.
Kur tas buvo? užklausyt?
L-gi Mizernesia turiu atsa

kyt.

Del muso vaiku.

Laimingas piemenelis.

jau 
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Jonukas pas Mariuke ketino atejti,
Nes senei žadėjo jiaja atlankyti,

Nes tėvas pasislepiąs ant jio tikoje, 
Už tai Mikas Joną užvaduoje.

-- Kur tėvas ir Mikas?

tuojaus tas iszsipilde.
Karalus ne maisze ne vesei

les, tik biskuti prailgino ir su- 
, sivinezevojo Julima su pul

kauninku.
Po veseilei pulkauninkas gy 

veno su savo paeziule koki tai 
laika laimingai.

Karalus norėjo duote dinsta 
jenarolo, nes žentas tarė:

— Kas man isz to dinsto 
jagu asz da ne užsislužinau, ir 
ne priėmė.

Nes karalus kanecz norėjo 
idant jis priimtu dinsta, ir ant 
galo tarė:

— Jagu tu ne butum’užsis- 
lužines tai ne butum gavės ma
no dukteri už pacze.

Nes žentas iszsikalbinc tary
damas:

— Jog jisai užsislužino gau- 
tie dukteri tai ir gavo, o kaip 
ant dinsto jenerolo ne užsislu
žinau tai ir ne noriu.

Po kokiam tai laikui pribu
vo isz kitos karalistes karalu- 
nas, kuris po smerties tėvo li
kos valditoju tos žemes ir ku
ris da buvo ne apsipaeziaves. 
Ir kada jie pamate pulkaunin
ko paezia, nusidivijo pats sau 
ir pamielino, jog da niekur ne 
buvo matiae tokios patogos. 
Ir teip begerent jiam pasitaikė 
jog reikėjo sėst pale jia, ir il
ga laika jiedu sznekucziavo 
apie szi ta. Norint jis gana de- 
ge meile, nes ne d rišo priesz 
ja su tuom iszsiduot.

Matidamas kad jia su juom 
meilei apsiejna ir neiszkesda- 
mas paklausė:

■—į Na kažin dabar kad ga
lima butu ar ne eitum už ma
nes.

— O karalaite teipos-gi 
miledama jin atsake.

Kodėl ne už teip galingo ka 
ralaiczio.Į

Jog ir man rodos kad daug 
smagiau butu giventie su teip 
galingu karalaicziu negu su to 
kiu pulkauninku.

Tada karalaitis matidamas 
jog ji isz szirdies kalba tuos 
žodžius tarė:

— Mažas yra tai daigtas 
man o tave gaut už pacze bile 
tik tu ant to pristoji, tai teip 
ir bus.

Ne po ilgom laikui kaip tik 
parveževo namo karalaitis, tuo 
jaus surengė savo vaiska o ir 
visa karaliste ant vainos.'s

O nusiuntė žine Egipto ka- 
ralui pas kuri buvo svecziuose 
jog jisai ižduos jiam vaina už 
dukteri o pulkauninko pacze

Karalus gavės toko žine, la
bai nusiminė, ba gana gerai 
žinojo, kad nieko ne padaris 
su teip galingu karalum.

Ir didei nusiminias iszejo in 
savo soda, kur daugiause pra
leisdavo laika, atsiduso sunkei 
ir mielino kokiu spasabu už- 
begkt tai nelaimei.

Kada pamate savo uoszvi 
pulkauninkas, jog yra labai 
nuludias o ne žinodamas prie
žasties, priėjo skubei prie jio 
ir tarė:

— Ko teip esi nuliudias?
Nes karalus nenorėdamas ir 

jiam užduot rūpesti nieko ne 
atsake.

Nes pulkauninkas kanecz 
užsispyrė dažinot.

Po ilgam praszimui ir pasa
kė priežaste nuliudimo.

O pulkauninkas ant to tarė:
Tai yra suvis menkas daig

tas, ir nėr ko rūpintis, duosi

man viena pulką Žalnierių rei
ke jiem duot giart kiek katras 
nori, o tasik viskas bus gerai.

Karalus suvis tam ne norėjo 
intiket, jog jisai bijojo eit ant 
vainos su visa karaliste, o ji
sai ne bijo su vienu pulku ant 
teip galingo karalaiczio.

Bet karalus ne tikėdamas da 
ve jiam pulką Žalnierių misli- 
damas, kad tie ir prapuls jai 
ne bus taip gaila , ba tik vie
nas pulkas.

O vėl ant galo mislino, jog 
jagu pamatis galingas kara
laitis tik viena pulką vaisko, 
tai ne iszduos ne balso, nes 
givus paims in nevale.

Sulaukus ritojaus buvo jau 
parengtas pulkas ant vainos 
o ir giart davė kiek katras no
rėjo, teip kad veže baczkas 
paskui pulką, o žalnierei kiek 
katras norėjo tiek gere.

Ir kada daugumas pasigėrė 
tai atsigulė kur pagriebė ir 
gulėjo, o pulkauninkas ėjo tik 
tai su keleis, kurie da galėjo.

Ir teip tiktai su kokia 30 
Žalnierių stojo ant vainos 
priesz teip galinga karalaiti, 
kuris su visa savo karaliste 
buvo pasirengiąs ant vainos.

Pamatias karalaitis tiek vai
sko ne norėjo ne prasidėt mu- 
sztis.

Nes pulkauninkas paklausė.
— Kam tu iszkelei vaina, 

jagu pribuvias ne iszduodi ug
nies?

Iszgirdias karalaitis ta kal
ba pulkauninko, liepe szaut 
tiesiog in jin ir jio vaiska.

Nes kada pulkauninkas pa
mate kad jau in juos szaus, 
iszsitrauke isz maksztu daug- 
galinga karda, patraukė vie
nai puse o paskui kita, ir pa
mate jog no vieno užsikeiseji- 
mo visas vaiskas likos iszkirs- 
tas o kurie da liko, tai patis 
jau pasidavė in rankas pulkau 
ninko, nes pulkauninkas nee- 
me juos su savim, nes liepe 
grižt adgal in savo karaliste.

Ir prisiege tas karalaitis ku
ris da buvo likes isz nardo, 
jog priesz jin daugiau rankos 
ne pakels.

Po pabaigai vainos, grižo 
pulkauninkas namon, ir grįž
damas rankioję isz pakeles gir 
tus Žalnierius kurie kaip ėjo 
ant vainos pasigėrė, ir varėsi 
pirma saves pas karalu.

Kada karalus pamate grįž
tanti pulkauninką no vainos, 
be jokios rodos, ir da kada 
dažinojo jog anas karalaitis 
likos nugalėtas, labai nusidi
vijo kokiu spasabu jis galėjo 
sumuszt niekaip ne galėjo da- 
siprast.

Žinoma karalus po Vainai 
labai iszaugsztino pulkaunin
ką ir apgarsino po visa kara
liste, kaipo garsinga vajauni- 
ka, ir iszkele dideli balių kai
po ant džiaugsmo jog likos ve
la ant luosybes.

Ir po tam vėl spakainei gi- 
veno mislidami, kad daugiau 
niekas ant jin ne užpuls.

Bet anas .karabinas norint 
ir labai buvo nubiednias, nes 
vis su tuom ne pasilove. Ir tik 
mislino kitrumu padarit, ba 
su pajėgom mate pats jog nie
ko ne laimes.

O kad padarit ka, su kitru
mu, nuleido paslapta gromata 
in karaliste o pas pulkau
ninko paezia, idant jije isztiri- 
netu savo viro, kokiu dalikli 
jis gali teip gerai Kariaut.

Nes karalaiti geriau milejo 
ta karalaite ne kaippulkaunin 
ka, prižadėjo ta praszima isz- ; 
pildit. i

{Toliaus bus).

Lietuviams turbut labai gražu, 
Kaip ejna iszsigeria su An

glį k u ?
Juokas žiūrėti, 

Kaip pradeda tupinėti; 
Apie cziutabaki— smirdėti.
Vienas Lietuvis pribuvo in 

kita miestą, 
Užėjo in karezema paprasta, 

Ir teip nusilakė vaikine, 
Jog nieks nepriėmė in nak 

vyne.
Kada jau pusiaunaktis buvo, 

Nakvyne pas viena žmogų 
gavo, 

Priėmė Lietuvi, pasigailėjo 
ir angliko,

Nes ant ritojaus puikei ruime 
užtiko.

Lova ir asla puikei iszrode, 
Kaip jau diena pasirodė, 
Jau turbut pridarė invales, 

Kad abudu iszvare kaip kiau
les.

Svaiguluodami nuėjo pas ki
tus, 

Davadnus Lietuvius, 
Puolė ant lovų, ilgai gulėjo, 
Kolei suvis neiszsipagiridjo.

Bet geri vyrai laukan iszpra- 
sze,

O apie La Lietuvi ir anglika 
pas mane parasze,

Ir prasze: 
Ydant apie ta apraszytau, 
Ir del visu apgarsintaų, 

Ydant su eziutabakes ne už
sidėtu, 

Ir su jeis ne sėbrautu.^

Ne kurie sztorninkai turį pa
minti,

Ir apie tai ne užmirszti, 
Jog reike darbininkus^pa- 

guodoti,
Ir visame pritarnauti;

Juk isz darbininku visi gy
vena ?

O bet už niek juostis laiko 
ir gana.-“ 

Vienas sunkei dirbdamas in 
sztora pavėlavo,

Norėjo pirkti silkių ant pet- 
niezios tai negavo,

Mat sztorninkas prie alaus 
sėdėjo,

Tai jiam turbacytis nesino
ri jo.

Žmogelis kitokios rodos ne 
turėjo, 

Be silkių namon sau nuėjo! 
Tai ponulei ne gerai darote,
Jagu savo kostumerius be 

nieko nuvarote;
Žinote, jog darbiniko kojos 

sunkios,
Nusidirbus mainosia tai 

lengvos.
nė

Konetike vienam pleise kazi- 
riavo, 

Burdingieris su bosu susirup- 
cziavo,

Gaspadoris paszauke: “Sze- 
lank isz mano grinezios, 

Kad tavo czion ne past įtu 
kojos!

Pagriebė kėde, norėjo duoti, 
Vaikins turėjo už pecziaus 

linsti.
O jau buvo velti, adina tre- 

cze, 
Po gaidžiu nakeze,

Su baksu per duris iszkaravo, 
Trauke baksa, nes niekur 

vietos ne gavo.
Visur kietai miegojo, 

Ne pabudo, norints baladojo. 
Tas vyrukas,

Tai kriaueziukas;
O smarkus kertukas!

Tiktai tamsus vaikinelis, 
Biednas ir nebagelis!

Szenadori kokie tai agentai 
kvepenezio muilo szmotelius 
ant “sampelio” nesziojo. Agen 
tai prieja prie stovineziu dvie
ju dzūkeliu prie Tabaro res
tauracijos, padavė abiem po 
mažiuką plitele muilo.
Gave tokia dovana apkvaito,

Vienas uosto kitas atkandės 
kramto, 

“Ku” bratku, gardus keiksas,
Liktai smokos ne kas;

Psiakrevos kvėpė gardžei, 
Tiktai kurkė vidurei.

O ka muilą supuseziavojo.
Norints bjaurei burnojo pu

tojo.
Žinoma, tuo namo nutaraba- 

nino.
Gaspadine baisei nugazdino, 

Mislino kad pasiutus,
Isz burnos ėjo putos.

O broliti po tam stenėjo, 
Net visas vikadas drebėjo.

Gražu pavasario ryta jau
nas linksmas piemenelis ganė 
savo kaimene dailioje žydin- 
czioje pievoje, prie upelio. 
Isz didelio džiaugsmo vis dai
navo ir szokinejo. Tos szalies 
kunigaiksztis, medžiodamas, 
pamate vaika, pasiszauke pas 
save ir tarė jam:

— Sakyk man, mano mie
las, ko tu taip linksmas?

Vaikas, nežinodamas su kuo 
kalba atsake:

— Kodėl nebuezia links
mas? Net mus maloningas kn- 
nigaiksztis ne turtingesnis už 
mane.

— Tikrai— suszuko kuni
gaiksztis,— o kokie tavo tur
tai?

Ilgai negalvodamas vaikas 
ir sako:

— Saule, kuria virszuje ma 
tai lygiai man szvieczia, kaip 
ir mano valdytojui. Kalnai ir 
kloniai puosziasi augalais ir 
žiedais, kaip man taip jam. 
Savo ranku neatiduoczi.au ir 
už szimta tukstaneziu rubliu, 
o akiu ne už visus kunigaiksz- 
czio turtus. Pagalios turiu visa 
ko noriu nes nieko daugiau 
netroksztu. Bado nekeneziu, 
apsirėdęs tinkamai, ka uždir
bu tai tuomi szelpiu neturtin
gus tevuczius. O dabar pasa
kyk ar musu kunigaiksztis 
turtingesnis yra už mane?

Kunigaiksztis nusiszypsojo 
ir pasakęs, kad pats yra tuo 
kuu'ngaikszcziu pridėjo.

•— Tiesa kalbi, mano jau
nas drauge, ir gali visiems 
pasakyti kad asz taip sakes. 
Žiūrėk, kad per visa gyvenimą 
butum L>ks linksmas.

Kaip iszrodo laivas “Maine.”
Norints jau visa vandeni iszpumpavo isz lovio o nuskan- 

dyta laiva galime konia visa matyt bet silsi 35 pėduosią purei 
ne, kuri atkasa mierije suradimo pražuvusiu laivoriu kada lai 
vas likos isznesztas per eksplozije.

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

perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų, 
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų, 
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.

. Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų 
Į fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal- 

«>«===». da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
aPskaityniais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu- 
Zina už 25c, 5 t ti z. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne

turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiusdami už 5c markę, o apturėsi mano 
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tavoras pirmos kliasos, o prekes pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tavorą 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.

Naujas Iszradinias.
Sulaiko puolanczius plaukus, prlgialbsta 

Idaukams augti. Turime tukstamziu nade- 
:avoniu. Iszsiuncziame dykai geras i n forma 

cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir 
kaip tame užbėgti, adresavokyte:

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

ISZI’A H DA VIII AS!
Gramatika Angliszkoa kalbos mo

kintis be mokytojo (apdaryta) $1.
Vaiku Draugas arba kaip mokytis

skaityt ir raszyt be mokytojo 15c.
Naujas Budas mokytis raszyt be

mokytojo - - - 10c.
Aritmetika mokinimuisi rokundu

Kataliogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: A r m o n ik ų. 

Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
kių muzikališkų instrumentų, t e i p g i. 
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.

Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir 
saugiai per express^ ar pačtų. Pasiusk 
savo aiškų adresą ir pačio markę, o Katalio- 
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant;

M. J. DAMIJONAITIS
812 W. 33-rd St., CHICAGO, ILL.

Viso §1.60. Dabar už §1.
Pinigus siuskite per Money-Onleri 
sziuo adresu:
P. Mikolahils, Box 62. New York, N. Y.

*) name kondMin. 2. 
Geriausia Armonika 
vokiszko iszdirbimo 

su notom ir t. L
3- Gražus, nikelinis 
Laikrodis su mužike 
kiekviena karta mu
žike grajina 10 minu.
4 - Vyriški arba ino- 
teriszki laikrodėliai.
5 .- St ai avi i n rankini 
gražioje dežuteje: 6 
peiliai, 6 szauksztes,6 
dideli szauksztai, 6 
G maži, 1 jteilis svei-

stui, 1 szanksztūkas cukrui. 
Apart tu duodame iszsiskirti: 
al bumo fotografijoms su mnži 
ke, lO.Įcol. gražu užbonaalui, 
su muzike, Šįcol., sugnižioms 
figūroms, kada užbona

H paimi muzike grajina,okada pastatai vėl perstoją. Už 
musu dovanas vien norime, kad pagarsintiuuet muus firma. Atsiuskit mus ant 
rankos 50c. pacztiniais ženkleliais, o mes, jums prisiusime 40 pakeliu tabako už $6, 

I’?1 fxprewi Kam prekes nepatiks, gali ji sugražinti.

jeziu daiktu: Naujausias imįtortuotas Fonografas 
Įsu dideliu nikeliuota (liula ir rekordu, kuris gra- 
jjina garsei.ir aiszkei. Kievienas gali turėt savo(*

English-Asiatic Tobacco Co., Dept.S. I15E. 7th. St., New York, N.Y.

ww- 1

Gera szovyke.
Ne senei Middlesex, Anglijoi atsibuvo galėjimai in cieliu 

isz revolveriu. Galėjime erne dalibas Mrs. Chapman kuri lai
mėjo auksini medali. Žemiau paveikslas perstatų W, O. Raven 
kurie yra geriausiu szoviku su revolveriu ant viso svieto.

Gal Iszgialbet Gyvastia
Skausmai vyduriuose, dieglei, viduriu iszmetos vandeniuotos, 
žarniniu netvarkos-yra sziame laike paprastu dalikli. Sztai 
yra pavojinga, bet pageli įėjimas lengvas, jaigu turi po ranka

SEVEROS
Gyduoles nuo Koleros ir Viduriavimo

Palengvina, praszalina ir greita iszgydima suteikė po varto
jimo. Laukti yra pavojinga-gal ir smertis.

Parsiduoda Aptiekose :-: 25c. ir 50c.

Kada Viduriai Reikalauja Pageltos

Apetitas yra silpnas, gal visai jio neturi,
Nematinius blogas,
Skausmas galvos, atsirūgimas, 
Iszpulimas, diegliai ir neatgavima kvepo.

Ant szito yra reikalinga

Severas Skilvinis Bitteris
Yra tai drauge gyduole ir vaistas del sudrutinimo

Sugražina apetitą
Sudrutina skilvi

Prigialbsta nenialima ir iszdalinima maisto
Visados iszeis ant sveikatos ir priduoda pajėgas.

Preke :-: :-: :-: 81.00.

Parsiduoda Aptiekose Beveik Visur.
Praszyk kad tau duoti tiktai Severos Gyduoles ir sakyk “Ne” jaigu tau pardavėjas 
siūlytu kitokias. Daktariszka rod siuneziame kožuam dykai per gromata.

neatiduoczi.au


ovio o nuskan- 
peduosia poni 

uvoriu kada lai

KETVIRTAS PRISAKI- 
MAS DIEVO!

Goduot tęva tavo ir motina ta 
vo idant tau gerai sektųsi ant 
svieto ir kad ilgai gyventum.

ANGLEKASIU UNIJE.

VISKĄ.
kOMnmcriam', kid ri 
irioj galit glut: laikro* 
edų. špilkų, kokikų, 
U, skripku, kleraetij, 
dkalifttį instrument} 
iĮ mašinukių, albamiĮ 
ygu, istoriškų ir nub 

rašyti su puildinsua 
slinkai kouvcrtiis tv* 
už $6.00. Jaigu kas ot> 

irkę, o apturėsi omą 
Aš ūžtikrinu, hd mino 
upčiai gali ginti pirki 
lietuvaites su ordinus

h,
Chicago, III,

XVIII
Teipos gi Dievas dairi pra- 

sarga per maža kūdiki del vie 
nu tėvu, kurie prie vieno sta
lo ne norėjo su motina senu
ke drauge valgit, del to, jog 
rankos senukei drebėjo, ir lais 
te virala. Pabjuro jiems se
niuke!, norint savo dukrele, ka 
da buvo maža turėjo apvalinę! 
o nesibjaurino.

Liepe per tai seniukei val
git prie kito stalo kampelije, 
tolaus ir stalo ne turėjo, ne 
žmoniszkos torielkos, tiktai 
koki tai medini sudeli, ba po
ra bludelu stimusze perdrebeji 
ma rankos, tai nedavi kito
kiu.

Viena karta sėdi sau jauna 
pora ir žiuri in savo kūdiki bo 
vijentisi. Vaikas turėjo ketu
ris metus. Atsinesze sau isz 
lauko lenteles, pasijeszkojo 
kur ten kėlės vineles ir kalinė
jo-

— Ka tu teip kalinėji, Pet
ruk žjpaklnuse motina.

— Tai bus lovitis,- nes man 
nesinori lentukes laikitis.

— Taip tai lovitis?
— Toki, kaip muso kiaules 

turi!
— U-gi kas tau isz tojo lo- 

xviczio?
— U-gi bus del mamutes! 

Kaip asz busiu didelis, o tu 
motinėlė pasensi, tai valgisi 
isz loviezio, kaip szeudien ma
no bobute turi!
įTeip tai kalbėjo kūdikis.

Ar-gi tai ne aiszki no Die
vo prasarga? Tėvai suprato 
tai gerai, o ir jus suprantate, 
jog vaikams nereikc davinet 
piktos paveizdos!

* j name k' r 1 
Geriausia Anmih 
vokiško halirbimo 

su notom ir L L

. 3- Grąžos, nikeli- 
į Laikrodis so mužike 

A kiekviena karta nu- 
3 tik* prajina lOm'nn 
"4 d - Vyriški irtam- 

terisiki laikinai
/d5.- Štai avi mankai 

pražioję deloteje (
1' peiliai, G «nohate,i 
L dideli sauk-ilii, 5 
^*C maži, 1 peilis

1 sank^inkas cnbvi. 
rt toduodiae iškirti: 
ma fotografijoms si mali 
OĮcoL grižu užbormlni, 
onzike, 81 coL, suguži® 
urna, kada užLca

įstatai vėl perslojx Už 
Atsiuskit mus ant

40 piakelia tabako už K, 
nti.

St., New York, N.I.

Rodos isztikro vaikai pamin 
darni ant tėvu, kurie užaugi
no ir glamonėjosi su jeiseis. tu 
retu būtie dėkingi del tėvu. 
0 vienok teip neira ir taukei 
0 labai tankei atsilaiko, kaip 
tai patis žinote isz nevieno 
priklojo. Rodosi, jog jagu 
tėvai kelis vaikus iszmaitina 
ir apdengė, tai ir vaikai 
senatvėje galėtu puikei 
k i t.

Gūodokime senatvėje 
lūs savo, jagu norime
muso vaikai mus guodotu.

XIII

tėvus 
užlai-

teve 
idant

Da ir dabar gyvas vienas ' 
žmogelis, doras ukinikas ir 1 
tegul jin Dievas ka noilgiause ’ 
užlaiko. Pravardes jio ne kai- 1 
mo ne pasakisu. Tasai kai 1 
žmogelis no tėvo nieko ne ap- 
laiki tiktai sveikas rankas 1 
prie darbo, ba tėvas buvo bied ! 
nas, o motina pusėtinai girk- 1 
sznoja. Vienok tėvas sunu 
užaugino ant doraus žmogaus 
iszmokino darbo ir kaip galė
damas, teip apszvietinejo. Ta 
sai sunūs dasidirbo sunkei ke
liolika rublu, paskui pradėjo 
kiaules pirkinei ir tokiu spasa 
bu susilieja pusėtinai pininge- 
lu. Dirbo ne tiktai ant užlai 
kinio saves, nes ir savo tėvu, 
ba tėvas ant senatvės gavo du
suli, jog ne per kaimeli ne ga
lėjo pereit. Niekur jau ne ti
ko. Motina ne paliovi giart ir 
kadai prigriebi, tai nusilaki.

Ir tai tik užeidavo guseis 
kad turėjo silpmbe ant pasigė
rimo, nutverdavo bile ka, ar 
miltus ar koki drebuži, neszda 
vo in karezema ir pragerdavo. 
Senis ir sūnūs labai rūpinosi. 
Ijje kaip iszsipagiriodavo, 
verkdavo ir prisiegavo jog 
daugiau ne gers. Tėvas nu- 
m ri, sūnūs motina paėmė 
pas save. Dasidirbo tiek, jog 
pirko szmota dirvos ir gaspa- 
doravo su szeiminele svetima.

O del ko ne apsipaeziavo? 
Ne vienas paklausė, o jisai ne 
drasei atsakinėjo:- Del moti
nos.

O tai del to, jog jagu butu 
paemias paezia, tai ta iszmeti 
netu motinai girtavimą ir isz 
to ne butu namieje ergelei.

Ir teip per kelis metus gyve 
no su motina slėpdamas ijosos 
silpnibes priesz žmonis. Kada 
po kėlu metu numiri jis apsi
paeziavo su dora mergino ir 
dabar gerai jiam einasi.

Ar-gi tai ne puikus priklo
tas ir reiketu kad butu tasai 
atsitikimas paraezitas aukso li
teromis.

(Da bus)

unijos ir todėl neturėjo ne ma
žiausio supratimo apie unija 
apie vienybe ir darbininku rei 
kalavimus, ir dauguma tu pa
ežiu darbininku pastojo strai- 
klaužiais. Ir todėl tai pralosze 
straika. O po praloszimui etrai 
ko, tai kožnas galite suprasti, 
koks dabar yra padėjimas tu 
darbininku.

Dauguma darbininku unijis 
tu visai nepaiso apie unijos 
reikalus ir viską sukrauna ant 
kupros virszininkams, sakyda
mi: kaip jie padarys, teip ir 
mums bus gerai. Bet atminkit, 
kad mes teip elgdamiesi darom 
labai didele klaida, nes kartais 
gali suklysti ir padaryti klai
da ir unijos virszininkas ir ta
da ne vienas narys nemato ir 
savo kaltes, bet tik keikia uni 
jos virszininkus ir pameta uni
ja. Juk ne vienas žmogus nėra 
neklaidingas.

Kas tik szi ta veikia, tai pa
sitaiko ir suklysti. Bet jeigu 
isz mus kiekvienas rūpintųsi 
unijos reikalais, lankytųsi in 
susirinkimus ir temytu orga
nizacijos begi, tai nėra mažiau 
sios abejones, kad butu leng- 
viaus ir virszininkams ir butu 
galima iszvengti mažiausiu 
klaidu, nes ir patarle sako: 
“Geriaus keletas gaivu, kad 
ir kopūsto, negu viena filio- 
zofo.”

Pagaliaus, unijos virszinin- * 
kai nėra maižiesziais, kad ga
lėtu darbininkus iszvesti isz . 
kapitalistu verguvės. Butu 
net nepadoru, jeigu virszinin- 
kai vadžiotu už nosies darbini- 
kus. Juk virszininkai yra tik 
tuom, kad tarnauti unijistams . 
ir iszpildyti ju nutarimus, bei 
paliepimus. Todėl atminkyte, 
kad kiekvienas turi rupinties 
savais reikalais, nepavedant 
ju kitiems.

Girdėt dauguma darbininku 
kalbant: juk jau turėjom dide
li straika ir neva straika iszlo- 
szem, bet straikas ne buvo ve
damas kaip reikia ir ne visi 
gavo lygia pagelba laike strai- 
ko. Bet atminkite, broliai dar
bininkai! kad unija tuomet 
buvo da tik kūdikis— visai 
silpnute supratime, ir ne na
riai, ne virszininkai neturėjo 
mažiausios praktikos ne supra
timo, kas būtinai reikalinga 
vedime pasekmingai tokio di
delio straiko.

Tas atsitikimas buvo pirmu
tinis kietųjų anglių apielinke- 

, je, ir kietųjų anglių unija ka 
1 tik buvo susitverus, todėl kaip 

sakiau, isz mus ne vienas ne 
, turėjom mažiausio praktiszko 
■ supratimo apie tokius dalykus, 

ir dėlto ne viską iszloszem. 
Bet vis-gi turim pripažinti, 
kad tas straikas užsibaigė su 

į milžiniszka nauda kietųjų an- 
t gliu darbininkams. Gavus-gi 

sziokius tokius reikalavimus, 
reikėjo kožnam anglekasiui 
uoliai laikyties prie unijos ir 
ant toliaus, ir pasibaigus kon
traktui statyti naujus reikala
vimus nuo kompanijų. Ir kom 
panijos matydamos tvirta vie
nybe tarpe anglekasiu, be ma 
žiausios abejones butu iszpilde 
ir daugiau reikalavimu. Bet 
mes, pasibaigus streikui, pra
dėjom apleidineti unija, viens 
kitam tvirtindami, jog unija 
nieko gero ne gali padaryti 
darbininkams, ir daejom net 
iki to, kad kompanijos, maty
damos mus nesupratimą, tie- 
siok juokus isz mus daro, nes 
pasibaigus praėjusiam kontrak 
tui, tuomet mus (unijos) pre 
zidentas nuvyko su reikalavi
mais darbininku pas kompa 
niju atstovus, tai jie juokda
miesi paklausė. “Ko nori Ta- 
mosziau?” Kilome Tamoszius 
padavė jusu reikalavimus, tie 
pažiūrėję atsake: “Isz tikro 
mes stebiames, kad tu reikalau 
ji nuo mus to, ko patys darbi
ninkai sau nevelija ir nerei
kalauja”. Tai-gi patys ma
tot, ka reisžkia toks atsakymas 
ir ka unija gali nuveikti to
kiam karte. Ir to viso kalte 
yra paežiu angliakasiu, nes 
nesilaikot vienybes, ir duodat 
proga kapitalistams juoktis 
isz saves,

1 Teip-gi kompanijos, maty-
■ damos jusu silpnumą, nesupra 
i tima ir nesilaikymą vienybes,
■ pradėjo kapoti užmokesti ir 
• siaurinti jusu tiesas ir szian-

Jau tik asztuoni menesiai > 
laiko, kuomet turės pasibaigti 1 
sutartis kietųjų anglių darbi- < 
ninku su darbdaviais arba su 1 
kompanijoms. Gal ne vienas 1 
bei visi darbininkai ne karta ' 
teip sau pamislija.

Tas yra teisybe, jog sutartis 
pasibaigs ir niekas to negali 
užginezyti. Bet kasžin ar kie- ' 
tuju anglių darbininkai pa- > 
mislija apie tai, ka jie mano 
daryti, kuomet minėtoji su i 
tartis pasibaigs ? Todėl gi ' 
reiktu kiekvienam kietųjų an
glių darbininkui apsistoti ant 
szito punkto ir gerai apsvarsty i 
ti, ka jis darys sulaukės pir- 1 
mos balandžio 1912 ir ar yra 1 
atsakaneziai prisirengęs sutikt 1 
ta diena. Turbut ne vienam , 
tas neateina in galva, ir kaip ; 
matosi, tai kietųjų anglių dar- : 
bininkai visai to nepaiso ir ne- 
siruoszia dereties su kapitalis
tais už savo spėkas, kurias eik 
voja pusdykiai kapitalistu nau 
dai. Delko teip yra, tai da iki 
sziai dienai nėra žinoma. Gal 
ne vienas pasakys, kad unija 
negali nieko gero padaryti 
jam. Bet mes turime atsiminti, 
kad unija yra padarius daug 
gero darbininkams, nes ten, 
kur yra tvirtesne unija, tai ir 
darbininko gyvenimas visai ki 
tokis: didesne mokestis už jo 
dienos darba, turi platesnes 
teises darbe, turi gale pasiprie 
szinti ir priversti kapitalistu 
szunelius elgties paderinus su 
darbininkais ir kas svarbiau
siai, tai sutrumpytos darbo 
valandos. Gal rasis ne vienas, 
kuris pasakys, jog sutrumpini
mas valandų darbo tai maži.1 
reisžkia. Jeigu kas teip mano, 
tai dideliai klysta nes darbi
ninkas dirbdamas trumpiau 
dvi valandas in diena, suezedi- 
na dali savo sveikatos, nes nie
kas teip žmogui ne nekenkia, 
kaip pervirszinis darbas. Ir tu 
ri daugiau laiko pasilsiui pasi
linksminimui, ir turi geresne 
proga pasiskaitymui naudingu 
knygų ir laikraszcziu, kas yra 
būtinai reikalinga kiekvienam 
darbininkui, nes juo greieziau 
darbininkai pradės skaityti 
naudingus ir pamokinanezius 
rasztus tuo greieziau iszsiliuo- 
suos isz po kapitalistu jungo.

Gana pažiurėjus in Illinois 
: valstija, kurioj yra tvirta uni

ja, ir galima tuojaus pasakyti 
ar unija reikalinga ar ne. Jie 

. turėjo dideli straika pereitus 

. metus ir nors gana ilgai strai- 

. kavo, bet reikia pripažinti, jog 
nebuvo jokiu riausziu ne sumi

i szimu visi laikėsi kaip vienas. 
. Dėlto kad turejotvirta unija — 
, tvirta vienybe, visi iezvien pri- 
I gulėjo prie unijos, lankėsi ant 
. susirinkimu, ir todėl vieszpata

vo ju tarpe vienybe ir suprati
mas, ir gavo visus savo reika
lavimus nuo kapitalistu. Bet 
paimkim kita streiką kuris ' 
buvo Pennsylvanijos valstijoj, 
minksztose anglyse, kur unija 
buvo visai silpna, arba geriau 
sakant visai nebuvo.

Atsiminus apie szi straika, 
net plaukai ant galvos stojasi: 
žmones turėjo žiemavoti aude
klinėse būdose su savo szeimy- 
nomis, su mažais vaikucziais.... 
Teipgi ir darbininku gyvas- 
cziu žuvo apie 20, ir kas ins- 
tengs iszpasakoti, kiek ten 
szalczio, kiek bado kęsta kiek 
aszaru iszlieta kiek nekalti 
žmonių kankinta... Ir norint 
unija gelbėjo straikuojanezius 
kiek iszgaledama, siunsdama 
po $20,000 in sanvaite, bet su 
geda turime pasakyti, kad 
straika pralosze ir nieko, ab- 
soliutiszkai nieko nelaimėjo! 
Sugrižo žmones in darba ne 
mažiausio palengvinimo nega
vę.

Dabar pažiūrėkim, kodėl 
Pennsylvanijos straikieriai nie 
ko neiszlosze, kuomet Illino- 
jaus viską iszlose, ko tik rei
kalavo? Todėl, kad pastarieji 
turėjo tvirta unija ir niekas

i neiszdriso vartoti spėka priesz 
. suvienytas darbininku spėkas,

o Pennsylvanijos minksztuju
• anglių straikieriai ne paisė 

visai apie unija, teip kaip ir 
kietųjų augliu darbininkai 
daro. Dauguma visai neprigu- 
lejo prie unijos, nelankė uni
jos susirinkimu, neprisidėjo ne dien jau ne puses to ne turite, 
sulužiusio cento palaikymui ka iszkovojot 1902 metuose.! te mirusios Anglijos karalienes Viktorijos.

KUR BUNA
Mano pusbrolis Mikola Kriauczius 

paoinn isz Suvalkų gub. Sejnu pav., 
Palipiu kaima. 4 metai adgal gyve
no Shonandori turiu ^svarbu reikalą 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:

Jos. Lazauski
Box 87 Maryville, Ill.

Mano draugai Stanislovas Stalbas 
ir Antanas Stoczkunas abudu paeina 
isz Kauno gub. Panevėžio pav. Sta
nislovas Stalbas paeina isz Pakruo- 
jaue miestelio o Antanas Stoczku
nas isz Kiauliszkiu miestelio pirmiau 
gyveno Mahanoy City o dabar neži
nau kur jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (^g oj)

Kaz. Mikolaitis
930-33rd. St. Chicago Ill.

Adomas Urbonas paeina isz Su
vaiką gub , Mariampoles pav. Gude
liu para. Kalninai kaimas turiu svar
bu reikalą jis pats ar kas kitas pra- 
szau duot žine ant adreso;

Jno. Petkus
3300 S. Halstead St. Chicago, Ill,

Mano brolis Petras Mickeviczius 
paeina isz Suvalkų gub., Kalvarijos 
pav., jis pats ar kas kitas praszau 
duot žino ant adreso;

A. Mickevicz
658 W. 14th. st Chicago, Ill.

Mergina advokatu.
Miss. Ruby James tomis dienomis iszdave egzamino ant 

advokato ir szia nedelia atydaris savo “ofisą” Marion, Ky.— 
Badai yra geru advokatu.

Reikalingas vargoninkas supran
tantys Grigaliszkao giedojimą ir mo
kantys chorą vesti praszau atsiszaukt 
ant adreso: (to 65).

Rev. S. Dysza
929 Erie avė Sheboygan, Wis.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningo- 
Proconta pridedam prie tavo piningu pinna 
diena Sausio ir Liepos monesuose, nepaisant 
ar atnoszi parodint knygute ar ne. 
Mes norim kad ir jus turėtumėt 
musu Banka, nepaisant ar mažas

Harrison Ball, Prezidentas.
F. J. Noonan, Vice-Prezidentas.
W. H. Kohler Kasijenus.

reikalą bu
ar dydelis.

9 ryte lyg 3 popiet.
...Sukatomis...

9 ryte lyg 12 ad.

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

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esuje prieszingi priesz pjovimo 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas 
k'anoatsargausia ir nnt visados. Mes neduodame falszivu ar pavojiffįju 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka 
daueriause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iaz- 
gydint in trumpiause laika, iaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras^ Asz gydžiu:

“Exzema” ir kitas panaszas 
ligas iszgydau labai trumpam 
laike.
“Paslaptingas Ligas” ih 3 lyg 
5 dienas.
“Hydrocele” in 24 adynos, 
b® operacijoą

“Dingusia Pajėga” vyru 1 
Lszgydam in 14 dienu. I 
“Silpnus Vyrus” ju kana ' 
8Ugr4^Į|u in normaliszka1 
padin trumpa laika.

“Rdmatiszma” visoki 
iszgydau labai gretai.
OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg Sad.vakare. 
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis 
10 lyg 2ad. popiet. Gyventu Pittsburge 
nog 15 metu toj paezioj vietoj.

i “Užtrucintas Kraujai’ !n 30 
i dienu-be naudojimo merikuri- 
uszo ar potasu.

“Stryktura” be peilo ir 
' skaudėjimo.
“Varicocele” gydau in 15 d. 

, “Szaszius” ir skandalas skaros 
iszgydau greitai ir ant visados 

Dr.Lorenz““^mį,P1, 
Kalbame Lenkiszkai,Rusiszkaiir Vokiszka

Ir greitai gali būti, kad pasi
baigus szitam kontraktui, koni 
panijos gali pasakyti: “Dirb
kit 10 valandų in diena už 
$1.50, o daugiau nieko”. Ka 
tuomet darysime ?

Už tad-gi kol da laikas, tai 
tvirtinkime spėkas unijos ir 
riszkiraes prie jos kiekvienas. 
Kurie neprigulite, nevilkinant 
iszraszykite, o kuriu mokestis 
užsivilkę, tai tuojaus užsimo
kėkite. Žodžiu, kiekvienas an- 
gliakasis privalo tapti tvirtu 
unijistu, kad po asztuoniu me
nesiu kapitalistai jau neturėtu 
progos atsakyti mums: “Ko 
nori Tamosziau? ’ arba da ir 
blogiau.

Matom, kad laikas jau arti
nasi, ir ne nesijusime, kaip tie 
asztuoni menesiai praeis. Už 
tad-gi riuoszkimes jin sutikti, 
atsakaneziai prisirengė, kad 
draisai galėtum pareikalauti 
nuo kapitalistu geresniu iszly- 
gu už mus spėkas, prakalta ir 
kruvina darba.

Ir jeigu tik susivienysim ir 
stosim in eiles kovojaneziu po 
unijos vėliava, tai nėra mažiau 
sios abejones, kad po asztuo
niu menesiu viską laimėsime 
ir džiaugsimės vaisiais savo 
triūso.

Užtad-gi in darba, kol lai
kas.

Stasys Gegužis.

“MUSO PASAKOS”
Surinkimas visokiu Pasaka 
isz visokia liežavia.

288 Puslapiu; 5x7 į Coliu Dydumo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

Karalių sultoną, jin sunu, dideli 
galineziu ir karalaite gulbe, 
l’rapuoluse karalaite ir 7 

galinezius.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Nbtoisi pati.
Karalaite Miranda,
Kaip tai giliukis mainosi, 
Ragana.
Elnes, volioiibas irarelis. 
Medėjus, 
Dvideszims keturi razbainikai. 
Szluocziaus duktė.
Vaiskas Sz. Jadvigos szalo 

Lasovicu.
Vaitiekus.
Protingas Jonelis.
Nelaimingas bagoezius 
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Staliorius daktaru.
Nedora pati ir tris popai. 
Ilgasis, platusis ir smark-akis. 
Tris jaunikei.
Meszkinai.
Baidiklos, 
Akmenorius. 
Kalvis ir ponas. 
Pabaiga kazirninko. 
Skarbas o pati. 
Juokingas atsitikimas.

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

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

Mano dede An'anas Danileviczius 
paeina isz Su valku gub. Mariampo
les pav. Weiveriu gmino ir para,, 
Belevicziu kaimo apie 10 m. kaip 
ame rike turiu svarbu reikalą jis jpats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso: (f g oj)

Jieva Danilevicziute
Box 116 Rumford Falls. Me.

Mano pusbrolis Antanas Brazunas 
ir mano dedo Jonas Braizis ir mano 
szvogeris Jonas Butkeviežius visi 
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav. 
Stakliszkio parapijos. Tegul atsi- 
siszaukia ant sdreso. Asz "paeinu isz 
Alszninku kaimo. (to 64)

Jurgis Bražunis
501 W Mayberry, ai. 

Shenandoah, Pa.

Mano du szvogorei Izidorius Pet- 
rauckas ir Franas Klimaviczius abu
du gyveno apie Bostana. Paeina isz 
Kauno gub Petrauckas isz Baseino 
pavieto. Szilaliu parap o Klimaviczia 
isz Telsziu pav Kražių parap. Tegul 
atsiszauke ant adreso: (to 64)

J. J. Kweder
622 Market St Waukegan Ill.

Mano pus-brolis Jurgis Martinaitis 
pirmiaus gyveno So, Bethleham apie 
2 metai adgalios. Kokia 5 m. ameri- 
ke. Paeina isz Kauno gub. Panevežo 
pav. Pakrojaus parapijos. iSzeicziu 
kaimo. Tegul atsiszaukia an adreso:

(99 °l)
Jurgis Andruszunas

310 W, Centre St.
Mahanoy City Pa.

Mano duktė Barbora Kantimiute 
paeina isz Kauno gub Szauliu pav 
Papilės volos Papilės para Blaklau- 
kas sodos praszau atsiszaukt ant ad
reso: (to 64)

Jno. Kantrimas
Box 215 Moon Run Ta.

Iszpanijos karaliene su vaikais.
Iszpanijos karaliene Viktorije, viena isz patogiausiu eu- 

ropiszku karalienių ir josios tris vaikai, isz kuriu vyriauses ir 
(nasleduikas) stovi po kairei szali o antras vardu Jaime yra 
nebilya ir nog užgimimo neprakalbėjo ne žodelio. Mergaites 
vardas yra Beatricije. Karaliene Viktorije yra jauuiause duk-

PRANESZIMAS
Sveikatos J i cszkantiems!
Jeigu kiti daktarai taip pasekmin

gai išgydyt# sergančius kaip kad 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOJE, 
tai ir jie būtų taip mylimi žmonių, 
taip populariški, jiem dėkavotų taip 
kaip iš daugybės išgydytų, nors ke
lios padėkavonės žmonių žodžiais 
kalba, neminint tokių padėkavonių 
už išgydytus nesveikumus, apie ku
riuos paejentai nenori kad kas bent 
būtut žinoma.

Aš St. Suska turėjau didelius skaudėji
mus ausyje, kilo skauduliai arti metą lai
ko, gydžiausi pas daugeli daktaru bet be 
pasekmes. Kuomet atsilankiau gi prieg 
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOS 
daktarų, tai | trumpą laiką man auęį ir 
galvos skaudėjimą visiškai išgydo. Dabar 
esu visiškai sveika ir labai dokavoju Pili- 
LA. M. KLINIKAI. Su guodono —
St. Suska 2335 Calowhill St. Phila. Pa.’ 
GUODOT. M. PHILA. KLINIKA.

Ilgai sirgau sunkumu krutinėjo ir a bei
nu silpnumu skaudėjimu galvos ir didelio 
kosulio, nors gydžiausi pas keletą dakta
rų per ilgą laiką, bet niekas nemaczyjo. 
Jau buvau visai nusilpęs kad negalėjau 
nO lengvą darbą dirbti. Bet kaip atsišau
kiau prie PHILA, M. KLINIKOS dak
tarų, tad manę j greitą laiką pilnai išgydo. 
Dabar jau galiu gerai dirbt ir sveikas esu, 
todėl širdingai dokavoju už sveikatą. .

J. MELNICZAKS. Coatesville, Pa.
GUODOTINI DAKTARAI.

Negaliu atidokavoti Tamistoms už ge- 
radojystę kurią man padarote. Pas daug 
daktarų buvau, liet nieko nepagelbojo. 
Kaip tik atsišaukiau prie Tamistų, gavau 
Jus vaistus dabar antrus, tai tik pusę su
vartojau, tai jau aš nejaučiu jokių skau
doj linų ir viskas jau gerai. Kada nors tik 
reikės daktariškos rodos, tai visada tiktai 
pas Jumis šauksiuos ir prašau neatsakyt. 
Mag. Wciwcrene, bx 64 Hardwick, Mass.

Kurie tik norit išsigydyt, tai pri
bukite bei atsišaukit lietuv. kalboj 
o apturėsite tikrų pagelbą. Geras ir 
greitas atgavimas sveikatos, verta 
žygio. Jaigu dėl tolumo negalit pri- 
būt asabiškai, tad parašykit, aptu- 
rėsit rodę ir pagelbę sveikatai.

Jeigu liga neišgydoma, tad išsyk aptu- 
rOsit. teisingą pranešimą, nes čionais yra 
teisingas, lietuvis daktaras, kad lietuviam 
tarnautų ir gelbotų nelaimingus iš ligos.

PHILA. M. KLINIKOJ, visokias ligas 
kaip vyrų taip moterų pasekmingai, ge
rai gydo; slaptas, užsikrečiamas ir visas 
ligas, kurios tik užpuola ant žmogaus kū
no bei organizmo.

Visuomet kreipkitOs šituo adresu:
The Phila. Medical Clinic 1117 Walnut St. 

Philadelphia, Pa.
Vai. ofiso: Nuo 10 ryt. ik 4 po plot. NedO- 
liom Nuo 10,30 ryto ik 8 po plot. Utarnj- 
kairi ir Pctuyčioiu. Nuo 6 ik 8 vakaro.

_ P. V. OBI ECUN AS & COM PAN Y 
■.7«^(ALL NATIONS DEPOSIT BANK)

Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
Musii Vienatine Lietuviazka Banka hu kapitolu $75,000.00 

' randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrnltežines 
kapitalas $40,000.00. Locnas Namas vertas $150,000.00. 
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-ta.

S
 procentą nog szimto. Sziunczinme piningas in visas dalis 

svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokiu Linijų. 
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi irUžrube- 
žiniu Provu kancelarija, kurios Rejenlu vra pats P. V.

H Kili Ui Obiecunas organizatorius tos Bankos. Kreipkitės sU visokeis 
^kalais prie Musu Bankos per giomntas ar asabiszkai o mes 

S nHB iszpildisiiue visokius jusu reikalus greitai, teisingai ir gerai.
Piningu ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiust 

? per Express ar b Pacztini Money-Order.

BISCHOFF’S BANKING HOITS E
2S7 Broadway Kampas Bcadc Uliczcj^, 

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 184Sm.

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

K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujencziu 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.

Boll Telephone, Dickinson 3757 w

“Dr; Ignotas Stankus
Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoi

Di
įrengė ligonbutį ir klynika 
su laboratorija Philadelphi- 
jos miesto. Tame pačiame 
name įrengė savo locna ap
tiekę, kurioje randasi naujo 
išradimo goriausi vaistai

PASARGA: Mano ligon- 
būtyje ir klinikoj turiu po 
savo priežiūra svetimtaučiu 
daktarus specijalistus pagol 
bai prie operacijų ir pavo
jingų ligų. Pas mano visi li
goniai išsigydo ir pasilieka 
sveiki. Vaistus siunčiu ir į 
kitus štoitus ir į visas šalis.

Gydau Visokias Ligas.
Su sena ir nauja metodą su 
chemiškais ir medicinos gy
duolėmis, su vandeniu (hy
drotherapy), kraujo skysti
mu (serotherapy), su moks
lu psychologijos (psychothe
rapy), kaip tai žodžiais, nu
rodymu, atkreipimu atydosj

Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig. I 
Stankus su pagelba elektros šviesos 
(X—ray) permato visą žmogaus kūną | 
ir atrauda pavojingas ligas.

ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permalanti visjj ku
na žmogaus), greita elektra (hyfroquoncy) Galvana elektra, Faradėjaus elek
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau viso
kias organiškas ligas, kurių negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais. , 

(h Tunu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas. '
Visi sreganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o 

busite užganėdinti nes jis gydo pasokmingiausiai visokos ligas ir daro viso- 
kos operacijas savo locnam ligonbutyjo. Daktarišką rodą su teisingais pata- ' 
rimais duoda DYKAI, —ypatiškai par telefoną ir* par laiškus boskirtumo i 
kaip toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šaliso svieto. , ,

DR. IGNATIUS STANKUS
1220 So. Broad St., w Philadelphia, Pa.

Valandos ofico: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 0 iki 8 vakaro. 
Nodėldioniais nuo 1 iki 4 po piotip G)

W. Rynkewiczius
-iNOTAIlIUSZASt- '

233-235 W. Cfentre St., Mahanoy City, Pa.
Apsaugoja Namas ir Namiaas Rakandas nog Ugnies.

didžiame Lietnviszka Agentūra. Kantoras Bankinis ir pardaviste Szipkorczlu ant visokia Linija

Parduoda Szipkortes nnt 
visokiu drucziausiu ir 
(criausiu Laivu.
Šiuncztu Piningus in 

Visas Dalis Svieto
(reieziause ir pigiausi
Visi tie kurio per mus 
iuute apie tai geria žino

Iszduoda Dostovieme
(ei tu ka nori savo dali 
aatuvqje kam pavesti.

Del Draugyscziu...
Priititaa puikes Szarfas 

Juostas, Kepuras, Kai unal 
Špilkas ir t. L

Su kokiu nors reikalu 
K&s-link Szipkorcziu, 
Piningus ir Lt.

pas mane • 
teisinį



SĮ Vasarinei Siutai Pas Rynkeviczia.
g) Sziame laike pargabenome 
^daugybe Nauju Vasariniu Siutu 
g) del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai 
g) yra gražiausi visam mieste, pa
išinti pagal naujausia mada.

Szitus Siutus parduosime už 
i pigesne preke negu kiti sztornin- 
|§)kai, todėl jaigu reikalaujate 
i Naujo Siuto tai ne eikyte kitur 
fcxkaip tik pas mus o patis persiti- 
J^krinsyte kad geriaus ir pigiaus 
s galima pas mus pirkti negu kitur. 
® VISOKIU MADŲ, 
g) VISOKIU PREKIŲ.
B1 Teipgi visokiu kitu Vasariniu 
g) Drapanų; žinome kad perkant pas 
g) mus busite visame užganėdinti.

Pirkyti savo Vasarini Siutą pas
W. RYNKEWICZIU

233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines.
— Gražios dieneles.
— Piknikai, vąkacijos ir 

ekskursijos.
— Redingo ir Dodson Co. 

mokes subatos diena. Vela bus 
atpuskas ir jomarkas ne ku
riems.

— Antanas Vurbas, 32 me
tu senumo, gyvenantis ant 
South 7th uli. kasiklosia Prim 
rose likos suspaustas terp va
gonu. Vidurius baisei suspau
dė ii- likos nu gabentas in Ii 
gonbute.

— Pas Refaviczia dar dide
lis pardavimas §.10 vertes siu
tas už §6.48. Minksztos ar kie 
tos skribeles vertes $2 už $1. 
48. darbines pirsztines vertes 
100 po 50. darbines szkarpet- 
kos vertes 100 už 60. Neuž- 
mirszkyte numaro 138 W. 
Center St. (99 05)

— Seredos diena likos su- 
risztas mazgu moteristes Tol- 
lie (?) Karpauskas isz Shenan- 
dorio su pana ,Veronika Bra- 
zaieziute isz Jacksono. Kun. 
Pautienius suriszo mazgu mo
terystes jauna pora. Broliu bu
vo prof. Arthuras Guimessu 
pana Helena Brazaicziute.

— Ant 7-ad. szi vakara 
yra suszauktas parapijos su
sirinkimas. Per paliepima.

Wm. Kriczino.
— Visi siutai pas Refavi

czia atpigo. Dabar yra proga 
pirkti puiku siutą už maža pi
ninga §10 ir $14 vertes siutai 
už $6.50 ir $9. Vaikams siu- 
telei vertes $3 už $1.68. Ne- 
užmirszkite numaro 138 W. 
Center St, (99 o,)

— Ponas Simanas Norke- 
viezius, vienas isz muso progre 
siviszku biznierių, su savo pa- 
cziult o teip-gi p. W. Rynke- 
czius su savo paeziule links
minasi Atlantic City tomis die 
nomis. Pagal aplaikyta tele
grama, tai laike lenktiniu 
plaukime, tai Norkeviczius in- 
galejo Rynkevicziu ant keliu 
szimtu mastu, už ka aplaike 
auksini medaliu nog -rhajoro 
miesto. Norkeviczius tvirtina 
jog atvež medali, jago ne pa
mes.

— Viktoras Lapinskas ap
laike agentūra no Holland 
American Laivines Kompani
jos, laivai tos kompanijos isz- 
ejna isz NewYorko in Rotter 
dama kožna utarninka, ir yra 
vieni isz geriausiu, ir smagiau- 
se kelione per mares. Lietuvei 
kurie keliavo szita Linije apie 
tai gerai žino, apie daugiau 
dasižinokite pas agenta La
pinską. (e9 oi)

— Ana diena Margarieta 
pati Tamosziaus Curley ant 
Spruce uliezios ‘30 metu senu
mo apdovanojo savo Tamosze- 
li ketvirta pora dvinuku o du 
povieniu in laika asztuoniu 
metu. Pirmutinei dvinukai bu 
vo dvi mergaites, antri buvo 
du sūnūs po tam vienas sūnūs, 
du' sūnūs viena mergaite o da
bar aunu ir duktere.

— Kietos skribeles vertes 
$1.50 už 980 Kelnes vertes 
$3 už $1.98. Siutas vertes $16 
už 9.98. Tas viskas pas Refa
viczia 138 W. Center St. (99)
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ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

Rockford, 1’11.— Darbai 
povalei eina, isz kitur darbas 
sunku gaut.

— Lietuviu yra pusėtinas 
būrelis isz tu visokiu atsiran
da.

— 9-ta diena pereito mene
sio buvo piknikas lietuviu 
ukes klubo kur buvo gražus 
būrelis žmonių ir visi grąžei 
užsilaikė.

Hoosick Falls, N. Y
— Czįonaitinei muso brolei 

užmanė sutverti broliszkos pa- 
szelpos draugyste, ir tamemie- 
rije susirinko in 70 isz kuriu 
susirasze 60 ir draugyste jau 
ant tikrųjų gyvuos. Kaip gir
dėt tai visi prisiraszys prie 
draugystes nes yra tai geriau- 
ses apsaugojimas laike nelai
mes arba mirties czionais sve
timo! szalelei. Juk žinote, jog 
nog nelaimes neapsisaugosite o 
mirtis atejna netikėtinai, o kas 
tada tavim rūpinsis czionais? 
Ar ne geriau piigulet in drau 
gyste kur tavo kuna prigulin- 
czei palaidos o paszelpa aplai- 
kys tevelei Lietuvoje arba pa
ti su vaikeleis. Ryszkites in 
viena būreli o pamatysit jog 
bus jum lengviaus prie darbo 
ir nesirupinsit tuom: “Kas ma
ne palaidos, ar priyms mano 
kuna burdingbosis kada mir
siu ir t. t.” Teip, jagu prigulė
si in paszelpine draugyste tai 
visi priims, nes žino kad drau 
gai tavim rūpinsis nes ne duos 
gulėti kokiam tvarte pas gra- 
boriu. Szita dalika tegul kož- 
nas Lietuvis gerai apsvarsto ir 
prisiraszo prie naujei sutver
tos draugystes.

Scranton, Pa.— In czio
nais atsibostina kokis tai foto- 
grafistas kuris [nevos nutrau- 
kinejo fotografijes nog 500 lig 
$1 paymdamas piningus o pri
žadėdamas už keliu dienu at- 
neszti fotografijes. Tasai apga
vikas tik su tuszczia skrinute 
nutraukinejo o surinkęs pinin
gus iszsinesze tolinus in svietą 
prigaudinėt žmonis. Per tai 
apsaugojeme visus Lietuvius, 
idant tokiam apgavikui nesi
duodu apsigaut, pirma tegul 
atnesza fotografijes o paskui 
užmokekyte kaip tai daro visi 
teisingi fotografistai.

Union City, Conn - Dar
bai po valei eina, isz kitur pri
buvusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda.

Westville, I’ll — Norints 
czionais randasi muso broliu 
nemažai, bet ne kurie gyvena 
kaip laukinei kada užsitraukė 
savo guoges, o moterėlės teip
gi negeresnes. Randasi czio
nais tris tokios ka visiems da
ro geda, nes p. Baltruviene 
jau aplaike prayardas ir jiaises 
atlankis neužilgio, oj bus cy
pimo ir staugimo. Ju bet!

Didelis Piknikas.
Draugyste Szv. Albino Vis. 

isz New Philadelphia, Pa. pa
rengė dideli pikniką kuris at
sibus. Utarninke 15 Augusto 
ant naujos lietuviszkos Plet- 
formes. Piknikas prasidės 12 
adina. Del szokiu grajis pir
mos klasos muzike. Draugyste 
užpraszo visus ateiti o turėsite 
linksma laika ant szviežio oro. 
Inžanga ant pletformes tik 
250.

Ant Pardavimo.
Ant pardavimo dvieji na

mai turinti po tris aug^ztus 
viename name gyvena tris fa- 
milijos antram dvi ir salunas 
ant galo loto didelis mūrinis 
tvartas. Asz parduodu visa 
bizni o jeigu kas norėtu tai ga 
Ii pirkti tik viena karezema. 
Vieta apgyventa ant geros gat
ves, apgyventa tirsztais lietu- 
veis, parsiduos už maža pre
ke. (eg 0))

G Pavasaris
170 S. Leonard, st.

Waterbury Conn.
Ant pardavimo.

Puikus salunas ant W. Cen
ter ulyczios. Turi but tuojaus 
parduotas. Atsiszaukyte in 
“Saules” ofisą.

Ant pardavimo.
Parduoda farmas, namus, 

lotus, visokius biznius, puikus 
salunas ir daugybe kitokiu 
daigtu. Norintieji ka piršti 
kreipkitės pas mane o busite 
visame užganėdinti. (to 66). 

J. J. Kweder
622 Market st. Waukegan, Ill.

Ant pardavimo.
Geras mėsinis biznis. Senas 

Ceikiu ir groser sztoras. Pui
kus popieru ir knygų sztoras. 
Gerai užmokama duonkeptu- 
ve Teip-gi daugybe namu ir 
lotu ant pardavimo už neper- 
brangia preke. (1 ur)q).

Turiu ant pardavimo hoteli 
su laisnais ant Main ulyczios.

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

Pagelbines Sanjungos Lietuviu Emi
grantu Philadelphijos

ATSISZAU KIMAS
In visus Lietuvius Amerikos.

Ant pardavimo.
Viena puiki atydaryta ka

rieta, parsiduos pigiai tam ku
ris tuojaus pirks. Dasižinoky- 
te po No. 112 E. Centre St.

(99 O})

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
nu vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirtu siuntimui, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė. 

Mahanoy City, Pa.
Ant Supervaizorians

SILAS DAVIS
Republikonas. Balsuokyte už Ji.

Isz Mahanoy City.

Ant Clerk of The Court
Frank J. Bastian

Demokratas. Isz Mahanoy City

Didelis Piknikas-
Draugyste Szv. Ludviko isz 

Mahanoy City nutarė laikyti 
dideli pikniką, kuris atsibus 
Utarnike 15-ta diena Augusto 
ant Pleasant Hill kalno.

Sztai turėsime gera proga 
praleisti visa diena ant szviežio 
oro. Draugyste užpraszo visus 
pribūti ne tik isz Mahanojaus 
bet ir isz visu aplinkiniu 
miestu ir miesteliu, o stengsis 
visom pajėgom parodyt vi
siems linksma laika. Muzike 
katra grajis visokius szokius 
bus geriause ka galima gaut. 
Inžanga ant platformes bus 
tiktai 250 Ateikyte kanos- 
kaitlingiause o nesigailesite.

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

Paskutiniuose laikuosia 
ūmiai pasididina emigracija 
Philadelphijos porte, net pen
kių kompanijų pasažieriniai lai 
vai su emigrantais pareina in 
Philadelphia, (isz Hamburgo, 
Bremeno, Liverpoolio, Ant- 
verpijos, ir Italijos). Supran
tamas dalykas, jog apart kitu 
tautu, labai daug teip-gi atva
žiuoja ir Lietuviu, kurie iszse- 
de isz laivo iszvažinejo in vi
sas szalis Amerikos.

Pasididinus ateivystei, pasi
rodė reikalas paduoti brolisz- 
ka ranka savo broliams lietu
vėms, kad j u perdaug neisz- 
naudotu svetimtaucziai, o 
ypacz peisuoeziai žydai, del 
iszvengimo tos nelaimes sutarė 
visas vietinias Lietuviszkas 
draugystes Philadelphijos sut
verti teip vadinama “Pagel- 
binia Sujungia Del Apginimo 
Lietuviu Emigrantu'. Kurie 
atvažiuos in Philadelphijos 
porta. Tikslas virszminetos są
jungos yra szelpti piningiszkai 
kiek kuri draugyste gali kas 
menesi. Jau gavom nuo val
džios pavelijimą turėti savo 
atstovą arba agenta, kurs at- 
silankis ant kožno laivo at
plaukusio su pasažiriais ir 
duos visokius patarimus savo 
brolems ir seselems kurie turės 
kokias klutis, o tos labai tan
ker daug atsitaiko ypacz ne
mokant, kalbos tos žemes ir 
nežinant paproeziu naujo krasz 
to gyventoju, nėra reikalo 
daug kalbėti apie ta dalyka, 
nes kožnas isz jusu isztyre, ku 
rie važiavo isz brangios Lietu
vos in ta žeme prižadėta neva 
aukso ir sidabro kalnu, o tan
kiai atranda varga skurdą ir 
aszaru liejimą o priegtam dar 
bjauru iszuaudojima peisėcziu 
žydeliu, nuo kuriu neva isz 
krajaus kožnas bego o czionai 
atvažiavę vėl ant tu paežiu už 
puolė. Iki szio laiko susirasze 
20 Philadelphijos draugysz- 
cziu in sąjungą ir prisižadėjo 
remti pinigiszkai, ale kadan
gi tas darbas nėra tiktai vie
tinis, ale visuomeniszkas. Juk 
Lietuvei atvažiavę in Phila- 
delphija ne visi czionai pasi
lieka, daugybe iszvažiuoja in 
visus Amerikos miestus ir 
miestelius duonos jieszkoti. 
Užtai mes ir kreipiamės in 
visa Amerikos Lietuviszka 
visuomene melždami piningisz- 
kos pagelbos ant teip bran
gaus užmanimo, mes vieni 
Plnladephiecziai galim pa
vargti ir nenoretumem kad 
tas brangus darbas pradėti, s 
turėtu nupulti. Iszkaszcziai 
yra nemaži, agentas kurs yra 
ant to iszrinktas kad brolius 
užtartu turi būti apmokamas, 
ues del saves uždarbauti netu- 
r is laiko.

Daug atvažiuoja broliu Lie
tuviu nesu aiszkeis adresais 
reikia ju giminiu jieszkoti te
legramos duoti maitinti kelias 
dienas pakol atsakymas ateina 
o pats tankiai piningu neturi 
iki valios tai Sąjungos pride- 
ryste pagelbeti.

Komitetas ant to tikslo yra 
iszrinktas atsakantis kožnas 
centas prisiųstas bus saužinisz- 
kai sunaudotas.

Pasitikėdami jog brangus 
brolei ir seseris Lietuviai neat- 
sisakisit nuo auku ant teip pra 
kilniaus užmanimo.

Pasiliekam su Guodone.
Pres. J. J. Kaulakis, 
Vice-Pres. Geo. Belauskis,‘l - 
Kasierius. Sebestijonas Mau
kus, 
Sek. Proto. Antanas Stanelis, 
Sek. Finan. Jurgis Lukoszevi- 
cze,

P. S. Norintiems kreipties 
su kokiais norint reikalais ga 
Ii sziteip adresuoti:

333 Wharton Street 
Philadelphia, Pa.
Ant pardavimo.

Farma 54 akeriu, namas su 
9 ruimais, kitoki budinkai su 
maszinoms, arti Barnsville, 6 
miles in Mahanoy City. Turi 
tuojaus parduoti. Preke ne 
brangi. (2,9 o;)

John Thamarus,
Grier City, 

Mahanoy City, Pa.

Parsiduoda Salunas.
Geroi vietoi ant East uly- 

ežios Mahanoy City, Pa. Par
siduos nebrangiai ir turiu par
duoti isz priežasties ligos. Da- 
sižinokyte pas. (to 71).

J uozas Bagdanaviczia
1300 E. Center St.

Mahanoy City, Pa. I

Apsirikimas.
Reikalaudami kame-nors 

kad jums neinduotu kitu “Bit
ter Wine”, žiūrėkite, fabrikan 
tu sufabrikuoto vyno. Reika
laukite visada tikrojo Triner’o 
American Elixir of Bitter 
Wine, kadangi tik tasai vynas 
yra geras vaistas nuo pilvo ir 
visokiu kitu ligų Kaip tik 
pasijaueziate, kad žudote ape
titą, kad puolate sveikatoje, 
vartokite tuojau Trinerio Eli
xir of Bitter Wine. Jis sutei
kia naujas spėkas visiems kū
no organams ir jie gali geriau 
savo uždavinius atlikti. Jis re
guliuoja vidurius, praszahi a 
ju užkietejima ir kitus su j.- is 
surisztus nesmagumus. Jis ne
leidžia susirinkti viduriuose 
nereikalingiems gazams, iszva- 
lo žarnas nuo visu nudėvėtu 
medegu. Tatai visada pirkites 
tikraji Trinerio American Eli
xir of Bitter Wine. Gauna
ma visose aptiekose. Jos. Tri- 
ner, 1333— 1339 So. Ashland 
avė., Chicago, Ill.

GRINA TEISYBE.

Mahanojaus gyventoje!
(apie szita 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 via rekamendavo 
ju szitas pigulkas asz pažinstj keletą 
žmonių kurie likos iszgialbeti nog 
skausmo pecziuose ir inkstuose. Szi
ta pati liga mane vargino per ilga 
laika, būdavo mane apkvaitina ir pa i 
kino kad negalėjau atlikti namini 
darba. Turėjau ženklus kad mano 
inkstai buvo netvarkuoję. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas 
Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man 
pagialbejo ka kitos gyduoles nuga
lėjo padaryti todėl veliju kitiems 
naudoti taisės pigulkas.

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

BUKIA VYRAS
Ruptura,

Varicocele,
Prapelus Pajėgas,

Ut ucintas Kraujas,

ATIMA JUMIS VYMUMA.
Bukia Iszmintingas 

Likia Sveikas.

Dr. O’Malley Budas
Visados iszgydol

Iszbandyta per 30 metui
Be peilo ir vaistui

Ihz rast a per mane!
Naudojamas tik mano ofirel 

prasarga: i )arl*ininkai katrie pas 
mane dirl>o, gal sakyti kad jie žino mano 
melhoda ir pagal ju gydo be operacijos, jie 
gal ir pamegžioja mano rasztus. Bet ran 
dasi tik Venas Dr. O'Malley Budas ir 
naudojamas lik Mano Ofise,

Asz negarsinu jokiu Gromata Lvgoniu, 
kadangi atsilankymas in mano ofisą parodys 
jumis kad turiu daugybe G romai u nog 
Lygoniu isz visu szaliu pasaulės kurie tapo 
iszgydintL

Dr. Alex. O’flalley
158 Washington St.

Wilkes-Barre, l’a.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai 

susikalbama ir susiraszoiua.
Suvirszum 30 metu daktaravimo 

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

Fartapijonhi ir Vargoniu
...STB A JOTAS...

Taiso ir strajina visokiu gatunku 
Fartapijonius ir Vargonius pagal 
goriauso būda. Preke neporbrangi, 
darbas gvarantitas. Turiu daugybe 
padekavonu. Prisiuskyte post-karte 
o pribusiu

G. Ramone! Beck
St. Nicholas, Pa. is-an«

B. RAGAŽINSKAS

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

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.

No. 6.
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORK.EVICZI AUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
Kitu gėrimu. Ateikyte daliai 
priesz laika, duokite save 
irderi o bus jums pristatyt

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ane.

K. KONEWKO
UŽLAIKO PUIKU

SALUNA
98 Main St, Ashley, Pa-

-----o-----
PuikiatiFG užejga del Lietuviu ir 
-.vetingiaust s priėmimą* <!••! visu. 
Arielkele, Alne ir Ciganri tinkam, 
kiiralui S..l< d, I zobovu ii iniiint.’*

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu faniilijn 

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

Thomas Hanghney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, P.'

M. VARZINSKAS
Izctnviszlins Fotogi nfistas

20a E Centre St. Mah.muy City.
--------o--------

I’uikei ir pigei nutmuke vinokes Fotografijas 
Padaro Didelun Fotografijas isz mažių ir 

audeda in Retains Indedu in Špilkas 
Kornpa-at ir t. L Purtino ta rijikei Reimas 
Lietuvei su virsz-minduis reikalais netur 
kitur eiti, kaip lik pas savo sena gyventoji 
ir pažinstaina Vaižinska kin is padaro 
vinka kanogeriause n ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Fotograpijąs Unt Post Karcziti.

W.TRASKAUCKAS
/*/ r m u tin is L ietu vis ak as.

GRABORIUS

1). J. CKKEIION r8”’
131 \V. Centre St., Mahanoy City, Pa.
211 N. Emerick St., Shenandoah, Pa.

Iszcistina Vykadus pagul naujausia 
ir sveikiausia būda. Darbas
gyarantytas. Preke no perbrangia.

S. Walunas
Gerinusias Lietuviszkas

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Pardnodn visokius npsiavimus už pigesne 

prekemgu kiliir. Užlaiko visokiu (-zeveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku. 
Geriau ius sknrinius ir guminius darbinius 
Czebutus ir Czcverikns. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dm bn drueziai. puikia, 
ii pagal naujausia mada pigiau negu kili. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir siiezedinsitc piningu-.

Vaikams ir Mergaitėms Itiriu puiku baltu 
geltoniu ir kitokiu koloriu ( zeveriku ir 
Pan’aplu ir per szita menesi parduosiu už 
labai pigia picke. Neeikyte passvetiiniau 
težins p rkyte pas tautieti:

Simona YValuna
526 W. Centre Ui., 

Mahanoy City, Peniui.

les, nes geras uždarbis; par.luokyte 
musu tyras Lietuvi-zkas Gyduoles, 
kurias mes gvarnntuojame.

Egiutero No. 1.................................2^c.
Egiutero No.2.........................   60c.
Zmijecznik............ 2.5c , 50c. ir $1.00.
Gumbo I.a-zai ............................... 35c.
Meszkos Most is............................... 25c.
Treja n ka .........................................25c.
Liniineiitns vaikams .................... 26c.
Gyduoles nuo Kosulio.................. 25c.
Liepiu Baisumas ..........................2-5c.
Anty-Lakson del vaiku ........... 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.......................... 25c.
Ugniatraukis....;............................ 25c.
Skilvio Laszai................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios.................................75c.
‘Uicure’ ai ba gyd. Rumalyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo.......... ..50c
Milteliai apstabdymui Galvos 

skaudėjimo............................. 10c.
Laszai nuo Dantų.............. ........  10c.
Most is nuogedimo ir prakaitavimo

Kojų............................................. 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 60c. 
Vaistas nuo Papąuto................... 15c.
Gyd. nuo Grippo....................... $1.25.
Plauku a|\saugotoja.s.....................50c.
Muilas del Plauku........................10c.
Milteliai nuo Kepenų................... 35c.
Rožes Baisumas..............................2p-c.
Kinder Balsamas........................... 25c.
Bobriaus Laszai.............................60c.
Szvelnintojas....................................35c.
Krnujo valytojas........................ $2.00.
Nervu Ramintojas.....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus ............................$1.25.
Pleisteris (Kasztnvolo).................25c.
Pnmnda Plaukams.........................25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise.......25c.
Gyduoles nuo Piemens................... 50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsu..........15c.
Inkstu Vaistas...............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles..............................2'ic.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

alielnai skausmo ir skarbutis $1.25. 
Gyd. nuo 1‘arku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines....... .........$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos....... $5.

MERCHANTS
BANKING TRUST

MAHANOY CITY,

Yra banka in kuria deda piningus 
jos Valstijos Kasijerius.

Yra tai drūtas ir atsargus bankas.

Kajiitolas ir Surplus $180,000.

M. GAVULA.
W. I. MILES.

[jis

Mokame procentą ant sudėtus piningus.

Suvirszum puse milijono doleriu sudėta szitam 
banke. Dekyte piningus in szita bauka.

D. M. GRAHAM, Pr. zidenta«t
C.L.ADAMS, Vice-PreziilcntaA.

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

...DIRDKTORIAI... 
W RYNKIEWICZ 
C. F.KAIER.

T. F. FLANAGAN.

A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

L. ECKERT.

Vasarinis Pardavimas.
Kožna Liepos ir Augusto menesi peržiurinejame 
savo ta vora ir atrandame daugybe likucziu kurios 
parduodame savo kostumeriams už labai pigias 
prekes. Kaip kada pasilieka keletą Krėslu,tada 
jias iszparduodame pigiai idant padalyti vietos 
del kitokiu tavoriu.
Kaip kada atlieka mažas szmotasKlijonkes vertes 
$1.25 mastas, tai atyduodame už 85c. mąstą. 
Teipgi daugybe kitokiu daigtu pasilieka, kaipo 
tai Vyru ir Vaiku Siutu, Karpetai,Lovu,Sieniku 
ir t. t., ir tuos parduodame už labaipigai preke.

I I I IKI 1X1 Mahanoy City, Shenandoah
I I M /A I NJ Carmel, Landaford.

Polithania State Bank I
Cor. 2 2d. & Carson Sts.

S. S. Pittsburg, Pa. j
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 1 , 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra ® 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 1 Į 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus .flį' 
pinigus mokam i-ta procentą, priskaihmt -K 
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam S „ 
laivakortes ant v bu linijų ir geležkelio 1 j 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Uždirbam BLmt 
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir ] 
vedam provas senam krajm. Rejenlelna 
kancelarijayra rodoma |Mtr valdiszka notara 
J. G. Miliaiieka. Užkviecziaiu lietuvius ir w 
Lietuvaites kreiĮdisprie mus ir pavest nuimi W ' 
jusu bankinius reikalus o pcraitikrisit, kad .'-K*1:- 
vLskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. PiuigiM j 
siunrzant paczed'imni in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paežio Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per 
Ex preso Money Orderi. |

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

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 meta iszbaadimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant iss 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimm 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimai 
Užsisonenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauoziu 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi 
U žaibu ėjusias Ligas kad ir najinanozios nog Tevo<

Reikale raszykite ant adreso
DD vm CD 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.
Ulla KULlII Adinoa: 9iki 5 vakar*, NedeJoJ nog 9iki 4popl<

Rnsiszkiii Amerikoniszka Linija.
Vienatine be persėdimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos. 
8A dienu in Rnterdaina 11 j dienu in Liepoja
Tll k laša $21). „ .......... , HIklasa$30.ji ,, rDel smulkesniu žmiukreipkitesin musui ,,

I ” $52 L Agentus ir centraliszka kontora. J j ,,

A. E. Johnson & Co.,(General Passenger Agts.) 27 BfOadway, New York, N. Y.

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS-^g
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredima 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Ta vora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroko, 
.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, Keipa 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis piginus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City, PpTH GloH
Pigus lotai.

31 lotai su stuba aut vienos 
frmilijos Pottsville, arba lotai 
parsiduos pavienium. Turiu 
teipgi 44 lotu St. Clair ir par
duosiu labai pigiai. Da turiu 
ant pardavimo namus Potts
ville ant 6 familiju kurios at
nesza $45 randos ant menesio, 
ir parduosiu jias pigiai atsi
szaukyte ant adreso; (Sep. 15) 

Jos. Mauer,
422 N. 2 St. Pottsville Pa.
Senas Biitvu pardavėjas 

ir Agentas.
Jeigu tamista reikalauji geros 

britvos, tai pirk nog manes, o ne kur 
kitur.

Ne vienas nesigraudino katras nog 
manes pirko nosigraudysi ne tu.

Torrey yra barberines britvos jeis 
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
gistrą votam laiszke 2 dol. o i n pora 
dienu per paczta apturėsi “Torrey” 
britva. Szitos britvos yra padirbtos 
isz puikiausio plieno, o barzda teip 
lengvai skuta kad net darosi szilta 

in sni“kra. Atmik tamista kad oze 
neperki tavora 20 dol. vertes, o tik
tai perki tikra tavora biski pigiau 
negu kitur. Jeigu tainistai nepatiktu 
tai mainau ant kitos arba gražinu 
tamistos pinigus pasilikdamas 20c. 
už savo klapata: (gj dag)

Fr, Uokas,
Box 86 Minden, W. Va.
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Roberinlų IMirbimų, Painij, Štukų, Brukuojamą 
MnBinūlių. Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavia- 
ft-vonlų ir Šimtai kitokių kožnuni reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrą vardą, pra- 
vnrdp, adresą ir keletą markių apturės musų No. 3 
kataliogą dykai. RaSyk Sendicn, o už kelotos die
nų Šita naudinga knyga bus tavo nunuoM,

JOHN’S SUPPLY HOUSE s 
13J4-2JJB SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILk

Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
tavora pigiau ne kaip kitur.

Fr- Strawinskas-
1807 Carson St., S. S.

Pittsburg, Pa. 9I W

NAUDINGI PATARIMAI 
visai Šeimynai randasi musų No, 3 kalalioge. 
Jame telpa aprašymui s u virš 2tx) ligų, vyrų, mote
rų ir valkų, pakako nuo ko jos prasideda, kaip jai 
pažinti, kaip nuo Jų apsisaugoti, kokius gyduoles 
naudoti, kiek jos prekiuojti ir kur jas gnuli. Mu
lų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki Jl.ūO. Telpa 
paveikslai ir prekės yvnirių kvepenčių ir gydan
čių muilų, Pcrfumų, Eieklro-gyduučlų aparatų,

FR. STRAWINSKAS
Lietuviszka Krautuve 

...Vyno, Likeru, Areilkos ir Alaas...
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