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KAS GIRDĖT?
Suvieniti Steitai jau ne turi 

47 steitus, nes 48, ba ne senei 
prisidėjo kitas ateitas (guber
nija) New Meksiko.
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I Kiekvienas Lietu, takas Sncraihs I 
.1 leipgi jrivalo užlaikyti visada nusa I
II puikias Lietuvisikaš Gyduola savo I
I bfioniwe ant pardavimo, kad moša ■ 
;1 tautiečiai reikalaudami galtW tuš- I 
ji pirkti ir nereikalautu išduoti | 
,1 piningus dovanai kokiems ton apga- ’
II vikams tose apielinkeee. stoniniai
I rašykite pareikalaudami tos gydno- 

— ,1 les, nes geras uždarbis; pardaiyte
« 1 musu tyras Lietumku Gydsolea, 

1 kurias mes gvarantuojiae.

Egiutero No.l.................... -...25c.
Egmtero No.2..........
ZmŲčcmik.........15c, 50c ir |1. (i
Gumbo Lasai—.......... Si
Meszkos Mastis.............. «....&
Trejanka......................... ...... Sc.
Linimeutasvaikams ..............«&.
Gvduolea nuo Kosulio..........
Lepiu Riks him.......... ........ 25c

i Anty-taksai del vaiki 
Viltelis i nikams nuo Emielii.25c

’’ nuo Kirmėlių del savi guan 35c 
Vanduo nuo Akiu....-............ .25c.

I Igniatraukū... 
Skilvio Lasui.
Gyd. užlaikimui Viduri arimo ir 

Kravinosios.....—............75c.
‘Ūkine’ arba griRamatynno |3.50. 
Gyd. dėl nemilimo Pilvo.........60c.
Milteliai apstabdyuiui Galvos 

skaudėjimo..........-..... —
Lasai nuo Danu.........* —
Moslis nuo gėdino ir prakaiurimo 

Kojų.............. . ........
Geležinis sudretintojas sveikatos 50c 
Vaistas nuo Papauto......—....15c
Gvd. nuo Grippo.:..........
Plauku apsaugotoje. 
Muilas dėl Plauku....
Milteliai ano K e peno. 
Rožes Balsams.........
Kinder Balsams......
Bobriaus Lasai........
Szvelniniėjas..............
Kraujo valytojas—.
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Civilizavotas svietas inirszo 
aut eztamo afrikonu kuris pa- 
sikelias sut-me portugaliszkus 
virszininkus ir iszkepe gyvais! 
Oj tie laukinei Afrikonai! O 
ar svietas jau užmirszo ka Por
tugalai darydavo su taiseis In- 
dijonais Brazilijoi, kuriuos gy. 
vars kepe idant isz ju iszgaut 
slaptybe kur randasi auksas 
ir sidabras!— Ar-gi jau svie
tas užmirszo apie baisės kau
kes kokias uždavinėjo ant af- 
rikoniszku murinu nevalninku 
apszviesti 
Juk dabar 
moka už 
bes.

portugalieczei.... 
tasai sztamas atsi 

papildytas bjaury-

Katrie ne užsimokėjo už 
“Saule” ant ežio meto, tegul 
maloningai atnaujina prenu
merata, kad galėtume perkelt 
in nauja kninga. Ne daug to
kiu turime bet ne norėtume ir 
del tuju sulaikyt.

Giaro ant svieto ne yra. 
Spendže vieni ant kitu. Spen- 
dže saviezkei ant saviszkiu, 
nes jagu atsiranda terp dva
sišku, jago kassa duobeles po 
kojų savo konfratu, tai jau 
sudna diena artinasi! Ne dyvai 
juk ir terp Apasztalu buvo 
"fTWoszius, katras Vieszpati
Jezusa valdžei iždave.

Tankiause už padaryta ge- 
radejiste piktu užsimoka. To 
datyre jau ne vienas. Ne vie
nas priglaudže koki nepažins- 
tama žalti, aprėdo, priszere ir 
da darba parūpina. Tas užsi
moka tuom, jog prie pirmuti
nes geresnes progos, apiplesze 
savo geradeju,— iszpleszda- 
mas skrineles burdingieriu isz- 
bega ant sausu balu. O ar ma
žai atsiranda terp dvasiszku, 
jog del savo geradeju kurie 
priglaudę ir prigialbejo pa
baigt mokslą, ka nobjauriause 
užsimoka 1

Bjaure paveizda duoda, 
Norint nobažnu nuduoda!

Sunku isz juodo balta padarit, 
Sunku del visu akis uždarit.
Tai ne kri kszczioniszkai, 

Tai ne katalikiszkai!

Už 47 dolerius Jonas Dan
ton, kanadietis, isz Aurora, 
1’11. iszpilde puiku parodima 
ir laižybas laimėjo. Bego jisai 
nuogas per uliezes miesto dy- 
deliam szaltije per visa mile.... 
Daug moterių teip gi prisi- 
žiūrinėjo tam regėjimui.... 
Po lenktiniu viena isz ju už
klausė:

— Ar tamistai ne buvo 
ezalta ?

— O ar tamisteles veidelis 
ir ezaltas?

— Veidas tai kas kito, es- 
mu papratus prie to.

— Supraski tamistele, jog 
aez turiu veidą ant viso kū
no,— atsiliepe kanadietis ir 
sužėrės 47 dolerius dingo.

Tankei klabiname apie rei
kalą iszemimo nmerikoniszku 
ukesiszku popieru del muso 
lietuviezku tautiecziu o tada 
susidrutintumeme politikoj vi
sur. Jau tik paežiam steite 
Pennsylvanijoj randasi in 8,- 
000 musu tautiecziu kurie dir
ba kastklosia neturėdami tie
sos balsavime! Kokia tai butu 
drutybe laike balsavimo! 
Stengkites aplaikyt kanoskait- 
lingiaueia amerikoniezkas po- 
pieras.

Nepaprastas susimuszimas trūkio.
St Peters, Mo. ejnantis trūkis arti stacijos apleido sztangas 

ir iszsirito prie stacijos sunaikindamas jia ant szmoteliu. Toje 
nelaimėje likos pažeista 32 pasažierei, bet ant gilukio nieko 
ne užmusze.

Kiek Amerikas padirba tavoro ir kiek žmonių jin 
dirba,

Washington, D. C.— Pagal cenzuso bjura, tai Amerike 
likos uždirbta per metus sekanti tavorai ii kiek žmonių turė
jo užsiėmimo prie jiu iszdirbimo. Ir teip:
Muilo ant $11,358,000 kuri padirbo 18,064 darbininku
Duonos 396,865,000 1L H 117,340
Tabako 416,695,000 H 108,005 f,

Plunksnų, žiedu 29,981.000 >» H 11,063 1,

Apredalu 384,752,000 n )» 172,539 H

Fonografu 11,726,000 n 5,926 n

Gazo 166,814,000 »» 50,730 n

Dinamito ir t. t. 40,140,000 JV H 7,037 H

Vežimu, rogių 159,898,000 L’ H 76,631 n

Automobilu 249,202,000 jV »> 84,964 M

Pianu, ir t. t. 89,790,000 H 41,585 J)
Ledu 42,953,000 J* 20 041 • i

Visokiu stiklu 92,095,000 D 72,486 n

Czeveriku, ir tt. 512,798,000 J 214,085 v

Elek, aparatu 1,003,000 Jt H 11 644 »!

Elektri. lampu 12,839,000 v H 8,428 M

Pancziaku ir t.t. 200,143,000 41 H 136,008 J)

Nog Naujo Meto pribuna 
del “Saules” ir “Linksmos 
Valandos” daugybe nauju 
skaitytoju. Isz to galima su
prast, jog žmonelei ymasi prie 
skaitimo. O gal tiktai “Sau
le” turi taji giluki, jog žmo
nelei teip pamėgo skaityti.— 
O velei ne padyvas, 24 metai 
kaip iszejtineje be pertraukos 
o iszejtine del žmonių davadnu 
ne del bizunu/ Szendien “Sau
le” tarpsta kanopuikiause ir 
turi daugiause užsimokėjusiu 
skaitytoju, o skaitytoju da
vadnu ir iszmintingu žmonių.

Žinios isz Vatikano (Rimo) 
paduoda, buk brevijorines 
maldos (ant kuriu kunygai 
meldžesi) ant kožnos dienos 
bus ženkli vai sumažintos, o 
ypatingai Nedėlios diena mal
dos bus sutrumpintos ant 266 
ejluczin, o kas dienines ant 
tiek kad brevijoras bus sutrum 
pintas ant vienos treczios da
lies.

Vienas isz lietuviszku “inti- 
Ilgintu” kuris skaito tik pirm- 
ejviszkus laikraezezius pri
siuntė Jaiszka pas savo drau
gą, geisdamas jiam parodyt 
kiek iszmoko isz tu laikrasz- 
cziu. Gromata buvo teip sura- 
szyta:

“Alano sekulys sėdėjo ant 
sedoklio valgindamas se- 
mensike pakol jiam suskau
dėjo sedene. Sekulys būda
mas savodiszko sanprotavi- 
mo, pradėjo virt saguone su 
sakantu pridėjo saldynes o 
supratęs kad salstelėta, su
lesė viską.”

Draugas perskaitęs toki 
laiszka nuėjo in karezema ir 
pasigėrė isz piktumo kerszin- 
damas iezmuszimo dantų savo 
draugui jago pas jin kada at
silankytu.

O kad milijonierium ne ga
lima pastoti isz teisingo dar 
bo in tai tikyme labai. Sudru- 
tina muso tikėjimą czikaginis 
milijonieris, kuris laikrasztije 
“Tribune” apraszineje kokiu 
budu galima greitai dastoti 
milijonus. Isz jojo apraszimo 
galima suprast, jog receptas 
ant surinkimo milijonu yra 
“Pleszki nog tu, nog katrų 
gali, kur gali ir kaip gali ir 
garsei rėk apie savo dorybia 
kada savo artima apvogineji”..

Isz visu szaliu Ameriko ap- 
laikome gromatas nog muso 
paguodotu skaitytoju su pa- 
dekavonems už puiku “Sau
les” Kalendori ir laikraszti. 
Kožuas skaitytojas stengėsi 
visom pajėgom prisiunst kaipo 
dovana nauja skaitytoju. Lai 
Dievas szimtaropai užmoka 
kožnam už jojo szirdingus ve- 
linimus ir platinima “Saules.”

Yra manomai buk užilgio 
bus iszkeltas ant dinsto bisku- 
po Filadelfijos diecezijoi mon- 
signoris John J. McCart ant 
vietos buvusio biekuvo x*ren- 
dergasto kuris pasiliko arcibis 
kupu. Teip-gi Filadelfijos die 
cezije padalys ant dvieju — ba 
dai mieste Redinge bus kita, 
nes jau nog keliu metu apie 
tai apsvarstineja.

Ani salos Kubos vela verda 
neužganadimas. Kariumenes 
partije nori apimt visus randa- 
viezkus nredus kas prieszinaei 
instatoms. Jago Kubanai ne 
apsimalszys, tai gaus gerai per 
stdinia nog Dėdės Šamo, kuris 
parengė vaiska ant nukeliavi- 
mo in Kuba.

Ne tankei duodasi girdėt 
idant dvasiszkieje paliepinetu 
vaikams skaityt laikraszczius 
o ypatingai biskupas, kaip tai 
padare ana nedelia Lažnyezio- 
je laike pamokslo biskupas 
Rhinelander protestonu epis 
kupolu bažnyczioje. Birkupas 
ragino vaikus idant skaityti 
visokius laikraszczius nes tai 
geriausia mokslaine, bet su 
tuom persergejimu idant skai
tytojai patis apsvarstytu ka 
turi skaityt— atskirt giara 
nog blogo.

“Kas po kuom duobeles ka
da, pats in jia inpuola.” Tasai 
priežodis iszsipilde Newarke, 
N. J. Szeszi valkatos turėjo 
szuni, kuris su jiais adbuvine- 
jo kelones o kuris valkatoms 
teip dagriso, jog nutarė nog 
jo atsikratyt. Pririszo szmota 
dinamito ant szuns uodegos ir 
uždege pradėjo nog jo bėgt, 
o szuo paskui juos. Valkatos 
iaz baimes pasislėpė in apleista 
narna, nes szuo buvo užpakali 
jiu. Dinamitas truko; isz szuns 
nieko nepasiliko o penki val
katos teip-gi dingo; tik vienas 
pasiliko gyvu kuris pranesze 
policijai apie taji atsitikima.

ISZ AMERIKOS.
Krokodilus suede 

jaunavedžius.
Pecos Springs, Tex. — Jau 

na porele turtingu amerikonu 
kurie iszvažiavo ant svodbines 
keliones pribuvo in czionais ir 
apsistojo vienoje puikioje ap
linkinėje prie upies, gyvenda
mi audeklinėje budikeje. Pra- 
ejta diena užsigeidė su valtele' 
pasivažinet ant upes. Sztai isz 
gylumos iszplauke keli milži- 
niszki krokodylei, apvertė luo 
tele ir abudu suede. Pravar
des nelaimingos poros nedaži- 
nota.

Tėvas pakorė duktere.
Winwood, Pa. — Oran Da

vis 74 metu senumo, sirgda
mas ir žinodamas buk neilgai 
turi gyventi, padare iszpažini- 
ma priesz smert, buk 18 metu 
adgalos pakorė savo locna- 
duktere Elena 35 metu senu
mo, kuri buvo pas jin kaipo 
gaspadine namo. Viena diena 
likos surasta negyva kabanti 
nog virves. Tėvas tame laike 
tvirtino, buk tai ji pati pasi
korė, bet dabar, kada suprato 
jog reikes stot priesz augsz- 
cziausia sudžia, prisipažino. In 
kėlės valandas mirė.
Galėjimas vyro su paeze.

Oak, Gal. — Vyras ir mote- 
re Juan ir Marcele Quadrista 
turėjo galėjimą terp saves. Ji- 
je paėmė britva o jisai pagrie
bė ilga mėsini peili. Teip gale 
josi per 20 minutu ant galo vy 
ras su peilu perdure moterei 
szirdi. Vyras žudintojas da po 
smert nupjovė moterei galva 
ir inmete in kiaulu tvarta,
Ar tai pasiutėlis, 

ar kvailis.
Philadelphia, Pa. — Kokis 

tai Lenkas, aplaike gromata 
nog savo senos motinėlės isz te 
vynes kurioje buvo plotkele 
su gerais velinimais nog moti
nos de) sūnelio Amerike. Ta
sai pasiutėlis atpleszias groma
ta važiuodamas stritkariu, isze 
me plotkeli prie daugeli va- 
žuojaneziu, padėjo po.... se- 
dynia, o kada tasai suszilo fe
nais prilipo, isz ko svetimtau- 
czei turėjo gana juoku. Pasiu 
telis iszlipo isz karuko juokda 
maeis isz tokiu szposu.

Nepasigailėjo savo 
milijonu.

Chicago. — Suvirszum du 
milijonus paliko savo testa-

Ar daug tokiu tėvu 
raudasi?

Wilkes. Barre, Pa. — Jonas 
Kovalauckas. gyvenantis 
Brookside pasirodė niekiausiu 
lutverimu kaip isz sekanezio 
atsitikimo skaitytojai dasipras- 
Mažas jojo sūnelis czedino per 
visus metus aplaikytus centus 
n blekinia banka ir tokiu bū

du užsiezedino keturis dole
rius. l uošius piningus vaikine 
lis norėjo apverst ant nupirki
mo motinėlei dovanu ant Kale 
du. Tėvas žinodamas apie už-
< zedinta “turtą” vaikinelo, isz
< me isz bankos ir pragėrė kar- 
tzemosia o sugrižias girtas na- 
,5on smaugdavo ir apdaužyda
vo gerai paeze. Palicije aresz- 
tavojo nelaba.'” — Ar-gi 
tai ne liu<y<'i'+fi kat^. girtuok- 
listes? n<l e!A į

Policijautas patarnavo 
prie Misziu.

Trenten, N. J.— Szv. P. 
Marijos R. K. katedroje kada 
kuningas iszejo ant Misziu szv. 
pasirodė kad vaikas ka pri- 
tarnauje prie Misziu szv. ne 
atėjo. Tame laik radosi baž
nyczioje palieijantas Kucher 
su mandiera o matydamas kad 
nesiranda kam patarnaut ku- 
ningui prie altoriaus, nuėjo 
pats patarnaut. Būdamas jau
nu vaikinu, tarnavo prie Mi
sziu ir dabar nesigede patar
naut kuningui. Žmonis bazny- 
czioje labai nusistebėjo regė
dami palicijanta su mandiera 
prie altoriaus.

Nelaimes Pennsylvanljol.
Harrisburg, Pa. — Kningos 

geležkelio komissijos parodo 
buk mete 1911 steite Pennsyl 
vanijos likos užmusztos 1114 
ypatos o 844 pažeido ant gari
niu geležkeliu, 193 likos už- 
muszta o 3752 pažeista ant uli 
cziniu geležkeliu. Praejtam 
mete ne tiek buvo nelaimiu 
ant geležkeliu kiek 1910 mete.

Uždraus nemoraliszkus 
szokius

Wilkes. Barre, Pa. — Majo 
ras miesto Jonas Kosak kuris 
geidže idant mieste nesirastu 
jokiu papiktinimu, uždraudė 
tomis dienomis laikyti nemora 
liszkus szokius vadinamus 
“Turkey Trot ir Grizzly Bear” 
(kurku ir meszkos szokius). 
Majorui Kosakui prigialbsti ta 
me gerai velijenezios ypatos vi 
šokiu iszpažinimu.

ATSAKYMAI
— Blakiuj isz Waterbures- 

Pagal tavo gromatos tuojaus 
supratome kad esi didele asi

Dvi dideles ugnes.
New York. — Seredos 

nakti ugnis pasirodė Terminai 
Storage Co. kureme turėjo 
sukrovė daugybe tavoro Wana 
maker ir Gimbel Bros kompa
nijos. Ugnis sunaikino visa 
krautuve padaridama bledes 
ant $1, 250, 000, Tris ugnage- 
sei likos pažeistais.

— In kėlės valandas po 
tam ugnis pasirodė name 
Knickebocker Trust Co. ant 
Broadway uliezioa. Bledes 
padare ant $25,000.
Valakas naudoja bagnletus 

aut stralkierlu.
Lawrence, Mass. — Asztuo 

nios kompanijos steitines mili 
cijos pribuvo apmalszyt czio- 
naitinius straikierius.

Suvirszum 15, 000 tuks- 
taneziu darbininku straikuoje 
audinycziosia. Laike sumiszi- 
mo policije turėjo naudoti 
bagnietus ant iszvaikinimo 
straikieriu keli likos pažeisti.

Muso velinimu yra, idant 
Lietuvei nesikisztu už daug in 
maiszaczius, nes tuom tik dau
giau save nužemins, o teip 
sudės visa kalte ant foreigne 
riu.

ISZ VISU SZALIU.

mente ant milaszirdingu uždė
jimu mirusia milijonieris R c- 
hard T, Crane isz savo turto 
kuris isznesza 10 milijonu do
leriu. Viena milijoną paliko 
del suszelpimo savo (---- -—
ku laike ligos ir pažeidimo, kad nepadavei savo varda ir 
viena milijoną paliko del pri- adreea o ta syk butume tau pri 
glaudimo eierateliu ir naszliu siuntė gyduoles nog blakių 
ir 1.1. (ta lig* ant kurios sergi.)

la paliko j line blake ir gerai kad paša 
darbiniu-'kiai isz kur paeini. Tik gaila

I. . .1 ha — — .1 ——... l nA —— — .J.'ln

Tarnaite uždare kūdiki 
geležinėje kasoje.

Berlinas. — Trijų metu dūk 
riuke tūlo mėsininko siautė 
pakajuje, kurame stovėjo gele 
žinia bankas nog piningu. Tar
naite gazdino kudyki jog už
darys jia in geležine ezepa, o 
kada mergaite isz tikrųjų insis 
praude in viduri szepos, tar
naite nudavė jog uždarys du
ris o cze ieztikruju duris 
užsirakino.

Tarnaite pradėjo szaukt 
pagialbs persigandus; nes bu
vo užtrenkus szepa, kuri pati 
užsidarė o savininkas szepos 
kuris turėjo raktus nog szepos 
kurio nusidavė ant piet in 
tolima dali miesto. Mergina 
tuojaus paszauke sliesori isz 
netolimo fabriko geležiniu 
szepu, nes szepos ne galėjo 
atidaryt, nes turėjo painia 
kombinacije. Kudykis ant 
szauksmo tėvo atsakinėjo, bet 
nepoilgam visai aptilo iszgreže 
szepoje kėlės skyles o tuom 
kart turėjo kuom kudykis 
kvėpuot. Ant galo sugrįžo pa- 
suntinus, kuri bnvo nnsunte 
raktus ir szepa atidarė. Mer
gaite jau buvo be mirties, 
nes per darbszavima gydintoju 
ne trukus atsipeikėjo.
Apgavikas “kunygas” 

apgavo Popiežių ir 
kardinolus.

Rimas. — Givvan Batira 
Gindri, kuris nudavinejo per 
kelolika metu kunygu, likos 
aresztavotu ozonais už apgavis 
ta. Yra jisai žinomas kaipo 
monsignoras de Savigny, ku- 
ningaikeztis Belmonto. Prisi 
pažino policijei, buk apgavo 
fiati Popiežių, daugeli kardino 
u ir sąnarius karaliszkos 

gimines suvirszum ant $200.- 
000, — ne tik ka nudavinejo 
kunygu bet ir atkalbėdavo mi 
szes.

Palieję jiu reikalauje 
Francuzijoi, Vokietijoj ir 
Austrijoi kur persists tirtėjo 
save kaipo siuntiniu Popiežaus 
apgaudamas kuningus ir dau
geli diplomatu.
Kiniszkl revolucijonlerei.

Peking, Kinai. — Du karei 
vei likos užmuszti o 17 pažeido 
per trūkimą dinamitines bom
bos, kuria mete tris revolucijo 
nierei ant karėtos kuningaik- 
yuan Sks-kai kada tasai aplei 
dinejo oieoriszka palociu. 
Bomba truko 20 pėdu nog 
karietos ir tokiu budu yuan 
iszsisaugoje mirties. Revolurijo 
nierei liko* «uymti.

Anglijos karatus ir karaliene ant indiszko sosto
po karunacijei.

Milijonai kaziru.
Berlinas. — Mete 1910 dvi- 

deszimts tris fabrikai kaziru 
iezmusze per metus 6,279,941 
pakelis kaziru o iszsiunte in 
užrubeži 1,015,632 pakelu. 
Atrado senovlszkas užlie- 

kas.
Berlinas. — “Beri Tage- 

blatt” danesza, buk ant kares 
lauko po Tripolu artimoje 
Ainzara, kuri užėmė Italu 
vaiskas likos surastigriuvesiose 
rimiszko maldnamio. Viduri 
rado teip žmogiszku kaulu, 
daug senu piningu rimiszku 
nog laiko Septimiuszo Sewero 
ir visokiu naminiu iszdirbimu.į

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

Už slaptinga mokinimą.
Vilnius.— “Pristovas” Szyr 

vinskas, pribuvo in kaimeli 
Miezunis, kur atidengė “slapta 
mokykla”, paėmė daugel lietu 
viszku maldaknygių lietuvisz- 
koje kalboje, kėlės lenkiszkas, 
6 kaliniorius, kelis numarus 
“Vilties ir Szaltinio” ir kėlės 
kningutes apie blaivybia. Li
kos aresztavota ir iszvežta mer 
gaite, kuria apskundė už mo
kinimą vaiku.

— Kaime Kurilnosia palici 
Tris užmuszti per bombas, je teip-gi padare krata ir 

Viednius, Austrije. — Ban- aresztavojo mergaite už moki- 
da Bulgaru mete kėlės dinami- 'nima vaiku, norints vaiku ne 

1 rado, paėmė lietuviszka ir 
lenkiszka maldakninge, kelia 
mumarus “Spindulio”, no- 

1 rints jame nieko nesirado prie 
szais cenzūra.

Motinžudinsta. 1
Kaime Pinszkine, guberni

joj jaroslavskoi, Sergiuszas Mi 
zulinąs, nužudė savo 65 meti- 
ne motina, lezgama sūnūs su
daužė galva senukei su szmotu 
geležies o po tam užsmaugė. 
Žudintojas paėmė motinai 
3000 rubliu. Ne gana to — už 
smaugė savo aeztuoniu metu 
sūneli. Papildęs teip žverisz- 
kas žudinstas, Mizulinas pabė
go su arkleis in szali Jaroslavo

Szventvagysta.
Petrokovas. — In bažnyczia 

Dominikonu
Mostkovskos insigavo vagis 
sumuszdamas vargszu dėžutė 
kopliezioi. Tame laike inejo 
vietinis kun. Lipinskas. Vagis 
matydamas kuninga pradėjo 
bėgt. Bažnytini tarnai pradėjo 
vytie ir suėmė jin aresztavojo. 
Pasirodė, jog tai senas prasi
žengėlis kuris buvo nubaustas 
prie sunkaus darbo ir isz kals 
jimo buvo pabegias.
Kupczes gyvųjų ta voru.
Tamoszave likos aresztavo- 

tos dvi židelkos, kuriuos pri
buvo isz Ameriko kalbint jau
nas mergaites ant iszkeliavimo 
in Amerika ant vedimo paleis- 
tuvingo gyvenimo. Aresztavo- 
tas židelkas paleido po kauei- 
je nes tuojaus prasiszalino su 
viena auka in kitas vietas jesz 
koti merginu. Palicije jiu jesi 
ko.

tines bombas in mynia susirin- 1 
kušiu gyventoju Zilkovoje ne 
toli Uskubo europiszkoi 
Turkijoi užmuszdami tris ypa. | 
tas o pažeido 22. Szeszis pikta-. 
darius aresztavojo.

Nelaime liejlnesia-
Duisberg Vokietije.— Lie- 

jinesia gelež ies czionais atsi- 
tiko’rtelaime. Vienas isz furnj- 
su” truko užmuszdamas asz- 
tuonis darbininkus o in dvi- 
deszimts baisei likos apdegin
tais karszta geleže.

Trumpi Telegramai.
§ S. Bethlehem, Pa.— Ug 

nis kone visiszkai sunaikino 
dirbtuve Austin Knilting Co. 
ir du kitus namus padarida- 
mas bledes ant $100,000.

§ Summit Hill, Pa.— Hen- 
McCaven, zakristijonas"•y

Szv. Juozupo bažnyczios, sude 
ge savo name kurie likos su- 
naikytas per Ugne.

§ Prentice, Wis.— Du vai
kai ir tris mergaites sudege 
deganeziam name kada tėvai 
John Deering buvo iezeja in 
bažnyczia.

— Naujam aprinktas ame- 
rikoniszkas kardinolas Forley, 
sugrįžo isz Rymo in New Yor- 
ka Seredoj 1:20 ad. popiet. 
Pasitiko ji labai iszkelmingai 
tukstanezei žmonių.

— Dalhart, Tex.— Septi
mos ypatos suezalo ant smert 
Oklahomoje o visa szeimyna 
susidedanti isz penkių ypatų 
suezalo ant farmos ne toli Gny 
myn.

§ Sziomis dienomis Seinuo 
se mirė kunigas Kanauninkas 
V. Senkevioaius.

prie uliezios
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Mano vyras Viktoras Ambrazaitis, 
kurio paveiksią ežia parodo, paliko 
mane ir iszbego nežine ku-. Girde 
jau kad iszvažiavo in Lietuva in Su
valkų gub. Jaigu kas apie ji žino te
gul duoda man žinia. Teipgi per-

Mano brolis Antanas A astmas 
paeina isz Kauno gub, Raseinių pav. 
Tauragės volos., 20 m. kaip amerike 
pirmiau gyveno Chicago, o dabar ne
žinau kur jis pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso:

V. Austiniute
128 Manton st. Philadelphia Pa.

Anierikonines merguczes.
Juozas: — Ar gal tave 

Onute palidet namon?
Ona: — O gal pas tave Juo 

zuti areziau ?

Kol vyras i bobos ne suvaldys, 
Ta0ezara,j, kvaili“,

— Mano pone! — pertrau
ki grafiene trecziu kartu — vis 
kas ira galemu, ko unaras ir 
privalumas ne draudže o pri
valumui ira daritie ta ka una- 
ras ir drąsą liepe. Jus, mano 
ponai, palaikote ta usz užemi 
nima juso unaro, jagu ant ju- 
so turto atima jums ne kūrės 
privilijes ir turite drąsą reika
laut usz tai atliginimo. Nes 
kad uszstot usz savo viena bro 
Ii, ka norėjo. Tevinia isz sve
timos tironibes — isz francu- 
zinio dispotizmo atluosuot, to 
jus ne laikote usz privaluma 
savo unaro, ant to ne turite 
drąsos, ir sziezion ne iszsiduo- 
da del jus panaszi žmoniszka 
pagialba. Dėkui jumis da kar 
ta už juso jausla.

— Ejksz, mano kūdikėli, 
mano biednas Karolukai, eisi 
va pas tęva. Tu da ne moki 
prisiekt; nes asz. laike kada 
jis tave laikis glebije ir pasku 
tini karta prie szirdies pris
paus, asz usz tave sudesu pri- 
siega, jog ejsi tėvo pėdoms, 
jog kaip jis miles taje žeme 
ant kurios užgimei ir viską 
del josos paszvensi.— Ponai 
iszejo.

— Tai ira nelaiminga mote 
re, reike del josos daug dova 
not — kalbėjo Don Silva in 
savo draugus, judindamas pe- 
ežeis. Vienas isz jiojo draugu 
da drueziau sudrėbėjo.

— Ne užmirszkime apie tai 
— tari — brangus brolei— 
jog ijeje ne paeina isz muso 
domo.

— Tėvas josos buvo tiktai 
perdetiniu girriu, paantrino 
antras draugas Don Gonzales 
ne paemi jaje pagal savo gimi 
ma.

Petrai kelkis! vagis in stuba ineigavo, 
Žinai, privalumu yra tavo, 

Vagi suymt, gerai apdaužyti, 
Ir laukan per duris iszvaryti.

Petras liampa in ranka pagriebė, 
Kaip matai tuojaus užžiebė,

Bet ant nelaimes ant vinutes atsistojo, 
Vagies nesugavo, per nakti dejavo.

—Kur vagis?

' II.
Sunkus Kėlės.

Grafieni Gonzale vaiksztine 
jo greitai po pakaju. Buvo su 
eirupinus, nes ne del to, idant 
nelaimingam padėjime atakuo
tu del josos drąsos ant to isz- 
pildinimo ka pastanavijo; 
ipacz, no senei jau buvo savo 
mieri apmislinus, — o narsi jo 
sos szirdis ne galėjo apsimal- 
szint isz nekantribes, idant ka- 
greieziause iszpildint, nes pasi 
rengimai ne buvo da pabaigti 
ir da ko turėjo laukt. Laukt, 
kada duszioje verda nerimas 
tis apie givaste brangiausios 
esibes, kada czion kožna valan 
da brangi, o viena valanda ga
li sprenst apie givaste arba 
smerti milemiausio viro ? Kas 
do baisi del moteries kanke!

Buvo jau gerai po piet, kad 
sztai atsidaro dūręs ir žmogus 
senivo amžiaus inejo in paka
ju. Isz pirmutinio dirstelėjimo 
iszrodi ant tarno; ant doraus 
jiojo veido buvo žimus isztiki- 
mas ir teisingumas prie po
nios, nes stovėjo priesz jaje tie 
sei ir drasei in akis žiurėjo, tai 
ne iszrodi ant paprasto tarno. 
Žmogus teip drūtai sutvertas 
galėjo tiktai užaugt girroje, ba 
norint buvo senivas, bet drū
tas ir skabrus.

Tėvas grafienes buvo kara- 
liszku perdetiniu ant girriu, 
(nadliesnu), tasai senas žmogus 
turėjo būtie sargu girrios, ku
ris prie josos turėjo pasenst, o 
velei prisiriszias prie jaunos, 
ponios, kuria ant savo ranku 
isznesziojo, ne norėjo josos ap
leist nelaimėje. Grafieni dirs
telėjo ant jiojo, pilna laukimo. 
Veidas jiojo apreiszkinejo sza- 
le nuludimo ir vilti.

— Na kaip ten, mano Joki- 
mai, ar atneszi geras naujenas?

— Teip mislinų, dauggale 
poni. Karietos laukia ant tam 
tikru vietų.

— Juk tris, ar teip?
— Teip ira: vienas stovi 

apie deszimts minutu kelo už 
miestije girrioje, antras apie 
mile kelo, freezes velei apie 
mile tolau.

— O važniezioa, ai tiktai 
pataikis vienas pas antra ?

— Viską jiemis ajszkei ap
sakiau; ne gali paklist. Ant 
galo asz viską prižiuresu.

— O kaip persigaus per ru- 
bsži?

— Atradau takia vieta, kur 
rubežie ne ira sergejemas.

— Ne radai niekur nieko
aoil orėto?

— Niekur; nieko o nieko 
ne dasipranta.

— Gerai — o per tai 
deszimta vakare.

— Apie puse deszimts 
viskas parengta.

— Tai ir eisime; — tu
su mumis, Jokimai, ejdamas 
insižiuresi gerai miestui.

Paemi szalika ant kaklo ir i 
skribele, paezauki tarnaite ir 
vaikus isz kito pakejelo ir ėjo. 
Pirmiause ėjo grafieni, laikida 
ma už rankos penk-metini vai 
kiuka, paskui tarnaite su kudi 
kiu, paskiause senas Jokimas. 
Buvo tai del juju kėlės labai 
sunkus, koki kadai motere su 
vaikais gali atlikt. Nes ėjo in 
kalėjimą, kur buvo patalpin
tas viras tosios moteres, apsu- 
ditas ant smert per nukirtima. 
Rito anksti jiji žudis, per ka 
turi givasties vos dvileka adi- 
nu. Pati ėjo pas jin, idant su 
juom atsisveikint ant visados; 
atvedi jiam vaikus, kuruos ke
tino pamatit ir prispaust prie 
szirdies paskutini karta.

Buvo ižbliszkus, kaip smer- 
tis; — rodos ne turėjo ne laszo 
kraujo savije; — vienok ėjo 
nesisvarstidama, iszdidžei tie- 
siok, kokia karalieni. O ar ne 
turėjo tiesu didžiuotis? Juk jo 
sos pats buvo nusidejelu tik 
tai pagal tebirias tiekas, kureis 
priverstinai primeti. Akiveiz- 
do Iszpanu, akiveizdo savo tau 
tiecziu, buvo žmogum unaro, 
kurie ka turėjo brangiausio, 
visas paeiszventi del Tevines,

Katrie pasiszvencze del labo 
Tevines ir už jaje numirszta, 
stojesi garsingu ateiteje.

O sarmata amžina, del iszpa 
niniu sudžiu ka atsidavia sve 
timam dispotui iždavi ant 
smert savo broli! O buvo juju 
daugelis— tokiu nusižeminusiu 
reikalu. Gilukis juju, jog isto 
riję ne užraszi jiuju.pravar 
džiu ant amžinos neezlovęs.

Nelaiminga motere ėjo su 
pakelta galva. Žinojo jog jo 
sioe viras su ligia narsa, su ko 
ke pasiszventi, dalaikis lig pa 
baigai. Ar turėjo jau apeileist 
ir suvis ant d vases nupult? 
Ar turėjo jiam paskutinėje va 
landoje givaste apkartint, at 
naujint jame sopuli duszios ? 
O paskui apart atsisveikinimo 
paskutinio da turėjo kitoki 
mieri: norėjo jiam pasznabždet 
žodeli vilties iszsiluosavimo. 
Nes, ar valos iszkalbet — ar 
tai viskas pasiseks? Ant pa- 
czios tos mieles, jog tas gali 
nepasisekt, net visos gislos 
pastiro, varginanti nerimastis 
apėmė josios szirdi, pasviioir 
vos ne pargriuvo nes drūtas 
noras atėjo ir tuojaus susilaikė 
vakaras užeitinejo. Cielam 

i mieste buvo sujudimas. Baisus 
i regėjimas, vadinamos teisingis 
i tęs visus užiminėjo, nevet ir 
i tada, kada buvo žudintas di 

džiauses nusidėjėlis, o oze keti 
. no būtie žudintas tas, ka norė

jo iszluosuot Tevine isz francu 
. zines tironibes; kuris usz tai 

no audžiu likos apkaltinta ir 
už iždaveje Tevines likosi pa 
laikitas: viras paczem drutu 
me, augszto gimimo, narsus ir 
didelo budo.

Akivu daugibe pribuvo isz 
arti ir toli ir kriuszosi ant 
ulieziu miesto. Per juju viduri

Vyrai uždarbi praleidineje, 
O moterėles ant szilkiniu dre- 

siu iždavineje, 
Skribliu brangu užsideda, 

Mielina, jog teip bus visada. 
Oj, oj! dirstelekite in miestus, 

Filadelfije ir kitus.
Tenais proto daugiau turi, 
Ant dydelu paredu ne žiuri. 

Priesz ka czion dabintis, 
Priesz ka czion pūstis?

Skarmalu brangiu ant saves 
ne kabink, ■

Tiktai savo protą dabink, 
Ir žioti suvaidink!

Ar ejnate melstis in bažny- 
czia?

Ne! Ejnate tycze.
Kad savo nauja drese parodyt, 

Ir kitas pamatyt!
Akis in szalis metinejete, 

Ir sztofa dreses cziupinejete:- 
Ar plonas, 
Ar storas, 

Ar vilnonis, 
Ar marszkonis, 

Ar katinis,
Galvos su skribleis apdangs^ 

tytos,
O smegenis su akseliu sumai- 

szytos,
O kaip iszsižioje, 

Taip apsaugok Pone!

ėjo nelaiminga motere, pati 
apsudinto ant smert, drauge 
su savo vaikeleie. Žmonis 
stovinti malezei, nusiminė, 
prisižiurinejo su guodone in 
praeinante. Ir kiecziausios 
szirdes ne galėjo atsiapirt 
jauslai gailestes.

— Ach koke patogi! — 
szauke.

— Kaip ižbalus!
— O tiejei biedni valke

lei!
— O kaip gražus kūdikėlis 

ka ant ranku nesza!
— Kaip nebagelis džiaugė 

si — bovijesi su kvietkele ir 
akabo lapelus — linksma ir 
laiminga savo nekaltibeje!

— Ir vaikiukas linksmas! 
gal džiaugėsi, jog ne trukus 
pamatis tęva, kurio jau senei 
ne mati, o kurio gal bodėjosi 
labai. Jog jin paskutini karta 
matis, kas žin ar žino apie tai 
tas biednas vaikiukas?

— Ar da toli pas teveli? — 
paklausi vaikiukas motinos?

— Tuojaus busime pas jin 
mano Fernandeli.

Moteres, kurios tai girdėjo, 
ne galėjo susilaikit no verks 
mo, o ir daugėto viru aszaros 
akise stovėjo.

Ant galo grafieni daejo ka 
Įėjima, ka gulėjo ant galo mie 
sto.

Tasai miestas seniau buvo Viską kaip ant dialno iždesiu, 
drutviete, kuria jau no dauge 
to metu isznaikino. Augezti p’ | 
limai buvo paversti del pava 
kszcziojimo žmonių, liktai 
aplinkui kalėjimą buvo palik-) 
ta gili ir plati grabe. Per jaje! 
vedi tiktai vienas tiltas no sza i 
lies miesto. Buvo jis isz me
džio, jog kožna valanda buvo 
galima suardit, o tada inejimas 
ir iezejimas isz kalėjimo buvo 
ne galimas.

Po deszinei szalei kalėjimo 
didelis piečius. Jisai kitados 
gulėjo vidurije drutvietes, sze 
dien stovėjo tuszczes. Grafie
ni apžiurėjo sau viską aplin
kui. Ir senas Jokimas temino 
aplinkui. Ant kart akis nulei 
do ling žemei paskui pakele 
ant ponios. Ten tolau prie se 
no pilimo, ant iszkelmes vietos 
stevejo kuopa žmonių. Vieni 
stovėjo antri vaiksztinejo 
aplinkui ir akivai in ka toki 
prisižiurinejo. Turėjo ten kas 
na vatno atsitikt, arba da kas 
tokis bus; lig szol da ne buvo 
nieko matit. Grafiene dirstelė
jo in taje szali, sudrėbėjo ir su 
dejavo skaudžei.

— Ten stato galges! — szna 
bždejo žmonis netoli stovinti.

Biedna motere paskubino 
žingsnus. Buvo jau ant tilto 
Kalėjimas stovėjo priesz jaje 
Mate tamsius .murua ir mažus' 
siaurus, su sztangom geležinėm 
aptaisitus augsztesnius lange 
lūs. Ant galo tilto buvo dru-

1 tas, geležimis apkaustitas bro 
1 mas, augsztam mure apves-
■ tam apie kalėjimą. Žemesniu 

pentru per augszti muro, ne 
buvo galima matit.

Grafieni susilaiki ant tilto 
Buvo patįs vieni; žmonis ne

, ėjo paskui. Atsigrižus in sena 
. Jokima tari pamaželi:
[ — Jokimai, tu žinai apie
( viską?

— Kad tiktai mums Die
vas padėtu! — atšaki senas

i nas tarnas.
■ Grafieni tolaus kalbėjo:

(Toliaus bus.)

sergstu merginas idant su juom neuž 
aidėtu kadangi jisai yra ženotas žmo 
gus. Adresavokite; (f, o;)

Mr John Aižąs
11 Power Ave, Hudson. N,V

Klevelande yra daugybe mer
ginu, 

Nes kokios jios paezios 
žino, 

Yra ir vyru kvailu, 
Ka spendže ant kitu.

Kaip tik katras su mergom 
kalba, 

Tai kerszina nusukti galva, 
O tai tokie, ka ilgus plaukus 

neezioje, 
Ir savo lupas brazduoje.

Tiktai kvailus vyrus koloti;
Jagu duoda bobai vale, 

Per ka pameta doros kele. 
Jau priesz tai kalbėjau 

kalbesiu,

Delko žmogus glare?

Andrius UrbonavicziuR. jis pribu
vo 8 nedelas Brooklyn^ paskui pribu 
vo in Pottsville isz tenais sake kad 
pekszczias atėjo in Win. Penn kur 
pabuvo tik viena menesi. Praeita 
Subata atplesze man kupera iszimda 
mas §11 ir §3 nog kito vyro. Teipgi 
paėmė mano kotą ir gaspadoriaus 
skribele su literom J.V. Jisai rauplė
tas nežiūri in žmogų geltonu nedide- 
lu usu molinu akiu, kalba murmėda
mas per nosi. Turėjo melina sveteri, 
kotas molinas su languczeis kelnes 
krajavos margos raudonas su baltais 
kletkuteis, skribele juoda kieta. Jai- 
fju kas man apie jin pranesz tai ap 
aikys §5 nagrados. Duokyte žinia 

, ant adreso; (g o-j)
St. Szaozikauckas

Box 34 Shaft, Pa.

Antialkoholiszkas 
sas, kuris priesz neperseniai 
atsibuvo Parižiuje, insteige 
paroda brosziuru ir proklama
cijų iszduotu delei naikinimo 
žmonijoje girtuoklistes. Vala- 
kiszka blaivistes draugistes, 
labai iszjuokia papratima žmo 
niu apliejinejimo kožnos pro 
gos ir atsitikimu. Toj virszmi- 
netos draugistes proklamacijo 
je skaitome; ‘“Delko žmogus 
geria?— Vienas geria, nes yra 
linksmu, antras kad — liūdnas. 
Vienas isz priežasties drėgnu 
mo— antras isz priežasties sau 
sumo. Vienas, kad nusid rbo 
antras kad neturėjo ka veikti. 
Vienas, kad iszvaževo jo 
senas draugas, ar pažįstamas— 
antras kad senas draugas, ar 
ba pažįstamas sugrižo. Vienas 
kad jam szalta— antras, kad 
jam szilta. Vienas kad esą 
vienu— antras kad randasi 
drauguvej. Vienas idant, but 
linksmesniu— antras idant už
migti.

Vienas, kad pas ji veseile 
antras, kad jo namuose szer- 
menis, ir t.t. ir 1.1.

Isz to matome kad žmogus 
vis randa būda nusiteisinimui. 
Vienog iszraintingas žmogus 
nesiteisins tokiu budu, tik 
stengsis sau iszaiszkint, kad 
gėrimas svaiginaneziu gėrimu 
jokios naudos jam neatnesza 
tacziau bledi, pažeminimą ir 
varga.

Pajieszkojimas.
Asz Marijona Gužiene, pajeszkau 

savo vyro Povylo Gūžio 40 metu se
numo, kuris pribuvo 7 metai isz Lie
tuvos, 4 metus gyveno Gilbertone 
Pa., o 3 metus Allentowne, o isz 
czionais iszvažiavo July 7, 1911 mete 
nežine in kur. Susimildami duokit 
man žine kur jisai randasi. (flĮUių-i 

Mrs. Mary Gužis
234 S. Penn str. Allentown, Pa

Sude
— Ponas sudže, praszau 

mane ne labai nubaust, ba asz 
daug gero del sudo padariau 
Per mane viena turite po ke 
les provas ir kad ne asz ne 
vienos provos ne turėtumėte.

Ne rangus.
ar galu tave pa

ir

Kokie triksai darosi, 
Ant ko bobeles varosi, 

Vyras pas tokia už nieką, 
Ant galo ižbega ir palieka, 
Nesigaili ne mažu vaiku, 

Prisiplaka prie kitu.
* » *

Asz Apolonija Szepetuke po vyru 
Sprindiene pajieszkau savo dedes 
Antano Grigaluno ir Amilijos Grigą 
liunaites paeina isz Kauno gub,. Pa
nevėžio pav., Skamaraku sodžiaus jie 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

M. P. Sprindieue
305 S. 3rd. st. Philadelphia Pa-

Paveikslas perstato Equitable narna New Yorke, 
kuris likos sunaikyta per Ugne.

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

Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo, 
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant iw 
Kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinua Trotimm 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyd® 
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimu 
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, rlauozk 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegiai 
Užaisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu, 

Reikale raszyldte ant adreso
nn yni rn 638 Penn Avė., Pittsbnrg, Pa.
UKa kULtn Adiaes: 9iki fi v&Kak aag 9iki ApapM

Masacziuži vyiai rugoje, 
Jog mergieos ant akiu tinklą 

neszioja, 
Ka tai “vaole” vadina, 

Ir tai novos tiarla dabina. 
Tai mat, vyruczei tokia mada, 

Kad neinžiuretu apseilota 
veidą, 

Tai ir prigialbsti kaip kada,
Užsideda raudona gaza, 

Priduoda skaistuma ne maža. 
Asz kada pasitikcze, 

Tuojaus prisitaikus nulupcze; 
Kam po nogiu bezdžionkauti, 

Savo liktarna dankstyti.
Tankiause mergina girtuokle, 

Ka turi suvitusi veidą kaip 
kate, 

Veidas iszrodo kaip jerka, 
Apie tokia ne yra ka.

Tokia ne veido skaisto ne turi, 
Už tat labai bjaurei iezžiuri, 
Da ka daugiau paeakyczia. 
Da kita sztama iszrodyczia; 
Nes szendien jau nutilesiu, 
Ant kito karto pasiliksiu.

Jurgis Biniauskas paeina isz Su
valkų gub., Sejnu pav. Kudrenu 
gmino, du metai kaip amerike girdė
jau gyvena ten kur apie Najorka jis 
pats ar kas kitas praszau duot žine 
ant adreso:

P. Bender
17 Addison st. Detroit Mich.

Mano brolis Antanas Didbarzdis 
10 metu adgalios gyveno Shenan
doah o dabar nežine kur. Suvalkų 
gub. Kalvarijos pav. ir parapijos 
Raudeniszku gmino ir kaimo. Tegul 
atsiszauke ant adreso: o>)

Felix Didbarzdis
205 E, Raspberry al. Shenandoah Pa.

Juozas Ramanauskas paeina isz Su 
valku gub. Mariampoles pav., Kle- 
biszku ginino, praszau atsisznukt ant 
adreso.

Box 31
Ch. Kleza
E. Windsor Hill Conn.

Namine Mokykla
Gramatika Angliszkoa kalbos be 
mokintojo (apdaryta) $1.00. 
Vaiku Draugas arba kaip mokintis 
skaityti ir aszyti be moki. 15c. 
Naujas Budas mokintisraszyti be 
mokintojo - * - 10c.
Aritmetika iszmokinimui rokundu 
su paveikslais (apdaryta) 35o.

Pinigus siunkit per Money-Order.

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

— Onnk, 
buezuot ?

Ona tili.
— Onuk 

pabuezuot?
Ona tili.
— Onuk ? ar galu tave pa

buezuot.
— Tik ir nuobradas isz ta

vęs! Kitas be klausimo butu 
senei pabuezevias.

. . . ar vale tave

Jis ne biednns.
Ponas in savo važnieze: — 

Ar teisibi Jonai, jog Jurgiui 
bernui pati numiri?

Važ. — Teisibi, jegamasti.
P. — Biednas žmogus.
V. — Kvaraba biednas, 

kad jau jam net tris kitas mer 
gas pirsza.

Tai nieko.
— Bijok tu Dievo toji Ago

ta, ne teip graži, ne ant pažiu 
ros niekam ne tikus, o tiek 
turi jaunikiu.

— Tai, ve usz tai turi daug 
jaunikiu, ba labai bagota ir Ii 
gusta..........

W. Rynlcewiczius
-iNOTARIUSZAS:-

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

Kastoru Bankinis ir pardaviste Szipkorczlu ant rboklo Dnijw

Del Drangyscziū..
Ta\ Pristatau puikes Szarias
/ VAa\ Juostas,Kepuras,Karūnai

n\ Špilkas ir L L
Jf i t A Ax » Su kokiu pen reikah 

ATį.-'A-L kas-link Bxipkorcxiu, 
’ ’ ■“• j Piningus ir LL

Pamykite paa mane® 
-g 'zz&t aplai 1 ysit® takunj®

(Hdlianse LietnTiszka Agentūra.
Parduoda Szipkortes ant 
isokiu drucziausiu ir 

geriausiu Laivu.
iiuncziu Piningus in

Visas Dalis Svieto gį 
ęreicziaiiM ir pigiausi ^8 
Visi tie kurie }>er mus * 
tunte apie tai geria žino Jg

lazduoda Dostovierne

Ar Yra Tai Reumatizmas?
uralgija? Sutinimas? Sopėjimas? Sustingimas?
Ar skauda jums krutinę ar nugara ? Gal kaklas 

sustingęs ir skauda? Nuo to yra gyduole

SEVEROS GOTHARDISZKAS ALIEJUS
(Severn’s Gothard Oil)

Jei ta aliejų intrynis in skaudamąsias vietas, skausmai greitai fa 
pasiliauja ir muskulams sugražina sveikata Preka 50c. Bonkute. U

‘•Musu vaikutis sirgo sunkiu kosuliu, kuris jin 
kankino per isztisus tris menesius ir buvo 
pavojingas jo sveikatai. Mums patarta duoti 
jam Severos Balsama Plaucziams. Pradėjom® 
duoti Balsama, kosulys greitai pasiliovė ir 
musu mažulėlis tapo iszgelbetas.”

M. Sk' dlarek - Avou, Minu.

Severos

Czikage randas bobele, 
Ne kam tikusi žmonele, 

Ne suvaldo liežuvio, 
Apjuodina kas tik pakliuvo. 

Vyrus visaip pravardžioje, 
Ne paiso, ant kožno loję, 

Visus užkabina, 
Ir “sokereis’’ vadina.

Grinorkeles priymineja, 
Aukso kalnus pnžadineja, 

O kas tolaus pasidaro? 
Apgriebia ir szalin iszvaro!

O tu nelaba bobele, 
Iszrinkai ne giara kele, 

Jagu ne pasitaisysi, 
Tai szlekta pabaiga sugraibs- 

tyai!

A. J. Keydoszius 
-AGENTAS- 

202 Troy St. Dayton, 0.

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greieziausiu Laivu in visas dalis 
svieto. Norintieji kelaut in South 
Amerika ar in Australija tai tikietus 
galite pas mane pirkti. In Lietuva 
Laivakorte pas mane yra labai pigios. 
Mano agentūra yra po kaucija 10 
tukstanoziu doleriu, Ohijos Steito. 
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte 
in gromata 2c. marke ant atsakymo.

TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietaviazkai

D. T. BOCZKAUSKAS. 
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.

PREKE $1.
Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. I). Boczkowskl-Co. 
Mahanoy City, Fa.

(Severn’s Balsam For Lungs)

Geriausiai ir pasekmingiausiai gydo tokias ligas kaip 
kosuli, užkimimą, slogas ir invarias gerkles be 
plaucziu ligas. Preke 25c. ir 50c. Boukute.

‘‘Lietuviszkas ' 
Dainorius”

SUSIDEDANTIS ISZ 

390 
Visokiu Dainų 

368Puslapiu; 6x9 col. Dydumo.
PREKE $1.

Nusiuntimo kantus 
mes apmokame.

=.: Adresą vokite :=
W.D. Boczkowski-Co

Mahanoy City, Pa. j

REIKIA KAS-NORS DARYTI!
Sukieteje viduriai ir nesveikos kepenis gimdo tankiai 
galvos skaudejima apetito stoka, užima galvoj, 
pageltima odos, iszberimus ir švaros žudymą. Taip 
negalima palikti. Reikia kas nors daryti.

SEVEROS PIGULKOS NUO KEPENŲ
l’raszalina visus tuos nesmagumus, sustiprina virszki- B 
nima, sugražina visa naturaliszka stovi nenusilpninant S 
žmogaus organizmo. Preke : : 25c. z!

...Reikalauk Severos Gyduolių Aptiekose...
Neimk jokiu kitokiu, Naujas Severos Lietuviszkas Kalendorius 
1912 metams duodame dykai. Del daktariszku patarimuraszykitin

w. F. Severą Co.
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Nauji Metai
Ant kalno

DORN.

kirsti ne szmotelio.
Tas dalikae labai užemi ma

ža Roderika, teip kaip ir kitus 
anglekasius. Tai buvo ta pati 
puse, kur ris buvo girdami 
tie nepaprasti balsai. Nekurie 
tikėjo, kad ten gyvena Ragana 
bet ne vienas nebūva tam tvirtas 
nes nebuvo jokios urvos ir toj 
aplinkinėje niekas neregejo 
jokios nepažinstamos ypatos.

Keletas metu prabėgo nuo 
to laiko, kaip Roderikas buvo 
atlankęs kasiklas, Buvo tai 
diena 31 Gruodžio, diena 
vo szalta ir apsiniaukusi, 
<ei slankiojo labai žemai, 
nurodi, jog nepoilgo bus

rskslaspersbtoEipiitaHeDamaNwIft 
kuris likos sulaikyta per upe.

L KOLER, LIETUVIS GYDIW
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Slapti vieta kokios nėra vi
soje pasauleje, yra vieta tarpe 
dvieju augsztu kalnu, kurie 
yra keletos tukstaneziu pėdu 
augszczii siekantis debesie, o 
ant virszaus guli sniegai tari- 
tum baltos kepures apdengan- 
uzios kalnu virezunes. Tami 
tai tarpkalneje ntove mažos 
trobeles prigulinezios prie 
anglių kasikiu Dorn vadina
mu.

Kalnu pakraszcziais, ka tik 
buvo iszskleide medžiu lapus 
po sunkiai žiemai ir pavasario 
gražumas visur vieszpatavo, 
kada mažas Roderikas paregė
jo sze pasaule.

Nuo dienos jo užgimimo jie 
buvo kaipo dievaitis visam 
kaimelije, nes kito mažo vaiko 
toje apigardoje nebuvo.

Elena, motina Roderiko bu
vo graži ir paveizdinga moteri 
kuria jos vyras Henrikas la- 
bai mylėjo ir paguodojo, kuris! 
ir buvo neturtingu anglekasiu, i motina buvo uždraudusi 
kaip ir kiti jo kaiminei.

Kiekviena rita, kada Henri- klausė ir mislidamas, kad 
kas ejdavo in kasiklas, Elena kol motina apsižiuręs jis 
su Roderiku palidedavo ji 
iki szafto, kur jie turėdavo 
leisties in giluma žemes prie 
savo kasdieninio užsiėmimo. 
Mažas Roderikas norėdavo 
kožna karta kabinties tėvui 
ant kaklo ir leistis su juom po 
žeme.

Kada Roderikas pradėjo 
kalbėti, tai kiek viena rita 
meldi tėvo kad ji paimtu su 
savim in kasiklas, ale Henri
kas atsakidavo:

— Palauk pakol tu busi 
kiek didesnis ir turėsi daugiau 
spėkų, tuomet asz tave paim
siu in kasiklas.

Daug visokiu stebuklinga 
pasakų pripasakodavo angle- 
kasiai mažam Roderikui apie 
kasiklas, kurios buvo keletą 
szimtu pėdu gilio po žeme. Jie 
ten regejo ir girdėjo daug ne
valau daigtu, ka Roderikas 
girdėdamas neatbūtinai geidi' 
pamatyti kasiklas.

Daug kartu jie ten girdėda
vo stebėtinus balsus po žeme, 
bet kad pradėjo jieszkot tai 
nieko negalėjo rasti, ka;p tik 
szlapias kasikiu sienas.

Karta jie rado sena dalgi, 
ir jie negalėjo sau iszdeti, 
kaip tas dalgis galėjo pakliūti 
in toke požemine gilybe. Jie 
ejdami vakare namon užmir- 
szo paimti dalgi su savim, o 
isz ryto kada atsiminė jieszko- 
jo dalgis buvo dingės.

Dar kitas buvo nevatnas 
dalykas, kurs labai Dorn an- 
glekasius, kada metai pasi
baigdavo.

Kalnu szalis buvo apaugę 
invairiais medžeis, ir kiek vie
nu Nauju Metu nakti, teip 
nuo senei kaip tik jie galėjo 
atsiminti, apie dvilekta valan
da jie girdėdavo braszkejima 
szalies kalnu ir didelis medis 
nusiveizdavo in ju kaimeli. 
Kožna meta jie apžiūrėdavo 
medi ir jie iszrode, kad jis bu
vo lig ir su dalgiu nuplautas 
pagal pat žemes.

Viena diena kada Roderi
kas buvo 6 metus pabaigęs, 
tėvas jam tarė;

— Sunau mano, tu szen
diena gali ejti su manim in ka 
siklas, Tėvas jam davė kepu
re su lempa, tokia kokia pats 
del saves turėjo, lempa buna 
reikalinga del apszyietimo sau 
tako po žemes.

Elena pabueziavo savo sune 
Ii, ir linksmai temino kaip ma 
žas Roderikas su tėvu leidos 
in tamsia urvą.

Ten Roderikas mati daug 
nepaprastu daigta: vaikszczio- 
damas po kasiklas akyvai te- 
tnino kaip anglekasiai dirba 
•u pikeis ir lopetomis (špa
tais).

Jie patemijo kad jie kirto 
angli in tris puses, o vienoje 
szaleje siena stovėjo ligi kaip 
mūras.

— Delko jus tėvai neimat 
anglies iez szito kraszto? už
klausė Roderikas savo tėvo.

— Dėlto— atsako Henri 
kas,— ežia nie vienas isz musu 
neturi tokio pikio kad galėtu 
atkirsti angli, kiek mes kartu 
bandėm ir kiek pikiu sulaužem 
4 angles nebuvo galima at-

bu- 
dabe 
kas 

snie- 
muso mažas Roderikas 

pasirėdęs in savo sziltas drapa
nas iszejo in kalnus uogauti 
norėdamas pririnkti spalgienu 
del savo motinos ir tuom mis- 
lino padaryti jei netikėta 
dziaugsma.

Visados jam pasisegdavo 
rasti, uogu, bet ta diena nors 
ir jieszkejo bet negalėjo rasti 
nie vienos uogos. Jis buvo gir
dėjas, kad ten augsztai 
kalno yra daugybes nogu, 
del jis pasirito kabintis 
pat virezunes kalno, nors

toli in kalnus bet jii jos

ant 
to- 
ant 

jam 
ejti 
ne- 
pa 
vėl

bus adgal namie.
Jis buvo suvisu pailsės 

įkabindamas ant kalno, 
kol jis rado prima raudona 
uoga. Uoga buvo labai graži 
ir mažas Roderikas pamislino: 
“lipsiu augszcziaus ir ten ju 
turi būti dangiau”. Su taja 
misle jis lipo augsztin ir 
augsztin ant kalno ir rado tiek 
daug uogu, kad pririnko pilna 
gurbeli, tuomet pamislino griž 
ti namo.

Atsigrižes atgal mislida- 
mas paregėti savo prigimta 
kaimeli, bet nieko daugiau ne- 
mati kaip tik didelius me 
džius, per kuriuos nieko uega j 
ėjo regeti kaip tik dangų ir 

virezunes tolimesniu kalnu.
Leidosi m pakalne su taja 

nuomone jog eina in taja szali 
isz kurios atėjo ir ant jo ne 
laime pradėjo snigti, ir teip 
greitai sutemo, kad jis negale 
jo regėti sau tako, turėjo ejti 
apeziupinedamas medžius kad 
nepersimuszti galva kur in me 
di. I

Sniegas kas karta daugiau ‘ 
pradėjo pulti ir mažas Roderi ■ 
kas negalėjo ne žingsnio to 1 
liaus žengti, palindo po tan 
kiu krumu ir isz lapu paeidare 
sau szilta gulykla. Kada jis 
kiek apszilo ir užmigo, jam 
sapnuojas gražus ir linksmus 
sapnai. Neilgai jis miegojo . 
nes ji pabudino kokis tai 
sznabždejimas.

— Kas tai galėtu būti, gal 
manes jieezko tėvas bu kaimi 
nais, pamislino Roderikas.

— Klauso iez naujo ir girdi 
netolimus žingsnius.

— Czionai asz esu,— pa 
szauki jisai mielinamas, kad 
ant tikro, kas nors jo jieezko.

Žingsnei prisiartino 
cziaus.

— Czionai asz sau— 
szauke Roderikas.

— Kas tu per vienas?— 
klausi nežinomas katras.

— Asz, asz esu Roderikas— 
drebėdamas atsake vaikas.

— Ka tn cze veiki Roderi 
kai’— isz naujo atsiliepe bal 
sas.

— Asz ponas paklidau gi 
rioje, ir negaliu atrasti savo 
kaimelie,— kalbėjo verkda 
mas vaikas.

Toje pat valandoje jis pare
gėjo gražu senuką su žila barz 
da, kuris vienoje rankoje laike 
žvake o kitoje dideli dalgi.

Kokis tai nepaprastas senu
kas,— pamielino Roderikas. 
Jis buvo sukumpęs o jo žyla 
barzda buvo igi juostai.

Senis pažiurėjo linksmai in 
Roderika kuris iszbales nuo 
baimes drebėjo.

— Nebijokis mano vaike, 
asz tau nieko blogo nedariaiu, 
kaip tas atsitiko, kad tu pa
klydai?— paszanke senukas.

Roderikas papasakojo se
niui apie viską kaip jis iezejo 
pririnkti uogu del motinos ir 
paklydo girioje.

Tu nesibijok, asz tau paro
dysiu kele namon, kaip tik asz 
greitai nukirtiu savo pedi.

be
pa

visu panaszi in

užaugo ant pa
mes gyvenome

ar

pa

pa

— Ar tai Tamista, ka nuri
tini medžius in musu kaimeli, 
kiek vienu Nauju Metu nakti? 
Kas jus už vienas?
— Teip tai asz esu tas ka kas 

meta nukertu po medi, jau ne
toli nuo tukstanezio metu.

— Mano vardas yra “Tė
vas Laikas”, dėlto, kad asz 
esu už visus žmonis senesnis, 
koki tik szendiena ant svieto 
gyvena, kožnu kartu kada asz 
nuplaunu medi su savo stebuk 
lingu dalgiu, tai yra ženklas, 
kad jau vėl metas pasibaigė.

— Delko jus Tėvas Laikas 
kertat tuos medžius kožna me
ta?— užklausė Roderikas.

— Tai yra labai sena pasa
ka mano vaike, bet jei nori ja 
girdėti tai ymk žvake ir padek 
man surasti medi, kuri man 
reikia kirsti.

— Ar jus ežia turit jieezko- 
ti medžio? užklausė Roderi
kas.

— Klausik mano sunan, 
asz tau papasakosiu ?

— Bus jau apie tūkstanti 
metu, a«z buvau Karalium ant 
visu tu kalnu ir tos aplinkines 
gyventoje! visi mane mylėjo, o 
ir asz juos mylėjau.

— Asz turėjau paezia kuri 
buvo patogiause moterį ant 
svieto, o prieg tam turėjo la
bai gera szirdi. Viena diena 
jin susirgo ir numirė palikda
ma mane viena su maža duk
rele.

— Metai bego ir mano dūk 
rele augo su 
motina.

— Kada ji 
togios panos,
gražiame paloeiuje, ir asz bu 

I vau linksmas turėdamas jia 
prie saves.

— Labiaus ir labiaus pra
dėjo dažinoti karalaicziai isz 
kaimiszku vieszpatiscziu, apie 
patogumą mano jaunos dukre
les. Ir kiekvienas stengės gau- 

į ti jia sau už paezia.
— Daugiaašei isz ju buvo 

'turtingi, kurie turėjo pilnus 
skarbezius aukso, sidabro ir 
brangiu akmenų; bet kad ma
no dukrele buvo ir turtinga ir 
turėjome daugybe aukso, tai 
asz pamielinau su poruoti su 
ne turtingu bili butu doras 
jaunikaitis.

— Viena diena atsilanki 
Karalaitis, kuris buvo turtin
giausia ant svieto, bet ir tas 
man nepatiko, nes man nurodė 
jogei buvo perdaug pasileidęs, 
todėl asz ir tam atsakiau teip 
kaip ir kitiems, stengkis jei 
intiksi ir jei tave pamilęs tai 
gausi jia sau už paezia.

— Karalaitis stengės jei in- 
tikti, bet ji jo nepamylejo ir 
jo maldavimu neiszklause.

— Karalaitis už tai labai 
užsirsstino ir nutari atkersziti.

— Vos keletą dienu buvo 
praslinke po jo iszkelevimui. 
Atėjo kokia tai sena boba pas 
vartus mano palociaus ir mel
di, kad ji nori su manim kal
bėti.

— Kada asz dažinojau, lie
piau inleisti in sale roun.

— Kada boba inejo in sa
le, ėjo galva nuleidusi, ir pri
siartino prie mano sosto, po 
tam stovėjo galva nuleidusi ir 
lauke pakol nesusirinks visi 
rodinikai ir minieterei. Kada 
jau visi užėmė savo vietas, bo
ba pakeli galva auksztin ir 
asz paregėjau jos piktas akis.

— Ji pradėjo kalbėti tarsz- 
kaneziu balsu: “Tavo duktė, 
kada atmete norą karalaiczio 
ir visi tavo žmonis pavirs in 
didelius medžius. Tu busi se 
nas žmogus ir gyvensi po že
mes. Tavo palocius ir visi na 
mai praniks ir isz tavo kara
lystes liks tiktai traszkanczios, 
girrios, isz kuriu vienas bus 
tavo duktė su žiedu virezunes. 
Tavo užsiėmimu bus kas 365 
dienos nukirsti viena medi, 
jeigu jis bus ne tavo duktė tai 
jis numirs o jei patalkiai savo 
dukterį tai ji stosis kaip bu- 

' vusi ir viskas adgal atgis teip, 
kaip kad yra szendiena.

, — Tu turėsi viena valanda
, laiko ta nakti iszeiti ir iszrink- 
■ ti sau medi del nukirtimo, o 

po tam vėl turėsi griežti in sa-
• vo požemini kalėjimą isz kur 
> tu vėl n# galėsi iszeiti per 365
• dienas, o jei tu vaikszcziotum 

ir jieszkotum, tai tuoje numir
tum ir viekas tuomet pražūtu. 
Vienu tiktai dalyku galėsi at
lysti savo dukterį, ant virstu-

neo medžio bua užmautas auk
so žiedas.

— Tai yra karalaiczio už
keikimas,— ir piktai juokda
mosi pakilo in ora, kada ka
reivai je norėjo sugauti.

— Ji kalbėjo teisybe, nes 
už keliu minueziu pradėjo da- 
ryties tamsu ir asz kada atsi- 
pekejau pasijutau besėdamas 
po žieminiam kalėjime ir asz 
buvau tikras, kad mano žmo
nes pavirto visi in medžius.

— Tas atsitiko apie tūks
tantis metu adgal, kaip asz 
jioszkau savo dukreles ir ne 
galiu jokiu budu jos surasti.

— Bot eik szen, mudu turim 
iszrinkti medi, potam asz ga
liu pasivėlinti.

— Vargingas Karalius,— 
kalbėjo mažas Roderikas ym- 
damas žvake in ranka, ir pa
keliąs augsztin pradėjo žval- 
gyties, potam tari in karalių:

— Karaliau, ymk szi medi. 
Gal asz klystu, bet asz mielinu] 
gal bus tikras, nes asz regiu 
koki tai szviesuli virszuneje.

— Jeigu szitas ne bus tavo 
duktė, tai asz jieszkosiu kožna 
diena per visa meta pakol tik 
atrasiu medi au žiedu o kita 
meta asz jus ežia patiksiu ir 
parodysiu.

— Gerai gal bus ir tavo tie
sa, nes asz jieszkojau per tiek 
metu bet man nepasieeke, gal 
tau geriaus pasiseks.

Teip kalbėdamas senelis pa
eini už galo dalgio ir su visu 
smarkumu kirto in medi, ku
ris puolė su braszkejimu ant 
žemei.

Ant kart pasidari didele 
szviesa ir Roderikas užsiemi 
akis su rankomis. Kada jis 
nuemi rankas nuo akiu jis pa- 
simati bestovįs dideliam pako
jui tarpe daugelio gražiu žmo
nių.

len degi daugybe gražiu 
lempu o žmones sveikino vie
nas kita. Prieszais ji stovėjo 
“Tėvas Laikas,” tiktai jis bu
vo jaunesnis ir savo glebije 
laike savo jauna dukteri.

O, o, szauke Roderikas!— 
kada jis atsipeikėjo, tai bus 
ji, asz tikrai žinau kad tai ji.

Kada karalius atsigrįžo isz- 
girdes jo kalba žiurėjo in Ro
derika potam prakalbėjo:

— Brangi dukrele, kalbėjo ir už9in”g’; ... ° " nlAiaLnrin** i
karalius,— tas vaikelis yra 
tai kuris tave iszgelbejo ir nog 
musu visu nuemi prakeikimą, 
kaip už tai dabar mes jiam 
turim isznagradyti ?

Graži karalaite isztiese ran
kas ir kada Roderikas prisi
artino ji apkabino jam kakla 
ir pradėjo bucziuoti.

Mes jam galim duoti viską, 
ka jis tik norės,— kalbėjo ka
ralaite.— Kalbėk mano bran
gus iszgelbetojau o viską aplai 
kiši.

— O brangi karalaite, man 
gali duoti ka tik nori. Asz no
riu gražiu apredalu del mano 
motinėlės, nes ji yra labai ne
turtinga.

— Jus galėsit gauti ta, ko 
reikalaujat ir dar daugiau, kai 
bėjo karalius. Bet jus turit eiti 
namo, nes tėvas su motina 
jieszkos tavęs.

Karalius su savo kareiveis 
nuvedi Roderika namon, kur 
tėvas su motina susirupine lau 
ki ant jo. Ir kada jie žiurėjo 
in kaina mati nepaprastus ste 
buklus.

Roderikui ir jo tėvui ir mo 
tinai Karalius dovanojo gražu 
palociu ir daugybe aukso.

Anglekasiu teipgi karalius 
neužmirszo ir jems davė gerus 
dinstus kariumeneje ir padare 
turtingais.

Roderikas buvo garsingiau
sių didviriu visoje karalisteje.-

Kožna diena jis buvo kvie- 
cziamas in karaliaus palociu.

Karalius linksminos ir lau
ki kas diena kada Roderikas 
užaugs in drūta ir patogu jau
nikaiti ir stosis neperskiriamiu 
draugai in karalaite.

Sulietuvino K. Gedminas.

M. VARZINSKAS
lietnviszkas Fotografistas

205 E. Centro St. Mahanoy City
Puikei ir pigei nutraukė vi sokes Fotografijų 
Padaro Did ei u Fotografijaa isz mažių ir 
indeda la Beimtu. Indeda in Špilkas 
Kompasas ir L L Pardueda viliokes Relinas 
Lietuvei sn viraa-minetaia reikalais netur 
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji 
ir patinstama Varžinska kuris padaro 
viską kauogeriause o ir busiu užganėdinti. 
Taipgi daro FotograpŲa* ant Post-Karesįa

Jaunieji Kinczikai Užganėdinti 
isz Republikos ĮJNION NATIONAL ĮgANK.

c

b**! romntlzmas išnyko. r ’ " ’ ’ ■ ’ - • 27*._.
reikalaujantiems gero Daktaro pageltos, visada rodysiu kreiptis prie Jus.

MAHANOY CITY, PA.
CATITOL STO' K f125.000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.

Sa y. Vali t. Randu tari main Banke andetn piningu

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

Harrison Ball, Prezidentas. 9 ryte lyg 3 papIeL
F.J.Noonan, Vice-Ptezidentaa* ...Sobatomii...
W. H. Kohler Kaiijeriua.

■
RiF*'Mr? >.

■jį ip i'
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New Yorko jauni kinetikai per Naujus Metus apvaiksz- 
eziojo naujai susitverusia republika Kinuosia. Su kliksmu 
vaikszcziojo po uliczes su karunomi garsindami savo užganadi 
ma o maldnamiuosia papuosze altorius garsingo Konfucijuego 
i.-z tosios progos.

IR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖT. 
Jabar Laikas Mokintis
Geriausius rankvedžius ir žodynus gal 

auti, iš kurių pats per save lengvu ir j 
iu budu gali išsimokinti angliškai kaltė 
ik neįeik tingėti.

1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLI
Nutaisė J. uaukis, trečia pataisyta laida, p 
M, kaina ............................................................ 2.

2. RANKVED1S ANGLIŠKOS K ALDO 
’agal Ollendorf’*. Harvey M? .veli ir 1 
us. sutaisė J. Laukis, pusi. 30/ kaina $1.

Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lirtuviilsc 

r angliškoji kalbose. Sutaisė J. Laukis.
e knygoje yra daugybė laišką visokiuose r 
aluose ir atsitilauiue.e abejose kalbose. Pv.

4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuvišk 
.ngliiknii n angliikai-lietuviikoi kalnų. Te

18,000 žodžių, parankus nciiotis k: 
nuje. Pusi. 151, grąžuose audimo apdar 
c, kaina ........................................................... 6

Tas pats skuros apdaruose .................... 9
5. ŽODYNAS lietuviškai angliškos ir a

škai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, < 
s I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. S 
ykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdary 
aina ................................................................ $6
Užsisakant viri minėtas knyyas, kartu r 

:e ir pinigus prisiųsti e la«** prisiuntė 
«š apmokėsiu. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS 
J12-814 33rd St. CHICAGO. ILI

Naujausi apraszimai 
Dykai.

Kaip galima apsaugoti oda no 
liga ir pats ir- , ti be daktaro 
visokias plauku puolimą
•_ t 4iii papuczkus.
pleiskanas ir kitas' panaszias ligas. 
Prisiusime visai dykai paraszyta per 
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton 
N. Y. Vėliname del norinoziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti 
‘Dr. Brundzas Ointment” No 24351 
naujausias iszradimas del užlaikimo 
plauku gvarantuota gyduole. Preke 
yra 20o 50o ir $1 ir užteks ant ilgo 
laiko ir didesne verte už doleri negu 
nekuriama apgavejams daktarams m- 
mokate po keletą desetka dolerio už 
neiszgydima. Naudokytee greitai isz 
azitos progos. Raszykite tuoj aus ant 
adreso:

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

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamd< 
Ryginus ir Vežimu* del Pasivažinęjimi 

Krausto Daigius ii L L
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiame 
Su virei minėtais reikalais kreipkitee pa 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Mahanoy City

NAUDINGI PATARIA1 
iaui šeimynai randasi rautų No. 8 katallog 
ūmo telpa apraSymai suvlrfl 200 ligų, vyrų, mot- 
ų Ir vaikų, pasako nuo ko Jos prasideda, knip Jr 
ažintl, kaip nuo Jų apsisaugoti, kokias gyduole 
audotl, kiek Jos prckluoja ir kur Jas gauti. Mt 
ų gyduolės kainuoja tik nuo 25c Iki Si.0C Teip 
ovaikslni Ir prikėš yvalrlų kvepenCių ir gydai' 

:lų muilų, Perfumų, Elektro-gydančių aparatų

Motorinių IStlirblraų, Painų, Štukų, Drukuojann 
^lašinėlių, Armonikų Koncertinų. Britvų. Pavln 
evonių ir gimtai kitokių kožnam reikalingų da 
vkų Kožnns ka» prlelųe tavo tlkrę vardę, pra 
;rdp. adresą ir koletą markių apturės musų No. I 
utnliogą dykai. Rodyk iandlsn, o ui kalėtos die 
t šita naudingu knyga bus tavo namuoia
JOHN'S SUPPLY HOUSE

SO OAKLEY AVE.. CHICAGO. IU

B

Introligatorne.
APD1RBTUVS KNYGŲ.

Ayaidirba „no. maldaknyges, Istorini 
natos ir laikrasscsei, kaipo tai:

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

Prlsiunsdami knygas apmokekyta paccto ai 
ekspreso kasstus. Adresas:

Lithuanian Bindery.
114 W. Spilite. Stabsosy City,

S 9 K į NAUJA KNYGA 
•PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO. 

Yra tai prakticzniaaso Knyga 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo. 

Ir teip sudėta, jog ka tiktai 
pribuvias Grinorius iez Lietuvos 
gali in trumpa laik^ pats per 
save iszmokti Angeiskai sziek 
tiek kalbėt. 

Toji Knyga druozei apdarita 
in Franouzini raudona audima 
ir kasztuoje tiktai £ j e Kasztus 
nusiuntimo mes apmokame, 

SAULE Mahanoy City
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Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prlglalbsta 

plaukams augti. Turime tukstaneriu pūdo- 
kavoniu. Iszsinncziame dykai geras informs 
sijas apie priežastis puolancrius plaukus is 
kaip tame užbėgti, adrasavokyt*

LM.Braslu te IU» YuU Bndte

f 390 l,ainu tiktal užSl 1 į'A SU NUSIUNTIMU w /J J

Iždaveme Didele Kuinga 
® Daina susidedanti isz įM 

3 390 DAINŲ 8

Knyga .Iruczei susiuta. <-/ 
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoje.

Nusipirkite o turėsit* Dainelu, 
Per ciela meta ant visu dienelu &

“SAULE” g
Mahanoy City, Pa. S

B. RAGAŽINSKAS

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip 
palluosuoja nuo visokių varginimų ir numeta nuo savęs liga*, 
yvairlų skaudėjimų nafltą.

Pblladelphlos M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su 
tikrais naujais metais, suteikiant naują gyvenimą Ir 
džiaugsmą, ifgydant sergnnčius-nesvelkus. sugrąžinant 
gerą sveikntątą. tą brangiausią žmogaus turtą. Iš dau
gelio štai patys žmonės kalba:

GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau 
gavimo Jųsų liekarstų buvo teip bloga, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip 
apturėjęs Jųsų Myllstos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laike Išgijau ir visi skandėjimal 

Dabar sveikas, linksmas ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams

Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.
H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St., Philadelphia, Pa. Lotai .iref. sunkia ryrilka 

Ilga. Nuodugniai išgydytai, širdingai dėkavoja Klinlkul už gera sveikata Ir nauja gyvenimą— 
tikru* naujus matus. r 11 * ’
Nemažiau yra dškingn Męs. MARĖ OČIPĖNĖ, Iš Conemaught, Pa. kuri sirgusi 9 matus *kau- 
dėjimu K*'™*, hojų. vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera 
sveikata ir dėkavoju Phlladalpnlos M. Klinlkul. kurio tikros liekamos Ir tobulas daktaras Išgydė

KAIP DAUGELĮ, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI, 
jai tik nori ta peilio Ir operacijos. PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų 
nekarštų, Išradimų Ir pagerinimų, teiD k.d kitur aeresnių nekarštų negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų 1 igų.

JEIGU negali prlbutasabi^kal, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini
mus. reikalingas liekarstas Irant vietos Išslgydysi. Apturėslt tikrą sveikatai pagelbą nuo visokių 
ligų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip šviežių, telpužslse- 
nėjuslų. kaip Ir nuo tų, ką kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, Beklaidžiojant, 
šiuom ndresu rašyt:

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

VALANDOS kasdien nuo 10 Iki 4 po plet. Nedėliotas nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 Iki 8 Utarnikai* ir Pėtnyčiomls.

Philad. Med. Klinikai tikrai ealima tikėt Padėkavonės ištirtos, teisingos!

Vienatine Lietaviszka Banka su kapitalu $75,000
* *%■ kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir 

j** talpinasi loonam name kurios verte iszoeaa apie 
l’iaP. $150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir 

moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis 
' svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 

Bankos P. V. OBlEClJNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu lin-ju, apsaugoje namus ir kitokiu* 
rakandus nng ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste K aroliaus t aiat-ziausNotarinszo už 
tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Doviernast'sjr 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Crr. 12-ih. A ( nun M . S S.Jiililrrg.P

AGEXCIJA P. V. OBIECUNAS&CO

BANKING HOUSE 
Kampas Rcade Ulicze 

leidusias: Worth 2822

BISCHOFF’S
287 Broadway

hew York, h, Y
Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, 
atlikti tegul atsiszauki in f/

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 184Sm.

Szimtas Tukstaneziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in 
Pinigus siunczime in Kraju kuo greicziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome psgal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iezduodame ant pareikalavimo. 
Szipkortes parduodame ant

Krajaus už pigiause preke.
Faszportus del keliaujeneziu in Krajn pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas au 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame knoteiBingiaasiai,

— : 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 greicziausei, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

geriausiu Gaylaivia visa Linija in ir isz

Sziomis dienomis muso tantietia 
Ragažinskas pargabeno visokio 
rimu, Amerikoniszku ir Importita.

b ]
gėrimu,
Galima gaut visokia Arielka, Vynia, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus,

54-56 N. Main St
Mahanoy City.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausia Laiva 

in Lietuva ir atgal. Teipgi aiunoziu 
piningos až žemiauee preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu piningu paskirta siuntimui, 
viskas dirbaei teisingai nts esmių po 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszaaktie per 
laiezka bu minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.

CTDITOJAS Dr. Ignotas Stankus M. D.
paoajgęi dakiarišk} mokslj universitete valstijos Indiana, 
jr baiggs kvotimus aukščiausioje ir |au paskutinėje dakia- 
t,šk<U«.mokykloL New y°rk Postgraduate MEDICAL 
SCHOOL <£ HOSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių oavojingiausių ligų ir daryme operacijų; pa- 

, baigęs ta mokslą įgaun vardą aukšto, didžio daktaro. Dr.
IO. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi
anapolis. Ind . kur turėjo didelę praktiką gydyme įvairių 
ligų attikdamas savo užduot kuo goriausei ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gl pasišventęs labui savo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot Juos nuo išnaudojimo per nesąžimškus 
daktarus. įrengė savo locną naminį ligonbulį ir: 

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS: 
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skutai kreipkis pas maną y pališkei arba 

laišku, o busi Išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok, 
nes aš turėdamas didesnę praktiką Ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir suteik
siu tikrai brolišką Ir sąžiniška rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persltikrįs, kad 
esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai 
svetimtaučiai.

APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų; nuo viso

kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbimo vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, vi- 
šokiu spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų: galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies, 
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų Ilgų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. numiegojimo Ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo 
I r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nut. 
silpnėjimų sveikatos. Teip-gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų it neregu- 
lanškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

Turiu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų.
Ištikus būtinam reikalingumui operacljosfltada vaisiai negal pagydyti kaipo 

tai: augimo vėžio aki 1 vi jo ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje. Inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską tą Bu pagelba operacijos galima praša
linti kuo gerlausel ir už menką mokestį. Darau teip gi operacijas ant kaulų, 
smegenų, grobų Ir lytiškų organų, kaip vytų teip ir moterų Ištiesinu pritrauktas 
kojas ir rankas. Išgydau su naujausio budo operacija reptura. už menką prekę.

Pertai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypatll- 
kai, tai parašykite ką skauda Ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu 
viską Ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tąs nedaro skir
tumo kaip toli gyvęnate *Ameriko|. Anglijai. Kanadoj ar k'iose šalise.

Atsilankantiems ypa’iškal ir dėl operacijų, turiu savo locną naminį puikų 
LIGONBUTĮ. Biednus gydau DOVANAI.

Dr. Ignotas Stankus M. D. pa.
Vai. Ofiso: no 0 ik 12. no 3 ik 4. ir no fl ik 8 vakare Nedeliomi no 1 ik 5 vakare*

Nuo visokiu spuogy ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir vilo kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo ligų, 
nlrra gerranm daktaro.' kaip Dr. 1. Stankų*. Daug daktaru atlankiau, bet nei vienai negalėjo ilgy*-, 
dyti. Taip kalba Jo* Švilpa, 1011 Carlton Stręet Philadelphia Pa.

Siuomi viešai išreiškiu savo širdingu padėką Dr Stankui ui išgydymą nervu liga ir sugrallnlmą1 
Kriškumo. kuriu kiti daktarai atsisakė išgydyti. Ir visim* su slaptomis ligomis patariu kreipti* pa* 

. lo. Stankų, o nepasigailėsite savo lygio A. Zn^dzen, Salem, Mass. 57 Pingree Street. i
John Akuotailis Montreal Que Cana lo. rašo: Meilaus gyty tojau:-Ššta diena kaip gavau nuo 

Tamstos liekamas ir vartoju sulvg ulrašo, jau negabu atsidėkavou Tamstai iš džiaugsmo da tik pu-' 
K H karstu sunaudojau-bet lau visas sus'inrejau ir baigiu gyti Daug-au nrturu ką rašyti Yie* jauna- 
reikalaut daktanškoa pagelbos Ta įkin liga, kurt taip daug prikankino mane .r kūną km daktarai! 
laike ui neišgydoma, dabar jau baigia g)ti. Ačnj Tamstums ui pigu ir greita išgydymą.
As JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkai o u Dr Stankui ui išgydymą manęs nuo sutinimo vefdo,' 
skausmo krutinėję, po iirdžia ir nugaros; nuo didžio skausmo ir sutinimo viduriu ir gėl mo kaulį/. Kiti 
daktarai Jau nebegalėk manęs išgydyti, bet mano tautietis, daktaru Ignotas, atėjęs i mano namu* 
iškarto mane išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Siroet Philadelpaia, Pa.
JAMBS FAKO. »23So. 6th Street Philadelphia. Pa. sako taip: ,,Manęs niekas negalėjo išgydyti nuo 
užnsenėjurio* pailaptiogo* Ilgos bet da tas Stankų* »□ oagrlba operacijos ir «avo gvdulėmT* kurią*

Stink jokiu B*5 
1912 lituos daai**1-



! Siutą ar Overkoti 
B P m IHI Geriause pirkti pas 
LŪIIIIIII RYNKIEVICZIA

/GRYNAIvilnonio ir kitokio materijolo 
geriausio dirbimo, pasiūti pagal 

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

Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu fs* 

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

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

RYNKIEVICZ

KRUTANTI
PAVEIKSLAI

(MOVING PICTURES) 

ANT BOCZKAUCKU SALES

Kas Vakara ant 7ir 9:30 
Sukatomis 2:30 Po-piet 
Inžanga Visiems tik 5c. 

pj^Galite ateiti bile kada nog 
7-tos. lyg 9:80 ad. vakare o 
matysite visa perstatima.

Žinios Vietines.
— Turbut žiema ant žmo

nelių baisei Užsirūstino. Jau 
kas per daug tai szelauk!

— Darbai gerai ejna,— kat 
rie darbus gerus turi, tai ir 
uždirba gerai, katrie tingi 
dirbt tai randasi ir be darbo.

— Skulkino pavieto kartu
ves likos iszsiunstos in Sunbu- 
ly, ant kuriu pakars Juozą 
Paluczioni kuris nužudė savo 
tautieti. Pakars 25 diena szio 
menesio.

— Tomis dienomis buna 
pertaisytas visas “fruntas” sa- 
luno p. Vinicko ant kampo B 
ir Spruce ulicziu. Po pertaisi- 
mni iszrodis kaip dydelo mies
to hotelis.

■— Seredos diena buvo lai
dotuves kuningo O’Brien ku 
ris mirė Filadelfijoi o czionais 
likos adgabentu ant palaido
jimo. Apie 50 kuningu eme 
dalybas gailės nobažanstvoi. 
Kun. O’Brien turėjo czionais 
gymines.

— Gedimino draugyste nu
tarė per 3 menesius priiminėti 
naujus sąnarius tiktai usz 500 
instojimo mokesties. Bus pri 
imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prisiraszyti 
tegul ateina ant mėnesiniu su 
sirinkimu kurie atdbuna Utar 
ninkais po 20 —tai kožno mene 
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz- 
kos Mokslaines. Nauji prisi- 
rasze ka neturi Amerikonisz 
ku popieru, draugyste to
kiems parūpins popieras in 
trumpa laika. Szita draugyste 
teipgi moka posmertine o ir 
paszialpa ligoje. Todėl norin
tieji prisiraszyti prie szitos pui 
kios draugystes privalo nepra
leis! szitos progos. Nelaukyte 
paskutines dienos— prisiraszy 
kite kogreicziause. (t. f.)

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

SHENANDOAH. PA
— Martinas Peikus prisitai

kęs prie Juozo Kegloso savo 
burdingbosio kuparelio, isze- 
mes 250 doleriu dingo kur pi
pirai auga. Juozas ne tikėjo 
bankoms.

Braddock, Pa— Darbai 
povalei eiua kurie nori dirbt 
gali dirbt.

— Oras szaltas.
— Lietuvio pusėtinas būre

lis, isz tu visokiu atsiranda.

Morgan, Pa.— Lietuviu 
didelis būrelis ir visi sutikime 
gyvena, tik ka daugumas pa 
linkę in geryma.

— Darbai gerai eina net 
viskas braszka, isz kitur pribu 
vusiam darbas sunku gaut.

St Clair. Pa — Darbai ge 
rai eina, kas nori dirpt darbas 
galima gaut.

.— Oras szaltas.
— Lietuviu pusėtinas bure 

lis isz tu visokiu atsiranda, p. 
Taradaika del vyruosiu labaiį 
reikalingas.

Kingston, Pa.— Darbai 
povalei eiua.

— Oras szaltas.
— Czionais buvo didele ug 

nis kur sudege hotelis A. Bur 
bos bledes padare ant 14 t ūks. 
doleriu,

Grand Rapids. Mieli — 
Darbai slobnei eina, isz kitur 
pribuvusiam darbas sunku 
gaut.

— Lietuviu pusėtinas bure 
lis, isz tu visokiu atsiranda.

— Parafijos reikalai slob 
nei eina isz priežasties nesuti 
kimo parafijonu su vietiniu 
prabaszczum.

— Del nekuriu moterėliu 
p. Baltruviene labai reikalin 
ga-

Plymouth. Pa — Darbai 
gerai eina net viskas braszka, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
nesunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis 
isz tu visokiu atsiranda. Del j 
nekuriu moterėliu p. Baltru 
viene labai reikalinga.

— 10 d. Sausio atsitiko bai 
si eksplozija kuri sudegino 6 
darbininkus ant smert, 5 pa 
žeido isz tu buvo vienas lietu j 
vis vardu Augustas Grebluna.

Newnan, Ga.— 19 d. Gruo 
džio 1911 m. atsiskyrė su 
szuom svietu Jonas Chapkauc- 
kas, a.a. Jonas likosi palaido
tas bažnytinėm apeigom ant 
katalikiszku kapiniu Atlanta 
Ga. nabasznykas paėjo isz Vil
niaus gub., Vilkmergės pav., 
paliko giminiu Brooklyne, ja 
gu kas norėtu platesni apraszy 
ma tegul raszo ant szio adreso:

J V enckus
26 llennesey, Lane, 

Newnan Ga.

Petro ir Jono paszneka.

— Antanas Hydra isz Tren- 
tono likos aresztavotu už pa
vogimą czverti jautienos nog 
Jono Gable, ir buvo iszdalines 
savo kaimynams.

— Antanas Laukaitis ap- 
laike sulaužima kojos Tunnel 
Ridge kasiklosia.— Antanas 
Wonseviczius likos apdegintu 
per eksplozije gazo Vulcano 
kasiklosia. Dr. Dunn abudu 
prižiūri namie.

— Miestiszka rodą nutarė 
ant susirinkimo, ne priymt 
nauja automobilini ugnagesi 
kuri kompanije prisiuntė ant 
iszbandimo. Kas buvo do prie 
žastis tai sunku inspeti— vieni 
norėjo kiti ne.

— Pottsvilles gudas nuspren 
de, jog komitetas Szv. Juozu 
po R. K. parapijos (?) yra už- 
draudžemas rinkti piningus 
prie bažnytiniu duriu, bet ka- 
sierius parapinis (bet kas tuom 
kart yra parapiniu kasierium 
tai sunku atmyt) turi priymt 
visus piningus, nes ne turi 
kisztis in reikalus kuningo.— 
Tasai nusprendimas yra pana- 
szus in Szenadorio prova.— 
“Uj! isz dydelio debesio ma
žus lietus.’’

— Ketvergo ryta iszvažiavo 
rogėms in Mount Carmus se- 
kantieje muso obivatelei su 
savo pacziulems: P. Juozapa- 
viezius, W. Traskauckas, F. 
Boczkauskas, S. Norkeviczius, 
S. Mockaitis, P. Szeszkevi- 
erius, A. Daniseviczius ir J. 
Megenig, M. Juodeszka isz 
Szenadorio. Sustojo pas An
taną Mockaiti ant piet pas ku
ri Mahanojaus obivatelei su 
priaiegelems aplaike karalisz- 
ka priėmimą,

— Czionaitiniam paczti- 
niam banke turi sudeje 86 
ypatos $6,470. Yra tai dau- 
giause ne kaip kitosia paczti- 
nesia bankosia visam paviete.

— Mikola Kozar, 29 metu 
senumo gyvenantis Rappaha- 
noch, puolė in gzapta prie Ha
mmond kasikiu gylumo 250 
pėdu. Kaulai visam kūne li
kos sulaužinti. Paliko paezia 
ir penkis vaikus.

— Drauguve saluninku už 
stojo už Vinca Minkevicziu 
kuris geidže perneszt laisnus 
saluno isz namo Katrės Boehm 
in kita vieta, nes locnininke 
namo ne nori sugražyt inmoke 
tu piningu o daugiau laikyti 
karezemos nepavelina Minke- 
vieziui. Ergelis nuėjo in Potts 
villes suda.

Westville III-— Szalczei, 
darbai sumažėjo o žmonių ran 
dasi ir be darbu.

— Jurgis Sisievicz(?) 24 me 
tu senumo paveržė savo brolui 
Vincui jojo milema su kuria 
ketino neužilgio apsipaeziuot. 
Jurgutis buvo tosios nuomo
nes, jog ant to ir pasibaigs. 
Nuvažiavo pas kun. Kazimera 
Ambrazaiti in Danville spirda 
masis idant jin surisztu mazgu 
moterystes. Kunygas parejka- 
lavo laisnu o kad tu ne turėjo 
nusiuntė in suda pas raszti 
ninka laisnu. Laisnu ne aplai
ke, nes Maria Drožkevicziute 
da ne turėjo 20 metu per tai 
turėjo turėt pavelinima nog te 
vu Porele nutarė apsivesi Dan 
ville, nes ar jiems pasiseks tai 
yra klausimas.

— Lietuvei czion malszei 
gyvena, skaito laikraszezius 
tik moterėles kaip kada paula 
roja nežinant vyrams.

Cincinnati, Ohio — Lie
tuviu sziame mieste yra neper- 
daug— daugiause dirba prie 
iszdirbimo odų. Karczemu lie- 
tuviszku randasi dvi o vienas 
Lietuvis važinėja su valgomais 
tavorais.

— Darbai ejna pamaželi o 
isz kitur pribuvusiems labai 
sunku darbus gauti.

— Del ne kuriu — kaip gir 
dėti, žada Taradaika atsilanky 
ti ir ne vienam szonkaulus ap
daužyti.

Tamaqua, Pa — Panede- 
lio diena mirė nog pažeidimu 
kokius aplaike No. 14 kasikio 
je Vincas Sadauckas 58 metu 
senumo. Isz tikrųjų nelaimin
ga szeimyna yra Sadaucku, 
nes in devinis menesius laiko 
mirtis atlankė jia tris kartus: 
vienas sūnūs likos užmusztas 
kasikloje o sūnūs Juozas mirė 
nog uždegimo plaucziu. Velo- 
nis paliko dydžiausem nuludi- 
me paeze viena sunu Szenado- 
ri ir penkes dukters Tarnai j vo- 
je.

-tfi ' 8«-

Iszgamtos in namus.
Puikus paveikslas, parodas 

rinkimą ir siuntimą žolių vie
noj svieto dalyj, ir vynuogiu- 
kitoj, ju sutaisyma in gyduo 
les ir iszsiuntinejima in namus 
žmonėms invairiose szalyse, 
bus pasiustas kiekvienam, kas 
atsius 10 centu markėmis. Jos. 
Triner, 1333—-1339 So. Ash
land avė., Chicago, Ill., fabri
kantas žinomo Triner’s Ameri 
can Elixir of Bitter Wine ir 
Triners Angelica Bitter Tonic. 
Prie to paveikslo yra dar pri 
segtas kalendorius 1912 me
tama.

— Laba vakara, Jonai.
— Gudyvnis, Pyteri.
— Tamista ant manes darai 

nemalonius inspudžius su savo 
pasveikinimais

— Kodėl?
— Todėl, kad to vis varto

ji kokius tai suambrytus žo
džius, kai tai ‘‘alio gudyvnis” 
ir taip toliau, kada asz su ta
vim noriu szneketis grynai lie
tu viezkai.

— Ar tu mislini, kad asz 
nemoku szneket taip kaip tu, 
grynai lietuviszkai ?

— Mat, kad nemoki, ne* 
jei mokėtum, tai ir szneketum 
be barbarizmu'

— Mat a1 z szitam kontre 
gyvenu jau deszimts metu ir 
todėl jau esu pamirezes daug 
lietuviszku žodžiu, o vėl, ežia. 
Szitam kontre visi lietuviai 
taip szneka kaip ir asz Grynai 
lietuviszkai szneka tik grino- 
riai, tai iszju amerikonai juo
kiasi ir juos vadina polende- 
riais arba hungarais. O tai vis 
todėl, kad nemoka angelskai.

— Pasakyk man, Jonai, ka 
isz to jus turite, kurie di- 
džuojates, kad esate neva ame
rikonais, o ta amerikonizma 
jaueziate tik tame, kad savo 
kalbon brukate tuos, tikrai 
angelskus žodžius nes anglisz- 
kai nemokate žodi isztart kaip j 
reikia.

— Tai matai, daugiau una- 
ro, o prie to, anglikai nevadi
na grinorium toki, kure varto
ja angelskus žodžius.

— Butą ežia unaro. Bet ta- j 
me negali but jokio unaro tik 
didesnis apjuokimae isz ame
rikonu puses, kuomet jie girdi 
tokius žmones, maiszanczius 
savo kalbom godžius, o kaip 
kada, da iys._ igliszkai ta- į 
riant, bet ne isztariant žodij 
kaip reikia.

— Tau taip rodosi, kad asz 
ne isztariu žodžius kaip reikia, 
ba tu esi grinorius ir angelskai 
nesupranti, o to man pavydi, 
mat tau ne unaras, kad tu Vai 
paraise mokiniee o angelskai 
nemoki.

— Kaip ten nebutu, nors 
asz ir nemoku angliszkai, nes 
Amerikoj esu dar tik vieni 
metai, bet visgi suprantu, kad 
ir tu nemoki, nors ežia jau gy
veni, kaip sakai, deszimts me
tu.

- O kas tau sake, kad asz 
nemoku angelskai szneket?

— Juk asz girdžiu tave ta
riant žodžius, ot kaip ir dabar 
ne seniai sakiai gudyvnis. Na 
ir kas taip taria ta žodi. Ir 
tamsiausia anglas isz tave juok 
sis girdėdamas tariant taip žo
di.

— O kaip tu ta žodi isz- 
tari.

— Asz isztariu ji taip kaip 
reikia, kaip tas žodis turi but 
isztariamas.

— Tai kaipgi? Pasakyk, o 
jei asz matysiu kad tu gerai 
isztari, tai ir asz taip tarsiu.

— Tas žodis tariasi gudyv- 
ning, su mažui pertraukimu— 
gud yvning, (good evening) 
kas reiszkia lietuviszkai— ge
ras vakaras, nes gud reiszkia 
geras, o yvning— vakaras. 
Tapogi isztartuose žodžiuose 
to nėra, nėra jokios prasmes 
ne kituose žodžiuose Ipacz 
kas bjauriausiai kad lietuvisz- 
kon kalbon maiszoma svetimi 
žodžiai. Girdint kalbant žmo
gų, kurs vartoja svetimus žo
džius, kada kalba su kitu žmo 
gum, žinok kad tas žmogus 
nesupranta ne tos kalbos ku
ria kalba, ne tos, isz kurios žo
džius skolina, o tai tik del 
unaro ir norėdamas pasirodyt, 
kad jis moka ir kitaip kalbėti. 
Bet kas supranta kitokia kai 
ba, tas tik nusijuokia nes gir 
di ir supranta, kad anas žmo 
gus gaudo veja kiauru mai 
szu, manydamas tikrai ji su 
gauti.

— Pyteri žinai ka, jeigu ki 
tas taip szneketu kaip dabar 
tu man szneki, tai kad asz jam 
duoezia in ausi tai net jis kelis 
sykius persi verstu. Bet kad tu 
m m geras bode, tai asz tau 
praboczyeiu, nes matau, kad 
tu esi da jaunas ir ne iszmanai 
daug ka, o kita, tu man biski 
iszrodai ant “smart” vyro. Prie 
tave gal asz priprasiu, o jei tu 
busi geras, tai paklausysiu ir 
tavo rodos.

— Musztis nesimuszk su 
nieku. O kad žodi manes pa
klausyti, tai ir gerai. Taigi ir 
klausyk. Jeigu kas in tave 
kalba lietuviszkai, tai ir tu 
kalbėk taipgi lietuviszkai, 
niekad kada kas tau pasakys 
laba vakara, ne atsakyk ne 
alio, ne gudyvnis, ne gud yv
ning, bet atsakyk, laba vaka
ra.

— O jeigu anglikas man pa 
sakys guil yvning ar asz jam 
turu atsakyt ir laba vakara?

— Ne. Atsakyk jam jo kal
boje, atsakyk taipgi, gud 
yvning.

— Na tai orait, asz taip da
rysiu, gal bus gerai.

— Na, o kas naujo girdėt?
— Naujo tai yra. S.L.A. 

vėl turi nauja konstitucija.
— Tai ir gerai.
— Bet pasakyk man kad 

tas S.L.A. apsistos su tom 
konstitucijom. Žiūrėk pernai! 
apsispaudino konstitucija, | 
czarterius, paliudijimus, iszme 
te krūva pinigu. Dabar vėl] 
tas pats, paskui vėl ir vėl.

— Tai, dabar ežia nauja Į 
konstitucije kaip visuotinas! 
balsavimas priims, tai nereiks] 
naujos.

— Noser! Nauja konstitu
cija turės daryt kas metai.

— Kaip tai kas metai.
— O tai taip, kad visiems [ 

viena konstitucija nebus gera j 
niekad.

— Tures but. O dalini- la
biausiai nariai nusiramins, nes 
ir ligos paezelpa bus invests.

— Tai mat. Bet kaip szita! 
prisius tai vėl koks “Just as 
a piece” (of nothing) pakisz 
valdžiai savo liežiuvi, nes 
charteris apie ligos paszelpa 
nieko nesako.

— Lik sveikas.

Ant Pardavimo
Parsiduoda pigio kaino pui. 

kus saliunas teipgi su svetaine 
ant kurios atsibuna halei ir 
mitingai, lietuviu apgyventa 
vieta, palei lietuviszka bažny- 
cze, biznis gerai eina ba per 
kelioleka metu iždirbtas terp 
lietuviu lenku, vokiecziu ir 
kitu tautu, parsiduos pigei 
priežastie pardavimo toke loc- 
ninykas serga ant kojų sunkė 
liga o turi važuot in ligonbu- 
te kas nori pirkti tegul atsi- 
szanke ant adreso.

A W. Palionis
20 17 St. Clair avė N. E. 

Cleveland, Ohio.

W. TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lie tuvis z k as.

GRABORIUS

Laidoja Kunus Numirusiu. Passmil. 
Rygiuus ir Vežimu del Pasivažinėji in> 

Krausto Daigius ii t. U
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiau"*- 
3u v i n-1 minėtais reikalais kreipkitės ]» 
jin o busite visame užganėdintais.
520 W. Centre St. Mulianoy Cit;

Fr.Strawinskas
Lietuviszka Krautuve 

...Vyno, Likeru, Areilkoi ir Alaus...

1807 Carson St, S.S Pittsburgh. Pa.
Didžiauses Tikras Lietuviszkas
Sklodns Gervinu Amerikoj.

Ątraszykit man gromata, o asz jus 
pertikrinsiu kad galit pas mane gaut 
ta vora pigiau ne kaip kitur.

Dr. A. Yuszka. M. D.
...Lietuvis Gyd i (o jas ir Chirurgo* ..

( Vyru
Gydo visokias Ligas 1 Moterių 

( Vaiku
—: Gyvenimas ir ofisas :—

1749 So. Halited UI., Kampo 18-toi. UI. 
Chicago, III. Telefonai: Canal 2118.

SZ. JURGIO DRAUGYSTE 
KANKAKEE. ILL.

—: ADMIN1STRAI l.JE:—
Wl. Linceviczia — Prezidentas 

18 Union St
Jos. Muckus — Vice* Prezidentai. 

439 Indian Ąve.
Ant. Usewioz — Prot. Sekretorius. 

259 Entrence Ąve.
Felix Jakszta — Fin. Sekretorius 

452 Derbur Ąve.
M. Sabalauckas — Kasijerius 

214 Entrence Avė.
Mat. Szabonas — Marszalka
Ą. Waitekunas v
J. Grigoras J- Ąpekupai Kasos 
Ą. Paraszinakaj J

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS
BANKNG TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PA.

Visiszkas Turtas - - $739,566.97.
Visiszki Depozitai - - $537,569.34.

Turtai yra 137į Procento Depositu.
Tas yra protekcija ir susiligina su sargiausais 
Bankais szitam Steite.

Kapitolas 1
Pervirszinis >$201,925.
Profitai J
37 Į procento depositu.

Tas parodo kaip szitas Bankas auga.

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

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

...D1RDKT0R1AI...
A. DANISZEWICZ. W. RYNKIEWICZ M. GAVULA.
J. HORNSBY. L. ECKERT. W. J. MILES.

į,-..Tį.— -| =»

Puikus Pluszinei Kotai del Moterui
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia prekė 
idant greit parduoti.
Mes pai■duodame dauginus Kailiniu Kotu negu kiti 
gztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

I ĮIMA IK I Mahanoy City, Shenandoah L? U I IN Ml N Mt Carmei( landBford.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.

Vienintele lietuviszka Banką, uždėta pei 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suczedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mm 
tinigus mokam 4-ta procento, pnskaitant 
as 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visa* 

dalis svieto, greit ir pigei. parduodam 
laivakorte* ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Kejentalnus Dokumentus ii 
vedam provas senam k rajui. Rejentelna 
kancelnrijayrn reilomn per vuldLszka notara 
J. G. Mdiaucka. Užkviecziam lietuvius ii 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir nuvest niurni 
jusu bankinius reikalus o persitikrink, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus išpildyta greit ir teisyngai. Piniguf 
siunezant paezedumai in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paczto Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pei 
Express Money Orderi.

Rl'SISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
PUIKIAUSI DIDŽIAI SI IK GREK'Z.IAUSI GAHI.AIVAI -

Gsrlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yorko o Rusijos be jokiu jieistojiinu. 
PLIKI GAHLAIVAI: cZAR KIRSK — RUSSIA

> Rotterdaina s Dienas Io Libawa 11 Dienu. Garial. al laz,.i9 Kurek 10 Y aeaii >;I.ituania 21.
«>’ Treczla Klnea S35 ' I Y asarl.>; Birma:• Kovo; hurak
$15 Antru Klasa *47 ‘ ,Qr ' 2L Kovo
$«•> Pirma Kla«a $75 Apie dauglaue daeUmoaite pas m ubo agentus arba
A. E. JOHNSON & CO., (General Panenger Agt»., 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu 
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraezome visus atsilankyti 
ir pamatyti szita Nauja Ta vora, kokio kituosią Sztoruose vargei 
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu 
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku, 
■lekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga 
del apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi 
gatavu. Del Kūdikiu 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.

MoĮįĮ mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mahanov City. P»

GRINA TEISYBE.

Mahanojaus gyventoje! 
apie szita gerai žino.

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

l naudoti taisės pigulkas.
Ant pardavimo visuose aptiekose 

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

SILAS DAVIS
101 W. Pine St: Mahanoy City.

Yra agentas ir parduoda 
visokius medžius del pasodinio 

prie Namu,ant Kapiniu, Daržuos ir tt. 
teipgi vaisingu medžiu, vaisiu augalas 
visokiu kvietku. Dabar yra laikas 
duoti orderi. Musu augalai gvarantiti 
augti jaigu neaugs tai duodame kitas.

LIETU Y10 KRAUTUVE.
Pas mane galima gauti naujausios 

mados laikrodėliu, žiedu, armonikų, 
skripku. ir visokiu muzikaliszku 
instrumentu. Geru brltvu, drukuo- 
jamu maszinukiu, albumu fotografi
joms historiszku ir malda kningu, 
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
tymais ir dainomis, su drukuotais 
aplinkui konvertais, tuzinas 25c.. 5 
tuzinai §1 Porkupcziams 1(00 už §6 
magiszkos kazyros su kaziromis gal 
iszloszti daug piningu. S3. Kas norit 
mano naujo didelio kataliogo, nrisiu 
skite 2c. marke ir aplaikysite jin rasi
te daugybe naudingu daiktu.

Naujai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga ‘Sznltinis’ 
su puikiais apdarais kasztuoja $2.

Kreipkitės ant sziuo adresa:

W. WAIDELIS
112 Grand Street Brooklyn, N. Y.,

Tik ka iszejo!
Severo Lietuviszkas Kalen

dorius ir Sveikatos YTadovas 
ant 1912-tu metu yra jau ga
tavas, užtat meldžiame kiek
vieno pasiimti sau viena jo ek- 
zemplioriu. Duodame ji do
vanai!

Apart kalendoriaus žinių ja 
me telpa ezimtai ilgu ir trum
pu straipsniu straipsneliu, pil
nu praktiszkuir naudingu kiek 
vienam žmogui informacijų.

Ta kalendorių reik:a būtinai 
turėti kviekviename name. Pa 
siimk ekzemplioriu to kalendo 
riaus artimiausioi aptiekoi ar 
paprasto! raistu krautuvei. Jei 
tenai neturės, kreipkis laiszku- 
cziu pas W. F. Severą Co., Ce
dar Kapids, Iowa.

Dovanai
Atsiusime muso kalendorių 

ant 1912 meto, knygos formate 
bu gražeis pasiskaitimais. Pri- 
siukyte savo adresa ir 20 mar
ke o gauksite kalendorių per 
paczta dykai.

Bischoffs Banking House.
287 Broadway

('j •}) New York
Vargoninkas.

Gerai žinias visas bažnyti
nes pareigias ir gerai iszsilavi- 
nes muzikoje, pajeszko vietos. 
Adresavokyte. (į o?)

Leo Wassowski,
227 Highland Ave, 

Chester, Pa.
Ant pardavimo.

Namai ant keturiu familiju 
ant viso loto po no. 604—606 
YVėst Center ulyczios. Dasiži- 
nokyte ant adreso: (p J')

Thomas Haughney
12 E. Mah. St.

Mahanoy City, Pr j

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser 

gate liga, tai eikite pas savo 
miesto daktara.

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

Gratis Specialists
Box 106 Sta. YV. Williamsburg 

Brooklyn, N. Y.

A- G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Ma*n St«. Plymouth, Pa. 

...SAY’ININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Li etuvl szku-Lenk i szku Vaistu.

Kiekvienas Lietu. i.->zkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad muša 
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte 
musu tyras Lietuvi^zkas Gyduoles, 
kurias mes gvarnntuojame.
Egiutero No. 1.............................. 25c.
Egiutero No. 2.............................. 50c.
Ztuijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai..............................35c.
Meszkos Mostis............................ 25c.
Trejanka.......................................25c.
Limmentas vaikams .................. 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c.
Liepiu Baisumas ....................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku ...........25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

Kruvinosios..........................75c.

.25c.

.25c.

•Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del uemaiimo Pilvo.......... 50c.
Mikeliai a{>siaixlymui Galvos

skaudėjimo............................... 10c.
Laszai nuo Dantų........................lUc.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų..........................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto.................15c.
Gyd. nuo Grippo.....................$1.26.
Plauku a|>aaugotojas.................. 50c.
Muilas del Plauku.....................10c.
Milteliai nuo Kepenų.................35c.
Rožes Bahamas...........................25c.
Kinder Balsamas........................ 25c.
Bobriaus Laszai......................... 60c.
Szvelnintojas................................36c.
Kraujo valytojas......................$2.00.
Nervu Ramintojas.................. $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus.......................... $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)...............25c.
Pamada Plaukams..................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise......25c.
Gyduoles nuo Kiemens....... . .......50c.
Vengribzkas Taisytojas Ūsu....... 15c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... . ..............25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu.......$2.00.
Gyd. nuo Dedervines.............. $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

J. KAZLAUCKAS
Parduoda Szipkortes,

Už kompanijų preke ant geriausiu 
ir greieziausiu Laivu. Pardarau 
visokius Dokumentus ir paliudyju 
per Konsuli. Duodu patarimus 
visokiuose reikaluose.

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

S. Walunas
Geriausias Lietuviszkas 

Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Parduoda visokius apsinvinws už pigesne 

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

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, 
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir 
Pantaphi ir per szita menesi parduosiu u* 
labai pigia preke. Neeikyte pas svetimi*** 
torius pirkyte pas tautieti:

Simona Waluna 
526 YV. Centre UI., 

Mahanoy City, Penna.

No. 6.
Nusipirkite sau keista 
Buteliu
NORlEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokio 
kitu gėrimu. Aieikyte dabar 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
408 West Mslianof An.

Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje.

Ka užsiimi pardavinėjimu visokiu 
bižniu kokiu tik randasi. Pasekmin 
gai savo darba atliekame, Jaigu nori 
savo bizni parduoti tai kreipkitės pai 
mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui 
patarnaujame dykai. Jaigu mislini* 
nate pirkiti Farma arba Namus krei* 
pkytes pas mus asabiszkai arba pei 
gromata. Mes visada turime daugybe 
visokiu Namu ir Farmu, dydelia 
mažių už labai pigia preke.

Adresavokite

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

131 N. I3th. SI., PtlIidlIpAU, fl
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