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KAS GIRDĖT?
Tukstanezei skaitytoju nu- 

iiiugo aplaike jubilejini 
“Saules” kalendorių ant 1913 
neto už ka prisiuntineje szir- 
dingas padekavones. Tik 

■ “Siūles” yra sztint ižduoti to
ki kalendori ir padovanot dy
kai del savo milemu skaityto
jo, ne teip kaip kitos iždavys- 
tęs daro, provindamiesi užmo- 
kesezio už savo kalendorius. 
Po teisybes 
tuketaneziu 
milžiniezko

I jesigaileme
, del muso milemu skaitytoju, 

kurie grąžei užsimoka už 
“Saule” ir da kitus prie skai
tinio priveda be pagialbos 
krepszelninku, kurie privers
tinai inbruka žmonim visokius 
laikraszczius. Skaitykite visi 
įveiki ir ant “Saules”, atsimin- 
kyte!

Boksztas Stambulo, vienatine
viltis Turkiszko sklypo. ISZ AMERIKOS. (SZ VISU SZAUU.

iždavem keloleka 
del iždavimo teip 
kalendoriaus, bet 
padovanot dykai

Neužmirezkyte apie sergan
čius ant džiovos. ;Dabartės 
tmonis siuneze daug gromatu. 
Tegul kožnas nusiperka no- 
rinte už 10 centu markiu 
“Riudono Križiaus.” Pelnas 
nuo tu markiu ejua ant ser- 
ganeziu džiova. Tiems varg
aname reike neszti pagialba. 
Duoda dovanas gymimems ir 
pažystamiems, duokyte ir tiems 
vargšams. Yra tai lengvas su- 
welpimas, jago tik kas geidže 
tai iezpildyt. Tik tiek pacztae 
pereergati, ydant tuju markiu 
ne hpyt ant tos pa ežios ezalies 
koperto, ant kuriuo randasi 
adresas nes ant užpakalies.

Pagal randaviszka surasza, 
tai Oktoberio menesije Suv. 
Steitu gyventojai iždave ant 
visokiu nieku $32,000,000 ar
ba po viena milijoną doleriu 
ant dienos. Taji tai menesi iž
dave ant pargabenimo tavoru 
isz užrubežiaus sekaneziom. 
Tabako $5,000.000; artistiez- 
ku iždirbimu $14,000; brangiu 
akmenų, kaip tai deimantu ii 
1.1, už $4,000,000; mezgineliu 
$4 000,000; poicelenu $1,000,- 
000; pigesnes porcelenos $1,- 
000,000; žoboveliu 'del vaiku 
$1,000,000; szampano ir kitu 
gėrimu, rakandu ir t. t. ant 
$1,000,000.

Isz viso, ymant nuo pradžios 
meto lig Novemberio menesi 
pargabeno isz Europos artie- 
tiszkai tavoru už $49,000,000 
opraejta meta, tam paežiam 
laike tiktai už $14,000,000.

“Birute’’ laikrasztis Prusu 
Lietuvos pabedavodams link 
ten lietuviu ieztautejimo nuro
do, kad didžioj Lietuvoje eina 
laimingiaus tautystes apgyni 
mas negu Prusnose, ir Didžioj 
Lietuvoj po maskoliumi nebu
vo teip sunku atsilankyt prie 
tautystes negu Prusnose.

Reik pasakyti — kad Pru
snos lietuviai niekados tokiu 
bedu nenukente už gaivinima 
tautos, kaip kad Didžioje Lie
tuvoj. Prusnos drukas lietu
viams neuždrausta niekad, o 
po Rosijos valdžia lietuviams 
spauda buvo užginta virsz 40 
metu, 1 rusu lietuvius valdžia 
in kalėjimus už lietuvyetia ne- 
kimszo, o Didžios Lietuvos lie
tuviai ir eibere atsidūrė.

Pražucziai lietuvystes Pru
snose reik sakyt kad prie val
džios prisideda ir paetorei, nes 
jie baznycziose vien žmonėms 
viską iszguldo vokiszkai, o 
žmonių žinom kad ir prūsuos 
yra nemokaneziu kitaip kaip 
tik lietuviszkai, taigi jaunuo
mene ir kimba prie vokiszku- 
mo; bet reik sakyt, kad kilusi 
pradžia Prusnos lietuviu atbu-

Paveikslas perstata “sudegusi bokezta” Stambulo. Turkai 
labai tyki, jago tasai boksztas kada eugriutu tai sugriutu 
ir juju vieszpatavimas. Tasai boksztas yra teip senas, jog ne 
gali atmint jojo metu. Ydant nesugriutu likos sudrutintas 
geležiniais paramais'SaipTai anf^paveikslo matome. Kada 
Turkai tikėjosi inejimo Bulgaru in miestą, daugeli isz ju 
atsiklaupė priesz bokizta, melsdami Allaho ydant ne inleistu 
neprieteliu sugriaut bokezta.

dimo jau ten lietuvystei pražūt 
neduos kaip ir kilusie auszri- 
ninkai nedave nusilpt lietu
vystei didžioj Lietuvoj.

Pradžioj auezrininku suju
dimo, “Auszra” nieks žiūrint 
skaityt nenorėjo, “Auszros” 
raszleva Kungiu raszleva va
dino, bet dirbt nors su nuosto- 
leis turto ir sveikatos nepa
liaujant, panevale prie savo 
veržentis, dar net ir spauda 
jau savo gavo.

Prusu lietuviams nupult vi- 
siszkai žiūrint negalima, nes 
daugel pavyzdžiu gali pasi
semt isz artimu kaimynu ir 
broliu gyvenaneziu po masko
liumi kurie teip-gi savo laike 
braidžiojo po raistus lenkinin
ku ir rusifdiu, bet nenuilstan- 
cziai bekovojant savo atsiekė, 
tai atsieks ir Prusu lietuvei jei
gu neaptings.

Praejta 1912 meta Suv. 
Stekuose buvo 8215 iezsiryti- 
mu trukiu nuo sztangu ir viso
kiu nelaimiu kuriuose 10,585 
ypatų likos užmusztos o 169, 
538 sužeido. Baisus tai skait
lius pražuvusiu, nes ka apie 
tai rūpinasi kompanijos, ot, 
bile biznis o kiek žūva tai apie 
tai nesirūpina.

Laikraszczius skaityti — tai 
kvieczius sėti.... Ta pasakys 
kiekvienas jau matus, arba ki
tus laikraszti skaitės žmogus. 
Ir tas jau be laikraszczio, kaip 
be duonos, nebegali gyventi, o 
tamsuolis, visai laikraszcziu 
neskaitęs žmogus sako, jog nė
ra jokios naudos isz skaitymo. 
Neapszviestas žmogus, mat ne
tiki, kad taip galėtu nuo jo 
akiu tamsybe, kaip migla nu
tukti ir kad jis pamatytu ta, 
ka iki sziol negalėjo matyti.

Už vis keiecziau rodosi tam
siam ir neprityrusiam žmogui, 
kaip jis ten, žiūrėdamas in ko
ki tai iszmarginta popieri— 
laikraszti, gales viską žinoti ir 
matyti. Taip jau keista daro
si, kaip kad žiuri in sejeji.

kurs in žeme beria grudus ir 
tikis sulaukses atga) deszimte 
riopai tokiu pat grudu. Bet su 
sėjėju jau yra isztirtas daly
kas ir kiekvienas tamsuolis 
jau gerai žino, jog pasėjus in 
žeme viena kvieti, iszauga de
szimte kviecziu.

O nauda isz laikraszcziu 
skaitymo, tamsus žmogus, nėra 
patyręs, kadangi jis ju nėra 
skaitės, užtai jam ir keista ro
dosi, kad laikraszti skaitant 
galėtu apsiszviesti ir tapti lai
mingu žmogumi.

Bet kaip pasėtas in bloga 
žeme grūdas neatnesza gero 
vaisiaus, taip ir skaitymas at- 
žagareiviszku laikraszcziu, ne
gali apszviesti ir laimingu pa
daryti žmogaus.

Tai-gi, norint 
kraszczius, reikia 
kokius skaityti!

Skaityti privalo 
mus lietuvis bei 
kraszczius gerus,
žmonių leidžiamus ir teisybe 
raszan ežius.

Vienas isz geriausiu, žmonių 
apsiszvietimui, laikrasztis da
bar yra — “Saule,” kurie ir 
patariama kiekvienam lietu
viui, norineziam tapti apszvie- 
tu žmogumi, būtinai skaityti. 
Ir kiekvienas per visus metus 
skaitės, gales ^persitikrinti, 
jog isztikro deezimteriopa nau
da isz “Saules” skaitymo gavo, 
kaip ir sejejis, pasejes viena 
grūda, gauna deszimti.

Tai-gi skaitykite, o nauda 
užtai greit turėsite! — R.

skaityti lai
dai žinoti,

kiekvienas 
lietuve lai- 

svietiszku

Pabėgo isz Sibiro 
bleszineje nuo pieno.

San Francisco, Gal. — At
keliavo in czionais kokis tai 
Lot. Duninas, kuriam pasisekė 
pabėgti isz Siberijos bleszineje 
nuo pieno. Duninas yra ru- 
siezku revolucijonierium ir 
kaipo iokis, likos sulaikytas 
czionais per emigracijos vir- 
szininkus ant keliu dienu, ant 
galo likos paluosotas ant pasi- 
ranezinimo jojo sesers Wag- 
monienes, kuri aplaike paveli- 
nima nuo ministerio Nagle.
Ne norėjo gyvent su juom

— nudure jin.
Mt. Carmel, Pa.— Antanas 

Vaidzelikas nuejas in namus 
savo paczios tėvus Kulpmonte, 
po keliu rustu žodžiu su jaja, 
dure savo paezei du kartu in 
krutinę ir pilvą su ilgu peiliu. 
Toji porele ne senei buvo ap- 
sivedus ir nuo kokio tai laiko 
iszkeliavo in New Jersey ant 
gyvenimo. Antanėlis atsivežęs 
jauna paeziule po savo paeto- 
gia, labai aptingo ir ne norėjo 
dirbti ant josios užlaikymo. 
Pati supratus, jog gavo tingy- 
ni, pameta jin ir sugrižo na
mon pas tėvus in Kulpmonta o 
Antanėlis pribuvo paskui. 
Antanėli uždare kalėjime o 
motere nugabeno mirsztanczia 
in Szamoku ligonbuti.
Suv. Steitu laivyne 

reikalauje G000 vyru.
~ Washington, D. C.— Ame- 
rikoniszka flota ne turi užtek
tinai vyru ant kariszku laivu. 
Stokuoje da szeszi tukstanezei 
prie visokiu darbu ant laivu. 
Randas paduoda priežaste, 
buk geri darbai ir užmokestis 
ne trauke kandydatus prie 
laivystes.

Oj tos moteres!
Berwick, Pa.— Aleksan

dras Džibiniakas, 30 metu se
numo nužudė savo pažinstama 
Nikodemą Barona kuri rado 
su savo neisztikiama paezia 
pavidale rusko arelio. Galva 
Barono buvo inmuszta su ko
kia geleže. Po žudinstai Dži
biniakas pasiemias nedora pa
ezia ir kudyki iszbego, nes in 
kelas dienas likos suymtais per 
palicije ir patalpyti in kalė
jimą.
Saluniukas aresztavotas 
už paczios savžudinsta.

Johnstown, Pa.— Jonas 
Brindza likos aresztavotu už 
tai, kad jojo pati neves atėmė 
sau pati gyvaste ir likos užda
rytas ant tolimesnio perklau- 
simo. Brindza tvirtina, buk 
apie paczios savžudinsta nieko 
ne žino, nes atsikelias nakties 
laike, užtemino savo paezia 
stovint prie lovos su perpjauta 
gerkle laikanczia mėsini peili. 
Apie mirti savo paczios Brin
dza užtylėjo ir net po keliole- 
kos valandų davė apie tai ži
nia palicijai. Mano buk tai 
jisai paeze nužudė.

Baisi žudinsta.
Sanokas, Galicije. — Czio- 

naityniam eude tęsęsi teismas 
prieszais Dovida Linseri szin- 
koriu isz Moczaru, kurie nu
žudė mergyna Katre Slabiute. 
Priesz penkis metus priėmė ji- 
šiai Katriuke tada turinezia 14 
metu ir nepoilgam jiaja su
bjaurino ir isz jo priežasties 
pasiliko motyna, iszsiunsdamas 
jiaja in Amerika. Mergyna 
pribuvus in Amerika, bet Fi- 
ladelfijoi likos sulaikyta, nes 
Amerike nepagedauje moty- 
nu neapsivedusiu. Linseris ku
ris apie tai aplaike žinia, su- 
rasze gromata, nevos paejnan- 
ti nuo Katrės, kuriuoje rasze 
pas tėvus, buk Katre likos su
gražinta isz Amerikos, bet pri
buvus in Ilamburga susipaži
no su kokiu ten turtingu ber
nu isz po Maskoliaus; abudu 
vela iszkeliavo in Amerika ir 
nusidavė in San Franclsko 
kur payms szliuba.

Apmalszynias tokiu 
josios tėvus, iszkeliavo 
tikti Katriute Chyrove,
de,"jiaja už miesto, parmetė m 
grabe ir baisei jiaja sumusze. 
Mielindamas buk jaja nužudė, 
atėmė visus piningus ir pabė
go-

Nelaiminga Katriute po ko
kiam tai laikui atsipeikėjo ir 
nusidavė pas koki tai Ligmo- 
na in Suszicus, apsakydama 
jam visa atsitikima. Ant ryto- 
jvsas iszsirenge in kelione, mie- 
rije nusidavimo pas savo tė
vus. Nuo to laiko, dingo žine 
apie Katriute ir niekas josios 
daugiau neregejo. Kad sztai, 
nesenei Fedio Myczkauckas 
isz Moczaru, ardamas lauka, 
iszare moteriszka stuobri be 
galvos ant nekuriu ženklu pa
žino dingusia Katriute o tiri- 
nejimae davede, jog josios žu- 
dintojum yra Dovidas Linse- 
ris. Sudžios iezklauee viso 
teismo, apkaltino žudintoju 
ant pakorimo.

Isz Rosijos Lietuvos 
ir Lenkijos.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI!. KOLERA

Isz Kares Lauko

budu 
pasi- 

iszve-

Aplaikeme truputi suvėlin
ta “Tarka” kuria jau nekurie 
laikraszczei numarino. Bet 
“Tarka” kaip tarkavo teip 
ir tarkuos. Suvelinimas laik
raszczio. atsitinka kaip kada 
isz priežasties visiai netikėtos.

‘•Tarkos” naujas adresas 
yra: “Tarka”, P. O. Box 103. 

,, Lawrence, Mass.

Į Konstantinopolus.—Grai
ku flota užklupo ant turkisz- 
kos arti salos Lemnos. Graiku 
nuskendo vienas laivas ir du 
torpedinei laivelei o Turku vie 
nas laivas ir torpedinis. Grai
kai buvo priversti atsitraukti 
po keliu valandų.

į London. — Kaip rodos 
sutaiką terp Turku o Balkanų 
ne greitai užstos, nes Graikije 
nenori pasiraszyt ant sutaikos 
iszligu. Susirinkimas diplo
matu czionais, kurie stengėsi 
padaryt sutaiką, iszejo ant 
niek. Badai kare tesys toliaus.

Dydžiausi vargonai ant 
svieto.

Berlinas.— Dydžiausi var
gonai ant svieto likos užbaig
ti dirbti sziomis dienomis Szv. 
Mikolo bažnyczioje kuri nese 
nei paszventino Hamburge 
ant kuriu eme dalybas pats 
ciesoris. Vargonai yra suvir- 
szum 50 pėdu augszczio ir pa
dalyti ant penkių augszcziu. 
Dydžiauee triuba turi 37 pė
das ilgio 21 colius aplinkui o 
evere 1200 svaru. Turi pen- 
kes klavituras po 61 klaviszu 
bu 32 pedalais. Prie klavituroe 
randasi suvirszum 1000 guzi- 
keliu. Du elektrikinei moto
rai po penkis arkliu drūtumo 
varo milžiniezkas dumples.

Kare be susimilejiino.
Mexico City Mex.— Kup- 

ežiai važiuojenti isz Las Cruces 
ir Tamascalteppe, danesza 
buk pakelije užtiko vienoje 
vietoje 60 pakoreliu — pasi- 
keleliu. Yra tai darbas pul
kauninko Riverello, kuris lie
pė kart visus pasikelelius kur 
tik juos užtinka, ant artimiau
sio medžio.

Tokia dalis patiko pulkeli 
susidedanti isz 9 pasikeleliu, 
kuriuos teip-gi rado kaban- 
czius ant telegrafiniu stulpu 
arti geležkelio.

Kares pasekmes.
Priesz nekuri laika Peter

burgo kariszkame teisme na- 
grinejosi garsi generolo majo
ro Uchacz Ogoroviczio byla. 
Per vien isz kares metus jisai 
sugebėjo naudai surinkti apie 
du milijonu rubliu. Papasako 
ti apie visus to generolo darbe
lius, negalima. Bet užtenka 
sužinoti nors dali, kad spręsti 
apie taji kares “karžygi”.

Laike veikimo metu, per jo 
rankas perejo apie 12 milijonu 
rubliu, jis turėjo savo pirkios 
kurie ir state viską reikalinga 
karei. Jis pirko už menknie
kius arklius, kurie po keliu 
dienu nudvesdavo. Nuo kiek
vieno naujai perkamo vežimo, 
generolas savo keszenen eme 
po 25 rub, Pirkliams jis tan
kiai mokėjo didesnes kainas, 
negu tie reikalavo.

Bet didžiausia begėdyste bu 
vo istorija su druskos perveži
mu. Generolas sugebėjo užmo
kėti už druskos atvežimą po 
15 rubliu už puda nuo 60 vare 
tu.

Generolas nusipirko Kijeve 
namus už 260,000 rub., dvara 
už 450,000 rub., iszsiunte savo 
sztimynai Rusijon apie 400,000 
rubliu.

Pagal tūlo liudininko priro
dymus, per pirmuosius du ap
kaltinamojo veikimo menesius, 
susprogo apie 5,600 arkliu; 
kaslink druskos, tai liudytojas 
pasakojo, kad tas, už ka gene
rolas skaitė 15 rub., kainavo 
tiktai pusantros, kapeikos. Tas 
patsai liudininkas prirode, kad 
minetasai generolas stengėsi 
daryti Įprivatiszkas “brokau- 
nu” arkliu likvidacijas, pas
kirdamas kainas po 1 kap. 
nuo galvos, o parduodamas 
arklius po 50 kap.

Kuomet generolui nurodė, 
kad jis atnesze dideli nuostoli 
iždui, Uchac-Ogorovicz atsa
ke, kad kareje neverta gaile- 
ties iždo pinigu, reikia tik žiū
rėti, kad priesza nuveikti!

Anibrozcvicziaus bylu
Vilniaus teismo rumu sesija 

Panevėžyje isžgarinejo prie 
uždarytu dura Peterburgo 
okolotoezno nadzirateliaus Jo
no Ambrozevicziaus byla ir 
nuteisė ji atėmimui visu teisiu 
ir iszsiuntimui katorgon ant 
puses metu.

Westfield, Mass.—
bai gerai eina.

— Oras gražus.
— Lietuviu pusėtinas bū

relis ir visi gražiai užsilaiko. 
Tik del ne kuriu moterėliu p. 
Baltruviene reikalinga.

— 10 d. ežio menesio užsi
degė atamobiliu daržine, su
degė suvirsz 25 atomobilei, 
nuostoliu nežine kiek ugnie 
padare.

New Philadelphia, Pa.
— 11 d. Gruodžio (Dec.) 

sustojo dirbia anglekasei isz 
priežasties kad darbdavei ne 
norėjo praszalint isz darbo ne 
prigulinezius in unije, tai uni- 
jistai atsisakė dirbt su juodo
mis avimis bet nežine kaip il
gai traukeis, darbininku su 
kompanija nesutikimas.

Dar-

liudytojas tavorinfo

Shamokin, Pa.— Lietu
vei czionais užsnude, be jokios 
gyvasties ir apsamanoja kaip 
akmens prie upeluko, tik kaip 
kada kele fautysta karezemo- 
se ir lieje krauje už.... tvo
ros.

— Karczema Juozo Ro- 
manskio užsidegė nuo indegu- 
sio pecziaus nakties laike. Ug
nie padare bledes ant trijų 
tuketaneziu doleriu.

— Asztuoniolikos metu se
numo sūnūs Frano Mecnerio 
gyvenanezio aęt Pearl uli- 
czios, geisdamas užezokti ant

puolė po ratais. Galva pir- 
miause nukirto o kuna sudras
kė baisei, jog surinko szmote- 
lius net už keliu szimtu mas
tu.

Pa. — Darbai 
žmonių

ATSAKYMAI.

* Jagu vaikai no 3 ir 4 me
tu ne nori mauditis, tai turi 
motina matant jiems inmest in 
vandeni pora kendžiu ir inbert 
szauksztuka cukraus, tai pats 
line in vandeni.JReiktu paban- 
dit.

Korespondentui isz Pitts- 
burgo.— Isz juso raszto nieko 
ne galime suprasti, praszome 
raszyti lietuviszkai.

Isz Struthers, Ohio.— Da- 
neszimas butu tinkamas in 
laikraszti bet buvo be paraszo 
ir turėjome su juom atsisvei- 
kyt. Nuėjo in gurbą.

P. P. Shelbey, Mass.— In 
tokius veikalus nesikiszame. 
Nuejki tamista pas advokata 
o tau viską padaris už kelis 
dolerius.

K. R. Mc Keesrocks, Pa.— 
Jago tamistos daneszimo da ne 
buvome patalpinia, tai del to, 
jog turi laukti savo kalėjuos. 
Szimtai panasziu gromatu atej- 
na kas diena kurias ženklina
me su numariu o katra pir
miau atėjo taja talpiname. 
Turekie kantrybia.

* New Yorke badai ira 7, 
500 paliemonu, kurie del savo 
apredalo reikalauje 585,000 
guziku. Del vieno reikia 70 
guziku.

utica, N. Y.— Onute Skov 
ronskiute bijodama ydant jiai 
neiezbegtu josios milemas Gio- 
vano Gublocano (Italas), pa- 
prasze palicijos pavelinimo 
ant apsivedimo laike Adven
tu. Policije ne tik ka pavėlino 
bet ir prispyrė Giovana. Maz
gas moterystes likos surisztas 
lietuviszkoje bažnyczioje ant 
Lafayette uliezios.

Donorą,
eina vidutiniszkai, 
darbo nematyt.

— Oras gražus.
— Dr. szv. Wincento laikys 

metini susirinkimą 5 d. Sausio 
1913 m. po lietuviszka bažny- 
cze, Instojimas bus $1.00 no
rinti prisiraszyt prie minėtos 
draugystes neužmirszkite atei 
tinęs po szitam susirinkimui 
knygos bus uždarytos ir insto
jimas bus pagal metus.

Steubenville, Ohio.
— Darbai "gerai eina uždar
biai geri isz kitur pribuvusiam 
darbas sunku gaut.

— Lietuviu nedidelis būre
lis isz tu visokiu atsiranda. 
Del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga.

Lewiston, Mont — Dar
bu czionais kitokiu nėra apriez 
farmos.

— Lietuviu yra 3 familijos 
ir apie 5 pavienei ir visi su 
tikime gyvena.

Homestead, Pa. — Dar 
baPgerai eina, straikas inžinie
rių jau užsibaigė, ant tu iszli
gu kuriu norėjo.

— Oras gražus,
— Lietuviu pusėtinas būre

lis.

Nelabai senei gyveno Aus
trijoj, vienas žmogelis pravar
de Kolera, kuris turėjo du la
bai patogius sūnūs. Žmogelis 
buvo neturtingas ir savo szei- 
minele maitino isz sato sun
kaus darbo.

Kada sūnūs užaugo, visa 
jaunumene isz ju pradėjo 
juoktis ir vadinti “Kolercms”. 
Vaikai negalėdami kensti tu 
visu paniekinimu, nutari 
siunsti prie viriausybes su 
praszymu, kad apmainitu 
jiems kita pravarde.

Viena diena tavas nuėjo in 
valscziaus rasztyniczia ir pra- 
szo, kad jam ir jo sunams ap
mainitu pravarde.

Valecziaus rasztininkas tari 
jam: “Tėvai, mes jums ežia 
pravardes negalim apmainiti. 
Jus turit ejti in Vendebona 
(Viedniu) ten tik jums pra
varde gali apmainiti”.

Sugrįžęs senis papasakojo 
savo sunams, sūnūs tuojaus pa 
rūpino tėvui pinigu reikalingu 
ant keliones ir iszleido seni in 
Vendebona. Ilgai užtruko 
žmogelis, pakol pekszczias nu
kėlė vo in Sostapile Austrijos.

Ten ir nelengva buvo prisi
artinti prie ministeriu. Kada 
viena diena buvo inleistu in 
sale rodu, vienas isz senatorių 
paklausi:

— “Seni ko ežia atkeliavai 
ir ko reikalauji!”

Žmogelis drebėdamas nusi
žeminęs pradėjo kalbėti:

— Guodotini Ponai. Ma
no pravarde yra Kolera ir asz 
turiu du jaunus sūnūs, ku
riems ta pravarde labai i netin
ka, todėl jie mane prisiunti 
pas ponus kad mums apmai- 
nitumet pravarde.

Seniui pabaigus kalbėti vie
nas isz ministeriu atsake.

— Teip, tokia pravarde yra 
netikusi. Todėl tu jau esi se
nas ir tau bus gera ta pati pra
varde o tavo vaikai nuo ežios 
dienos nesivadins Koleroms, 
bet mes jiems duodam nauje 
pravarde “Wielka Choroba” 
(dydeji liga).

Žmogelis aplaikes rasztus ir 
padekavojes senatoriams gri
žo džiaugdamasis namo. Parė
jės atidavė vaikams rasztus isz 
ko tie nemažai džiaugės.

Viena diena viresnis sūnūs 
iszejo in netolima dvara jiesz- 
koti tarnystes.

Kada likos prileistas pas 
poną, ponas paklausi jo isz 
kur jis paeina ir kaip vadi
nas:

— Godotinas Jegamasti 
musu tėvas vadinosi Kolera 
bet mums tokia pravarde ne
patiko ir mes ji eiuntem in 
Vendebona pas senata, kad 
mums apmainitu pravarde. 
Todėl mes dabar nesivadinam 
daugiau Kolera bet “Wielka 
Choroba”.

Ponas iszklauses jo apsaki- 
mo tarė:

— Nereikalauju asz ne Ko- 
leru ne “Wielku Chorobu” 
eikit jus ant sausu giriu, nes 
prieszingu kartu galit man vi
sa dvara užvetrinti.

— K. Gedminas.

GTODM m
Didele knyga api 1300 pualapn 
Visos 6 daŪs drueziai ir puikei 
apdaryta. Karatus nusiuntimo 

l mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. BocxkowskLC®.

MAHANOY CITY, PA.

* Pas Totorius ira paprati
mu, j°g P° smerties porije. 
Kas turi aunu ir tasai jaunikiu 
numirszta, o kas turi duktere 
ir toji mergina numirszta, tai 
tėvai daro sugertuves ir drauge 
veseile iszkele, raszo kantrak- 
ta kiek duoda pasogos, idant 
numirėlei giventu ant ano svie 
to sutikime — kaipo pats su 
paeze. Tėvai abieju numirusiu 
su eina in gimines ir sueja ne 
viena czierkele “iszsigere usz 
pasisekimą savo numirusiu 
vaiku.
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Juozas savo piczei yra labai užvydus,
Mielina, kad ji yra paklydus,
Ona jam isz szirdies užtikrina,

Kad myli tik jin o ne kita vaikina;
Bet jis jai netiki,

Nes turėjo kur paslėpti.
— Kur jisai?

Stovylas beParaszo
Parasze Dr. Teodoras Tripplinas

Szvaicarija musu Tėvams 
Lietuva o Renu Nemunes, ne 
linksmina jau musu ku
rie prisiekite knigose, bei pris- 
klauee apsakimu, nekarta vi
lai neteisingu uszeidege troez- 
kimu matit tuos pasvecziu ste
buklus ir grožibes metame sa
vo szaliee isz visu paeviecziu 
gražiaueaie grožibes ir gražiau 
liūs gamtiszkus tikrai poetiez- 
kus paveikslus, keliaujame in 
svietą kur persitikriname, kad 
nėr smagesnes szalies usz mu
su Lietuva kuria neveltu gar
sus poetas “sveikata” vadina.

Nemunas nemaino savo ke
lio kuri sau apsirinko, kaip 
Renas kuris daug bledies pa
daro kaiminiszkiem laukam ir 
kaimam netikėtinu užliejimu; 
Nemunas plaukia rimtai visoj 
puikibej ir garbėj didžios 
upes, giliame lovije kurio kran 
tai apdengti žiedais iszklotais 
žaliu kauru ir pažimeti atmin
timis praeitu amžių.

Visur ežia tame puikiame 
grožije tiek daug poezijos ir 
istorijos tiek daug priminimu 
riszancziu szirdi prie tu Nemu 
nelio krantu, kad žiurineziam 
in ta ploti ligaus židrio pavir- 
szio in ta gražia nugara milži
no szliaužio, nesziojanczia ant 
saves laivus ir valtis neno
rams pajauti szirdije troszki- 
ma pasilikt ežia prie jo, prie 
Nemuno, — amžinai.

Bet netik senovibe pripildė 
tas vietas grožibems, pamink
lais ir paveikslais žadinau- 
ežiais mintis; ne, ežia ir szian- 
dien gi vena kurtojai dailos, 
grožio kaskart naujesnio ir 
žvilgterk ant Ramainiu, ant 
Raudondvario, ant Belvede
rio ant Veliones: visur rasi 
grožibe, visur gersi kvapsnius 
žaliu sodu pastebėsi boksztus 
bažnieziu besigeresi rumu 
puikibems, kas liudija apie isz 
tobulinta grožio megima Že- 
maiezio ir apie poetiszka būda 
jo, kuris ragina ji prie dailini
mo ir puoszimo savo sodibu.

Akiveizdojoj to gražaus 
apsiaubimo, kaigi negal gimt 
dainiai, kadangi poezija ežia 
girdo kiekviena duszia, pa
klausk oro neszanczio tau 
gaidas dainų Lietuvos pa Ne- 
munio jaunomenes ir seneliu 
ar nėra poezicijos prastose že- 
maicziu dainelėse, neabejoti
nai gausi atsakima, kuris suju- 
dis tavo giliausias vietas du- 
szios.

Netik ežia beveik kiekvie
nas nors szalinamas nuo szvie- 
sos žinistos, praszcziokelis, esą 
poetu, bet atsiranda žmones ap 
dovanoti pianaszu prajauti 
mais teip kaip kalnuose Szvai- 
canjos ir Norvegijos, o neusz- 
krestoje dar užmusianeziom 
tautas “lelijom” liaudije, sle 
piasi kas tokio virsz žmonisz- 
ko, ko jokiu budu fiziologijos 
tiesom neiszaiszkinsi.

Bebludžiodamas po krantus 
Nemuno, daejau kranta Neve 
žio vienos isz smarkiausiu 
npiu Lietuvos, maitinaneziu 
Nemuną. Rods Nevėžis nesą 
teip puikiu, kaip V ilija, ku
rios intaka nuo ežia netoli. Ne 
varžis plaukia triukszmingai 
tarp uoliniu krantu, laižo sa-

alkana banga szalta grani-

ta urzgia tarp kareliniu rudi
nu kol nepasiekia ligaus tiro 
ir neinpuola in glebi savo jiesz 
komo draugo, tada abudu sau 
ramiai teka in tolimas sveti
mas szalis in Baltjure.

Apilenkes Nevėžio teip gra
žios ir kerejanezios, kad kėliau 
ninks—raezejae nedrįsta raszit 
atbodamas idant apkerėtas ne 
paraszitu neteisibes. Bet tas 
upelis tekantis isz szirdies. Že
maitijos, vingiuojąs! tarpe kai 
neliu sotinaneziu godaus pie- 
szimo keliauninko Lietuvoje; 
bet tada srioves skambina ir 
niūniuoja augsztuose kvaps- 
ninguose sziluose vaikinkuo- 
janeziuse kalnus, kuriose dar 
priesz neseniai, nes vos priesz 
keturis szimtus metu deginta 
ant garbes Perkūnui negestan- 
szias Žiniczias ir aukauta au
kas.

Dabar nesą vaideliotu, nėra 
vaideliueziu, nėra kam kurint 
ugnies, kuri iszgeso, ir “szven- 
ti aržuolai” iezniko:

Žemaitija teip isztikima sa
vo dievaieziam, kad usz juos 
savo krauja liejo ir kanezias 
Kentėjo, galiaus pažinus tikra 
Dieva, pasiliko jam isztikima 
o naujos religijos, tikros tiki- 
bos vaisiai pasiliko joje labai 
gražus ir saldus; iszpustinta 
kardu ir ugnimi per nelaba 
Križioka, kuriam vien laimas 
rūpėjo, atgijo ir praturtėjo. 
Nuožmus jos apginejas mete 
karda ir bardisziu ėmėsi prie 
arklo ir dalgio. Eina jis dar 
ban giedodamas bei dainuoda 
mas visados graudžiom melio- 
dijom, grįžta teipat nuo darbo 
po kuriam ramus sunezia savo 
malda danguosna, idant pade- 
kavot “savo dangiszkam Tė
vui” usz palaima ir sveikatele.

Nevėžis skiria, ar jungia 
osvi dalie Lietuvos: Augsztoja 
ir Žemaitija, kuri guli isz anos 
puses upes gražiam derligam 
klonije. Isz Ramainiu einu in 
Žemaitija, persikelineju per 
upe plaukiancziu pririsztu prie 
abieju krantu tiltu. 1 niki re- 
gikla isz czia persistato akims 
žmogaus, o tuomi puikesne ji 
kas apleidęs tas szalis pasiilgs
ta ju po svietą besitraukda
mas, kas su pasiilgimu grįžta 
prie ju. Ant aplinkines, 
kaipi vieszpataujanti stovi 
bažniezia, fundacijos savinin
ko Raudondvario; savo dviem 
augsztais bokeztais lengvo gra 
žaus stiliaus sveikina keliau
ninką isztoli, sulinksmina akie 
nuvarginto ir suteikia vilti 
kuri sako jam, jog jau ta vie
ta kurios pasiilgo, arti. Po 
deezinei pusei bažniezios ant 
gražaus kalnelio, o taczios gra 
žiame szilelije, besiartindamas 
iszvisi baltuojanczius kelis 
antkapius, ar paminklus, pas- 
tatitus, per tuos, kuriem mili
ma ir brangi ipata atsigulė in 
kapa, in amžina pasilsi. Ne ke 
Ii czia kaipai-daug ju, bet ne 
visi pažimeti baltais pamink
lais, nors beveik kiekvienas jei 
ne augszta tai maža križiu tu
ri ant saves, o gal nevienas 
gulintis po prastu križeliu 
daug laimingesnis, negu sle
giamas sunkaus murmurinio 
paminklo.

Visur czia ramibe smagi ti- 
la, kas teip labai pagedauja
ma ira nuvargintam....

O bet kaip smagu ežia toj

mirties szalije, kaip didele isz 
visu pusiu ecener.ja, kaip pui
ki ir szventa, kad vieta da
ro patraukianezia prie saves 
ir tam ka norisi givent ir nau- 
dotiesi svieto smaguminais. 
Czia jokia szirdis negal pasi 
likt be susijudinimo, kadangi 
visoj puikibej matomas gam
tos majestotas, jaueziama rami 
pasislėpimui nuo svieto triuksz 
mu ir vilingu linkemibiu 
vieta, czia galima prisotint ik’ 
soeziai akis paveikslais, ia ku
riuos tarsi ir dvasios naktimis 
tur žiūrėt ir gėrėtis, klausit ti- 
kaus niūniavimo sziliu simfn. 
niju, gėrėtis blizga^cziom pla 
ežiom molinom juostom Nemu 
no, Vilijos, Nevėžio; gėrėtis 
artistiszkais paveikslais Kau
no, kalnu Barberiszkiu, Alek
sotas, Pažeiscziu, Panemunio, 
Sapiežiszkiu ir tu ramiu pas
kendusiu žaliumine medžiu 
kaimu, ko ir ranka teplioriaus 
artisto atsakaneziai tikrai ne 
perduos nematantiems tu pa
veikslu tikribej locnom aki
mis, tuo labiau nupieszt ju 
negal tikrai plunksna raszejo 
szaltuose žodžiuose ir žimeliuo 
se.

Bet keno czia murmurinis 
antkapis, be paraszo? Rods, 
grabviete dar nauja, bet jau 
keli metai praėjo nuo valan
dos, kurioje tarpe kapu szis 
kapas likos supiltas, ar palai
dota czia jame nebrangi ypa
ta tiem, kurie antkapi pasta
te? Netoks manimas butu ne 
teisingu, nes teip esant nieke 
antkapio nestatitu, dabar stovi 
jis gana gražus ir puikus, ko
dėl ant jo nepadėta vardo tos 
mirusios ipatos,kuri po juom 
guli ?

— Stebiuosiu žiūrėdamas 
in szi antkapi ne matidamns 
jokio antraszo tariau m koki 
tai seneli, kuris be kepures įl
iedamas žiurėjo pagrimzdes 
mislise in kapinina, kaipi ekai 
tas tuos visus križius ir ka
pus. ...

J is palingavo^eu galva liūd
nai, kasžinka suniurnėjo po no 
se, gal koliodamas usz judini
mą m'rusios ypatos kaulu, kad 
geriau kad kiekvienas givas 
žiūrėdamas in kapus, mielitu 
apie kito, o nežemiezko giveni 
mo garbe. Dievas žino kaip 
vadinasi o kam reik žinot žmo 
nems kaip vadinasi tie, kuriu 
jau nėra ant žemes.

— Bet prietel — atsilie
piau vėl, — ne žingeidumas 
vien liepia man klaust, norė
jau žinot usz ka czia turiu pa
simelst.

— Usz visus czia besiilsan 
ežius — atsake mano žmo
gus. — Rods, ta ka czia guli 
gal laimingesne anam sviete 
daug kartu negu buvo ant že
mes. Amžina atsilsi jos dusziai 
buvo tai gera milema ponia; 
jauna dvideszimtam mete am
žiaus savo givenimo mirusi 
motina. Matau esi, tamista la
bai žingeidus ir nori žinot pla 
cziau givenima, ypacz prie 
žasti jos prieszlaikines mirties, 
O, sakau kad tai buvo* paveiz 
da doribes visoj aplinkinėj, 
priegtam pažįstama isz pa
togumo ir gerumo, o todėl 
nieks negal jos blogai paminėt 
kaip ir asz galiu be inžeidimo 
givenaneziu jos giminiu papa
sakot szi-ta.

— Bet kaip vadinosi, kas 
ji bupo?

— Jeigu jos viras paliko 
tai slaptibeje ir neparaeze to ne 
ant antkapio ir asz slaptibes 
negaliu iszduoti. Paminklas be 
antraszo stovi jau nuo keliu 
metu ant kapo, o antraszas dar 
nepadėtas, turi but tame kokia 
svarbi priežastis. Gal dtlei ne
laimingos runszies veliones 
pasimirimo, grafas nenorėjo 
padėt savo pravardes ant ant
kapio — bet asz nežinau ga
na kad slaptibe reikia guo- 
dot.

— Beje, kaip tai nelaimin
ga runszis mirties gal but? 
Mirszta visi žmones vienokiai 
tik priežastis mirties esti viso 
kiaropos. Savo neaiezkiais už 
minimais žadini, tamsta, mani 
je dideli žingeidumą. Matau 
dalikas nesą paslėptas slapty
bėj, žino apie ji visoj apilen- 
kej, žinoma yra ir tau priežastis 
mirties tos jaunos moteriszkei 
kas mane vien apeina ir nerei
kalauju iszdavimo grafo slap
tibes, kaslink nepadejimo ant

paminklo antraszo. Viliuosiu 
jog tamsta busi malonus pasi
dalint ta žinia su praszalkteziu. 
Taigi kokia mirtim mirė ta 
milima kaip sakai nuo)visu 
ypata ?

Senas žmogus apsižiūrėjo at 
siduso ir tarė:

— Prigėrė Nevežiuje, ku
ris ana-kur putodamas teka 
Prigėrė ir tai drauge su....

— Su savo kūdikiu?
— Ne! tik su savo tarnaite 

kuri buvo mano dukteria; 
sztai-va jos kapas szale po 
nios. Pastacziau jai ezita m- 
dini križiu kaipo paminklą.

Ir doram tėvui pradėjo rie
dėt isz akiu aszaros, o asz sto
vėdamas prie kapu “prigeru 
siu”, sujudintas gailestim tėvo 
nenoroms nuėmiau nuo galvos 
skribele ir nusiuncziau drauge 
su seneliu savo atsidusejima 
danguosna.

Senelis tilejo, asz po valan
dai pradėjau praszit.

— Papasakok man tėvai 
apie ta nelaiminga atsitikima 
papasakok nuo pradžios iki ga 
lui, busiu labai dėkingas usz 
akivos žinos suteikimą.

— Nūs pat pradžios? — 
O, reiktu labai ilgai pasakot 
nes pereit visa givenima mano 
jaunos ponios. Bet idant žino- 
tumiai ponas geriau, nors 
trumpai papasakosiu. Sztai bu 
dama szeeziu ar septiniu metu 
senumo mergaite, besibovida- 
ma savo tėvo sode ant kranto 
Nevėžio, inpuole in upe ir gal 
butu prigerus, bet atsitiko kad 
isz vandene iezejo labai graži 
ruealka, balta kaip sniegas su 
kareliniu vainiku ant galvos 
ir mergaite iszkele ant kranto 
o glausdama prie savo nuogos 
krutinės, tariusi jai:

— Zosite, asz esmių Ųndi- 
neszios upes ir mėgstu laikit 
sivo kr'szpoliuose polociuse 
tokias gražias kaip tu merge 
les; jau nuo seniai dabojau ta
ve ir tikojau; dabar tunu tave 
ir nueineszt galiu.

Zosite pradėjo verkt ir pra 
szit Undines, idant paliktu ja 
ant žemes nes mama mirs isz 
gailesties. Malda Zositesjuju 
dino Undine ir ji paliko ja ant 
kranto tardama:

— Gerai, paliksiu, tave ant 
žemes: bet tu ateisi manip pa
ti, tada jau niekad nesiskirsim 
Reikalausi mano pagelbos asz 
tau ja suteiksiu ir busi laimiu 
ga-

Undine pasodino Zosite ant 
kranto Ntįvežio, ant minksz- 
tos vejeles tarpe kvapsningu 
žiedu, kurie apsvaigino Zosite 
ir ji užmigo gardžiai, ir mes 
ja radome ramiai mieganczia, 
bet szlapinouse drabužiose.

Botam ji pati mums apsakė 
ta savo atsitikima su, Undine, 
o mes visi netikėjome, negale 
darni to pripažint usz teisibe, 
negut usz sapna mergaites pa 
laikėme. Nes ir kas tike,u in 
tokius dalinus, kaipo in tikri- 
be.

Galiaus Zose turėjo sziltine 
kaip tikrino gidintojas ir liepė 
leist dieles paausiuos ka ir pa- 
darita. Zose pasveiko, bet nuo 
to laiko nekente vandens Ne 
vėžio ir szalinosi nuo jo. Ma
tomai buvo in ji in puolus, ka 
pati krinejo szlapi jos drabu 
žiai, bet nieke sau iszaiezkint 
to negalėjo, kaip ji iszsigelbe 
jo isz vandens ir kas apdėjo 
ja tais žiedais kokie musu sza- 
lise nežidi?

In kelis metus potam moti
na Zosės pasimirė ir ji pati sa 
ve auklėjo apgloboj tėvo, la
bai doraus žmogaus, kurie ne 
tik buvo pilna burna ponu, 
bet mokintu viru savo dukte
riai norėjo duot teipgi atsakau 
ti mokslą ir nesigailejoe pinin
go ant guvernantku ir mokito- 
ju. Gana kad muspanaite de- 
szimtam mete savo amžians jau 
buvo garbinama kaipo stebuk
lingos gražibee, isz minties ir 
gerumo mergaite..

Kaiministeje giveno jaunas 
bajoras, teip gražus ir mielas 
kaipi kad aniuolas, bet biski 
auklėjimas per moteriszke isz- 
tvirkintas buvo.

(Tolaus bus).
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Darbininku
parsidavimas.

Niekas eaves taip pigiai ne
parduoda, kaip neapsiezvietu 
lis darbininkas darbdaviui fa
brikantui O tu neapsiszvie 
tue'iji darbininku daugiau 
s ai yra mu-u broliu lietuviu, 
'i-a jie mažai t- ski to laik 
ra »c-.iua. mažai -Z''l c-i asi 
Už tai latviai, musu tam.'Uo. 

s darbininku* pajuokdami.

ea, kad neap-i-zvu-t ihih dar 
biuinkas tik lt verta. ‘‘l-lszio’ 
vadinti 
mokas—
kauto auko

N'-api Hzvi--t-- darb 
tai vergas, tai fahri

Kuomet žmogus atveža ka- 
nors ant turgavietes parduoti, 
vis-gi jis žino savo prekes kai 
na ir nore ta preke butu visai 
be jokios vertes, vienog jis 
neatiduos jos veltui; geriau 
jis už miesto iezvežes iszvers ja 
in patvori.

Linksminkimės padainuosiu. 
Moteriukes palmk-my-iu, 

Katros per Adventus g rk-z- 
n»jo, 

Al ežio ka- d en j -zkojo 
Dd jus Kxbdo- Ot-ap-jua, 

Apie ižganyma neejna, 
Tik tiek, jog daugiau ižger 

syte,
Apie Kalėdas neapmislin-yte;

Pasislepia gerete, 
Per dieneles szumijote, 

Ant szventes grineziu neap- 
valete, 

Mat ant to nepaisėte.
'L inksminkymes” del jus 

apejna,
O jagu kiti in bažnycze ejna, 

Tai da iezjuokete, 
Ir v saip plovojete.

Jums Kalėdos nieko ne ženk
lina,

Ba per Adventus priužete 
gana, 

Dabar tik užvirezinsite, 
Ir žmonim pasirodysite.

Kaip kiaulukes apsiterezus, 
Per dienas vaikszcziojote pa

sigėrus, 
Poterėliu nekalbėjote, 
Nes girtos negalėjote.

Vargszai jus maži valkelei, 
Augate kaip koke laukinei.
Apie taja ezvente mažai ži

note,
nuo savo mamužes negir

dėjote.
Kaip užaugsyte, 
Protą gausite,

Tada dažinosite, 
Tėveliams padekavosite,

Už toki auginimą, 
Apie tikybe ir apszvietima, 

Rugosyte, jog tėvai neiszmo- 
kino, 

Apie tajemnycze Užgymimo. 
Gal nors jus dukriukes žinote, 

Gal Linkeminkymes pagie- 
dosyte ?

O ne. apie tai nežinote, 
Veluk "Everi body's duing it’ 

dainuosyte!
Tai kaip žalablekei ižgirs, 

Polanderkas pagirs, 
Stinkerkoms nepavadins, 

Cziugumo užfandys.
E, jus apterszkulnes, 

Neatstojate ne piemenes, 
Da reiketu kiaules ganit, 
Kad mergų stoną ingyt.

Nuo mameles mokynates gir- 
tuoklaut,

Nuo plyklupiu plaukszt, 
Jumsszvente neapejna, 

Tik žiūrit ar Džimas atejna.
Kad penktuką ant grumo 

duos,
Ar dinerke alaus užtrituos, 
Tokia tai ezvente del tavęs, 
Jagu kas atejas ka primes. 
Už viską mamele atsakysi, 
Kaip priesz Dievuli stosi.

Oj randasi, kaip dukrele tave
• pesz,

O po smert kipszas duslia 
nesz!

O nesz džievaž, 
Ba tai sakau asz,

Ir pati apie tai žinau, 
Labai gerai.

Jog:
Smerties, sūdo ir peklos : 

iszsisaugosi, 
Ir ta dzievaž gausi,

O jagu nepasiprovinsi, 
Pekloje kitaip dainuosi. 
Nevelinu to ne vienai, 

Ne Merei ne Ehai, 
Ba asz pati karta sapnavau, 

Ir grąžei pekla maeziau: 
Kaip velniukai szokinejo, 
Apie girtuokles tupinėjo, 

Szeudien baiku atsinorejau, 
Ir girtuokliaut iszsižadejau.
Girtavimas labai ne gerai, 

Tai ir bus viskas— gudbai.

Ba

Visai kitaip prekiauja sa
vimi, savo brangiausiu turtu— 
sveikata, neapsiszvietes dar
bininkas. Kuomet fabrikantas 
neapszvietusi darbininką pa- 
szaukia iez gatves prie darbo 
ir liepia kinkytis in ratus ir 
vežioti akmenis, tamsusis dar
bininkas su nusižeminimu ir 
tyla, ima ir ins.kinko in tuos 
ratus, ir traukia juos isz visu 
savo spėkų, visai neklausda
mas, kiek už ta taip sunku 
darba, fabrikantas jam mo
kes. O tik subatoje, gavės ke 
lis rublius, rokuoja sau, po 
kiek jam iszeina ant dienos. 
Ir vis dar jie ne klausia, kiek 
jam fabrikantas moka in die
na už jo sveikatos eikvojimą, 
už ta jo brangiausiąjį sziame 
pasaulyje tuita....

Publikines mokslaines New Yorke ant oro del 
 serganeziu vaiku ant džiovos.

Apliyhi.rini pardaviaej.nli Severos Gyduoles, 1^ 
duoda žmonėms kalendorių 1913 metams dykai.
Pasiimk viena, gausite dykai nog aptiekoriaus. Jį

4=
Jaigi

ju gavai szalti ar grypa — , Ao
Jaigu slogos ar irmede pradeda tave kankinti žį 
visu pirmiausia privalote vartuoti

Severos Pastiles
>,nog Perszalimo ir Gripo

(Severas Cold and Grip Tablets) Preke 25c

ne-

Introligatorne.
AFDIBBTUVIt UIBU.

Ajėli rba senos maldaknyges istorini 
natos ir laikra-zczei, kaipo tai:

Linksma Valanda, Dilgeles, 
Dagis Draugas, Tėvynė ir L L 
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito ai 
ekspreso klastos. Adresas:

Lithuanian Bindery*
>14 W. Spraca. Hahimy City,

u
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Tokiu budu fabrikantas ne- 
apsiszvietueiam darbininkui 
gali mokėti pagal savo noro; 
gali net ir visai nieko nemo
kėti, nes darbininkas per savo 
tamsuma nieko ne praeze už 
savo darba. O fabrikantui ki
ta eanvaite vėl bus kitas toksai 
tamsuolis darbininkas, kure 
nieko ne prasz'-s ir neeusilygee, 
imsis fabrikantui veltui dirbti 
ir eikvoti savo brangia svei
kata. Kas kita— apsiszvietu- 
sis darbininkas. Kuomet jin 
pasiszaukia fabrikantas prie 
darbo, jis tuoj apkainuoja dar
ba ir savo sveikata, ir prade
da lygties su fabrikantu, kiek 
j im fabrikantas mokes už ta 
darba? Nesutikes-gi su fabri
kanto pasiūlyta kaina, meta ta 
darba ir eina jieszkoti kitur, 
kur jam apmoka jo sveikatos 
kaina. Bet tamsieji darbinin
kai parsiduoda fabrikantui 
save pusvelcziui, tankiausiai 
numueza kainas ir geriems, 
apszviestiems darbininkams, 
tuomi priverezia juos kartais 
visai pigiai savo sveikata par
duoti. Bet jeigu visi darbiniu 
kai daugiau skaitytu gerus, 
suprantanezius laikraszczius ir 
butu apsiszviete, tuomet jie 
taip neaikvotu fabrikuose sa 
vo sveikatas, pusvelcziui dirb
dami ir kitiems kaina suma 
žindami.

Darbininko sveikata fabri- 
koje nyksta, kaip žibalas lem
poje ir isznykus— jau atgal 
nebegrižta niekados. Be svei- 
kato -gi darbininkas— tai 
daiktas be jokios veiežios.... 
Už tai-gi darbininkai turi sa
vo sveikata taupyti ir jos kai
na žinoti. O kad save pažinti, 
savo sveikatos kaina žinoti ir 
ne duoties niekam saves veltui 
iaznaudoti, bei savo sveikata 
kapitalizmui aukoti, reikia 
szviesties, reikia skaityti laik
raszczius ir knygas, dalyvauti 
draugijose ir t. t. Bet kokius 
laikraszczius skaityti?

Skaitykit geriausi dabarti
niu laiku apsiezvietimui laik- 
raszti “Saule,” Tas tai tik 
vienintelis laikrasztis, kure 
gali pakelti ir musu lietuviu 
darbininkus lygiai kitataueziu 
darbininkams ir ne beleisti ju 
sveikata darbdaviams veltui 
aukoti, ir kitiems darba truk
dyti!....

Už tai-gi skaitykite ir szvies 
kites!!! Tautietis.

Numalszinimui inkyraus kosulio, 
palengvinimui gerkles slogose ar krupę, 
nuraminimui suskaudintu plaucziu, ir 
iszvengimui rūstesnių ligų imkite

^Severos Balsama Plaucziams
(Severas Balsam for the Lunge) Preke 25 ir 50c

Szitie du vaistai padaro puiku sudėjimą gydymui « 
Aį&v ligų, atsitinkaneziu daugiausiai sziuoju meto laiku.4- - - - - - - . t
oc Jai juso organizmas nusilpnejes del nusiszal- 
At dimo, del gripos ar kokios kitos ligos, elgkisk»?
J* sziteip, kaip elgiasi tukstaneziu iszmintingu

gflL žmonių, imkite gSj#

^Severos Skilvio Biteri4 (l Jis tuojaus suteikia no: 
fesh Yra taip pat duodamas

Severas Stomach Bitters) Preke $1.

Jis tuojaus suteikia norą valgyt ir senaji veika 
s no nevirszkinimo, riaugt#* 

sėjimo, dispepsijos, viduriu užkietėjimo ir _ 
gelt-liges. Būtinai pamėgink viena bonkele.

—-............................... t$Severos gyduoles gausite aptiekose ir pas 
sztorninkus kurie pardavinėja gyduoles. 
Neimkite kitokiu. Daktariszka rodą per 
paczta siuiiczianie dykai. Raszykite pas

W. F. Severą Co. " YU
KORKINI GALAIS80( CIGARBTAI

Gerumo, kuris užganadina kritiszkiausia rūkytoja. 
Padaryta yra isz geriausiu maiszacziu Turkiszko 
Tabako, ■ linkimo visiems rūkytojams.

STEBĖTINOS
SAT1NOS DOVANOS

Susidedanti isz puiku satinos 
paveikslai Karalienu, Indijonu 
Karunu ir 1.1. randasi kožnam 
baksuke

Cigaretuoae

10 už 5c.
Parduoda V’isi Preke jai.

Pirk deže, ji tave pertikris. 
Satino paukszcziai ir gėlės padaro 
gražius paveikslus.

P. LORILLARD CO.

UNION NATIONALBANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. Vaisi. Randas te i i musu banke sudėtu piningu.

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

HARRISON BALL, Prezidentas. 9-ad. ryte lig 3 popiet
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. Subatomis 9 lig 12-sd.
W. H. KOHLER, Karieritu.
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Suimta Baidikla.
Į “Atvažiuok tamieta kogi e - 

oeiaoee Jonukas labai -serga,
I bijau idant ne gautu aumaiszi- 

ma proto.”
Toki tai telegrama aplan

kiau no ponios Or.... naszlea 
" po mano geram prieteliui, ku- 
‘ ris savo testamente mane pas

kirs apekunu ant savo vienati
nio sūnelio.

In adina po aplaikime tele- 
gramo, jau radausi trukije 
Ant stacijos K. lauke ant ma
nes arklej, in lajka adinos po 
gtnarkej kelionėj, radausi veli- 
bam lajke dvare.

Pone Or. usztikau vargin
gam padėjime, apeiliejusia 
aezarom. Apsakė man daug 
navatnu atsitikimui. Jonukas 
da ne buvo nuvejes ant atsil- 
sio ir atėjo pas mane idant pa- 
aisvejkint.

Kada atėjo in pakaju, ne 
galėjau pažint to vajkiuko 
kuris kitados buvo tokie links
mas ir svejkae vaikas. Dabar 
buvo visas ižbales iždžiuves o 
akutes nepaprastai žibėjo. Isz- 
tikro iszrode ant paikszo.

Pasisveikino su manim link
smai.

— Kaip asz džiaugiuosiu 
jog ponas pribuvo — paszau- 
ke, gal ponas isz dvaro taja 
baisia bajdikla, kurios asz teip 
bijau! Toke baisi....

— Koke baidikla? ko tu 
bijei, Jonuti? — klausiau jojo 
glostindamas jojo ilgus plauke 
liūs.

— Atejna kas nakt — kal
bėjo karsztije vaikiukas — ir 
žiuri per mano langa miegetu- 
bee. Visados pabunstu priesz 
atėjima ir ne galiu akiu no jo
sios atitraukt....

— Ejkie Jonuti ir atsigulk 
nesibijok nieko, o rito pamati- 
eim ar nesiduos suimt taja bai
dikla.

Vaikutis atsisveikino su ma
nim ir apsidairė in motina su 
klausimu.

Motinėlė, tegul slūgine gula 
mano miegstubeje. Esmių 
tvirtas, jog vela baidikla atejs 
■šia nakt....

— Niekus kalbi mano vai
keli, tat slūgine gales miegot 
tavo pakajuje.

In trumpa laika ir asz nuei- 
daviau ant atsils o ir ilgai mie
linau apie nelaime kokia at
lankė ponstva Or.... vaikutis 
rodos randasi prie pilno proto 
del kogi mato kokee ten bai- 
diklas, kuriu ne mato, arba 
mieganti tame paežiam paka
juje slūgine, arba kas isz kitu 
žmonių ?

Ant ritojaus nusidaviau in 
miestą, kur giveno gidintojue 
ka gide man ranka. Gidinto- 
jus pripažino, jog vaj kinkas 
ira prie geros sveikatos, nes 
labai kenczentis ant nervu ir 
isz priežasties nuolatines isz- 
gasties gali apsirgt pavojingai.

— Geriauee butu, tarė gi
dintojue, idant vaika iezvežt 
isz kaimo, ba dvare kaip man 
nuduoda dedasi nepaprasti 
daigtai.

Ir ponai Or. tiko ant to, no 
rint ne su noru o kas ketino 
būtie in kėlės dienas ir tai pas 
laptingai.

Taja nakti atsiguliau labai 
velaj, bet vos pradėjau snaust, 
pajudino mane bajsus riksmas.

Greitai užmecziau savo dra
panas ir nubėgau in ezale isz 
kur girdėjau riksmą. Durie 
man atidarė slūgine no mieg 
stubes Jonuko, vaika radau 
bajsiam padėjime Sėdėjo, jisai 
ant savo loveles, visas drebė
damas ir apsiverkęs isz didelio 
ižga.czio.

Kada truputi apimalszino, 
pradėjau jin kvost, kas atsiti
ko?

— Buvo vela czionais, szau 
ke vaikiukas, tasai baisus žmo
gus su juodu veidu ir degan- 
cziom akimis....

— Kur buvo?
. Lange, tenais.... Te
gul ponas paima mane pas sa 
ve, asz czionais ne pasiliksiu.

Paėmiau tada drebanti vaj 
kinka ant rafiku ir nuneszian 
pas save. Pabaiga nakties pe
rėjo tikej.

Isz rito pradėjau savo tiri- 
nejima. No slūgines nieko ne- 
dažinojau. Da ne buvo užmi
gus kada vaikiukas pabudo ir 
riktelėjo, bet ko teip baisei 
persigando, to nežinojo ir nie
ko ne regejo,

Ilga kova už szmoteli žemes.
Mrs. Martin Littleton veda ilga kova prieszais kongres- 

mona Jtfferson Levy kurie yra locnininku Jefferson namo ir 
senoviszku tautiszku kapiniu kurios Littletoniene geidže nuo 
jo paveržti ir atiduoti in rankas rando ant atminties atejteje. 
Toji kova tęsęsi jau keloleka metu be pasekmes.

Po pusricziu nuėjau in pa
kaju Jonuko ir pradėjau savo 
tirinejima. Pakajuje kuriam 
gulėjo nieko tokio ne patemi- 
jau. Atidariau langa ir pare
gėjau ant kraezto terp lapu, 
kurie pasiekinejo lango, kru- 
vute juodu plauku.

Pažiurėjau žemai. Darže se" 
dėjo slūgine ir, kaip nurodė, 
sėdėjo tenais ir mane akivaj 
vaktavo. Kada persitikrino 
jog jaja pateminau, atsitolino 
murmėdamas sau ka toki po- 
nose.

Pastanavijau užlaikit savo 
patemijima slaptibeje.

Pasakiau jog ant ritojaus 
apleisiu dvara.

Ta naktis, kaip supratau 
perejo tikej ir bajdikla nepasi
rodė. Isz rito, po pusricziu, su 
dėjau savo daigtus ir nuvažia
vau ant stacijos. Ant stacijos 
nusistebėjau kada paregėjau 
Jonuką ir slūgine. Ar galėjo 
jie pribut czionais idant persi- 
tikrint ant tikrųjų ar asz isz- 
kelavau?

Idant jaja užtikrint, jog ant 
tikrųjų apleidžiu, nupirkau 
bileta ant stacijos N., bet ant 
pirmos stacijos ir grįžau pekez- 
czes in dvareli Or.

Buvo jau naktis kada ga
vausi namo. Prisiartinau prie 
dvarelo, per nieką ne patemin- 
tas. Ant bokszto iszmusze de- 
szimta adina. Atsisėdau tuo- 
jaus langia Jonuko, krnmuose.

Turėjau keezeniuje užpro- 
vita revolveri kuri pastanavi- 
jau naudot prie pirmutinios 
progos, iszemiau jin isz kisze- 
niaus ir laikiau rankoje.

Vakaras buvo vėsus, drebė
jau nog szalczio. Lajkas bego 
povalej su nekantribe trauke 
kaip žiegorius ant bokszto isz
musze vienuolikta, o potam 
dvilikta. Visame name viesz- 
patavo tikumas. Buvau tvirtu 
jog laukiu ant niek.

Vejas peskleide juodus de
besius isz kuriu pasirodė me
nulis. Pasidarė szviesu kaip 
dienoje.

Pasikėliau, idant isztaisit sa
vo sustingusias kojes ir jau 
ketinau indet in kiszeniu re 
volveri, kad sztai iszgirdau 
krutėjimą lapu. Tuojaus pasi
slėpiau krūmuose ir pradėjau 
akivai temint.

Atsidarė Įauga“, žemiau lan
go Jonuko. Žemiau pakajuj 
ne buvo užimti per nieką ir 
niekas in juos ne inejtinejo.

Kas tokie atidarė langini- 
czes o potam langa. Laukiau 
su revolveriu rankoje. Sztai 
paregėjau ka tokio nepaprasto

Isz lango iszlipo milžinas, 
bajsus pavidalas dideles bez- 
džionkos, in vieta akiu turėjo 
deganczes akis.

Ant tokio regėjimo asz/su- 
augias žmogus ir da su revol
veriu rankoje, turėjau sudre- 
bet. Baidikla stojo ant kranto 
lango ir pradėjo lipt ant lango 
miegstuben Jonuko.

Per kelioleka minutu stovė
jau teip nutirpęs ir ne galė
jau ne pasijudint isz vietos. 
Ant kart visas kraujas mano 
užvirė. Kas do szetoniszkas isz 
mielas? Kas tokis, kuriam 
daug rūpėjo ant ligos ir smer 
ties vajkiuko, iezmislino tokia 
“zetoniezka bajdikla.

Iszejau isz krumu ir tikej 
prisiartinau prie baidiklos 
Baidikla jau ketino gautis ant 
lango miegstubes Jonuko — 
atkiezau revolveri ir ezoviau.

Tikumoje nakties laike da
vėsi girdėt riksmas iszgaeczio 
ir kaukes — baisi baidikla 
puolė prie mano kojų ant kie
tu akmenų.

Iszgirdau baisa atsidaran- 
cziu duriu. Iszbego dvarinej 
tarnaj, iszbudinta szuviu. Ke
lioleka žmonių prisiartino prie 
manės trindami eav akis, nes 
kada paregėjo baidikla atszo- 
ko su didelu persigandimu.

Pasilenkiau prie bajdiklos 
ir nutraukiau no galvos skūra. 
Kaip man davėsi suprast 
priesz taj, tai supratau tuojaus 
jog po taje baise skūra, radosi 
žmogaus galva. Žmogus buvo 
del mus suvis nepažinstamas. 
Liepiau jin nuneszt in dvara 
ir nuimt visa skūra in kuria 
buvo apsirėdęs. Paszauktas 
tuojaus gidintojas, pripažino 
jog jokios pagelbos del nepa- 
žinetamo ne ira, nes puldamas 
žemiu ant akmenų perskele 
sav galva. Nes mano ezuvis 
jin tik lengvai buvo pataikęs. 
■‘Baidikla numirė ant ritojaus 
ne atsikvotejus.

Valdžia su pagelba palicijos 
trumpam laike iszsznipinejo 
visa priežastį. Užmusztas žmo
gus buvo tai tolimas giminaj- 
tis mirusio grafo, ant kurio 
lajke smerties Jonuko, ketino 
perejt in jojo rankas visas tur
tas. In pagialba tam rakaluj 
buvo ir slūgine, kuri gavosi in 
dvara. Or. idant prigialbinet 
tam latrui kuris pasiredineja 
in kaili beždžionkos, tepdamas 
akis su sierka.

Kailis baidiklos da ir lig 
sziandien kabo užrakintas pa
kajuje dvaro, o Jonukas pa- 
svejko isz savo bajmes ir isz- 
augo ant gražaus viruko. Kaip 
kada ant susirinkimu parodo 
del savo draugu kaili ‘‘baidik
los” isz ko vos ne numirė.

F. B.
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TŪKSTANTIS 
NAKTŲ IR VIENA 

ARABISZKOS ISTORIJOS 
Perdėjo Lietuviizkai

D. T. BOCZKAUSKAS.

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

Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus 
mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co. 
Mahanoy City, F.a.

Mintis.
Pasakik keno gi szirdis ju 

neturi!
Kamgi neniukia jos savo 

giesmes?
Kiekvienam bent karta at

skiesti turi,
Priesz duezios akis kninga 

praeities.
Kaipi nuskendusios duezios 

gilmėje,
Guli ten užlietos laiko ban

gomis,
Praeities paveikslai temeta 

omenije, 
Net galiaus iezdila joje suvis

Bet tekant laikui ateina va
landa,

Kad mislims sužeibavus 
tamsa apsiezvieczia.

Tad duszioj ant kart mintis 
nubunda!....

Ir kokia žmogs atmaina du- 
szioje pajauczia!

Sztai mintis priesz jo du- 
szios akie,

— Praeities paveikslus sta
to sz viešo je,

O ezirdis kaipi kad kalbas 
su mielinais,

Kas buvo seniai praeito j va
landoje ....

Nekarta mintie nubudimus 
didžiausius, 

lezblaszko ir nuramina du- 
szia nevieno,

O szirdis skausmus ir jaus
mus karcziausius,

Mintie praeities in ealdibe 
permaino.

Nekarta, dvasia, nusimini 
Imu numarinta,

Mintie prie naujo givenimo 
gražina,

Sukuria ugni seniai krūtinėj 
iezgesinta,

Iszszaldintus vilties jausmus 
atszildina.

O kasgi ju neturi — sakit!
Kaegi bent karta praeities 

savo,
Kningos nepažvelgs? — Tik 

apsvarstikit,
Ar neteisingi ezie tvirtini

mai mano ?
Senis tėvas skaito metu ei- 

liae,
Ant lakezto givenimo vai

riai margo.
Raszitas rupescziais bei er

geliais,
Laimėms, džiaugsmu, bei 

juoduliu vargo.
Motina mini kiekviena va

landėlė,
Isz praeita givenimo savo 

vaikeliu,
Kaip auklėdama sūneli, be' 

dukrele,
Kiek del ju labo nemiegoju 

si naktelių,
Kiekgi privargo besirūpin

dama,
Ateitim savo milimuju vai

keliu,
Arba kaip tai džiaugės be

svajodama,
Apie ateimokejima jai jos 

geru vaikeliu.
Vaikai gi atskirti nuo mie

los teviezkee,
Givendami toli kur nuo sa

vo teveliu,

Mini praeitas dienas kudi 
kistes,

Kuomet givene tarp broliu 
ir seselių,

Ah, kaipgi linksma jiems 
buvo giventi!....

Nebereikalavo ritojumi ru- 
pinties.

Kadangi ne jiems turėjo rū
pėti,

Kuom reikes deveties, kuo
mi maitinties

Ramus giveno kaip orinis 
pauksztelis,

Jauslioje globoj’ tėvo ir mo
tinėlės,

Kaipgi tai sziltas gimtines 
lizdelis!

Givenant būreli savos szei- 
mineles!

Mergele visu savo svajonių 
žiedus,

In viena vainiką atmincziu 
pina,

Atmindama moters pamo
kinimu žodžius,

Mintimis redo savo pasielgi
mą.

Jaunikaitis minedams did vi
riu, garbinga praeiti,

Bejieszko tikslo givenimui 
savo

Kadangi ir jie trokszta ka 
nuveikti,

Del labo kitu, bei del gar- 
b es savo.

O tauta?....
Tauta prismaugta mintis at

gaivina,
Mintis gi gimdo jogos vado

vus.
Mintis tautiszka dvasia su 

tvirtina.
Kad sūnūs seka garbingus 

tėvus.
O, kad mus’ tauta mintis 

brangintu,
Tevine neturėtu neieztikimu 

sunu,
Jei visi jos sūnūs boczius at

mintu,
Nebutu tarpe mus visai iž- 

gamų,
Paklausk pats saves ar esi 

vertas,
Vadintis sunumi tu garbiu 

tėvu,
Ar esi tu jau Lietuvos vai 

kas
Ar daug tavije teira isz tu 

jausmu,
Kurie sentėviu dusziose bu 

vo,
Kuriuos iszreikszdavo ne 

žodžiu, bet darbais,
Del kuriu reikalui esant no

ringai žuvo,
Del kuriu niekino skaus

mais ir vargais,
Nemilim mes Tevines teip, 

kaip ja milejo.
Musu sentėviai, jos sūnūs 

garbingi,
Kurie del jos labo givasties 

nesigailėjo,
Jei nore ja skriaust prieszai 

galingi,

LINKSMA VALANDA
Surink mas Lietuviszkos Literatūros 

Užeina Viena’Karta Ant Meneįio.

6jxl0 colio dydumo, Knygos formato.

PRENUM ERATA K ASZTDOJ E: 
fiuvIenltuOKC Vatetljnose ... gl.oo 
Europoje, Auatralljol, Anglijo! Irt. SI.50 
Del pilnai užmokėjusi skaltltoju SALLES 
tik 50c. ant viso meto.

W. D. BOCZKOWSKI-CO.
MAHANOY.CITY, PA.

Myli krikszczionybe ir musztyne.
Antanas Drexel Biddle isz Filadelfijos, milijonieris, ne 

tik ka mokyna vaikus kas nedelia krikszczionybes nes ir 
musztis ant kumszcziv. Kaip pats tvirtina, mokslas tikėjimo 
be pasilinksminimo yra nesmagus. Drexel stovi po kairia.

KUR BUNA
Mano szvogeris Antanas Petrana- 

viczus paeina isz Kauno gub., Pane* 
vėžio pav., Rozalimo volos., tariu 
svarba reikalą jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso.

G. Jeszkauckas.
2726 E. Madison St.

(gOT °T) Philadelphia, Pa.

Mano pati Barbora Mačiuliene po 
tėvais Grubluke apie 5 pėdu 4 coliu 
augszczio digto sudėjimo, balto vei 
do, tamsei geltonu plauku, paeina isz 
Kauno gub , Raseinių pav., Tanenu 
para., 10 d. Novemberio iszvaževo 
paimdama su savim visa mano turtą 
palikdama man du mažus vaikus vie
nas 4 m, kita 3 meta amžiaus, girdė
jau kad iszvaževo in Philadelphija 
jeigu kas duos žine apie jaja busiu 
labai dėkingas daneszkite ant szio 
adreso: (g()I ‘Oi)

Tz. Macziulis
Iselin. Pa

Mano brolis Franas Stankeviczius 
paeina isz Falkunu kaimo, Meresla- 
vo arba Slabados para., pirmiau gy
veno Du Bois Pa, keli metai kaip 
amerike, jis pats ar kas kitas praszau 
duot žine ant adreso: (30T <ol)

V. Stankeviczius
735 W. Long avė. Du Bois, Pa

Mano vyras Simanas Mikalauskas 
3 metai adgal gyveno Morgantone, 
iszejo pedes ir daugiau negryžo neži
nau ar jis numiręs ar gyvas, paeina 
isz Suvalkų gub,, Mariampoles pav.. 
Prienų para., jis pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso:

(831 '°l)
K. Mikalauckiene

246 Fondry St, tW. Pittston Pa.

Vincentas Stan:slovas, ir Petras 
Kukui, visi 3 paeina isz Kauno 
gub., Panevėžio pav., Kundrocziu 
kaimo, teipgi ir Jonas Baltruszaitis 
paeina isz Kauno gub , Raseinių 
pav., jie pats ar kas kitas praszau 
daot žine ant adreso:
J. A. Benulis
Box 136 E. Pittsburgh Pa.

Mano brolis Jonas Janeckas pa
eina isz Suvaiką gub., Kalvarijos 
pav., Kriokialaukio para., Ogininku 
kaimo, 4 m. adgal gyveno W. Vir
ginijoj, o dabar nežinau kur jis pats 
ar kas kitas praszau duotu žine ant 
adreso: (gOT -o,)

Ąnt. Janeckas
144 Muskegan avė.

Grand Rapids Mich.

M szvog eris Stasis Senkus 
priesz 20 m. gyveno Gilbertone isz 
tenai iszvaževo in Springfield, Ill. o 
dabar nežinau kur jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:

A. J. Keydoszius.
202 Troy St. Dayton, Ohio.

Mano tikras brolis Antanas Tuni- 
la, pirmiau gyveno Shenandoah, Pa. 
apie 15 metu Amerike, du metai ad. 
galios gyveno Illinojaus Steite da
bar nežine kur. Jisai paeina isz Su
valkų gub., Kalvarijos pav., Simno 
gmino, Kaimo Kaleminku, Simino 
parapijos. Tegul jis pats ar kas ki
tas duoda žine ant adreso:

Wm. Tunila.
210 E. Raepberry Al. 

Shenandoah, Pa.

Mano dede Jonas Czernauckas 
apie 16 m. kaip Amerikia paeina isz 
Suvalkų gub., Mariampoles pav., 
Gudeliu gmino, turiu svarbu reikalą 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso.

J. A. Duba.
2409 S. Hoyne St, Chicago Ill.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas

638 Penn Ave. 
Pittsburgh, Pa.

Dr. Kolcr carsinasi savo tikra pravarde ir turi 
,avo paveikslą Siame laikraštyje. Dr. Koler yra 
rimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Kolcr prakti
kavo visuose Varšuvos ligonbučiuosc, o paskuti 
■dais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buve 
igonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik prr 
vatiškas lisas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išlydau vartodamas gyduole 606, dide 
Ij išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnojt 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir ncatsikar- 
;os tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus 
Jžkrėsi savo liga.

Ncnaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū 
Jais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPEK' 
ir kt. Išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigu 
sugrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei 
nančias iš SAUŽAGySTES prašalinu j 18 dienas 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtini 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo k? 
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydą 
j 30 minutę be operacijos.

POSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randa 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinim. 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženk 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgyda 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus. Šunvotes, peraug. 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kiu 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauj 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik pe: 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 vakar 
Pėdnyčiomis iki 5 popiet Ncdėliomls iki J. 

popiet Ateikit tuojaus.

Reikalaujant Armonikų 
Koncertinkų ar kitokiu 
muzikališkų instrumentų

Pakol kur pirksit, pirm; 
F parašykite man, aš prisiv 

siu Jums savo Katalogą, 
kurio matysite jog prie m; 
nęs galima gauti visoki: 
pulkiausios Vokiškas b 
Itališkas Armonikas už ž 
mesnę kaina negu kur kitai

Rašyk šendi man, pridedama už 2c., markę i 
savo adreeą o gausi mano Katalogą dovanai. Ac

N. J. Damijonaitis, 
812 W. 33rd St., CHICAGO, ILL.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze

New York. N. Y Teletonae: Worth 2822.
Kas reikalauna teisingo >
patarnavimo ir nori idant 
Jo reikalai liktu greit, JI 
atlikti tegal atsiszaaki in

Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra moša kaucija sudėta in 
Pinigas sianozime in Kraja kao greicziaasei. (rediazka kasė. 
Pinigas visa kraszta iszmainome pagal karu.
Pinigas priimama ant procento ir lazduodama ant pareikalavimo.^
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivių visu Linijų In ir lu 

Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraja pastarajame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su 

paliadyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.

—: Del vygados Taatieozlu laikome atydaryta
Subataje iki 8 ad. vakare. Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti 
jog pas mus visas minėtus reikalas greicziaasei, teisingiaasei. Ir 
pigiausei galite atlikti.

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

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo Ilgų melų prityrimu Išrado daugybę specijališkų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių Ilgas.
Tarpe kitų nptlekos sandėlyje sukrautos Ir gaunamos sekančios gyduolės: s

Specijali?>ka tikrai lietuviška Trojanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir 1.1., kokios 

tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.

Kraujo Valytojas ...................  $1.00
Gyvasties Balsamas.................75o
Nervų Stiprintojas...........50c ir $1.00
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir$1.00 
Nuo kosulio..................... 25c. ir 50c
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. ir 50o 
Skilvinės proŠkn” ....................$1.00
Pigulkos del l< ?................ 25c
Nuo galvos s k: no .............. 25c
Nuo kojų nuos .... 10c. ir 25c
Nuo dantų gėli. .................. 10c
Nuo peršalimo ..................25c
Plaukų stiprinto .... 25c. ir 50c
Linimentas arba -elleris .... 25c 
Anatharynas ploviniai................ 25o
Nuo kirmėlių...............................25c

Del išvarymo soliterio...........$3.00
Del lytiškų ligų 50c. ir $1.00 
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir$1.00 
Nuo kojų prakaitavimo.......... 25o
Gydanti mostis........................ 50o
Antiseptiškas muilas...............25o
Antiseptiška mostis.................25o
Nuo dusulio.............................50c
Proškos del dantų .................. 25c
Nuo kosulio del vaikų........... 25c
Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25c 
Nuo viduriavimo..................... 25o
Kraujo Stiprintojas.................. 50c
Gumbo Lašai............ 50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo.................  50c
Blakių Naikintojas................ 10c
Karpų Naikintojas................. 10c

,75-y* Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais. “^£2 
Krcipiantieinstems per laiškas nrba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 

paturimus kiekvienoje Ilgoje.
Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 

atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA _

INCAS J. DAUNORąJP^
APTIEKORIUS

229 Bedford Ave. . Brooklyn, N. Y.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK 
—LAIVAKORCZIU SKYRIU3- 

P. ¥• OBItCUNAS IR KOMPANIA
Cor. 12-th. & Carson St., S.8. Pittsburg, Pa.

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
Banka su Kapitalu §75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie §150,000.00.

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greiezianse ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
dimo Provu kancelarija po vadovyste K.Va raszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Doviernastis ir visokius Dokumentus sutinkanezius 
au tiesomis Russijos.

s

Tu mane
Iszgelbejai! Į

KAIP VISOKĮ daktarai, profesoriai ir j 

JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTI! |
Teip rašo žmonės, išgydyti nuo visokių ligų. *

GARBINGAS DAKTAREI Širdingai dėkovoju už labai geras liekaretas Ir išgydymą A 
mano moteries. Dabar parašau visą teisybę: iki 35 m. amžiaus gyvenau su savo pačiute w 
Varšuvoje, bet JI per kiauras dienus nuolatos sirgo, uet lovoj gulėdama. _ Kad Išgydyti krei- V 
plausi prie Profesoriaus Dr. Baranauskio, Varšuvoj. Ištyrinėjęs užrašė vaistus ir pasakė, L 
kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau nusidaviau prie Dr. Grudzinskio ir teipat prie patois 5 
Ordinatoriaus Szventos Dvnsės ligonbučio Dr Krukowskio. kurie ištyrę ilgu pasakė kaip Ir | 
Profesorius, kad migrena neišgydoma. Amerikoje apart kitų buvau pas Dr. Rubln; nors A 
užrašė llekarstas. bet pasakė, berelkalo kaštuotis, nes liga neišgydoma. Vienok ir po to * 
troškau, kad savo miela pačlulę nors ant senatvės Išgydyčlau. Ir štai 1012 metai yra dideliu ■ 
mums skarbu. kaip Iš dangaus. Kaip visas svietas stovi, tai atsirado vienatinis Daktaras, Jį 
Phil. M. Klinikoj, kuris Išgydė mano pnčlnlę kaip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai 
galiu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveika, išgydyta Ir dėkavojame už sutelkta gerą A 
sveikata. A

Ant. Zarzyckis su Motere ir Dukrele, 133 High St , Now Britain, Conn. v
AŠ FRANK POŠKA, dėkavodamas danošu. kad skaudėjimą nuo romatlzmo sąnariuose, L 

rankose, teip-pat mėšlungio ir nervų ilgę Išgydėt. kame kankino mane per 18 mėnesių. Du- g 
bar jaučiuosi visai sveikas nito Jųsų Itekarstų ir persitikrings, kad esi labai geras daktaras; g 
ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas išgydo. T

Su pasveikinimu Mr. Frank Poška, Bos 4, Farley, Moss.
GUODOT1NAS DAKTAREI Apturėjau liekarstas, kurias bevartojant nustojo skaudėj!- ■ 

mos krutinės, kosulis ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamistai laimės.
Su guodonr P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave , Chicago, Ill. *

Dideles daugybės padėkavonl ateina kasdiena, tik del mažumo vietos negalima 1 
sutalpinti, nors Ir prašo. KAIP KITI NEĮSTENGĖ, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE Į 

ir tuos išgydė.
KAM sirgt ir vargintis, kad klinikas ir tave gali šgydyti, tik S 

ATSIŠAUK ASABIŠKAI, arba ItetuvISkal parašant kas kenkia, nelauk Ilgiau. J
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie f 

tai tikrai galima tikėt. •
GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTŲ kaip KLINIKA negalite rast. KAD JAU- J 

TIESI kokį nors nesveikumų, bei liga vargina Ir tikrai nori būti sveikas, tad kad ' 
Kllniko Daktaras spcclallškai pripažins, kad tave gali'Išgydyti, tad gali tikėti, jog aptu- * 
rėsl nuo Profesionališko Daktaro gydymų Ir pritaikytas, speciallškal sutaisytas liekarstas, f 
kurios kaip tūkstančius jau paliuosavo teip Ir tave gali pallnosuoti nuo ligos jungo, šviežiai 
užpuolusių arba Ir užsenčtų visokių Ilgų, teipat nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų | 
ir nesveikų nervų, skaudėjimo ir svaigimo galvos, nedlrblmo ir užkietėjimo vidurių. Nuo B 
saužagystės sėklos nubčgitno, nerimastingumo abclno Ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo ■ 
strėnose, kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepliavimo—bronchitis, visokių slo- L 
gų, Inkstų Ir užsikrečiamų poslapių Ilgų Ir kitų, kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi- ąt 
sus Išgydomas ligas, BE PEILIO, BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI,

Visada reikia adresuoti teip: U

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

Valandos: Nuo 10 Iki 4 plot. Nedėliojo nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. IrPėt nuo 6-8. F

Šitas apgarsinimas Ir padėkavonės teisingos. Klinikai galit tikėt.

Ronoięo«oięoRoięoaęoRoięoięoRo»ęoRORoRouoROKORORoięoRORORonojj

W. RYNKEWICZIUS
233-235 W. CENTRE ST- 

MAHANOY CITY, PA.
----- O—

Notariuszas,Didžiause Lie**' .szka 
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
ir Siuntimo Piningu in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mv.s siuntė apie tai geria žino- IszduodaDostovierne 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Draugyscziu
pristatau puikeskzarfas, juostas, kepures karinas, špilkas ir 1.1. 
Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu, Piningus irt.t., raszykite 
pas mane o aplaikysite teisinga atsakymas.
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DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

5,000 Dovanos!
Jago kas darodys, kad szl- 

tas apgarsinimas yru 
apgavysta!

Ant pardavimo

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

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

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

galesites persitikrinti kaip pigiai galėsite 
Viską pirkti.

DVKSI/riMin7IA 233-235 W. CENTRE ULICZEK T NKtWIuZIA MAHANOY CITY.

Žinios Vietines. SHENANDOAH, PA.

— Tik penkios dienos lig 
Kalėdų,

— Neužmirszkyte suszelpt 
vargingesnius už save.

— Rytoj prasideda žiema 
yra tai meto trumpiausia die
na, po tam dienos jau darosi 
ilgesnes.

— Aplikacijų ant laisnu 
del szinkavimo likos paduota 
in Pottsvilles suda 1285 — 
trisdeszimts mažiau, ne kaip 
praejta meta. Nauju randasi 
30.

— Rytoj bus Redingo ka
sikiu pede. turėsime linksmas 
kalėdas.

— Ana diena draugas rimo- 
riaus Urbaneko isztrauke jam 
kelis plaukus isz ueu. Urbane- 
kas teip pasigailėjo savo usu, 
jog apskundė dranga pas 
skvajeri už ka turėjo užmokė
ti 15 doleriu už padaryta ble- 
de.

— Ona Ražanskiute 13 me
tu mergaite, kuriuos niekas ne 
gali priverst prie pataisos, li
kos nusiunsta in pataisos narna 
Yra tai užsikietejus nedorybe- 
šia mergaite ir vargei ar kada 
pasitaisys.

— p. B. Ragažinskas aplai- 
ke puikiu dideliu kalendorių 
kurios iszdalins savo kostume- 
riams. Jisai teip gi pargabeno 
visokiu puiku gėrimu ant 
szveneziu ir pas ji gausite ge- 
raus pikrti negu kitur.

— Kalendom panedelije. 
Nesziotojai “Saules” atšilau 
kys pas visus skaitytojus su 
dovana Jubilejiniu kalendorių 
o jago kas da neyra atsiligy 
nias už laikraszti, meldžeme 
tuojaus tai padaryt idant pas
kui nerugotumet. Kaip praej- 
tus metus teip ir szimet neuž- 
mirszkite apdovanot vaikus 
teip-gi dovanelia. Jago patis 
nebusyte namie tai 
dovanelia paskirta 
del gaspadiniu kuri 
inteiks. Amerikonai
nesziotojus gausei kas metas, 
tai-gi ir malonus skaitytojai 
“Saules” nepasiliks uszpakali- 
je ir bus ant tiek duosnus ap
dovanot ir saviszkius kurie per 
visa meta atnesza jums lai 
kraszti in namus. Pasirodykit 
prakilniai!

— Juozas Kvietkauskas 48 
metu senumo, kurie radosi 
Schuylkill Haven [pnglaudoje 
del vargszu nuo 1911 mirė to
je priglaudoje. Sesuo velionio 
gyvenante czionais užsiėmė 
laidotuvėms.

— Arti Brownsvilles kokie 
tai rakalai padėjo kelis ezmo- 
tus dinamito ant stritkario ke
lio. Ant gilukio, jog dinami
tas trukdamas padare mažai 
bledes nes daug baimes del pa 
sažeriu. Palicije ir kazokai 
jeezko kaltininku.

— Tula moterele ejdama 
Coal ulieze, apie pueaunakti 
su dukrele (abidvi buvo gerai 
užsitraukė ramybia) krito in 
grabe, jog net raudonas burbu 
las iezezoko. Svetimtauczei 
tuom regėjimu teip pasibjau- 
rino jog užtrenkdami duris 
szauke “tegul guli, dam lit!” 
Puikus pakėlimas lietuviszkos 
tautos Szenadori! Juk tai kas
dieninis atsitikimas czionais.

— Petras Kavalauckas, 19 
metu senumo dreiveris, dir
bantis St. Nicolas kasiklosia, 
likos surastas negyvas gengve- 
je. Kokiu budu mirė, tai da 
neisztiryneta.

— Mt. Carmel teatrine kuo
pa laikys dideli teatra po var
du “Vagis”. Nedėlios vakara 
29 szio menesio, Boczkaucku 
saleje Mahanojuje. Norintieji 
važuot galima nupirkti tikie
tus priesz laika pas Križa- 
naucka 38 E. Center St. In
žanga bus 500 350 ir 250 ( jq)

Nauja stebuklinga mostis 
isz geriausiu maiezimu kuria 
naudoja garsingi daktarai li- 
gonbutese del savo pacijentu. 
Gvartinimas užtvirtintas. Be 
daktaro pagialbos praszalma: 
dydžiauee niežiejima, pa- 
puczkus, nosiui szalti, nuo 
slogos, gerkles skausmo, 
pleiskeuas, sulaiko plaukus 
nuo slinkimo— toji mostis yra 
verta $5. Kas pirks mosti kuri 
parsiduos ant trumpo laiko 
tik už $1 aplaikys dykai bon- 
kute peifumos eesenejos isz 
kuriuos galima pridirbt kvor
ta giaro kvepalo. Ižsiunsim 
per paczta Toji mostis priva
lo rastis kožnam name. Ne 
vilkinkyte, nes siunskyte tuo- 
jaus ant žemiau paduoto ad
reso nes szitas apgarsinimas 
talpysis tik per trumpa laika.

Brundza Med Co, 
Box 106 S S-th <fc Broadway 

Brooklyn, N. Y.
Paliudimns: Liūdinu buk 

toji mostis ižgydino mano 
szalti kuri turėjau per kėlės 
nedelias o ir skausmą gerkles. 
Visiems savo tautic ežiams vė
linu jaja naudoti.

F. W. S. Boczkauekas, 
R-daktoris “Saules.”

Szaukia Pagialbos.
Daugybe Malianojaus žino 

niu szaukia pagialbos
Jin skaitlis kas kart niažinasi. 

Žmonių inkstai tankei szaukia pa- 
gelbos. Szitai gromata parodo ka 
viena motere sako apie Doan’s Pi- 
gulkos del Inkstu. Mrs. Wm. Horey 
isz Hillso Feezes sako: “Duans Kid
ney” pigulkos praszalino skausmą 
mano peczuose ir kitus netvarkumus 
kurie buvo priežastim nesveiku inks
tu. Asz tikrai mielinu kad nesiran
da geresnios gyduoles už Doan's 
Kidney Pills.

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

palikite 
vaikams 
vaikams 
apteikia

— Naujas pigiausias ir ge
riausias sztoras visam Mahano- 
jiuje yra Vaitiekaus Jvsaiczio 
530 W. Mahanoy St. Parduo
da visokius valgomus tavorus 
už labai pigia preke. Ateikite 
o persitikrinsite kad ežia pirk
dami gausite szviežia tavora ir 
suezedinsite keletą centu ant 
kožno pirkino.

Didelis balius.
Kuri iszkele draugyste Lais

ves Sana isz Mahanoy City. 
Balius atsibus antra diena ka
lėdų 26 Gruodžio Bcckaucku 
saleje. Bus tai pirmas didelis 
baline po adventu ir visi galės 
linksmai pasilinksmint. Balius 
prasidės 3 vai popiet o ezokiai 
prasidės ant 7-tos vai. va
kare. Inžanga vyrams tik 
250 Moterems ir merginom 
dykai. Ateikyte visi.

Publicznas pardavimas.
Subatoj 28 d. Decemberio 

1912 ant 2 ad. po piet bus 
parduota praperte prie No. 
625-627 West Center ulyczios. 
Lotas turi 25 per 125 pėdu 
dydumo. Raudos atnesza $50 
ant menesio. Lccnininkae turi 
tiesa atmesti didsue. (^oi °l) 
M. J. Ryan Advokatas. 
Juozas Brazaitis Locnininkas.

Balius.
Parengė dideli balių drau 

gyste panų iez Niw Philadel- 
phijos ant 26 d. December 
(Gruodžio) ant Petro Nari- 
jausko sales balius prasidės 
2-tra vai. po piet ir trauksis 
lig vėlybai nakezei, užkvie- 
cziam visus jaunus ir senus ir 
isz aplinkiniu miesteliu ant to 
puikiaus pasilinksminimo. In
žanga vyrams 250 o moterims 
ir mergynoms 10 centu. Už- 
praszo visus. Komitetas.

Dovanai.
Atsiusime Kalendorių su 

gražiais pasiskaitimais tam 
kuris mumis prisius savo var
da ir adresa ir 20 stempa. Ra- 
szykite szendien o gausite per 
paczta dykai. ( j q)

Bischoffs Banking House. 
287 Broadway, New York

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

margintais Konvertais teipgi knygele del 
nasimokinima raszyti aromatas, kiek žmonių 
Valstijuose ir t.t. Prisiuskite steinpu už 30c 
ir raszyk koks esi o prisiusi tinkamu įiopie- 
riu nes turiu 70 visokiu gatunku.
M. A. IGNOTAS

(:z *>o(i oj)

JETUVISZKAS 4 OTOGRAFISTAS

Puikus biznavas namas ant 
W. Center ulyczios Mahanoy 
City. Tinkamas del buezernes, 
eztoro, szaucziaus, kriaueziaus 
ir t.t. Skiepas yra paranda- 
votas ant Pool Ruimo. Namas 
beveik kaip naujas su visom 
vygadom ir,randasi ant loto 17 
pėdu ploczio per 125 pėdu il
gio. Ant kito galo loto randasi 
naujas trijų prontu namas ant 
dvieju familiju. Randos gal 
lengvai atneszti 50 doleriu ant 
menesio. Parsiduos neperbran 
giai. Atsiszaukite ka greieziau- 
se po No. 526 W. Centre St 
Mahanoy City, Pa.

(gg -o’Q oj)

DEL KALĖDŲ.
Parsitraukit nog savo Tautieczip 

orderi

Žmogus Su Piningais Banke
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

Sudėti piningai banke yra apsauga 
prieszais beda, o teipgi da atnesza 
procentą. Mes mokume giara 
procentą ant sudėtu piningu musu 
banke. Pradek czedyt szendien.

Atidek doleri ar du ant nedėlios.
Suma teip priaugs kad stebeeiei.

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

Mo.G

No. 6.
keistaNusipirkite saa 

Buteliu
NORKEVICZIAUS
Geriausia Arielka

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

NO. 6.
Visam

Didelis Balius.
Kuri iezkele Sz. Petro ir Po

vilo parapija iez Tamaqua. 
Pa. Atsibus antra diena kalė
dų, 26 Gruodžio ant Walkers 
sales. Balius prasidės ant 6 vai 
vakare ir trauksis lig vėlybai 
nakties. Grajis pirmos kliasos 
erkestra ir visi gales praleisti 
linksmai laika. Inžanga vy
rams 350. Moterimis ir vai
kams 150

geru Gėrimu. Su kiekvieno 
gausit Puiku Kalendorių.

.......... SKANUS GĖRIMAI...
Royal Club Rye kvorta 
O. B. C. ” ”
Monongohela ” ”
Cognac Brandy 
French Cognac ”
Ruskas Sznapsns ”
Ruskas Kimelis ”
Ruskas Visznin Vynas ”
Apricot Brandy (saldus) ”
Port Vynas »Imp.) 
Port Vynas ( I Join.) 
Port Vycas Ballas ”
Tokay Vynas Baltas 
(Jrange Vynas 
Bananna Vynas 
Ginger Brainly 
Pepermint Schnaps ” 
Rock & Rye 
Rūmas 
Benedictine (Dom.) 
Benediction (I nip.)

Teipos-gi turim Sznapso, Rumo, 
Ginęs, Brandes, Kicnelio ir visokiu 
Vyno, galionais po §2, §2.50, S3, §3.50 
S4 ir daugiau už galioną.

Jeigu nerasit virsz minėta koki 
gėrimą ka jums patinka tai klauskit. 
Ales laikom visokius gėrimus

Jeigu norit mus katalioga, tai 
atsiuskit adresa. Mes užmokam už 
prisiuntima jeigu orderis bus 
Deszimts Doleriu arba daugiau.

Fr. Strawinskas
1807 Carson St., Pittsburg, Pa.

Peczei
$1.00 

.75 

.50 
1.00 
1.75 
1.50 
1.50 

. l.('O 
1.00 
1.50 
.75 

1.00

1.00
1.00

1.00 
1 <10 
1.00 
1.25 
2.50

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

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

f I n 'p Mahanoy City, Shenandoah, V-XLUIIcID S Mt.Carmel, Landsford.

S. Norkewicz
408 Wist Mihinoi Ali

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

Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau 
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio 
del Szlebes ant Rudens. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, 
Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu. 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main St«. Plymouth, Pa. 

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

G arsi u Ll etuvIszku-Lenklszku Vaistu.

Temykite.
Metinis susirinkimas “Stock 

Holderiu” Mereli ints Banking 
Trust Co banko isz Muhanoy 
City, Pa atsibus 14 d. Janua- 
riaus 1913 m. tarpe 2 o 4 ady- 
nos po piet, idant iezrinkti 
naujus direktorius ant meto 
laiko teip-gi bus balsavimas 
kaslink permainimo instatimu. 
Susirinkimas atsibus banke.

(OI -avf 0})
D. F. Guinan,

Sekretorius.

Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.

Mshanov City.

ant

Polithania State Bank
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

.25c.
,50c.

— p. S. Valūnas pirko na
mus po No. 329 W. Centre 
ulyczios ir neužilgio pradės 
statyt nauja dideli narna kur 
trumpam laike persikels savo 
czeveriku eztora. Isz tos prie
žasties p. Valūnas pastanavijo 
pardavinėti visokius apgavi
mus už labai nužemintas pre
kes idant nereikėtų tiek daug 
tavoro perneszti in ’ nauja vie
ta. Todėl jaigu reikalaujate 
kokiu apgavimu . tai dar turite 
proga pirkti už pigesne preke 
negu kitur. Jaigu norite sueze- 
dint piningo tai pirkite savo 
apavimus pu S, Valuna 526 
W, Centre St. (j i)

“VAGIS”
4 Aktu JuokingaKomedija

Inžanga 15, 25, 35, 50c

Tikietus priesz laika galima 
nupirkti Kazuno Aptiekoje, 
pas Juozą Budrevicziu ir

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

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

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 
Baltrus S. Yankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.

Geriauses ir didžiausias sumas 
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gele- 
žinkeluose, laivose ir 1.1. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai. 

Ądresavokite:

B. S. YANKAUS 
154 Nassau Street 

New York, N.Y.
m
i_n>

Atsibus Mahanoy City, Pa,

29 Gruodžio
Sulosz Mt. Carmel Teatraliszka Kuopa

85.75 
Excelsior WatchCo.

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas regulatoris 

užsukamos iez viražą u s, 
del Moterių ar Vyra, 18k 
gvarantuotas ant 20m. 

siusim szita laikrodi 
visiems per C.O. D. 
už $5.75 per expres, 

jei nebus toks 
Nemokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už
mokėkite už toki lai
krodi $35. Su kožnu 
Laikrodi duodam 
Lenciugeli.

001 CJENTRAL BANK
JHJK, CHIC’49^ 111

Nenujaucziame.
Būdami sveiki, mes nenu

jaucziame, kad musu viduriuo
se eina grumuliavimas, nes jo
kio nuo to nesmagumo nejau- 
cziame. Kaip tik nemalonumą 
pajaueziame, mes turime dis
pepsija, viena isz papraseziau- 
siu ežioj szalyj ligų. Paprasti 
symptomai yra sekanti: blogas 
apetitas, konstipacija, erukta- 
cijos, vėmimas, invairus skaus
mai, galvos skaudėjimai, ner- 
viszkumas, nusilpnėjimas. G • 
riausis nuo to vaistas tai Tr- 
nerio Amerikoniezkas Kartaus 
Vyno Elxiras. Jis greitai ir 
gerai iszvalys visa grumulia- 
vimo kanala ir sustiprins jin; 
jis palengvins ir panaikins 
asztria ir clironiszka konsti- 
pscija. Doza galima laipeniez- 
kai sumažint. Moterims ju 
skausumuose suteikia greita 
palengvinimą. Aptiekose, Jos. 
Triner, 1333-39 So. Aehland 
are., Clrcago, III. Nuo reuma
tizmo muskulu ir sąnariu pa
mėgink Trinerio Tepala.

RUPTURA
Yra Iszgydoina 

Cliemiszko-Elektro 
Metodą. Be Peilo, 

Be Operacijos.

Dėkingumo paliudijimai nuo dėkingu žmonių.

Abneris Welshas sako:

kad po daug metu kentėjimo inkiros ra putros 
jis visai buvo iszgydytas per Dr. O’Malley 
ir dabar visai neneszioja raiszcziu nes ja i 
nėra reikalo, p. Welshas yra Sperintendentu 
Jackson-Woodin Car Works, Berwick, l’a. 
ir jožodis daug reiszkia kurie turi panaszius 
kentėjimus. Jis nebuvo atitrauktas nuo jo 
kasdieninio užsiėmimo, kuomet buvo gydo
mas, i.-zskiriant ta laika, kada turėjo būti 
Dr. O’Malley’o office kur buvo gydomas 
nauja metodą, nevartojant nei jieilio, nei 
operacijos. Szimtai paliudijimu galima 
matyti office nuo iszgydytųju.

Dr. O'Malley'o nauja gydymo 
metodą tikra yra liuosa nuo visu pa
voju. Nėr piaustimu, nėr skaudėjimu 
nėr operacijų. Nereikia apleisti darba 

Nereikalauja raiszcziu kada jau 
iszgydytas.

Skaityk, ka sako iszgydyti Pacijentai 
apie Dr. O’Malley’a.

Unijos Doku užveizdetojas 
Raubso Kasyklų, Luzerne, Pa., sako:
Courtdale, Pa., Nov. 2G, 1911.

Brangus Dr.O’Malley:
Asz raszau Tamistai szi laiszka, kad 

pranesztiTamistai, kiekvienam Ruptura 
serganeziain; kadangi asz buvau bai
sam padėjime, bet nuo Tamistos vaistu 
likausi visiszkai iszgydytu. Asz duodu 
pavelijimą pavartoti mano varda, kad 
ir kiti ligoniai gali būti iszgydytais.

Ad. Kuttenberger, Box 131
Luzerne, Pa.

DR. ALEX’R. O’MALLEY
15S S. Washington St. 

Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum 
30 metu daktaravimo Wilkes-Barre 
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2o. 
marke o gausi Knygute apie Ruj>tura.

Gai bes Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, 

kad jau rnz nesu dargiau ne locnmiku ne virsz’nink'i, ne 
darbinikn “All Nations l ankoje nnt 12-tos. gatves ’ 
ii kad dabar atidariau ofūa mano natij i vietoi

Kampas 22 nd & Carson Streets
(10 bloku nuo man > buv sios senos vietos)

Reikaluofia me’džiu kreiptis prie savo seno pažįstamo po 
tokiu adreso*

Povilas V. Obiccunas, 22 nd. & Carson Sts; S S.Pittsburgh.Pa

W.TRASKAUCKAf*
Pirmutinti

GHAEORIUS

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

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir dauginus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
prakaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejontalnus dokumentus Lietuvai 
reik l'in«» ju-n. kreinkites prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

RUSISZKA — AMEKIKONISKA — LINIJA.
-PUIKIAUSI. .DIDŽIACSJ IR GREICZ1AUSI GARLABA1- 

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tari) New Yorko o Rusijos be i< kiu perstoiimu.
PUIKI GAKLAIVAI: CZAR — KURSK - RUSSIA

Id Rotterdama 8 Dlenae. In Libawa 11 Dienu. I (Iiureia.28, Gruodžio (Dec.)
Ž31 Treczla Klwa S:.3 u? New Yorto ' Kursk. II, Sausio (Jan.)|45 Antra Kissa fW is-z New Y orko (
jfO Pirma Kleea |70 | Apie daugiaus daslžlnoelte pas muso agentus arba
A. L JOHNSON & CO.,. (General Paiwenger Afctw. ■ 27 Broadway, New York, N.Y.

&
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Jeigu neturi mano katahoga. tai 
prisiusk už 2c. pacztine marke o 
apturėsi dideli puiku katalioga. kuria
me rasi visokiu geriausiu Armonikų, 
Skripkii. Tribu ir daugybe kitoniszku 
Muzikaliszku Instrumentu. Istoriszku 
Knygų ir Maldaknygių kokiu tik 
randasi Lietuviu kalboj. Gražiu 
popierių gromatu raszymui su pukia 
usias apskaitymais ir dainomis su 
drukuotais aplink konvertais, tuzinas 
už 25c., penki tuzinai už §1.00. 
Sztornikams, agentams ir pedliorams 
parduodu visokius tavorus labai pigiai 
Reikalaukite visko pas tikra lietuvi, 
o gausite teisingus tavorus.

W.Waidelis v.
26m. SENAS LAIKRASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZEINA K; S SEREDA BROOKLYN,N. Y.

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

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

Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

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

J.J.PAUKSZTIS&CO.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY

MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Valstijos Kasijerius turi 

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

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

...DIREKTORIAI...
C.L.Adnm, Vice-PrezidentAs.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

D. M.G rali am, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

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

LieturiszkaAC-ENIURA IRKONTORASSAraS
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
| savo locnam name vertes $12,000.00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus

iszsiuncziu m prisuk) ta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti 
marke ant ateakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: 
A. J. KEYDOSZ1US. 202 Troy St. Dayton. Ohio.

nikeliuta dūda, kuris 
gmina gerei iraiszkei 
visokias muzikes ir 
dainias. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
konctrta.2.Geriauria 
Armonika vokiszko 

__ iszdirbimo su notom 
ir nurodimais. 3.- 

1 Puikius stalavas ni- 
* kelinis laikrodis su 

muzike, kiekviena 
karta grajina lOminu 
tiu. 4.\ yriszki arba 
motcriszki storai pa- 

auksoti laikrodėliai.
Už musu dovana vien norime 
kad pagarsi ntumeti mugu
firma terp justi pažįstama isz 
Amerikos. Atsiusk mums ant 
rankos 50c markėms, o mes 

nis prisiusime 40 skrinueziu tabako 4 gatunku už $6 
ir jusu iszrinkta dovana. Likusius $5.50 užmokėsit 

gavės tavora Kam tavoias nepatiks gali ja nejimti. Kanadon ir abelnai in užru- 
bežius, tavoro siuncz<cme t k gave iszkalno $6.C0.
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO COJ Dept.L115E.7th.St;NewYork,N.Y

Tlrkiranaa už $6.00 vertes musu 
■DU) dildo žinomos tabakos del cigaretu 
ir iszsirinkit sau dovana isz sekaneziu daiktu: 
Naujausia importuotas Fonografas su didelia

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in
IETUVISZKA TLI? OTEI

Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkaa 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo 
Sztoruose ant pardavimo, kadMmusu 
tautieczei reikalaudami galėtu .nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti 
piningus dovanai kokiems nors apgay 
vikams tose apielinkese. Sztorninkai 
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, ‘ nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvaran tuoj ame.
Egiutero No.l.
Egiutero No.2.................. ......
Zmijecznik...........25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................. 35c.
Meszkos Mostis.
Trejauka......................................... 25c. c
Linimentas vaikams.....................25c.
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c
Liepiu Balsamas .........................25c.
Anty-Lakson del vaiku..............25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

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

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

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

Kojų.......................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto..................15c.
Gyd. nuo Grippo......................$1.25.
Plauku apsaugotojas........... ....... 50c.
Muilas del Plauku..., 
Milteliai nuo Kepenų.
Rožes Balsamas..........
Kinder Balsamas..........................26c.
Bobriaus Laszai........................... 50c.
8x velniu toj as................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

pas Vaikus............................$1.25.
Pleisteris (Kasztavolo).........
Pamada Plaukams................
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens....... ......... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Usu____ 15c.
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........................... 25c.

.25c.:

.26c.

,10c.
,35c.
.25c.

,26c.
,25c.

Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25,

Gyd. nno Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

Lietuviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes antgeriaueia 
linijų iu ir isz Lietuvos. Siunoz’a 
Piningus in Visas Dalis Svieto greita i 
pigiai ir teisingai. Raszikite paa 
mane o gausite teisinga atsakinga 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio 
Valgomu Tavora ir Baozeras 
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

s -f
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IszradimasNaujas
Aprasziiua siunezia dykai 
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats 
iszsigydyti be daktaro visokias ligas, 

Plauku puolimą ir užsiaaginima, 
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

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

Drs. Brundza & Co.
B’dway & So. 8-th. Brooklyn.N.
‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istorhzka Knyga 
palytinti daug isz Lietuviu praeitos 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 matu 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo 

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

B. RAGAŽINSKASDr. I. J. Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

f ...OFISO VALANDOS...
▼ Nuo 9 lig 1 ir nuo 7 lig 9 Vakare.
• Nedeliomis lig 4 ad. popiet.

T Telephones: 3757 Dickinson W.

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 13-tb. Ir Callowhill Streets.
. c D ,, Ten busite sveitingai priimti. Gausite

1ZV-1Z4 Grand St. Brooklyn, N.Y.( pavalgyti ir galima pernakvoti.

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozia ant geriausia Laiva 

in Lietuva ir atgal. Teipgi sianozia 
piningus až žeminose preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas save 
svetimu pininga paskirta siuntimai, 
viskas dirbasi teisingai nes esmių po 
kaacije, taigi meldžia visa Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszaaktie per 
laiszka su minėtais reikalais.

Su godone

Viktoras Lapinskas
601W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City, Fa.

Ežiomis dienomis muso tautietis 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniezku ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielku,. Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu Ir 1.1 
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio* 

Duokyte dabar orderi o bus jumis 
pristatyta ia namus,

54-56 N. Main 8L, 
Mahanoy City.




