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KAS GIRDĖT?
Suv. Steituoeia randasi ko

nia 3,000,000 vyru daugiau 
ne kaip moterių arbe 106 vy
rai pripuola ant kožnos 100 
moterių. Murynu pripuola 
100 moterių ant 98 vytu.

pats Astoris ne jojo pagialbi- 
ninkai, ne sztant suekaityt, 
kiek laszu kraujo ir prakaito 
darbininku randasi ant tuju 
milijonu.

ISZ AMERIKOS.

Daktaras E 1 ward Phelps 
tvirtina buk kas metas Suv. 
8teituo.se mirszta nuo svaigi- 
nancziii gėrimu 66,000 ypatos; 
iez to skaitliaus pripuola 13,- 
000 moterių o likusie yra vy 
rai. Priežastie girtuokliavimo 
moterių yra tingyuista ir pa
leistuvyste.

Isz Gary, Indiana, iszkelia- 
vo 3,000 bulgaru ir serbu pa- 
trijotu in tevynia, gint jaja 
nuo neprieteliaue. Czion Ame- 
rike, apėmė dydelis kariszka" 
karsztis balkaniszkus tautie- 
ežius, kurie pameta darbus 
iszkeliauna in tevynia.

Tieje ka czion pasiliko de
da gausės aukas del apginimo 
savo tėvynės.
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Preke mesutee, pieno, kiaii, 
.iziniu ir žodžiu tarent visas 
maistas kyla in viražu. Neuž 
ilgio jago teip viskas ejs in 
viražu , tai ir mes paskui juos 
turėsime ejti m viražu; nes ne
galėsimo iszsimaityt.
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Tnlas dvasiškas apsirgo ant 
“grtfo-mania”. Yra tai baisi 
liga, apsireiszkiroas tosios li
gos yra: ligonis apsikrauna 
pundais popieru, puodais at 
ramento, sėda prie stalelio ir 
pradeda raezyt, raszyt ir raezo 
be paliovos, jokios gyduoles 
neižgydo taja liga.
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Kita meti Velikos pripul- 
anksti, nes 23 ir 24 Kovo. Pa- 
naszes Velikas nesusilauksime 
greieziau kaip 2003 mete, jago 
lig tam laikui nepermainys 
tehyrio kalendoriaus. Tokes 
Velykas turėjome Kovo 22. 
1818 mete.
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Wilburas Wright, iszrasto- 
jas leketnu maszinu, kuris ne 
senei mirė art t f aso, paliko 
turto ant $273,000 Puse tojo 
turto paliko savo broliui Or- 
villui o likusi tėvui, dviem 
jaunesniems broliams ir sese
lei Katrei.

Italija žino, kad Turku pra
deda draskyt isz visu szaliu, 
nesutinka ant padarytos su
taikęs ‘ir liepe Turkui pasira
šyt ant traktato in laika trijų 
dienu. Jago in taji laika Tur
kus nesutiks tai pradės bom- 
bardavot Dardanelų.

Turtą milijonieriaus J. J. 
Astoro apskaitė ant 77,826,- 
000 doleriu. Padotka ant to
sios milžiniezkos sumos turėjo 
užmokėt $3,150,000. Bet ne

Tūlas arkitektas kalba: 
“Dingsta visos mūso slaptybes 
tebyriam szimtmeti, o jago 
teip toliaus bus, tai su laiku 
nieko giaro ne galėsime pa
dirbti. Paymkime ant paveiz- 
dos plieną, bet kardai Sara
cėnu kurtuos padirbinėjo szim- 
tus metu adgalos galėtu per
kirst muso kardus kaip moli.

Paymkime juodyla (atra- 
menta) Muso juodylas paba- 
la m laika deszimts metu, bet 
juodylas senoviszkuose lai
kuose užsiliko lig sziam lai
kui— juodas ir žibantys kaip 
jin padirbo 700 metu adgalos. 
Szendien ne galime pasistatyt 
priesz statytojus piramidu ir 
senoviszku palociu. J uju ci- 
mentas ir murininku kosze 
buvo kietesne už akmens ku
riuos sulipindavo in krūva o 
muso cimentas kosze subyra 
po keliolekos metu. Szendien 
mūrininkai ir kiti nežiūri 
ydant jnju darbas pasiliktu 
ant kelioleka amžių, ir nes tik 
viskas yra daroma del biznio 
ir • hurry-up.”

ATSAKYMAI.
P. J. Naugatuck. — Rosije 

turi 163,000,000 gyventoju 
pagal suraeza liudnasties 1908 
mete.

F. P. S. Philadel) hia. — 
Žinoma, to mokinomės, iszsi- 
tare sziteip: Yo estuvo con su 
hermano. Yo estoy muy satis 
fecho senorita. Alma mia. 
James Madisonas buvo ketvir
tu prezidentu Suvienytu Stei- 
tu, turėjo 85 metus senumo 
mire June 28, 1836 mete.

Kėlės korespondencijes in- 
metem in gurbą, ba buvo be 
paraszo. Jago joju neužtemin- 
site tai žinosyte del kokios 
priežasties netalpinom.

Garsinga plaukyke.
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> tuoj** Nellie Schmidt yra gerieu?e plaukyke visam Cal’fornijos 

Steite. Ne senei nuplaukė isz Sesl Rocks, mile kelio in laika 
84 minutas ir 50 sekundų. Nellie yra puikaus sudėjimo ir pa
togi mergyna.

Roozeveltas perszautas in 
krutynia mieste

Milwaukee.
Milwaukee, Wis.— Teodo

ras Rooseveltas, buvusia pre
zidentas Suv. Steitu ir dabar
tinis kandidatas ant to paties 
dinsto, likos perszautas pane- 
delio vakara kada pribuvo 
czionais laikyti prakalbas. 
Ant jo gyvasties užsikeisejo 
nekokie tai Jonas Shrink isz 
Najorko, kuris pataikė Roose- 
veltui in krutinę o norints 
kraujei tekejo isz žaidnho, bet 
tasai narsus žmogus spiresi 
laikyti prižadėta prakalba ir 
tik po užbaigymui likos nu
gabentas in ligonbuti o vėliaus 
atveže jin in Clrcaga kur dak
tarai tvirtina buk žaidulis yra 
pavojingu ir gali isz to mirti.

Shrinka tuojaus suėmė ir 
butu inirszusia myne jin su
draskė ant szmoteliu nes Roo
seveltas jin apgynė pakol pa- 
licije nepribuvo ir nugabeno 
in kalėjimą.

Lig sziam laikui daktarai 
neiszeme kulkos pakol Roose- 
veltas truputi nesusidrutins ir 
neapsimalszys nuo susijudini
mo ir baimes. Visa szeimyna 
randasi prie jo lovos ligonbu- 
tije.

Užmuszc savo dranga su 
gnzute.

Bath, N. Y. — John Du
gan, senas kareivis isz czionai- 
tines priglaudos, susibarė sh 
savo draugu, kirsdamas jin su 
buteliu guzutes teip, jog mirsz- 
Unti nugabeno in ligonbuti. 
Buvo tai du geri draugai, ku
rie iszejo isz priglaudos in ar
tima karezema ižgiart “ramy
bes”. Kada sugrižinejo gerai 
užsitraukė pakyio terp ju bar
nis.
Rado senus iszpaniszkus 

piningus ir kruvina 
sztyileta.

San Antonio, Tex. — Ap
rūdijęs sztylietas krauju kuris 
gal paejna nuo keliu szimtme- 
cziu likos surastas sienoje seno 
namelio terp tankios girrios 
arti czionais, kitoje sienoje ra
do varini puodą su daugelu 
auksiniu ir sidabriniu piningu, 
kuriuos nusiuntė in New Yor- 
ka ant itztirinejimo ju vertes.

Badai tieje piningai ir kru
vinas sztilieras paejna nuo gar
singo razbaininko Jean La
fitte kuris apipleszinejo gy
ventojus ir laivus da už iszpa- 
niszku laiku.

Lafitte su savo banda krau- 
jegeriu pribuvo isz Iszpanijos 
jeszkoti karalystes Grand Qui- 
vera, kuri susidėjo isz septiniu 
miesteliu', kuriu namai likos 
pastatyti isz aukso ir sidabro 
o kur kareiviai naudojo tik 
auksines kilpas iždetas su 
brangeis akmenais. Taja pa
saka girdėjo nuo senu žmonių, 
o kada in ten pribuvo ir nera
do auksinios karalystes, pra 
dėjo isz piktumo apsipleszinet 
žmonis.

Dabar ant tosios vietos, 
žmonis pradėjo kasti aplinkui 
su taja vilcze, jog suras dau
giau skarbu tojo kraujegerio.

Angleknsis perpjovė sau 
ir savo paežiui gerkles. 
Somers. t, Pa. — Isz neži

nomos priežasties, atėjės na
mon Edvardas Tucker gyve 
nantys Garette, pagriebė brit- 
va ir perpjovė savo paezei 
giarkle nuo ausies lig ausies- 
Po tam pate sau padare taja 
operacije prie savo trijų metu 
dukreles, kuri gulėdama lovo- 
ja prisižiurinejo tam baisiam 
darbui. Kaip tėvas Tuckerio 
mena, tai turėjo padaryt tai 
isz girtybes.

Ratilas Bubnis bus paluo- 
suotas isz kalėjimo.

Pottsville, Pa. — |Raulas 
Bubnis isz William Penn ku
ris likos apsudintas ant viso 
gyvasczio in Filadelfijos kalė
jimą už nužudinima Antano 
Drekio 1900 mete, bus paluo- 
suotas isz kalėjimo ežia nede- 
lia. Po iszejimui isz kalėjimo 
apsipacziuos su savo milema 
Ona Klasauckiute kuri per 
tiek metu buvo jam isztikiama 
ir lauke kantrei ant savo Rau- 
luko.

Bubnis su devineis savo 
draugais likos apkaltinti už 
taja žudinsta o gal keli isz ju 
butu kaboje ant kartuvių, nes 
ant gilnko sudže Henning mire 
ir neturėjo progos atskaityt 
jiems virokus. Kitas sudže tu
rėjo daugiau milaszirdystes ir 
virokus palengvino, apsodin
damas Bubni ant viso gyvas
czio in kalėjimą o jojo draugai 
aplaike po kelioleka metu in 
kalėjimą.

kur atsitinka ir nuo

Du vyrai persimaino aut 
rausvu.

Coopersburg, Pa.— Czio- 
nais du vyrai serga ant teip 
vadinamos Addisono ligos ku
ri retai
kuriuos ligoniai neatbūtinai 
mirszta. Ligonio visas kūnas 
pradeda persimainyt ant raus
vo, pasilieka be jokios val
džios.

Pirmutinis yra Morris 
Esteriu gyvenantys Lanarke o 
kitas Aaronas Steinerts isz 
Quakertown kuris konia visas 
pajuodo nuo ligos.

(SZ VISU SZALIU.
10,000 Turku gavosi in 

nevalė.
Montenegro.— Kuningaiksz 

tis Petras danesza in Vokieti
ja, buk utarninko ryta paėmė 
in nevale 10,000 turkiszku 
kareiviu su ginklais.

— Belgrade.— 3000 tur
kiszku kareiviu perejo per ru- 
bežiu Ristovace. Bulgarai 
naršei atsispyrė užmuszdami 
20 Turku o sužeisdami arti 60 
vyru.

Turkai užklupdami ant 
miesto Bialopole likos smarkei 
supliekti per Montenegrus. 
Toje musztyneje pražuvo 300 
Turku.

Nuo pradžios musztynes pra
žuvo 268 montenegrireziu o 
sužeido suvirszum 800, bet ant 
to netemyna kad tik iszsival- 
nyt isz po turtiszko jungo.

Kubelikas permaino savo 
pravarde.

Buda Peszt, Vengrai. — 
Laikrasztis “Pešti Ilirlap” 
danesza buk garsingas ekrip- 
kininkas Jonas Kubelikas, ku 
ris ir Amerike davė kelioleka 
koncertu, su pavelinimu mi- 
nisterio viduriniu veikalu per
mainė savo pravarde ant Jono 
Polger. Kubelikas apsipaczia- 
vo su turtinga vengraite. O 
gal toji turėjo daug intekmes 
ant Jonuko, jog net turėjo 
permainyt savo pravarde.

Preiszistoriszkas miestas
Kroeignk, Turkije.— Czio- 

nais likos atrasta urvą, konia 
10 metru gylio, kuria gyven
tojai naudojo laike preistorisz 
ku laiku kaipo gyvenimą. Vy- 
durije rado milžiniezka indą 
su sidabrinėje szmoteleis pana 
ezus in piningus, toliaus kau
lus milžiniezku žmonių, turin- 
czius apie asztuones pėdas il
gio, visokius naminius ir ka
riukus innagiue.

Polo parkas New Yorke kur grajina hole.

i-įt--

* Tame parke sutelpa suvirszum 35.000 ypatų. Pirma diena 
k-la grajino bole terp New York ir Boston atėjo pažiūrėt 
:f’*73O ypatų užmokėdami inejgos $75,127 pirma diena.

Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

Pasikėlimas kareiviu 
Lenki j oi

Varszava. — Kone visoje 
Lazkijoi likos euezaukti 80,000 
rezervistai po ginklu. Kaip 
mena tai Rosije rengėsi in ka 
re su Austrije.

Terp suszauktu rezervistu 
iszkylo pasikėlimai o ypatin 
gai Lodziuje, Bialostoke ii 
Siedlicuose. Paskutinioje vie 
toje likos nuszautas 15 pasike- 
leliu. Daugelis rezervistu pa- 
metineje glitas. L'žsinesza ant 
visiszko pasikėlimo.

Daugiause rezervistus trau
ke isz gubernijų: wolinekos, 
grodnaus, Ililiezkoe, lomžos. 
pertkavos, radomskos ir ploc- 
kaus.

Caras paliepė visus svarbius 
dokumentus ir piningus isz 
lenkijos perkelti in Moskva 
del saugesnio užlaikimo. Ma 
tyt, jog suodže revolucije Len- 
kijoi kur žmones kas kart daii 
giau rugoje ant prispaudimo 
rando.

Džuma.
Besirodo Astrakaneje ir ki

tose vietos. Nikolaveje apžiū
rėta anglu laivas ir rasta jame 
daug džuma nesziojancziu 
žiurkių. Daugiau 100 žiurkių 
pasisekė sunaikinti.

Peterburgas.
Szioje Rusijos sostinėje sta

toma cerkve paminėjimui 300 
metu Romanovu vieszpatavimc 
sukaktuviu. 8 rugsėjo ligszio) 
nežinomi piktadariai bandė ta 
cerkve suardyti: jau buvo pa
dėję prietaisa su eprogstamaja 
medžiaga ir uždege žvakele, 
kuri sudegdama 
ti sprogalą.

Nepaprasta
10 rugsėjo

turėjo uždeg-

operacije.
Peterburge 

Obuchovo ligonbutin atvežė 
labai sumuszta 21 metu vaiki
na, Slepneva. Pasirodė, kad 
net trijose vietose perdurta jo 
szirdis. Daktaras Gese tuojau, 
prie kitu daktaru, padare ope
racija — susiuvo szirdi — ii 
tikisi, kad ligonis iszgysias.

Užsieniniai paspartai 
kunigams.

Eina žinios, buk vyriausybe 
atėmusi teise kunigams nau 
doties 28 dienu užsieniniai“ 
pasportais (pasais). Kunigai, 
norėdami važiuoti užsienin, 
galesia imti pasportus tik isz 
gubernatoriaus.

Pacztu žinyba.
Iszleista cikuleras, sulig ku 

rio isztekejusios moteris visai 
negali būti priimamos tarnau
ti telegrefietemis ir telefonis 
temis; gales gi tarnauti tik 
merginos ir bevaikes naszles.

Javu derlius Rusijoje.
Sulig apyskaitų szimet Ru 

sijoje gauta:
359Žemkancziu kviecziu

mil. pudu
Vasariniu kviecziu 758
Rugiu 1 milijard. 456
Miežiu — 558
Avižų — 872

Viso labo invairiu javu gau
ta keturi milijardai pudu. Ge
riausia užderėjo rugiai, blo
giausia — avižos ir miežiai.

Geležinkeliu pelnas.
1911 m. Rusijos geležinke

liai davė pelnio 71 milijoną 
rubliu.

Philadelphia, Pa,
— Oras eziltae. Buvo ke

letą dienu atvesia bet vėl szilta 
ir žmonėms brangius anglius 
aziluma suczedina.

— Darbai visi eina gerai, 
nedirba kas nenor. Kada dar
bai eina gerai tai margasis, 
lietuviszkae svietelis savo gy 
venimeloj teipgi visaip margi
nas!.

— Szvento J urgio parapijoj 
kur klebonauja kunigas A. 
Milukas, parapijonai vis ant 
klebono tužijas, skundus mė
gina viskupui duot, bet vargei 
jiems pasiseks kleboną isz 
krapsztyt, nes muset jisai kle
bonas gerai apsikasęs ir tvirtai 
stovins. Turėdamas savo apei- 
pirkes namus, turėdamas inei- 
taises gera drukarne, tai jeigu 
vyskupas ir norėtu iszkelt ki
tur, tai vienok nei Bostone 
kun. Jaksztas kitur nesikeltu 
na ir darykit? ka bedarome.

— Dabar vis buna balei 
Po balių, ve tai sziokiu tokiu 
baikeliu invalee.

Negeros pastoges. Vienoje 
pastogėj tai kaip priburta; po 
balių tai klausyk ezis ar tas 
juokingo, o kartais net gana 
nesmagaus atsitinka.

Toje pastogėj nesenei isz ba
liaus jauni sveteliai parsidan
ginę net szaudesi, in sveteli 
naminis lipanti in virszu, pa
leido szuvi nei in stirnioka nuo 
želmens baidant ir, tik nedaug 
ant laimes nuskrode, nes buvo 
stuboj tamsu. Jeigu butu prie 
ezvieeos buvę, tai pieniniai

svetelis butu kiszkas ten atme
tės. Deliai szaudymosi, net in- 
sipainiojo palicija ant laimes 
abudu pataikė iszsimeluot, de
de abudu paleido.

Kita tai karta, teko nustrap- 
lyt patogelen kiton geram 
žmogeliui Tispusziai, ir sau 
besisznekucziuojant, begirk- 
sznokuojant, sztai biesas insi- 
painiojas, sukurstė kad sena 
motina su duktere susipy
ko, toms besilermuojant mat 
Tispusza kaipo geras prietelis 
norėjo patarnaut, sutaikyt ir 
ve — iszsižiojo ne užtarent 
jaunaja, bet senąją, Jaunoji 
užpykusi szoko kaip meszka 
ant Tispuezelio, tas matydamas 
kad nelabai kaip gali iezeit, 
neszdinosi lauk, ir pasijuto 
kai stoselis isz Porth-Arthuro 
eidamas, kad bombos pakul- 
niui jau teszka, bet ant laimes 
ne viena bomba žmogeli ne
kliudė.

Dabar-gi kas Tispuszeliui 
ta bombardavima primena, 
tai jisai atsako: Tep tep, asz 
nedurnas buvau laukt, su ma
žiuke szobliuke neezdinausi 
lauk, o už tai ne viena bomba 
mane nekliudė,

Dabar muset jau dauginus 
ten ne eis susipykusias savas 
gimines taikint.

Iszeina visad teip — kur 
savi niaujasi, ten svetima savo 
gaidi ne kiezk, nes pakliūsi in 
in abieju pilti.

Vėl — muset isz Cecilijos 
baliaus keli drauguželiai eida
mi, užėjo pastogelen; ten besi- 
juokavodami, negana kad 
baliuje buvo geria, bet ir czion 
da truktelėjo, buvo jau kaip 
sztokai, pasijutę pilnutukai, 
iszstraplino namon. Nesijuto 
gi isz ju vienas, kad pasiliko 
kaip kamenas; sztai bosas 
npsižiurejes kas kad stūkso, 
mislio szeszkas koke vagilius, 
stvėrės už szliperio. — luopt 
luopt — “o ko tu szeszke 
czion ? ar tai nori ka pa- 
glemžt? suriko. Nugi žiuri 
kad girtas jo giminaitis kū
mas užsilikęs nei pempinas 
isz pulko. “Palauk, palauk su 
savo szliperiu einu einu jau 
namo”, kūmas teip isztares 
iszejo.

Kiekvienas mat žmogus apsi 
dulkinės, tai isz netycziu pasi- 
milija, guldama ranka padeda 
po galva, pabudęs randa pas 
sėdynė.

Tai gerai gavo szliperi, o 
kad lazda, tai ir butu buvę vis 
tas pate.

— Kalektoris kun. ant lietu- 
viszkos Sibenjoj bažnyczios 
jau ženotas.

-Ana nedelia ritmetij, kuni
gas Kaulakis bažnyczivj Szv. 
Kazimiero davė szliuba Juozui 
Kulvieliui su mergyna Kar- 
pauskiute.

Mat ypata tai buvo tikrai 
Juozas Kulvinskas, bet prie 
ženybu primesta Juoz. Rulvia- 
lis. Tokiu budu pagal afisia- 
liszką dokumento dir ženotas 
Kulvialis, o neženotae J. Kul- 
vinskae. Isz tikrųjų, kitoje vie
toj ženytis gali jau Kulvinskae, 
tasai patsai, ka dabar apeiže- 
nyjes kaipo Kulvialis.

Knlvinsko zakristijonas V. 
Kairys tapo su aresztuot su 
moteria Friciene. Skunde Fri- 
cas Kairy už fundinima jo pa
ežiai kendžiu, o savo paezia 
kad anoji funda priėmė. Jfaly- 
tojaus teisdarystes Dede ant 
10 th St. and Buttonwood abu
du Kairy ir Fricieniaue pade 
jo po $500.00 kaucijos. Kiek 
tame skunde teisybes, sunko 
dar žinot.

Nabagai apkaltinami nuže
mintai meldžia pažyetamuliu 
kad kaipo nekaltai papuolu
sius gelbėtu — ar kas gelbes 
nežino.

Tokie skundai ir provos 
nieko daugiaus, kaip tik sutei
kia patiems besitąsant nuostoli 
isz sunkei uždirbtu pinigėliu, 
pasinaudojo žydai ir lojeriai.

— Spalio 7 dienos vakare 
buvo szvento Mikolo draugys
tes balius su iezkilminga pa
roda atmineziai 10 metu drau
gystes gyvavimo. Parodoje 
dalyvavo draugystes net ir du 
kliubai kurie niekus in balius 
neina. Paroda ir balius nusi
davė labai gerai, žmonių irpa- 
szalinu dalyvavo nemažai. 
Kliubai dalyvavo Laisves ir 
Men

Po parodai, laike, prakalbas 
kun. Kaulakis ir T. Astrams- 
kae; Sz. Kazimierio etudentkes 
padainavo lietuviezkas dainas.

Balius nusidavė puikiai, kad 
tarp tokio didelio skaitliaus 
svecziu, niekas, ne barėsi ne 
muszesi.

Sale didele kaip Lietuvo d va 
ro kluonas, o vienok prisigrū
dusi pilnutėlė ant abeju grin
dų.

Visi Svecziai buvo puikus 
gražus, iszmintingi, ten lankė
si visu stonu žmones net, ir se
nukai keli su baltomis galvo
mis kaip rudenio ezalna aprė
dytomis.

Draugyste gryno pelno regis 
turi apie 160 dolaru.

— Sziuomi tarpu kaip ru
deniop tai ir jaunimo po ravi
mais! prasideda; nors veseile 
pas J. Amilevicziu — jaunave
džiai Kazimieras Sakalauskas 
su Alena Szalkauskiute, Su- 
ezliubavo kun. Kaulakis. Jau
navedžiai paeina abudu isz 
Kauno gub. Veseilia veeeilio- 
josi grąžei be barniu ir peezty- 
niu nors karta mus žmones 
pradės ezalintis nuo ne pado
riu ergeliu bankietose.

Jaunimo vaJcaruszl-os. Lais
ves Kliubo ealeje 12 d. Spalio 
vakare buvo pasilinksminimas 
vien jaunimo in kuri susirinko 
apie 10 merginu ir 10 vaikinu 
kurie muzikantams paskambi
nant paszoko, pasikalbėjo 11 
valanda visi gražej iszsiskyrs- 
te.

Kliubas daleidžia tam jauni
mui daryt vakaruszkas antru 
kartu, buvo pernai, ir dabar 
bet su iszligome kad butu vis
kas atsakanezioj tvarkoj, tai 
jaunimas tos pasargos gerai 
prisilaiko.

Geriaue musu jaunimas te
gul visada draugaujaei tarp sa
ves o ne tarp svetimu, nes duo
dasi patemyt, kad lietuvaites 
tūlos nukrypsta pas kampinius 
vartaumnkus ypatingai czion 
gimė ir augę, o lenkiutes jau ir 
su žydukais kai kurios net ap- 
siveda. Tikra sarmata ir isz- 
tvirkimas. — S. K.

Trumpi Telegramai.

§ Sheboygan, Wis.— Vagis 
apipleeze Adello paczta ant 
kelolikos szimtu doleriu. Per 
eksplozije dinamito namas už
sidegė. Bledes ugnis padare 
ant $30,000.

§ Mexico City— Anūkas 
Diazo su 500 vyrais apėmė 
valdžeant Vera Cruez.

§ London.— Bulgaria ižda- 
ve kaie prieezais Turku. Ser- 
bije seks jos pėdoms.

ramu ™
Didele knyga api 1300 pusią pn 
^isos 6 dalis drueziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo 
mes apmokama PREKE TIK $4 
W. D. BMikowdd.Ce.
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Motyna su duktere akyvai insižiurejo, 
In ejnanti patogu Jonuką abi insimilejo, 
Ir motyna ir duktere geidže jin turėti, 

Nes Jonukas ne kvailas, ne nori ne vienos turėti.
—Kur Jonukas.

— Pas panele Zofija?! O 
kam?.. Nereikia! — tarė grei
tai ponia Zuzana o ant jos vei- 
ko apsireiezke baime. ,

— Delko ne?! Seniai pasi- 
pažinstame, mane labai myli, 
ineis mano padėjimam Paga
lios gal atsimeni, kol su tavimi 
susipažinau buvau jaja visada 
užimtas ir ji prie manės buvo 
lipszni — tarė ir nusiszypsojo, 
norėdamas nore bieki iezaisz- 
kinti apsiniaukusia situacija.

— Kur-gi panele Zofija gy 
vens?

— Žinomas dalykas mano 
namuose, brangi Zuze!

— Kaip tai su tavimi ?! Ji ? 
Ji visai nesupranta namu gas- 
padorystos....

— Ka tu kalbi! Buvo visa
da szvari ir viską suprantanti 
gaspadine. O priog tam tokia 
gera. Taip, tiktai jai vienai 
galecziau namus pavesti ir jai 
užeitiketi. O pats paskensiu 
knygose ir kovosiu su savo li-

Motereles, - Nearzinkite 
Vyru.

Ponia Zuzana paetanavijo 
su vyru pasikalbėti. Meluoti 
ir ilgiau komedijos grajyti! 
Juk negali su juom gyventi, 
kada kita myli. Isz jos puses 
jau ir taip daug pasiszventi- 
mo! Kam turi gvoltavoti savo 
moraliszka ir fiziezka “asz” 
del kokiu tenai tuszcziu visuo
menes pažiūru: Kas ja gali 
apeiti tas visas svietas ir opini 
ja. Pastanavijo ir nuo to neat- 
sieaky t!

Ponia Zuzana priėjo prie 
zerkolo ir pataisė plaukus.

Dieve! Tai bus jam, ant jo 
kaip perkūnas nukrys nuo 
szviesaus dangaus. Gali tuo ji 
užmuezti! Ale ka daryt? Gar
be mumyse turi auktcziau sto
vėti už pasigailejima! Be abe
jones jisai gales aprokuoti ma
no pasielgimą ir iezties in ma
ne ranka, kaip prie tikro prie- 
teliaus. Juk asz jo niekados 
da neapgavau, noriu tik ji 
persergeti priesz ateinanti pa
voju. Pasakysiu jam, kad ji 
godoju, ale.... myliu kita! Tas 
isztikro ji užmusz! Ale kada 
persitikrins apie mano budo 
prakilnumą—atsigaivins! Taip 
jis mane po tam brangins, 
kaip asz to esu verta! Ale ta
da, kada mane supras ir bran
gins, busiu jam tada meilesne 
irdar brangesne!.... O, ma
no biednas Zigmuntai! Ale ne 
ra ant to jokios rodos!

Ponia Zuzana pasuko savo 
žingsnius in vyro kabinėta.

— Ar galima? — paklausė 
silpnu, rodos pilnu sopuliu 
balsu.

— Praszau labai, Anioleli! 
— atsiliepe szvelniai vyras.

— Anioleli! Ksip jis mane 
myli! — pamislino pati žengda 
ma kabinetan.

Ponas Zigmuntas sėdėjo 
prie didelio biurko apkloto 
popierais, gazietomis ir knygo 
mis, o isz po tos krūvos popie
rių matėsi tankus plauku kuo
das, aukszta kakta ir stora no
sis su akuloreis.

Kada pati inejo ponas Zig- 
muntas pakele galva ir žiūrė
damas in kokia tai popiera, 
pakele skruostus kaipo del 
klausymo.

— Zigmantai! Turiu su ta 
vi m pasikalbėti. Turiu tau vis 
ka iszpažinti... Zigmantai, isz- 
klausyk manes!— Kalbėjo Zu 
zana muczelninko balsu pilnu 
susijudinimo, sėsdama gražiam 
minksztasuolin.

— Apie ka nori sakyti; 
Anioleli? Kas atsitiko mano 
balandytei — paklausė vyras 
žiūrėdamas jausmingai in pa- 
czia.

— Atėjau pasikalbėti su ta 
vim... Atėjau, idant tau viską 
pasakyti.... Asz myliu....

Ponas Z’gmuntas iszbalo.
— Asz myliu tave! — tarė 

greitai ponia Zuzana. Tai yra.. 
Asz tave labai godoju, ale.... 
Asz negaliu, negaliu ilgiau 
priesz tave slėpti!.... Tau esu 
vierna.... Ale.... asz myliu ki
ta!— suszuko ponia Zuzana 
ir užsidenge su rankom veidą.

— Vyras nieko neatsake, ale 
drebėjimas apatines lupos h 
akys prisipildanczios aezaro- 
mis, sake apie jo kanczia.

— Meiliausia Zuze, nega
liu tave suprasti... Ne asz bi

jausi suprasti!... Katu pasa
kei mano brangi? — paklausė 
sulaužytu balsu vyras.

— Asz myliu kita! Godoju 
tave labai, ale... Ale turime 
persiskirti!

Ponas Z’gmuntas neperstojo 
žiūrėjęs in paczia su aszarotom 
akim, pilnom gailesczio. Ponia 
Zuzana sėdėjo minksztasuolyj 
su uždengtu rankom veidu ir 
su nulenkta ant szono galvele. 
Toje sulaužytoje likimo mo- 
teriszkeje buvo tiek grožybes, 
kad vyras nuo jos negalėjo 
atitraukti akiu.

— Ka myli? — paklausė po 
tam beveik su szvepimu, pati 
tylėjo.

— Jaigu tas yra paslaptis, 
tai už mano žingeidumą per 
praszau.

— Ne... visai ne... Kadzi 
lauskas!. Ale asz tavęs ne pa
niekinau!.... Neiszdaviau!....

— Myli ji ? tikrai nežinai ?
— Teip yra!....
— Jisai tave taip-gi myli!

— pertrauke vyras.
— Na, žinoma!— tarė inžeis 

ta ponia Zuzana ir atidengė 
veidą.

— Tai reikalauji persisky
rimo?

— Nenoriu tave apgaudi
nėti !....

Ponas Zigmuntas atsikėlė 
nuo kreses ir priėjo prie pa- 
czios.

— Mano brangi! — tarė užsi 
tikimu balsu —Už tavo atviru 
ma, už tavo tikruma godosiu 
tave visados. Jaigu priėjai prie 
persitikrinimo, kad persisky
rimas yra reikalingas, tai ne 
žiūrint m sopuli kuris mane 
kankina priverstas su viskuom 
sutikti! Žinau kad tokio prara 
dimo niekados jau neužmir- 
sziu ir niekados nesusiramisiu! 
Tu buvai del manes viskuom. 
Dūsavau ir gyvenau tiktai ta
vimi ! kas man dabar lieka ma
no gyvenime? knygos tiktai 
knygos!....

— Praboczyk kad asz tave 
turiu taip kankinti —tarė Zu
zana prisilaikydama nuo verks 
mo.

— O ne, tai asz praszau pra 
boczyti, užtai, kad būdamas 
daug vyresniu už tave suriezau 
musu likimus! Ale dabar busi 
liuosa

Ponas Zigmuntas pasitraukė 
nuo pa ežios ir pradėjo nervisz- 
kai vaikszczioti po kambarį.

— Turiu vilti mano brangi, 
kaip tuojaus mane neapleisi? 
Sziandie neiszvažiuosi ? Pabūk 
nors tris dienas, idant ture- 
cziau laiko apmislyti, ka turiu 
su savimi padaryti. Tavo isz- 
pažinimas taip ūmai ant manes 
užkrito. Turiu ka nore atrasti 
kam galecziau palikti priežiū
roje savo narna visa gaspado- 
ryeta.. Pagalios, mano brangi 
gal, but kad da sziandie sus
pėsiu ta vieką atlikti. Supran
tu kaip tai nemalonu tau būti 
drauge eu manimi po tam isz- 
pažinimui... Ir man o del ma- 
nee yra geriausia visa ta daly
ką užbaigti tuojaus... pertrauk 
ti viską ant visados!....

Ponas Zigmuntas tylėjo sto
vėdamas prie lango atremes 
kakta prie szalto stiklo- Bet 
tuojaus paezoko ir vėl pradėjo 
nerviszkai vaikszczioti po kam 
bari trindamas kakta.

— Atėjo man mislie in gal
va, raszysiu pas panele Zofija. 
Ji tokia gera tokia tikra.

kimu.
— Ne, asz tiesiog nesutinku 

kad ji su tavimi drauge gyven 
tu!....

— Delko? nusietebejo ponas 
Zigmuntas. — Ant galo apie 
tai nekalbėkime, tai niekis, 
kaip nore gausiu rodą. Tikiu, 
kad ji sutiks apie tai esu gana 
spakainae. Geriau kalbėkime 
apie tave.

— Ne, asz tiesiog nesutinku 
su jaja!... Ne nenoriu, kad 
ji!....

— Zuze mano brangi, tu 
esi labai juokinga. Sutik ant 
to kad asz....

— Tu ja myli! Taip, tu ja 
myli!...

— Kas-gi tau galvoje ma
no Zuze?

— Taip suprantu.... Tu 
ja myli!.... Džiaugiesi, kad 
eu manimi persi skiri.... Su 
džiaugsmu mainai mane ant 
jos:

— Zuze! — kaip tik galė
jo isztarti nusietebejes Zig
mantas.

— Taip, taip, nueibodejai 
manimi. Jieezkai jaunesniu ir 
naudojies isz aplinkybių, bile 
tik mane iezeibodeti, tasai per
siskyrimas .... to persiskyri
mo tu nori, tu.... — kalbėjo 
verkdama ponia Zuzana.

— Mano Zuze, pamielyk, 
ka kalbi! Kae su tavim darosi!

— Iszvarai mane isz savo 
namu už mano meile! Už ma 
no meile užmokėti tokiu bjau 
ru ir juodu nedėkingumu!.... 
O!.... o!.... o!.... verke 
histeriezka ponia Zuzana.

— Suze!.... asz isztikro 
nesuprantu ka tas viskas ženk
lina! Kae tau yra?

— Asz nesutinku.... ant 
persiskyrimo! Tu neturi tiesos 
mane pamesti!.... Buvau tau 
vierna o tu mane nori dabar 
atsikratyti! O mano Dieve! 
Už ka? Ir už ka? kalbėjo 
verkdama.

— Zuzyte!....
— Sigmunteli mano bran

gus! Juk tu mane tiktai mane 
viena myli ? Ar ne teisybe ? Pa 
sakyk taip.

— Na, žinoma mano balan 
dele!

— Tai-gi delko norėjai!... 
Juk žinai, kad asz myliu tik 
tai viena tave. Prisiekiu, kad 
sakau teisybe! Nenori, kad 
panele Zofija apsigyventu eu 
tavimi, juk teisybe? Asz pati 
gelesiu visokuom užsiimti, juk 
asz vieką moku. Tai-gi del 
ko norėjai, kad ji?....

Ponas Zigmuntas atsidusio 
kaip slonius, nuo kurio nuga
ros nuimtas milžiniszkas sun
kumas. Neturėjo pajėgu nei 
noro apie tai mielyti, kas pa
czia privertė toki perstatymą 
padaryti. Apkabino ponia Zu
zana ir pradėjo bueziuoti 
szlapia nuo aszaru veideli.
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Iždaveme Didele Kninga 
Dainų susidedanti isz w

390 DAINŲ S

“SAULE” 
Mahanoy City, Pa.

Knyga druezei susiūta.
Kas nusipirks, ras visokiu 
Dainų isz visu užkaboriu ka 
dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite Dainelu, 

Per ciela meta ant visu dienotu.

Praszo susimilejimo nuo Tafto

N E AT ĮDEK!
Jai sergi inkstu liga ar turi kokias kepenų kliūtis, 
ka lengvai gali pažinti, temydamas

Skausmai sąnariuose arba strėnose, 
Po akiu suputimas, 
Pėdos ir cziurnies suputimas, 
Szlapumines kliūtis, 
Labai spalvuotas szlapumas, 
Nuosėdos szlapime, 
Neskanumas burnoj.

I
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Vienas pas savo kūma atėjo, 
Ir prie saves pantuke gūžes 

turėjo, 
Mat sveczes isz Millvile buvo, 

Tai nuo savo kūmos gavo. 
Toji boba sutikus, norėjo ta 

buteli gaut, 
JViska tam vyrui žadėjo, 
Bet gauti džines ne galėjo. 

Bobos ne galėjo atsikratyti, 
Turėjo kuloka panaudoti; 

Rėžias kelis ypus per terla, 
Parėjo namon, paliktas ta 

balda.
B ;ba varanta itzeme, 
Palicmona prieiunt“, 

Pas vaita kasztus užmokėjo, 
Su boba susitaikė ir 10 dole

rius užmokėjo.
Boba namon parėjus, 

Ir da su savo vyru paszne- 
kejuB,

Sutarė, jog ugadu gavo mažai, 
Velei pas vaita davai.

Da penkių doleriu provifpsi, 
O ko ir tikėjosi, V 

Žmogelis tąsytis ne norėjo, 
Penkis dolerius da primokėjo. 
U-gi bobele tiek piningu tu

rėdama, 
Kiezeniuje neužlaikydama, 

Pradėjo giart, j
Ir staugt. ■»

Ir rodos kitokios ne buvo, 
Palicmonas pribuvo, ■< 

Ant karuezio boba užsidėjo, 
In lakupa nupleszkejo.

O kiek iszlupo nuo žmogaus 
Tai da pridėjo daugiaus, 
Dabar žmonių neužkab)^, 
Kliksmu jokiu ne darys.

“Brangus ponai prezidentai Taftai— Mano tėvukas ne
yra žudintojum. Jisai yra narsus kareivys, kariaujentis už 
savo tevynia. Meldžiu ne atyduoti jo in rankas prezidento 
Madero, nes jisai jin lieptu nuezauti. “Teip rasze 7 metu se
numo Elena Orozc >, anūke jenerolo Pasenai Orozco, vadas 
meksikoniszku pasikelelin, kuris gavosi in rankas Ameri
konu. Paveikslas parodo Elena kada gromata rasze pas pre- 
z lenta Tafta ydant tasai Orozca paliuosuotu.

Turyte gerai apsvarstyti, 
Jago noryte gymine parsi

traukti,
Ne vienas ant praszimo gy- 

miniu,
Siuncze ezipkorte kad u.ne

turi piningu.
Pasidaro skolų, 

Mat, skolina nuo kitu, 
O ar turi kokia nauda, 
Jagu pri bu na kada?

Szitai Filadelfijoi vienas savo 
paezios seseri partraukė, 
Ir kada jau susilaukė, 

Visas drapanas poniszkas gavo 
O ir kuodą ant galvos suszu- 

kavo.
Ir ta lietuviszka mergaite, 

Stojosi kaip miesto panaite,
Sesute pagialbos jokios ne 

turi, 
Grinorkele niekuom užsiymti 

ne nori.
Per naktis trankosi.

Anksti kelt ne nori, kaip bu- 
dyna, raivosi, 

U-gi kad pri kontri, 
Tai dirbti nieko ne noii. 
Ir ta grinorkele, svainele,

Tai žydo kumele, 
In niekus pavirsta, 

Isz dorybes isztvirkf-ta.
Jau tai teip, buna visados, 

Jog isz partrauktos ne tu nau
dos, 

Pagialbos ne turi, 
Stubos ne apžiūri.

Per naktis trankosi,
Mat sau vyra renkasi, 

Teip, teip veluk pasilaukyte, 
Jokiu isz krajaus netraukyte.

Kingtono mergynos ne turi 
budo lamto,

Jagu bažnyczioje guma 
kramto,

Net kampuezei lupu iszszutia 
nuo seilių,

Jog net man darosi szlyksztu. 
Ir tai badai toks gumas, 
Nuo seno czebato aulas, 
Ne gali sakyt kad visos, 
Tiktai tokios kelios.

Laikas jau dydel’s susival
dyti.

Prakeiktas girtavimas.
Name vieno biedno žmoge

lio prasidėjo ugnis o tas buvo 
Prūsuose, o tai tame laike, ka
da tas žmogelis eu dviem savo 
draugais sėdėjo toje stuboje 
prie stiklelio. O norint ugnie 
kas kartas platinosi, nesiemi 
greieziau gesyt, kol ne ižgen 
arielka. Kada ant galo ezoko 
gelbėti, pasirodi, jog jau buvo 
per vėlai, nes ugnis eu pasiū
tose staiga platinosi. Pati tojo 
stubelnyko, kuri buvo laukuo
se prie kaupimo bulviu, parbe 
go namon, kad gelbėt vaikus,’ 
o kurie kamaraitėje miego nes 
tai dėjosi anksti. Ne galėjo 
nieko padaryti, buvo jau pei 
vėlai. Du jau buvo užtroszk- 
o trecze apdegusi ir pritrosz 
kusi vos nevos ižgelbejo, pat 
aplaikius žaidulius.

Tai matote kiek tas pra 
keiktas gyrtavimas padare ble- 
des del vienos szeimyneles 
Ant kožno žyngsnio reike ga- 
letys su bjaurum girtavimu.
Ka kožnas privalo apie 

gerymus žinote.
1) Jog svaiginanezuose ge 

rymuose randasi baisus alko- 
holus.

2) Jog prie tuju gerymu pri
guli Alus, porteris, vynas vi
sokis, luksztus, tamsus, baltas, 
ir saldus, arielka, pigi ir bran
gi saldi ir karti, arakas, rūmas 
ir koniakas.

3) Jog dsugiause alkcho 
lauš turi arakas, rūmas, paskui 
arielka, tolaus vynas, o ma- 
žiause alus.

4) Jog no gerymu asztriu 
greieziau žmogus pasigėrė, ne 
gu no ne asztriu.

5) Jog maži girtuoklei pa 
virsta ant dydeliu gyrtuokliu.

6) Jog girtuokli sunku yra 
atpratyt.

7) Jog visi gerymai alkiho 
lynei kenke žmogui.

Į 8) Jog visi žmonys gali 
eieiti be alkoholaus.

ap-

nai-

Neatidek, nedek niekais to, kovok su liga isz pats H 
pradžių su pagelba §

SEVEROS GYDUOLES NUO įINKSTU IR KEPENŲ
(Severa’s Kidney and Liver Remedy) 3

Vartojimas ju tikrai suteiks nemažas pasekmes, g
Tinka žmonėms visokios lyties ir amžiaus. S

Preke 50c. Didesne Bonkele $1.00. «

Kur Reikia...
virszkinimo kliūtis praszalinti, skilvio raumenis su
stiprinti, sutaisyti tikslumą ir saikuma viduriu—ten 
niekas gydomąją veikme nesusilygins su

SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS
(Severa’s Balsam of Life)

Preke : : 75c.

S

j ji

(lra jim.
,r) MO

ijiitU It

prii

Kadangi Viso Organizmo...
sveikumas dideliame laipsnyj priklauso nuo žarnų 
stovio ir kepenų veikimo, tatai primename žmonėms, 
turintiems viduriu užkietejima arba ju netikslumą 
kad jie imtu

(p is-rtai

QI

9) Jog visi alkoholinei 
kiną ateinante gentkarte.

10) Jog moterems labai ken 
ke girtavimas.

Kare priesz girtybe.
Kare priesz girtavima ne pa 

sibaige ant to, kad parodyti 
■svietui ciela baisybe bjaurio 

uyu paproezio ir baisybes tuju ge- 
Bažnyczioje gurno nekramtyti, !rymu nes, reike paduot tokius 
O mergeles, pagriebs kvarabaJ 8er’mu8> B'1'* užvaduot al-

O apie tai bu? jau gana.

Ne užmirsz.
Jagu broluk nori, idant ta

vęs žmones ne užmirsztu ir po 
smert, tai turekie ka daugiau- 
se no žmonių pasiskolinias pi
ningu. Visi apie tavia už- 
mirsz: gimines, prietelei, tavo 
locna mergina, o ir nevidonai,
tiktai skolininkai ne užmirsz arielka ir t t., 
tavias.

koholiu, o ir ne kenkeuczius, 
daug pigesnius ir bile kur ga 
Ii gaut. Ir tas yra teisybt!

Norint praszalyt lyga ne ga 
na yra pažint ja, nes ir reikt 
žinot, kokios gyduoles tinka
miausios, atkalbinant no gėry 
mo arielkos, reike ant ijosios 
vietos surast kitoki geryma, 
kad ne butu teip baisus kaip

ri gali užvaduot vyną. Viena ( 
isz tuju gerymu, turi savije al- 1 
keholiu, bet daug mažiau ne
gu arielkoje ne tiek kenke žmo I 
gui kiek alkolineis gerymais. i

Ant piim itinio lypsnio del i 
gerymo priguli lengvas alus 
ir vynas su obuoline sode bet 
ne perdaug gert su c'.ene.

Vynas isz obuoliu ir uogu 
pripažino už geriause geryma. 
Kur tiktai užvedi ta geryma, 
ten susimažino gyrtuoklyste. 
Ant prasiplatinimo daug pri 
sidejo pigumas tojo gerymo.

Isz terpo gerymu, ka ne už 
vere alkoholaus o priduoda 
maguma, tai kava ir arbata, 

kuriuos tai gerymus visi paži
no. Naudoymas kavos su pie
nu labai yra tinkamas maistas 
lel prcciauninku. Kava ne 
atyma pajėgu, ne kenke svei
katai, nes buna maistu ir su 
drutina žmogų. Laike karsz- 
cziu prie darbo laukuose, ne 
yra geresnio gerymo kaip ka
va.

Teip pat ir arbata tokia pa- 
cze veiksme iszvere ant žmo
gaus kaip ir kava.

Kitoki gerymai teip ne nūs 
magina kuna, nes yra sudruti- 
tinanti. O tokeis yra: pienas 
czekelada ir visokį viralai isz 
vaisiu.

O geriauses gėrimas yra van 
duo. Tiktai gaila, jog gero 
vanden:o ne labai kur randasi. 
Tame mierije reike in vandeni 
■ndet kokio skystimo isz vai
siu ar atmieszt su medumi. 
Reike saugotis draugu girtuok 
liu, turėt atsakanti užsiėmimą, 
ba tankiause tinginei pavirsta 
ant girtuokliu.

Tankei žmogus, turi mysliti 
apie vaisus gyrtuoklystes ir jog 
per girtybe daug nelaimiu at
sitinka.

Alkoholius pritemdyno žmo 
gaus protą, per tai ant pikto 
jin vereze: gyrtavimas labai 
tankei vereze ant žudystes, 
mnsztyniu ir bjauriausiu pra- 
sižengymu priesz dorybe; gyr- 
tavimas veda in moraliszka 
nupuolyma ir varga. Vagystes 
paeina no alkoholaus. Szvaica 
rijoje terp 2560 prasikaltėliu, 
iszrado 1030 girtuokliu; Fran- 
cizijoje terp 1129 žudintoju 
446 girtuoklei, psezeme Pary 
žiuje terp 2450 prasižengėliu 
2124 girtuoklei. Ant kožno 
szimto prasikaltėliu buna 71 
girtuoklei. Viedniuje — Aus
trijoje ant 258 kaltininku, bu
vo 198 girtuoklei.

SEVEROS PIGULKAS NUO KEPENŲ
(Severą*& Liver Pills) 

Preke : : 25c.

Jei reikalauji vaisto, imk Severos. Pardavinėjama aptiekose visur. Gydytojo 
patarima greitai suteikiame laiszku kiek vienam, kas jo praszo pas

W. F. Severą Co. CĮDg,as
Cigaretai XI Krt lOu-e.

...PUIKUS BUKIMAS...

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

Puikus Satino Dovanai 
kožnam baksukije “Zira” 
Cigaretuose. Galima isz 
ju padaryti labai puikes 
paduszkaites ir t.t.

ra du sztamai gerymo ku-

Be pinigu kvailas-
Daraktoris: — Kae tai 

piningai?
Vaikas: — Piningai ira tai 

pradžia iszminties....
— Kas tau tai paeaki ?
— Mano tėvas nuolatos 

kalba, jog žmogus be piningu, 
tai yra kvailas ...

ira
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UNION NATIONAL BANK *“;“*
® Mrarakas
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PARSIDUODA VISUR

P. LOBILLARD COMPANY

MAHANOY CITY, PA,
CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS$300,000

Su v. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam 
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos tnenesuose, nepaisant 
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiei;
F. .J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
W. H. KOHLER, Kaeierius.

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.

9-ad. ryte lig 3 popie Į n) 1Kj . .
Suimtom!.9lig 12-« “•

Jau nuo keliolikos motų Brooklyne-Ncw York gyvuoja Vienatinė Ir Didžiausia LIETUVIAI 
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo y1——" 
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis Ir pasekmingomis gyduolėmis 

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijaliSkų gyduol 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas. 
Tarpo kilų aptiekos sandėlyje sukrautos Ir gaunamos sekančios gyduolės:
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........... $1.00 

............... 75c 
.. 50c ir $1.00 
. 50c. ir $1.00 
.. 25c. ir 50c 

> 25c. ir 50o 
............$1.00 
............. 25c

..............25c

...............10c 
..................25c 
.. 25c. ir 50c

25c

Kraujo Valytojas ..........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervų Stiprintojas........
Vaisias nuo vidurių .... 
Nuo kosulio.......... ....
Nuo gerkles skaudėjimo 
Skilvinčs proškos...........
Pigulkos del kepenų ... 
Nuo galvos skaudėjimo 
Nuo kojų nuospaudų .... 10c. ir 25c 
Nuo dantų gėlimo .. 
Nuo peršalimo ........
Plaukų stiprintojas . 
Linimonias arba ExpeHeris 
Anatharynas plovimui..........
Nuo kirmėlių.........................

Del išvarymo soliterio.........$3.1
Del lytiškų ligų....... 50c. irll-L
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.0 
Nuo kojų prakaitavimo.........21
Gydanti mostis...........
Antisoptiškas muilas .
Antisoptiška mostis ... 
Nuo dusulio................
Proškos del dantų .... 
Nuo kosulio del vaikų 
Kastorija del vaikų ... 
Nuo viduriavimo.......
Kraujo Stiprintojas... 
Gumbo Lašai............. .
Nuo plaukų žilimo.... 
Blakių Naikintojas.... 
Karpų Naikintojas....
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Taip put 18 Lietuvos pargabentos visokios Lletuviikos gydančios žolės, Sakuįs Ir L L, ,S! kelias bu|fZ" 
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos. .-......... Uw>irto

.......... 21 

............ 21

.........21
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.......... 5 
50c ir SI. 
.........  5(

Spooijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trojos Devynerios 25c

jr-sT Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių -Parašymais.
Kreipianticmsieins per laiškus arba asmeniškai duodame tikęft sažiniSkua ir teisi 

patarimus kiekvienoje ligojo. 1
Jeigu jums brangi yra Jūsų sveikata, tai gyduolių, rašydami

_atsilankyd^mų^lfrtJViŠKA APTIEKA

Vincas j. ; daunora
APTIEKORKJS229 Bedford Ave. ■» Brooklyn, N.
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Sniegyne viesulą siautė lau- į 

ke; vejas staugė baisei rodos | 
norėjo insignut in vargingas 
grinczeles kairouccz.iu. Ant ( 
uliczios tyka ir tamsu niekur 
ne galięna buvo matyt jokios j 
dvasios. Vakaras jau senei už- s 
puolė, žiburei jau no senei Ii- , 
kos užgesinti. Tiktai isz vieno j 
lango puolė ezviesa ant uli- | 
ežios. ,

— Ka=-gi da lig sziol gale- , 
tu sėdėt teip velivam vakare? , 

Tai jaunas kuningas, kuris 
szendien pribuvo in kaima, , 
idant užimt vieta susirgusio . 
kuningo, klupojentis prie Nu- 
križavoto ir meldėsi karsztai. .

Ant galo pabaigė malda, 
nes ne nusiduoda ant atsilsiu, 
prisiartyna prie lango, stojo ir 
gilei užsimislino. Mielino jisai 
apie praėjusias savo jaunas 
dienas. Czionais, tam paežiam 
kaime, perleido savo jaunistos 
dienas. Mielino apie nelaimin
ga atsitikima savo tėvo, ir žiu
rėjo in artima giria, kurioje 
tėvas jojo rado smerti. Gerai 
paminėjo taja diena. Tėvas isz- 
ejas po pietų in girria ir dau
giau jau ne sugrįžo. Motina 
susirupinus nesugnžimu tėvo, 
iezsiunte žmonis idant jeszkotu 
tęva — kurie po ilgam jeszko- 
jimui rado jin gulinti su per- 
szauta krutinę. Ajszkei atsi
mena sau su kruvinta veidą sa 
vo tėvo. Matyt jog ilgai kente 
jo ir galejosi su smereze.

— Kas galėjo papildint žu- 
dinsta? — klausinėjo visi. Nes 
niekas ne galėjo duot ant to 
atiakyma. Žmonis mine, jog 
tai turėjo papildint koksai 
giminia vagis; nes komisije ku 
ri tuojaus susivažiavo, ne atra
do žudintojaus ir teip pasili
ko; o motina apleido taja ap
linkine, persikialdama in toli
mas szales pas savo gimines.

Perejo dvideszimts metu. 
Szendien josios sūnūs pribuvo 
in ta pati kaima kaip kitados 
komisije klausinėjo, “kas galė
jo būtie žudintojum, kurio da 
nesurado ?”

Sztai paregėjo per langa ej- 
nanti žmogų tiesiog prie kle
bonijos.

— Kas-gi tai galėtu būtie 
apie szi laika? — pamielino 
sau kuningas, gal atejna baž- 
nitynie tarnas, ezaukt mane 
pas ligoni.

Ir nesimielino, ba aiezkei 
iezgirdo baisa:

— Praszau jegamasteli eitie 
pas ligoni.

Jaunas kuningas iezejo tuo
jaus laukan kur jo lauke baž- 
ninis tarnas.

— Kas teip etaigai apsirgo?
— paklausė.

— Ej, suvisai ne staigai, 
praszau jegamasteli — atsake 
tarnas — senas maluninkas 
jau no senei sirgulavo, nes tik 
szendien prasze kuningo, ma
tyt jog jam czendien arsziau. 
Yra tai milieta Dievo, juk jau 
dvideszimts metu ne ejdavo in 
bažnyczia ne in'epaviedni. Pas 
kutinioje valandoje atėjo su- 
similejimas Dievo ant jo.

Kalbate: dvideszimts metu 
ne ejdavo in bažniezia? už
klausė užsimislinias kuningas
— o kitados ar ejdavo ?

— Teip, praszau je^amaste- 
lo, kitados tai tankei ejdavo ir 
buvo geru krikszczioniu, nes 
po kokiam tai atsitikimui su
vis nustojo ėjas.

— Apie koki atsitikyma 
kalbate? — klausinėjo toliaus 
kuningas.
-— Rodos bus jau dvide- 

szitnte metu, kaip nuszove gi
rininką.

— Kas jin nuezove?
— To niekas nežino, nes 

maluninkas nog dienos tojo at
sitikimo nustojo ejtie in baž- 
nj ežia.

— Teip kalbėdami, atėjo in 
bažnyczia, kuningas paemias 
Szvencziause, leidosi abudu 
pas maluninka. Nes kelias bu 
vo užpustintas per sniegą ir to

Inejo. Kampe grinezios ant 
guolo gulėjo maluninkas. 
Akys ligonio užsidegė ezviesa 
regėdamas inejnanti kuninga; 
ant veido davėsi matyt ki- 
birkszti laimes.

— Ach, tegul Dievas szim- 
taropai užmoka jegamastelui
— atsiliepe ligonys drebaneziu 
balsu, — jog pribuvai pas už- 
sikietejusi grieszmnka. Buvau 
abejonėje jog numirsiu, pakol 
iezsispaviedosiu isz mano sun
kiu nusidėjimu. Ach, — da- 
dave atsikvepuodamas — es- 
mu didelis grieszninkas ne 
gadnas esmių tosios loskos.

— Apsitnalszyk, mano du- 
szia — ramino kunygas prisi- 
artydamas prie lovos ligonio.
— Dievas yra milaszirdingas; 
atleidže griekus žmogaus, kada 
mato tikra gailesti ir tikra pa- 
kutą.

Czionais kuningas davė 
ženklą, idant visi prasiezalintu 
isz kambario, po tam prasidė
jo spaviedye. Tęsęsi ilgai per- 
traukema graudingu verksmu 
ligonio. Kuningas malszei 
klausė, o kuom tolau spavied- 
nys traukėsi tuom daugiau pa
balo kuningas, o aszaros isz 
akiu birejo. Aut galo spavie- 
dys pasibaigė, ligonis su bai
me temino in veidą kuningo.

— Teve, ar galu būtie tvir
tas, jog man Dievas atleidže 
griekus mano?

Ant tuju žodžiu kuningas 
rodos pabudo isz miego, veidas 
jojo iezsiblaivino anioliszkai, 
padare ženklą križiaus ant li
gonio ir tarė:

— Dievas tav atleidže, nes 
ir sūnūs nužudinto 
atleidže.

Ligonis iszdave 
vima ir numirė

Del muso vaiku

teip—gi tau

baisu deja- 
F. B

Kova už vyste.
Visokiu kovu ir vaidu bu

na ant szio margo svietelio. 
Navatniausia bet ir labai ati- 
kakli kova pakilo pastarais 
laikais Rumunijoje apgynime 
vystės. Mat minieteris dr. Ilur- 
nuzesko ypatingu insakymu 
uždraudė visoms vieszuju 
mokyklų auklėtinėms neezio- 
jima vystės. Toks netikėtas 
insakymas šukele kaip viesulą 
visas moterėles priesz ministe- 
ri, kad vargezae žmogelis ne
galėdavo ne gatvėje pasirodyti 
per moteris. Kur tik jin pasi
tikdavo, ten gaudavo pipiru. 
Matydamas bet rumunietes, 
kad ju grūmojimai, ne gatvi 
niai ulbijimai ministeriui nie
ko negelbsti sumanė radikalisz 
keeniu budu susigrąžinti savo 
teises. Sekdamas Anglijos su- 
fražiseziu pavyzdi, susirinko 
dideliu buriu ir numarszeravo 
ant minieterio rūmo. Kada 
apsupo ruma isz visu pusiu 
tai ne visas policijos korpusas 
negalėjo ju isz vaikyti teip ju 
daug buvo. Galu gale minis- 
teris, nematydamas kitokios ro
dos pasirodė pats priesz mote
rių pulką ir prasznekejo: Isz 
duodamas priesz vyseziu neszio 
jima insakyma, turėjau omeny 
je vien jusu gerove, bet jeigu 
jus be vyseziu negalite būti 
iszganytos, tai ne sziokit sau 
sveikos, kaip neszojusios.

Ant tu žodžiu tarytum ge
riau te užgriovė tukstaneziai 
balsu iszreiszkianti dėkingu
mą ir linksmumą.

Bepiga, kad visose szalyse 
valdžia imtu energiszkai perse 
kioti vyfcziu neeziojima kas 
neapsakytai kenkia moterų 
sveikatai ir atsiliepe ant jau 
neeniu generacijų. Moterių per 
didelis iezblyezkimas, nusilpi- 
nimas ju organizmo ir szimtai 
visokiu pas jas atsiran dar ežiu 
negalavimu beilgu vyriausia 
iszplaukia isz nesziojimu vys 
tęs. Kaipo arsziaueiu nuodu 
versmes.

Ii bavp ejtie. Nes jaunas ku
niagas De~pait'6-.»Dt to, ne ne
jautė sunkenybes, nea-rodos

Teisybe pasakė.
Pnfesorie:— Ar priesz 

szimta metu buvo szilcziau, 
kaip dabar?

Vaikas: — Ne pamenu ge
rai, ponas profesoriau.

min, idant kagreieziause stot 
prie lovos ligonio.

Ant galo atėjo prie kaimo, 
tolima ezviesa rode jam kelia 
jpas ligoni.

Vakar grįždamas no pikni 
ko paklaidinau savo vuoszvia. 
Kas ija euras o atves pas ma
nia, aplaikis dvi kulkas in gal 
va.

Povi liuko pasakojimas 
apie Stasiuku, kurs 

mėgo pesztis.
Mažas Stasiukas labai mė

go pesztis ir visokiais budais 
skriausti kitus vaikus. Jis 
juo labiau laikės savo ne gero 
paprcczio, kad kas priesz jin 
bandė stengtis. Jis buvo nors 
ir mažas, bet labai stiprus, ir 
nieks jo ne galėjo nuveikti f 
Viena syki jie taip skaudžiai 
lazda užgavo Andriu Simu- 
kur per koja, jog tas, varg- 
szas, tris dienas negalėjo pa
eiti.

Už toki ne gražu pasielgi
mą mes visi vaikai susitarėme 
atlyginti Stasiukui.

Kada viena ezventadieni mes ‘ 
vėl susirinkome ant kalno 
žaisti (Simuko koja jau buvo 
pasveikus), nutverėme Stasiu- . 
ka penki vaikai, parsimeteme , 
ant žemes ir miklia karkline 
rykezte iszlupome jam kaili.

Bet tai nieko nepagelbejo • 
Stasiukas, nubėgoapsiaezarojes ' 
ir dantis grieždamas, in pakal
ne, pagriebė keletą mažu akme 
naieziu ir eme svaidyti in mus. ’ 
Vienas toks akmuo papuolė * 
man in ranka, o kitas Dėdžių ( 
Petrukui in koja.

Dabar mes labiau jo bijo
jome ir maneme, kas ežia pa
darius, kad iszsigelbejus nuo ' 
pikto Stasiuko.

Ir susitarėme vėl visi vai- ! 
kai niekados nesistengti priesz 
jin. Jei jis kam-nors ir už
gaus, tas turime nutylėti. Taip 
ir padarėme.

Viena syki jis vėl skaudžiai 
uždavė Andriu Simukui. Si
mukas nesistenge priesz Sta 
siuka.

— Ne gražu, Stasiuk, pesz 
tis,— tarė Simukas,— juk 
man ir taip jau skauda, kaip 
ir tau, kad kas suduoda.

Stasiukas užsikese jam už 
tuos žodžius, tardamas “tylėk”, 
bet nesudavė Simukui. Simu- ' 
kas nutilo.

Stasiukui labai tai nepati
ko. Jis mano, jog Simukas 
stengsis, tada tikrai jau butu 
pradėjęs pesztis.

Per Dėdžių bieziakopi Sta
siukas buvo labai malonus 
vaikas; žaidė, juokės ir ne 
vieno neskriaudė nei darbu, 
nei žodžiu. Dėdžių Petrukas 
atsinesze in lauka medaus ir 
duonos ir pasivadino visus 
vaikus. Neaplenke ir Stasiu
ko (o Stasiukas labai mėgo 
medų.) Mes pasivarėme gy
vulius (nes ganeme), susėdo
me ant ant grabio ir pradėjo
me skanius pusdienius. Val
gydami iszsisznekome apie 
pesztynes.

— Stasiuk,— tarė Andriu 
Simukas,— ar tau skauda, 
kad kas tave užgauna?

— Žinoma, skauda,— at
sake, lyg susigėdęs, Stasiukas.

— Tai kodėl gi tu kitus 
muszi? Juk ir jiems skauda ?- 
paklausė Simuką^?

Stasiukas labai susigėdo jis 
paraudonavo, o jo akyse pa
sirodė aezaros: matyt, jam bu
vo labai nesmagu.

— O kam jus priesz mane 
stengiatės,— tarė jis,— jus 
stengiatės, asz stengiuos, ne 
norėdamas jums pasiduoti, ir 
prasideda pesztynes. Paskui 
jus vadinate mane pesztuku. 
O ar asz ežia pesztukas? Asz 
toks jau piemenelis, kaip ir 
jus.

Czia Stasiukas neiszturejo 
ir pradėjo tyliai verkti. Da
bar mums jo labai buvo gai- 

! la, mes nuraminome Stasiuką 
ir sutarėme būti tarp saves i r

, geru.
Nuo to laiko pasiliovė mu

su pesztynes.

Du sziunuku ir kacziukas.
Pirkioje žaidė mažycziu szu- 

niuku o kacziukas gulėjo ant 
skrynios ir žiurėjo in juodu. 
Jis labai norėjo pažaisti su szu- 
niukai*, bet jam gaila buvo 
palikti szilta vieta, prie to ant 
skrynios buvo gurbas su kiau- 
sziniais, uždengtas didele ska
ra. Kr ežiukas gulėjo ant krasz 
to tos skaros ir galvojo, kaip 
czia galėjus prasimuszti kiau 
szini ir pasidaryti sau priesz- 
piecziu. “Kvaili szunis, — 
mane jis žiūrėdamas in szuniu
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“Dingusia Pajėga” vyrwi' 
tagydam in 14 dieno. 1 
“Silpnai Vyr»M kana'

“Užtrucintas Kraujas” m M 
d iena-be naudojimo mariktnt 
omo ar potasu.

“Stryktura” be peBa k

induing stirnao
ko
ko
ko
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Mano pusbrolis K. Butvilas isz 
Suvalkų gub., ir K. Sekeczies pra
szau atsiszaukt ant adreso:

A. Gogas
544 Harrison, St. Springfield. Oh'o.

PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
kų, koncertinų, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių 
smulkių 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 i namus bejoko klapato. 
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakinius per pačtą arba exkspresą greičiausej. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St., CHICAGO, ILL.
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W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE ST-

MAHANOY CITY, PA.
—O—

N otari uszas, Didžiause Lietaviszka
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
ir Siuntimo Pininga in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria iino. Iszduoda Dostovierne o 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti. Del Draugysoziu § 
pristatau puikes szarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir 1.1. K 
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu,Piningus irt.t., raszykite K 
pas mane o aplankysite teisinga atsakyme. g

(S8 '«») 
, S. Grublauckas

21 S. 15th St. St. Louis Mo.
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“Exiema” ir kitas panašias 
ligas iszgydau labai trumpam < 
laika.

-------- ----------------- . "PMlaptlnt*. LUm” ia 3 lyg
padėjimą in trumpa laika. 5 dienas. u VariXoeW

“Rmatwzma” viaoki “Hydrocele^ hl M adynos, ‘‘Ssaexiwi” k
tagydau labai gnM. be eparadjoa. Jiogydan gn
OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg Sad.vakare, p | 626 Penn Avė.
Petnyczoje 9 lyg 6ad. vakare. Nedeliomia |l|B| HlPlI / 2 Flo ciIhdi EHfchro a 
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittaburge MULUI Vilt rllUHIit,!
jog 16 metu to) paerioj vietoj. Kalbame LenkiazkaljRuriakai Ir Vokiamai

kus, — kad juodu žinotu, 
jog ant skrynios' esama kiauszi 
niu, kuriuos juodu mėgsta ne
mažiau už mane, tikrai atbėg
tu pauostyti”. O szuniukai rai- 
cziojos vienas per kita ir neži 
nojo, jog ant skrynios guli 
juodvieju draugas — kacziu
kas.

Kacziukui labiau ir labiau 
norėjosi prieszpiccziu “Kas 
czia padarius? — mane jis. 
Juk asz maeziau, kaip daužo 
kiauszinius, kodėl asz negaliu 
taip padaryti?.... Aa! atsimi 
ne jis, — Privyliosiu kaip- 
uors ezunpalaikiu, o juodu 
kvailiai, atbėgs ims traukti, 
norėdami mane pasiekti, už 
skaros kampo, nutysusio nuo 
skrynios, ir nutrauks gurbą 
su kiausziniais. Kiausziniai su- 
susikuls — bus ir juodviem 
prieszpiccziu”

Taip mane kacziukas.
Ilgai nelaukęs, jis atsietojo, 

iszpute nugara ir sukniaukė 
Szuniukai iszgirdo ir atbėgo 
Kacziukas buvo augaztai ir 
juodu negalėjo jo pasiekti. 
Juodu eme loti kacziuka, o tas 
iszaugszto erzino szuniukus, sa 
vo maža kojute kabindamas 
juodviem už nosies. Szuniukai 
pyko, taše skaros kampa ir urk 
szte:
“Uliniu !. li’lnlir!.. liilnlir!?”

O kacziukas džiaugės. 
“Sztai, sztai tuojau nutrauks 
juodu gurbą su kiausziniais, 
— mane jis, — ir viskas bus 
gera”.

Szuniukai smarkiau patarau 
ke skara, gurbas nusirito ir 
prispaudė viena juodvieju, o 
kiausziniai visi susikūlė. Ka
cziukas nušoko nuo skrynios 
ir eme laižyti eumueztus kiau 
szinius. Prispaustas szuniukae 
iezlmdo isz-po gurbo ir jis etr.g 
laižyti, o kitas szunytis ineity- 
žes in skara nenorėjo jos pa
leisti ir ilgai dar, urkezdamas, 
taše skaro. Antgalo ir jis pa
mate sukultus kiauszinius ir 
nubėgo laižyti, bet jam maža 
jau beliko Szunis ir kacziukas 
džiaugėsi bet ju džiaugsmas 
neilgai tęsęsi. Pamate szeimi- 
ninke. paėmė rykszte ir nupla 
ke juos.

Piemenelis.
Liūdnos dienos rudenėlio. 
Pauksztuzeliu neregeti. 
Tik balselis piemenelio. 
Kasdien tenka dar girdėti. 
Sztai už kalnopalei krumus 
Kadugynai kur žaliuoja. 
Ten vėjelis vaiko durnus 
Ir ugnele plevėsuoja.
Aplink ugni piemeneliai, 
Szila ir žabus nesziojo, 
O ju ramus gyvulėliai 
Krūmuos žole bepeszioja. 
Sztai bet viekas jau sudilo, 
Ugnies durnu neregeti. 
O balselis piemenelio 
Gale kaimo net girdėti. 
Mat, vėlus jau vakarėlis, 
Saulužėlė nusileido, 
Tai ir vai gezas piemenelis 
Galvijus namo paleido 
Neilgai bet piemenelis 
Su galvijais bekentejo — 
Tik kol karta užsikėlęs 
Dangei sniego paregėjo.

Angliszki raitelei slėpėsi nuo lekiojamu maszinu 
laike manevru.

KUR BUNA
Mano pusbrolis Wladyslawo Ci- 

malunska, paeina isz Kauno gub., 
Ramigalos vals., metai adgal gyve
no St. Charles, III. o dabar nežinau 
kur, jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso.

Jno. Gribalaucka?.
W, Broad St. 6 House

Burlington, N, J.

Szimas Janczauskas, Adomas Mi- 
lauokas, ir Simas Kaczinauskas, visi 
paeina isz Suvalkų gub., praszau at- 
siszaukt ant adreso. (-ęg O))

Ant. Kubilaviozus.
21 S, 15—th St. St, Louis, Mo.

Mano brolis Antanas Obarjetis pa
tina isz Kauno gub., Velianios vals- 
oziaus, apie 12 m. kaip Amerike, pir
miau gyveno Brooklyne, o dabar ne
žinau kur jis pats ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso.

Z. Aberjetis.
8 St Paul, St. Westfield, Mass.

($8

Mano tėvas Juozas Grublauckas 
18 m, kaip amerike, paeina isz Su
valkų gub., teipgi ir mano draugi?, 
Pijuszas Stankeviczius, paeina isz 
Suvalkų gnb. ir szvogeris Karalus 
Kuzas isz Suvaiką gub., jie pats ar 
kas kitas praszau duot žino ant adre
so:

Mano drangas Motiejus Pajaujis 
paeina isz Suvalkų gub., Punsko pa
ra., Oszkiniu kaimo, praszau atsi 
szaukt ant adreso:

L. Jurkūnas
Box 114 Tolleston Ind.
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PUIKUS SKAITYMAI
NAUJOS KNYGOS

9 istorijos, 122 puslapiu, apie 
“Kas|yra Kristus’’ “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus 
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
ralus čigonu” “Istorija isz 1795 
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne 
doras ponas” “Girtavimas” Szi
tos knygos preke tiktai 25c.

8 istorijos, 141 puslapiu apie 
“Grafas ir meszkininkas” “Apie 
Ragana, karalaite ir aficienu” 
“Del moterių ir apie moteres” 
“Aukso misles garsingu poetu 
ir rasztininku” “Cigonka arba 
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke” “Mano džiaugsmas” 
“Diedas ir boba” “Apleista 
naszlaite” Preke tiktai 25c.

5 istorijos, 137 puslapiu, apie 
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo 
belaisvis” “Lozorius” “Narsi 
mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o.

7 istorijos, 90 puslapiu, apie 
“Ergelei pono Morkaus” “Du 
ar keturi ’ “Svietas Dvasiu” 
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose” “Nevydonas” 
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o

4 istorijos, 105 puslapiu apie 
“Ant kranto prapulties” “Mis- 
tras ir krepesius” “Kampelis 
duonos” “Isz ko dideli ponai” 
Preke szios knygos tik 25o

8 istorijos, 122 puslapiu apie 
“Pranuko nelaimes” “Ąudra” 
“Kodėl neleido Baltraus in dan 
gu” “Bausmejuž szyksztuma” 
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj” 
“Netobulas žmogus” • Szitos 
knygos preke tik 25o.

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’ 
apraszimas isz pirmutines puses 
szinitmeczio, iszimta isz Lietu- 
viszku užlieku, parodo kaip 
senoviszkos laikose Lietuviai 
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik 25o

Dr. KOLER

Mano tėvas Matjoszus Mickevi- 
czus, teiposgi mano brolis Vincas pa
eina isz Suvalkų gnb , Vilkaviszkio 
para., girdėjau kad gyvena ten kur 
apie Illinojaus Steite jie pats ar kas 
kitas praszau duot žine ant adreso:

Mag. Mickeviczute.
1131 Hamilton Ave.

Grand Rapids Micb.
(’£8 °1)

Teofilius Niedžinskas ir Klimkos 
Asadauskiutes paeina isz Suvalkų 
gub., Sejnu pav., Sejreju para., jie 
pats ar kas kitas praszau atsiszaukt 
ant adreso: ('ęg oą)

Jno. Magalenga.
St. Clair, Pa.

Lietuvių
Gydytojas

638 Penn Avė. 
fi Pittsburgh, Pa.

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde Ir turi 
savo paveikslu ėiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
qimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti 
liais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo 
igonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri' 
šališkas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę606, dide 
Ii išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimų burnoji 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar- 
os tavyje. Nelauk, kol visai subloRsi ir kittt 
iškrėsi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū 
Jais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TR1PER 
Ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigu 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negale* paei 
nančias iŠ SAUŽAGySTES prašalinu j 38 dienas 
Ar jautiesi mažum. jog netikti tos pačios vyriški 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuol 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galūtut 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo.k 
nalo išgydau j 21 dieną ir tai bo skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydą 
j 30 ininutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randa 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinime 
nusišlapiniino (peršėjimas) ir desfitkai kitų ženki 
apie kuriuos ligonis Žino, kaip aprašyt, aš išgydė 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugs 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita 
odos ligas, paeinančias iš užsivietriaimo krau 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik pe 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte M 8:30 vakar 
Pėtnyčlomis Iki 5 popiet Nedėliomls iki 

popiet Ateikit tuojaus.

4 istorijos, 196 puslapiu apie 
“Urvą užkeikto” “Panaszus” 
“Lorenas” “Sermėga mužiko” 
“Su kuom kas kariauja, nog to 
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie 
“Grigorius kuris per 17 metu 
gyveno ant salos” “Isz mirusiu 
prisikėlė” “Dorybe veda iu 
laime” “Debesėlis” Preke 25o

3 istorijos, 112 puslapiu apie 
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz 
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, 
arba $1.25 vertes knygų už $1. 
Raszykite kokiu norite. Mes 
siusime knygas per paczta ir 
apmokame visus kasztus. Galite 
pirkti kiek norite. Visos knygos 
yra geros ir kožnam jie patiks. 
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
Mahanoy City, Pa.
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Tu mane 
Iszgelbejai! Į

KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR 
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTI!

Teip rašo žmones, išgydyti nuo visokių ligų.
GARBINGAS DAKTAREI Širdingai dėkavoju už labui geras llckarstas ir Išgydymą 

mano moteries. Dabar parašau visą teisybę; iki 35 m. amžinus gyvenau bu savo pučiule 
Varšuvoje, bot JI per kiauras dienas nuolatos sirgti, net lovoj gulėdama. Kad Išgydyti krei
piausi prie Profesoriaus Dr. Baninauskio. Varšuvoj. Ištyrinėjęs užraše vaistus ir pnsnkė. 
kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau nusldaviiiu prie Dr. Grudzinskio ir telpat prie paleis 
Ordinatoriaus Szventos Dvasės ligonbuCio Dr Krukoįvskio. kurie Ištyrę ligą pasakė kaip Ir 
Profesorius, knd migrena neišgydoma. Amerikoje npart kitų buvau pus Dr. Rubin: nors 
užrašė lieku ratas, bet pnsnkė. bereiknlo kašluotls, nes liga neišgydomu. Vienok Ir po to 
troškau, kad savo mielą pačlulę nnra ant senatvės Išlydyčiau. Ir štai 1012 metai yra dideliu 
mums sknrbu, kaip Iš dangaus. Kaip visus svietas stovi, tai atsirado vienatinis Daktaras, 
Phil. M. Klinikoj, kuris Išgvd'-mimo pnčiulę kaip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai 
gailu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveika, išgydyta Ir dėkavojamo už sutelktą gerą 
sveikata.

Ant. Zarzyckls su Motere ir Dukrele, 133 TTigh St.. New Britain, Conn.
Aš FRANK POŠKA, dėkavodamas daneSu. kad skaudėjimą nuo romatlzmo sąnariuose, 

rankose, teip pat mėšlungio ir nervų lig$ išgydėt, kame kankino mane per 18 mėnesių. Da
bar Jaučiuosi visai sveikas nuo jųsų lleknrstų ir persi tik rings, kad esi labai geras daktaras ; 
ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas Išgydo.

Su pasveikinimu Mr. Frank Poška, Box 4. Farley, Mass.
Gl'ODOTINAS DAKTAREI Apturėjau llcknrstas, kurias bevartojant nustojo skaudėji

mas krutinės, kosulis ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tainistal laimės.
Su gtiodone P. Sakalauskas. 3231 Emerald Ave .Chicago, Til.

Dideles daugybės padėkavonltj ateina kasdiena, tik del mažumo vietos negalima 
sutalpinti, nors Ir prašo. KAIP KITI NEĮSTENGĖ, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE 
IR TUOS IŠGYDĖ.

KAM SIRGT IR VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYDYTI, TIK 
ATSIŠAUK ASABIŠKAI, arba lietuviškai parašant kas kenkia, nelauk Ilgiau.

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie 
tai tikrai galima tikėt.

GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTŲ kaip KLINIKA negalite rast. KAD JAU- 
TIESI kokĮ nors nesveikumą, bei Ilga vargina ir tikrai nori būti sveikas, tad kad 

Kllniko Daktaras speclnllškal pripažins, kad U ve gali išgydyti, tad gali tikėti, jog aptu
rėsi nno Profesionališko Daktaro gydymu Ir prilaikytas, speciališknl sutaisytas llekarstns, 
kurios kaip tūkstančius jau paliuosnvo teip ir tu ve gali palluosuotl nuo ligos Jungo. Šviežiai 
užpuolusių arba ir užsenčtų visokių ligų, teipat nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų 
ir nesveikų nervų, skaudėjimo Ir svaigimo galvos, nedlrbimo Ir užkietėjimo vidurių. Nuo 
saužagystės sėklos nubėgimo. nerimastingumo abelno ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo 
strėnose, kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepliavlmo—bronchitis, visokių šio. 
gų, inkstų ir užsikrečiamų pasiliptų ligų ir kitų, kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi
sas išgydomas ligira, BE PEILIO. BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI.

Visada reikia adresuoti teip:

The PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Valandos: Nuo 10 Iki 4 plet. Nedalioje nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. Ir Pčt. nuo G-8.
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BISCHOFF’S BANKING HOUSE 
287 Broadway 

New York, N
Kas reikalanna 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 pareikalavimoi^ 
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isx 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujencziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas BU 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausiai,

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

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

Kampas Reade Ulicze
Telefonas: Worth 2822

Vienatine Lietaviszka Banka sa kapitola $75,000 
knris randasi popriežiar Valstijos Pennsylvanios ir 
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie 
$150,000.00. Priima piningos ant paozedamo ir 
moka 4 procentą. Siunczia piningas in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos 
Bankos P. V. OBIECTNAS & CO., parduoda 
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius 
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu 
kancelarije po vadovyste Karaliaus v arasziausNotariuszo už 
tvirtinto tier Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir 
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

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

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

nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie 
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Aitriausios Lygos kurie < 
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme priesringi priess pjovime 
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomM 
kanoatsargaueia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingu 
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti n 
daugiaaše ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant risadoe iaa- 
gydint-in trumpiause laika, jeigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo 
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydriu:



DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

Nigerei balsuos už Tafta.

dant padaryti vietos del nauju 
Rudeniniu ir Žeminiu Tavoriu pasta- 
navijonie iszparduoti visa tavora musu 

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

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

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

jisai
nu- 

jisai

nn-

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

galesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
viską pirkti.

n V 1/ r Ilf I n 71A 233-235 w. centre ulicze n I NKtWIuAlA mahanoy CITY.

Žinios Vietines.
— I isk'jas McCa t isz 

Filadelfijos atvažiuos bir- 
mavot diena 29 (Miczeldei)- 
Birmavos vaikus ajrisziu ir 
vokiecziu bažnyczioi bet ar 
bus lietuviszkoje bažnyczioje 
tai da nežine o juk kandidatu 
in birmavone randasi daug.

— Ana diena mirė Jonas 
Mozūras isz Bukmautes nuo 
žaiduliu aplaikytu per Redin- 
go truki kada ėjo dalibaut ant 
Kolumbo parados.

— Ant randės didelis skie
pas ant 528 Center ulyczios, 
tinkamas del “Pool Ruimo”. 
Atsiszaukite pas J. Traskauc- 
ka 907 E. Pine St. (.’68 °l)

palicijantai isz Mabanojaus 
pribuvo ir nelaba motyna at 
gabeno in Mahanoju o kad 
buvo teip pasigėrus jog ne ga
lėjo vaikezeziot, nuveže jaja 
su vežimų in koza. J osios vy
ras Jonas Lavonius apleido 
nelaba motere szeszis mene
sius adgalos negalėdamas žiū
rėti in josios nelabus apsieji
mus ir girtuoklysta.

Laikraezczei apie tai apra- 
szineje teip bjaurei, jog net 
szirpulei perbėga per žmogų 
skaitant apie tai. Liūdna, jog 
muso tauta teip buna aptersz- 
ta per nelabus apsiejimus ne 
kuriu muso tautiecziu kurie 
neverti yra vadintis Lietuvei?.

— Isz Skulkino pavieto su
ėmė 18 karabinu nuo tuju 
ka neturėdami ukesiszku po 
pieru ėjo ant medžiokles. 
Ginklus nusiuntė in Harris- 
burga kur parduos antlicita 
cijos.

— Vos atsikvotejo svetim- 
tauezei skaitė apie nedora ap 
siejimą Lavonienes isz Gilber- 
tono, kad sztai palicije turėjo 
nugabent kita motere isz muso 
miesto in Pottevilles kalėjimą 
už nepadoru apsiejima ir gir
tuoklyste o toji yra Szumlins 
kiene nuo South. Alley arti 
Penktos uliczios. Kelkyte lie
tuvyste kiek galėdami, o ne- 
užilgio turėsim puikia paguo- 
done nuo svetimtaueziu, jog 
sarmata bus vadintys lietuviu.

-f- Utarninko ryta mirė Jur
gis Levonas apie 40 metu 
nuo dusulio, sirgdamas gana 
ilgai. Kada reikėjo kuna palai
doti, gaspadoris namo neapsi
ėmė kelti laidotuvių, nes ne 
buvo už ka ir paliepė korone
riui užsiymti laidojimu. Jau 
ketino kuna gabenti in Skul
kin Haven, nes ant gilukio at
sirado milaszirdingas žmogelis, 
kuris nedaleido kuna ant su- 
pjalistimo ir davė kasztus ant 
krikszczioniszku laidotuvių. 
Isz to ymkyte pamokinimą, 
jsgo esate czion Amerike be 
gyminiu, neatbūtinai turyte 
prigulet prie draugystes. Jago 
atsiranda ant guzutes tai ir 
50 centu atsiras del draugys 
tęs.

Centralia, Pa.— Damini- 
kas Zupka, 34 metu senumo 
likos mirt’nai sužeistas per sa 
vo burdingieriu Miką Nikel
es. Zupka nužiurinejo savo 
prezia buk susineszinejo su 
burdingieriu o ana diena su
grįžęs anksti nuo darbo, užti
ko nelaba paeziule meilingam 
glebije Miko. Inirszes vyras 
užklupo ant žalczio kuri pri
glaudinėjo, nes tasai isztrau- 
kes peili dure savo gaspado- 
riui in krutinę.

— Sūnelis Mot. Slavicko 
puolė nuo trepu nuo lietuvisz- 
kos mokslaines iszeisukdamae 
ranka. Dr. Dunn sutaisė

— Automobilius vežantis 
žmonis in Aezlando ligonbute 
trenke in telegrafini stulpą 
gerai sukratydamas pasažie- 
rius bet nieką nesužeido.

______c_________

Grand Rapids, Mieli,
— Darbai gerai eina, kas 

tik nori dirbt darba lengvai 
gauna.

— Oras szaltas, Ji ja kožna 
diena.

— Parapijos reikalai gerai 
stovi per gera storone guod. 
kun. Gervicko, bažnyczios sko
los turėjo per virez 4 tuks. dol. 
o kaip kun. Gervickas paėmė 
in savo rankas nog moreziaus 
menesio tai visa skola iszmo- 
kejo, o dabar ketina statyt 
klebonije už 10 tuks. dol.

— 10 d. September pneme 
stoną moterystes pana Mari
jona Gramute su p. Vincentu 
Sabalaucku isz Circagos, po 
szlubui kurie apleido Grand 
Rapids ir apsigyvens Chica- 
goje, kur p. Sabalauckas turi 
užsiėmimą banke. Svodba at
sibuvo gana puikei ir trumpai, 
ant ketvirtos valandos po piet, 
po tam visi sveczei pasilinks
mino ir iezsiskyrste in savo 
namus.

— 20-ta d. September™ pa
tiko baisi nelaime, Juozą Ba- 
briži jauniki apie 33 m. am
žiaus, saleje szv. J urgio, puolė 
nog trepu žemyn ir sulaužė 
kaulus kuris panedelio vakara 
10 vai. persiskyrė su szuom 
svietu, tai yra vaisei girtuok
liavimo.

Tokiu budu jie nubaus 
Roosevelta už tai kad 
juos persekiojo. Ateiviai 
baus Vilsona vž tai kad 
juos neužkenezia.

Nigerei visoj Amerikoj
tarė nubausti Roosevelta už 
tai kad jisai nedaleido ju dele
gatams dalyvauti ant konven
cijos kuri atsibuvo Ch'cage, 
jie už tai jiam neduos savo bal 
sus bet visi isz vien nutarė 
balsuoti už Tafta ant prezi
dento ir už visus republikom- 
nius kandidatus.

Woodrow Wilsonas demo 
kratų kandidatas ant prezi 
dento persekiojo ateivius, jisai 
sako kad kinezikai yra geres
ni žmones in Amerika plaukti 
negu kiti emigrantai isz Euro
pos. Jisai labai neužkenezia 
ateivius. Todėl ateiviai uke- 
sai žinoma už toki kandidata 
nebalsuos kuris juos panieki
na.

Turite atminti kad jaigu 
balsuosite už Roosevelta tai 
teip pat kad ir balsuotumet už 
Wilsona. Rooseveltas neturi 
jokios progos iszlaimeti. Jio 
partija jau beveik pakriko, ir 
Rooseveltas tik prigialbsti 
Wilsonu idant sumusztu Taf 
ta. Tas parodo kad ateiviai 
kitaip neprivalo balsuoti kaip 
tik už Tafta.

Wilsonas netik ka neužken
ezia ateivius bet da nori su
veržti groniezia kad emigran
tai beveik negalėtu in Ameri
ka pribūti. Ateiviai kurie 
mielina kad groniezia butu 
atydaryta ir kad butu vale ge
ram emigrantuj in czionais pri 
būti tai privalo balsuoti už 
Tafta. Jisai yra žmogus kuris 
ne yra prieeziugae emigracijai, 
bet nori kad jiu daugiaus pri- 
butinetu. Jisai sako kad Ame
rike yra užtektinai vietos del 
geru ateviu.

Ateiviai nori kad ežia Ame
rike vieszpatautu geri laikai, 
jie nori kad darbo butu inva- 
les. Po Taftų randavojimu 
Amerike szendien visur geri 
laikai, darbo in valės ir mokes
tis gera. Yra tikrai žinomu 
daigtu kad jaigu demokratu 
kandidatas Wilsonas butu iez- 
rinktu, tada vargei tie geri 
laikai butu, jisai viską permai 
nytu ir pasidarytu blogiau. 
Per aprinkima Tafto geri lai
kai ir ant toliaus liktu. Todėl 
balsuokite už Ttfta.

Pirmu kartu Patersone, 
N. J.

Ant judamųjų paveikslu 
Klumpakojis, Noriu miego, 
Suktinis, aguonėlė bus paro
dyta ir kiti žaislai.

Pirmutinis vakarėlis lietu
viu historijoje, kur bus rodo
mi lietuviszki judami paveiks
lai. Pirmu kartu pilniausias ir 
didžiausias historiszkas pers
tatymas apie Lietuva ir Lietu
viu veikėjus. Protarpiuose pa
veikslu rodymo maloniai pub
lika linksmins daineles ir dėk
lėms c'jos paveiksluotos.

Atsibus 19 d. Spalio (Octo 
ber), Subatos vakara 1912 m. 
Laf-yette Svetainėje, 92 Lifa- 
yette St. Paterson, N. J.

Po paveikslu parodymui ir 
po dainelių ir deklemaciju 
prasidės visiszkai linksmoji 
vakarėlio dalis, szokiai ir t. t.

Paskambins ant piano K. 
Strumskis.

Maloniai esate kviecziami 
visi be skirtumo 
szi vakarėli.

Rengėjai sz’O 
nemotografistai
nas ir J. M Danielius. Vaka
rėlis prasidės 8:15 m. Svetai
ne bus atdara nuo 7 vai.

Skaityk o žinosi viską. 
Jaigu ne turi mano katalogo raszyk 
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri 
pku, Klarnetu,- Tribu ir daugybe 
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu. 
Czisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziego- 
rni, Lenciūgu, Špilkų, Koloziku, 
Kompasu auksiniu ir paauksuotu, 
geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo- 
j.imu Maszinukiu, zMbumu portretam. 
Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu 
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj. 
Gražiu popieru del raszimo Gromatu 
supuikiauseis apskuitimais ir dainomis 
sudrukuotais apink konvertais tuzi
nas už 25c , ' ’ ‘ ■*•*'''•
Popieros su 
50u. tužinas

penki tuzinai už $1.00. 
paauksuotom kvietkoni

Turiu Teleskopu su

atsilankyti in

vakarėlio Ki- 
A. T. R i ežiu-

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

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

W, Waldens

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!.

Gilberton, Pa.— Ant 
Quality kalnelio gyveno koke 
tai Lavoniene su dviem mer
gaitėms ir sunum 16 metu ku 
ris užlaikinejo savo darbu visa 
szeimynele, bet jojo uždarbis 
ne ėjo ant maisto tik ant pri- 
pildimo girtuokles motynos 
gerkles. Vargas buvo neiszpa- 
sakytas, neszvarumas stuboje 
baisus o motyna pergulėdavo 
girta per visas dienas. Ant 
galo mielaszirdingi žmonis su- 
similejo ant vargingu vaiku 
nutarė užbaigti girtavima mo 
tynos apskundė valdžei. Du

Maryville, I’ll.— Darbai 
gerai eina, dirba pilna laika, 
uždarbei ne vienoki.

— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda. 
Del ne kuriu moterėliu p. 
Baltruviene labai reikalinga.

Osccola, Mills, Pa — Dar 
bai gerai eina, net viskas 
braszka, uždarbei ne vienoki, 
nog 2 dol. lig 5 dol. ant die
nos, isz kitur pribuvusiam 
darbas ne sunku gaut.

— Lietuviu didelis būrelis, 
ir visi sutikime gyvena, tiktai 
mergynos labai nuliude isz 
priežasties stokas vaikynu, 
czionais yra dr, szv, Antano 
kuri gerai stovį.

Pasilieka Iszgydyta.
Malianojaus žmones apie 

tai gerai žino.
Joseph Weber nog Brewery Hill, 

Mahanoy City, Pa. sako. Mete 1907 
kentėjau baisiai, diegluose peeziuose 
nog ko turėjau gulėti. Kaip pasi
lenkdavau tai arsziaus skaudėjo. 1 )a 
girdau apie Doan’s Kidney Pills ir 
pastanavijau jias pabandyti. Jiu var
tojimas sutaisė mano visa sistema ir 
pridavė palengvinimą ir dar esu 
sveikas.

Ant pardavimo visuose aptiekose 
50c. baksukas. Nepamirazkite varda 
Doan’s ir neimkite kitokiu. Foster- 
Milburn Co. Buifalo, N. Y. parda
vėjai del Suv. Valstijų.

Balius!
Parengė dideli balių drau

gyste, szv. Petro isz Union 
City ir Naugatuck, Conn. 19 
d. October (Spalio) ant Linden 
Park, Balius prasidės 7:30 po 
piet ir trauksis lig vėlybai 
nakezei, ir bus paskirta 5 dol. 
ant iszlaimejimo.

Užpraszo visus lietuvius ir 
lietuvaites ant to puikaus pasi
linksminimo.
Muzikantai net isz Grand Ra
pids Mich. Inžanga 15^.

Kvieczia Komitetas.

Akivos Žinios isz Lietuvos.
Kaunas

“Draugijos” ir “Ateities” 
redaktorius kun. A. Dam 
brauskas ir spaustuves savinin
kas S. Banaitis traukiami at
sakomybėn už prasižengimą 
cenzūros ir spaudos įstatyme.

Antaszavas.
(Panevėžio apskr.) Musu 

ūkininkai ezimet labai dejuo
ja, nes gavo labai menka vasa
rojų.

10 tuzinu tik už 81.
Gražiausiu gromatoms po

pieru su dailiausioms daine
lėms ir visokeis pasveikinimais 
tinkamos kiekvienam ir kiek
viename laike 10 tuzinu už $1, 
arba 1000 už $6. ir su konver
tais.

Geriausia palanges trajanka 
30^ su prisiuntimu. Katalioga 
nuo knygų ir kitokiu daiktu 
siurezeme už 4^. Reikalauja
me pardavėju ir duodame ge 
ra pelną. ( gg o,)

M. Zukaitis.
449 Hudson Ave.

Rochester, N. Y.

Reikalingi Agentai.
Visuose dalyse amerikos ir 

Kanadoje. Geras uždarbis. 
Darba agento galima atlikti 
vakarais arba atliekame laike 
Jokiu piningu nereike siusti. 
Raszykite lietuviszkai prisius- 
darni pacztine marke o gausite 
visas informacijas. (įg o;) 

John W. laukaitis,
9 Charles St.

Maspeth, New York, N. Y.
Reikalinga agentu.

Pardavinėti musu drukuo- 
jamas maszinas. The Type
writer, raszikite szendien, kas 
norite uždirbtie po $108, in 
sanvaite. Savo antrasza para- 
ezikite, tikrai ir aiszkei.

A. Maliauckas,
687 3-rd Avė.

o)) Brooklyn New York,

W.TRASKAUCKAS
Pirmutini* LUtnvUrktu.

GRABORIUS

Laidoj» Kana Honsiruaiik.
Byffnua ir V»4imu« del 

Kr«it<o toli.
atlieka ka K.yerixase ir puikia-**
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Peczei

GERAS DAIOTAS 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.

Kožna pecziu ka parduodame yni 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.

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

Mahanoy City, Shenandoah, 
VJrLlllTclll S MLCarmel, Landsford.

'0.6

No. 6.
Nusipirkite sau keleli 
Buteliu
HORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam 

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

S. Horkewicz

f ‘SA
: „ncumiiiir

Prenume

f.D.BOC

M

.25c.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Eita & Main Sts. Plymouth, P*. 

...SAVININKAS IK FABRIKANTAS.., 
Garsiu Lleturlszku-LenklszknVaistu.

.25c., 60c. ir $1.00.

........ ................ 36c.
Meszkos Mostis.

.25c.

.25c.

.26c
25c.

,25c.

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 kjidikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu. 
K aki ros, Blanketai, Plunksnos ir t. t , gausite pas mus gerinus pirkti negu 
kitur.

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mflhnnnv City. Ps
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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 atsiazauktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avc.

Mahanoy City. Pa.

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

S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per 

paežius lietuvius ir randasi po priežiūra 
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui 
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus 
pinigus mokam -1-ta procentą, pnskailant 
kas 3 mėnesiai. Siuncziam pinigus in visas 
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam 
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu 
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam 
visokios ruszies Kejenlalnus Dokumentus ir 
vedam provas senam krajut. Kejenlelna 
kaneelanjayra rėdoma per valdiszka notara 
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir 
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums 
jusu bankinius reikalas o pereit ik eisit, kad 
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe 
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu* 
siunčiant paczedumui in Banka, arba siusi 
in Lietuva, galima siųst Paeito Money 
Orderio, Registruotam Laiszke, ar pe> 
Expreso Money Orderi.

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

margintais Konvertais teipgi knygele del 
pasimokini ma raszyti gromata*’, kiek žmonių 
Valstijnose ir 1.1. Prisiuskite stempu už 3oc 
ir raszyk koks esi o prisiusi tinkamu popie
rių nes turiu 70 visokiu ga’unku.
M. A. IGNOTAS ’“ĄKir

RL'SISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
. 7 PUIKIAUSI. , DIDŽIAUSI IR GREICZIZUSI GARLAIVA1— 

Garlaivai iszeina kat* dvi nedelas tarp New Yoi ko o Rusijos be jokiu perstojimu.
PUIKI GABLA1VAJ: CZAR - KVRbK - RUSSIA

In Rotterdania 8 Dienap. In Libawa 11 Dienu. I ... . f Blrmi. 1 • Spalio (Oct )ft-ii Trivia Kiuoa «• •> I Garlaivai iezeie ; ; ; , k L ' ,.r, czl“ į- 3 Iw» N..W Vnrkn H zar, 2 Lapkriczio (Nov )145 Antra Klaea $50 l,,z *orko |
Pirma Klaea J O I Apie dauglaue daeižlnoeite pae mueo asentne arba

A. E. JOHNSON & CO., (Genera! Pa»»enfecr Agt». 27 Broadway, New York, N.Y.
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Parsiduoda.
lietelis su salunum, gera 

vieta, namas turi 20 ruimu. 
Puikiausias hotelis szitam 
mieste. Teip-gi geras tvartas. 
Raszikite pas: (og °1)

II. J. De Long,
Donaldson, Pa

Ant pardavimo.
Parsiduoda namai po No 

532 ir 534 W. Pine St. Atsi- 
szaukite in Parmley Sztora 
238 W. Center St. ( j 4)

10 Tiižiniiui už $1.00.
Gražiausiu gromatoms popieru su dai
liausioms daineloms ir visokeis pa
sveikinimais ttnkamos kiekvienam ir 
kiekviename laike, 10 tužinu tik $1 
arba 1000 86 su konvertais. Gerausia 
Palangos Trajanka 30o.su prisiuntimo 
Katalioga knygų ir kitokiu daiktu 
siunezeme už 4c. Reikalaujame 
pardavėju ir duodame gera pelną.
M.Zukaitii, 449 Hudson Ave; Rochester, N. Y.
(I’aokoj) 

Jei norit žinot...
Kas yra Saule, Planetos ir Kometos 

tai skaitykit kninga
“Pasauliu Ratas”
Su Paveikslais - Preke 25c.

Jei norit žinot...
Kas yra Meile ir kaip žmones 

mylisi tai skaitykit kninga
“Meiles Karsztlige”

Preke - 20c.
Reikalavimus ir piningus adresuokit taip:

J.Stropus, 30W.Broadway, S.Boston.Mass

Ed. Steponaiczio Rasztai
Pilnas posmertinis eliu ir prozos rinki
nys, jau atspaustas. 4> 1 .
Tuos, mus j nūn u ežio poetos ,poezijos žiedus, 
galima gauti pas:
Al. Steponaitis 745

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj 
kalboje, turinis instatimus apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsakimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienytu Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
Klobas matidamas reikalą, iszleido 
szia knygute. Preke tik 25c. Todėl 
norinteje gaut ežia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order).
Lithuanian Am. Citizens Club
‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitos 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu 
su 780 puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25. 
Mainieris ir Leberis suUO pus. 10c.

Gaunama pirkt tik pas:
LAstrimskl, 943 S. 2nd. St., Phila. Pa.

DR. ALEX. O'MALLEYS
Kroniszkos Nervi ir Specialinzko Ligos 

-:VYRII IR MOTERIŲ:— 
Gydimas RL'PTITROS per ( hemic-Elektro 
būda yra mano Specialiszkumas.

BE PEILIO! — BE OPERACIJIOS!

flfioao 158 S0"’11 Wjshlngt'n Street 
Uliodo Wilkes-Ba re, Penna.
Kur galima susikalbėti ir susiraszyti 
Lietuviszkai Atsiųskite 2c. marke

gydimą Rupturos ir gromatos nog 
iszgydytu žmonių.

26m. SENAS LAIKRASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
SZEINA 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 istoriezku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasziijoj. 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 - j 
Order ar Registruotu laiszku pinigai) 
ant vardo leidėjo azituom adresu

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

B. RAGAŽINSKAS

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 Rusijos 
Kuskos arielkos po $1.50 kvorta.

Atsiųskite adresa o gausite kataloga 
Fr. Strawlnskis. 1807 Carson St; ~itt.burgh.Pa.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galėtu^,nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztominfcai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l..............................25c.
Egiutero No.2..............................50c-
Zmijecznik.....
Gumbo Laszai.................
Meszkos Mostis.............. .
Trejaoka.........................
Linimentas vaikams..... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Bahamas ..........
Anty-Laksou del vaiku ...
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

Kruvinosios...............................75c.
‘L’icure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50. 
Gyd. del nemalimo Pilvo............50c.
Milteliai ajistabdymui Galvos

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

Kojų.............. . ................  25c.
Geležinis eudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto..................15ę.
Gyd. nuo Grippo......
Plauku apsaugotojas.. 
Muilas del Planku..., 
Milteliai nuo Kepenų. 
Rožes Balsamas..........
Kinder Balsamas.......
Bobriaus Laszai....... .
Szveiointojas.............. . .................
Kraujo valytojas.......................$2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)...............25c.
Paruada Plaukams.......... ............25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 26c.
Gyduoles nuo Kiemens.................50c.
Vengriškas Taisytojas Usiu... .15c. 
Inkstu Vaisias..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........................... 26c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

abeluai skausmo ir skarbutis $1.26. 
Gyd. uno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $6.00.
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D.M.Graham, Prezidentas. 

W. Rynkiewiczia. 
J. Hornsby.

Jaigu yra

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Valstijos Kasijerius turi 

sudėtus Piningus Merchants 
Banking Trust Co., Banke isz 
Mahanoy City, Pa.
atsargi Banka del Valstijos, ta i 
yra ir del jus invales gera 
Bunka. Szitas Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

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

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

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

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

Koliekos ir Suziestiejai 
Skaitykit!!
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Koliestns

ETCVISZKASp OTOG RAFISTAS

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 Keiiuas ir 1.1

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
IETUV1SZKA T_

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 134h. ir Callowhill Streets.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite 
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Sziomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniszku ir Importitu 
Galima 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 N. Main SL,
Mahanoy City.

• H i * n Nuczedlmo Ii - Pudvlgulilnlmo «G e r 1 su sės Budas irProga^w^K I 
Miestas Gary nesenei prasidėjo tik 5 metai ir jau smarkei pradėjo 
augtie kur ir tavo Loto Preke sikiu užaugsiu trigi bus pinigus. 
Miestas Gary yra gereuse vieta gyvenimui darbui ir bizniu. Nes. 
ten budavoja Didžiuliais lllilžiniszklis Fabrikus ka randasi ant 
visos pasaulės. Isz 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 pinigus nepirksite. Lotai po $3<X) 
ir aukszcziu, $50 inmoket o $10 ant menesio, teip kad kožnas darbi- 
nikas gal lengvai prasidėt sau prapete, idant nereiktu raudos kitam 
mokėti ant ateinanezios senatvės. Kas pirks Lota tani VISUS 
keliones kasztus at gražinau). Del platesnei žinių kreipkitės 
ypatiszkai arba pt r laiszka ant žeminus parodyto adreso:
I 7 I n n GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENTS
JOSi ZSCkUl&uOi (’",1-)1817S.IJnionSt;c'lica80>1’11-

Asz esu Lietuviszkas Advokatas 
priimu Provas isz Visu Krasztu už

Mainose 
Fabrikouse 
Ant Geležinkeliu arba 
Treinu.

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 tukstanoziu 
iszgrait. Bet Kompanijų szunelai 
už kelis desetkus dorielu sumulkina. 
Apznaiminu Lietuvius kad Koulpanea 
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 ant 
prisiuntimo markes. Paszykit pas 
Advokatą Jankaus, po szuom adreso)

B. S.YANKAUS
Cresskill, X. J.

Lietuviszkas Agentas 
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
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Parduoda Szipkortes antgeriausin 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunoz m 
Piningus in Visas Dalis Svieto greiti i 
pigiai ir teisingai. Raszikite pat 
mane o gausite teisinga atšakiu1* 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio 
Valgomu Tavnru Ir Bnozerne 
Fr. Petraitis - Clymer,Pa.
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Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 
turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
savo locnam name vertes $12,000.00 
Pa laivą.- kortese“*
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiunoziu in prisakyta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą, Norėdami apie ka daeižinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Vieką padarau kanoteieingiause. Ądreeavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US, 202TroySt. Dayton, Ohio.

Iszradimas
Apraszima siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

Plauku puolimą ir užsiauginima, 
Nežali, Ptm ub, Pleiskanas 

uis panaszias ligas.
Nekuriama 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-th» Brooklyn, It

30o.su



