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Lieu.atikas Mwrmnkis 
o užlaikyti visada muši 
tuvbzkas Gyduoles oro 
t pardavimo, kad muso 
kahudami galėtu dus- 
nereikalauti išduoti 
mi kokiems nors apga- 
pielinkese. Saommhi 
įkainodami mus gydoo 
uždarbis; panluofrte 
ietuvbzkas Gyduolę 
irantuojame. 
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KAS GIRDĖT?
Belgije yra garsinga ant au

ginimo arklu. Mete 1910 li
kes iszgabenta isz tenais in už- 
rubrži 34,599 arklu arba 6245 
daugiau ne kaip praejta meta.

Cenzuso biuras Washington 
danesza mums buk szi menesi 
bus užbaigtas suraszas kiek 
Amerike randasi Lietuviu. 
Kada aplaikisim taja žinia, su 
džiaugsmu praneszim savo 
tautiecziams.

AUCKAS 

i Szipkortes 
treke ant geruoliu 

b i vu. Pardano 
lentas ir paliodyja

Duodu patarimus 
loose-

zlauckas 
Vew York, N.I.

KAUCKAS 
i Lietucuzkai

Kas ne klauso geros rodos, 
Tegul klauso szuns skuros.
Tankei atsitinka, jog muso 

jaunos Lietuvaites daro ant 
kerszto tėvams ir paniekina 
lietuvyste, per isztekejima už 
Ajrisziu, Vokiecziu, Židu ir 
protestonu.

Susipažinia su kokiu ten 
svetimtaueziu, davėsi prisigaut 
saldžeis žodeleis, prižadėjimais 
dovanėlėms arba insimileja in 
tokio sporto szlape popanosia, 
atiduoda savo szirdi, panieki
na savo dorybia ir po viskam.

Tokie szlubai daugiausia at- 
sibuna pas skvajerius arba su- 
duosia norints tėvai su aszaro- 
mis melde savo dukrele idant 
to nedarytu ir nebjaurintu vi
sa. szeimyt a Nes tankei tokios 
maiszytos poros ne ilgai gyve
na laimingai, pasibaigdami 
persisk rimais arba apleidimu 
“polanderkos”. Lietuvaite tik 
lig tam laikui yra saldi, pako] 
nesusilaukė vaisiaus savo neisz 
mintingos meiles.

Raszydami apie tokius susi
vienijimus poru, atėjo mums 
ant atminties sekantis atsitiki 
mas Skulkino paviete. Tula 
Lietuvaite (pravardes nepaduo 
dam) patogi mergaite, susipa
žinus su Ajrisziu, isztekejo už 
jin nepersenei, norints tėvai 
gana tam prieszinosi bet pada
re tai '“ant keiszto”.

Sztai toji porele greieziau 
atsiskyrė, ne kaip žmonis to 
tikėjosi. A jriszis pradėjo “po 
landerkiute” paniekinet musz- 
ti ir teip jiai dagriso jog buvo 
priversta savo “Džima’ apleis 
ti.

Poni Džimiene sugrižo na
mon pas savo motineliasu asza 
romis, kuri priėmė savo dukre 
le su motiniszka szirde, ba 
kaip-gi motina ne turės jausla 
ant nelaimes savo kudykio ir 
ne atleis kalte tam, kuriam da 
ve gyvaste?!

Paniekinta Lietuvaite per 
Ajriezi dabar jeszko nog jio 
atsiskirimo sude, o kas isz to 
iszejs tai da ne žine, nes tiek 
galima tvirtint, jog tosios tno- 
teres gyvenimas yra perlaužtas 
ir da daug aszaru iszlies pa
kol sugriž jiai malszus gyveni
mas. O ka daryt! “Kas ne klau 
so geros rodo, tegul klauso 
szuns skuros!”

Tegul szitas straipsnelis bu
na persarga del kitu muso 
Lietuvaicziu, ka tai su evetim- 
tauezeis užsiduoda, kuriuos 
iszteka prieszais norą savo tė
vu, papratimui ir daro tai ant 
kerszto.

Mme. de Thebes garsinga 
franeuzine inspetoja atejties, 
iszpranaszavo tikrai, jog bus 
kare terp Italijoi o Turkijos. 
Pranaszavo jieje praejta meta, 
daugeli svarbingu atsitikimu 
ka ir iszsipilde. Dabar ant 
1912 meto parengineje naujus 
pranaszavimus terp kuriu tvir 
tina, buk atejnanti meta nu
mirs vienas isz dydžiausiu rasz 
tininku. Atejnantys metas 
bus neužganadinaneziu del

Telegramai isz Franci jos da 
nesza buk garsinga iszradeja 
‘redium” Mare Sklodowska, 
likos apdovanota per randi 
$40,000 už nauja iszraditna 
kuris yra panaszus in radimu 

o kuri pramynė “polonium.” 
Skladowskiene yra lenke ir tu 
ri dinsta profesoiiaus žinystoe, 
universitete Parižiuje.

Utarnyko rinki muosia likos 
iszrinktais 25 naujos sudžios 
steite Pennsylvanijos. Terp tu 
ir p. Kochas in Pottsvilles sū
dą.

Wilkes-Barre demokratai 
laimėjo politikoje, gaudami 
savo burmistrą miesto Joną 
Koseka (ne žine kokios tautos) 
nes ar muso tautietis Grilis ap- 
laike dinsta Szerifo tai ne žine 
lig sziam laikui.

Asz žemiau paeiraszes ap- 
saugoju gyventojus Chicagos 
prieszais mano motere Mag
dalena Kalasanckiene (po tė
vu Jusaicziute) kuri mane ap
leido su ketvertą vaikais, Pra- 
szau visu idant saugotus! jo
sios kaip velnio ir ne turėtu jo 
kio reikalo su jia. Yra tai ne 
dora motere kuri man daug 
skriaudos padare ir užtrneino 
mano gyvenimą ant szios asza
ru pakalnes. Antanas Kala- 
sauckas, Springfield, I’ll.
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ITALIJONISZKAS KAREIVIS

affl.ii. F"“ “

Sztai pavidalas italijoniszku kareiviu kurie žudina nekaltas 
inoteres ir vaikus Tripoluje. Daug metu praejs pakol Italije 
>pmalszis taja aplinkinėje kuria užgriebė Turkams. Lig sziam 
laikui Italijai kasztavo toji trumpi kare suvirszum 30 milijonu 
doleriu.

ATSAKYMAI.
B. J. N. Naugatuck.— Prie 

telau! Visi, žino, jog židai tu
ri apglobia žemiszkus turtus. 
Teip-gi visi žmonis žino, jog 
židu tauta laikosi nog pate 
Maižiesziaus. Visi patriarkai 
buvo židais— Dovidas kara- 
lus ir Salamonas buvo židiniu

Visi milijonieriai Amerike, 
Francijoi, Vokietijoj ir t. t. 
židai. Ne vienas nuskurias žo
delis pribuvias in Amerika, 
per paezeduma stojosi milijo
nierium; kuris su maža valize- 
lia vaikeztinejo per girres, kal
nus ir pakriaueziais jeszkoda- 
mas žmonių, del to kad galėtu 
parduoti koki, daigteli džiaug
damasis mažu uždarbiu.

Jagu, kaip Tamista sakai, 
židu rankosia fabrikai. Ar-gi 
tai ne gerai, kad židelis uždėjo 
fabrikėli prie kurio turi už
laikoma szimtai ir tukstanezei 
vargszu ?

Padekime, kaip tamista sa 
ka’, židas yra pagonas. O ar 
žinai, jog jagu Aniolas ne tu
rėtu piningu, tai ne deszim- 
ties žmonelių ne iezmaitytu.

Jagu tamista pasitaikė skai
tyt visokiu Szventu rasztu, tai 
gal užtikai apie žodžius Chris- 
tuso kada klausė farizeuszai: 
“Ka daryti Rabi (Mokinto
jau) kad butu iszganytu?— 
Daryk gerai! atsake Christu- 
sas.”

Ne pasakė bukie kataliku— 
krikezezioniu, — ne pasakė 
statyk bažnyczes, spaviedokis 
ir t. t.

Visi yra vaikai vieno Tėvo 
dangiszko: Židai, Krikszczio- 
nis, Kinai, Japonai, Turkai, 
Totorei ir t. t.

O ar skaitei Raszte Szv. 
kaip Samaritonas rado pažeis
ta žmogų per razbaininkus, 
ant kurio nesusimilejo ne ku- 
ningas ne levitas, tiktai susi- 
milejo samaritonas— pago- 
nas? Ar žinai, jog Dievas pri
sakė mileti kožna žmogų ir 
žida ir Japona reike mileti 
kaipo pats save.

Mes save statomes katali
kais, nes tiktai vadinamės ka
talikais — isz vardo, o ne isz 
darbu! Židai pribuviain czion 
vargszais, pastoje milijonie
riais ir szimtus tukstanezius 
žmonių maityna. O mes par- 
sigeria katalikaųka maitina
me? Sudus, bravorninkus ir 
arielkines! Szelpeme svetimos 
tautos sztorninkus o ir tuosius 
židelus kad muso tautos sztor- 
ninkai turi bankrutyt! Jago 
visi butu tokeis nevidonais pa- 
gonu kokiu esi tamista tai mes 
katalikai turėtume kelaut 
ant puseziu ir vabalais maity- 
tis.

Jagu mes visus niekinsime 
ir tikimiszkus disputus vesime, 
tai liksime ant juoko. Ar ži
nai žmogeli ir apie tai, jog vi
si žmonis vienokei sutverti, 
visi reikalauja savo kuna mai- 
tyti, be to, gal židai tuom yra 
nekeneziami del tamsunu kad 
ne girtuoklauja ir kiaulienos 
ne valgo ir ne paleistuvauje, 
o katalikai krikszczionis, ypa
tingai lietuviszki katalikai: 
girtuoklauje, paleistuvauje, 
peileis pjaustosi, svetimas mo- 
teres prisisavina ir dydžiausia 
papiktinimą duoda del “pa- 
gonu?”

Daug reiketu raszyti, nes 
ant to užbaigemia, ba norint 
trumpai, bet sveikai ta dalika 
iszdejome.

AMERIKONISZKA FLOTA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1

Ne senei New Vorke buv#susirinkimas Atnerikoniezkoe 
flotos_ suvirsz 100 laivu, terp?kuriu dydžiauses buvo “Flori
da.” Verte tosios f lotos isznesze $190,000,000 piningais.

ISZ AMERIKOS
Rado 83000 po senam 

tvarte.
Iowa City, Iowa.— Suar

dęs sena tvarta ir kasdamas 
pamata del naujo T. T. Mead, 
farmeris rado medinia skriuu- 
te kurioje radosi 3000 doleriu. 
Meadas tvirtina buk tai jojo 
tėvas paslėpė tuosius piningus 
kuris netikėjo in jokius ban
kus.

Serganti motina 
iszgialbejo savo kudyki.
Wilkes-Barre, Pa.— Pati 

Mikolo Moreskio, kuri gulėjo 
lovoje serganti pavojingai, 
iszgirdo riksmą savo 4 metu 
margaites. Su dydelu pasis
tengimu motere pakylo isz lo
vos, regėdama savo mergaite 
liepsnoje. Pasikėlė su visom 
pajėgom ir nuvežlojo prie de- 
ganezios mergaites, nuplesze 
drapanas ir tokiu budu isz
gialbejo nog smert.

Arklei sumindžiojo 
motcriszku skrybėlių

*• už 810,000.
Pittsburgh, Pa.— Pora pa- 

sibaidusiu arkliu inszoko in 
langa kuriame radosi puikiu 
moteriszku skrybėlių ne senei 
pargabentu isz Parižius kuriu 
verte isznesze ant 10 tukstan- 
cziu doleriu.

In kėlės minutas tosios pui
kios skrybėlės ne buvo vertos 
10 centu, arklei negalėdami 
iszsigaut isz lango, puolė kru
vini ant teip brangaus guolo. 
Locnininkas turėjo kėlės va
landas darbo, pakol kruvinus 
arklus iszgavo isz lango.

Penkis darbininkus 
užgriuvo.

Joplin, Mo.— Cinko kasik- 
losia Oronogo, per sugriuvimą 
virszunes, užgriuvo penki dar
bininkai. Po daugeli valandų 
pasisekė draugams iezgialbeti 
nelaimingus. Priesz padėjimą 
iszgialbejimo visi darbininkai 
meldėsi idant Dievcs prigial- 
betu surasti gyvus draugus.

warns

§ Pekinas, Kinai.— Jene- 
rolas Wu likos nužudintas per 
mandžuriszkus kareivius kada 
miegojo savo budikeje.

Burtinyke priežaste 
mirties.

Sacramento, Cal.— Mrs. 
Maude Balterson likos patal- 
pyta paikszu name, kurios 
protas susimaisze isz priežas
ties perspėjimo burtininkes. 
Vyras papaikusios tvirtina 
buk burtininke teip inbaugino 
Baltersoniene, buk juju dvie
ju metu vaikas mirs neužilgio, 
jog motina teip tuom rūpinosi 
pakol nepapaiko. Burtininke 
areeztavojo.

Kirmėlė tabake.
Mount Vernon, I’ll.— Ko

kis tai kramtytojas tabako nu 
pirko szmoteli “ežiu.” Po at- 
kandimui truputi pajuto bur 
noje ka tokio kauluoto, kada 
iszeme isz burnos, persitikri
no, jog atkando mažai kirmė
lei galva, kuri buvo inviniota 
in tabaka. Kada atviniojo vi
sa “ežiu” rado joje likusia da
li kirmėlaitės. Nog tos dienos 
kramtytojas “ežiu” atsižadėjo 
daugiau kramtyt. Dabar ke
tina skuneti kompanije kuri 
tabaka padirbo. Bjaurus tai 
atsitikimas, nes gera gyduole 
del palovimo kramtimo ta
bako.

Neszojo savo kudyki 
valizoje.

Buffalo, N. Y.— Vienam 
isz czionaitiniu kromu palicije 
aresztavojo nelaba motina, 
kuri savo dvieju menesiu ku
dyki neeziojo valizoje. Aresz- 
tavota teisinosi tuom, jog bu
vo jiai parankiau neszioti ku
dyki valizoje ne kaip ant ran
ku.

Perszove visztu vagi.
Luzerne, Pa.— Petrui Žur- 

nickui užsinorėjo savo kairni- 
no visztu ir nuejas nakties lai
ke in vLztinyczia savo kaimy
no Kazlaucko prisisavint kėlės 
riebias vieztas. Kazlauckas 
iszgirdes baladojima, paėmė 
karabina, paleido szuvi in va
gi. Kazlauckas teip pažeido 
Žurnicki, kad tas nog žaidulu 
mire in kėlės dienas, po tam 
pasidavė pate in rankas pali- 
cijos.

§ Philadelphia.— Czionai- 
tiniam stokyarde pakylo ugnis, 
kurioje sudege 26 arklei. Ble 
dės ugnis padare ant $10,000.

§ Chehalis Wis.— Dirb
tuvėje parko Inperial Powder 
co. sudege septinios merginos 
laike eksplozijos.

ISZ VISUJZAHU.
Užgimė nauja sala.

Port of Spain.— Terp Tri
nidado o Venezuelos užgimė 
nauja sala kuri pakylo isz gy- 
lumos mariu. Regėjimas buvo 
nepaprastas, marios sujudo 
kaip nog drebejimo žemes o 
juodi dūmai ir stulpai liepsncs 
buvo matyti szimtai miliu tolu 
m o.

Vogė amerikoniszkas 
gromatas.

Viednius.— Henrykis Muel
ler 22 metu senumo, turintis 
užsiėmimą ant czionaitinio 
paczto likos areeztavotas už 
vogimą gromatu su piningais 
prisiunstas isz Ameriko. Prisi
pažino jisai buk tokiu budu 
pavogė in 4,000 doleriu, ku
riuos sunaudodavo ant gėrimo 
ir geru laiku.

Pasikėlimas Afrikonu.
Lisbon, Portugalije.— Da

nesza isz Angola Afriko (Por
tugalijos locnastis) buk tenaie 
pasikėlė juodieje degindami 
kaimus ir žudindami savo prie 
sziniukus. Aplinkinesia Caee- 
zere ir Cassai pasikelelei sude
gino europiecziu kaimus, kan
kindami baisei europieczius.

Musztine su razbaininkais
Cuetla, Meksikas.— Terp 

randaviszko vaisko o razbainin 
ku po vadovista vado Zapato 
atsibuvo musztine. Razbainin- 
ku pražuvo trisdeszimts o isz 
szalies vaisko tik keturi.

Turkai— Italai.
Konstantinopolus. — Randa 

viezki telegramai skelbe, buk 
turkiszkas vaiskas atėmė nog 
Italu miestą Derua. Musztine- 
je pražuvo 500 Italijonu. Tur
kai paėmė nog savo priesz □ 
18 greit szaunamu armoteliu.

Italionai veda žveriszka ka
re su Turkais nepaisindami 
ant svietiszkos sutarties, idant 
vesti kare milaszirdingai be 
nereikalingo praliejimo krau
jo, bet kaip žinios skelbe tai 
Italionai nužudė nekaltai ke
turis szimtus arabiszku mote
rių ir vaiku. 4000 paliegusiu 
vyru ir ubagu, žudo Arabus 
norints tieje yra po apgloba 
baltos karūnos. Dabartės Tur
kai iszszauke “szventa kare” 
užpuola ant visu krikszczioniu 
o ypatingai ant Italionu. No
rints Italijonai užlaikineje tei
sybe apie savo nelaimes, bet 
500 pažeistu kareiviu likos 
nusiunsta namo o lig sziam lai 
kui pražuvo in 2000. Kolera 
pradeda vieszpataut terp vais- 
ko^— lig sziam laikui 100 jau 
mirė, nes Italijonai nužudintu 
ir dingusiu laike musztiniu ne 
laidoje.

Sudege miestas Hankow.
Hankow, Kinai — Pasike

lelei sudegino kone visa mies
tą Hankow. Bledes ugnis pa
dare ant $500,000,000, suvir- 
szum 400 tukstaneziu žmonių 
randasi be pastoges. Degėsiuo
se randasi daugiausia moterių 
ir vaiku.

Pasikelelei teip bjaurei ap
siėjo su savo prieszais, jog ne 
galima apraszinet, moteres 
bjaurino ant ulieziu, virus per- 
durinejo bagnietais ir pjausty
davo ant szmoteliu.

200 anglekasiu užgriuvo.■p,
London, Angliję — Daejna 

telegramas isz Johannesburg©, 
Pietines Afrikos buk 200 an
glekasiu užgriuvo Primrose 
kasiklosia per apsėdima vir- 
szunes.
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Metus XXIV

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Kuningas nubaustas už 
krikszta.

Vilnius.— Sudas nubaudė 
kuninga Znoska ant 200 ru
bliu ir praszalinimo nog dins- 
to per szeszis menesius už tai, 
kad apkrikeztino mergaite pra 
voslaviszku tėvu Antanovu ku 
riuos teip-gi nubaudė ant vie
no menesio kalėjimo kad davė 
kriksztyt kudyki pagal kata 
likiszkas apeigas.

Sudege kaimas.
Luck, Lenkije.— Paviete 

luckam, sudege kaimas Hodo- 
mieze. Sudege 185 gyvenimai. 
Bledes ugnis padare ant 300 
tukstaneziu rubliu. Gyvento
jai pasiliko didžiausem varge.

Žudinsta.
Usmano miestelije, Tam- 

bovskoi gubernijoj, Fėdko 
Kiernicki nužudė milema savo 
paezios Strožuka.

Kiernickis būdamas Ameri
ke aplaike žinia nog savo gy- 
miniu, buk jojo pati veda pa- 
leistuvinga gyvenimą. Kier
nickis aplaikydamas tokes 
bjaurės žinias apie savo paezia 
nutarė pats persitikrint ir ta
me mierije nukeliavo in tevy- 
nia. Pribuvęs in grinezia savo 
paezios užtiko tenais Strožaka 
ant kurio užklupo ir teip ilgai 
musze pakol jin ne nžmusze. 
Kada tasai gulėjo jau be gyvas 
ties Kiernickis supjaustė jo ku 
na ant szmoteliu. Toj žudins- 
toi prisižiurinejo Kiernicko pa 
ti, kuri jin paraginejo prie mu 
szimo. Kiernickis po tam pasi 
davė in valdžios rankos.

Iszvažiavo in Amerika 
pirkt kiauszinius.

Kijavas.— Kupczius Moisze 
Rosenblaum davė Izaoku Rep 
kiui 2000 rubliu idant tasai 
važiuotu po kaimus pirkti 
kiauszinius Bet Repkenas nu
keliavo pirkt kiauszinius net 
in Amerika isz kur jau rasze 
kėlės gromatas pas savo paezia 
kalbindamas idant pribūtu 
pas jin. Moisze ir szendien lau 
ke kiausziniu.

Užmanimas pasisekė.
Pažėrų parapijoi vienas szin 

korius geide isz užvidejimo at 
kerszyt kitam szinkoriui ir ta 
me mierije paprasze keloleka 
bernuku idant nuveitu pas an 
tra szinkoriu ir padaritu jiam 
armiderio. Pirmiause davė ber 
nukams pav algyt puskapi sil 
kiu, po tam guzutes ir aluko 
ant drąsos. Bet tieje teip pasi
gėrė po silkių, jog vos stovėjo 
ant kojų. Szinkoris matyda
mas, jog isz to nieko ne bus, 
pririszo visus prie vežimo kaip 
kokius galvijus ir nuvažiavo 
in policije, Bernelei buvo visi 
sukruvinti o szinkorius da pa
davė ant jin skunda, kad jiam 
snvalge tiek silkių ir už gėri
mus nieko nemokėjo. Kaip pro 
va užsibaigs tai da nežine.— 
Ar-gi tai ne geda.

Nedora motina.
Krokavas.— Katre Dymkie 

ne, iszejdama in darba palik
davo savo 6 metu sūneli grin- 
czioje, o kad tasai nepadarytu 
jokios bledes, suriezdavo jiam 
rankas ir kojas. Ana ’diena 
kaimynai iszgirdo baisu riks
mą yąiko, įązlajiže.duj’i^ pare- 
gąjo.gp^ptį vatkiuka konia be 
žado. Pribuvus policije, paėmė 
vaikiuką su savim o nelaba 
motina likos aresztavota.

Del tu ka raszo in laik- 
raszczius.

Tūlas redaktorius kuris kai 
po ir kiti tos runszies darbi
ninkai, nekarta prisidžiovina 
ne mažai sau galva, skaitant 
visokius prisiunstus rankrasz- 
czius, inirszes parasze savo ko 
respondentam sekanezia satira.

Saugokitės tamistos naudot 
raszimui plunksnos ir juodilos 
kada, tik galite paraszit kuo 
kitu, nes plunksna ir juodi
ki raszant rasztas gali but per 
labai aiszkus ir neatkreipinetu 
ant saves rūpestingos atidos 
redaktoriaus ir zeceriu, kurie 
nereikalautu visai ilgai mislit. 
Jeigu tamistos galite, nevar
toki nieko tokio del isz džio
vinimo atramento ant popieros 
— jeigu uszsilieja juodilas ant 
popieros rupikites palikt plet- 
ma, arba praszalint ji su pa- 
gelba liežiuvio, arba kad ir su 
rankoves galu, labai didžiuo
jasi inteligentnas zeceris, kad 
pataiko atspėt pats kelis žo
džius, kuriu nieks negal per 
skaitit. Teko matit zecerius 
kaip su visa jiega savo in 
temptos mieles stengdaros per 
kokia puse adinos laiko per- 
skaitit kelias eilutias ran- 
kraszczio: per visa ta laika 
keikia kaip laivoriai, kas pas 
juos reiszkia gera uezsiganedi- 
nima. Nevartokit niekad in- 
terpunkcijos, kadangi turime 
smagumą, kad galime ir savo 
dvileki in jusu rankraszczius 
inkiszti, o nekarta padžiovit 
savo smegenine del atspėjimo, 
ko tamistos tikrai reikalaujat. 
Bereikalo kaip kur raszot ta
mistos pradedant isz dideles Ii 
taros, ba negražiau rankrasztis 
iszrodo kada žodis su žodžiu 
laszai vandenio sulieti ir jokios 
nuomones nepažimetos jokiais 
ten žirneliais: klausimo perio
do, punkto ir tiem panasziu. 
Tegul redaktorius pamislija 
skaitidamas vienuodas eilutes 
kokioj vietoj kas ira iszreiksz- 
ta Gerinsią butu, kad tamistos 
raszitumete uszsimerke visai 
tad isztikro pasidžiaugtumėte 
kaip vargszas redaktorius, 
prigulės prakaitauja, idant 
parodit kad ka-nors nuvokia 
ir instengia nuveikti. Vėl 
raszant korespondencijas nerei 
kia niekad ne dėt savo aiszkiu 
pasiraszimu, arba jei dėt tia 
dėt ant kožno puslapio po 
kelis kartus: nors zeceriai žino 
visu vaiku ir moterių vardus 
ir pravardes, kas tik ant svieto 
givena, bet kito koresponden
to garbingos pravardes tik vie 
noj padėtos gerai neinsite- 
mija ir potam neatmena. Re
dakcija visai nereikalauja aisz 
kiu ir pilnu paraszimu pravar
des, gana jai padėt pirma lita- 
ra, ir tai ne isz dideliu, vardo 
ir pravardes, tada redaktorius 
bent gali apsirikt ir potam 
savo klaida taisyt per tai paro 
dis kad mažiau usz jus isz 
mano. Taigi locnu vardu nie 
kad nereik aiszkiai ir pilna 
raszyt.

Nedarkant popieros geriau- 
ria butu suraszit abi pusias 
laiszko skersai ir iszilgai, o re
daktorius gavės toki manus 
kripta butu septintam dangu
je; da daugiau butu linksmas, 
jei tad gautu prispaust prie 
savo krutinės autorių tokio ma 
nuskripto. Ah, kaip saldus bu 
tu atsimokejimas! Apart to ne 
reikia niekad naudot baltos 
czistos popieros, geriau tinka 
atplesztas kur no tvoros plaka 
tas o raszit neeilintu alaveliu, 
kadangi redaktoriuetur stik
lus ant nosies ir gal paniatit 
ir ne matomus bruksznelius. 
Jei ilga srtaipsni raszo kas te
gul niekad nenumeruoja, laisz- 
ku, kadangi tad redaktorius 
neturėtu ka veikt, o teip turi 
kelis kartus visa rankraszti 
perekaitit nuo pradžios ik7 
galui ir atbulai, taikint ir 
rinkt laiszkelins ir jungt juos 
su pagelba skaitliniu”
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Po Apgloba Motnos Disvo
— Teip tai Jurgio gyveni

mas pasibaigi. Norint valdže 
gana triūso padėjo, kad nut 
vert piktadarius, nes buvo ant 
tuszczio.

— Jau ne turėjau ko laukt 
ant atsakimo iez Ameriko.

— Pastanavijau sugrižt na 
mon. Juom labiaus prisiartinę 
jau muso miesto Lvavo, tuom 
labiaus spaudi man tz'rdi. 
Man labai buvo gaila tavęs, 
bijojau apie tavo sveikata, 
mielinau apie tai, kaip tau 
apie tai pasakit. Inpuoli man 
laiminga mislis, ir papraeziau 
kuninga prabaszcziu, idant ma 
ne teip painioje užduoteje iez- 
vaduotu ir atsivedžiau jin su 
savim. Kada prisiartinau prie 
namo, viekas man baisei per- 
eistati; ir saule rodos per labai 
szvieti, ir kvietkos per daug 
kvepėjo ir viskas kitaip iszro- 
di, rodėsi man, jog cielas pri
gimimas turėtu su manim apei 
dengtie gailės rūbais.

Brazikas pabaigi. Ilgai visi 
tilejo, taji tilejima pertrauki 
poni Ona.

— Dievas davi Dievas 
atemi, tegul buna Jiojo szven 
ta vale. Priimeiva taji križiu, 
kuri ant mus uszeiunti, ir pra- 
szikiva Jiojo apie pajėgas nar
šei taji križiu neszt.

Ona visame atidavi ant 
Dievo visus rupesczius ir ken
tėjimus ir velei ėmėsi už nami
niu darbu. Vienok Brazikae 
su savo sveikata ne galėjo pa
sigirt. Jausla locnos kaltes 
spaudi jin ir persimaini ant ki 
tokio, negu pirmai buvo.

— Milemas virei- ar ne 
dirstelėsi in savo rasztinicze ? 
klausi susirupinus pati apie 
sveikata savo vyro.— Jau se 
nei man kalbejei, jog labai nie 
kai.

— Teisibi, labai szlektai. 
Norėjau viską parduot, nes 
szedien apie tai ne pamislit ne 
gali, norint gana noretau atsil 
set, ba man atsileis labai reika 
lingas.

— Asz mislinu, jog jagu 
ne turėtum uszsiemimo, tai bu 
tu del tavęs labai ne gerai. 
Procia ir rupinimas apie duo
nele, tas tau dabar yra labai 
ant rankos.

— Turi teisibe, mano bran
gi! Ne privalau mano kalcziu 
da labiau didint per apsileidi
mą privalumuose.

Brazikae ėmėsi isz naujo 
prie darbo ir uojaus persitikri 
no, jog proce nelaimėje, tai ge 
riaušes gidintojas, gido duszia 
ir sugražina žmogui drąsą ir 
narsumą.

Ne paimti Tcelei apveizėtos

Metas po metui bego. Brazi 
kai Dievui atsidavia vedi gi- 
venima. Ant atsidavimo rūpės 
tei ne buvo ne laiko, stokas 
piningu privertinejo Brazika 
ant krutėjimo, o velei ne norė
jo pasirodit del kitu kupcziu, 
jog jau nubiedno.

Daugelis jau ir no jiojo atsi 
meti, kurie pirkinėjo visokius 
tavorus. Brazikas ne rugojo 
ir viską tai daleidinejo, kaipo 
duota no Dievo už praeites 
nusidėjimus. Geriausiu kostu- 
meriu buvo Skurskis. Ir sze
dien iszsirengi pas Brazika, 
idant uszsikalbint pas jin dau
giau tavoro. Drauge su Skurs- 
kiu atėjo sūnūs Juozas, kuris 
ka tiktai sugrižo isz Antverpo, 
ir ne pažinstamas vyras, priete 
lis Juozo, kuri prikalbino, 
idant kelautu drauge su juom 
del pažinimo miesto Lvavo.

— Ka veike ir kaip laikosi 
p. Brazikas?—paklausi Juo
zas savo tėvo.— Ar da vis to
kie nenaudėlis del mus ir del 
visu savo perkiku ?

— Ne pažinsi jiojo, tai ne 
tas pats žmogus. No smertes 
Jurgio suvis persimaini. Buvo 
pirmai atskalūnas— szedien 
drauge abudu su pacze ejtine- 
je kas diena in bažnicze; paka 
jelije, kur buvo paskirtas del 
sunaus, abudu atkalbineje ra- 
žancziu priesz abroza Motinos 
Dievo. Teip tai Dievas par 
maino žmogų. Biednas Jur
gis! geras tai buvo vaikinelis, 
atsimenu sau, kaip viena kar 
ta su aezaromis praszi tėvo, 
idant palauktu manes pinin
gu. Taje pacze diena aplaikiau 
uszpeczetinta gromata su ne

Ejo in mokslaine Petrukas,
Sutiko jin ant kelio Jonukas, 

Baugino jin muszimu nog daraktcrkos, 
Bjauros ir senos panos.

— Kur daraktorka?

mažai piningu, idant užmokė- 
tau skole Brazikui. A«z tikrai 
žinau, jog tuosus piningus ap
laikiau isz priežastes Jurgio, 
Usz tai kas diena už jojo du
szia atsidustu pas Dieva.

Nepažinstamas negalėjo su 
silaikit no susijudinimo: dvi- 
aszaros nusirito per apdegusi- 
no saules veidą.

— Praszau tavęs, mano 
brangus— tari, atsigriždamasis 
in Juozą— užeikiva mudu in 
bažniczia: tavo tėvas pats vie
nas atliks veikalą pas Brazi
ka.

— Tai ponas ne nori eitie 
su manim?— paklausi p. 
Skurskis.

— Ne, noretau atlankit pir- 
miause katedraline bažnicze, 
o paskui turu užeitie pas ku 
ninga prabaszcziu su kuruom 
turu pakalbėt apie svarbius 
reikalus.

— Tokiame karte ne persz- 
kadinu— atšaki p. Skurskis 
ir atsisveikinias su sunum ir 
nepažinstamu, nuėjo pats vie
nas. Muso nepažinstamas nuė
jo in bažniczia, paskubino in 
kopliczia puoli priesz altori 
ant kėlu ir aszaromis apsipili. 
Už valandėlės prisiartino Juo
zas pas jin, o dalipstejes jin 
lengvai per peti davė ženklą 
jog jau laikas ejtie pas kunin
ga-

Po gerai adinai pasikalbėji
mo su kuningu iszsirengi tasai 
kad nusiduotie in miestą. Ant 
veido buvo linksmas, bitki 
uszsimislinias. Kada ejo per 
miestą pasveikinėjo jin parapi 
jonai, kaipo savo prabaszcziu, 
jis rodos nieko ne mati skubti- 
no ulicze, kur gyveno Brazi- 
kai.

— Tegul bus pagarbintas!- 
tari kuningas linksmai, ineida 
mas in stuba Braziku. O ne 
laukdamas atsakimo, kalbėjo 
linksmu balsu:

— Kas tai? velei matau nu- 
ludusius veidus, jau judu nie
kados ne užmirszite praeites— 
szedien vienok atėjau sura 
mint nuludusius ir tai tikrai.

— Tai ir sveikas drūtas, je- 
gamasti- - atsiliepi p. Brazi
kas.— Teisibi, velei mislijova 
apie muso Jurgi. Tai-gi dasi- 
žinojome no seno Skurskio jog 
jojo sūnūs sugrižo isz Ameri
ko. Juozas jojo sūnūs ir tame 
laike buvo iszvažiavias in Ame 
rika, kaip ir muso Jurgis, ku
ris likosi nužudintas, Laimin
gas Skurskis, norint turi 
džiaugsma isz savo vaiku.

— O ar ne pasakojo del jus 
Skurskis, jog jiojo sūnūs atve
ži su savim prieteli?

— Tai-gi saki.
— Tasai nepažinstamas bu

vo pas mane ir kalbėjo jog 
pribuna isz Ameriko. Tasai 
atminimas apie Amerika tuo- 
jaus man puoli ant mieles ju«u 
dingusis sūnūs. Kada jiam 
apie tai apsakiau, pakrati abe
jotinai su ne isztikimu galva 
ir tari:

— O kur ant to davadai, 
jog tasai apverktasis buvo 
tuom Jurgiu? kas jin mati?

— Kuninge geradejau asz 
turu stalcziuje užrakintas po- 
pieras ir visus rasztus apie 
smerti.

Palicije ne radus kitokiu da 
vadu— kalbėjo tolau kuiiin- 
gas— ne galėjo kitaip nutart, 
jog kad nužudintas juso sū

nūs, ba tiktai isz rastu popie 
iu teip mena. O tas nepažine- 
tamas pribuvias isz Ameriko 
yra kitokios nuomones. Jis ti 
krina, jog mažiau daugiau 
priesz asztuonis metus numiri 
ligonbute kokis tai valkata, 
kuris priesz smerti prisipažino, 
jog nužudi savo dranga. Nužu 
di del to, jog pasigodejo gau- 
tie piningus no jojo, kuruos 
pavogi kokem tai Lankui isz 
Galicijos, važiuojencziam in 
Amerika. Popieros Jurgio ga
lėjo per tai rastis kiszenije nu
žudyto valkato— poieros pa- 
stanavije davado. Pamislikite 
patis apie tai, ar-gi tai ne gali 
būtie galemu? Pas Dieva vis
kas yra panaszu.

Tilejo visi valanda, ba viso
kios mįsles galvoje painiojo 
si, nes jau szirdise tėvu p radi - 
jo spindulis viltes szviest,— 
tai velei dingsta ir velei žėri.

Sztai blikstelėjo spindulis 
viltes szirdije motinos.

— Kuninge geradejau! del 
meiles Dievo, prisiuskie jin 
pas mus! - paszauki poni Ona 
lauždama praszanczei ranko
mis viskas gali būtie!

Brazikas sėdėjo kaip nudieg 
tas žiūrėdamas ant kuningo 
rodos kad jiojo žodžiu ne su
prato.

— Gerai, asz atvesiu taji ne 
pažįstama nes negreicziau, kol 
poni ne apsimalszinsi ir kol 
ponios pats viso padėjimo ge
rai ne iszpras, ba asz bijausi 
apie jųdviejų sveikata. Tuom 
laik melskitės idant ka grei- 
cziause džiaugsmo apturėtu 
mete.

Poni Ona tuojaus puoli ant 
kėlu ir karsztai meldėsi.

— Teip, teip,- atsiliepi Bra 
žikas,— juom ilgiau mislinu 
apie ta viską, tai Jurgis ne 'ga 
le būtie nužudintu Jiojo kūno 
ne matiau, o teip galėjo būtie, 
kaip kuninge sakai, jog popie 
rcs galėjo būtie pavogtos. Po 
licyje teiposgi ant tikro nesaki 
jog tasai nužudintas buvo mu 
so sunum tiktai pasaki— ties 
panaszei, tiktai teip mena isz 
surastu popieru prie nužudin 
to. Policijoje yra užraszita, 
jog žudinsta likos papildinta 
ant vyro nežinomo tiespana 
szei ant Jurgio Braziko isz 
Lvavo: tai tiktai daleidimas 
nes isz persitikrinimo, jog tai 
tikrai toji pati ypata— jagu 
Jurgis tikrai yra gyvas, tai ne 
yra kas kitas kaip tiktai ta 
sai ne pažinstamas ka atsilan 
ki pas kuninga prabaszcziu 
paszauki poni Ona.

— Tai gali būtie,— atšaki 
kuningas,— ba del ko teip la 
bai rūpinosi Jurgiu?

— Kur jis yra? Ejsu pas 
jin pažinsu tuojaus, akis moti 
nos neužvedžios!

— Pavelikie poni— tari ku 
ningas— asz pats jin atvesiu.

Da ne buvo kuningas isze 
jas sztai jau jin kas kitas už 
vadavo: Buvo tai Marijoneli. 
Toje valandoje atveda muso 
nepažinstama.

— Teveli! motinėlė!— pa- 
szauke— jau ateinava.

Didelis džiaugsmas uszstojo 
name Braziku, sunku apraszit.

Poni Ona spausdama sunu 
prie krūties, negalėjo žodžio 
isztartie no pervirszino susiju
dinimo.

Velei uszto malszumas, nes 
tai isz džiaugsmo Visi sustojo

| n rata aplinkui atsiradusi, 
i p ndi jin insižiurinejo in j b. 
t ne pasipili po kelis kla ši
linis ant 1 a t— džiaugsmas-tu

Marijoneli, kuri jau uža i- 
pus ant g<-ios pusmerges apsa- 
ki įėjo kuningm, jog nubėgo 
in kl- bonije ir kada paregėjo 
nepažinstama vyra paklausė 
j-'o; jagu esi Jurgiu, mano bro 
lu, tai ejkie kagreieziause na
mon nes visi ant tavęs laukia 
Tada Jurgis kėlėsi ir ejo su 
manim.

— Garbe Dievui ant augsz 
,t bes ir jiojo szventa stlredima, 
tarė kuningas pakeldamas 
ranka — Tegul jus Dievas lai 
mina ir turi savo apgloboje.

Po karsztam pasisveikimui, 
pabaigi Jurgis pasakot apie to 
limesni atsitikima, ka da k u 
ningas ne buvo apsakias o ir 
nežinojo.

— Kol da isz Viedniaus in 
Antverpije ne buvau iszkela 
ves parasziau gromata pas 
Juozą kuris turėjo uszsien ima 
vienoje didesnioje krautuvėje 
Antverpijo, jog pribusu ir lau 
ktu mane ant stacijos geležke 
lo. Nelaimi teip norėjo jog ne 
suejova Striniute atidaviau 
dviem žmonim mislidamas, 
jog tai kokie tarnai otelinei. 
Tiejei mane invedi in kokia 
siaura uhczela ir netikėtinai 
uszpuoli. Ant riksmo m^ho 
paskubino ant pagelbos kokis 
tai vyras.

Pleszikai iszgirdia prisiarti- 
nanezius žingsnius, pabėgo 
skrinale, pasimdami viską ka 
turėjau, o ir mano svarbes po- 
pieras. Viras kuris mane at- 
gini, buvo tai Juozas. Parege- 
jas mane iszeinanti no stacijos, 
paskubino paskui ir kaip ma
ne užpuolė, ant laiko pribuvo 
ant pagelbos. Ne tekes toj pu 
spasabu piningu, pasiskoliiuu 
no Juozo. O kad Juozas rei
kale firmos, del kurios dirJo, 
turėjo kelaut in Amerika, gu
rėjo per tai drauga kelonęje, 
isz ko labai džiaugiausi. Po 
pribuvimui in New Yorka, 
sunkei apsirgau. Laike ligos 
atlankė mane zokoninkas Ma- 
teuszas, labai karsztas kuain- 
gas. Kada jau pradėjau pasi- 
taisinete, privedžiojo daiktuo
se tikibes, o ipatingai sumu- 
szinejo mane ant kožno žodžio 
netikibes in kure buvau insi- 
painiojas. Per jin supratau 
mano klaidas, kokiose gyve
nau. Už szesziu menesiu ga
vau vieta Cincinatoje. Apie 
Juozą jokios žinios ne turėjau. 
Po keliu metu, audėjas sziek 
tiek piningu, sugrįžau in Ant
verpije, kur velei suradau 
Juozą ir karsztai pasveikinova. 
O dabar dovanokie man, bran
gus mano tevelei, ba daug už 
mane nukentejote, nes ir asz 
daug nukentėjau.

Baigdamas tuosius žodžius, 
puolė Jurgis priesz tėvus ant 
keliu.

Tėvas pakele jin ir tarė:
— Viską tav atleidžiu, sū

nau, muso, tegul tave Dievas 
no sziol apszviecze. Matau su- 
redima ir apveizda Dievo, vis
kas tai stojosi del'm mes ir isz- 
ganimo duszios mano; reikėjo 
tosios nelaimes ir tosios aukos, 
idant prisiverstau!

In kėlės nedeles velau pra
dėjo Jurgis praktika advokatis 
tęs. Tuojaus stojosi garsus kai 
po mokintas ir teisingas advo
katas, džiaugdamasis iez dau- 
gibes žmonių kurie jin atlanki- 
nejo. Po dvieju metu praktiko 
apsipaezevo su sesute Juozo, o 
Juozas su Mariute sesute Jur
gio,— kaip tai sako paprasti
nai “mainas” ir prigelbinejo 
kupezistoje senam Brazikui.

Ir da szendien gyvena visi 
tie, ka sziezion aprasziau tik 
isz jaunu poru prisiveisė dau 
giau o seniejei Brazikai seni 
kaip karvelei su savo anūke 
leis bovijesi ir poterelus moki
na,

GALAS

-----ARBA PRADŽIA-----
Skaitymo ir Raszymo 

DEL VAIKU. 25c.

“Saule” Mahanoy Cty, Pa.

Abrahomas su piszta- 
lietu.

vienas paezuotis užsi
manė.

Ir jau ant užsako davė,
O kad boselis ne norėjo, 

Kad ženituei, tai pas kuninga 
nuėjo.

Mat pamelavo,
Tai nieko ne gavo, 

Kad jaunavedžei gymines pa 
sake, 

Bet jaunikis sv etkus pastate;
Kurie pripažino, 

Jog jaunavedžius gerai žino 
Pažinsta isz Lietuvos, 

Jog ne yra gymines jokios.
Na ir susii iucziavojo,

Ant veseiles linksmai ulia- 
vojo.

Kam burdii gb siui nosi kiszti, 
Jagu kas nori in pora susi 

riszti?
Tu boseli ne kiezk nosi, 

Juk ne tu su jaunavede gy
vensi.

Ohajui

Katrie slapta karczetna laiko, 
Tai del kostumeriu visaip pa 

taiko, 
Szinkuoje visi:

Motina, duktė ir tėvas,
. Tai ir biznis ejna geras.

Tokis biznis, 
Niekai suvis;

Turi kožno klausyti, 
Ba jagu vu-na snpikintu, 
Dydeli ergeli už t auktu.

Miczigane veseile buvo ne 
girdėta,

Stuba buvo karūnom pada
lyta, 

Ir per Įauga iszkisztos karojo 
Visi praejvei žiurėjo.

Mat, dydelis ponas apsipa- 
cziavo,

Tai vargszai nieko priesz jin 
ne gelavo.

Puikus buvo susirinkimas,
O da puikesnis pasiredimas, 

Ir nakvyne gera turėjo, 
Ba ant pievos gulėjo.

Kiti apie gulinezius tupinėjo,
Jog juokingai iszžiurejo, 

Daugiau ne kalbesiu, 
Veluk nutilesiu.

Gerai tiejei padarytu, 
Kad nog girtavimo susilai

kytu, 
Katrie maža protą turi,

Ir kada blaivus ant kvailo 
iszžiuri.

Kaip tiktai užsigėrė, 
Tuojaus už cziuprinu nusi

tvėrė,
Susiple z> drabužius, 

Užsidaužo ragus!
Pas vaita apsiskundžia,
Lobina tuom sudžia, 

Bausme užsimoka,
Arba in koza patenka.

Tada gailesį savo kvailumo, 
O bet ne pameta gu Irumo;

B i kaip iszsiluosuoja, 
Velei gere, u’avoja.

Ar-gi tai ne žioplei, 
Dalibuk kaip gyvulei, 

O kad gazieta užsiraezytu, 
Kitokeis vyrais butu.

Virdžinioi vienas paezuotis 
norėjo, 

Ir jau badai užsakai iszejo, 
O kad piningu ne turėjo, 

Tai in bažnyczia ne ejo, 
Tiktai in suda nuple^zkejo.

Gyrėsi nebagas, jog piningu 
turi,

Ant prastesnio ne nežiūri, 
Dabar žmonis dažinojo, 

Stebedamiesi net iszsižiojo, 
Mat ant kart ubagu stojo. 
Nieks tos poros in stuba ne 

priėmė, 
Tada pas kuninga szluba eme, 

O da ir kitas užmokėjo,
Ba piningu jaunikis ne tu

rėjo.
Daug tokiu Amerike randasi, 

Ka su savo turtu gyrėsi, 
Bet tokis laikas atejna, 
Melas in virszu iszejna.

Tai ir gerai.
—Jau gana su toku namu 

Skiepas tamsus, miegstu be 
szalta, o grineze kur sėdėt 
drėgna

—Gaspadoris:— Nu-gi be 
ne tu sėdi namieje? Juk pare 
jas no darbo, tuojaus begi in 
karezema.... ,

?!

Czerske, Lenkijo paemi Mas 
kolei katalikiszka bažuieze ai t 
cerkves.

Bažniczioja rado kapitonas 
malori, kuris baigi paskutini 
abroza ant sienos ne toli di 
džiojo altoriaus už kroteliu.

— Szto ty dieiajesz— pa
klausi maskolus.

— Mulevoju aukavime Iza
oko!— atšaki malonus.

— A ty durak paszauke 
kapitonas pasikelias in pik
tumą— jak to ty maloval!

— Asz malavoju Abraho
ma patriarka, kaip pakelinėje 
peili, kad ant laužo užmusz 
savo vienatini sunu Izaoka ii 
-Dievui padarit auka!

— Ach ty prachivo^t! Iz. - 
okas ne gali diukt kaip koki- 
sobaka arba mi-težnikas, tegul 
pražūva kaip kokis narsunas 
kalba kapitonas

— Kaip tai padarit?— klau 
se maloris.

— Padarikie Abrahoma su 
pisztaletu, kaip taiko in Iza
okai— mokina maskolus ma
lori.

— O kaip spusteles gaidi, 
tai nuszaus sunu!— klausė 
szmutorius malorus.

— Durak— padlee!— te
gul Izaoka gina aniolas!

— Nes kaip aniolas staigai 
pagriebs už rankos Abrahoma 
tai gali būtie nelaimi!

— Padarikie kaip nori, nes 
Abrahomas turi taikint su 
pisztalietu m Izaokai— prisa
ko kapitonas ir traukėsi.

Maloris susiergelavo; ka cze 
darit? jagu ne padaritu paga' 
norą kapitono, tai vietoja už 
mokesezio aplaikitu in kaili.

Ant kart nusiszipsojo, ba iu 
galva inpuoli laiminga mislis 
Iszmalavojo Abrahoma su afi 
cieriezka mandiera, kaip mas- 
kolei dėvi, laiki rankoja dide
li pisztalieta atkiszias ant Iza
oko: ties Abrahomu ant debe
sies patubdi anioleli ir tasai 
isz savo czirszkineles leidže 
vandeni ant panevkos— ant 
titnago ir parako jog paszla- 
pias parakas ne galėjo užsi- 
degt.

Ir kada in koki laika atėjo 
maskolus apžioret abroza, la
bai stebėjosi puikumu abrozo 
ir gausei moloriui užmokėjo.

Igi szei dienai szlovina Mas 
kolei Abrahoma su pisztalietu 
ir musza paklonus igi žemei.

iii®

Ludininkas prieszais Miknamarus.
Ort’.e Mc M migai kurie prisipažino ir iszdave palicijei 

hrolus Miknamarus, buk jieje jam paliepė iezneszti in padan
ges in 69 namus, tiltus ir t. t. Bus jisai svarbjausiu ludininku 
prieszais Miknamariu^.

Likuczei kurie Judins prieszais Miknamarus.
Yra tai geležinios sztangos iszsukintos visaip, paymtos isz 

ugriautos spaustuves ‘‘Times” Los Angeles, Gal. kuri abadai 
isznesze in padanges dinamitu brolei Miknamarai.

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

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 

f fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istorišlcų ir mal- 
da-knygių. Gražių popierų 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- 

urite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano 
)idelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano 
tvoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt 
tvorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais 
r visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich, 
■’25 So. Halsted St. Dept. s. Chicago. Ill

“Kosulis, perszlimas arba daug kitokiu skausmu plaucziu ir gerkles, prasiszalina urnai 
jaigu imsi Severos Balsama Plaucziams pagal nurodimus.” teip sako poni B Hlavacek, Paik Ridge, N.J.

SEVEROS
BALSAMAS PLAUCZIAMS

(SEVEROS BALSAM FOR LUNGS)

Atsakancziausia Gyduole
Paskirta ir sudaryta idant atnesztu 

palengvinimą, žemiau suraszytu kentejimuose, 
kaip tai:

Erzinantis ir nepalaujantis kosulis visu- 
oknose būduose, uždegimas kvepamu 
triubeliu, krapas, pcrszalimas, kokluszas 
krokimas teipgi kitoki skausmai plau
čiuose ir gerkleje.

DUODA ŽMONĖMS SVEIKATA
Preke : : 25c. ir 50c. Bonkute.

Visos Severos Gyduoles
(Ju yra 34)

Yra parduodamos aptiekose 
beveik visur.

Niemk kitokiu.
Nesiranda tokiu geriu 
kaip Severos.
Lengvai suprasti nurodimus 
ba randasi knygute lietuviszko- 
je kalboje.

Daktariszka Rodą Dykai

r----:

Jaigu žinotum
kaip drucžiai yra susi r isze viens su kitu; 

skilvis, kepens ir žarnos tai nesidivitum 
visai, ba kada viens isz ju iszeiina isz pare- 
dko, tai anie tuoj pradeda isz sympatijos 
teipgi buntavoti. Teip greit kaip tik viens 
isz ju užeina isz paredko tai nerasite tam 
geresnes gy luoles kaip

SEVEROS 
Balsamas Gyvasties 
(SEVEROS BALSAM OF LIFE)

Ji sustiprina ir atgauna jiems normaliszka 
veikto Ž ei klina tau tiek kiek naujas 
gyvenimas.

Preke : : 75c.

Skausmas Krūtinėj
Strenuose arba szone Iszsineriinas, 

isztiiiinias kaklo, skausmas rumatizmo, 
nuralgija, traukucziai ir t.t.

reikalauja atsakanczia gydimą. Gali but tikras 
greito palengvinimo jaigu variuosi gyduole

SEVEROS

Sz. Gothardo Aliejus
(SEVEROS GOTHARDO ALIEJUS)

Preke 50c.
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c.

Kas su Dievu, tam ir Die
vas padeda.

Viename bažnytkaimyje gy
veno ne turtinga, bet dievo
baiminga naszle. Turėjo ji du 
šuneliu: Jonuką, keturiolikos 
metu, ir Antanėli, dvylikos. 
Gyvenimas vargszes buvo la
bai vargingas, ir vos tik galė
davo ji iszsimaitinti su savo 
sūneliais. Bet pasidarė dar 
blogiau— užstojus žiemai varg 
tie apsirgo. Negalėdama pati 
nueiti in tniszka pasirinkti sza- 
kucziu, kad suszildžius savo 
menka grincziute, pasiszauke 
savo vyresniji sūneli ir tarė:

— Brangusai sūneli, szalta 
musu grincziute, asz negaliu 
nueiti in tniszka parinkti sza- 
keliu, tad paimkie rogutes ir 
bu Antanėliu nuvažiuokite in 
tniszka. Paklusnus Jonukas 
tuojau pasiėmė rogutes ir su 
Antanėliu iszvažiavo. Važiuo
jant pro bažnyczia Jonukas 
prabilo:

— Broleli, užeikime in baž
nyczia, sukalbėsime poterius 
už sveikata mamytes ir papra- 
szysime Dievulio, kad apsau
gotu mus nuo kokios nelaimes. 
Paliko vaikuczei prie szven- 
toriaus rogutes, o patis nuėjo 
bažnyczion ir suklaupė priesz 
altorių karsztai pasimeldė, 
paskun iszejo isz bažnyczios 
ir pasiėmė rogutes nuvažiavo 
miszkan.

Prisirinko szakucziu ir susi
krovė rogutesna rengiasi va
žiuoti namo, be ts taiga mato 
vilką, kuris tiesiai bego in Jo
nuką ir Antanėli. Nusigandę 
vaikucziai neturėjo ka daryti, 
nes mane, kad jau neiszbegsia 
isz vilko nasrų. Jonukas su
griebė tuojau kirvi ir pradėjo 
ginties, kiek tik galėdamas. 
Bet veltui. Inirszes vilkas kas 
kart labiaus užpuola nelai
minguos’us. Nusigandę vai
kucziai jau mane, kad vilkas 
juos sudraskys, bet staiga pa
mate ne toli saves atbėgau 
ežius du szuniu, kurie pamate 
vilką tuojau puolėsi. Suprato 
vilkas, kad jau jam gresia pa
vojus, pamėtė nelaiminguosius 
ir pradėjo bėgti. Bet pabėgė
jus keletą žingsniu pasigirdo 
szuvis. Nusigandę vaikucziai 
skubinosi važiuoti isz miszko. 
Važiuoaami pamate ne toli 
szauli, o prie jo gulėjo ir nu- 
szautas vilkas. Parvažiavę na
mo apsakė savo serganeziai 
mamytei, kas atsitiko kelionė
je. Iszklause visa tai mamyte 
ir su aszaromis tarė:

— Brangieji mano, jus Die
vas iszgelbejo, nes važiuodami 
in miszka užėjote bažnyczion 
pasimelsti, kad Dievas apsau
gotu nuo ne laimes. Tad vi
suomet, ar pradedant koki 
nors darba, ar rengiantis ke
lionėn, reikia praszyti Dievo 
pagialbos, kad saugotu nuo 
visokiu nelaimiu, nes ir pate 
Augszcziausiasai yra pasakęs: 
“Kas su manimi su tuo ir 
asz.” Iszklause vaikucziai ma
mytes kalbos, pabueziavo ran
ka ir prižadėjo visuomet kur- 
nors keliaujant praszyti Die
vo, kad saugotu nuo ne lai
miu.

Ar nori būtie no visu mi- 
letn.

Ne afr'adinekie klaidu.
Nesiginczik nuolatos, norint 

ir turėtum teisibe.
Nesikbusinek uždaug apie 

kitu reikalus, norint tai butu 
tavo prietelei.

Ne niekinkie to daigto kat
ro ne turi.

Ne mislik ir ne tikėk, jog 
kiti žmonis ant svieto ira lai 
mingesni už tave.

Ne tikėk visom piktibem. 
ka tau apie kitus pasakoje,

Ne paantrinek tuosus liežu
vius kurios girdejei, norint ir 
viena galėtu užimt.

Nesirodik svietui nuskuręs 
ir murzinas, mislidamas, jog 
tave ir teip visi pažinsta.

Ne niekinkie tavo darbinin
ku, arba menkesniu ir bied- 
niesniu žmonių už tave.

Nesipusk per virsz ir nesire- 
dik per virsz savo stono, ne
niekink biednesnius, usz save.

Niekados niekad— sziuksz- 
tu! neiszjuokinek kitu žmonių 
tikėjimą,

Mano motere paliko mone ir isz 
kelevo su Antanu Juozapaiczin 18 d. 
Septemberio, paimdama dali pinigu 
ir mergaite 4 m. senumo, su geltonais 
plaukais, motere turi geltonus plau
kais, 5 ir puses pėdu augszczio vy
ras apie 6 pėdu augsrozio vyras apie 
6 pėdu augszczio veidas sudžiūvęs 
linksmas ant sznektos paeina isz 
Kauno gub, Panevėžio pav. praszau 
kas juos patemys tegul duoda žine 
ant adreso: (f g o;)

Ant. Waywoda
Box 144 Coal Centre, Pa.

Mano pažinstamas Wladas Czesna- 
viozia pirmiaus gyveno Indianos stei- 
te dar nežino kur buna. Paeina isz 
Suvalkų gub. Seinų pav. Veseju 
gmino ir parapijos, Kokia 18 metu 
kaip amerike, Tegul atsiszaukia ant 
adreso: (jg oj)

Wm. Szapulis
607 W, Coal st. Shenandoah Pa.

Mano pusseseres Maryona ir Mag
de Balkavicziukes paeina isz Suval
kų gub., Starapoles pav. Klabiszko 
gmino, pirma gyveno apie Shenando 
ri o dabar nežinau kur jios paezios ar 
kas kitas praazau duot žine ant adre- 
so: (IC o,)

Ant. Žilinskas
Box 36 Wilgas Pa,

Mano draugas Vincentas Katilius 
ir Klemensas Stankus abudu paeina 
isz Kauno gub. Szauliu pav., Jonisz- 
kiopara.,11 m. kaip amerike jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso: (jg o;)

M. Szimkaitis
Box 23 Worham camps 

Chassell, Mich.

Reikalingi tris kriauezei prie vy 
riszku drabužu dirbimo žiponu kel
nių ir bruslotu užsteluojamu jagu 
kur randasi tegul kagreieziause ra- 
szo ant szio adreso: (gg o;)

W. Simanavioz
New Philadelphia, Pa.

Jonas Ambrose paeina isz Suvalkų 
gub. Starapoles pav. Weiveriu gmi
no Stakliszkiu para, jis pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

M. Wosilius
Box 278 Wilburton. Okla,

Mano brolis Antanas Kleiza girde 
jau kad gyvena ten kur apie Pitts' 
tona paeina isz Suvalkų gub, Garle- 
vos para. Tvarkiszkiu kaimo, jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso: (įg o;)

Miss Ag. Kleiziute
Box 107 Tolleston Ind.

Mano brolis Petras Dainauckas 3 
m. adgal gyveno Brooklyne o dabar | 
nežinau kur jis pats ar kas kitas1 
prasziu duot žine ant adreso;

Ant. Dainauskas
Pardee Pa.

Mano vyras Juozas Simanskas pir
miau gyveno Detroit Mich, isz tenai 
iszvaževo £in Cleveland, J Ohio, po 
adresu 2142 Oregon st. o dabar neži
nau kur jis pats ar kas kitas praszau 
atsiszaukt ant adreso:

Juze Sinauskiene
243 E. st. Detroit, Mich*

Mano szvogeris Antanas Butauc- 
kas du metai kaip isz lietuvos paeina 
isz Suvalkų gub. Vilkaviszkio pav. 
Virbalio miestelio, jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

Europe Scotland
Mr. Fr. Kilemaitis

145 Stoneyburn by Fauldhouse.

Mano sesuo Elzbieta Lapacziute 
paeina isz Suvalkų gub. Mariampo- 
les pav.. Szunskiu gmino Gižu para, 
12 m. kaip amerike pirmiau gyveno 
Brookline, o dabar nežinau kur gir
dėjau kad ženota su Petru Zukevi- 
cziu ji pati ar kas kitas praszau duot 
žine ant adreso:

Europe Scotland 
Jos. Lapata

123 Stoneyburn by Fauldhouse.

Klausikit jauni vaikinai.
Daug ira tokiu daigtu jauni 

vaikinai privalo neužmirszt. O 
kada apie tai turės pometije, 
tai visiems patinka.

Na vaikinai:
Nesiprieszikite vaikinams ir 

merginom mažesniem už jus.
Ne sėskite ant vigadliviau- 

sios vietos, tiktai ta vieta turi 
te pavest motinai savo, arba 
senesnem ipatom.

Ne užmirszkite jog motinos 
ciela savo givenina del vaiku 
paszvente ir del to turi visi 
motinas paguodot.

Brolis turi savo sesutes vi
same prigelbet.

Privalo kitus vaikus kalbint 
ant giaro, o ne ant pikto.

Privalo kožnas pasirūpint 
būtie džentelmenais namieje.

Privalo priesz motina nie
kame nesislept, visame užtilet, 
ar szlektai ar geri daro, o nie
kados priesz motina ne priva
lo meluot.

— Laikraszczei visi akvati 
na ant paezedumo. O brolei! 
jagu mes klausitume tojo bal
so ant nelaimes Lietuvei tiep 
negivens, ba mielina jog am 
žinai bus jaunais, jog nuolatos 
bus sveikais ir gales dirbt’ 
Atsiminkime apie ateite ir 
bukime paezedžeis.

Garsingas anglikoninis kal
bėtojas Spurgeyn teip del 
savo klausitoju kalbėjo 
davinėdamas rodą, idant 
galėtu dasigriebt gerbuvo-

— Didelis slaptibia gero p 
sisekimo ira proce.

— Prakaitas no kaktos yra 
vienatinia medega isz • kurios 
gali padaritie auksa.

— Kas nori euretie kiauszi- 
ni p-iukszczo, turi lipt in medi.

—• Kas nesisarmatina ne: 
sziot darbines kelnes ir su juo 
dusius darbužius, tas netrukus 
apsieis be juju

— Tikekite man; pirmiause 
ejnasi tiktai žingsnis po 
žingsniui; nes nuszokus viena 
szuoli nesistosi turtingu.

— Mažos žuveles ira gar
džios,ir maža nauda ira teipos 
— gi nauda.

— Jagu kas diena galuka 
siūlo pririszinesimej priej kito, 
galuko,tai per meta pasidaris 
labai ilgas siūlas.

-—Pirmiause reike vežlot kol 
pradedi ejtie, pirmiause ejtie, 
kol pradedi bėgt, o pirmiause, 
bėgt kol važiuojesi.

— Kupcziaut be piningu 
tai būdavot narna be medžiu 
kurt ugni be degucziu, degt 
žvake be knato.

— Reike kept duonele isz- 
tu miltu kokius turi, o jagu ne 
turi miltu tai ne kepk.

—Geriause būtie ilgiau gi- 
zelum, negu stengtis būtie mei 
sterili.

— Geriau saluna randavot 
negu imtie ant locnasties su 
mažais piningais.

—Geriaus turetie prastus 
rubus su pilnais kiszeneis au
šo negu szilkinius, su tusz- 
czeis kiszeneis.

Prekiste Kiauszineis.
Terp tauszka prekista kiau

szineis paskutiniuose metuose 
milžiniškai pakilo. Vienok 
būvis ant tojo tavoro nesusi 
mažina ne biski, nes kožna me 
ta kila del ūkininku toji pre
kiste turi daug ženklivumo o 
tai del to jog ne reike didelo 
kapitolo. Ant terp tautiszku 
krautuvių pristato kiausziniu 
daugiause Bosiję ir Austro— 
VVengrai, o sklipu daugiause 
reikalaujamo tojo tavoro ira 
Wokietije ir Angliję. Kone 
90$ kiausziniu sunadoje Di- 
deji Britanije atgabentu isz už 
rubežiaus. —kiauszinei buna 
pristatinti skrinese kuriose tai 
pinasi po 1440 sztuku. Preke 
kiausziniu Anglijoi paskuti 
niuose metuose, ne susimažino 
ant prekes. Kiauszinei atga 
benti in D. Britanije vasaros 
laike, ira pigesneis ant 3560$ 
In Wokietije pagal randavisz 
ka aprokavima, likos atgaben 
ta mete 1894, 796,091 centna- 
ru, vertes 68, 464, 000 markiu, 
o 1895 835, 650 centnaru, ver 
tęs 71, 866,000 markiu. Ge
riausiu davadu kaip greitai ki 
la prekiste kiauszineis, imsim 
ant paveizdos iszvežima kiau
sziniu isz Rosijos,.kurie mete 
1870 ne peraugeztino 11, 000, 
000 sztukiu, vertes 100, 000 
rubliu, o mete 1894 in 955, 
000000, vertes 15,485, 006 
rublu, o mete 1895 isznesze 1 
411 milijonu sztukiu, vertes 
ant 19,755,000 rubliu.Dau- 
giause gabena kiauszinius isz 
Rosijos in Austrije. o isz ten 
in Belgija, Angliję, Francje, 
Wokietije ir Holandije Kiek 
szituose metuose likos iszsiuns- 
ta to dane žine.

Biskuti apie moteris.

Didesne dalie moterių del to
ne ruko, ba laike rukimo turi 
tilet, o josos ne gali ne valan
dėlės tilet.

— Moteres liežuvis, tai jo
sios givibe, jau no užgimimo 
pradeda k] ibet, o nustoję, kaip 
numirszta-

— Motere apeiekarmalavus, 
sumurus ir suszvinkus, liginasi 
pavietrei.

— Grinczioje dūmai, kiau
ras stogas girtuokle ir nedora 
boba, tai jau grinczioje del vi
ro ne zobova.

— Kožnas jaunikis privalo 
Dievo melst, idant duotu gera 
motere usz paeze. Gera ir szva- 
ri motere del viro, tai ira di- 
džiauses skarbas!

— Ne kežna mergina, ka 
turi gražu veidą, turi ir grąže 
dusze.

— Jagu renkiesi paeze, tai 
žiurekie ant tėvu, jagu tėvai 
ira doraus givenimo, tai ir 
duktė bus gera motere, ba ko
kis medis tokie ir vaisis, kokie 
tėvai tokie Vaikai.

Prietare! turkinei.
Jautis ne jaueze sunkumo 

locnu ragu, ne pauksztis locnu 
sparnu.

— Kas bijo žvirblu, jogj jie 
daro ezkada, tegul miežiu ne 
seje.

— Szuo loja, o žmogus va- 
žuoja.

— Tiktai bueziuok taje ran
ka kurios niekas ne gali nu
kirst.

— Bukie nevalninku tojo, 
katras tave paguodoje, o ponu 
tojo kas tavim niekina.

— Kas vektuoja savo liežu
vio, tasai apsaugoja savo galya.

— Teisibe buna daliku tjie- 
apikantos — Teisibes niekas 
ne keneze. 4

— Gali valgit ir giart su 
prieteleis, nes nesusidet su jeis 
in kompanije.

— Kas mili malszuma, pri
valo būtie kureziu, neregiu ir 
nebilu.

— Du dinus ne iszlaikisi 
po pažaste.

— Motere susijudinus ne 
turi mieros kalboje.

— Kaip jau vežimas su
lūžta, tai kožnas rodo gera kė
lė.

— lszmintis nesivarto pū
kuose.

— Daugiau žmonių užmu- 
sza liežuvis, negu kardas.

— Viras ir motere dvi sal
džios truciznos.

— Giaras vinas ir giara a- 
rielka, gadina geriauses gal
vas.

Smulkmenos.
— Kalnas vulkano Meksi

ke turi augszczio 18,206 sieks
niu.

— Pirmutini kninga, katra 
buvo kaltinem literom isz ge
ležies padaritom atspaudinta, 
tai buvo biblije terp meto 
1450—1452.

— Suvieni. Valdibose Ame
rike ira suvirsz 50 visokiu 
slaptiniu draugijų su 70,000 
Lozu, kurios turi daugiau 5 
milijonus sąnariu.

— Hungarijoje ira gariniu 
2,209 o apie 16,000 vandeni
niu ir vėjiniu malunu-

— Kožna meta ant cielo 
svieto perkūnas užmusza 200 
žmonių.

— Isz visu naminiu žvėrių 
ilgiause gyvena asilas.

— Seniauses kepalėlis duo
nos randasi britiniam muzeum 
Londone. Toje duonele likos 
kepta penkeis szimtais metu 
priesz užginsima'Christuso, o 
da szedien grąžei iszrodo.

— Hercogoving ira senelis 
vadinamas Ejugias, turi szim- 
ta metu ir patomku isz saves 
turi 136.

— Suaugias slonius pakele- 
du tonus sunkenybes.Introligatorne.

APD1BBT0VE KNYGŲ.

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

Linksma Valanda, Dilgeles,
Bagis, Draugas, Tėvynė ir L t, 

Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso kasztus. Adresas:

Lithuanian Bindery, 
514 W. Spruce. Mabaooy City,

Taftas prie Panamos Iszkelmes.
Prezidentas Taftas iszkase su sidabriniu špatu pirmutinia 

žeme ant Panamos iszkelmes San Franciske. Garsinga dainore 
Mme. Nordica tame laike giedojo puikes giesmes.

Juostei
Jisai:—Tai tu esi eierata?

Ijje: — Teip, Motiejeli!
Jisai:— Tai-gi norėjau su 

tavim paezuotis, nes nežinau 
pas ka praszit tave usz paeze ?

Ijje :—U-gi gali pas mane 
paklaust.

Akivas židas.
Židas:— Ar girdi simai, visi 

vazoje ant apskutu ir Prenus 
sako kad ten sz. Ona eudauna 
Pasakikie man kas tai ira cu-

•das
Simas pagriebė žida už barz 

dos ir pradėjo gerai, pleszt 
klausdamas:— Ar jauti, žide 
kaip tave peszu?

2.— Uj.’tu juksas! kaip ne 
jaust, teip labai peszi!

S .Tai matai ir su eudu teip:
■—Jagu ne jaustum kaip 

peszu tai butu eudas.

— Kur strapaluoji Juozai?
— U—gi ejnu ant kapiniu, 

dažiuret kapo mano nabaszni 
kės.

— Nu gi kad tu girtas vos 
pavežtoji

Mat už givasties paezios 
nuolatos buvau girtas tai ir 
dabar del ijosos meiles turėjau 
kelis puskvatierkius iszsigiart 
O kad nuveitau ne pasigeriąs, 
ta ijje manias ne pažintu,ba 
manias blaivaus niekad ne bu
vo maezius.

390 Da,nu tiktai ,i?- Si ®SU NUSIUNTIMU jįj

Iždaveme Didele Kninga
Dainu susidedanti isz W

390 DAINU |

Knyga druezei susiūta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ka t?’ 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsit* Daineln, Vvį 

Per ciela meta ant visu dienvlu

“SAULE” f
Mahanoy City, Pa.

W. Rynkewiczius
-:NOTAR1USZA8:-

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

Oidžiause Lietuviszka Agentūra. Kantoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Ltnljw
Parduoda Szipkortes ant 
risokiu drueziausiu ir 
reriausiu Laivu, 
siuneziu Piningus in 

Visas Dalis Svieto
peieziause ir pigiauso. 
Visi tie kurie per mus 
iunte apie tai geria žino

Iszduoda Dostovieme 
tol tu ka nori savo dali 
Jatuvqjo kana pavesti.

Del Drangyscziu.-
Pristatau puikes Szarfaa 

Juostas, Kepuras, Karūna* 
Špilkas ir L L
Su kokiu nors reikąhi 
kas-link Szipkorcsiu, 
Piningus ir LL

pas mane • 
tekdag*

ĮA T į HI 1 Bell Telephone Dickinson 3757 w.1 I IF Dėl daktariškos rodos galima atsišauktivi • 11! 11 v 1(10 D IClllllU0 pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš- 
< , (j ku ir iš kitų Šteilų, taipgi Kanados.
f — Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —
Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo 

(miestavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The Neto York 
Post Graguate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra 

i ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
Į Dabar Įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name 
padirbo pui kią mcdikaliską kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap- 
tiekąsu geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisinga pagelba, iš

sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:
,,Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi 

nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus. 
' Daug daktaru atlankiau, bot nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos. 
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
„Šiuomi viešai išreiškiu sa

vo širdingą padėką Dr. Stan
kui už išgydymą nervų ligų 
ir sugrąžinimą vyriškumo, 
kuriu kiti daktarai atsisakė 
išgydyti. Ir visiems sušlap
tomis ligomis patariu kreip
eis pas dr. Ig. Stankų, o ne
pasigailėsite savo žygio.
A. Zmudzen, Salem, Mass..

Lietuviszka Agentūra
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

M. VARZINSKAS
Lietuviszkas Fotografistas

205 E. Centre St. Mahanoy City, 
----------o---------

Puikei ir pigei nutraukė visokesFotografijai 
Padaro Didelua Fotografijas isz mažių ir 
indeda in Reinius. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir Lt Parduoda visokes Kaimas 
Lietuvei su virsz-minelais reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Varžinska kuria padaro 
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti. 
Teipgi daro Fotograpijas ant Post-Karėsiu.

K NAUJA KNYGA 
•PO VAKDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

Yra tai praktiozniause Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius iaz Lietuvos 
gali in trumpa laika pats per 
save iszmokti Angelskai sriek 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druezei apdarita 
in Franouzini raudona audima 
ir kaaztuoje tiktai J ] e Kaaztus 
nusiuntimo mes apmokamo.

SAULE Mahanoy City

m,
it
a
m

Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolančius plaukus, prigialbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneziu padė
ka vonių. Iszsiuncziame dykai geras inform* 
sijas apie priežastis puolanczius plaukus Ir 
kaip tame užbėgti, adresavokytei

J.M.BruUza Ci: Miw Y«rkk Bmklra

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000 
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karoliaus VaiasziausNotariuszo už 
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg,?

prisiusime 40 skrinueziu tabako 4 gatunku už $6 ir jusu iszrinkta dovana.
Likusius $5.50 užmokėsit gavės tavora Kam tavoras nepatiks gali ja nejimti.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO J jDept. E115 E 7th. St; New York, N. Y

T) VTZ- A T fPirkyte už $6 00 vertes musu 
T-; . A 'žinomos tabakos del cigaretu
ir iszsirinkit sau dovana isz sekaneziu daiktu: 
Naujausia importuotas Fonografas sudidelia

nikeliuta dūda, kuris 
graina gereiiraiszkei 
visokias muzikes ir 
dainias. Kiekvienas 
Sali turėt savo name 
oncerta. 2.Geriausia 

Armonika vokitzko 
iszdirbimo su notom 
ir nurodimais. 3.- 
Puikius stalavas ni
kelinis laikrodis su 
muzike, kiekviena 
karta grajina 10 min 
utiu. LVyriszki arba 
moteriszki storai pa-

auksoti laikrodėliai. 5.-Stal- 
avi irankai gražioje dežuteje: 
6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli 
szauksztai, 6 maži, 1 peilis svie
stui ir ezauksztukas cukrui. 
Už musu dovana vien norime

kad pogarsintumeti mU‘u firma terp j ubu pažįstamų. 
Atsiusk mi ms ant rankos 50c. markėms, o mes jums

GARBUS DAKTARE: neiš
randu žodžiu padėkavojimu 
Tamistai už išgydymą skau 
dėjimo šonuose ir po širdies | 
gėlimo strėnų tr skausmin-' 
gųmėnesinių, kurių kiti vi-( 
si daktarai neapsiėmė gydy
ti. Bet Tamistos operacija 
kaip ranka atėmė kentėjimai 
nuo manęs. Ela Mažinacky ' 

1325 S. Front St., Phila. i 
'i John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: ,,Meilutis gydytojau.— Į Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau 

negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bot| 
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne- < 
reikalauju daktariškos pagolbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino i 
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių < 
Tamstoms už pigų ir greitą išgydymą.” p, .

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: 
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuoi 

\ visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankorį sifilį, užkiotėji- 
' m a ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi- • 

solcių spuogų, dedervinių ir slinkimą plauku“, galvos skaudėmą, širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias “nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sąna
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegot, ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų* 
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias motorų ligas 

' skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su ope-' 
' cija ruptura, apendositis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, i 

guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų 
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir 
gerklės. t.

DrI’oafcStal®,M.D.,122r!ree,’~
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare. 

Šventadieniaisnuo 1 iki 5 po piet. i

57 Pingree Si. Dr- Ig- Stankus.

BANKING HOUSE 
Kampas Reade Ulicze 

Telefonas: Warth 2822.

BISCHOFF’S
2S7 Broadway

A’ew York, M. Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in r/

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 184Sm

Szimtas Tukstaneziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta i° 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greicziausei. (rediszka kasė* 
Pinigus visu krasztu iszmainome pegal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivių visu Linijų in ir isz

Krajaus už pigiause prexe.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedalioje nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greicziausei, teismgiausei, ir 
pigiauseFgalite atlikti.

„Jus mane išgelbejote”!
taip rašo išgydyti žmonės, «kaip kiti dak
tarai ir visoki vaistai negalėjo išgydyti».

Aš AMBRAZEJUS STAKNEVIČE, prisiunčia Phlla- 
delphljos M. Klinikos gi aunam daktarui padekavonq už 
gerae liekarstas, kurios nustums nno manąs ligos akme
ni, ką slogino per kelis metus, nes pirmiau didžiausi 
akademčikai daktarai iš New Yorko gyds, o visi jie ne

galėjo pagelbsti, — o Phlladelphijos M. Klinika | trumpą laiką sveiku padarS ir tikiu bū
vi sveiku visada. Per tai žičyju Klinikai ilgo gyvavimo ir visiems lietuviams, kurie serga. 
<ad kreiptus | Phil. M. Kliniką, kuri tikrai gerai tarnauja ir sergantiems sugrąžina sveika
tą už ne brangiai. Ambr. STAKNEVIČE, Fulton County, Norris, Ill. Box 102.

GUODOTINAS DAKTARE: Sluoml danešu, kad dar nC pueąliekaratq nesuvartojau, 
o jau esu sveikas ir daugiau gydytis nereikalauju. Širdingai dėkavoju už gydymą ir labai 
geras liekarstas. Dabar dirbu matuose. Jurgis B a c e v lč e, Box 5, Rush Run, W.Va.

GOOD. PONE: ApturStas liekarstas suvartojau, —jos yra ląbal geros, nes nuo var. 
ginamos ligos galvos, krutinėję skaudojimo išgydo, ne? ant visos sistemos dabar jaučiuosi 
gerai sveikas, Esu labai dėkingas. Tony Mataškevlč,

117 Plumpton st Washington, Pa.

Labai daug padokavonlą už išgydymą nuo visokių ligų, Phllad. M. Klinikas turi kasdie
ną. Kaip kiti visokį daktarai neišgydo, tai šitas Klinika? ir tiems sugrąžina sveikatą. — be 
peilio, be pjaustymo, be operacijos, — vienok su tikroms, geroms liekarstoms, kurias tik 
gamta ir mokslas išduoda, kaip Amerikoj, taip ir iš Europos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KĄD 
TEISINGAI GALI BŪT IŠGYDYTU

nuo Įvairių ligų kaip slaptų, taip ir kitų, kurios užgula, kaip Iš viršaus taip 
ir viduriuose kūno, kaip Šviežiai užpuolančių taip Ir nuo apgenėjusių, kurion 
tik suteikia nesmagumą ir skaudėjimą, KAIP VYRU taip ir MOTERŲ nes
veikumus. BUSI IŠGYDYTAS, atsilankyk, o jei toli gyveni, tai aprašyk 
nesveikumus-ligą lietuviškoj kalboje, o apturėsi rodą, pagelbą ir tinkamai 
sutaisytas šviežias liekarstas iš geriausiji medikamentų, kurios gali išgydyti. 
NEAPSIRIK, NESUKLYSK, bet visada ateik, ar rašyk ant šito adreso :

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut Street Philadelphia. Pa.

VATA NTlfK- Nuo 10 lkl 4 p° P,et« NedOlioj nuo 10 iki 8. Vakaraie
v ūtarninke ir Subatoj nuo C iki 8 valandai.

UNION RATIONAL gANK.
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STO K $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Su v. Vali t. Randas turi mutu Banke sudėtu piningu.

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

Harrison Ball, Prezidentas. 9 ryte lyg 3 popiet.
F.J.Noonan, Vice-PrezidcntM. ...Subatomis...
W. H. Kohler Kaiįjeriu.



iva ana Siiitci ar Overkoti / P ill IHI Geriause pirkti pas
LDIIIIIII RYNKIEV1CZIA

P* RYNAI vilnonio ir kitokio materijolo 
|||| 'J geriausio dirbimo, pasiūti pagal 

naujausios mados. Visokiu koloriu ir 
prekių, yra isz ko pasirinkti.

jlK Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu 

ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepu- 
5^ ru, pirsztinu, marszkinu ir t.t. ir 1.1.

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ
233-235 W. Centre St. Mahanoy City

Žinios Vietines.
— Vela nužeminti Lietu

vei!
— Nesutikimas ardo vieką.
— Tas pasirodė laike rinki

mu.
— Lietuvei niekad nesu

lauks nieko jago laikysis su 
žalablekeis.

— Muso tautieczei Milauc- 
kas ir Mockaitis likos neisz- 
rinktais. Geda. O Demokratai 
ne iszrinko p. Lapinską. ,

■— Slavokiszka draugyste 
Szv. Stefono laikys dideli ba
lių Panedelio vakara ant Bocz- 
kaucku sales.

— Szeimina važuoja in Wes 
tus, todėl parduos naminius 
daigtus. Daigtai geram padė
jime. Atsiezaukyte tuojaus po 
No. 325 W. Mapel St. (gg °1)

— Kad nesirastu tiek fari- 
zeuszu terpo muso tai galėtu
mėm viską padarit, nes jago 
teip an£ toliaus elgsimės tai 
geriau padaritumet jago “go 
way back and sit down!”

— Skulkino pavieto virszi- 
ninkai likos konia visi iszrink 
ti ant Republikoniszko tikie- 
to.

— Parsiduoda namini daig 
tai, du peeziai, karpetai ir t. t. 
Viskas geram padėjime. Kas 
nupirks gal gauti ir stubas del 
gyvenimo, randa tik §9. Par- 
siduos ne brangiai ba locni- 
ninkas priverstas važuoti in 
Lietuva. Atsiezaukyte pas 
Ch. Fredžius, 29 E. Spruce 
St. (36 o?)

— Laike rinkimu pakylo 
kelos musztinee o tai žalable 
kei užklupdami ant Lietuviu 
už juju darbszavima. Nus
kriausti innesze skundus in 
Pottsville.

— Vienas isz kazoku vardu 
Keeley jodamas isz Pottevilles, 
nupuolė nog arklo arti kapi
niu. Arklis labai jin sumin
džiojo ir turėjo būti nugaben
tas in Aehlando ligonbute.
f Nedelos vakara, gyvento

jai nusistebėjo labai iezgirdia 
apie mirti vienos isz muso se
nos obivatelkos. Sztai su nu
liūdimų praneezam apie atsis
kyrimą isz muso pulko Mari
jonos Petrikienes, 45 metu se
numo, milema pati Juozo Pe
triko, kuri mirė po trumpai 
ligai. A. a. Marijona paėjo 
isz Skuikiu kaimo, Prienų pa
rapijos, pergyveno Amerike 
29 metus. Paliko dydeliam 
nuludime vyra Juozą, 4 vai
kus ir 4 mergaites: Martinas 
(kuris yra daktaru Philadelp- 
hioi) Motiejus, Jonas, Teodo
ras; Katre, Mare, Emilije ir 
Flore ucije tik vieno menesio 
senumo. Teip-gi tris brolus 
Amerike: Adomas New Phi- 
ladelphioi, Mikolas Donora ir 
Juozą Sondertown.

Laidotuves atsibuvo iszkil- 
mingai ketvergo ryta lietu- 
viezkoje bažnyczioje R. K. 
Szv. Juozapo, kuriom užsiėmė 
p. Traskauckas.

Lai silsisi a. a. Marijona 
amžinam pakajuje o tegul 
Dievas suramina likusius sie- 
ratukus ir nuludusi vyra.

Donom. Pa — Darbai po- 
valei eina dirba po 3 ir 4 die- 

, iiijs aut nedėlios, i.-z kitur pr; 
buvusiam darbas sunku gput.

— Oras gražus per. Visu 
Szv. sniegas pasirodė.

— Lietuviu pusėtinas bure 
lis, ir visi sutikime gyvena.

— Parafijos reikalai gerai 
stovi. Liet, am. klubas teipos- 
gi gerai užsilaiko.

Kenosha. Wis— Darbai 
eina vidutiniezkai.

— Lietuviu didelis, būrelis, 
isz tu visokiu atsiranda, daugu 
mas in geryma labai palinkę, 
p. Taradaika su Baltruviene 
labai reikalingi del nekuriu.

GRINA TEISYBE.

Mahanojaus gyventoje! 
apie szita gerai žino.

— Motiejus Blažis, būda
mas per devinis metus palici- 
jantu del Lentz & Co. Park 
Place, nupirko saluna po No. 
338 W. Centre uliczios.

— Žinunai pranaezauje buk 
turėsim ilga ir szalta žiema 
isz ko pasirodo jog kasiklos 
dirbs gerai nes virszininkai ka 
siklu teip pranaszauje.

f Seredoje atsiskyrė su 
sziuom svietu Petras Labutis 
55 njėtu senumo, gyvenantis 
po No. 609 W. Centre uliczios. 
Pergyveno Amerike 16 metu, 
paliko paezia, tris dukters ir 
tris sūnūs ir viena broli ir se- 
sere Lietuvoje. Paėjo isz Du- 
miszkiu kajmo, Prienų para
pijos, Suvalkų gub. Laidotu
ves atsibus subato, kuriom už- 
siyma p. Traskauckas.

— K. Goldmanas (dzūkelis 
isz Punsko) pastanavijo iszpar 
duoti visus moteriszkus apredi 
mus ka dar turi savo krome, 
už tai kad ju daugiaus nelai
kys, pardavinės vien tik virisz 
kas drapanas. Dabar motere 
les turite gera proga pirkti apsi 
redimus už labai pigias pre 
kės. Jisai iszparduos visokius 
andarokus, visokiu trumpu ir 
ilgu kotu, Kailiniu nog §1 ir 
daugiaus, jekes nog 39^ vyr 
sziaus, gorsetu ir visokiu kito 
kiu apsiredimu. Szitas pardavi 
mas tesis kolei viskas nebus 
iszparduota. Todėl naudokytes 
isz progos ir ateikyte kolei yra 
isz ko pasirinkti. Neužmirszki 
tenumaro200—202 W. Centre 
st. Kaip iszparduosiu szita ta
vora tai daugiaus moteriszku 
apsiredimu nepardavinesiu; 
pardavinesiu vien tik viriszkas 
drapanas ir apsiredimus .(’j ’i)

- Simonas Milauckas nog 632 W 
Mahanoy ui., pristato in namus 
anglius, krausto naminius daigtus, 
tun gera arkli ir bogie del pasamdimo. 
Savo darba atlieka atsakaneziai ir 
teisingai. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkytes pas jin o busite užganedyti.

Seelyville, Ind — Darbai 
suvi-ai sustojo, tik vienas szap 
tas dirba, o kiti stovi ir nežine 
kada pradės.

— Lietuviu pusėtinas bure 
lis, ir visi sutikime gyvem, 
tik nekurioms moterėlėms p. 
Baltruviene labai reikalinga, 
ba, jau per daug isztvirko.

-j- 30 d. Spalio sziu m. po 
ilga ir sunkė liga atsiskyrė 
su szuom svietu szv. at. Anti
nas Ramanauckas; a.a. Antanas 
paėjo isz Suvalkų gub., Ma
riam poles pa v. Kvietiszkiu 
gmino, Nortelo kaimo, pergy
veno ant szios aszaru pakalnes 
39 m., amerike pergyveno apie 
11 m., szv. at. Antanas paliko 
dideleme nubudime pacze ir 
du vaikuczius viena 5 m. o 
antras 5 menesiu ir broli Ado
ma kuris gyvena Shenandori.

Szv. at. Antanas buvo doras 
žmogus, ir likosi palaidotas su 
visom bažnytinėm apeigom,
ld. Lapkryczio ant airisziu ka 
piniu Brazi], Tad. Lai buna 
jam lengva szioi svetima žeme
le.

Winter Park, Fla.— Szi 
tas miestelis raudasi labai pui 
ki ii aplinkinei, oras sveikas, 
žiemos suvis teip kaip ir ne 
buna, darbai pradėjo geriau 
pasigerint Prie rinkimo po 
maranezu (orandžiu) randasi 
darbo del vyru ir moterių ir 
galima uždirbti nog §2 lig 
§3.50 ant dienos. Bet isz Lie 
tu-’iu tai asz esmių tik vienas 
ir man labai czionais nobodu. 
Geistau idant daugiau in ežio 
nais pribūtu muso broliu ant 
apsigyvenimo arba apsisedimo 
ant ukiu, nes žeme galima pi 
gei pirkti ant lengvu iszligu. 
Jago katras geistu daugiau ži 
noti apie czionaitinia aplinki
ne tai maloningai atraszysiu 
kožnam, jago raszis ant szio 
adreso: Jos. Kane Winters 
Park, Fla.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

SHENANDOAH, PA.
— Adomas Bielakas 17 me

tu senumo, likos perszautas 
per savo drauga Juozą Da
nauską szuvis pataikė in koja 
ir kaip rodos taji sanari dak
tarai turės nupjaut.

— Pana Veronika Kazake- 
vicziute likos paženklinta pir- 
mutinia pagialbininke nurse 
bjure iszdalinimo vaistu del 
ligoniu ant džiovos.

— Piuszas Birsztonas likos 
iszrinktas ant skvajerio dydu- 
mu balsu už Ramonaiti. lie
tuvei usz tai pasirodė vyrais.

Springfield, 111 — Kasi
kiu darbai ejna blogai darbi
ninkai jago nepaperka boso 
tai ir darbo neaplaiko ir turi 
su ezeimyna bada kenst. Bose- 
lei daugiausia ryje seile ant 
patogiu muso Lietuviu kurios 
privalo saugotis tokiu praga
riniu szarku o vyrai tokius ne
privalo ne in namus vestis, 
nes po tam graudintus!.

Raportas Pagelbincs Sau- 
jungos del Emigrantu.
Philadelphios Pagelbinias 

Sąjungos del Lietuviu Emi
grantu raportas ka Sąjungą 
nuveikė per menesi rugsėjo 
del pagelbėjimo atkelaujan- 
cziu Lietuviu Emigrantu.

Ona Miesczionaitiene su ke- 
tureis vaikais važevo prie vyro 
vaikai apsirgo valdžia norėjo 
vaikus atiduote in ligonbuti. 
Per storone Sąjungos neatiduo 
ti in ligonbuti bet likos iszleis- 
ti ant adreso tėvo Jurgis Mies- 
czionaitis Box 38 Bentleywille 
Washington County Pa. Wa- 
lerija Butenaicziute likos su
laikyta del negero adreso, per 
storone Sąjungos brolis atras
tas ir atiduota broliui adresas 
J. Butėnas Box 221 Sumpson 
Pa.

Juozapas Palaikis ir Marijo 
na Palaikinte važevo pas gimi 
nias in kita miestą, kadangi 
norėjo pasiliktie Philadelphi 
joi. Su pagelba Sąjungos likos 
iszleisti prie brolio J. Palaikis 
9 Packer Place, Phila., Pa. 
Antanas Paulikis ir Magdele- 
na Walutaite likos sulaikyti, 
Sąjungą turėjo pasirenczyte 
nes kitaip valdžia butu siuntu 
si atgal adresas Box 87 Hains 
port Burlington County N.J. 
Vincas Markeviczius sergantis 
ant akiu, per storone Sąjungos 
neiszsiunstas atgal nes daduoti 
pinigai del iszsigydimo adre
sas Box 99 Minersville, Pa.

Tas raportas parodo visiem, 
kad Sąjungą veikia brangu 
darba ir kad tas užmanymas 
yra reikalingas del visu Lietu 
viu, nes tai yra vienas isz di 
džiausiu veikimu. Deltogi bu 
tu reikalinga kad ir isztolimes 
niu krasztu. Lietuviai Suvie 
nytu Valstijų Amerikoi prisi 
dietų prie Philadelphijos pa 
gelbimas Sąjungos del Lietu 
viu Emigrantu.
Sekr. Protek. Jonas A. Seb a.

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

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

VISOS

Užpraszom visos Moterie kurios geidže 
pasilikt ‘Sveikos ir Drūtos” piloo<|givybes 
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvo j au
ti i stoję, pribirtu pas mane ir pamatitu ka 
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo 
irti t moteriszku nesmng.mu. Jaigu jautiesi 
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribtik 
be jokios abejones.

MOTERYS

Tokie dali kai yra per svarbus ant atyde- 
jitno ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte 
geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gau. 
tumete namie no savo daktaro.

Dl Alex. O’Malley
158 So. Washington St., 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama 
ir susirasz’jma.

26 Metas Senas Laikrasztis

** Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju 

ant viso loto po, nby' 604.. 6()6l 
West Center ulyczios. -Dašiži- 
nokyte ant įdrėho:

Thomas Haughney ' 
1 12 E. Mah. St.

Mahanoy City. Pr

Naujas Audėjus.
Audžia visokes karpytas 

pagal ,naujausia būda. Preke 
30^ už mąstą. Darbas gvaran., 
tytas. (to Dec. 28).

, J. Sch<-rer
Šzapas 48 N. Main st.

Arba 624 E. Mahanoy St 
Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo.
Parsiduoda sztoras labai 

žioi vietoi užgyventas per 
m. terp lietuviu parsiduos
gei iszpriežasties nesveikata, 
kas nori pirkt tegul raszo ant 
szio adreso;

į (>, Z- Urnikiene
, ,į 1311 S. Front St.

I ASiKiu.i i - Philadelphia, Pa.

gra
15 
pi-

Gera “praperte” ant par
davimo Frackville, ra.

Namas turintis 8 kambarius 
jetovintis aut loto 250 pėdu plo 
ežio per 130 pėdu ilgio su 
'dviemstvartais ir vežimu. Skle 
pe randasi “baileris” del ap- 
szildimo viso namo 5 minutas 
'nog dipo. Darželije randasi 
daugel vaisingu medžiu’ Atsi- 
įszaukyte pas locninka, Charles 
'Lockett, Frackville, Pa. arba 
F. W. Boczkowski Mahanoy 
City, Pa. - (fgųj •})

Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
AIM/ savo Namus ar Faima te- 

gnl atsiszaukia pašinai)*- 
* >r^ej*n‘,arrau atvaduoja 
,!a®n,ane *sz V’9U szaip 
Vneiikos ir Kanados. 
Fai mos Mass., ir Conn, 
steituo-e vra geriausio 

už tai kad randasi daugybe fabriku. Groma- 
tas piaszau raszyti lietuviukai ar lenkiukai. 
J.F Richard. 140 Maple St.. Holyoke. Mass.
n 75 GD!Ih

VIENYBE LIETUVNINKU t
C/OB LAD I
Szi ta> Z i egore 11 s ti Ktal S i. / 51 
GrlnaB am**rikoniszko p'idirninio. l’irkei pad .- 

ifz vyrszine nžBukom&a i
u. efutomas. 2vtu gvarmtyt ie Siuncziam per c.o 
d $3 75. Jaigu nenatink . neimk, l'rl-iuak $1.7; 
BUgroniatt o gausi pulku tiedu dykai ir zlegoreli 
siusi-n paeztu Viena ziegorell dykai jaigu pirk-i 
b už $22.5o. Sakyk ar viriszk i ar moteriezk.
Peters Co. Dept.12. Chicago, I’ll. (“J“”)

Iszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y.
“Vienybe Lietnvninka” didelftV 
formato 12 pualapu, talpina moksli- 
szkusstraipnius ,eiles, feljetonus naji* 
jausiąs žinias isz visos pasaulės, 
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir 
paezios LietlIVOS savu korespondentu 
‘‘Vienybe Lietuvninku” buvę 
visu pirmeiviszku organizacijų organų 
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Szimet 10d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei- 
dome dideli žingeidu Jubilejini 
numeri, kuris liks tik istoriszku 
atminimu, nes pirmas da Lietuviszka 
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant 
metu užsimokės $2. gaus ta numeri, 
kaipo dovanų.

Metams : 4 $2.00. 
Pusei Metu $1.00. 
Užrubežin $3.00.

“VIENYBES
LIETUVNINKU”

Prenumerata
Užsiraszyti galima visada
- - ■ —- ■ V ■— 

Kas nori gaut tik 
JUBILEJINI NUMERI 

prisiusk 10c. markėmis, o tuoj gausi 
Paprasta numeri peržiurejiraui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “VIENYBE LIETUVNINKU” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laį^zku pinigai) 
ant vardo leidėjo szituom adresu

J. J. PAUKSZTIS & CO, 
120-124 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.

Balius!
Parengė dideli balių dr’ste. 

L.K. Keistuczio isz Virden, 
I’ll. 18 d. November 1911m. 
už praezom visus lietuvius ir 
lietuvaites ant to puikaus pasi 
linksminimo, muzikantai pir 
mos klasos resz puikius szio 
kius, prasidės nog 7 vai. vaka 
re ir trauksis lig ritu.

Inžanga vyrams 25^ mote 
rims ir merginoms dykai, 
praszo visus.

Komitetas.

Už

amine Mokykla 
tika Angliszkoa kalbos be 
ntojo (apdaryta) S1.00. 
Drangas arba kaip mokintis 

yti ir raszyti be moki. 15c. 
: Budas mokintis raszyti be 
ntojo - - 10c.
itika iszmokinimui rokundu 
(veikslais (apdaryta) 35c. 
igus siuskit per Money-Order.
P. Mikolainis

S2. New York, N. Y.

390Dainu tiktai u* Si feCUU 8U NUSIUNTIMU VI
'a) Iždaveme Didele Kninga 
® Dainu susidedanti isz 
į 390 DAINU £

te

Knyga druezei susiūta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainu isz visu užkaboriu ka Kj 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite<>yiresit‘» Dainelu, uS 
per ciela meta ant visu dienelu

% “SAULE”
S Mahanoy City, Pa.

0B

B

B

RAGAZINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis 
Ragažinskas pargabeno visokiu 

gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu. 
Arako, Kimelio. Dziniu ir t. t. 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio 

Duokyte dabar orderi o bus jumb 
pristatyta in namus.

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

Seinpelius siuneziu už 
18c. SI 50 vertes.

Kas prisiuns 18^ markėm 
uždengimui persiuntimo leszu, 
tas aplaikys 3 auksuotas mo- 
teriezka, ir 3 vyriszkas špil
kas, 12 atvyru laiszkeliu su 
paveikslais perstatanti mies
tus, upes, gires, kalnus ir t. t. 
teip-gi turiu atviruku tinka
mu siusti draugam ir milemom 
ir t. t. kalėdų ir nauju metu 
laike, tuzinas 10^ < 
§1 00. Reikalaujam 
adresavokit sziteip.

L. J. Gechus, 
Box 382 Vai c >ver,

300 už 
agentu 
(86 oi)

Wash

Naudokitės isz progos!
Naujei iszspaudiutos gro 

matoma raszyt popieros su pas 
veikinimais ant szv. Kalėdų 
ir Nauju Metu tuzinas 2.i^ 
tiktais lig Nauju Metu.

Kas pirks drukavojama ma 
ezina už §1.00 tai tas gaus 
altorėli dovanu, o jagu pri- 
eiusit §1.25 tai gausit maszi- 
nele del drukavojimo groma- 
tu ir argeleka raszteli ant cie 
lu metu ateinantis kožna me
nesi turi 32 puslapiu, ant rei 
kalo indek už 2c. marke. Ad- 
resavokite sziteip:

Jos. Russell, 
Box 236 N. Adams, Mass.

Geriausias Lietuviszkas
Sziauczius ir Czeveriku Sztorai.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne 

preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku 
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku. 
Geriausius skurinius ir guminius darbinius 
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius 
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai 
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. 
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite 
užganėdinti ir suezedinsite piningus.

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
feltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir 
'antaplu ir per szita menesi parduosiu už 

labai pigia preke. Neeikyte passvetimtau 
tezius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 W. Centre UL, 

Mahanoy City, Penna.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS
BNKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis 
del tavęs.
Surplus ir Kapitolas Stakas yra 33 procento 
sudėtu piningu.
Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal 
padaryti pininga ir prietelius per sudėjimą 
piningus in szita banka.
Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada 
tokia diena kad tau padarys giaro.

D. M. GRAHAM, Prezidentai.
C.L. ADAMS, Vice-Prezidentas.

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

...DIRDKT0RIAI... 
W RYNKIEWICZ 
C. F.KAIER.

T. F. FLANAGAN.

A. DANISZEWICZ.
J. HORNSBY.

' L. ECKERT.

M. GAVULA.
W. I. MILES.

MOTERIŲ SIUTAI IR KOTAI
Szitas yra sztoras kur geriausia pirkti Siutus ir Kotus. 
Neapsigaušyte jaigu pas mus pirksite.
Ceikis yra grinas vilnonis. Darbas kageriausias ir 
pasiūti pagal naujausia mada. Mes gvarantinam 
kožna Siutą ir Kotą ka parduodame.

Galima pirkti puiku Siutą už §12 ir §15.
Ateikyte pamatyti.

1 I I I /\ rs.1 Mahanoy City, Shenandoah 
kj k—I I INI 1 j]į Carmel, Landsfbrd.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.

S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu 
pradedant nuo $1.<K) ir už nudėtu* pas mu> 
Idnigns mokam -1-ta procento, pnskaitani 
:as 3 menesiai. Sinncziain pinigus in visai 

dalis svieto, greit ir pigei parduodam 
laivakortes ant viu linijų ir gvležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanado*. Iszdirbanr. 
visokios ruszies Kejentalnns Dokumentus b 
vedam prova*> senam krajn . Ke eireln^ 
kanceiarijayra red >ma pe* valdiszka notaru 
J. G. M lia icka. UžKvieczhim lietuvius ii 
Lietuvaites kreiptisorie mus ir pavest mum- 
jusu bankinius veikai-s o per-itikrisit, kad 
viskas kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bu* išpildyta greit ir teisyogai. Pinigu* 
siiinczant paczed .mni in Banku, arba Muff
in Lietuva, galima siu<t Paežio Monej 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe1 
Express Money Orderi.

Rusiszkai Amerikonišzka Linija.
Vienatine be persėdimo Linija tarpe Amerikos ir liusijos. 
8J dienu in Roterdama 11 į dienu in Liepoja

11’ S45 smulkesniu žinių kreipkitės in musui ' ^J^a $^>3.
„ L Agentus ir ceniraliszka kontora. J ,, ’ ‘

A. E. Johnson & Co.,(Ge«r«l Pusenger Agt..) 27 Broadway, New York, N. Y.

NAUJAS RUDENINIS TAVORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome vitus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose varge) 
galima rasti. Szitas Ta voras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
Jekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga 
del apredimo Moterių, M erginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu 
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur. 
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

Pas mus dirba Lietuvaites.

MS I 122 p.
keletą

NO. 6.
Visam

Nusipirkite sau 
Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Are.

Naujausi aprasziniai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro 
visokias odines ligas, plauku puolimą 
ir užsisaugima nežuli papuczkas, 
pleiskanas ir kitas panaszas ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Veiname del norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikima 
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke 
yra 20o 50c ir Si ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriams apgavėjams daktarams in- 
mokate po keletą desetku doleriu už 
neiszgydima. Naudokytes greitai isz 
szitos progos. Raszykite tuojaus ant 
adreso:

J. M. Brundza and Co.
106 Sta. W. Brooklyn. N. Y.

Teisinga K ra utie, nes tikras Lietuvis užlaiko 
Malonus Viengencziai:

Turiu sau už garbe praneszti jums 
kad, užlaikau krautuve su daugybe 
visokiu tavoro. Pas mane galima 
gauti naujausios mados Laikrodėliu, 
• Žiedu, Kryželiu, Armo

nikų, Skripku visokiu 
Mužikalisku 1 nstrume- 
tu,Britvu, drukuojamu 
Maszinukiu, Albomu 
Potogaafijt ms laikitie 
Istoriszku ir Malda 
kningu, visokiu popieru 
Gromatoms rasziti su 

pasiskaitymais ir dainomis su 
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinai už 
SI Perkupcziams 1,000 už$6 Magisz 
kos Kazyres S3- Jai norietumete 
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- 
skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame 
telpasi daugybe naudingu daiktu.

Maloniesite kreipkties su sziokais 
pirkimais ant szio adreso:

W. WAIDELIS
112 Grand Street: - - Brooklyn N Y.

FR. STRAWINSKAS
Lietuviszka Krautuve 

...Vyno, Likeru, Areilkos ir Alaui...
Atraszykyt man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
tavora pigiau ne kaip kitur.

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

Pittsburg, Pa• -QT AON

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS' 

202 Troy St. Dayton, O.

Vienatine Lietuviszka 
Agentūra Amerikoje.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greieziaueiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tik'etus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva 
Laivakorte pas mane yra labai pigios. 
Mano agentūra yra po kaucija 1(1 
tukstaneziu doleriu, Ohijos Steito. 
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte 
in gromata 2c, marke ant atsakymo.

Ka užjiima pardavinėjimu visokiu 
bižniu kokiu tik randasi Paaekmin 
gai savo darba atliekame. Jaigu nori 
savo bizni parduoti tai kreipkitės pas 
mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui 
patarnaujame dykai. Jaigu mislini- 
nate pirkiti Farma arba Namus krei
pkytes pas mus asabiszkai arba per 
grom.ta. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir 
mažių už labai pigia preke.

Adresavokite

A. K. Abraitis & Co.
...REAL ESTATE...

137 N. I3tt. St., Philadelphia, Pa.

Nemokėk dykai §10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apeer 

gate liga, tai eikite pas savo: 
miesto daktara.

Jaigu turi dantų gėlimą: kor 
nūs ant kojų, tai gausi po 5f! 
gyduole. Jaigu nepagelbetu 
bus sugražinti piningai. Teip 
gi iszsius placzes informacijas 
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir 
nupuczkave veidai. Tukstan- 
ezei dekavoja už dyka rodą. 
Raszyk tuojaus ant adreso:

Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

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

Garsiu Lietuvlszku-Lenkiszku Vaistu.

Kiekvienas Lietuv.szkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu H 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad musu 
taut'eczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuvi.-zkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame. i

------ ■ —■ X —
Egiutero No.l...............................25c.
Egiutero No. 2...............................50c.
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............... ..............35c.
Meszkos Most is............................. 25c.
Trejanka...............................  25c.
Limmeutas vaikams ................... 25c. 9
Gyduoles nuo Kosulio ................25c. H
Liepiu Baisumas ................ 25c. I
Aniy-Laksou del vaiku ............25c. H
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.

’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu......................... 25c.
Cguiatraukis...............
Skilvio Laszai...................... ..25c.
Uyd. užlaikimui Viduriavimo ir

Kruvinosios............................ 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo.......... 50c.
vi liteliai apstabdymui Galvos 

skaudėjimo............................ 10c.
Laszai uuo Dantų.......................  10c.
Muštis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų.......................................... 25c.
< relezmis «udrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto................. 15c.
Gyd. nuo Grippo.....................$1.25.
Plauku apsaug-'tojas................... 50c.
Muilas del Plauku..................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................. 35c.
Rožes Balsamas........................... 25c.
Kinder Balsamas.........................25c.
Bobriaus Laszai.......................... 50c.
Szveluiutojas................................ 35c.
Kraujo valytojas...................... $2.00.
Nervu Ramintojas...................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus.......................... $1.25.
Pleisteris ( Kasztavolo)...............25c.
Pamada Plaukams......................25c.
Gy<l. uuo skaudėjimo Ausise......25c.
Gyduoles nuo Riemens....... .........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu........15c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........... .............. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelna; skausmo ir skarbutis $1.25. 
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $200.
Gyd. nuo Dedervines...............$200.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

.25c.

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes

Už kompanijų preke ant 
ir greieziausiu Laivu, 
visokius Dokumentus ir 
per Konsuli. Duodu 
visokiuose reikaluose.

J. Kazlauckas 
73 West St. New York, N.Y.

geriausiu 
Pardarau 

paliudyju 
patarimus

W. TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

La;<1 ja Kūnus Nuairusin Pasamdo 
Rygiuus ir \ ežimi.d del Pai-ivažinąj mo 

Krausto Daigtus ir l L
Viską atlieka k& užgeria use ir pnikianse. 
Su vir-z minėtais reikalais kreipkitės pa> 
;in o busite visame užganėdintais.
520 IV. Centre St. MahanoyCity.

BTOld PATARIMAI 
visu! Šeimynai randasi musų No. 3 kutulioge. 
Jame telpa aprašymai suvirti 200 ligų, vyrų, mote
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jas 
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokius gyduolei 
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jus gauti. Mu
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki SI.0C Telpa 
paveikslai ir pnkės yvalrių kvepenčių ir gydan 
Šių muilų, Perfumų, Elektro-gydančių aparatų,

Roberinių ISdlrblmų, Painų, Štukų. Brukuojamų 
Marinėlių, Armonikų Koncertinų, Britvų. Pavln- 
Eevonlų ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra 
vardp. adresų ir keletu markių apturės musų No. 3 
katallogų dykai. Rašyk šendien, o už keletos die
nų šita naudinga knyga bus tavo namuose.

JOHN'S SUPPLY HOUSE > 
UJ4-2JJ8 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. IL1

Kataliogas Dykai! i
Puikiausių ir geriausių\A r mon ik ų. I 

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

I Užsakymus išpildo teisingai, greitai iri 
saugiai per express^ ar pačtų. Pasiusk 
savo aiškų adresą ir pačto marką, o Katalio- Į 
gą gausit dykail Rašykit šendi, adresuojant;

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

lęjjBT NEDELL 
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