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Suvirezum 8,000,000,000 
goreziu alaus likos ižgertais 
ant szios linksmos pakalnes 

I praejta meta. Teip danesza 
: Suv. Steitu konzulis Heingart- 

nerie.bunantys Liege, Belgijoi. 
Sztai kiek goreziu ižgere alaus 
kožnam sklype.
Suv. Steituose 
Vokietijoi 
Anglijoi 
Auetnjoi 
Belgijoi 
Francuzijoi 
Risijoi

Vokietijoi
sznni 13,000 bravoru, o Belgi
joi 4000. Suv. Steituose ran
dasi tik 1,600.
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Ginklai nuo senoviszku laiku.

1,908.010,377 
1,703,606 460 
1,479.352,280

501,923,950
422,388,280
417,388,870 
232,470,000 

randasi suvir

Kada caras lankėsi Bialo- 
viejskoje Puszcza, Lenkijoj, 
kalbėjo savo draugams apie 
padėjimą ant Balkanų. “Ne- 
geidžem kares Balkanuose, 
bet jago Bulgarai geidže už 
klupti ant Turku, tai ne es
mių sztant užbėgti tosios ka- 

. res, nes mano padonai kanecz 
spirtųsi prigialbet Bulgarams 
o tada pasidaritu “tikymiszka 
kam” visoi Europoi, pakol 

| nevidoną krikszczionybes 
(Turku) ne ingaletu. Asz tame 
negaletau užbėgti”.

Sumiezimas ant Balkanų 
verda kas dien karszcziau, vi
sas sklypas pasirengineja ant 
kares su Turkura, kuris žudo 

I gyventojus be priežasties.

Sugrižtant francuziszki kareiviai isz Moroko atgabena su 
savim daugeli senoviszku ginklu, da nuo laiku Barbaru raz- 
baininku. Terp kitu ginklu atgabentu isz miesto Mcąuiney 
randasi trejos armotos, kurias matome ant paveikslo paejnan- 
czios isz 1788 meto. Žemiau perstato francuziszka kareivi su 
mulu ant kuriuo gabena ginklus ir paraka.
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Popiežius iždave Motu Pro- 
pno, kuriame raszo buk visi 
atejviai Katalikiszki kuningai 
bus po prižiūra teip vadina
mos “Departamentas Dvasisz- 
kos prižiuro? ant Emigrantu”.

Kuningai kurie pribuvo isz 
Europos in Amerika ir aplai
ke parapijas bus po prižiūra 
tojo departamento.

Isz to pasirodo, jog ameriko- 
niszki l>i“kūpai ne turės vald
žios ant Enropiszku kuningu, 

I nes turės juos atiduot po vald- 
! te Konsietoriszkos Kongrega- 
i c’jos (Dep. Dva. pri. ant 
I Emig)

Lig ežiam laikui visi skun
dai ant kuningu ėjo pas bis 
kūpa, nes dabar rūpinsis apie 
tai tasai naujės departamentas 

f ir nusprens visus ergelius pa- 
■ gal savo nuomone ir gales to- 
j ki kuninga praszalint tuojaus.
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Daugelis lietuviszku mer- 
gyuu dirba fabrikuosią. Daug 
suvis jaunu — ka da ne turi 
16 metu. Tiktai dirstelėt ant 
juju veidu kada grižta nuo 
darbo — gali matyt baisiu ju
ju padėjimą. Mynios ižbliszke, 
nuvareia, ligusios, nusidirbia 
lig apkvaita. — Kas isz tokiu 
mergynu buna kaip paaugia? 
— Kas isz to gali būti ir kaip 
gali ižsirieteti tame baisiame 
padėjime?! — Nuo ryto bėga 
nebageles in fabrikus, kuriuo- 
šia oras sunkus ir troszkus — 
ir ten dirba net lig 6-tai va
landai — per 10 valandų — 
prie darbo tankiame turi kaip 
pririszta sėdėti. — Sugrįžta 
namon su skausmu galvos isz- 
varginta ir nuilsus. Po vaka- 
rienei-gi tankei atsitinka, jog 
rėdosi in szventadienius dra
bužius, bėga ant ulicziu ir už 
kaboriue ar in kokia urvą ant 
srokiu — ir ten praleidineje 
laika lig 3 valandai isz ryto. 
Vos parsivelka namon (o tan
kei ir girta) — motynele to 
nepaiso nes bijosi žodi isztarti, 
ka mergaite dirba fabrike, ne- 
giaro neduoda tėvams, tai vale 
dukrelei bujoti per nakteles. 
Puikus praleidimas laiko ur- 
vosia del jaunos mergaites!....

dumuosia nuo tabako, smar
ves nuo ratlgalo terp girtu 
szpicuku.

Kas bus isz tokiu merginu 
kada suaugs? — kokia bus isz 
josios pati, molyną atejteja? 
Koki džiaugsma atnesz del vy 
ro, joki džiaugsma, tiktai var
gą ir nelaime, ba besiszvaisty- 
dama fabrikia ir urvosia nieko 
nemoka! Fabrike neteko gy 
vatos pajėgu, tai nuolatiniu 
svecziu namieje bus daktaras. 
Kaipo neiezsitobulinus norma- 
liszkai, negali būti motyna 
sveiku vaiku. Tai bus vaisei 
mergynos atejteje, kuri savo 
jaunas dienas pragangino fa 
brikuosia ir po užkaborius, o 
kuri vėliaus pažinus savo klai
das, keiks savo tėvelius, jog 
jaunistoje davė vale ir nuo 
pikto ne gynė.

Turėki atminteja apie tai 
motyn ir teve, jog jago gali 
savo dukrele iszmaityti, ne 
siuntinekie in fabrikus ir ant 
szokiu in urvas, o jagu sunku 
yra iszmaitinti, tai leisk ant 
tarnystos pas gerus ir dorus 
žmonis, o tokiu vietų ne što
kas. Ant tarnystos pas dorus 
žmonis iszmoks daug naudin
gu daigtu o katras payms už 
paezia, turės gera gaspadynia 
o bus gera motyna del vaiku 
ir gera pati del vyro.

Mahanojuje prasiplatino isz 
tosios priežasties daug paleis
tuvystes terp czion augusiu 
mergynu, kuriuos per naktis 
praleidže brangu laika urvosia 
ir karezemosia isz kuriu ne 
savžiniszki szinkorei daro biz
ni. Užklauskyt 
ezarku, o jums 
toji ir toji yra 
good” ir t. t. o
lietuvaites. Tokiu galima sus- 
kaityt apie 20, kuriu pravar
des turime surasze ir laikome 
del tolimesnio sunaudojimo o 
ne kurios yra doru tėvu duk
ters. Ir tai tiktai Mahanojui. 
O kiek randasi Szenadori, tai 
net szirpulei žmogų yma kada 
ižgirsti apie tai. Kas isz tokiu 
bus atejteje, tai galima greit 
atspėt— pabaiga namuosia
paleistuvystėse, kuriu ir teip 
randasi apie 8 Filadelfijoi o 
vis isz Skulkino pavieto. Ar
gi nesiranda jokio budo ant 
ižgialbejimo tuju nelaimingu 
nuo prapulties ir gėdingo gy
venimo?

ISZ AMERIKOS

kada 
tikra

in

tik naktiniu 
pasakys, jog 
“rotten,” “no 
tai vis muso

Milžiniszka ugnis — Emi
grantu pristova sudegė 

81,000,000 bledes.
Philadelphia. — Utarnin- 

ko po piet sudege milžiniszka 
pristova (dokas) prigulintis 
prie Baltimore & Ohio gelež- 
kelio o kuri naudojo laivines 
kompanijos Hamburg-Ameri
can, North German Loyd ir 
Itala del savo pasažieriu. Priek 
tam sudege daugybe visokio 
ta voro ir 27 ta vėriniai vagonai 
su tavoru.

Dokas turėjo 340 pėdu ilgio 
o 120 pėdu ploczio, likos pasta 
tytas septinis metus adgalos. 
Ugnis padare bledes suvir- 
szum ant vieno milijono dole
riu.

Laivas Hannover kuris at
plaukė isz Bremo su 785 paša 
žierais, buvo priverstas isztusz 
tyt savo pasažierius prie Pier 
53.

Dvase kasiklosia 
anglekasei nenori dirbt. 
Wilkes-Barre, Pa. — Dalis 

Blak Diamond kasikiu, ku
riuos priguli prie Deleware & 
Hudson kompanijos, turėjo su 
stoti dirbti isz priežasties buk 
tenais baidosi. Bosai ir supre- 
dentai negali jokiu budu pri
kalbint anglekasiu ydant su
grįžtu prie darbo.

Ana diena Jonas Slavin mai 
neris su savo pagialbininku 
Antanu Stunkevicziu ineja in 
savo brusta pradėti dirbti, pa
regėjo nepaprasta regykla — 
dvase. Stumkeviczius_teip per
sigando, jog apalpo isz baimes 
ir turėjo jin iszneszti isz kasi
kiu. Ižgirde apie tai kiti angle 
kasei dirbanti toje daliję kasi
kiu užsispyrė ne ejti ir darba.

(SZ VISU SZALIU. Akivos Žinios isz Lietuvos.

Moterėles, ar galite 
pralenkt szita motore?

Philadelphia— Daktarai 
Pennsylvanijos ligonbuti sten
gėsi visom paejgom sulaikyti 
nuo kalbėjimo Mrs. Alice 
Holland kuri be perstojimo 
kalbėjo per 36 valandas ir ant 
galo negalėdami jaja apmal- 
szyt, turėjo nusiunst taja ba- 
ladaika in priglauda del paik- 
szu. — Dievyti, ka turėjo nu- 
kenst tasai josios vyras, 
radosi namie — turėjo 
pekla su jaja.

Uzdege 26 vietas 
menesi.

Chicago.— Pranas Milleris 
likos aresztavotas ana diena, 
kaipo nužiūrėtas už uždegimą 
szesziu tavoriniu vagonu ant 
Santa Fe geležkelio. Sude pri
sipažino, jog praejta menesi 
uždege 26 vietas ant South 
Side. Kada jojo sudže užklau
sė del ko teip daro, tai atsake, 
jog džiaugėsi neiszpasakytinai 
kada pamato liepsna ir atva- 
žiuojanezius ugnagesius.

Ar tik vėla nebus 
žudinsta.

Mt. Carmel, Pa.— Ignacas 
Juszinckis apleidinejo kareze- 
ma su savo draugu Augustu 
Tebriu Nedelos ryta ir likos 
užkluptais isz nežinių per du 
peilininkus tamsioje uliczaite- 
je. Juszinckis aplaike dury- 
mus in plauczius, peczius ir 
rankas o Tebriui supjaustė 
veidą ir rankas. Badai J u- 
szinckas mirs nuo žaiduliu.

Vėliaus palicije suėmė du 
brolius Antana ir Joną Park- 
linskius, kurie badai užklupo 
ant augezeziau minėtu. Abu
du likos nugabenti in kalėji
mą pakol daktarai neisztyrines 
gerai padėjimus sužeistųjų.

Tai tau puiki porele.
Los Angeles, Cal.— Jonas 

Driver, senelis turintys 70 me
tu isz Eiden, Mo., apsipaezia- 
vo su pana Naomi Tar water 
kuri vos užbaigė 19 vasarėlių.

Driver pažinojo mergyna 
da nuo kudykio ir ne karta 
glamonėjosi su jaja ant keliu 
jau būdamas žilabarzdžiu. 
Tvirtyna abudu, buk viens 
kita mili ir užganadyti isz ea
ves.

Penkios ypatos nužudin- 
tos ir sudegintos.

Quincy, 111.— Degėsiuose 
namo ant farmos. Pfauechnid- 
to, likos surastos penkios su- 
anglijusios ypatos kurios sude
ge nkme. Kaip vėliaus sliect- 
va iszrode tai visi likos nužu- 
dintais, nes ant vienos radosi 
žaidulis ant galvos, kuris vi- 
siszkai da nebuvo sudegtas. 
Mena buk koki valkatai turė
jo visa szeimyna nužudyt o po 
tam uždegti narna, ydant to
kiu budu uždengt savo bjau
ru darba.

Pavojinga žaizda.

— Gyveno Vilniuje dakta
ras, netiktai kaipo garsus gy
dytojas, ale podraug didelis 
juokdarys. Viena karta nakti 
szauke jin tūlas bankierius, 
idant kuogreicziausiai pasku
bintu pribūti, nes ranka ban
kierius labai sužeidęs.

Daktaras skubinosi greitai 
prie pavojingo ligonio. Pribu
vęs pažiurėjo in ta nepavojin
ga žaizda, persitikrino jog ra
si nebuvo reikalo nakti žmo
nių budinti, nes ranka buvo 
tiktai biski inbriežta.

Daktaras, norint piktas, ale 
su priimta mina sėdo prie sta
lo parasze receptą; paraszes 
padavė tarnui asztriai prisaky
damas idant skubintus! kuo- 
greicziausiai in aptieka par- 
neszti vaistus.

Bankierius iszsigandes už
klausė daktaro, ar žaizda teip 
pavojinga ?

— Žinoma kad pavojinga, 
nes jeigu nesiskubintu tarnas, 
tai žaizda iszgytu pirm negu 
tarnas parnesztu vaistu.

Iszpažinimas mirsztan- 
ezio socialisto.

Parižius.— Garsingas socia
listas Joindas, kuris ana diena 
atėmė sau gyvasti, paliko gro 
mata kurioje terp kitko buvo 
raszes: “Mireztu, nes turėjau 
daug nepasisekimu. Būdamas 
socialistu per daugeli metu, 
kuri pažinau gerai, randasi 
jame daugybe bjaurybių. Ne 
turėjau ant tiek pajėgu ir drą
sumo ydant tojo bjaurybes 
atsikratyt ir del to pasilikau 
toje smirdanezioje baloje— 
socialistu. Jago ne butaupiis 
pirtu atimti sau gyvasti, butau 
pasilikias geru kataliku lig 
pabaigai mano gyvenimo. 
Duodu visiems gera rodą, 
ydant szalintusi nuo socializ
mo, kaip nuo pavietres.”

Straikieriai užklupineje 
ant krautuvių.

Catalonia, Iszpanije.— Ran
das iszsiunte 20,000 vaisko 
ydant apsaugot dydeles krau
tuves ir geležkelius, kuriuos 
straikieriai apipleszineje isz 
priežasties bado ir pabrangimo 
maisto. Darbininkai ant ge 
ležkeliu Madride kerezina 
straiku, jago randas neprispirs 
kupezius ant sumažinimo pre
kes aut valgomu tavoru.
Begu no drebėjimo žemes.

Valparaiso, Chili.— Gyven
tojai isz czionais bėga tuks- 
tanezeis isz priežasties arti- 
nsnc.Xcsios drebejimo žemes. 
Isz Santiago žmonis teip—gi 
bėga. Sumiszimas yra dydelis

Nnujoviszkas trūkis.
Netoli Londono (Anglijoje) 

iszbandyta naujai iszrasto bu
do trūkis. Iszbandymai paro
de, kad tasai trūkis bėga grei
tumu iki 300 myliu ant valan
dos didžiausiu saugumu. Va
gonai to trūkio turi tik po vie 
na rata viduryje abieju galu 
ir bėga tiktai ant vienos reles. 
Idant vagonas neapvirstu, vir
ažui jo kitas ratas kabinas in 
virszui nutiesta rele, teip kad 
truk’s bėga tarp dvieju relių: 
viena apaezioje, kita virszuje. 
Iszszokimas isz vėžiu taigi czia 
visai negalimas ir trūkis per 
tai gali bėgti su iki sziol dar 
nepasiektu greitumu. Dėjimas 
vienos tiktai reles sumažina 
ant puses kasztus geležinkelio 
budavojimo. Ketama ta iszra- 
dima tuomtarpu sunaudoti 
ypaeziai priemieseziuose, kur 
reikalauja greit beganeziu tru
kiu.

Ciesoriaus gimimo diena.
Austrijos ciesorius Pransisz- 

kus Juozapas ne seniai szvente 
savo gimimo diena. Kurioje 
terp jojo parėjusiu gromatu, 
atrasta gromata sekanezio tu
rinio:

“Mylimas Pone Ciesoriau! 
szirdingas palaimos velinimus 
nuo mus visu. Tau tur vis ge
rai eitis bet mums eina labai 
prastai ir mes tikime kad tu 
mums pagelbesi. Motina serga 
ir jau dabar szeszta diena guli 
patale. Tėvas kas diena gir
tuokliauja ir ne duoda motinai 
pinigu taip kad motina ne turi 
nieko valgyti, norint daktaras 
sake, kad ji turi gerai valgyti 
jaigu nori pasitaisyti. Asz tu
riu taip-gi daug gelbėti bet 
mažai uždirbu nes czebatai su
drisko tai ne galiu dabar taip 
greit bėginėti. Asz ne turiu 
nei markutes szitai gromatai 
taip-gi praszau pats užmokėk 
ir gelbek mus Ciesoriau! Pran- 
ciszkus Stallinger.

Ta gromata ciesoriui para
sze mažas vaikas. Ciesorius isz 
klausės tos gromatos turinio 
tuojaus pasiuntė biednai mo
teriukei valgio ir ko reikėjo o 
vaikui liepe nupirkti naujus 
czebatukus ir rubus.

Pancdelis.
(Ežerenu apskr., Kauno 

gub.) Syki važiuodamas viesz- 
keliu pro Lebedžiunu galviga- 
nius, pamaeziau gerai nemažus 
piemenis bemetant pavargėli 
žydeli purvais ir akmenimis, 
belojant biauriausiais, szlyksz 
cziausiais žodžiais. Man prie 
ju prisiartinus ir sugėdinus, 
kiek perstojo, bet toliau nu
važiavus ir vėl ta biauri ko
medija buvo dar ilgai matyti 
ir girdėti — piemenis, kaip 
szuniukai, žydeli dar toli lydė
jo. Nors ten-pat sėdėjo ir us- 
tovas, bet, matyti, tu isztvir- 
keliu nebare, nebaudė ir ne
draudė, o gal dar tuo ju nedai 
liu pasielgimu gėrėjosi.

Kalti až tai tėvai, vyresnie
ji ir prižiūrėtojai, kad vaiku 
nuo blogo nedraudžia.

Alizavos.
(Panevėžio apskr.) Pas mus 

labai eina in mada kelti var
dines. Sulaukė tos dienos, kai
mynai ir artimesnieji iszreisz- 
kia gerus linkėjimus, szirdies 
troszkimus; papuoszia kėdės, 
namu prieangius, kleeziu du
ris. Gal nieko tame blogo ir 
peiktino nebutu, jeigu tai 
kiekvienas darytu ne su minti
mi iszlupti buteliuką, pasisma- 
guriauti. Isztikruju, kaip nu
sižiūri in vardines, tai geriau
sia proga pasigirtuokliauti. 
Taigi keliant vardines, reikė
tų blaivesniems ir doresniems 
žmonėms nevartoti tu nuodu 
ir kitus nuo to drausti, o vai- 
szinti savo svetelius sveiku ir 
szvariu maistu ir gėrimėliu.
Kunigu permainos Žemai- 

ežiu vyskupijoje.
Kun. Jurgis Galdikas pa

skirtas in Sziaulius kam. Pa- 
liuosuotas užsienin Sedos kle
bonas kun. Genys — dviem 
mėnesiam in Viena. Kun. Va
nagas ir kun. Gugys, paliuo- 
suoti nuo vietų, iszvažiuoja 5 
metams in Amerika. Paszviti- 
nio klebonas kun. Živatkaus- 
kas stoja in Kretingos vienuo
lyną.

— Sziomis dienomis Kaune 
apsilankė Czikagos lietuviu 
parapijos klebonas kun. Alek
sandras Skripka.

Vilniaus vyskupija.
j- Pasimirė a. a. kun. Juoza

pas Deksnys, Dublingiu kle
bonas.

Rusijos knygos.
Anot spaudos žinybos ži

nių, 1911 m. Rusijoje isz- 
spauzdinta invairaus turinio 
knygų 109 mil. 990 tukst. 500 
egzempliorių, vertes viso labo 
35 mil. 212 tukst. 98 rub. ir 
85 kp. Daugiausia knygų isz- 
leista liaudžiai (apie 22 mili
jonu egzempliorių ir mokyklų 
vaikams (apie 20 milijonu). 
Tikėjimo turinio iszleista 10 
mil. egzempliorių.

1911 m. daugiausiai knygų 
iszspauzdinta Peterburge, 
Maskvoje, Kijeve ir Varsza- 
voje.

Varszavoje iszspauzdinta 7 
mil. 127 tukst. 877 egz. už 1 
mil. 622 tukst. 584 rbl. 35 
kap. Vilniuje iszspauzdinta 2 
mil. 334 tukst. 10 egz. už 846 
tukst. 152 rb. Kijeve iszspauz- 
dinta 4 mil. 820 tukst. 
egz. už 1 mil. 974 tukst. 
rub.
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di-— Moskvoje randasi 
džiauee aptieka paeauleje.

— Kanadoje yra 2,992,200 
aviu.

— Bohemijoje randasi 108 
cukernes.

— South Mandžiurijoje yra 
10 fabriku stiklo.

Vaiku baudimas
Daugybe žmonių mano, kad 

jeigu nori iezauginti vaiku ge
ru, doru ir protingu žmogumi, 
tai reikia kuotankiausiai ji 
bausti — muszti. Daugumoje 
Lietuvos vietų pas žmones net 
patarle yra: “Nemuszi vaiko, 
vaikas užaugės tave musz.”

Bet jau, Dieve, saugok kiek 
viena, kaip tai negražu kada 
sūnūs nenutyli tėvui, arba, kas 
labiau, kada drista “pakelt 
ranka ant tėvo”. Užtat gi dau 
guma tėvu, idant iszauginus 
vaika tikrai geru žmogumi, 
kurs gerbtu senatvėje tėvus, už 
kuri nebutu tėvams gėdos 
priesz žmones, baudeti žmonių 
pagyrimą tu tėvu, kurie nesi
gaili savo vaikams, nei ryksz- 
ties nei lazdos. Tankiai Balt
rus pagiria Joną, kad, girdi, 
musza vaikus tai musza, tur
būt, bus isz ju geri žmones.

Taip mano apie vaiku isz 
auklejima tėvai, ypacz sodie- 
cziai.

Tuotarpu gi kai-kurie moks 
lo vyrai parasze net knygas 
apie vaiku auklejima, iszva- 
džiodami, kad vaiku muszimas 
ne yra geru daiktu, nes, anot 
ju, tai tik žemina vaika, kaipo 
žmogų. Apskritai, jie iszvad- 
žioja, kad muszti negalima ne
tik vaiku, bet ir suaugusiu, 
nors ir už didžiausius prasi
kaltimus.

Bet praktika vis-gi parodo 
ka kita. Daugybe ir mokytu 
tėvu visai kitaip žiuri in ta. 
Jie tvirtai laikosi to, kad mu- 
szimas yra būtinai reikalingas 
prie vaiku iszauklejimo. Szve- 
dijoj ir Norvegijoj naujausieji 
instatai apie vaiku auklejima 
sutinka su tuo, kad reikia im
ties už ryksztes, jeigu jau nie
kas daugiau negelbsti, idant 
atpratinus vaika nuo pikto. 
Amerikos Suvienytųjų Vals- 
cziu prezidentas rūpinosi, kad 
butu lazda baudžiami net ir tie 
vyrai, kurie blogai apsieina su 
savo paeziomis.

Tokiu budu rykszte, ar 
sziaip ar taip, o visgi vaiku 
iezauklejime turi turėti žymia 
vieta, to labiau, kad tėvai ta
me dalyke neatsižiuri in jokius 
mokslo vyru iszvedimus, o da
ro teip kaip pagal ju nuomone 
yra geriau. Ir beveik visi tė
vai ne apsieina nemuszus vai
ku. Jeigu kai-kurie ir nemu 
sza, tai nors grasina su lazda. 
Motinos gi, tai jau pripratę 
patasyt vaika už plauku, pa
trauki už ausies ir 1.1. Sodie- 
cziai gi tėvai vaiko nubaudi
mui tankiausiai imasi už diržo 
bei juostos, arba botago.

Koki gi dabar padaryti isz 
vedima apie vaiku muszima, 
turime sutikti su tuo, kad be 
muszimo ar sziaip ar teip, ne
galima apsieiti.

Dabar tik dalykas tame, kad 
bausti reikia iszmintingai.

1) Pirmucziausia reikia ži
noti, kad muszimas vaiko, taf 
jau paskutinis baudimo būdas 
o pertat jau tada galima jojo 
imties, kada nieks daugiau vai 
kui negelbsti.

2) Niekad nemuszti perpy- 
kus. Czia tai tėvai labai tan
kiai negerai elgesi. Juk vaika 
tėvai privalo bausti ne iezreisz 
kimui savo supykime, o to la
biau kerezto, bet tam, kad vai 
kas pasitaisytu. Jeigu tėvas ar 
motina baudžia vaika tik del 
to, kad supyko, tai toks baudi 
mas neatpratis vaiko nuo pik
to o atpencz, sukelia vaike pik 
tuma ir neapykanta. Užtat gi 
tėvai privalo tvirtai laikyties 
to kad niekados supykęs ne
baustu, vaiko, o pabaustu, jei
gu reikalas, tada kai, piktu
mas jau perejo. Tegu vaikas

mato ir supranta, kad baužia- 
te jiji ąe isz piktumo, nei isz 
noro mufzti, bet tik su tuo tik 
siu, kad vaikas liautųsi blogai 
dares.

3) Nebaidyk ir nemuszk per 
daug. Suduok sopancziai, bet 
neilgai. Neimkie vaiko pabau
dimui, nei lazda nei pagaliu, 
nes su tuo galima sunkiai su
žeisti. Geriausia, tai pasiimkie 
gera rykszte, panti, arba dir
žą.

Bausti vaika privalote niekam 
nematant, ypacz jeigu vaikas 
jau nemažas. Neprivalote tai
pogi apie vaiko nubaudima pa 
šakoti kitiems.

Pagalios dar vienas labai 
svarbus klausimas: už ka baus 
ti ? Czia ypacz, tėvai tankiai la 
bai ir labai negerai daro. Tan
kiai baudžia už ta, už ka vai
kas visai nevertas pabaudimo 
o dovanoja vaikui tankiai ka
da vertas gerokai ji nubausti. 
Niekad tėvai neprivalo bausti 
vaika užtai, kas yra blogu isz 
priežasties prigimtosios vaiko 
silnybes, arba neatsargumo.

Taip pat negalima bausti 
vaiko, jeigu jis negali ko nors 
iszsimokyti. Kas kita, jeigu 
vaikas nenori arba tingi moky 
ties. Nebausti vaiko jeigu jis 
prakalto per neatsarguma, 
pav., jeigu ka sudaužo, arba 
pagadino, nore nuostolis butu 
ir žymus. Nubausti tada, jeigu 
tai padaryta tyczia isz užpyki- 
mo, per kerszta. Visuomet 
bausti praeižengimos priesz 
Dievo, ir Bažnyczios prisaky
mus, nes jeigu tėvas nebaus 
vaika už nusidėjimus, tai Viesz 
pats Dievas tėvus baus.

ATSAKYMAI
Mrs. M. K. Philadelphia.— 

Meteor (ne meto oras) arba 
Meteorite kuris reiszke “ka to. 
kio augsztai ore.” Visoki su- 
miszimai ore vadinasi meteor, 
kaip tai sukylimas viesulu, 
tornadu, mariu trubos ir t. t.

Prie kitos dalies Meteoru 
priguli puolanczios arba szau- 
namos žvaigždes arba puolan
ti akmenai, kurie in kaitė per 
žaibini puolimą yra panaszus 
m žibante žvaigžde. Mokinti 
tvirtina, buk tieje Meteorai 
(tasai žodis nesiskyrė ant meto 
— oro tik tiesiog ižsitare Me
teoras) atpuola nuo kitu svietu 
arba žvaigždžių. Laikas tokis 
szmotas meteoro (akmens) pul
damas, trūksta ore ant tuks- 
taneziu szmoteliu. Mete 1803 
gyventojai L’Aigle surinko 
3000 szmoteliu tokio Meteoro, 
o ne senei tokis Meteoras nu
puolė Kansuose kuris svėrė 
kelis tonus. Rodos kad tamis- 
tai užteks tasai iszaiszkinimas.

Minerolai randasi žemeje 
kaip auksas, sidabras ir t. t. 
bet Meteoras paejna isz aukez- 
tai ir vadinasi orakmenis, o 
Materijolas tai susideda isz vis 
ko (medegiszkes). Ne V. S. 
ne V. D. neinspejo kas tai yra 
Meteoras o ydant ta gineze 
užbaigt, tegul isz sudėtu pinin
gu, nuperka tamistai puikia 
dovanele už juso ergeli.

— Korespondencije isz 
Detroito netalpinome nes jo
kio paraszo nesirado. Silsisi 
gurbe.

Jos. R. P. Mahanoy City.— 
Pagal tamistos daneszima, su
prantame, jog tavo kerszini- 
mas paejna isz pavidumo. To
jo daneszimo netalpinsime o 
jago da karta tokia gromata 
aplaikysiu, tai papulsi tamis- 
teli in randaviszka kalėjimą. 
Jago ne gali pristatyt faktu 
tai veluk tylėk.



Laikas atėjo valgyt ojsteriu 
Kuriuos padaro nemiela inepudi ant ne kuriu, 

O norints iszrodo kaip tikros varles, 
Bet del mylincziu, perejna gerai per gerkles.

— Kur jo draugas?

atsitikimo.

Senukas kuris buvo atvedės 
pas kunigą atėjo ta vakara 
pasakė jog atnesze svarbia ži
nia kuningui isz Varszavos ir 
jog vaina garsina visam skli- 
pe jog maskolei ketina imtie vi 
sus jaunus virus in vaiska ir 
jog visam sklipe verda ant vai 
nos kaip katile. Prisipažino 
teip-gi senas Mikola jog yra 
Szimuko dėdukas ir jojo pra
varde buvo Motiejus Heivo- 
szas tėvas jojo 'tėvo.

Da ilgai taja nakti szneku 
cziavosi terp savias o ant galo 
nusidavė ant atsilsio.

VI.
Suėjimas.

Kaip diedukas pasakė teip ir 
stojosi, Szimukas likos paym- 
tas in vaiska ir jau ne karta 
pavuoste paraka, o ir likos pa
žeistas in galva. Kada teip gu 
Įėjo viena karta prie ugnies 
abaze’pasiremias ant peties VIa 
do, kuris tai Vilniuje jin priė
mė ant nakvines ir pasakojo 
jam kaip tai jin nužiūrėjo už 
va gysta Hejvoezas ir kaip li
kos isz grir ežios iezguitas, o 
kada baigė savo apsakyma, 
pertrauke jam jaunas žmogus, 
sztai sedyntis už Vlado.

— Žinai broli! jog mes ta 
ve tada nereikalingai nužiūri- 
nejome, ba dažinojome da ta 
paezia diena, ba mums vaitas 
atvedė muso karve. Pavogė ja 
tris Maskolei, kurie no senei 
trankėsi po muso aplinkine.

— O kas tu do vienas bro
liuk? — užklausė Szimukas 
pasikeldamas nusistebėjas.

— Ne pažinsti mane? es 
miu Ignacas sūnūs Hejvoszo.

— Tai tu Ignoteli, ka man 
tada atneszei szmoteli duonos, 
kada mane tavo tėvai iszvare?

Ir susispaudė abudu szirdin- 
gai kaipo senoviszki priete- 
lei.

— Ejk szen Ignoteli, seski 
czionais prie manias, džiau- 
giuosiu neiszpasakitinai, jog 
tave czionais matau.

— Tykek man, kalbėjo Ig
notas, mes ne karta gailėjomės, 
jog tave iszvarem, o asz su Ma 
ruka nuolatos praezem tėvo 
idant tave adgalios parvesto. 
Ne butumem tave iszvare isz 
namu, j aižo ne vagis.

— Ar gyva da tavo bobuke ?
— Ne — numirė tuojaus po 

tam.
— O teip visi sveiki?
— Visi sveiki aeziu Dievui.
— O sesute tavo ar da ne ap 

sivede ?
— Ne, da yra namie.
— Na, na, vaike! ne klausi 

nek api mergas, pertrauke kas 
tokis isz užpakalio. Szimukas 
apsidairęs paregėjo kuninga, 
savo geradeju, paszoko ant Il
giu kojų idant pasveikint jin.

Kunygas pribuvo in abaza 
su senum Motiejum idant at
lankyt Szimuka, už kuriuo la
bai bodėjosi. Kada senas Mo
tiejus nuvažiavo pas kunyga 
idant paymt maisto del vaisko, 
liepe pakinkyt ir nuvažiavo 
drauge. Pasisveikino su juom 
kaip tėvas su sunum.

— Na, kaip Szimuti, kaip 
matau tai su tavim ne kas, nes 
kaip man rodos žaidulis nepa- 
voyngas ir ne užilgio pasveik
ti.

— O ka geradejau, viskas

gerai czionais; žaidulis tuojaus 
įszgis ir vela bus gerai.

Pasikalbėja da kokia valan
dėlė, su senu Motiejum sugrį
žo namon. Abaze buvo viskas 
tyka žalnierei gulėjo prie ug
nies, tik patyka vaiksztinejo 
aplinkui abaza. Szimukas ir 
atbuvinejo ta vakara patrole. 
Sztai isz tolimo iszgirdo žings
nius kurie prisiartino prie aba 
zo.

— Stok! kas ejna? paezau- 
ke Szimukas.

Ne gavo atsakymo — žings- 
nej artinosi kas kart areziau.

— Stok!— kas ejna! ba 
ezausiu! paszauke Szimukas 
garsiau.

— Saviszkis —atsake kas to 
kis isz krumu.

Szimukas užsimislino valan
dėlė. Balsas buvo jam pažins- 
tamas, nes ne galėjo atsimint 
kur ir kada jin girdėjo. Žen
gė pirmin kelis žingsnius ir pa 
regėjo iszejnant isz krumu 
maskoliszka saldota su karabi 
nu ant pecziu. Iszpradžiu no
rėjo szaut in pribuieza, nes ta
sai pastate karabino bagineta 
žemin in žeme, žinojo Szimu- 
kas jog ne su neprietelum su- 
ejna, tik su prietelum.

— Kas esi do viens ? užklau 
se nepažinstamo.

— Saviszkis —teip kaip tu 
broli jaunas—pabėgau isz mas 
koliszko vaisko ir atejnu musz- 
tis su jumis.

Szimukas klausė nepažinsta
mo žodžiu nusistebėjas. Balsas 
nepažinstamo perejo per jo
jo szirdi, norints ne buvo ma- 
tias veido nepažinstamo, nes 
rodėsi jam, jog jin pažinsta ge 
rai jaute jog szirdis jojo links 
ta prie tojo žmogaus.

— Pasakyk man savo pra 
varde, ir atejk czionais areziau 
idant asz galetau prisižiuret.

— Esmių Mikola Ratajus, 
tarė nepažinstamas, prisiartin
damas areziau. Szimukas su- 
ryko ant tuju žodžiu ezaukda- 
mas:

— Tėvai mieliausias, bran
giausias teveli! mesdamasis 
jam m glebi.

Ratajus stovėjo kaip be ža
do per valandėlė, nes ir jam 
isz’pacziu pradžių buvo balsas 
Szimuko pažinstamas, nes da
bar teviszka jausla ir kraujai 
pažino savo sunu. Spaudėsi 
viens kita, kaip tik galėjo 
spaust sūnūs tęva, ne matias 
per deszimts metu.

— Milemas sūneli—kalbėjo 
Ratajus, tai iezsipilde mano 
karszcziausi velinimai jog esi 
tarmstoje apginime savo levi
nes.

— LT—gi ka galėjau veikt 
ar sėdėt už pccziaus kada bro- 
lei mano czionais szala — ir 
slėptis kada jieje muszasi.

— O ka tai turi ant kak
tos?

— Gavau maža žaiduli, ka
da gyniaus nog užpuolu die
duką.

— Koki dieduką?
— Koki? —muso. Ar neži

nai tevia, jog tavo tėvas o ma
no diedukas yra gyvas?

— Sunau — ka tu kalbi? 
Ar-gi Dievas daleistu tiek 
linksmybes ant kart ?

— Teip milemas teveli— ry 
to jin paregėsi czionais abaze, 
ba jisai mums pristato maista 
kas dien.

Kalbėdami tėvas su sunum 
ne nepajuto kaip laikas bego. 
Tolimoje buvo girdėt žings

neis kėlu žmonių.
— Ejna mane iszvalnyt ir 

permainyt sargyba, kalbėjo 
Szimukas, pridedamas ausi 
prie žemes. Ratajus mėtėsi ant 
žemes, pridėjo ausi ir klausė, o 
po valandėlei nuėmė bagnieta 
nog karabino, insmeige i i že 
me ir vėl klausė. Szimukas 
žiurėjo in szale girrios. Rodėsi 
jam j g isz girrios iszejna pul
kas žmonių ejdami in juju 
szale.

— Jėzau Marya! Teve tai 
Maskolei!

— Szauk! suryko Ratajus.
Ir puolė szuvis isz revolve

rio, kuriuo balsas prasiplatino 
po visa aplinkine.

— Temyk gerai in taja sza 
le isz kur girdėjai, pirmutinius 
žingsnius, gal tai pirmutinei 
eznipukai.

Easilenkias vela prie žemes, 
slinko Ratajus pilvo pirmin. 
Ne ilgai laukus iszgirdo Szi- 
mukas szuvi isz tos puses in 
kur buvo nuslinkias tėvas, o 
po valandėlei suriko drutu 
baisa.

— Szimuk! pas mane!
Perkūnu szoko Szimukas in 

ta ezali ir pamate tęva apsiaub 
ta per keholka neprieteliu. 
Prasidėjo ant tikrųjų muszti 
ne. Atbėgo in pagialba savisz 
kei o ne poylgam neprietelei 
turėjo atsitraukt Szimukas da
bar pasilenke prie tėvo. Vei
das jojo buvo szaltas, atsiklau
piąs, pridėjo ausi prie jojo lu
pu ir pažino jog da lengvai 
kvepuoje.

— Aeziu Dievui už tai, jog 
da jin iezgialbesiu, tarė pate 
in save ir ėmėsi prie pakėlimo 
tėvo. Nes buvo tai sunkus dar 
bas, ba deszines rankos ne ga
lėjo pakialt, o czionais reikėjo 
greitai suktis, ba neprietelaus 
kulkos szvilpe kaip bites ap
linkui, ne toli paregėjo sto
vinti sena Motiejų, kuris pra
kalbėjo in jin: 5

— K a darai vaike ?
— Dieduk gelbėk — tai 

tėvas!
Senas Motiejus priszoko 

prie gulinezio ant žemes, paė
mė ant pecziu ir nubėgo in de- 
szine szale girios. Szimta žings 
niu kone nubėgo, ne tardamas 
ne žodelio. Paguldias sūnūs 
ant žemes, nuėjo gilin ir girra 
isz kur sugrįžo tuojaus vesda 
mas arkli pakinkyta in vežime 
Ii ant kurios sėdėjo jaunas vai 
kinukas.

— Pririszk arkli, tarė senis 
ir nulipk nog vežimo, gali 
man truputi prigelbet.

Vaikinelis padare kas jam 
buvo paliepta. Uždėjo pažeista 
ant vežimėlio ir apriszo žaidu 
liūs.

— Dabar da truputi palauk 
siu, gal surasim kur Szimuka, 
ka ir jisai buvo pažeistas ir 
gal tenais kur guli ant lauko. 
Pasilik czionais prie tėvo, asz 
eisu, jojo jeszkot. Ir vela nusi
davė in girria.

Senukas atradias Szimuka 
ėjo sujeszkot Antana su kuriuo 
pagialba nunesze jin ant veži
mėlio ir paguldė szale tėvo. 
Po tam po valei ėjo szale veži
mėlio per girria in grir ežia 
girrininko Ileivoszo Vos nuva 
žiavo desetka žingsniu, sutyko 
ejnanti žmogų senas Motiejus 
pažino jame Ileivosza.

— Kur eini ? užklausė Mo
tiejus ejnanczio.

— Girdėjome szaudima, ei 
nu in tenais, pažiūrėt kas de
dasi su mano sunum.

— Duok dieve idant jin su 
rastum, nes saugokis idant su 
maskoleis ne susitiktum ba ra 
kalei girti ir gal tave suterio- 
ti.

— O ka tenais vežate? už
klausė, žiūrėdamas ant vežimo.

— Mane sunu ir anuka ve 
žu pas jus ba ne turiu juos 
kur areziau nuvežt.

— Važuok su Dievu — te
nais rasi mano paezia ir duktė 
re, kuriuos jus pryjims, — ir 
nuėjo tolaus.

VII
Knulas ir kartuves.

— Ka-giten vežate Motie
jau? paklausė giirinyke. kada 
vežimėlis insiryto ant kiemo.

— Juso gimines atvežu in 
sveczius mano Onuk, ne žinau 
ar turėsit del juju vietos.

— Api patalpinima tai ma 
žas daigtas, nes kas žin kur 
randasi mano Ignotelis. Nes

ka-gi tenais atvežėt ?
— Tai mano sūnūs ir anū

kas.
Mariuką tuom kart ir iszbe- 

go pažiūrėt kas ten do sveczei 
pribuvo, nes persigando bal
sei kada peregejo pažeistus ir 
vos gyvus. A

Innesze pažeistus in grinezia 
apriszo ir apmazgojo pažeis
tus ir paguldė in lova. Po ko
kiam laikui kada jau pradėjo 
pasveikinet, iszgirdo viena die 
na riksmą antkiemo.

— Jėzau! Marija! juk tai 
maskolei atvažiavo.
Su trenksmu in bego gauja 
girtu maskolių o vienas isz ju
ju szauke:

— Vot! mietežniki! paszau
ke, rodydamas su ranka ant 
Ratajaus ir jojo sunaus.

— Sztai mano gimines, ta
re Heivoszas, serga da ir ne 
darykit jiems skriaudos, pali
kite juos.

— Ha, ha! nusijuokė szeto 
niszkai maskolius, serga! o ant 
ko? mes juos iszgidinsim.

Tai kalbėdamas liepe suriszt 
visus o ir moters ir iszvare lau 
kan iez grinezios. Ligoni pae 
me ant vežimo. Kada jau visi 
radosi ant kelio, kraujegere 
maskolei uždege grinezia ir 
tvarta o staugdami szetoniszkai 
yrėsi in szale Vilniaus, o už sa 
vo darba likos pagirti per va
da ir da daugiau aplaike vuo- 
kos už savo darba.

In menesi po tam atsitiky- 
mui Szimuko tėvas likos pa
kartas ant kartuvių o Szimuka 
su moterimis iszvare m Siberi- 
je, kur isz požeminiu kasikiu 
niekad ne iszejo.

Senas Mikola numirė kaime 
Bobasia, kur jau kone visi gi 
ventojei likos paymti drauge 
su kuningu in Siberije kur 
vargingai pabaigė savo gyve
nimą prie sunkaus darbo kasi- 
klosia.

Ka-gi daugiau turime pri- 
myt muso skaititojams? Tik 
tiek jog Szimukas jau nieką 
dos neparegejo savo tevines, 
ba likos gyvu palaidotas ka- 
siklosia isz kur niekas da lig 
sziolei ne turėjo gilukio pa
bėgt o Mariuko lig smertei tan 
kei ejdavo prie skilęs pasikal
bėt su juom ir suramint jin 
jiojo vargingam padėjime.

Tokis tai gyvenimas siera 
tos ant szio svieto.

— F.W. S. B.

Q A L A s.

Naktimis su niekiaueeis auto- 
mobileis trauke,

O kaip lietuvi pamato, net su
siraukė.

Bet lietuviszki vaikynai to 
ne paiso, 

Tankei ir szposelius užtaiso;
Turi juoku isz tokios, 

Naktines valkatos.
Ant apsipaeziavimo tokios ne 

yms,
Kur kitur sau mergyna ap

sirinks,
Da ir daugiau apie jiaises pa

kalbėsiu,
Kaip tik apie visas szunybee 

surinksiu.

Nanticoke buvo vestuves, 
Ir buvo ne mažai linksmybes, 

Po szlubui kelos poros susi
tarė,

Ir džiaugsmo del saves padare.
Nusisamdę automobiliu,

Žinote, vežimą be arklio, 
Mergužes noses savo su stik 

lais apginklavo, 
Gražus ant guogiu suszukavo.

Ir teip in Wdsberius nuva
žiavo,

Ten užtruko pora valandų.
Grįžtant paėmė gerymu, 

Viskes, alaus ir vynu. 
Vežėjas tankei turėjo sustoti, 

Per ka turėjo ir ruguti, 
Mat ponai gerymu turėjo, 

Tai pa ilgyti gerkles norėjo.
Kas dėjosi važiuojent, užty- 

fį lesiu, 
Apie viską ne sakysiu, 

Tiktai tris tropunkai atsitiko, 
Su vyrais kaip dedama.

Nes su merguczems, tai jau 
gana, 

Tos jau ne galėjo dalaikyti,
Ne kaip ejt ant reikalo pra- 

szyti, 
Tai tris tropunkai atsitiko,

Jog priliejo ir p.... 
O ka turėjo padaryti, 

Jagu negalėjo susilaikyti?

In Edvardžville nukeliavau, 
Ulicze nuludus ėjau,

Na ir szirdeles ragana pama- 
cziau,

Net nusistebėjau;
Iszejus isz stubos, stovėjo, 

Ir ant ejnancziu ulicze žiurėjo
Maklakota, 

Kudlota,
Visa murzina, 

Nusigandau ir gana. 
Sztai keli vyrai ėjo, 

O ta boba in juosius prakal
bėjo:

Szetyte in vidų, pasikalbė
sime, 

Nors szi-ta ižsigersime.
Vyrai matomai net sudrėbėjo, 

Su tokia smirdele užsidėt ne 
norėjo,

Ba jagu boba nevala, 
Tai žmogų szliksztumas yma 
Kad kas ant josios susimiletu, 

Tankes ezukas priteiktu, 
Tai nors ižsiszukuotu,

Gaivalus iez galvos iszvaikytu. 
Visi jaja ant juoko laiko, 
Žodžiu kalboje netaiko,

Ba, koks ponas, 
Toks jo kromas.

Badai Niupilei Veselka buvo, 
Kelos bobeles in nelaime pa

kliuvo
Su keleis singeleis iszvažiavo, 

Su sulaužtom kojom parva
žiavo.

Badai garsingas gydintojae, 
Gydo veidus ir kojas,

Oj Baltruk veluk pasilauk, 
Adgal in tevyszkia trauk.

* * *

Sarmata isz tokiu darbu, l 
Stan.fordo ne kuriu mergų, 1 
Neva su vyrais apie ženybas 

kalba,
Pakol isz ju piningu neiž-l 

gauna.
Kaip kokia $50 irztrauke, ; 

Tuo in platu svietą trauke, Į 
Mislinat, kad jum seksis gerai, 
Ir nauda atnesz tie piningai? 
Oj mergeles, jago tokius tnk- 

sus varote,
Ir su vyrais teip darote, 

Ilgus metus lauksyte,
Pakol vela vyra gausyte. 

» * *
Mahanojaus mergynos,

Tai tikros jau amerikonkos, 
Kaip ejna ant strito, pabaltina 

te,la,
Ir da to ne gana.
Užsitaiso kuodus,

Kaip kokius kalpokus, 
Ant kampu sustoję,

Ant anglikucziu moję. ,

Bell Tellephone

Randasi 33 Severos Gyduoles.
Kožna Gyduole yra padirbta idant palengvint 

liga ant katruos gyduole yra paskirta.

20 Kartu ant Minutos...
kiekvienas laszas tavo kraujo pereina per Inkstus. Tik 
pamislik! Sveikos inkštos praszalina visokius brudus 
isz kraujo, ka per juos pereina. Ligūsti inkstai to 
nepadarys. Trucinti dalykai gryžta adgalios ir tokiu 
budu pereina per visa kuna isz tos priežasties turite

Skauclejima peczuose, paputimas veido apie akis, rumatizmo (lumbago), netvarka 
szirdije, svaigulis, sunkus szlapumas, stoka apetitą ir t. t.

Nelaukite — gal Imt pervelu — inkstai gal visai 
susinaikinti, pradekite vartoti.

SEVEROS GYDUOLES NUO

(Severn’s Kidney and Liver Remedy)

Toji gyduole sudrutins inkstus, 
sveikam padėjime.

Preke 50c.

Užlaiko inkstus 
Apsergsta nog ligų.
Didesne Bonka $1.00.

SEVEROS
GOTHARDO ALIEJUS

(Severa’s Gothard Oil)

privalo but laikomas po ranka kaipo 
pirmutine pagelba skaumuoso.
Pridekite isz virsziaus arba trinkite 
ten kur skauda. Skaudėjimas tan
kiausia po jio vartuojimu tuo jau s 
praniksta.

Preke 50c.

SEVEROS
BALSAMAS

GYVASTIES
(Severa’s Balsam of Life) 

praszalina neirovejima ir dyspecija, 
skilvio rugsztuma, veike ant visu 
virinimu organu. Yra pagelba del 
vyru, moterių ir del senu žmonių. 
Yra atsakanti gyduole sudrutinimu 
viso organizimo.

Preke 75c.

Gausite visuose Aptiekose. Visados sakykite kad norite Severos 
Gyduoles ir neimkite kitokiu. Daktariszka rodą duodame dykai.

638 Penn Avė. 
Pittsburgh, Pa.

Dr, KOLER
Lietuvių

Gydytojas

Ciga retai
10 už 5c.

...PUIKUS HUKIMAS...

Dr. Kokr garsinasi savo tikra pravarde ir tur: 
•vo paveiki ; i:am • laikraštyje. 1 r Koler yr.

ir mokinęsis VarJavoje. Dr. ko! r prakt 
.vo viduose Varšuvos ligonbučiuose. o paskuti 
ais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buv. 
ronbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri 
etiškas ligas vy rų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6, dide 
išradimą profesoriaus Elnlich prieš sifilį. Jeig 
*nti išbėrimus ant viso kūno. gedimą bumo, 
-ba g-rklėje. slinkimą plaukų, lin.'ynią kaulį 
.tik. o užcivi«*trij:mas krau o sustos ir neatsikai 
>s tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kito, 
žkrūsi savo liga.

N naturnliškus IŠTEKĖJIMUS visokiais b( 
ais. ka p ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPER 

kt. išvydau j jo dienų, o jei ne. tai pinigu 
□grąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pac 
'.anėias iš SAUZAG YSTES pražalinu i 28 diena- 
Ir jautiesi mažu m. jog neturi tos pačios vyrišk- 
liekos. kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuo' 
>a nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtu 
■Oti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo k 
alo išgydau j zt dieną ir tai be skaudėjimo,

IIYDROCELĘ arba vandeninę rupiurą gyd 
30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių rand- 
liesimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinini 
ntisišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženk 
• pie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, ašišgyd. 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus. Šunvotes, peraug. 
Šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kit 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krau 
iŠgydau trumpam laike ir ligoniui neteik pe 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryta iki 8:30 vakt
Pėtnyčiomls Iki 5 popiet Nedčliomis iki 

popiet. Ateikit tuojsus.

Padaryti isz ge
riausio Turkiszko 
maiszyto tabako 
idant užganedyt 
visus rūkytojus.

Puikus Satino Dovanai 
kožuam baksukije “Zira" 
Cigaretuose. Galima isz 
j u padaryti labai puikes 
paduszkaites ir t.t.

PARSIDUODA VISUR

P. LORILLARD COMPANY

Dickinson 3757 W<

I Pirmutinė ir vienatinė lietuviška gydykln, 
I įrengė tikras lietuvio daktaras Ignotus 
I Stankus. Čionai priima ir užlaiko viso- 
I kius ligonius dėl darymo operacijų ir gydy- 
| mo visokiu Ilgu. Dėl ligoniu yra įtaisyti 
I puikus ruimai su visokiomis vigadomis ir po 
I priežiūra paties daktaro Ignoto Stankaus. 
I Pritaiso tam tikrus valgymus dėl kngno Jigo- 
I nio. Tame ligonbntyje randasi puikus Me- 
| dlkallškas Cliulkus su visokiais bran- 
I gials prietaisais, kaip tai: aptioka gu bran- 
I giomis gyduolėmis, visokie instrumentui da- 
I rymu! operacijų, brangins elektriškos, maši- 
I noa, su kuriomis galima permatyti visę žmo- 
I gaus kuu(i, mikroskopai ir tt.

DARO VISOKIAS OPERACIJAS.
Su darymu operacijų ant nosies išgydo ano sunkumo, negalėjimo 

I kvėpuoti per nosį, skaudėjimo galvos, gi eito pailsimo, tankaus peršalimo 
I su slogomis ir lt. Su darymu operacija ant gerklės Išgydo: nuo skaudė- 
I jimo gerklės, džiuvimo burnos, sauso kosulio, sunkumo ir negeru jausmu 
I gerklėj ir burnoj, užkibinu) balso, vargingo ir nespukulno miegojimo ir 
I kitokiu visokiu nelaimiu, kurios paeina nuo gerklės ligų. Daro visokias 
I operacijas ant viduriu, kaulu, k<ju, ranku, augančiu visokiu guzu ir vi- 
I šokiu lytišku užsikrečiamu ilgu.

TUKSTANČIA- FABEKAVON U UŽ IŠGYDYMĄ.
I Vieu padūKavoniu čiouui eutalplnti yru m gulinai, bet kelias, i u pavelijimu pačiu 
I pacientu, čionai ta p name:

Franciekua Urbalti-, Cnrop 10, Foetervillft, Wie r^Botalp — Gvrdr'tlnRe daktare 
I Ignotas -Stankų?, valetus jusu jnu baigiu 1r Jaučiuos tipiškai e'etku. sird ngai dOkavo- 
I ju Taml“t‘il už peras gyduoles iružhtp feuąp ekų Jus mane isgy dėt nuo taip bjail- 
I rlos ligos ir f taip trumpą laiką \ ardą Tnniht H nrt j Ištinsiu tarpe visu savo paž|sta- 
I mu ir užpuolus kitai kokiai ilgai aš vietų n>> t s i'ksiiiop prie ju?u ,

Aš, Jonas K Stapronas. P.O. Box 81 Depot, Usibour. Ont Canada, jaučiuos vlele- 
I kai sveiku, dauginus gyduolių nebe eikakuju, išturiu šiidingą ačiū.

PASEKMINGAI GYDO LIGAS.
Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnariu, kanlu, strėnų ir šo- 

I nu; užkietėjimo Ir nedirblmo viduriu, išbėrimo, kūno nležiejlmo, visokiu 
spuogu, dedervinių, slinkimo plauku, galvos skaudėjimo, nuo širdies il
gos, inkstu, plaučiu, kepenų. Nuo visokiu nervišku Ilgu, neuralgijos, 
drebėj’ino sąnariu, nemiegojimo ir išgąsčio, nuo greito nuilsimo ir sun
kaus kvėpavimo, p< įšalimo ir visokiu slogu. Nuo visokiu užsikrečiamu 
lytišku ligų ir visokiu kitokiu nusilpnėjimu sveikatos. Taip gi nuo viso
kiu moteiišku ligų, skausmingu ir nereguliarišku mėnesiniu, baltųjų te
kėjimu ir gumbo ligų,

« Visi ligoniai kreipkitės pas daktaru Ignotą F tanku ypatiškai arba laiš
ku be sklininio, kaip toli gyvenate Amerikoj, Anglijoj, Kanadoj ir kitose

Į šalyse, o apturėslt širdingą rodą ir pagelbą. Neklaidžiokit, bet tiesiog 
rašykit arba atvažiuokit ypatiškai ant Šito adreso:

J Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D. 
1210 So. Broad st., Philadelphia. Fa?
offiso ' ■ , / ____: _ __ ______ :

^Valandos Suimtoms per vls^ dieną. Nedėllomls nuo 1 iki 4 po plotoj
Nuo 9 iki 1 po pietų ir quo 7 iki 9 vakare.

i: UNION NATIONAL BANK į
MAHANOY CITY, PA. į

- CAPITOL STOC K $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000. į
* * Suv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu. I

*ė Mokamo antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam į 
•’ prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant t 
•• ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus T 
" turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis. į

• • HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte 1'g 3 popiet, j
’* F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subatomis 9 lig 12-ad. X
•• W. IL KOHLER, Kasierius. T

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Ncw York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų ir gydyti Juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

visokių ligų Ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKzk savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijaliikų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiekus sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: >

Kraujo Valytojas .........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervų Stiprintojas.......
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio..................
Nuo gerklės skaudėjimo 
Skilvines proškos..........
Pigulkos del kepenų ... 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų ... 
Nuo dantų gėlimo.........
Nuo peršalimo ..............

$1.00

, 50c ir $1.00 
50c. irSl.OO 
. 25c. ir 50c 

25c. ir 50c 
........... $1.00 
........... 25c 
.............. 25c 
. 10c. ir 25c 
.............. 10c 
............. 25c 

Plaukų stiprintojas......... 25c. ir 50c
Linimentas arba Expolleris .... 25c 
Anatharynas plovimui..................25c
Nuo kirmėlių................................25c

Del išvarymo soliterio.........83.00
Del lytiškų ligų 50c. ir 81.00 
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir 81.00 
Nuo kojų prakaitavimo........ 25c
Gydanti mostis....................... 50c
Antiseptiškas muilas............25c
Antisoptiška mostis................25c
Nuo dusulio........................... 50c
Proškos del dantų ................. 25c
Nuo kosuliodel vaikų........ 25c
Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo.................... 25c
Kraujo Stiprintojas...............50c
Gumbo Lašai............ 50c ir 81.00
Nuo plaukų žilimo.................. 50c
Blakių Naikintojas................. 10c
Karpų Naikintojas................  10c

Spocijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynorios 25o 
Taip pat 19 Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Sakuįs ir t. u, kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.

Kreipianticmsicms per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir telsiugua 
patarimus kiekvienoje ligoje.

Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

^gVINCASJ.* DAUNORA
APTIEKORIUS

229 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y,
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Ka tai arielka padaro 
isz geros moteres.

Kambaris pasiliko tuszczias, 
o visi gizelei iszejo ant lauko 
ant atsilsio po darbui, sėdėda
mi po liepa kalbėdami apie 
ezi ta o ne kurie sau szposavo 
viens isz kito o ponas meiste
ris Panikys atsisėdo ant slenks 
ežio su pipkele dantyse. Nes 
szendien ne pipkele jin ne pra 
linksmyno, ba buvo nuludias, 
nusiminias, žiurėjo in viena o 
ant jojo da jauno veido galėjai 
pažint dideli rūpesti.

Isz kuknios duodasi girdėt 
skambėjimas torielku, puodu 
ir kitokiu kukniniu indu, ku
rie mazgojosi, nes ir czionais 
už ne poylgio nustojo balado- 
jimas; per tai praszau užeit 
mano mielas skaititojau su ma 
nim ant valandėlės in kuknia 
ba sztai ka tik gaspadyne pa- 
tyka iszejo per užpakalines 
duris. Nes ejki sangei ir pa- 
kelinek kojas augsztyu, ba vi
sur skiedros, kaulai pelenai, 
skutimai nog bulviu morkviu 
ir agurku gulėjo ka no di
džiausiam sutikyme viens su 
kitu ant grindų; visoki skudu
re! andarokai, iszmetinti kone 
ant kožno grinezinio rakando. 
Kuknioje kone visi puodelei 
radosi be ausu, blekines sulin
kusios, ant baltu puodeliu 
traukėsi geltoni sznurai rodos 
kazokiszki ūsai. Vorai viesz- 
patavo kampuose spakainiai, 
nesirūpindavo idant juos kas 
isztenais ne iszvaris. Nes ti- 
lek.... ba ne užilgio vela su- 
griž. Ka toki paslėpus nesza 
po žiurstu. Ejme po langu tei
sybe, norints, langai apdengti 
dulkėmis, nes tiek galima ma
tyt in grinezia, kaip paslėpta 
bonka iszetne isz po andaroko.

0 gal acto atnesze bonkoje? 
nes ne tykiu, ba poni Panikie- 
ne pridėjo prie lupu, ir leng
vai sau isz josios patraukė. Ne 
tai ne actas! tai arielka duo
dasi jaust. Da vienas gurksz- 
nys o bonka likos padėta in 
paslapta vieta. Katruka svy
ruodama sugrižo prie darbo 
nes ka tik patikdavo ant kelio 
tai vis buvo po kojų, ant galo 
kaip ilga puolė ant grindų ir., 
užmigo ant gero.

Prisižiūrėk mielas skaityto 
jau apsiejimuose girtos mote
res nog kuriuos smarve ariel
kos atsiduoda o suterezti plau
kai iezlinde isz po czepcziaus. 
Sztai ir skepeta ne nori laiky
tis ant pecziu ir nupuola ant 
grindų; szlebe žemai nudegin
ta kojos nepraustos ir t. t. 
Dirstelek ant tuju iszbalusiu 
akiu ant melinu veidu, sude 
gueiu lupu iszdžiuve, pajuodę 
ir.... užklausk pats savia: ar
gi tai yra ypata sutverta ant 
pavidalo Dievo?

Nes Katrute buvo kitados 
puiki mergaite. O gerai sau 
atsimenu josios puikias žiban- 
czias melinas akutes, nes viena 
priežaste tik turėjo o taja bu
vo jog nuolatos turėjo papra- 
tima ragavimo kožno daigto, 
kas tik in rankas inpuldavo. 
Kas tik radosi szepoje, ir tai 
ezmotelis sūrio ar piragaiezio 
o ne praleisdavo ne Smetona 
ne arielka. Tėvai nuolatos ba
rėsi ant josios nes tankei iszsi- 
kalbėdavo visokiom melagys
tėm, sudedama kalte ant kates 
pelu ant slūgines arba szunies. 
Motina tikėjo jai ir tejsindavo 
prieszais žmonis kaip galėda
ma.

Vos Panikys apsieedo kaime 
kaipo meisteris isz miestelio, o 
jau graži Katrute užpuolė jam 
in akis. Buvo tai doras žmo
gus ir geras darbinykas; tėvai 
ir duktė gerai jin priėmė.. Nes 
jago jaunas stalorie suprato 
gerai savo amata, tai nieko ne
suprato api moteres ir juju pa
pratimus, del to stengėsi gauti 
Katruka už paezia, na ir...

Kada jauna poni apėmė loc- 
nam name gaspadorysta, isz 
pradžios užsiėmė virimui ir 
kepimu, o ir apie arielkele ne 
užmirszo norints isz pradžios 
ne tankei bet po tam pradėjo 
naudot tankiau, teip jog ne 
karta ir pasigerdavo kaip ne 
dieviszkas sutvėrimas. Vyras 
isz pradžios visaip prasze ir 
kerszino idant pamestu ta 
bjauru papratime, nes viskas 
ant niek. Ant galo Panikys 
užrakino szepa ir paėmė rakta

Ar Keliausite i Lietuva ?

pas savia, tada Katre parduo
davo viską isz namu kas davė
si sugriebt, ir nesze pas židus 
idant pripildyt bonka, idant 
užmuszt rūpesti su vyru, kurie 
apie nuvargusius ir apleistus 
vaikuczius turėjo pats Tupin
tys.

Jau tikumas visu vieszpata- 
vo, jau ir pradėjo temt, kada 
muso meisteris nusiminias at 
sikele nog suolelio iszejo in 
grinezia. Jau kone suvis sute
mo. Saugei prisiartino in 
kukne del uždegimo žvakes. 
Sztai prie pecziaus kone ne 
parpuolė ant gulinezio kokio 
ten kūno. Pakol uždege žvake 
dasiprato kas tenais guli. Isz 
pradžių supiko baisei; nes ap- 
simalezino tuojaus, skausmas 
ir susimilejimas davėsi matyt 
ant jojo veido. Girdėjo kaip 
vaikai ėjo ant atsilsio o ir gi
zelei. Greitai užrakino duris 
nog kuknios idant vaikai ne 
galėtu matyt bjauraus pavida
lo savo girtos motinos. Niekas 
apie jaja ne užklausė. Vaikai 
atsigulė, o darbininkai nuėjo 
ant pastoges: Meisteris užra 
kino visas duris o paemias gir
ta paezia, nunesze in lova, o 
pats ir atsigulė, nes kaip czion 
užmigt jaigu sanžine ne duo
da atsilsio o visoki paveikslai 
slinko pro akis: pati darbszi, 
girta, vaikai apleisti, gaspado- 
rista eina ant niek, nesirūpin
dama apie nieką Vargezas ta
sai, paguldė galva ant ne su- 
kraitos paduszkos, apsiverke 
graudžei aszarom dūsaudamas 
gilei. Visada geide ta, kas yra 
gerai ir dorai, dirbo be atsil
sio kas diena, ir turėjo vilti 
jog per savo rūpestingumą, 
darbszavima ir dorumą užsi
tarnaus paguodones nog žmo
nių, o dabar, paszanke su grau 
durnu: dabar esmu prapuolęs, 
o atsiminias ant vaiku, net 
szirdis jam pliszo isz skausmo; 
tokiam apleidyme, neparedke, 
ka galėjo tikėtis, jago teip 
nuolatos turės papiktinimą 
priesz akis? Dabar teip maži 
be priglaudos motinos, slan
kioje po visas pakampes, o tas 
suvis jaja nerupino, kur buvo, 
ka veike? Teip mislindamas, 
kone per visa nakti ne užmer
kė ne akies. Ant rytojaus, 
Katre iszsipagirojus, prisipaži
no prie kaltes ir gailėjosi, pri
žadėjo pasitaisyt ir dažiuret 
vaikuczius. Vyras pradžiugo 
prižadėjimu savo paezios. Nes. 
in pora sanvaieziu vela sugri
žo prie savo bjaurio paprati
mo.

Viena diena, jau gerai užsi- 
gerus, iszejo atsineszt arielkos, 
iszsigerus kelioleka gurkszniu 
nuėjo ant augszto idant pa
slėpt, nes užmirszus uždaryt 
duris, paslido koja ir no pa
ežio virezaus nupuolė su riks
mu žemin.. viras ir visa szei- 
mina subėgo ant pagialbps del 
nelaimingos, nes visa pagialba 
buvo jau ant niek; nes tik už 
kimszias balsas iszsidave isz 
krutinės mirsztanczios.

Nusiminias, nupuolęs ' ant 
dvasios, pasilenkiąs, ėjo su šie- 
ratelems paskui graba paezios 
ir motinos. Dalivaujenti lai
dotuvėse ne vienas neprakal
bėjo: Galas tosios moteries, 
yra giluku del tojo nelaimingo 
vyro ir tėvo. — Ir buvo isz tik 
ruju. Nog tojo laiko naujas 
gyvastis inženge in jin: Ak
muo kuris buvo jam ant kelio 
gyvasties, buvo jau nustumtas, 
del to galėjo tikėtis geresnes 
atejties del savias ir savo vai
keliu !

Ar mažai tokiu nelaimingu 
vyru randasi szioi gadynei? 
Oj, daug!

MES pasitiktime Jumis priebunant i 
New Yorka ant dipo.

MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
MES duoseme Jumi nakvinę.
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
MES palidieseme Jumis ant laivo, 

atsiszaukite 1

Eastern Transfer Co.
(A. BALTIEJUS, Prezidentas)

128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.

ftjT'Parupinam vieta ant pasažierinu laivu 
už darbinika pervažuoĮi. Padarome gerus 
dovieimutes su paliudijimu konsulio pigiau 
negu kiti agentai.

Lengvesnis gyvenimas kalejimuosia.

Gyvenimas Ohajaus kalėjime ne yra teip sunkus nuobo
dus kaip tai kitados buvo. Naujės dažiuretojas kalėjimo F. 
H B. Jones pavėlina geriems kalininkams grainti in bole ir 
kitokius pasilinksminimus ant kiemo, kuriu prisižiurineje kiti 
kalininkai.

Naujausia lietuviu kal
bos gramatika. 

Pagal “Dagi”.

KUR BUNA

Kaip iszrastas parakas.

Tai atsitiko daugiau penkių 
szimtu metu atgal mieste Fri- 
burge. In zokoninko Bertoleo 
Svarcos kambari, inejo zoko- 
ninku brolis praneezdamas jog 
kuningas perdetinis jo reika
lauja.

— Einu — atsake — tik 
tai sudeginu tuos pelenus ir 
nusiprausiu rankas, ba susuo 
dinau angliais maiszydamas 
juos su salietra ir siera in pil
damas in mortyra. O tu ežia 
ko? — suriko ant katina, vy
damas jin skepetaite, bet pil
nas žingeidumo sutvėrimėlis 
jau instate savo nosuke m mor 
tysa — Gatavas man dar vis
ką iszvaryti. — Tai sakyda
mas senis zokoninkas pirdenge 
motyra akmeniu o supleszias 
popiera užmėtė ant pecziaus 
kuriame dege ugnie.

Ale da nepriėjo perdetinio 
namu kad ūmai iszgirdo jo 
kambaryj baisus trenksmas, 
durys sudrėbėjo, o per langeli 
pasipylė smirdantieji durnai.

— Vardan Tėvo ir Sunaue!
— suszuko persigandiae brolis
— tai tasai bjaurusis katinas! 
Jo akys visada buvo negražos 
Asz jaueziau, kad bus kas blo 
go, ale jus, teve Bertoldai, to
kiems daiktams tikėti nenori
te.

Taip murmėjo zokoninkas 
brolis ale koksai jo buvo nusi
stebėjimas, kada inejo in kam
bari ir atrado iszsitiesusi negy 
va katina, o szalep jo gulėjo 
akmuo, padėtas pirmiau mor- 
tynos. Kambarije buvo di 
džiause betvarke, mortyra bu
vo nusiritus net prie pat sie
nos, nuo lentynų buvo nukritu 
sios knygos, o -aliejus isz pa 
verstos lampos buvo iszsiliejus

Bertoldas pakele katina.
— Matai, vargszas negyvas 

Jis nieko nekaltas. Gaila man 
jo labai. Ale dyvai, kaip gale 
jo tas viskas atsitikti ir kur pa 
sidejo isz mortyros angliai, sa
lietra ir sierka?

Kalbėjo tai apžiūrinėdamas 
mortyra, ant kurios dugno ne
buvo nieks apart nesudagto 
popieraus szmotelio.

Kambarys tuo tarpu prisi 
pildė zokoninkais, kurie su 
baime klausinėjo, kas galėjo 
but priežastimi to trenksmo ir 
durnu.

Bertoldas apsakė broliams, 
kad ren gias miežini isz sieros, 
anglio ir salietros, kad tuo tar
pu atsitiko negirdėtas daik 
tas, kurio ir jisai pats nesu
pranta.

Degdama popiera galėjo, 
kas teisybe nupulti nuo pe- 
cziaus ir inkristi mortyran, ba- 
akmuo visos skyles negalėjo 
uždengti, ale kokiu budu iszny 
ko mano miszinys ir kas nuver
tė akmeni, kuris smarkiai lėk 
damas nužudė katina?

Urnai kokia tai mislis jam 
inejo in galva.

Paėmė nuo stalo truputi li
kusio miežinio suvyniojo in 
popiera ir inmete in ugni.

— O tas kas vel-suszuko 
persigandęs brolis, ka kamine 
sutrenkė ir durnai vėl isz- 
vaikezeziojo.

— Sugriausime dabar senus 
kliosztoriaus namus! — atsi
liepė linksmai Bertoldas Szvar 
ca. — Mano salietros, sieros ir

anglio miszinys ta atliks be 
pagelbos kuju ir kirviu.

Ir taip atsitiko. Ant kliosz- 
toriaus kiemo riogsojo seno 
bokezto apire murai, kuriuose 
gyveno tiktai žiurkes ir sziksz- 
nosparniai. Jau seniau norėta 
tuos murus sugriauti, bet rei
kėjo padėti daug sunkaus dar
bo taigi taip viskas ir atidėta 
vis ant toliau.

Susisuodines zokoninkas 
Bertoldas iszlupo isz muro vie 
na akmeni ir in skyle ineprau- 
de dežele su savo misziniu.

Visas susirinkimas su žin
geidumu žiurėjo to svarbaus 
bandymo, nekurie zokoninkai 
pradėjo spjaudyti, idant tuo 
budu nuvyti piktąsias dvasias 
parakas buvo iszrastas, senas 
kliosztoriaus boksztas su di
džiausiu trenksmu sugriuvo.

Tokiu tai budu iszrado pa
raka Bertoldas Szvarc Fri
burge, pranciszkonas zokonin
kas, gyvenęs priesz penkis 
szimtus metus nuo szio laiko.

To iszradimo pirmąją auka 
buvo katinas, ale nuo to laiko 
kiek tai žmonijai nelaimiu pa
gimdė ir gero padare tasai isz- 
radimas? Neužmirszkime vie
nok, kad parakas, kuris karė
se paguldo milijonus žmonių, 
gerai suvartojamas, permusza 
ir prarausia kelius per nepaju
dinamas in neapveikiamas 
žmonių rankom uolas, taip-gi 
apgina silpnuosius nuo užpuo
liku ir padeda žmogui naikin
ti laukinius žvėris, su kuriais 
kitaip žmogui butu labai sun
ku kariauti.

Du kaimuoezei.
Du kaimuoezei, stojo priefz 

>anga l'gonbuczio ir sziteip 
kalba:

— Kūmai?
— O ka?
— Žinai, tai yra ligonbutis.
— O ka cze daro?
— E, kumuti czion mokinti 

žmonis, patis daktarai.
— O jei, o ka tie daktarai 

ten veike ?
— Tai ka veike, nu-gi kaip 

žmogus serga, tai in czion at 
nesza, lygonis czionais nu- 
mirszta, paskui deda ant stalo 
ir pjausto....

— O jei, o jei! kūmai!
— Palauk, palauk, tai da ne 

viskas.
Pjausto ta vargsza ne gyve- 

li, iszyma isz jio plauczius, 
žarnas ir visus vidurius....

— O jei, o jei!....
— Kepenas, ezirdi ir....
— Tai kam tas viskas?
— Tai matai, del to, kad 

dažinot, isz kokio gmino ne- 
basznykas.... kad galėtu no 
jio už kasztus gydimo gauti 
užmokesti.

B. RAGAŽINSKAS

Itaszosi: tarasi reiszkia: 
alm — byrąs — gėralas 
apykakle—kalelis — kaunierus 
bliudas — dieze — didesnis už 

torielka 
bruslotae—veske—kamželka 
ezi very kas—szivsae—autuvas 
degtine — vieke — sznapsas 
deezra — balione — kilbasas 
dirbtuve - fekteris—fabrikas 
gatve — atrytas — ulyczia 
grinezia — auza — stuba 
grindie — flioras — padlagoe 
kaklaraieztis— naktaiza— ku- 

karda 
kambaris—ruimas--kamara 
kede — etule — krėslas 
laikraeztis—niuzpeiperis— ga- 

zieta 
laikrodis—vaczis—ziegorius 
miegkambaris — bedruimis — 

kamaraite 
mokykla — szkule — iszkala 
nosine skepetaite — ankecze 

— sznipsztokae 
paveikslas—pikezeris—portre

tas 
promone — biznis — geezeftas 
szalitakis—said vokas—takas 
szokis — densas — gužyne 
szuo — dog — ciuce 
szvarkas — kotas — žiuponas 
ugnis — fajeris — žiuže 
vaikas—boisas—vaikiszcziae 
veidrodis — liukingliasas — 

zerkolas 
viszta —■ cziken — pute 
žuvis — f isz

Raszosi: tariasi: 
czystinu — klyninu 
begu — runinu 
geriu — drinkinu 
jaueziuosi — fylinu 
mastau — tinkinu 
mazgoju — vaszinu 
miegu — slypinu 
rukau — smoki nu 
skaitau — ryd’nu 
ezoku — densinu 
supu — svinginu 
taisau — fiksinu 
vaikszczioju — vakinu 
žiuru — bukinu

Vyriszki vardai.
Raszosi: tariasi. 

Antanas — tonis 
Jokūbas — džekis 
Jonas — džianas 
Juozas — džiovas 
Jurgis — džiordžius 
Kazys — czalis 
Mikas — maikis 
Petras — pyteris 
Vincas — vilemas

Motcriszki vardai.
Kaszosi: tariasi: 

ligota — age 
Jule — džiule
Katre — keide > 
Magde — miage 
Mare — mere 
Oua — ene
Veikiantieji sudėtiniai 

sakiniai.
Juozas bėga parneezti alaus 

— džiovas runina perneszt by- 
ro.

Antanas ruko cigara, — to
nis smokina cigara

Jurgis skaito laikraszti. — 
džiordžius rydina niuzpeiperi.

Petras malevoja grindis. — 
pyteris pentiną fliora.

Katre su Vincu szoka. — 
keide su vilimu deneina.

Mare burna prausiasi. — 
mere feisa vaszina.

Tėvas vaikui czeverykus tai
so. — pape boisui sziusus fik- 
sina. a

Mano pažynstama Veronika Palik- 
nati paeina isz Kauno gub., Szau- 
liu pav., Raudenu para., 3 metai 
kaip Amerike pirmiau gyveno Bos
ton, Mass, o dabar nežinau kur ji pa
ti ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso: ( |g oj)

Anna Vengrate.
1421 Penn. Ave, Pittsburg, Pa.

Mano pusbrolis A. Baltruszaitis 
paeina isz Suvalkų gub., Naumies- 
ciio pav., pirmiau gyveno Saginaw 
Mich., o dabar nežinau kur, turiu 
svarbu reikalą jis pa<s ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

J. Baltruszaitis.
251 Clayton St. Dayton, Ohio.

Mano dėdės D. Zaura, ir A. A. 
Iksas ir J. Vepszto, praszau atsi- 
szaukt ant adreso:

R. Zaura.
2129 W. 23-rd. PI. 

Chicago, TU.

Mano brolis mikolas Meiris, paei
na isz Kauno gub., Sziaulu pav., Pa- 
piles volos., gumblakiu kaimo, 12 m, 
kaip amerike pirmiau gyveno India- 
no, o dabar nežinau kur, jis pats ar 
kas kitas praszau duot žine ant adre- 
so; (l8 oi)

Nas, Me irate
1421 Penn avė Pittsburg, Pa.

Mano giminaites Morta Kazlauc- 
kiute, paeina isz Vilniaus gub., Tra
ku pav., Jezno gmino, Nemunu pa
ra., Panartiszkiu kaimo, 5 metai 
kaip amerike, ji pati ar kas kitas 
praszau atfeiszaukt ant adreso:

(18 ’°1)
M. Kazlauckiuto

1918 Hamilton avė, Cleveland Ohio.

Mano draugas Aleksandra Masiaus 
pirmiau gyveno^ Detroit, Mich, o da
bar ;"nežinau kur, paeina isz Kauno 
gub., jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso:

J. Baltruszaitis
251 Clayton St, Dayton, Ohio.

Introligatorne
APD1BBTUVK KNIGU.

Aysidirbx senos maldaknygei is lor L n 
natos ir laikranczei, k ui po tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagh Draugas, Tėvynė ir Lt 
Prisiunsdami knygas apmokekyts paėsto a 
ekspreso kantus. Adresas:

Lithuanian Bindery*
Ml 4 W. Sorties. Cl tv

STOWS VISU SZWU
Didele knyga api 1300 puslapu 
Visos 6 dalis drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 

I mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boczkowski-Co.

MAHANOY CITY,PA.’

fl

NAUJA KNYGA 
-PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES 
MOKSLAS 

ANGLISZKO 
LIEŽUVIO BE 

PAGIALBOS KITO.

y.'•/G

y/
ii;

Yra tai praktiezniause Knyga a 
kokios lig szioi Lietuvei turėjo, u

Ir teip sudėta, jog ka tiktai y 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos 0 
gali in trumpa laika pats per y 
save iszmokti Angelskai sziek v 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozei apdarita v 
in Franouzini raudona audima įj 
ir kasztuoje tiktai J ] . Kasztua f 
nusiuntimo mes apmokame, S

SAULE Mahanoy City |

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

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie ’/- 'X 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priest pjovime 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydoma* 
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar■'pavojinge 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ki 
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados isz 
gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti* be palikimo jokiu bloga 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingosią Pajėga” vymT— 
isEgydam in 14 dienu. 1 
“Silpnos Vyras” ja kuna^

Sziomis dienomis mnso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, AmerikoniszKU ir Importitu 

alima gaut visokiu Arielku, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t, 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio, 

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta in namus,

54-56 Ji. Main St, 
Mahanoy City.

(Tu Esi Geriausias Prietelis.1

i Gnodotlnns Pons Daktare! Lnbai dėkavoju už knygfc “Daktaras”, kuria’ 
Iman prisiunlūt, ir podraug danošu, kad esu sveikas jau ir išgydytas nuo ro- 
matizmo. Antanas Jurgelis, Box 145, Paulsboro, N. J. /

LIGGETT & MYERS 
TOBACCO CO.

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

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

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Beade Ulicze 

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

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta In 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei, (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.*"' 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų In ir lax

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujenoziu in Krajn pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentallszkaa Poperas au 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausiai.

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

Užpraszome atlankiti mumis aeabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziauael, teisingiausei, ir 
pigiausei galite atlikti.

#4 (I Cigarettes
PADARYTI ISZ MA ISZ Y TO TABAKO m Khr isz keletą vieszpatyscziu.

_ 10 Cigaretu už 5c.
Geriausi Cigaretai už ta preke.

Padalyti per jpatas tuiinti piaktika ir pažinstanti 
lai aka itz rinkių viisj] alyeeziu.

Tikifti.kai kcJrrm btksuki.
Už deszimts szitu tikietu gausite vitra lausul-a 
G'lix Cigaretu visiszkai dykai. Parsiduoda visur

W. Rynkewiczius
-iNOTAHHJSZASi-

233-235 W. Centre St., -> Mahanoy City, P*.
Apuageja ir Naminei Rakandai Ufniea.

Uetsvinka Ajejdara. KabUtm Bankinis ir jardaviitn Sapkorcxni nt vbnMa
Parduoda Šripkortes ant h Del DrangySCZHL..
risokiu drueziatudo it JX „ . r t
griausiu Laivu. TAX Pnitatw pudrai Starte,
liuncaiu Piningus h Jaustai, Kepnrea,Ka«»

Visas Dalia Svieto
aricaiause ir pigiausa. 
ns tie kurie per e&us 
tani. apie tai geria tino

Išduoda Doetovierao
M ta ba Keri daM

Špilkas ir LL
Su koktu non refkrf® 
kaulink Bzipkeroė^ 
Piningus Ir LL

Teip sako žmonės išgydyti nuo > 
I visokiu ligų! ■

Z V Kaip joki vaistai ir visokį dnkta-f
! rai negalėjo pagelbėti, tai tu mane*

išgydel. J
Garbingus'i nmistft! Jųsų būdas J 

k gydymo ir liekarstos labai geros,£
į - kad mano moterie net per tris mė-1
| nesiūs sirgus ant vidurių skaudė-#

\ jimo, po krutino, galvos, didžioj
j nusilpnėjimo ant sveikatos ir bal-<
j tųjų tekėjimo, kurios ikšiol niekaip

nepataikė išgydyti, o kaip Jūsų J 
A-V ■ i Prisiųstas liekarstas su vartojo, tada

į I taP° v'sa* sveika ir daugiau liga^
i įv't' ' If1 ■ neatsinaujina. Už tokį tikra moko
k sliŠką ir pasekmingą gydim) vi->
' rtW \ \ s’ems Tomistų vardą apskelbiu.^

? i Tu esi geriausias prietelis. Pasi-Bf 
i J > J liekamo dėkingi. *
• I’i'iw 1 « 1 Klemensas Ir Ona Stefonavičlal, j

1413 Brynmower, Scranton, Pa. >

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas Išgydė trumpam laikelfl 
Malonus Ttimlata! Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkuma ant kruti-į 

[nės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos išbėrimo ant^ 
odos spaugais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du motu nesurado paęelbos. Už 1 
Uųsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šimtą kartų ačiū. fl 

Su guodone A. Galmanas. Box 36, Bonne Terre, Mo. *

“Exiema” ir kitas panašias 
ligas iszgydaa labai trumpam < 
laika t

aagražinu in norraalisaka
padėjimą m trumpa laika. 5 diena*. “Varicocele”

"Bnmatiszma” vleoki

Lengvas,

“Užtraciutas Kraujas” in W 
d ienų-be naodojiso morikuri- 
asxo ar potasu.

“Stryktura” bn peilo ■

Varicocele” gydau na 15 4 
Hydrocele” in M adyufle, “Siasrius” ir Bkaodolos skures 
te eįtemcjjea Jiugydan greitai ir ant viaadei

OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad. vakare, n I 626 l’onil AvO.
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis l|| I nrP||7 2 Fio<rFront Plftehiirp' a 
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittaburge Ul ,U1UI UIIL # riIlMIUlfc,4
jog 15 metu to) paezioj vietoj. Kalbame Lenkiukai,Rusiszkai ir Vokiszkai

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių 
smnlkių daiktų prie manęs gaunamų.

Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi 
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakinius per pačtą arba exkspresą greičiansej. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812*814 W. 33rdSt.> CHICAGO, ILL.

U Garbus Daktare! Al leisk, kad ilgai apie savo nedaviau žinios. Laukiaufl 
^pasekmių gydymo, bot kad liga, nuo kurios mano gydėt, noalsinaujina akau-^ 
įdėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai2
■ dėkavoju už tokį teisingu, gerą gydymą. ■

Ant visada Jonas Pecura* 4549 Cambridge St.. Philadelphia, Pa.
. - ■■ _ ... _
v Daugybės dėkavonlų itteiua kas diena, is kurių čion keletu patalpinom. » 
j Jeigu tūkstančiai džiaugiasi ir dėkavoja už sugrąžinta gerą sveikata, tai J
■ tikrai ir Tavo galima išgydyti. * ■

THE PHILADELPHIA M. KLINIKUI galima pilnai tikėti, nes yra poį 
■valdžios kontrole ir paties guberuntoriaus užtvirtinta. ■
į Geresnių Nekarštų ir daktaro kaip Klinikoj negalima surasti. 1
J Skaitykit knygų ‘‘Daktaras”, iš kurios išmoksit no lik nuo visokių ligų# 
| apsisorget, bot kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot. f

JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi ar£ 
užsisenėjusi liga, bet dabar nori kad syki ant visada būti išgydytu, tai pribukę 
in Kliniko Ofisą asabiškai, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kai-1 
boj savo liga ir‘kas kenkia; o apturėsi prietolišką rodą arba ir reikalingas lie-fl 
karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIMS, apeciališkaiVi 
kiekvienam prie ligos sutaisytas, kurios trumpam laiko išgydo, kurios tik* 

’{ligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas be peilio, be pjaustymo, be^ 
Joperacijų. Sekretai užlaikomi. 1
■ Visada reikia adresuot teip:

ĮTHE PHILADELPHIA M. CLINIC? 
į 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. J 
Fvalandoi: Nuo 10 Iki 4 po plot. Nedėlioję nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pat. nuo 6-8.^

oitM k ptdėkavonės iiiirtos, toisiogoa. PUual UkM. J



DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

Ydant padaryti vietos del nauju 
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- 
navijome iszparduoti visa tavora musu 

sztore už labai nužemintas prekes.
Szitas tavoras susideda isz Vyru ir 

Vaiku visokiu Siutu, Apredimu ir 1.1.
Todėl jaigu reikalaujate virsz-minetu 

Apredimu, tai dar turita proga pirkti už 
labai pigia preke o ir galesite suezedinti 
pininga ant kožno pirkino. Pasiskubinkite 
ba szitas pigus pardavimas tesis

TIK PER 15 DIENIU!!!
Ateikyte peržiureti Tavora o ir patis 

;alesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
iska pirkti.

RYNKEWICZIA
Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU 

KAIMELI!.

Vokietija užginezina WI1- 
sonuj.

Europoje užgimė ameriko
nams nereike pasakot kad ežia 
amerike darbininkas yra ge
riau apmokamas negu visuose 
vieszpatystese pasauleje. Bu- 
vusis majoras Me Clellan New 
Yorko miesto, ne persenei ap
važiavo visa pasaule ir pasa
kojo kad Vokietijoje dar vieez 
patauja labai geri laikai ir in 
keletą metu žirniai pasikėlė 
visame. Ne proszali ežia pa
minėsime kad Anglija yra ži
noma kaipo viena isz vieszpa- 
tiseziu katra turi valniausia 
gronyczia arba akeziza. Ji teip 
gi ketina daryti permainas 
idant pagerint savo sklypą.

Amerikas nereikalauja pirk
ti valgomus tavorus iez kitu 
vieszpatiecziu už tai kad na
mie invales užaugina ir da 
daugiaus negu gal suvartuoti. 
Teip-gi fabrikai invales gal 
visokio ta voro padirbti ir da 
in kitur daug siunczia.

4 o

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patantotas regulatoria 

užsukamas iaz virazaus, 
del Moterių ar Vyru, 18k 

o’varantuotas ant 20m.
Hiusim tzila laikrodi 
visiems per C. O. D. 

ž $5.75 per expies, 
'Vtia jei nebus toks 
lemokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už- 

y mokėkite už toki lai- 
/ krodi $35. Su kožnu 

Laikrodi duodam 
Lenciugeli.

Excelsior WatchCo.
DR. ALEX. O’MALLEY
Kroniszkos Nervu ir Specialiszko Ligos 

—:VYRIU IR MOTERIŲ:— 
Gydimas RUPTUROS per Chemic-Elektro 
būda yra mano Specialiszkumas.

BE PEILIO! — BE OPERACTJIOS! 
rtflnnr. 158 South Washington Street 
u Uodo Wilkes-Baie, Penna.
Kur galima susikalbėti ir susiraszyti 
Lietuviszkai. Atsiųskite 2c. marke 
o gausite knygute su paveikslais apie 
gydimą Rupturos ir gromatos nog 
iszgydytu žmonių.

Pasilieka Iszgydyta.
Malta įlojau s žmones apie 

tai gerai žino
Jos-ph Weber nog Brewery Hill, 

Mahanoy City, Pa. sako. Mete 1907 
kentėjau baisiai, diegluose pecziuose 
nog ko turėjau gulėti. Kaip pasi
lenkdavau tai arsziaus skaudėjo. Da 
girdau apie Doan’s Kidney Pills ir 
p istanavijau jias pabandyti. Jiu var
tojimas sutaisė mano visa sistema ir 
pridavė palengvinimą ir dar esu 
sveikas.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50o. baksukas. Nepamirszkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foater- 
Milburn Co. Buffalo, N*. Y. parda
vėjai del Su v. Valstijų.

GERAS DAIGIAS TURĖTI

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu 
žmonių kurie da niekad neturėjo 
sudėtus Banke Piningus ir ne yra 
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai 
labai parankus dalykas, mokėti visas 
“Billas” su “Czekiais” ir nereike 
pas save neszioti daug piningu.

FIRST NATIONAL BANK
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

■:o9

No. 6
Nusipirkite sau 
Buteliu
NORREVICZIAUS

'Geriausia Arielka
Mieste. Tik $1 už Buteli, 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabar 
prices laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyta

keletą

NO. t.
Visam

S. Notoicz
jUP1 408 West Mshmy Aw.

Peczei Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas.
Jaigu peczius nekeps tada sugražiname piningus 
arba permainom pecziu.
Be baimes galite pirkti musu Keystone Pecziu. 
Geriausias peczius už tuos piningus.
Didelis vidurys del kepimo, daug vietos del ugnies.

Snvirszum 3,000 tu Pecziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

U11 i’ II n H Mahanoy City, Shenandoah, 
VJrUllTcin S Mt.Carmel, Landsford.

— Nedeloje pripuola Szv. 
P. M. Ražancziavos.

— Septemberio menesije 
radosi daugiaaše ligoniu Aeh- 
lando ligonbutije nuo uždėji
mo tosios milaszirdingos insti
tucijos, ba net 288.

— Jonas Andrusziunas li
kos sužeistas Morejoi, vėliaus 
nuveže jin in ligonbuti.

— Jonas Mikalicz, 17 metu 
senumo vaikynas, likos už- 
mueztas per elektriką prie 
Maple Hill kasikiu laike ko
kio ten pataisimo. Gyveno 
Shanty Hill.

— Laike susikivirezinimo 
apie nežinoma dalyka Daini
ninkas Demonstral, Italas gy
venantys Morejoi perszove ke
lis kartus savo drauga Juozą 
Organdiju, teip-gi Itala. Su
žeistoji nugabeno mirsztanti 
in ligonbuti o Daminika ap
kaustyta nuveže in Pottsvil- 
les kalėjimą.

— Miestiszka valdže nuta
rė siusti ant kožno szokio in 
Armori sale palicijanta ydant 
laikytu paredka, In taja sale 
susirenka daugiause jaunos 
mergaites (nestokas ten ir mu
so lietuvaicziu) už kurias 2a- 
lablekiai pakelia musztynes. 
Teip-gi kaimynai skundžeei, 
jog po szokiui, jaunos mergai 
tęs isztrina porezius o kaip 
kur, tai tikra ezuniszka ruje 
dedasi, jog net geda žiūrėti 
kaip apsiejna su joms toji pa- 
trikyne veisle. Isz to duodasi 
suprast, koki begediszki ap 
siejimai tenais atsibuna, jog 
net miestiszka valdže in tai 
insikisza.

— Seredos nakti paskutinis 
karukas einantis isz Gilberto- 
no, užvažiavo ir užmueze kar
ve žemiaus Slavoku bažny- 
czios. Karukas likos iszristas 
nog relu o pasažierai tapo nu
mesti nog sėdynių. Karve pri
gulėjo prie naszles Paserpskie- 
nes.

— Aplaikeme žinia iez Wa- 
terbures kad p. Jurgis Zig- 
monta pardavė savo ealuna ir 
iszsikrauetis in Wilkes-Barre 
kur ju sūnūs turi daktariszka 
ofisą. Ponas Zigmonta kitados 
laike ealuna Mahanojuje.

SHENANDOAH, PA.
— Pranas Tomkeviczius, 

26 metu senumo, likos už
griautas per anglis kaeiklosia 
Wm. Penn, laike iszemimo pi
lėnu.

— Vincas Vasilaitie, 48 me
tu senumo mirė ligonbuteje 
nuo pažeidimu aplaikytu 
Maple Hill kaeiklosia. Jojo 
brolis Kazimieras mirszta nuo 
aplaikytu žaiduliu toje paezio- 
je nelaimėje.

— Karczemoje Alekso Se- 
mianio ant Main uliezios pa- 
kylo ginezai apie politika terp 
Mikolo Kavalaucko o Edwar- 
du Dorueife. Kavalauckas rė
žė Dorusifui su krėslu per 
galva ir dabar randasi mirez 
tantys Aehlando ligonbuteje. 
Semianis matydamas muszty- 
ne, geide juosius apmalszyt, 
nes pats aplaike ypa su krės
lu nuo Kazio Takaszaucko. 
Daktaras turėjo susint galva 
Semianiui keliuose vietosią. 
Mueztukus iszveže in Pottsvil- 
les kalėjimą Daktarai mena 
buk Dorusifas ne iszliks gyvu.

— Kasiklosia Maple Hill 
anglis užgriuvo ant smert Jo
ną Riktoraiti. Kūnas likos nu
vežtas pas gaspadori kur rado
si ant burdo.

Nesiranda jokios priežasties 
del panaikimo akczizoe, ka 
demokratai žada daryti.

Vokietijoj per daug metu 
ne buvo akczizos ir tada tenais 
buvo labai blogi laikai. Bet 
kada Bismarkas turėjo pra
kalba ir iszaiszkino kodėl ame 
rike yra geresnis padėjimas 
tada ir Vokietija pastanavijo 
amerikos pėdom eiti, ir nog 
to laiko laikai pradėjo eiti 
gerin. Jie tuojaus invede ak- 
cziza teip kaip ir amerike, ir 
in penkis metus po tam Vo
kietija} jau stovėjo ant geres
nio pamato.

Atsargi žmones vie atpuo- 
lineja nog demokratiezko kan
didato Wilsono ir jau artinasi 
prie republikonu, žmones žino 
koki blogi laikai užstotu jaigu 
iezrinktu Wilsona.

Prezidentas Taftas atvede 
amerika prie geru laiku, ir 
žmones ne norės tuos gerus 
laikus mainyti ant blogesniu.

Persivalgymas.

Kaip atprast nog rukimo 
tabako.

Daug spasabu likos iszrasta 
nog atpratimo tukimo o la
biausia paperoeu, nes .ne vie
nas isz tu spasabu koki atrado 
vienas vokietys Dobbelin.

Planas jojo yra idant atprast 
po valei. Reike sau paskyrt 
ant dienos paženklinta skaitlį 
paperosu sakant, 15 ant dienos 
ir surūkyt ant paženklintos 
adynos ir laiko. Teip reike da
ryt per penkes dienas, ne ati
mant ne nededant daugiau. 
Toliaue sumažyt taji skaitli 
kas diena; 14, 13, 12, 10. Ant 
8 susilaikyt ilgiaue, ant 7 da 
ilgiaue; po viena paperosa su
rūkyt per dvi nedelias. Po 
tam tik po puse, po czverti o 
ant galo sustot suvisai.

Autorae tojo recepto, yra 
persitikriniae, jog pagal jojo 
sistema galima suvisai atprast 
nog rukimo be mažiausio er
gelio. Nes užmirszo tiktai tiek, 
jog prie iszpildymo tojo re
cepto reike kanecz turėti vo- 
kiszka kantrybia.

Hartford Conn— Dar
bai gerai eina, uždarbei nevie- 
noki.

— Lietuviu didelis būrelis, 
ir visi sutikime gyvena, ir esą 
labai užganėdinti iez savo ku
nigėlio ir tikisi neužilgio turė
ti savo bažnyczia.

Dayton, Ohio. - Darbai 
gerai eina, uždarbiai nevieno- 
ki, nog $165 lig 5 dol. ant 
dienos, isz kitur pribuvusiam 
darbas nesunku gaut.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda. 
Del nekuriu mergynu p. Bal
truviene labai reikalinga.

— Parafijos reikalai gerai 
eina, jau lietuviai pradėjo sa
vo bažnyczia statyt.

Rodosi nenaturaliszku, kad 
žmogus galėtu persivalgyti 
taip, kad nuo to numirtu. Vie
nok tas pasitaikydavo. Persi
valgymas ežioj szalyj tankiai 
pasitaiko. Daug smaguriu, 
kurios seniaus mėgdavom, da
bar mums nepatinka todėl, 
kad j u valgėm peidaug. Rei
kalinga visados turėti saika 
valgyme, kad virszkinimo or
ganai visados butu stiprus. 
Reikalingas Trinerio Ameri- 
koniszkas kartaus Vyno Etik- 
siras. Jie priruosz kuna priė
mimui gero eveiko maieto ir 
pervirezkins jin atsakaneziai. 
Jis iezvalys kuna ir neleis 
maieto nuodingoms liekanoms 
dasigauti kur neįeik. Jis pa
lengvins nerviezkumą, iszva- 
lys kuna, sustiprins drūtuma. 
Aptiekose Jos. Triner, 1333- 
1339 So. Athland avė , Chi
cago, Ill.

AKIVOS ŽINUTES

— Londone randasi 100 
tukstaneziu ubagu.

— Po mieste .Venice kasa po 
žemini geležinkeli.

— Londone randasi 200 
tukstaneziu telefonu.

— Kinuose atrado kaeiklas 
cimento.

— Kada Anglijoje vieezpa- 
tavo karalius Charles II buvo 
tada uždrausta auginti tabaka

— Puse Francijos gyvento
je! turi užlaikima ant farmu.

— Didžiausias akmeninis 
pomninkae pasauleje randasi 
Iszpanijoj, Turi 
aukezezio.

44 pėdas

— Telefono operatorei 
Egypte turi mokėt kalbėt 
Angelskai, Francuziszkai, Ita- 
lijoniezkai, Grekiszkai ir Ara- 
biszkai.

— Kinuose sztorninkai pra 
deda uždetinet kremus pagal 
amerikoniszkos mados.

— Prusnose invede nauja 
prova, ir kožnas miestas turės 
užraszus vardus girtuokliu. 
Kožnas daktaras bus privers
tas iezduoti varda ligono ser
gantis nog pasigėrimo.

— Medinis laivas po vardu 
Seal padirbtas anglijoje 1810 
mete, da plauke ant vandene.

— Mieste Clevelande dirba 
20,000 darbininku fabrikuose 
vyriu ir moterių drabužiu.

— Icelandijoje 
iez žiuviniu miltu, 
žuvie paskui mala

duona daro 
Sudžiovina 

ant miltu.
— Korkave randasi kasik-

los druskos katruos yra dirba
mos jau 600 metai.

— Amerike yra 100 tuk 
staneziu darbininku kurie dir
ba cigarus, isz to skaitlaus 
czvertis dalis yra moteres.

— Dirbtuvėse žiegoriu Ba
dene ir Wurttemberge dirba 
14,000 darbininku.

Ant pardavimo.
Parsiduoda namai po No. 

532 ir 534 W. Pine St. Atsi- 
užaukite in Parmley Sztora 
238 W. Center St. ( j 4)
Reikalingai Agentai! parduosime jumis

■ - - Ziegoivlius ir Lencu- 
gelius už labai pigia preke ir duodame kre
ditą ant viena, dvieju ar trijų menesiu. Mes 
prisiusime visokiu gatunku ir gales'te parda
vinėti tarp savo draugu ir pažinstamu pada- 
rysitgera uždarbi nog $15 lig$75antnedelios. 
Raszykite o prisiusime pigias prekes.
Dealers Wholesale Co. JU’ft/iK, W.’2

(U PO 01)

SKAITYK!
.Moraliszka Kabala. 
Katra iszdeda žmogaus ateiti 

Preke — 10c.

Naujas Rudeninis Tavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del 

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Rudens. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W, Center Str.

Mahanov City. P»

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

Garsiu Li etų v Iszku - Len k I szku Vaistu.

Tiktai Per Szita Menesi.
Už 30c. gausite 12 gražiausiu Popierių su 

margintais Konvertais teipgi knygele del 
pasimokinima raszyti ^romatas, kiek žmonių 
Valstijuose ir 1.1. Prisiuskite stempu už 30c 
ir raszyk koks eai o prisiusi tinkamu popie
rių nes turiu 70 visokiu ga1 tinku.
M. A. IGNOTAS ”!8P11&,i,e,ip^ps.l.ro'*

(’g 39Q OJ)

...Tikriausia Bu vykia...
Sudėjo Cigouka isz Egipto 

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Licluviszko D. T. B.

Preke — 10c.

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsakimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituczija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
Klobas matidamas reikals, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut ežia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order).
Lithuanian Am. Citizens Club

Alba atidengimas paslapcziu ateities 
—su pag'alba Kaži r u— 

Pagal Garsingiauai Chaldiszku 
Persiszku, Graikiszkn, Aiab’szku ir 

Cigoniszku Burtininku. 
Preke — 10c.

Prisiuskite 25c. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paczta.
Ka'ztus nusiuntimo mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W. South Al; Mahanoy City,Pa.

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

Vienintele lietuviuką Banka, uždėta per 
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
Iiiuigus mokam 1-ta procentą, pnskaitant 
:as 3 menesiai. Siuncziain pinigus in visas 

dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant v i.-u linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanudoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Kejeutalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajui. Rejentelna 
kancelanjayra rėdoma per valdiszka notarą 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu? 
siunčiant paezedumui in Banka, arba siųst 
in Lietuva, galima siųst Paeito Money 
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe» 
Expreso Money Orderi.

.25c.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeites 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leburis su 60 pus. 10c.

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astramski, 943 S. 2nd. SI., Phlla. Pa.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Pa.
2(>m. SENAS LAIKRASZTIS

VIENYBE LIETUVNINKU
SZE1NA KAS SEREDA -:- BROOKLYN, N.Y.

‘‘VIENYBE LIETUVNINKU” 
didelio formato, 12 puslapiu, talpina 
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu » 
kaip iszeina. isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės $2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
Metams - - - 82.00. 
Pusei Metu - - 81.00. 
Užrubežin - - - 83.00.

Užsiraszyti galima visada
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ 
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.

Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku” 
reikia siųst prenumerata (Money- 
Order ar Registruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo azituom adresu

J.J. PAUKSZTIS&CO,
120*124 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Skaityk o žinosi viską.
Jaigu ne turi mano katalogo raszyk 
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri 
pku, Klernetu, Tribu ir daugybe 
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
Czisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziego- 
riu. Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku, 
Kompasu auksiniu ir paauksuotu, 
geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo- 
jamu Maszinukiu, Albumu portretam. 
Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu 
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj. 
Gražiu popieru del raszimo Gromatu 
supuikiauseis apskaitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink konvertais tuzi
nas už 25c , penki tuzinai už .$1.00. 
Popieros su paauksuotom kvietkom 
50u. tužinas. Turiu Teleskopu su

paveikslais parodanezeis visa Kancze 
Kristaus su didžiauseis miestais ant 
svieto; kas prisius £3 apturės Telesko- 
f>a ir szimta paveikslu, Teleskopas 
abai yra naudinga turėt kožnam na

me, Sztornikam, agentam ir perlio- 
rem parduodu visokius tavorus labai 
pigei. Reikalaukitie viską pas tikra 
lietuvi o gausitie teisingus tavorus. 
Prisuskite savo adresu ir 2c. Marke o 
gausite mano Kataloga.

W.Waidclis ”«.y.

TŪKSTANTIS
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS , 
Perdėjo Lietnviszkai

D. T. BOCZKAUSKAS.

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

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co. 
Mahanoy City, l’a.

W. TRASKAUCKAf*
Pirmutinio

GRABORiUS

Laidoja Kunita Curnirusia.
K/fioufl ir VoA’.muai dd Fr/Ivažinėm 

K raiiffbo Dal^tiv b L t.
Yla&s atliek* ka aoęoriauar l« puikiau* 
ia rimą minėtai? reikabda kreipki t 
.da a burito vtjazn* u<^raos#ilnt*i»
5SD W.Ceatre SL CU

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
t PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREICZIAUSI GARLA1VAI— 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yotko o Rusijos be jokiu perstojimu.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR - KURSK - RUSSIA

Jn Rotterdams S Dienas. In Llhswa 11 Dienu. | ( Kvrek. r Spalio (O. t.)
$.31 Treczia Klaea 3 I , “rL, 18 hiiaela. 19 ”f™ ™“tr“ S1'1’“ ' k Iczar, 2Lspkrkzlo(Nov.)

L Irma Klaaa $ 0 | Apie daugiaus daelžinoeite pae niuao agentus arba
A. E. JOHNSON & CO., (General Pattenger Agt».) 27 Broadway, New York, N.Y.

r V
? § J

Klusą

tearti

11
OPYRidL-r

PUIKUSTAVORAS^
Kiekvienas tuos žodžius isztars 
paragavęs musu gėrime s. Parsi- 
traukit o persitikrinsite.
Mes parduodame Rugini sznapsa 
po $2, $2.50, $3 $3.50 ir auksz- 
cziau lig $8 už galona. Turime > 
partraukta tiesog isz Rosijos 
Ruskos arielkos po $1.50 kvorta.

Atsiųskite adresu o gausite kataloga I
Fr. Strawlnskas. 1807 Carson St;niui>wgb,Pa.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztanjinkaf 
taipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose aut pardavimo, kadBmusu 
tautieczei reikalaudami galėtu .nusi
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apieliukese. Szlorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.

Egiutero No.l____ ....
Egiutero No. 2..............................50c.
Zmijecznik........... 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai..............................36c.
Meszkos Mostis..............
Trejanka.........................
Linimcutas vaikams.... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsamas ..........
Anty-Lakson del vaiku 
Milteliai vai kaina nuo Kirmėlių.. 25c.

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

Kruvinosios..........................75c.
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo...........50c.
Milteliai apslabdymui Galvos 

skaudėjimo............................ 10c.
Laižai nuo Dantų........................ 10c.
Mestis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų.......................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto.
Gvd. nuo Grippo......
Plauku apsaugotojas.. 
Muilas del Plauku.... 
Milteliai uuo Kepenų. 
Kožes Balsamas..........
Kinder Balsamas.................  25c.
Bobriaus Laszai.......................... 60u.
Szvelnintojas.................................35c.
Kraujo valytojas...................... $2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

{tas Vaikus........................... $1.25.
Pieisteris (Kasztavolo)............... 26c.
Pamada Plaukams...................... 26c,
Gyd. nuo skaudėjimo Ausies......25c.
Gyduoles nuo Liemens.................60c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-... .16c. 
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles...........................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25. 
Gyd. ano Parku ir Niežu....... $2.0u,
Gyd. nuo Dedervines...............$2.00,
Gyd. uuo Paslaptingos Ligos $5.00.

.25c.
.25c.
.25c.
,25c
,2.5c.
,25c.

.25c.
,25c.

.$1.26. 
...60c. 
...10c. 
...85c.

AyjiJirba senos maldaknyges ištari 8 n 
natos ir laikra^zczei, kvipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagis Draugas, Tėvynė Ir Lt. 
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeita a< 
ekapreeo kasztus. Adresas:

Lithuanian Blndary.
114 W. Spract. Hifeuiy City,

•į

DYKAI $15.00 1i 8 31
i 3 4
L

* 5

Ar tu nori turėti garsu 
visame sviete Waltham 
arba Elgin Laikrodėli už 
kuriuos dar niekada nebu
vo geresnio padirbta?

pinkle sudedamas in kletkeles numerius taip kadIszriszk szita 
paskui juos dedant in krūva in visas puses iszeitu po 15.
Iszriszima atsiusk mums. Jaigu tai iszriszi gerai tai atlyginimui 
mes tau atsiusime $15.00 - Kredito Czeki, kuris tiks perkant vienu 
isz musu tikriu Waltham aria Elgin Laikrodėliu. Mes prisiusime 
kataloga isz kurio galėsi pasirinkti sau tinkama laikrodėli, reteželi 
arba leketa- Raszyk szitdien ir indek pacztine marke persiuntimui.

Reliance Pub. Co. 443
KS

MERCHANTSBANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Valstijos Kasijerius turi 
sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra 
atsargi Banka del Valstijos, tai 
yra ir del jus invales gera 
Banka. Szitas Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

Direktoriai yra gerai 
žinomi ir atsakanti miesto 
biznieriai. Skolina piningus 
ant lengviausiu iszligu.

Kolickos ir Sužiestiejai 
Skaitykit.’!

Koliestvas

D. M.G rah am, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Homsby.

...DIREKTORIAI...
C.L.Adam, Vice-Prezidentas.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D.F.Guinan, Kasijerius.
M. Gavula.
W. J. Milės.

OTOGRA VISTAS

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City. 
Puikei ir pigei nutraukė visokes 
Fotografijas. Padaro didelus Foto 
grafijas isz mažių ir indeda in reimus.

Indeda Fotografijas in Špilkas, 
Kompasas ir 1.1. Puikei nutraukineja 
Post-Karczius. Parduoda Reimas ir 1.1

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, l’A.

Tai užeikite in
I ETŲ V ISZ K A TIJ' OTELI

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

Mainose
Fabrikouse
Ant Geležinkeliu arba 
Tremų.

Vartojau Provas už Koliestvas per 
daugeli metu. Szaukites pas mane 
katrie esate sužeistais, busit kantanti, 
tukstanezius Provu vartojau, kurie 
buvo pražudė rankas ar kojas, prane- 
szu jogei žmones su didelėm kolie- 
stvom galidesetkus tukstaneziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus dorielu sumulkina, 
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes 
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad 
save apsigarsitu ir jus Provas priimtu 
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas 
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst 
negali. Rodą uždyka duodu aui 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
/Advokatu Jankaus, po szuom adrusoi

B. S. YANK AUS j
Cresskill, N. J.

lietuTiszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININSU.

JUOZAS OKINSKAS
N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

A ■ n I ■ n Suczedlmo Ir Pndvlitubinimo ■ ■GeriausesBudasirProgaJw-£^^B6ary,ln(l. 
Miestas Gary nesenei prasidėjo tik 5 metai ir jau smarkei pradėjo 
augtie kur ir tavo Loto Preke sikiu užaugs in trigtbus pinigus.
Miestas Gary yra gereuse vieta gyvenimui darbui ir bizniu. Nes 
ten budavoja ifidžiausis inilžiniszkiis Fabrikus ka randasi ant 
visos pasaulės. Ifz kitu miestu krausto visokias Fabrikas in miestą 
Gary, Indiana. Nes ten yra geriausi traktai geležinkeliu ir vande
niu del parvežimo ir iszvežimo visokiu tavoru Fabrikams.
Dabar mes parduodam Lotus arti tu dideliu Fabriku, visai pigei 

kuriu kita meta vėl už dvigubus pinigns nepirksite. Lotai po $300 
ir aukszoziu, $50 inmoket o $10 ant menesio, teip kad kožnas darbi- 
nikasgal lengvai prasidėt sau prapete, idant nereiktu raudos kitam 
mokėti ant ateinanezios senatvės. Kas pirks Lota tam VISUS 
koliouos kasztus atgražinam. Del platesniu žinių kreipkitės 
ypatiszkai arba pt r laiszka ant žemiaus parodyto adreso:
I 7 I n n GAKY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENTS
J0S.ZaCK8r&G0.(^)1817S.UiiioiiSt;ChKago,i’U.

Parduoda Szipkortes antgeriausiu 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in Visas Dalis Svieto greita* 
pigiai ir teisingai. Raszikite pas 
mane o gausite teisinga atsakiau 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio 
Valgomu Tavom Ir Buozern#
Fr. Petraitis - Clymer, I’a.

i

Iszradlmas

S 
K 
A

K?
c

Lietuviszka AGENTŪRA IR KONTORAS BANKINIS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000.00 

Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiuncziu in prisakyta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsukimo. Viską padarau kanotewiDgiause, Ądresavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US, 202 Troy St. Dayton, Ohio.

Naujas
Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Nekuriams apgavejams daktarams 
inmokate po keletą desetku doleriu 
už neiszgydima. Naudokytes greitai 
isz szitos progos. Raszykite tuojaus 
ant adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-tb. Brooklyn, N.




