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(AS GIRDĖT?
šventei. Bertainei ir bu- 

(i tuszti, ymsimes velei prie 
kad ne turėti vargo.

Šnaa metelis jau baigė sa 
gyvasti— turėdamas tik 7 

jis. Ar daug prižadės vesti 
feni gyvenimą atejnancziam

stogo atejviai ne mokes skai
tine raszyt, tegul ne kėliau
sia Amerika nes bilas Bur- 
«to, kuris tomis dienomis 

JJa perejo, uždraudže visiems 
Winonams” keliauti in Ame- 
įka. Kožnas atejvys turės iž 
loot egzaminą kastelgarneje 
r moka raszyt ir skaityt savo 
Ulboje.

Ant dydžiausio džiaugsmo 
jmuso “milemu prieteliu,” del 
|laikraszczio “Saules” daugybe 
Ijjuju skaitytoju pribuvo ir 
. kas diena pribuna. Ir ne dy 
į vai, jago žmonis teip “Sau 
|le” pamilejo, ba tai yra atsa 
!kancziauses rasztas del visu 

Lietuviu, o kad yra gera, tai 
Mina szimtai gromatu pri

4 siaustu isz visu szaliu Ame- 
j likos.

Žmonelei nereikalauje nie 
ko bijoti, blogu laiku ne bus
tos darbu ir uždarbiu. Zino- 

į ma, žmonis da neužmirezo pas 
ketinio straiko, tai daugumas 

'“"j žinomu neatsikvotejo. Ame
rikas turtingas, piningu yra, 

j o jau dėkui Dievui, pradeda 
atsirasti isz tu paežiu milijo
nierių, jog ketina ant visados 

j taja kare kapitolo su darbu 
j užbaigti ir paduoti sau rankas 
’ ant ilgos sutaikos.

Geriau kad motyna verkia 
pasimirusio kudykio, negu 
aezaras lieja ant jo gyvenan 
ežio.

Geriau padarytu ta motyna, 
kuri nesirūpina geru iszauk 
Įėjimu kudykio, kad ji kūdi
kystėje locna ranka užmusztu.

Pradėjome intraukineti in 
naujas kningas visus skaityto
jus, tai užpraszome paskubinti 
su atnaujimu prenumeratas, 
katrų laikas baigėsi ant Nau
jo Meto. Turime ir tokiu, del 
kuriu jau laikas gazietinis 
pasibaigė priesz kelis mene 
sius, o kad ne davė apie save 
jokios žinios, tai laikraszti bu
vome priversti sulaikyt. Szi- 
met geras laikas, visi uždirbo 
neszlektai, tai jagu lig sziol 
ne galėjo užsimokėti, tai ne- 
žine del kokios priežasties.

Mes ne norime ne vieno 
skriausti, nes ir ne norime 
ydant ir mus kas skriaustu. 
Da karta dekavojame del tu 
visu muso geradeju, kurie 
platina laikraszti “Saule.” Te
gul Dievas szimtaropai už
moka.

Skrantu diecezijos biskupas 
serga ant uždegimo 

plaucziu nuo užsiszaldimo 
Washingtone in kur buvo 
paragintas už liudintoju Arch 
baldo teisme.

Kariszka darbymete.
Austrija su Maskolija vi

soms pajiegome plaka dalgius, 
taiso bobeles kaitriai sziena 
pjutej ir rugepjutej.

Jaunas svietelis, jausdamas 
kariszkos darbymetes raudona 
praKaitavima, jausdamas pra 
gariszka žmonių ryjimo auka 
ra gana baisum, teip isz Mas 
kolijos kaip ir Austrijos Stri- 
magalveis neszdinasi užsienen 
in Amerika ar Brazilija tikint 
užsienij palikses gyvas.

Isz Lietuvos per privatisz 
kas groraatas dažinome, kad 
Prusu rubežiue visiems isz 
Maskolijos bėgt adaras, nie 
kas einanezius in Prusus žmo
nes nestabdo; žydai dideli da
ro pelną, nes jie su vežimais 
prigelbsti dangytis szalin. Mat 
Vokietijos Willius Austrijos 
szalininkas, tai su noru rube- 
žiu nuo Maskolijos atidarė ir 
tegul mažinasi ruskio karei- 
vija.

Isz Rosijos uždrausta viskas 
gabent in Prusus, tokiu budu 
ūkininkams negerai, bet mo
kestis mokėt nespiria teip, 
kaip spirdavo pirmiaus.

Gyventojai prie rubežiu 
Austrijos ir Maskolijos, abie
ju vieszpatyscziu apsunkyti už 
plovimu kariumenes tas atsi
liepia ir Lietuvoj.

Lenkai prie tokiu aplinky
bių teip—gi “zaswoja niepod- 
legtošč” nemiega. Po Masko
liumi ruošėsi prie sukylimo la
bai atsargei, o Galicijoj po 
Austrija atvyrai kuopinasi prie 
darbo priesz Rosija jeib tik 
kils vaina.

Lenkai nors prie sukylimo 
ruoszesi, bet in dvi pusi žiuri 
gana atadairiai. Jie poznia- 
niaus lenkams pučais vadina
miems visai neužsitiki, nes tie 
dabar užymti reikalais su savo 
valdžia už atėmimus nuo len
ku per valdžia Vokietiszku 
lauku per valdžia VokietiszKa 
lauku; toliaus lenkai isz po 
Maskolijos bijosi kad kilusioj 
kareje nepatektu Lenkija po 
sparnais Vokietijos visa, nes 
Vokietijos arelio nagai len
kams asztresni negu Maskoli 
jos.

Jie lenkai tikisi vien per su- 
kylima laimėt sau autonomija, 
o tos jeigu nelaimint, geriaus 
liktis po sparnais arelio Rosi
jos arba Austrijos o negu Vo
kietijos.

Isz tarpo Amerikos lenkisz- 
ko svieto duodasi girdėt, kad 
sukylima remsia lenkai pini
gais, o net ir jauni sakalai kė
liausia kovot, bet ar galima ti
kėt kad jauni sakalai begs 
kiszt savo sprandus po masko- 
liszka kulka?

Mat godulyste 
daro. Noredai 
isz Balkaniszkos 
bymetes kąsniais, Austrija su 
Maskolije rengėsi pesztis bū
damas abi vieszpatysti ubages 
ant pinigo. Nuskurusi Austri
ja tam mieriui skolinąs $50,- 
000.000.

Dievas Tėvas te žino kada 
turės pranykt isz senovės likęs 

, razbaininkiszkas grobiu bu 
d as.

didžiūnu ka 
orėdami pasinaudot 

baisios dar-

Senas Kapsas.
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.bo tautieti! 
>o visokia
ii Importhū 
alku,, Vyiia,
iii 11 
lUBilPortW 
eri o bu juk 1

kataSt,

Pennsylvanijos gyventojai 
turi užsiczedinia bankosia 
$376,925,116 arba $20,649,- 
845 daugiau kaip praejta me
ta. Isz to duodasi suprast, jog 
anglekasiai czedina savo kru
vinai uždirbta skatiką.

MUM OTTU
Didele knyga api 1300 pasilipa 
Visos 6 dalis drueziai ir paikei 
apdaryta. Kaaztus nusiuntimo 

i mes apmokame. PREKE TIK |4 
W. D. BoczkowtkLCo.

MAHANOT CUT, FA.

Klausikit nelaimingi, nesiel- 
vartaukit.

Atminkit žodžius Dievo, 
Kad kenczet, linksmibiu lau* 

kit.
Nesat pamirezt Dangiszko 

Tėvo.
Tas laimingesnis kam leista 

kavot.
Negu tas, ka nieko ne turi 

veikti.
Kadangi ans gales kada 

nors triumfuot.
Szis tik ant nupuolimo savo 

beverkti.

Kudykis su nepaprastu 
skaitlium.

Boston, Mass. — Alfredas 
Russell Me Cleary kuris gyme 
ana diena atnesze su savim ne
paprasta skaitliu “12-12-12- 
12-12-”. Gyme jisai 12 minu- 
tu lig 12 valandai, 12 diena 
12 menesio 1912 mete.

Skerdyne kone viso 
miestelio.

Douglas, Aiz.— Kurijerei 
kurie adbego in czionais, da- 
nesza, buk gyventojai mieste 
lio San Marcial, 50 miliu nuo 
Hermosillio, Meksiko, likos 
iszpjautais per pasikėlusius 
Yaqui Indijonus. Isz tukstan- 
ežio gyventoju mažai pasiliko 
prie gyvasezio.
36,025 moterių aresztavo- 

tu iii 10 menesiu.
Chicago.— In laika de- 

szimts menesiu szio meto, likos 
aresztavotos 36,025 moteres. 
Kožna valanda, diena ir nak 
ti, žiema ir vasara, viena mo
tete buna aresztavota už viso 
kius prasižengimus. Praejta 
1911 meta likos aresztavotos 
32,646 moteres.
Pjovė dinamitą — sudras

kytas
Tamaqua, Pa.— Geisdamas 

atpjauti szmoteli dinamito su 
peiliu, Jonas Kurzula, dirban
tis No. 4 kasiklosia, likos su
draskytas per explozije, kuri 
nutraukė jam ranka, iszmusze 
akis ir padare kėlės skyles pa- 
kauszije.
Nužudintas ir pakartas.
Somerset, Pa.— Žmonis su

rado kabanti ant medžio Jokū
bą Paszkevicziu prie Baker 
kasikiu, arti Hooversvilles su 
permusztu pakausziu. Isz 
pradžių mane, buk Paszkevi 
ežius papilde savžudinsta, nes 
daktarai peržiurėja lavona, už
tiko skyle pakraszczije ir nu
tarė, buk Paszkeviczius pirma 
likos nužudintas o vėliaus pa
kartu. Detektivai jeszko kal
tininko.
Meilinga porele sugražita 

adgalos.
Philadelphia. — Povylas 

Lecziukas ir Katre Krazinkie- 
ne likos nusiunsti in New 
Yorka isz kur liks sugražinti 
adgalos in Lenkije. Toji mei
linga porele pribuvo praejta 
meta in Amerika apleisdami 
savo paeze ir motere o in czion 
pribuvo kaipo vyras ir mote 
re. Emigracijos virszininkai 
apie tai dažinoja, aresztavojo 
abudu ir nusiuntė juos adga 
los in ten isz kur pribuvo, nes 
tokiu svecziu Amerikas nepa- 
gedauje.

Puiki dovana priesz 
Kalėdas

Des Moines, Iowa.— Mrs. C. 
Morton, 24 metu, pati fartapi- 
jonu straytojaus kuris turi 60 
metu senumo, aplaike tomis 
dienomis žinia isz Kentuckey, 
apie mirimą josios diedienes, 
kuri jai paliko arti tris milijo
nus doleriu. Su žinia aplaike 
bankini kvitą ant $80,000 
ydant galėtu szvensti priguliu 
czei Kalėdas. Toji porele gy
veno vargingai po pastoge.
Tėvas nuėjo in kalėjimą 

už sunu
Kansas City, Mo.— Rober

tas Day, 67 metu senukas, nu
ėjo in kalėjimą, atsedet septi
nis metus už vagysta, kuria 
papilde jojo sūnūs. Tėvas kal
bėjo sudžiai, buk jisai jau ant 
svieto nereikalingas ir noriu- 
gai atsėdės bausme už savo su
nu, kuris turi maityt paezia ir 
keletą vaiku. Sudže priėmė 
pasiszventima senuko, nes nu
baudė jin tik ant 30 dienu ka
lėjimo.

Isz Besijos Lietuvos 
ir Lenkijos.
Rusijos ūkis-

1912 m. 73 Rusijos guberni
jose ir apygardose buvo užsė
ta žiemkeneziais javais 32 mili 
jonu 922 tukstaneziu 350 de 
szimtiniu žemes, vasarojais ja 
vais— 56 mili. 95 tukst. 915 
deszimtiniu, užsodinta bulvė
mis— 4 milijonai 183 tukstan
cziai 433 deszimtines, užsėta 
linais— 1 milijonas 386 tukst. 
713 deszimtiniu, kanapėmis— 
618 tukst. 376 deszimtines ir 
užymta pievomis— 33 milijo 
nai 940 tukst. 229 deszimtines.

Naminiu gyvuliu buvo: dar 
bininku arkliu— 23 milijonai 
248 tukst. 466, nedarbininku
— 7 milijonai 477 tukst. 90, 
dideliu ragoeziu— 41 milijo 
nas 928 tukst. 595, smulkes
niųjų raguoeziu— 58 mil. 993 
tukst. 303 ir kiaulių— 12 mi 
lijonu 863 tukst. 202.

Valstybes pajamų nuo 1 d. 
sausio ligi 1 d. liepos buvo: 
tiesioginiu mokesniu— 87 mi
lijonai 924 tukstan. rubliu, ne 
tiesioginiu— 226 mil. 498 
tukst. rub.. muito— 79 n V- 
635 tukst. rub., vyriausybe^ii 
galiju (mok. už teises)— 368 
mil. 829 tukst. rub., vyriausy
bes turtu— 356 milijonai 73 
tukst. atidalinimas vyriaus, 
turtu 433 tukst. rub., iszmo- 
kesniu— 166 tukst. rub., vy- 
riausybes iszdui sugražinta— 
49 mil. 457 tukst. rub., invai- 
riu pajamų— 7 mil. 666 tukst. 
rub., nepaprastųjų resursu— 
695 tukst. rub.,— viso gi labo
— 1 milijardas 777 milijonai 
376 tukst. rub. (Pernai tuo 
metu buvo pajamų 1 milijar
das 112 milijonu 702 tukst. 
rubliu).

Nuo 1 sausio ligi 11 rugsėjo 
užsieniuosna iszvežta visokiu 
prekių už 837 mil. 215 tukst. 
rub , o atvežta— už 674 mili
jonus 676 tukst. rubliu. Tokia 
ėjo prekyba per Europos šie 
na, Juodąsias juras ir su Suo
mija, o per Azijos siena, nuo 
1 sausio ligi 22 rugsėjo iszvež
ta užsieniuosna prekių už 54 
milijonus 604 tukst. rubliu, o 
invežta— už 100 milijonu 588 
tukst. rubliu.

Pirmutiniais septyniais me 
nesiais ypacz daug iszvežta isz 
Rusijos: selenu, cukraus, spi
rito ir degtines, miszko, lininiu 
isztraszku, linu valakno, kai
liu, odų; mažiau buvo reika
laujama: javu, miltu, kiauszi- 
niu, geležines rudos, metalu, 
žibalo.

Tuo paežiu laiku Rusijon 
daugiausia atvežta: rugiu, ka
vos, silkių, mineraliniu traszu, 
vaszko, medžio iszdirbiniu, 
anglių, kauezuko, gutaperezio, 
kimiezkuju daiktu, variniu, ge 
ležiniu ir plieniniu iszdirbiniu, 
vežimu, popierių ir vatiniu au
dimu; mažiau atvežta: alkoli- 
niu gėrimu, riebulu ir sviesto, 
odų, dažalu, metaliniu daiktu.

Valstybes kasose 1 rugsėjo 
buvo pinigines taupos— 1 mi 
lijardas 533 milijonai 200 
tukst. rubliu, procentiniais po- 
periais— 316 milijonu 400 
tukst. rubliu.

Visoje Imperijoje buvo 16 
tukst. 3 smulkiosios paskolos 
instaigos.

Arcibiskupas Popielius 
mirė

Varszava.— Czionaitinei 
laikraszczei raszo apie mirti 
varszavimo arcibiskupo Popie- 
lio. Buvo tai vienas isz seniau 
siu lenku arcibiskupas, konse 
kruotu mete 1863, aibe 49 me 
tus adgalios. Popiežius nusiun
tė gailinga telegrama. Toli
mesniu žinių stokuoje.

Turkiszki fanatiszki žadintojai.

Vienas isz bjauriausiu apsiejimu Turku buvo žudinimas 
Nekaltu ypatų, kurie ne eme jokiu dalibu kareje. Tokius tai 
kvailius Bulgarai pakardavo ant pirmutinio medžio kaip tai 
paveikslas mums parodo.

Maža anglių
Daugelyje Rusijos vietų vi 

sai prttruko akmeniniu anglių. 
Dėlto kai-kurie geležinkeliai 
turi mažiau kabinti prie trau 
kiniu vagonu, daugelis pabri- 
ku labai maža dirba arba ir vi 
sai sustojo. Tukstancziai dar
bininku liko be darbo. Ypacz 
sunku be anglių Odesoje. Ten 
miesto vandentrukis, elektros 
tramvajai, laivai turi labai su
mažinti savo judėjimą, o paga
linus ir visai sustoti.

Javu derlius 1912 m.
Sziuosmet javu derlius buvo 

augsztesnis, negu vidutinis. 
Gauta: žiemkaneziu— 2 mili 
jardu, 5 milijonai, 100 tuks. 
pudu, vasarojų— 1 milijardas, 
891 milijonas, 600 tukstaneziu 
pudu, viso gi labo— 3 milijar
dai, 897 milijonai, 700 tukstan 
ežiu pudu. Reikia pasakyti, 
kad ežia dar neskaityta avižos. 
Sziu metu javu derlius yra 
augszcziau negu vidutinis 632 
milijonais 900 tukstaneziu pu 
du.

40 žuvininku pražuvo
Peterburgas.— Penkiolika 

žuvininkiszku laiveliu nusken
do dydeloje viešnioje ant Kas- 
pisku mariu o su jomis 40 žu
vininku. Daug szeimynu pasi
liko naszlems ir sierateleis.

Vidaus reikalu niinisteris.
Iszleido visiems gubernato

riams paliepima, kad neleistu 
gyventi žydams ten, kur jiems 
tai draudžia instatai.

Naujai patvirtinti ginino 
teisėju.

Suvalkų gub. vyriausybes 
patvirtinta szie teisėjai. Au
gustavo apskrityje: Jonas Sle 
dzevskis ir Antanas Leszkevi- 
czius Kalvarijos apskr. Zig
mantas Glinskis ir Antanas 
Reisas, Seinų apskr. Zigman
tas Vicberatas ir Julius Bugus 
lavskis, Suvalkų apskr. Ed
mundas Rilskis ir Vaclovas 
Muselavicziue, Naumiesczio 
apskr. Stanislovas Pavlauskas, 
Vilkaviszkio apskr. Jonas An
drulis, Marijampolės apskr. 
Stanislovas Paceviczius ir Vla
dislovas Jasinskis.

Isz Kares Lauko
Vienas laikraezciiu kores

pondentas, esantis Konstanti 
nopolyje, taip apraszo baisy
bes Turkijoje:

Karszta saulėta rudens die 
na. Gatvėmis velkasi isztisos 
kuopos susirietusiu sužeistųjų- 
Dar ankstyvas rytas, dar tur
tingi miesto gyventojai mie
ga, bet gatves klega— eina ir 
eina kareiviai. Daugybe ju 
taip nus’kankine, kad guli 
iszsitiese lyg ne gyvi, szale ka- 
zarmiu.

Visi kalba apie taikos tary
bas. Daugelis kareiviu rūpi
nasi, ar bus nutarta jiems gy
vent, ar mirti. Isz Czataldžos 
vis eina baisios karo aukos— 
sužeistieji. Daugybe ju aprai- 
sziotomis galvomis, iszsnkto- 
mis rankomis ir be ranku, su
žeistomis kojomis; visi baisiai 
nuvargę, nusilpneje.

Pas kazaimes ir ligonbu- 
czius guli staeziai vienas ant 
kito isztisos eiles sužeistųjų 
kareiviu, sziaip-taip ežia at
sigabenusiu. Jie mane rasia 
ežia tinkama prieglauda, gera 
priežiūra, bet kur tau!— 
vaikszczioja sargybos kareivis, 
skaito juos, kaip avinus, rau
sia raktais staeziai per žaizdas, 
szio ar to klausinėdamas, sziai 
ir tai paliepdamas. Sužeistieji 
tyli, kantriai kenezia ir jau- 
ežia, kad dar ju baisi tarnyste 
nėra pasibaigusi.

Paskui sargyba dar kiek 
stipresnius sužeistuosius ima 
stumdyti ligonbutin, kuriame 
jau guli 800 ligoniu. Lovos 
nustatyta dviem augsztais. 
Ligoniai guli lovose taip, kaip 
pareivilke isz karo: szineliuose, 
apsitaszke purvais, czebatuose. 
Dar bjauriau yra pasivėlinu
sioms. Tie guli staeziai ant 
grynu grindų Vieni baisiai 
dejuoja, stena, kiti jau apty
ko, nepajėgia, treti griežia 
dantimis, dar kiti jau mirszta.

Szale ligonbuezio iszkasta 
plati ir gili duobe. Ten tai 
vieta visiems numirusioms, o 
kartais ir pusgyviui pasitaiko 
atsigulti. Duobėn vereziami 
vienas ant kito.

Tokie tai vargas yra karei
viams, apicieriams-gi geriau, 
o sužeistasis Machmut-Much- 
tar pasza yra kuodidžiausioje

priežiūroje. Jisai sužeistas tri
mis kulkomis, ir viena žaizda 
yra labai pavojinga. Po su
žeistuoju pasza užtnusze tai- 
po-gi ir arkli. Iszgelbejo va
da paprastas kareivis, kuris 
sugriebęs jin ant pecziu atne
sze ir inverte vežiman. Paskui 
surasta automobilius ir pasza 
laimingai atvežta Konstanti
nopolio. Sužeistasis kareivijos 
vadas guli vokiecziu ligonbu- 
tyje, geriausiu daktaru prižiū
rimas. jin dažnai aplanko di
dysis Turkijos viziras, o ne 
karta ir patsai sultonas.

Szale ligonbueziu, szale ka 
zarmiu, kur guli sužeistieji,, 
skamba dainos, klega links
mos sznekos. Kas tai? U-gi 
atsarginiai ir kareiviai, kurie 
dar sziandien bus iszeiunsti 
karan, kuriu laukia toks-pat 
likimas, kaip ir szale ju gu- 
lincziuju. Visi džiaugiasi, 
kad ne vienas kuris ju pas
merktas mirti, bet visi yra 
lygus, visi gali susilaukti to- 
kio-pat likimo.

Pereikime dabar kiton bai
sybių vieton— San St. fano 
miestan, koleros sostinėm 
Visas kelias nuo Konstanti
nopolio in San-Sttfana pilnas 
lavonu. Pacziame mieste sun
ku pereiti— guli krūva prie 
krūvos žmonių lavonu. Kas 
dien serga tukstancziai, mirez- 
ta begales. Czia visa turku 
kareivija suede ne karo gink
lai, bet baisi kolera.

Ir. czia dar te bėgy vi žmo
nes, ypseziai sargyba, visai 
apsipratusi: ramiai sau vaiksz 
czioja gatvėmis ir žiovauja, ta
rytum nieko baisaus nesą, ta
rytum aplink juos dedas labai 
paprasti dalykai.

Pagaliaus, korespondentas 
papasakoja apie savo ir savo 
draugu likimą. Iszpradžiu bu
vę 32 korespondentu, kuriu 
tarpe du rusu. Jo bendras 
tuojau iszvažiaves Rusijon, 
ben deszimtis žmonių iszva- 
žineje savo krasztuosna, par- 
siveždami kosuliu, sausligiu 
ir kitokiu ligų. Keturis pa
ėmė bulgarai nelaisvėn: du 
anglu ir du vokiecziu; 5 ko
respondentai susirgę kolera: 
vienas jau mirsztas lygonbu- 
tyje. Belike tik 6 žmones, ku
rie kenezia baisiausia varga.

Austrija suszauke visus 
1907, 1908 ir 1909 atsargos 
kareivius. Stovi jau priruoszta 
puse milijono kareiviu. Ap
statyti visi tiltai ir geležinke
liai. Stiproves skubiai rengi
amos. Krokuvos miestas, kiek 
tik galima, sustiprintas.

Neseniai Austrijos sosto in- 
pedinis aplanke Vokietijos ka
ralių Viliu ir dalyvavo su juo 
medžioklėje: paskui karalaitis 
aplanke Austrijos pasiuntini 
Berlyne. Karalius Vilius Aus
trijos sosto inpedini maloniai 
palydėjo ir turėjo su juo daug 
slaptu kalbu. Vokietija, mat, 
pagal sutarties, turi padėti 
Austrijai, jeigu reiketu ka
riauti.

Vokietijoje, kaip ir Austri
joje, didelis judėjimas — mo
bilizuojama kareivija, viskas 
rengiama prie karo
Tilžėje žmones skubinasi imt 

isz vyriausybes kasu pinigus.

Mobile, Ala.— Laisvas Ge
orgian, nuskendo arti Lucea, 
Jamaikoje su penkioleka pas- 
ažieriais ir daug visokio ta. 
voro.

§ Viedniu Austrije. Ku- 
ningaikeztiene Imakulata isz- 
laimejus ant $10,000 ant ran- 
daviszkos loterijos, iždalino 
visus piningus del vargszu gy- 
venaneziu mieste Viedniuje.

ISZ VISUSZALIU.
Indijos Vice-karalius 

sužeistas.
Delhi, Indie. — Kokis tai 

fanatikus mete dinamitine 
bomba ant vice-karaliaus ir 
jojo paezios barono ir baronie
nes Hardinge, kada invažinejo 
in miestą ant sloniaus. Gyvu
liu ir kelos ypatos likos už- 
musztos o kelioleka sužeido. 
Terp tu randasi ir vice-kara- 
lius. Randas paženklino 10,- 
000 rupiu už suradimą tojo, 
katras bomba mete.
200 anglekasiu užgriuvo.

Tokio, Japonije. — Suvir- 
szum du szimtai japoniszku 
anglekasiu likos užgriautais 
anglių kasiklosia Ubari, Sapo- 
roje, ant salos Hokkaido. Tik 
tris anglekasinus iszgialbejo 
gyvais. Priežastie nelaimes bu
vo ekeplozije gazo.

13sudege, 50 sužeido 
ugnije teatre.

Meniu, Belgije. — Trileka 
ypatų rado mirti o penkeede- 
szimts aplaike apdeginimue, 
ugnije, laike užsidegimo teatro 
Berraque, arti czionais. Teatre 
tame laike radosi arti 600 žmo 
niu o kada ugnis pakylu, su- 
miszimas žmonių buvo neisz- 
pasakytas. Daug sumindžiojo 
ant emert, ypatingai vaikus.

Trumpi Telegramai.
§ Astabula, O. — Trūkis 

trenke in etritkari sužeisdamas 
8 pasažieriue o užmusze 7 ant 
kart.

§ Pittsburg, Pa. — Carbon 
Steel Co. dirbtuve East Car
negie eudege lig pamatu. Tris 
margai dirbtuvių su maezine- 
rijorns sudege. Bledes ugnis 
padare ant $75. 000

§ Messina. — Vela davėsi 
jaust smarkus drebėjimas že
mes Reggio de Calabra. Žmo
nis labai iszbauginti.

Baisus sveczias-
Laike vieno isz paskutiniu 

bombardavimo Port — Arthu- 
ro tvirtiniu per japonus na- 
muosia pp. Sidorskiu buvo su
sirinkęs būrelis poniu, palio- 
kiu, ipatingai moterių ured- 
ninku ir aficieru, del praleidi
mo draugistej vakaro.

Kada ponios sėdėjo aplink 
stala užimtos gėrimu arbatos 
ir kalboms, ūmai ir netikėtinai 
inleke in kambari nejieszko- 
damas duriu, ne nesiklausda- 
mas pavelijimo, visai netike- 
tiszkai, japoniszkas granatas, 
ir eksplodavo.

Pasekmes buvo baisios. Po
nia baroniene Erankova, kuri 
ta diena atvaževo in Port— 
Arthra isz Dalnyjo, likosia vi- 
siszkai in szmotus sudraskita, 
sedineziai szale jos panai Bu- 
letvicziutei (pravarde lietu- 
viszka) granatas nutraukė abi 
kojas ir sužeido teip baisiai, 
kad traukije puses adinos pa
simirė. Gaspadoriu namo se
nas p. Sidorski, kuris sėdėjas 
dideliam hotelije paszalije 
kerezioje kambarjo po eksplo
zijai atrasta sveika, neatmaini- 
tojoj pozicijoj besedinti — bet 
negiva.

Tasai matomai isz iszgasties 
pasimirė, bet ant jo veido ne
buvo jokiu ženklu iszgasties, 
ne jokio inžeidimo ant viso 
kūno. Kitos ponios pasiliko 
sveikom, tarp kuriu tik neku- 
rios aplaike nepavojingas ma
žas žaizdas.

Tas visas baisus paveikslas, 
arba atsilankimas buvo kaip 
ne tikėtinu teip ir ūmai dingu
siu, kad susirinkusie nieko at
simint negalėjo kas atsitiko, 
kadangi granatas persimuszes 
per siena truko ir ūžtelėjus 
eksplozijai užgeso, o persigan
dusio atsikvoteje jau mate vai
sius jo, arba aukas kraujuose,.



Broluk krapsztyk kiazenius po Kalėdų, 
Pacziule pridarė skolų, bus bedu, 
Apie du szimtus iszleido isz viso, 

O tau po Kalėda rokunda po nose pakiszo.
Džiaugėsi isz to sztorninka 

J og gerai ėjo bizniokas.
—Kur sztorninkas.

Teisybe ir Neteisybe
PASAKA

žiauriai

valgyti 
draugo

vie
ke-

iez-

Viename mieste gyveno du 
sziaucziai, kurie vadinosi vie
nas Teisybe o antras Neteisy
be. Karta jiedu sutarė ejti 
svieto pažiūrėti. Pasiemi sau 
reikalingus daiktus ant kelio
nes, teip-gi pasiemi ir krep- 
szius po 3 kepalėlius duonos 
ir pinigus kiek katras turėjo.

Teip iszsirenge, ėjo per kal
nus ir gires ant galo pailso ir 
valgyti iszalko. Kada jau ant 
galo pailso ir sėdos po dideliu 
aržuolo rengdavos valgyti. 
Neteisybe tare in savo dran
ga:

— Ar žinai ka broli dabar 
suvalgikim tavo duona o po 
tam valgisim mano?

Teisybe nieko blogo nemis- 
lydamas greitai sutiko ant sa 
vo draugo patarimo, ir teip jo 
duona suvalgi. Po keliu dienu 
keliones kada Teisybes duona 
pasibaigė. Teisybe kalbėjo 
Neteisybei:

— Zinai, ka broli, mano 
duona jau pasibaigė dabar 
duok tu savo duonos.

— Asz tik turiu duonos del 
saves, o ne del tavęs 
atkirti Neteisybe.

Teisybe norėdamas 
be palovos meldi savo
duonos. Ant galo Neteisybe 
jam tarė:

— Duosi sau iszlupti 
na aki, o aez už tai duosiu 
paleli duonos?

Teisybe būdamas baisei
alkes sutiko ant to ir davė 
sau iszlupti viena aki už ka 
Neteisybe jam davė kepalėli 
duonos, kuri Teisybe gavės 
guodžiai suvalgi.

Po keliu dienu keliones vėl 
alkis pradėjo musu keleivius 
spausti.

Neteisybe atsisėdo ir gar
džiai valgi duona, o Teisybe ne 
turėdamas ka valgyti vėl mel
di nors szmoteli duonos.

Po ilgam praszymu Neteisy
be tarė: “Duok iszlupti savo 
antra aki ir vėl gausi kepalėli 
duonos”.

Ka turėjo daryti Teisybe, 
ji alkis spaude ir sutiko duoti 
iszlupti ir antra aki, kad tik 
bada apmalszinti.

Tuoj Neteisybe iszlupo jam 
ir antra aki ir numėtės kepalė
li duonos nuėjo savo keleis, pa 
likdamas savo drauga vidury
je tamsios girios.

Teisybe suvalgęs savo duo
na bandė eiti bet neturėdamas 
akiu negalėjo ne] žingsnio 
žengti ir apeziopes su rankoms 
stora medi sėdo po juomi ir 
graudžiai verke. Teip jam be 
sėdant užėjo naktie, viskas ap
tilo, tik kur nekur apuokai ir 
pelėdos rėkavo. Apie dvilek- 
ta valanda iszgirdo smarku 
ožima ir plustejima virszui sa
vo galvos. Buvo tai tris juod- 
varnei, kurie atlėkė sutupe in 
ta medi, kur musu žinomas 
sziauczius Teisybe po juomi 
sėdėjo.

Kada plustejimas apsimal- 
szino vienas isz juodvarniu 
prakalbėjo:

— Ka gero brolei girdėjot 
pasaulyje? — klausė juodvar
nis.

.— Niekas naujienos, atsake 
antras juodvarnis. Musu Ka- i

kad 
tam 
ka-

ralyste kur asz gyvenu serga 
Karalaite ir niekas jos negali 
iszgydyti, kiek buvo daktaru 
ir visi pameti vilti jos iszgydy
ti. Karalius apgarsino, 
kas ja iszgydvtu, žada 
duoti ja už paezia ir puse 
ralystes.

— Tai mažas daiktas, —at
sake pirmutinis juodvarnis. Po 
jos lovos yra sienojeurva, ten 
yra užsigyveausi piktvarle (ru 
puže) kuri leidžia karalaitei 
savo nuodijinti kvapa ir nuo 
to serga karalaite, kad kas ži
notu ta piktvarle užmusztu ir 
karalaite pasveiktu.

— Musu karalystei kur asz 
gyvenu, — kalbėjo treczias 
juodvarnis. Sostapiles mieste 
pražuvo vanduo ir dabar visi 
gyventojei kenezia dideli var
gą nes turi vandeni vežti per 
50 myliu, kurs apsiimtu jiems 
atrasti vandeni gautu brangei 
užmokėti.

— Tai menkas dalykas, — 
kalbėjo pirmutinis juodvarnis 
— Kad kas žinotu visudidžiau 
šia narna miesto nugrautu ir jo 
vietoje pradėtu kasti isz ten 
pradėtu bėgti upe ir gyvento
je! turėtu vandenio iki valei.

— Dabar kalbėjo pirmuti
nis juodvarnis aez jums pasa
kysiu, kad szenakti kris isz 
dangaus rasa, kad žmones ku
rie yra akli žinotu tik akis pa
tepti ir butu sveiki.

Juodvarnei pabaigė savo 
kalba pakylo ir nulėkė, o 
mums žinomas sziauczius Tei
sybe atsikeli isz po medžio ir 
po žolinus pradėjo szlapinti 
savo rankas ir tepti akis. Vos 
tik pora kartu paszlapino akie 
tuojaus paregėjo szviesa.

Teisybe atgavės regėjimą 
puuli ant keliu ir kareztai pa- 
dekavojo V. Dievui už pri- 
siunsta pagelba. Potam ramei 
nakti'praleido po tuomi paežiu 
medžiu. Kada saule užtekėjo 
musu Teisybe jau buvo ant 
kelio ir ėjo teeiog in ta 
kur nebuvo vandenio.

Po ilgai ir vargingai 
nei pribuvo Teisybe in 
ji miestą ir nusidavė
pas burmistrą ir pasakė jam, 
kad jie gali tam miestui suteik 
ti daugybe sveiko ir gardaus 
vandenio. Burmistras tuojaus 
euszauki miesto rodininkus ir 
apsakė, kad ežia randas galiu- 
ežius kuris žada atrasti del 
miesto vandeni. Rodininkai 
nutari užmokėti, tiek kiek tik 
jis reikalaus.

Potam Burmistras paszauki 
eziaucziu Teisybe in sale rodu 
ir liepi apreikszti rodininkams, 
ka jis mano padaryti.

Sziauczius atsistojęs prakal
bėjo tais žodžiais: Godotini 
ponai pagal apreiszkima Dievo 
aez jumis atrasiu vandeni, tik
tai man turiti duoti nors ezimta 
vyru, kad aez galeezia lengvai 
nugrauti ta visu didžiausia 
narna ka stovi paežiam viduryj 
miesto, nes tik po to namu aez 
jumie galiu rasti vandeni.”

Radininkai jo kalbos isz- 
klausė prižadėjo duot jam 
tiek vyru kiek tik jis nori, kad 
tik kuogreieziaus jis galėtu 
atrasti vandeni, nes žmones ir 
ir galvijei baigė trokszti ne
turėdami vandenio, Į

Ant rytojaus eziatezius dar( Žemiau bulgariezkas narnos kuri apipleeze praeinanti turkiszka 
miegojo, o pulkas žmonių su kariumene ir kone visas suardytas.

miesta

kelio- 
eausa 

tiesiog

visokiais inrankiais lauki ant 
prisakimo. Szauczius atsi
kėlęs ir apsiszvarines nuvedi 
visa ta žmonių mine prie virsz 
minėto namo ir liepi ardyti. 
Darbi uinkai iszgirde, kad nu- 
grovus ta narna atsiras vande
nio emes su tokiu smarkumu 
kad in pora dienu namo neliko 
"e ženklo. Potam sziauczius 
liepi kasti toje vietoje ketvir- 
tina duobe.

Vos tik pakasė keletą pėdu 
tuoj- us pradėjo versties grinas 
ir szaltas vanduo Žmones isz- 
vide vandeni puolės su veiks
mu gerti kitas is smerti gavo 
begerdamas. Kur stovėjo na
mas iszpludo tiek vandenio 
kad pasidarė puiki upe, kari 
teka dar ir szediena.

Sziauczius Teisybe už savo 
darba aplaiki pilna maisza 
raudonųjų. Tuojaus nusipirko 
poniszkus rubus, pora geru 
arkliu ir 
važnyczia ir iszvaževo in ta 
karalyste, kur sirgo Karaliaus 
duktė.

Po dvieju menesiu keliones 
pribudo in sostapile ir apeito
jo vienam isz gražiausiu viesz- 
bueziu, ir tuojaus per siuntini 
davi žine karaliui, kad pribu
vo gydytojas isz kitos karalys
tes, kurie žada iszgydyti kara
liaus dukteri.

Karalius iszgirdes apie toki 
garsinga gydytoja, tuojaus nu- 
siunti savo viriause 'minister! 
liepdamas gražiai užpraszyti 
in palociu.

Sziauczius gavės užkvietima 
pasidabino, kuo szvariasiai ir 
stojo prieez karalių.

Karalius szirdingai pasvei
kinės eziaucziu klausi: Artu 
sunau turi vilti iszgydyti mano 
vienturte dukteri, nuo kurios 
jau visi gydytoje! atsisakė?

— Teip yra Szviesiausis 
Karaliau, aez 'tik dėlto ežia ir 
ir atkelevau, kad su pagelba 
Dievo jusu dukteri iszgydyti 
ir jums padaryti netikėta 
džiaugsmai”

— Buk geros mislies mano 
sunau. Jeigu tau Dievas padės 
ja iszgydyti'gausi ja už paezia 
ir puse mano karalystes.

Po tam pasikalbėjimui sziau 
ežius liepe save nuvesti pas ser 
ganezia karalaite. Karalaite 
gulėjo vos gyva su užmerkto
mis akimis ir tik lengva szir- 
dies plakimas buvo jau ūžia
mas. Sziauczius apžiūrėję visa 
kambarį kur gulėjo karalaite 
liepe visiems iszeiti isz mieg- 
stubes, o kada pasiliko pats 
vienas ėmėsi už darbo. Tuo 
jaus atrado mure skyle o kad 
ta iszgriove rado didele pikt
varle, kuris nieko nelaukda
mas nuduriir ant deganezio 
pecziaus užmėtės sudegino. 
Potam davė karalaite pastipri- 
nanezu laezu ir atidaręs langus 
inleido tyro oro. Už valandos 
Karalaite atidarė akis ir pra
dėjo kalbėti.

Kada dažinojo Karalius,’ 
kad jo duktė pradeda pasveik
ti isz džiaugsmo nežinojo ka 
daryti ir verke ir juokės.

karieta nusieamdi

Už menesio laiko Karalaite 
visiszkai pasveiko o Karalius 
prisakė savo tarnams rengti 

; veseile. Veseile buvo labai isz- 
kilminga kur privaževo dau
gybe visokiu svecziu kurie 
linksminos per isztisa nedelia 
Po veseilia Karalius pavedi 
viena savo palociu ir puse ka- 
kara’ystes del Teisybes.

Viena diena sziauczius su 
savo jauna paezia iszvaževo 
apžiūrėti miestą ir smag ei pa
sivažinėti Važiuodami viena 
gatve sziauczius Teisybe iszvi 
do savo drauga Neteisybe sto
vinti ant kampo gatves. Netei
sybe buvo nnpliszes suvargęs 
ir matyti buvo jau nuo keliu 
dienu nevalgęs. Teisybe jo pa
sigailėjęs pasiszauke pas save. 
Neteisybe iszvides savo drauga 
pasirengusi karaliszkuose rū
buose persigando ir puoilee ant 
keliu pradėjo perpraszyneti už 
padaryta skriauda. Teisybe 
leipe jam kelti ir pasaki, kad 
jis jam dovanoja ir apsakė 
jam apie savo giliuki, kokis 
ji pajiko dar iszsiemes davė 
jam maszna pinigu ir nuvaže- 
vo toliaus.

Neteisybe paemi dydelis už- 
videjimas, kad jis savo drauga 
buvo palikes girioje o jis da
bar tokiu ponu pasiliko. Nieko 
nelaukdamas apleido miestą 
ir ėjo tiesiog in ta gire kur jis 
buvo palikes savo drauga Tei
sybe. Susijieszkojo ta aržuola 
ir atsisėdės lauke nakties. Apie 
vienuolikta valanda atlieki 
vėl tie tris juodvarnei ir pra
dėjo tarp eaves kalbėti:

— Broliai kas-gi galėjo 
girdėti musu kalba, kad ka 
mes kalbėjome viekas jau iez- 
pildyta.

Neteisybe girdėdamas ta ju 
kalba neiezkenti ir prakalbė
jo:

— Asz ir dabar girdžiu.
Juodvarnei iszgirde Neteisėtu/* 

be kalbant, nuleki visi nuo 
medžio ir eudraski ji ant smul
kiu trupinėliu, ir patie nuleki 
savo keliu.

Sziauczius Teisybe leido 
linksmai savo dienas, Nepoilgo 
numirė Karalius, jis apemi vi
sa karalyste ir laimingai viesz 
patavo susilauki keletą sunu 
ir viena dukteri: 
dar ir szendiena vieszpatau- 
ja. — Parasze K. Gedminas

Del muso vaiku siima szilima, negu balti daik
tai, todėl vasara ir patariama 
oeszioti szviesus drabužiai, ne 
taip juose bus szilsa.

Korejoniszkl priežodi goti ir 
linti

ja anūkai

Kitras szuo Ir kitras židas.
— Ponas:— Ziurek Ickau, 

kokis mano szuo kitras! jis vis 
ka teip daro kaip asz darau...

Židas:— Nu, tai as eisiu sau.
P:— Del ko eisu?
E:— Ba jis noros no manės 

piningi paskolinti.

Atmine.
— Klaueik kurna, szenakt 

mano kiaule apsiparszavo, at
mink kiek turėjo parezelu 
jagu atminsi, tai tau visus asz- 
tuonis atiduosiu!....

— Nu-gi asztuonis turėjo,
— Kad tave kvaraba, at

minei!. ...

Ar sveikos ar drūtos moterėles, 
Jus mano milemos žuveles, 

Ar gerai Szvente praleidote. 
Ar dykezei aluozio ižgerete?

Ar nors giesmele pagiedojote, 
Maža Kudykeli pagarbinote?

Aez bažnytėlėje buvau, 
Graudžei apsiverkiau,

Ba senam kontre bažnyteleja 
skambėdavo,

Kaip linksmas giesmes giedo
davo!

Cze vis kitaip,— suprasti ne
gali, 

Suvis neprimena musu szali, 
Lietuviezki vaikai nežinos, 
Apie Kalėdų giesmes natos, 

liktai žino ant strito stovėti, 
Ir džika kaip kipszai trepsėti.

O ir moteriukes atszalo, 
Viską užmirszta ant galo, 

Ir melstis atpras,
Ba knygos del saves ne ras.

Altorei ir szaltynei isz mados 
iezejo, 

Maldos isz galvos iszvesejo,
Maitele, sarmata knyga laikyt, 

Kad rankeles nesusidortyt.
Daugelis angliizka knyga yma, 
Ir kad lietuve, neprisipažina, 

Žiūrint szirdi spaudže,
Kaip ne viena bažnyczioja 

snaudže.
Tegul, tai paliksiu,

Ba daugiau užpyksiu, 
Da turiu naujenu užsilikusiu, 
Turiu pagiedot, nepaliksiu.

Ir teip:
i— Lietuvis in ungarka insimi- 

lejo,
Atsiskirti su jaja negalėjo, 

jPer vasara vedžiojos!.
Kaip karvelei milevojosi, 

Bet vaikynui ungarka pradėjo 
pabjurti,

Norėjo nuo josios atsiskirti;
Bet toji ungarka, 

Gyva samarka, 
Nusiuntė dede in ezapa, 
Tas net pamėtė kvapa, 
Bevesdamas vaikyna, 
Pas milema mergyna.

Tuojaus m korta nuėjo, 
Susiporuoti turėjo,

O svoeze 20 doleriu užmokėjo, 
Mat tiek k isztu turėjo,

O kad vaikinas piningu ne 
turėjo,

Tai nuotakos sesuo užmokėjo. 
Dabar vaikyne turi pecziule, 

Turi mylėti k-rip duszule.
Kaip pasiklojai, 

Teip iszsimiegojei,
O žiūrėk, ne pamesk, 

Ir dora gyvenimą vesk; 
Ba kad ir ne lietuvaite, 

Bus gera pataite,
Jago priesz tai buvo gera, 
Tegul bus gera visada.

mie- 
kojy- 

visa

Lape ir kiszkis
— Miegok, Matukai, 

gok, balandėli! Isztieek 
tęs, gal jos pavargo, 
diena bebegiouamas, asz jas
antklodėlė apsupsiu! Užsi
merk ir miegok, o asz tau 
pasaka pasakysiu, — klau
syk!..

Viena karta dirvoje kiszkis 
susitiko lape.

— Sveika, lapute kumute!
— Sveikas, pilkasai kisz 

keli!

Bandymas su pūsle.
Paimk Sveikas kokio nors 

gyvulio pūsle ir, ne kietai ja 
pripūtęs, stipriai užriszk sky
lute. Padek tada pūsle ant 
krosnies. Kokiam laikui pras
linkus pūsle žymiai iszsipus- 
Jei ji pirmiau labai buvo pri 
pusta tai ezilumoje ji 
plyszti, nes esantis joje 
nuo szilimos iszsipletos.

Atszalusi pūsle vėl
rauke, nes oras szaltyje susi
traukia.

Korejoniszka tauta nec'u 
zuota, vienog turi priežod 
labai gilios mislies, o kt 
parodo būda mialijimo gis jĮgasM D 
toju Ramios Ritu szalies. 
azeip:

gali 
oras

susi-

Paveikslai isz Balkanų.
Szitie paveikslai yra nutraukti iezkares lauko. Virsziuje 

matome sužeistus Turkus ir bulgariszka lekiojama maszina.

Vienoje Skulkino pccze, 
Bjauru darosi cze, 

Mergeles pasielgia ne grąžei, 
Ir bjaurei;

Pasiliaukyte, ba nedovanosiu, 
Su kocziolu per szonus duosiu. 

Szendien da nutylėsiu, 
Kitu kartu pagiedosiu.

*
Ten kur Luzerne, yra kantar- 

kele, 
Geros gerkles mergele,

Lig pusiau naktų neazpara 
gieda,

Be pasilsio visada. 
Dudorius bieki neprimato, 
Ir ne tinka prie to amato, 
Augeztai galva neezioja, 

Per kaltūnus natų neinžiop- 
soja.

Turėsiu natas dydeles pasi
rūpinti, 

Kaip ratus, kad pamatytu, 
Tu-gi mergele veluk ne gie

dok, 
Bulves skųsk, šluboje sėdėk

* * *

Ten kur Masacziužes steite, 
Nežinau kokiam paviete, 
Mergynos puikei elgesi, 
Naktimis valkiojesi.

Ne sakysiu kur teip dedasi, 
Badai apie Bostoną teip el

gesi, 
Kita karta duosiu

Ir gerai pakccziuosiu.

— Kur buvai, kumute? — 
paklausė kiszkis, nuoszaliai ant 
paskutiniu kojy c du pasiuto 
damas ir ausis instempes; mat, 
bijosi, kad jo lapute nesu- 
cziuptu.

— Aez buvau, — sako la
pe, — pas viena turtinga ūki
ninką vestuvėse, — kiek ten 
visztu, žasu iszkepta! —lig au
šo pavalgiau. Gal ir tu nori, 
eikime.

— Ne, — atsako kiszkis, — 
visztu ir žasu asz nenoriu.

— O ko gi tu nori ?
— Ot taip raudonųjų mor

kų, kopusteliu!
— I-i-i! —sako lape, —kiek 

ten morkų ir kopūstu privi
rė, didžiausius katilus!

Parupo kiezkiui.
— E kiva! — sako jisai.
Nustrikseno. Pnbe>,o 

kalno.
— Bet pakalnėn, — f 

lape, — tenai ir bus to 
ninko grinezia.

O kiszkiui pakalnėn 
sunku bėgti; jau geriau 
kaina szokineti, nes jo pasku
tines kojos ilgesnes, o pri- 
szakines trumpos. Vos-vos 
bėga pakalnėn 
kelius kartus ir 
to. O lape to ir 
ežiu po kiszki už 
sinesze miszkan....

I'gai ilgai vargsza kiszkeli, 
nesze lape; užstojo naktis — 
tamsi tamsi: visi paukszteliai 
suurgo, visi žvėris sumigo, 
visi žmones sumigo....

— Miegok ir tu, Matukai, 
užsimerk ir miegok!....

Rudens Rytus.
Sztai rytuose raudonuoja 
Saules puikus spinduliai, 
Taip jie aiszkus, lyg didžiuo

jas,
Bet gi žiuri jie szalta !
Szaltas vejas.... vėtra siau

ezia,
Drasko stogus sziaudinius, 
Tai vėl kamine jis szvilpia, 
Purto žmones bėdinus....
Jau ir duris suvirpėjo.... 
Atsikėlęs jau žmogus.
Szerti tvartan jau iezejo 
Savo arklius, galvijus.
Sztai visi jau susikėlė.... 
Kodėl tokia tykumą ?
Kur pradingo vasarėlė, 
Gret su ja ir linksmumą?

1nvairus bandymai. 
Szilima.

Szilima suteikia saules spin 
dūliai, smūgis, trynim is, lieps
na ir dar visoki kemiezki da
lykai.

Keli lengvi bandymai mus 
pamokys, ka daro szilima 
daiktams.

Bandymas sn pinigu.
Paimk Sveikas pinigą ir, 

padėjęs ji ant 
dviem pirsztais prispaudęs,! 
trink juo lenta. Tuojau pa-1 
jusi, kad pinigas kaista, ii 
gii net pirsztai nebegales szi 
lumos kęsti.

Todėl tai, kai musu rankos 
atszala, mes jas teiname.

Bandymas su ranka
Padek ranka taip, kad 

a lies sp'nduliai paužuluiai j 
ant jos kristų, tai Sveikas 
pajusi tik maža kaitinima 
O jei taip ranka padėsi, kad 
saules spinduliai ant jos sta- 
cziai kris, tada ranka daugį 
greieziau užkais.

Matome, kad saules spin 
dūliai tada labiau szildo, kai 
jie staeziai ant daikto krinta. 
Bandymas su uždeganeziu 

stiklu.
Giedroje paimk uždeganti 

stiklą ir pirma pabandyk už
degti juoda popieri, paskiau 
balta. Pamatysi, kad juodas ■ 
daug greieziau užsidegs. ;

Isz to iszvedimas, kad tam- ! 
šiai nudažyti daiktai greieziau i 
Buszila, tai yra lengviau pri- ;

Bandymas su vandens bu
teliu.

Lengvai persitikrinsime, kad 
nuo szilimos netik oras, bet 
ir kiti daiktai ir vanduo pasi
didina.

Pripilk pilna buteli van
dens, ir užkimszes, padek jin 
ant krosnies. Per kiek laiko, 
kai vanduo suszils, kamsztis 
isz-zoks, nes vanduo pasididi 
no ir pareikalavo sau daugiau 
vietos.

iki

sako 
uki-

juk
in

kiszkis, jau 
kuliu apvir- 
telauke; su- 
kaklo ir nu

lentos, ir

Bandymas su adata.
Antpopierio pažymėk, koks 

adatos ilgumas. Paemes ta pa- 
czia adata, ja pakaitink ir pa
dek vėl ant to paties popierio, 
pamatysi, kad jinai truputi 
pailgėjo, 
matome, 
plėtoja, 
mažina.

Tai-gi isz viso to 
kad eziluma viską 
o szaltis, atbulai—

Žvirblelio daina.
Aez žvirblelis nabagėlis. 
Jumis padainuosiu.
Kaip man einas vargt vargelis, 
Viską iszska cziuosiu:
Sunku žiema man žvirbleliui, 
Niekas neprijauezia, 
Niekur neranda grūdelio, 
Kada pusnie siauezia.
Nieks neduoda trupinėlio, 
Tiktai varo, bara, 
Oi vargeli, vargužėli, 
f ai gyvent ne gera!
Kartais vaikiszczias tvoroje 
Avižų pastato 
ir, szale kur atsistojęs 
Pats in save sako: 
Tik atlekie tu, pilkasis, 
Vagiliau žvierbleli, 
Tuoj papulsi nelabasis 
In slastus, paukszteli! 
A=z, pamatęs ilga etriuoga, 
Eit artyn nedrįstu. 
Nemanykite, broliukai — 
Kilpas asz pažinstu!
Vely asz skrendu in kluoną. 
Ten taip szilta gera;
Pilnas kluonas yra duonos. 
Kur laukuose dera.
Prisilesee ten lyg valiai, 
Po soda skrajoju 
Ir intupes in medeli, 
Czir-czir-ezir dainuoju.
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“Druska stovinti ant i 
cziaus, pasudis maista, tik 1 
da, kada in ji bus indeta.”

“Galima pažint pavi 
žmogaus, bet ne tai, kas r 
dasi jo duszioje.”

“Ne galima patemint, ka 
□esitemija.”

“Lankuose, kar nėra tig 
lape ga=padoraujt.”

“Ju kalnas augaztesnis, t 
klonis gilesnis.”

“Kad grinczioj ne kari 
durnai ne rūksta isz kamint;

“Žmogus ne mato, jog 
kviteziai gražiai ieznoko.” i

“Pilnas gurbas aukso e tin 
ne turi tokios vertes, kok 
turi mokslas mokinamas p 
veizda mokintu mistru.”

“Žmogus kasa szulini net ti 
da kada pajauezia troezkimal

“žmogus taiso tvartą, kaJ 
givulis isz jo pabėgo.”

“Jei traukije deszimts met 
szeiminoje nėra ligos, ten tai 
tas tur būti.”

“Pasimirus ligoniui, kalbi 
ma apie verte giduolia.”

“Giduoles negal atgaiviZ-“ 
mirusi, bet gal nužudint gi vi; 
nant.”

“Menuo pasiekęs pilnatį,, 
pradeda mažėt.”

i

Patejinimai.
* Panaezei laikas gido visai'

mus proga aplaikimo nauja- ' 
žaidulu.

* Prieez žmogų kuris karta 
priga?omuso isztikimiste už- 
darinekime druezei duris mi^-j 
su namo; kam mes alidarS^’*— 
jame ligi galui duris priesz 
vilti norint mus ue viena karta 
prigavo?

* Žmogus atsargus ir isz- 
mintingas tai statosi su taiseis, 
kuriems ne gali isztiketi.

* Nėra teisibes, kuri ne pa- 
gimdinta klaidu, ne ira klai
dos kuri ne pagimditn teisibiu.

* Juom moteres koj&les ma
žesnes tuom užlaikimas josios 
brangesnis.

* Tankei jeszkome giliuko 
nes jeszkome užsimerkia, ba 
tasai gilukie pro mus praslen
ka.

* Niekas nemeta akmenų 
ant medžio katras vaisiu netu
ri. Ir ant to žmogaus akme- 
nais meto katras del visuome
nes darbszauja.

* Tasai žuvies ne pagaus, 
katras czebatu ne nusiaus.

Susidedanti isz puiku satinos 
paveikslai Karalienu, Indijonu 
Kartinu ir 1.1, randasi kožuain 
baksuke

i

3?

P. LORILLARDCO.

STEBETINOS 
SATINOS DOVANOS

Cigaretuosfi

10 už 5c.

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

Parduoda Visi Prekejai.
Pirk deže, ji tave pertikris. 

Satino paukszoziai ir gėlės padaro 
gražius paveikslus.

I
 UNION NATIONAL BANK

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

Suv. Vaisi. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant Budėtu pinigu. Procentą pridedam 
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Sveikata galima apsau- ' 
goti ir ligas prasza 

linti j ago pritai 
kinsyt valgius.

(Parasze Dr. B. . . . specialistas.)

Batvinel. (Beta vulgaria). 
Batvinei ir burokai kuru dau
gel suvartoję Lietuvoje del 
bamcziu, raudoni burokai yra 
raudoni, tai sakita kad kraujo 
priduoda, bet tas ir tiesa, nes 
yra didya nuoszimtis cukriaus, 
baltose burokose yra da dau
ginus ir tai buroku cukrus ne
yra kenkemas sveikatai, nes 
kaip lendrių cukrus czion 
Amerike, ypacz oze cukrus su
gadina kone kožnam vaikui 
vydurius ir supudo dantis, ne« 
Europoje cukrus brangesnis ir 
tai sveikatai nekenke ir negau
na Vandenines ligos teip dau
gel kaip cze Amerike, arba 
atsiranda szlapume sakarino 
kurs yra pavojingas teipgi ant 
sveikatos. Barszczei reikalau- 
je labai ilgai virte, kad butu 
minkszti ir sveikatai nekenk
tu; daugumas jaunus raudonus 
burokus sutarkoje pusiau su 
krienais ir obuolines saldes, 
rukszcze užpila, keno vydurei 
geram padėjime, tai yra gerai 
prie riebios mėsos o valgant 
krienus, iszrodo kad žmogus 
verke už viso svieto nusidėji
mus (griekue), — bet daugiaus 
yra liūdna, jeigu kyszeniui 
centu nesiranda.... Burokus 
teipgi raugina Lietuvoje ir 
valgo daugel mergynu — kad 
gautu raudonus ir skaiszczius 
veidus. Tai-gi viekas yra svei
ka valgintie jeigu yra valgis 
skanus ir gerai pagamintas.

Grybai. (Fungus). — Gry
bu galima atrastie kone po vi
sas svieto dalie. Yums rodos: 
kad tik yra desetkai gatunku- 
Bet tikras grybinikas atranda 
ju apie 38,000 visokiu skiriu 
gatunku. Apie paprastus gry
bus (Agaricus campestrie) kuis 
daugiause priaugina csionai 
grybu (boletus) apie pabaiga 
vasaros laiko, teipgi augina ir 
žiemos laike po skiepus ir tvar 

“ tus, bet galima numanitie kad 
toki grybai neyra sveiki, ka 
yra auginti po vysokius mesz- 
lue. Teip-gi, yra keletas tuk- 
stancziu yvairiu vadinamu 
mueiomoriu (Amanitas), pa 
spaudu įsisunkė balti syvai 
kaip pienas. Nusitrucina dau
giause su mueiomoreis, pertai 
labai atsargei reike būtie su 
grybais. Grybai priskirti pr e 
maisto mažai, bet vartoje dau
giause del emogurevimo gry
bus. Nekurios tautos Austra
lijoje, kaip-tai Tierra del Fu- 
ego, toji tauta minta vien ant 
grybu ir suvartoję in duonos 
vieta, vadina Mylitta australis.
Grybai labai prasiplatinę cze 
Amerike didesnios miestuose 
po visokius restaurantus ir ko
telius vartoje kaipo smogury 
su valgeis. Yra grybai džio
vinti kuriu yra in vales, kurs 
vartoje žydeliu moteris.

Reikalinga yra temintie: — 
Kad grybus renkant tūry ne 
bute trapus, tuszti vyduri, jei
gu perpjovus yra spalvoti, ar 
iszpurte, vyrszus raudoni ii 
slidus, kiti balti ir žibanti, rei 
kalinga žiurete gerai, jeigu 
grybas neyra sergantis, taigi 
kad ir maža spalva atsiranda 
nersike naudoti tokio prie val
gio. Jeigu pasitaiko apsirgtie 
nuo grybu, tai reike ūmai pas 
daktara eite kad iszpumpuotu, 
kitu kartu po keliu valandų 
prasideda liga, ar yra atsitiki
mu kad in 24 valandas jaucze- 
si gėlimai vyduriu, traukimai, 
galvos skausmas, szaltas pra
kaitas, klejojimas su riksmu ir 
verksmu, apima karsztis, grei
tai nusilpnusei muszimo pulsu 
su szyrdže, užtemijus tokius 
eymtomus reike ūmai duote ri- 
cinavo aliejaus ir darite pagel- 
ba kaip galima isztusztinte vy- 
durius, nes nusinuodina ūmai 
su grybais; daugiause grybus 
vartoje su prigatavoimu me- 
siszku valgiu ir invairiu skysti
mu kurs del smokavojimo val
gio suvartoję szimtus milijonu 
svaru ir kone kožnas yra my- 
intis grybu smoka, neyra žiū
rėta ir ant pavojaus.

Sviestas Yra tai atsižime- 
jes del valgio; ir sviesto suvar 
toje daugybe nes tinkantis 
pri« valgio ir lengvai persy-

dirba vydurioe, tik jeigu augę 
dee (rancid), taigi sviestas ku
ris kartus ar ruksztelejes, tai 
nereike valgintie, nes prikėlė 
dyspepsia ir kruvinąją liga 
(diarrhoea), nes yra pigus 
sviestas primaiszitas su p;geis 
taukais, visokiu gyvuliu ir pri 
skirent ir arkliniu tauku, viso
kio lajaus, teipgi vysokio szme 
ro kurs vartoje paszmeravy- 
mui vežymn. Taigi mes turime 
suvalgyntie ypacz oze Amery- 
ke, daugiause sviesta sufal- 
szevota o szviesto iszdyrhejei 
dydeles taksas moka. Negali
ma noretie kad sviestas butu 
isz czistos Smetonos, nes reikė
tų moketie doleris už švara. 
Pigus sviestas visada kone ark 
lio tanku su avinczenos lajumi 
ir visokeis alejeis pavidale 
svesto (oleo-margarine), teipgi 
primaiszita yra bulvių ir kito
kiu krakmolu prideda, teipgi 
annot to daugiause vartoje del 
nukvarbavimo sviesto. Kad ir 
pinigu Amerike yra bet Lietu- 
viezko sviesto negalima daseg- 
tie, nes smokas butu kitoks. 
Teisybe, gal pas teysingus far- 
merius 
sviesto.
s riesto 
dirba 
arklio tauku neprijimnas, ge- 
reus nepirktie, ir tegul suėda 
patis pasidyrbe. Daugumas 
gal sakia kad neyra teisybes, 
bet jeigu teisybes nebutu, tai 
uiginta yra raszite in laikrasz-

I Surei. — Teipgi yra’nau- 
. dingas maistas ir daduoda tiek 

stiprumo kaip svaras geros 
mėsos; suris su puse svaro ta 
užvaduoje. Teip-gi yra pri-

Ateiviu Amerikon 
Apsunkinimas.

kova priesz ateivius

w

s:
<1/
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Ar turi jau SeverosKalendorių 
1913m? Pareikalauk jo^nuo 
Apiekoriaus. Jis duos viena 
dvkat Iszgelbejai! Į

KAIP VISOKĮ DAKTARAI, PROFESORIAI IR j 
JŲJŲ VAISTAI NEGALĖJO IŠGYDYTI! f

Teip rašo žmonės, Išgydyti nuo visokių ligų-
* GARBINGAS DAKTAREI Širdingai dėkavoju už labai geras llekarstns ir išgydymą A A mano moteries. Dabar parašau visa teisybę: iki 35 m amžiaus gyvenau su savo pačiule į
> Varšuvoje, bet ji per kiauras dienas nuolatos sirgo, net lovoj gulėdama. _ Kad Išgydyti krri- f f plausi prie Profesoriaus Dr. Baranauskio, Varšuvoj. Ištyrinėjęs užraše vaistus Ir pasakė, L t kad Migrena, neišgydoma liga. Vėliau nusldavlau prie Dr Grudzinskio Ir teipat prie patois E S Ordinatoriaus Szventos Dvasės llgonbučlo Dr Krukowsklo. kurie Ištyrę Ilgu pasakė kaip ir a 
S Profesorius, kad migrena neišgydoma. Amerikoje apart kitų buvau pas Dr. Rubin: nors J1 užrašė llekarstas. bet pasakė, boreikalo knštuotls. nes liga neišgydoma. Vienok Ir po to a 
J troškau, kad savo miela pačlulę nors ant senatvės Išgydyčinu. Ir štai 1912 metai yra dideliu V
> mums skarbu. kaip 13 dangaus. Kaip visns svietas stovi. UI atsirado vienatinis Daktaras, i 
f Phll. M. Klinikoj, kuris Išgyd" mano pačlulę kaip nieks negalėjo pagelbėti. Dabar tikrai * 
L gailu pasakyti, kad moteriškė yra visiškai sveika, išgydyta Ir dėkavojume už suteiktą gera a

sveikata. m
| Ant. Zarzyckls su Motere ir Dukrele, 133 High St , New Britain, Conn. V
J AŠ FRANK POŠKA, dėkavodanias dancšti. kad skaudėjimą nuo romatlzmo sąnariuose. V
V rankose, telp-pat mėšlungio ir nervų ligų išgydėt. kame kankino mane per 18 mėnesių. Da- g 
t bar Jaučiuosi visai sveikas nuo Jųsųlieknrstų ir persitikdngs. kad esi labai geras daktaras ;2 Ir savo draugams pasakysiu kaip pasekmingai Klinikas Išgydo. W Su pasveikinimu Mr. Frank Poška, Box 4, Farley, Mass. A
A GUODOTINAS DAKTAREI Apturėjau llekarstas. kurias bevartojant nustojo skaudėji- f 
t mos krutinės, kosulis ir galvos skaudėjimas. Dėkingas, linkiu Tamlstai laimės.
f Su guodont P. Sakalauskas. 3231 Emerald Ave , Chicago, Ill. *
? Dideles daugybės padėkavonl ateina kasdiena, tik del mažumo vietos negalima i 
A sutalpinti, nors Ir prašo. KAIP KITI NEjSTENGĖ, TAI KLINIKAS TRUMPAM LAIKE Į

9 ir tuos išgydė. į
k KAM SIRGT IR VARGINTIS, KAD KLINIKAS IR TAVE GALI ŠGYOYTI. TIK « 
I ATSIŠAUK ASABIŠKAI, arba lietuviškai parašant kas kenkia, nelauk Ilgiau. J
Į THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC paties gubernatoriaus legalizuotas, apie f

V tai tikrai galima tikėt. <
$ GERESNIO DAKTARO IR LIEKARSTŲ kaip KLINIKO negalite rast. KAD JAU- į
i TIESI kokj nors nesveikumą, bei liga vargina Ir tikrai nori būti sveikas, tad kad
> Kliniko Daktarus speciališkal pripažins, kad tave gall lšgydytl. tad gali tikėti. Jog aptn- * 
f tesi nno Profesionališko Daktaro gydymu ir pritaikytas, speciališkal sutaisytas llekarstas, f 
* kurios kaip tūkstančius jau palluosnvo teip ir tavo gali palluosuotl nuo ligos Jungo, šviežiai * 
T užpuolusių arbn ir užsenetų visokių ligų, teipat nuo: niežėjimo kūno, negero kraujo, silpnų a 
J ir nesveikų nervų, skaudėjimo Ir svaigimo galvos, nedirbimo Ir užkietėjimo vidurių. Nuo B 
U saužagystės sėklos nubėgimo. nerimastingumo abelno Ir lytiško nusilpnėjimo, skaudėjimo V 
L strėnose, kojose bol rankose ir sąnariuose, kosėjimo, skrepliavimo-broncbitls, visokių slo.
10 gų. inkstų ir užsikrečiamų paslėptų ligų ir kitų, kurios tik varginimui žmonių užpuola, vi- «
A sas išgydomas ligas. BE PEILIO, BE OPERACIJOS. SEKRETAI UŽLAIKOMI. A
■ Visada reikia adresuoti teip: V

s The PHILADELPHIA M. CLINIC • 
I 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa. J 
F Valandos: Nuo 10 Iki 4 plot. Neclelloje nuo 10 iki 3. Vakarais Utar. Ir Pot. nuo 6-8. F

Draskantis Kosulis...
drasko Plauczius ir daro 
juos pasiduodaneziais rus 
tesnems Plaucziu ligoms. 
Nelauk, kad_Kosulys bus 
pavojingas tavo sveikatai,

—IMK—

SEVEROS 
BALSAMA 
PLAUCZIAMS 
(Severn’s Balsam for Lungs.) 
o tuojaus iszvysi paleng- 
Venjima, taip kaip iszvydo 
tieka kitu ligoniu, kurie 
eme per paskutinius 32 
metus.

25c. ir 50c.

Visiem žinoma kad senato
rius Dillinghamas suplenavo. 
jo apsunkyt ateivija žmonių 
isz Europos, dabar-gi to pa
ties žingsnio stiprei laikosi 
kongresmonas Barnett isz Al
bany.
Subatoje t. y. 14 Gruodžio 
Washingtone tas klausimas 
buvo iszkeltas kongrese ant 
stalo, ir per 4 valandas ėjo 
asztri
Vieni už ateivius laikėsi, kiti 
priesz ateivius; arsziausias, prie 
szas ateiviu, tai buvo kongres 
monas Burnett.

Jisai Burnett savo kalboje 
nurodė, kad kiekvienas atei
vis turi but egzaminuotas skai-

- tyme bent kalbos, mokėt nors 
i 20 žodžiu perskaityt, ir tas 
[ pagerinimui szalies reikalu pa-
• geidaujama esans.

Burnett isztares— ‘ Sziuose 
laikuos pribuna in Suvienytas 
Valstijas Amerikos tik vieni 
europiniai didžiausi skrepliai 
ir didžiausia esąs reikalas da
bar tam viekam padaryt ga
las.”

“Visos organizacijos ir dar
bo unijos reikalaujam Ameri
koj idant tiems Europos isz- 
matoms czion nepageidauja
moms butu vartai uždaryti.”

“Ne norim sako kad Euro
pos skrepliuotais spjaudikles 
but apmesta czion Amerika.”

Prieszai tokias pažeminan- 
czias ateivius Burnetto sznia- 
kas radosi pasiprieszinanti 
žmones, ir kalbėjo:

Kongresmonas isz Luzernes

t
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Ateikit luojaus.

SŽ

J. Masis.
1208 S. Chilson Ave.

Bay City, Mich

NAUJA KNYGA 
-PO VARDU- 

PRIEJGIAUSES

darbininko ranka viais. Kas kaltas, o szis varg-

gyvenimas™ m. 
Didele knyga api 1300 puslapu 
Visos 6 dalis drucziai ir puikei 
apdaryta. Kasztus nusiuntimo į mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. Boezkow»ki-Co.

MAHANOY QTY. PA.

Nusiimti,,^ 
mes ap^ 

W. D. Ė°9ift.į|.Qo.
Mahanojt^,

Mano sesuo Adele Bielinis paeina 
isz Suvalkų gub., Vilkaviuho pav.. 
praszau atsiszaukt ant ant lieso.

P. Vaikevioziuts 
Box 174 Enon, Pa.

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

5 istorijos, 137 puslapi1 
“Kalnu gyventojus” “Kt 
belaisvis’’ “Lozorius” 1

Tavo Aptiekininkas pardavi
nėja “Severos Vaistas. Neimk 
kitokiu. Jai negali gauti ja 
ant vietos, raszyk pas mus. 
Laiszkus gydytojo patarimams 
adresuok:

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

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

visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijališkų gyduolių, 

sutaisytų iš šviežiausių Ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpo kitų aptlekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės: >

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25o 
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir L t., kokios 

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

Kreipianticmsiems per laišk is nrba asmeniškai du<xlaine tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligoje.

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

cC- V INCAS J. D AU NOR Ajfk
APT1EKORIUS

229 Bedford Ave. > Brooklyn, N. Y.

% $itas apgarsinimas ir padėkavoiiės teisingos. Klinikų! galit tikėt

WOMOROMO«OMO«tOMO«0<tOMOROItOKO>tO«OKO>tOKOKORO.tO«ORORO«0“

BISCHOFF’S BANKIN GHOUSE.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze 

New York, N. Y Telefonas: U orth 2822.
Kas reikalauna teisingo «
patarnavimo ir nori idant r
Jo reikalai liktu greit, "7
atlikti tegul ateiezauki in F ’’“A

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

galima gautie gero 
Veicziana tie dydeje

Fabrikantai knrie isz- 
evieata pigu ir amokas

maiszita daugel krakmolo ir pavieto p. Moore atsiliepe, 
su vario arba arszeniko varto- 1 
je kad neatsirastu kirmelai- 1 
ežiu; sūrio žieve nereike vai- ' 
ginte, nes daugiaaše nusitruc:- ! 
□a. Bet dabar neyra lengva : 
primaiszitie pavoingu nuodu, 
nes užiuri tiesos iszdyrbejus, 
bet vis yra atsiradymu, kad 
yra iszdyrbimu netinkamu del 
maisto ir pavoinga sveikatai. 
Apsergetie reike jaunus vai
kus nuo valgimo Buriu, nes 
pasitaiko kad pavoingai apser- 
ga.

Pienas. — Yra teipgi geru 
maistu jeigu tik karves svei
kos yra kurios snteike pieną. 
Geriause reike pieną gerai su- 
szildintie netol vyrimo laips- 

, nio, priesz prasidejima vyrtie 
i reike nuimte nuo ugnes, ir ke

letą minutu pastovi, tai vysoki 
mikrobai iszsimusza. Vytintas 
pienas užstoję vydurius, lab- 
jause kudykems; daugumas 
daktaru paskui duoda tiems 
kudykems “merkurijos, kad 
sutruszetu kaulai ir dantis”, 
nes merkurijos isz systemo 
nieks praszalinte negali. Su 
pienu reikie būtie dydei atsar
gei, nes vasaros laike pienas 
prarūksta ir vereziaus duotie 
kudikems pritaisitu maistu 
kurs yra daugel gatunku ant 
pardavimo po aptiekas. Toto
rei, vartoje vadinama kumissa, 
kurs pareina isz kumeles pie
no ir sakita, kad apsaugoja 
nuo ligos džiovos; kurio syste- 
tnas tąjį pieną prijima, yra 
sveikiausiu maistu.

(Tolaus bus).

Lietuvių
Gydytojas

638 Penn Ave. 
Pittsburgh, Pa.

Dr. Koler garsinasi aavo tikra pravarde ir tnri 
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra 
gimęs ir mokinęsis Varšuvoje. Dr. Koler prakti
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti* 
niais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri* 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, dide
li išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje 
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų, 
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitos 
užkrės! savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI 
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigus 
sngrąžinu.

NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUzAGYSTES prašalinu j >8 dienas 
Ar jautiesi mažum. jog neturi tos pačios vyriškos 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok, 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtus 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
□alo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydai 
j 30 minutų be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randas 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuosc. apsunkinimą 
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženkli 
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydai 
savo sistema ant visados.

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga 
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujt 
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per 
traukt savo darbo

OFISO VALANDOS:
Pčtnyčlomfs Iki 5

popiet

Prusu Keiseris ant medžiokles su savo 
vyriausiu rodininku.

SEVEROS GYDUOLES 
...NUO...

INKSTU
...IR...

KEPENŲ
(Severą’8 Kidney & Liver

Remedy) 
padeda ganitiszkai prasza- 
linti isz kraujo užtarszas 
kurios organizme pasilikę 
butu priežasczia užplūdi
mo ir ’uždegimo Inkstu, 
Kepenų ir pūsles. Taiso 
jos visokius tu organu 
suirimus.

50c. ir $1.00
pilytinezioa Amerikoniszka 
valdžia ir, ateiviai czion spėja 
in žengt, drąsesni riksmą daro 
szalij sau svetimoj negu savoj

Ar-gi tai amerikonai in ta 
viską neinžinri?

Su ateiviais priesz kėlės de- 
szimts metu insirange czion 
irlandiszka juodrankija Migu 
arai', su ateiviais Italijonais 
juodrankija mafija, dar juo 
doji ranka, ir kitos galvažu 
dhzkos szaikeles.

Miguaristus ledva valdžiai 
pasisekė praszalint, bet mafis 
tus, juodrankius ir dar nein- 
stengiama isz tarpo žmonių 
czion praszalint.

Ar-gi teisingai Amerikonai 
meta dar visokias bedas abel- 
nai ir ant nieku nekaltu prastu 
darbo žmonių?

Kalte meta amerikonai ant 
. žmonių be mokslo ateiviu, o 
t | tie bemoksliai, tai geriausia m-j 

rankis pripildymo bagoeziams 
keszeniu, piningais, nes jie 
pradėjo darbus dirbt pigiaus 
negu amerikonai.

Žydai, ateina kiekvienas 
mokytas, jie savo giszeftavi- 

I mais gimdo daugiausei ban-

Mano draugas Petras Kirtiklis, 
m. kaip Amerike, paeina isz Su

valkų gub,. Kalvarijos pav., jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine ant 
adreso.

J. Paplauskis.
Box 2. Granby, Conn.

prie ilgu iszvadžiojimu atei
vius užtardamas ir galop sa
ke— “Jus uždarote portue del 
žmonių ateiviu tamsuneliu, 
nes juos sziu laiku szviesuoleis 
pastot nedaleido ]u vargai, o 
atidarot portu, vartus 
riams juodosios rankos, 
lavinusiems banditams, 
dikams, dikaduoniams, 
lėliams, anarchistams, 
siems tiems kalbate: aikeziatei 
pas mus, mes jums atidarom 
portuos vartus, mes jus reika
laujame.”

Po kongresmono Moore kal
bėjo kitas kongresmonas Cur
ley isz Valstijos Massachusetts

. asztrei kritikuodamas teip-giI“""yj^padTg'imurprosti- 
Burnetta. Kongresmonas Cor-gembleryBCzin ir 
ley užtarė daugiausei ateivius t> t Jie pirmiaU8 buvo prir0- 
italijonus pietines Europos ž -ai lenki9zkaij tik 
kuri tai tauta išdavusį žmoni- dabar j&Q isl ia; ant jn 
lai mokytus vyrus kaip Dan- , , \ .
tea, Petracha, Michaelį Aniuo- ^mėtoma beda, bet viską po
lą ir kitus. I litikieriai szalies savo pose-

Užtarėjai ateiviu lenku isz džiuosia sukrauna ant keteros 
Buffalo Driscoll ir Smith kon- vien ateiviu nemokytu darbi- 
gresmonai, tai kada didžiausi ninku kurie szalei juk blogo 
ėjo ginczai link ateiviu, szie pr demoralizacijos nepadaro, 
sau prasidėjo manije. Garsi dabar New \ orke gal-

Isz tarpo tu ginczu ir nors važudinga gembleryste ar-gi 
stipriu protestu iszeina, kad susidėjo isz nemokytu ateiviu ? 
bilius Burnetto, balsavimuose 0 tai vis buvo žydu fabrika- 
kongreso ima virszu ir atei- pij®.
viams in Suvienytas Valstijas Kongresmonas isz Luzernes 
inejimas bus vėl apstrikuotas pavieto teisingai savo kalboje 
kad eidami žmones isz Euro- kongresui sake, kad uždarysit 
pos in Amerika turės gerai su portuose vartus prastiems dar- 
savim apsirokuot. bininkams, o atidarysit iszla-

Amerikonai jau nuo Beniaus vintiems banditams, skerdi- 
danti gelendo priesz ateivius kame, dykaduoniams, sziule- 
ka galim atsimint isz laiko riams anrchistams irt. t.
kada anuomet buvo kiekvie- Priežodis senovės Lietuvoj 
nam darbininkui ne citizens teisingai skamba— Kam bus 
nuimta 3c. nuo uždirbto do- ar nebus, o striukiui bizniui 
lerio. vis bus. Teip ir su prasczio-

Szalies gerovei žiūrint eu- keliais darbo žmonėmis atei 
ropinio

I skriauda nepadare, bet viso- szas kanecz tur būti kaltas, 
keriopai žiūrint, visokeriop 
ir szaltiniai neapikantos iszlipa 
virszun.

Ateiviu pasidauginimas pa
žvelgtas, kad buk tai esąs 
priežasczia sumažinimo Ame
rikos darbininkui už darba 
užmokeeczio; ateiviai tamsuo
liai buk papildo daugiaus 
prasižengimo negu Ameriko
nai, ateiviu pasidauginimas 
apsunkinans miestu prie Por 
tu gyvento]us ir, daugiaus yra 
daromu ateiviams nžmetine- 
jimu.

Litanijos užmetinejimu ant 
keteros ateiviu, ne visos yra 
be teisybes, prie progos mat 
nerimą in szia f žali ateiviui 
inžengimas susiaurint ir tas 
greieziaus invyks nors laiks 
nuo laiko da prilaikoma.

Paskutiniuose dar laikuose 
ateiviu jaunu tarpe prasiple- 
tojo visokios ruszies agitacijos

eana- 
iszsi- 
sker- 
sziu- 
ir vi-

Mano brolis Tamoszis Masis ir 
pusbrolis Feliksas Masis, paeina isz 
Suvalkų gub., Sejnu pav., Veisėju 
gmino, turiu svarbu reikalą jis pats 
ar kas kitas praszau duot žine an 
adreso.

Mano draugas Franas Sakalaushs 
paeina isz Kauno gub.. Laižuros 
miestelio, pirmiaus gyveno Chicago, 
o dabar nežinau kur jis pats ar kis 
kitas praszau duot žine ant adreso.

K. Guzauskis.
82 Thomas St. Rochester N.Y.

Mano brolei Antanas ir Ludvikas 
Juodeszkai paeina isz Suvaiką gob., 
Kalvarijos pav., Ludvinavo gmino, 
Taroaziszkiu kaimo, apie 15 m. kaip 
isz Lietuvos Antanas 7 m. adgal gy
veno Anglijoj, jie pats ar kas kitas 
praszau duot žine ant adreso :(go|*0})

Anna Juodeszka
1912 Oregon ave, Cleveland Ohio.

Jai tik tavo virškinimo 
organu veiklumai nėra 
normaliais — Jei skilvis, 
kepenis ir žarnos sugenda 
nieko nelaukė pradek imti

SEVEROS 
GYVASTIES 
BALSAMA

(Severą* s Balsam of Life) 
75c.

ao».or.or.cj».or.o«o^o^oRo^o^o«o n o 1 o i o
PUIKUS SKAITYMAI

NAUJOS KNYGOS

Seniausi
Bankini 

Narna
Uždėta 1848m.

Mano szvogeris Mikolas Luleika 
paeina isz Kauno gub, Raseinių 
pav., Aleksandrowskos waloaties, gir 
dėjau gyvena ten kur apie Chioaga 
jis pats ar kas kitas praszaa duot 
žine ant adreso: (901 ’o?)

W. Yesodavicz
Box 420 McDonald, Pa.

Mano brolis Povilas Jeneliunas 
paeina isz Kauno gub., hnevežio 
pav., Sieciu sodžiaus apijfris metai 
adgal gyveno Kingstomis ten isz- 
važevo in Illinojaus valstija, jįg paf8 
ar kas kitas praszau duotais ant ad
reso: (to 104

Kaz. Jeneliuu
77 Slocum St. Kiigaton, Pa,

Mano sūnūs Juozas Kūjelis paei
na isz Vilniaus gub., Taku pav., 
Warenos para., girdėjaijyvena ten 
kur apie Najorka jis prjir kas 
tas praszau duot žine Uidreso.

P. Naujeį 
CfOT °l) Ce|į|f, Va.

MOKSLAS
ANGLISZKO J

Reikalaujant bionikų
-PMf1..! **conM*i ar kitokių 

muziloaq instrumentų.
Pa^^pirksit, pirma 

I W' Paraift«an, aš prisių- 
« S'U Katalogų, iš kurioj jo< prie ma 

plauti Tisokiar 
EU luį*'Vok,ikaa bei 
ltJ,,1^onlkas už že 
mcSDl^iegu kur kitur 

Rašyk ftendi man, pndedM2c., markę if 
savo adresą o gausi mano dovanai. Ad.

M. J. Damijmijs, 
812 W. 33rd St., ®tA’Co, ILL

liežuvio be | 
PAGIALBOS KITO. |

Yra tai praktiozniause Knyga $ 
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

Ir teip sudėta, jog ka tiktai ® 
pribuvias Grinorius isz Lietuvos S 
gali in trumpa laika pats per J 
save iszmokti Angelakai sriek w 
tiek kalbėt.

Toji Knyga druozei apdarita J 
in Franourini raudona audime Į 
ir kaaztuoje tiktai J j . Kasaion , 
nusiuntimo mes apmokame,

SAULE Mahanoy City

TUKSTJJi-js 
naktų Buena 

*rabiszko«^h|JOS 
Perdėjo

O.T. BOCi^^g 
540 Poslapiu; 6i|^ D.duni0,

PR EKE $1.

5 
lt 
g.

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

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

»iu, apie 
Laukazo
“Narsi 

mergina” “Užvydus vyras” 
Preke szitos knygos tik 25o.

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

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

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

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

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

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

W. D. F DCZKOWSKI-CO.
Mah j»oy City, Pa.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra muša kaucija sudėta In 
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei. (rediszka kasė. 
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursi.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.^
Szipkortes parduodame ant geriausiu G aylaivių visu Linijų in ir iu 

Krajaus už pi^iause preke.
Paszportus del kehaujenoziu in Kraju pastarajame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentallszkas Poperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiauslai.

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

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

Kraujo Valytojas ....................... 81.00
Gyvasties Balsamas...................Tao
Nervi| Stiprintojas..........50c ir $1.00
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir$1.00 
Nuo kosulio....................... 25c. ir 50c
Nuo gerklčs skaudėjimo 25c. ir 50c 
Skilvinčs proško* ..................... $1.00
Pigulkos del k į.................. 25c
Nuo galvos sk; no ............... 25c
Nuo kojij nuos .... 10c. ir 25c 
Nuo dantų gėli i ....................... 10c
Nuo peršalimo ......................25o
Plaukų stiprinto. .... 25c. ir 50c 
Linimenias arba >elleris .... 25c 
Anatharynas plovimui................... 25c
Nuo kirmėlių......... .........................25c

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

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
—LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. V. obilcunas ir kompania 
Cor. 12-th. & Carson St., S.S. 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 
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir v(» 
dimo Provu kancelarija po vadovyste K.Va raszaus 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 
Doviernastis ir visokius Dokumentus sutinkanezius 
su tiesomis Russijos.

W. RYNKEWICZIUS
233*235 W. CENTRE ST- 

MAHANOY CITY, PA.

Notariuszas.Didžiause Lie*- szka 
Agentūra Pardavimo Szipkorcziu 
ir Siuntimo Piningu in visas dalis 
svieto, greieziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mr.s siuntė apie tai geria žino TszduodaDostovierne 
del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti Del Drau^ysoziu 
pristatau puikesazarfas, juostas, kepures karūnas, špilkas ir t. t. — 
Su kokiu nors rei alų kas-link Szipkorcziu,Piningus irt.t., raszykite o 
pas mane o ap laikysite teisinga atsakymas.

oltohoMolioMoMoiioaioMokoMOM.oMolioholioliMolioMoiK.MoMoMoMoll^



'DIDELIS PARDAVIMAS
TIK PER 15 DIENU!

Nenujauczema.

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

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

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

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

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

salesites persitikrinti kaip pigiai galesite 
viską pirkti.

RYNKEWICZIA
žinios Vietines.

— Sniegas.

— Tai ir po Kalėdų.

— Lauksime dabar Naujo 
Meto.

— Per Szvente Kalėdų žmo
nis apsiėjo malszei. Už tai 
garbe visiems lietuviams.

— Badai ne kurie szvens 
per visa nedelia o gal ir lig 
Naujo Meto.

— Ant East Centre uliczios, 
praejta petnyczia buvo kru
vina musztyne, kurioje likos 
sužeistas saluninkas Jonas Ar
dickas ir Stasis Majauckas. 
Du brolei Janas ir Antanas 
Urbanaviczei užklupo ant Ma- 
jaucko subadydami jin peileis 
be jokios priežasties. Abudu 
nugabeno in PAtsvilles kalė
jimą.

— Nedėlios vakara Bocz- 
kavcku saleje bus loszamas 
labai smagus ir juokingas tea
tras po vardu “Vagie Szita tea
trą losz teatrime kuopa isz Mt. 
Karmų ir visi aktoriai ir ak 
torkoe yra geriausi loszikai 
szioj aplinkinei. Tikrai galima 
sakyti kad publika bus isz szi- 
to teatro užganėdinti, todėl 
ateikite visi o visi neeigaileei- 
tes. Tarp aktu bus juokingos 
deklamacijos, dainos ir t. t. 
kurios teipgi visiems patiks 
Inžanga 25 35 ir 500 vai
kams 150.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELI).

SHENANDOAH, PA.
— Ona Sherkoais, 15 me

nesiu mergaite, už tikus bleszi- 
ne su “lajum” privalgę truciz- 
nos kurie iezdegimo mergaitei 
burnele ir vidurius. Badai 
mirs.

— Per eksplozije gazo Bos
ton Run kasikloeia likos bal
sei apdegintais Vincas Obuo- 
leviczius ir Silvestras Godlauc- 
kas.

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

— Ne ilgai džiaugėsi Ame- 
riku pribuvęs isz tevynos Se- 
proniuezas Primas. Vos pribu
vo in Szenadori per klaida 
(nes tureje mainytis Delane ir 
važiuot in St. Clair pas broli, 
ėjo nuo Leli'gh Valles stoties 
ant Pennsylvanijos ir nelai
mingos likos užmusztas per 
truki. Ant užmueztejo rado 
arti 300 doleriu.

Ledtord, Pu. — Darbai 
gerai eina dirba pilna laika, 
isz kitur pribuvusiam darbas 
nesunku gaut.

Oras dailus.
— Lietuviu pusėtinas būre

lis isz tu visokiu atsiranda.

Braddock, Pll. — Darbai 
gerai eina, isz kitur pribūvu 
šiam darbas nesunku gaut už
darbiai nevienoki nog $1 50 
lig $5. 00 ant dienos,

— Lietuviu apie 100 famili 
ju o pavieniu didelis būrelis 
ir mergynu didelis būrelis ir, 
visi gražiai užsi laiko.

AkivosZinios isz Lietuvos.
Nauja bažnyczia Vilniuje.

Vilniaus vyskupijos valdy
tojas ežiomis dienomis gavo 
pagalinus isz vidaus reikalu 
ministerijos praneezima, jog 
Vieszpaties Jėzaus Szirdies 
bažnyczios statymo komitetas 
galis pirkties bažnycziai staty
ti seniai jau nužiūrėta žemes 
plota Tambovo ir Archangels
ko gatvių kerczioje.

Skrcbiszkei.
(Eterenu apekr) Musu 

kraezte, acziu Dievui, viekas 
gerai užderėjo, o ypacz rugiai. 
Vargas tik, kad vakarais dau
gelis moterų ir bernu, net pus 
berniu neezioja javus po žyde
lius.

Kalvarija.
(Suv. g.) Szimet po Kalė

dų buvo padarytas užpuolimas 
ant Daukszcziu parapijos kle
bono: naktyj keli vyrai apsi
ginklavę ieiverže in klebonija 
ir reikalavo pinigu. Klebonas 
iezgirdee nepaprasta trukezma 
ir supratęs kame dalykas, pra
dėjo ezaudyti iez revorvelio, už 
puolikai iszeigando ir pora sy
kiu szove, iszejo nieko nepe- 
eze.

14 lapkriczio Suvalkų ap- 
skriczio. teismas Kalvarijoj na 
grinejo szia byla. Isz trijų, 
kurie buvo intarti ir eedejo 
kalėjime, teismas du iszteieino, 
o vienas, K. Rakickas isz Ma- 
riampoles, gavo 2 metus ir 8 
menesius katorgos, jis pate 
prisipažino ir viską iezpaeako- 
jo, kaip buvo. Kiti užpuoli
kai pasislėpė.

Kaunas.
Kvėdarnos kam. kun. Put

nus apekriczio teismo nutari
mu uždaromas trims mene
siams Kretingos klioeztoriun. 
Szvekeznos kam. kun Gaidys 
siuncziamas trims menesiams 
pildyti kamendoriaus prider- 
miu Kvėdarnoje.

Kunigu permainos Seinų 
vyskupijoje

Kun. J. Juodvinzis isz Su
valkų perkeltas in Leipalingi, 
kun. B. Kostro — iez Raigro- 
do in Lomža.

Būdami sveiki, mes nenu- 
jateziam", kr d musu viduriuo
se eina grumuliavimas, nes jo
kio nuo to nesmagumo nejau- 
cziame. Kaip tik nemalonumą 
pajareziame, mes turime dis
pepsija, viena iez papraseziau- 
s u ežioj ezalyj ligų. Papraeti 
symptomai yra sekanti: blogas 
apetitas, konstipacija, erukta- 
cijos, vėmimas, ivairus skaus
mai, galvos skaudėjimai, ner- 
viezkumas, nusilpnėjimas. Ge
riausia nuo to vaistas tai Tri- 
nerio Amerikoniszkae Kartaus 
Vyno E 'x’ras. Jis greitai ir 
gerai iszvalys visa grumuliavi- 
mo kanala ir su»t prins ji; jis 
palengvins ir panaikins aeztria 
ir chroiiezk4 konstipacija 
Doza galima laipszniszkai su- 
mažint. Moterims ju ska s- 
muose suteikia greita pa'eng. 
vinitna. Aftiekose. Jos. Tri- 
ner, 1333 — 39 So. A h'and 
avė , Ch c>go III Nnrero ma
umo muskulu ir sąnariu pa
mėgink Trigerio Tepala

Ruptura
Yra Iszgydoina 

Chemiszko-Elektro 
Metodą. Be Peilo, 

Be Operacijos.

Dėkingumo paliudijimai nuo dėkingu imain.

Abneris Welshas sako:

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

tas apgarsinimas yra 
apgavysta!

Nauja stebuklinga mostis 
isz geriausiu maiezimu kuria 
naudoja garsingi daktarai li- 
gonbutese del savo pacijentu. 
Gvartinimas užtvirtintas. Be 
daktaro pagialbos praezalina: 
dydžiause niežlejima, pa 
pUCZkus, Uosiui SZlllti, nuo 
slogos, gerkles skausmu, 
plelskenas, sulaiko plaukus 
nuo slinkimo— toji mostis yra 
verta $5, Kas pirks mosti kuri 
parsiduos ant trumpo laiko 
tik už aplaikys dykai bon- 
kute pe> f urnos essenc'jos iez 
kuriuos galima pridirbt kvor
ta giaro kvepalo. Ižsiunsim 
per paczta Toji mostis priva
lo rastis kožnam name. Ne 
vilkinkyte, nes siunskyte tuo- 
jaus ant ženrau paduoto ad 
reso nes szitas apgarsinimas 
talpysis tik per trumpa laika.

Brundza Med Co, 
Box 106 S 8—th <fc Broadway

Brooklyn, N. Y.
Pnlludimas: Liūdinu buk 

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

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

kad jin daug metu kentėjimo inkiros rupios 
jis visai buvo iszgydytas per Dr. O’ Matey 
ir dabar visai neneszioja raiszcziu nes jau 
nėra reikalo. p.Wekhns yra Sperintendaiu 
Jnckson-Woodm Car Works, Berwick, N 
ir jožodis daug reiszkia kurie turi panašai 
kentėjimus. Jis nebuvo atitrauktas nuo) 
kasdieninio užsiėmimo, kuomet buvo gide 
mas, bzskiriant ta laika, kada turėjo bot 
Dr. O'Malley’o office kur buvo gydomi 
nauja metodą, nevartojant nei peilio, na 
operacijos. Szimtai paliudijimu galinu! 
matyti office nuo iszgydytuju.

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.

§5.7 5 
Excelsior WatchCo.

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patcntotas rezulatoris 

už-ukamas isz virszaus, 
del Moterių ar Vyru, 18k 
gva rant uotas ant 20m. 

si u si m szita laikrodi 
visiems per C.O. D. 
11Ž $5.75 per expres, 
“XSa jei nebus toks 
Nemokekyte nei Cento. 
Atminkit, kitur už
moksite nž toki lai
krodi $35. Su kožnu 
Laikrodi duodam 
Lenciugeli.

901 CENTRAL BANK 
BLDG. CHICAGO, III

Bay City Mieli: — Dar
bai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas sunku gaut.

— Lietuviu kelios familijos 
o pavieniu suvis nėra lietuvei 
nesutikime gyvena per tai kad 
daugelis su paliokais užsideda 
Del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga.

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

Unijos Doku užveizdetojas 
Raubso Kasyklų, Luzerne, Pa., sako:
Courtdale, Pa., Nov. 26, 1911.

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

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

Ad. Kutteuberger, 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 Ruptara.

Szaukia Pagialbos.
Daugybe Mahanojaus žmo 

niu szaukia pagialbos
Jiu skaitlis kas kart mažinasi. 

Žmonių inkstai tankei szaukia pa
galbos. Szitai gromata parodo ka 
viena motete sako apie Doan’s Pi- 
gulkos del Inkstu. Mrs. Wm. Horey 
iez H Ilso Peczea sako: “Doans Kid
ney” pigulkos praszalino skausmą 
mano peozuose ir kitus netvarkumus 
kurie buvo priežastim nesveiku inks
tu. Aez tikrai mielinu kad nesiran
da geresnios gyduoles už Doan's 
Kidney Pills.

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

J-IETUVISZKASp1 OTOG PAKISTAS

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 t.t. Puikei nutraukineja 
Post-Karczius. Parduoda Reimas ir t.t

A-B-Cela
-----ARBA PRADŽIA-----

Skaitymo Ir Razzyma 
DBL VAIKU. 11*.

’“Battle” Mahaisay Cty. P*

Kunigu permainos
Žemaicziu vyskupijoje.

Kun. Kaz. Kaszcziuezkas, 
Svėdasu kam, perkeltas in 
kumpenus kam. Kun. Zadei- 
kis, Pumpenu kam., in Kauna 
Pam. prie Karmelitu bažny- 
ežios. Kun. Maliauskas paskir
tas Vilijampolės “Saules” mo
kyklos kapelionu.

2Gm. SENAS LAIKRASZTIS 

VIENYBE LIETUVNINKU 
ISZE1NA 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 isz Lietuvos gyvenimo 
ir paezios LIETUOS savo korespon 
dentu VIENYBE LIETUVNINKU 
buvo visu pirmeiviszku organizacijų 
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei. 
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu 
kaip iszeina. isz tos priežastie iszlei- 
dome dideli žingeidu “Jubilejini 
Numeri” kuris liks tik istoriszku 
atminimu nes pirmas da Lietuviszku 
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant 
meto užsimokės §2 gaus ta numeri, 
kaipo DOVANA.
VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
Metams - - - §2.00. 
Pusei Metu - - S 1.00. 
Užrubežin - - - §3.00.

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

Paprasta numeri peržiurejimui 
siuneziame dovanai, raszik toi.

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

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

Temykite.
Metinis susirinkimas “Stock 

Holderiu” Merchants Banking 
Trust Co banko isz Mahanoy 
City, Pa atsibus 14 d. Janua- 
riaus 1913 m. tarpe 2 o 4 ady- 
nos po piet, idant iszrinkti 
naujus direktorius ant meto 
laiko teip—gi bus balsavimas 
kasliuk permainimo instatimu. 
Susirinkimas at ibus banke.

(OI -avp o?) 
D. F. Guinan, 

Sekretorius
Publlcznas pardavimas.

Subatoj 28 d. Dteemberio 
1912 ant2ad. po piet bus 
parduota praperte prie No. 
6 2 5-627 West Center ulyezios. 
Lotas turi 25 per 125 pėdu 
dydutno. Randos atnesza §50 
ant menesio. Lccnininkas turi 
tiesa atmesti bidsue. (fOI °l) 
M. J. Ryan Advokatas 
Juozas Brazaitis Locnininkae.

Nedėlios Vakara

dili)'

“VAGIS”
4 AktuJuokingaKomedija

Atoibm Mahanoy City, Pa.

29 Ciillzio.NXl.w:
Sulo«MlQ|rme] Teatraliszka Kuopa

Inžanga 15, 25,35, 50c
^’kietus priesz laika galima 

"'Pi'kli Kazuno Aptiekoje, 
f** hoza Badrevicziu ir 
‘Hf ofias.

DEL KALĖDŲ.
Parsitraukir nog savo Tautieczio 

orderigeru Gėrimu. Su kiekvieno 
gausit Puiku Kalendorių.

............ SKANUS GĖRIMAI...
RovalCbib Rve kvorta
O. B. C. ’’ ”
Monongohela ”
Cognac Brandy 
French Cognac ”
Ruskas 8znap<as ”
Ruskas Kimelis ”
Rut-kas Viszni'i Vynas ”
Apricot Brandy (saldus) ”
Port Vynas (Imp. I 
Port Vynas ( I »om.) 
Port Vy< as Baltas ”
Tokay Vynas Baltas 
Orange Vynas 
Bananna Vynas 
Ginger Brandy 
Pepermint Sen naps 
Rock & Rye 
Rūmas ”
Benedictine (Dom.) 
Benediction (Imp.)

Teipos-gi turim Sznapso, Rumo, 
Ginęs, Brandes, Kin elio ir visokiu 
Vyno, galionais po §2.50, §3. §3 50 
§4 ir daugiau už galioną.

Jeigu nerasit virsz minėta koki 
gėrimą k i jums patinka tai klauskit. 
Mes laikom visokius gėrimus

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

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

$1.00
.75
.50

1.00
1.75
1.50
I. 50
J. ':0
1.00
1.50
.75

1.C0

L 00 
1.00

1.00 
1 <-0 
1.00 
1.25 
2.30

ant

ŽmngnB Su Piningais Banke 
gali juoktis ant bėdos ir vargo.

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

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

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

Kožna pecziu ka parduodame yra gvarantytas 
Jaigu peczius 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.

S ivirszum 3,000 tu Peoziu per mus parduota ir visi giria Keystone Pecziu.

Mahanoy City, Shenandoah, 
Vi U 111 (111 S Mt.Carmel, Landsford.

Peczei
Nc.a

No. e

"MEVICIUUJ i..
Anei, v ’

Mmu, Tik fe? 

kiluvenmu. A.eįUS“

S. Noift^
Wwt

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plywtk,Pt 

...8AV1NINKA8 IB FABRIKAM1^ 

Garsiu Lieturlszku-LenklszkuVujt

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 irt. t. Puiku szlebukiu kūdikiams prie 
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokia žeminiu Kotu del moterių ir mergaieziu. 
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t , gausite pas mus geriaus pirkti negu 
kitur.

ilio Clg HF'Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W, Center Str.

Mfihsnnv Citv. P*“

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

reik I

Gatbvs Tautecziai:
Laikau už gurbe pruneszti jums, 

kad jau a*z nesu dargiau ne locn'Dikii ne virsz ninku, ne 
dmbiniku ‘Ali Nations lankoje ant 12-tos. gatves ’ 
ir kad dabar atidariau ofi-a mano n a "j i vietoi

Kampas 22 nd & Carson Streets
(lf blok: nuo man > buv sios senos vietos)

Reikaluos ia me džiu kreiptis prie savo seno pažistamo po 
tokiu adreso*

Po ilas V. Obiecunas, 22-nd. & Orson Sts; S S.Pittsburgh.Pa

W. TRAŠKA UCK A J* 
Pirmutini* Lizivrlit t*, 

GRABORIUS

KAIP PASILIKTI AMERIKOS PiLIECZIU.
Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj 
kalboje, turinis instatiuius apie pilie- 
tyste, klausimai ir atsakimai kaip isz- 
siimti popieras. Suvienyta Valstijų 
Konstituozija ir Konfederacijos strai- 
psnei. Lietuviu Amerikos Ukesu 
Klobas matidamas reikalą, iszleido 
szia knygute. Prekr tik 25c. Todėl 
norinteje gaut szia knygele siuskite 
pinigus per paczta (Money-Order). 
Lithuania n Am. Citizens Club

Doviniai.
Atsiusime Kalendorių su 

gražiais pasiskaitimais tam 
kuris mumis prisius savo var
dą ir adresa ir 20 sternpa Ri- 
szykite szendien o gausite per 
paczta dykai. ( J ?)

Bi-cli<ffi Ranking House. 
287 Broadway, New York.

Vieirntele Lietuviszka Banka po prieži ra Valdžias. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
pribkaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes imt visu linijų ir geriausiu laivu 
ir s ’teikiam visokias rodąs kelionei. Lzdirba n visokius Rejcntalnus dokumentus Lietuvai 

prie vieninteles Lietuviszkos Bankus virsz paminėtu adresu.

KP S1SZKA — AMERIKONIŠKA — UNIJA.
-PV1KJAUS1 DIDŽIAUSI IB GBEKZ1AUSI GAHI.AJA AI—

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yruko o Rusijos be j< kiu perstojimu.
_ ^PLIKI GABI.AIVA1: CZAR - KURSK — RUSSIAO u. . B T . ,v.. ........... . Garl Keif | Įtupia Gruodžio (Dec.)

iez New Ycrko ’ kunk- S’“usl° (Jan )
. -------- ------- , Anie dauglauB dasižinoBite pp.emueo agentus arba
A. E. JOHNSON & CO., (Ccne;el peMeoger Apts. 7.1 Broadway, New York, N.Y.

In Rotterdama R Dienas 
$ ,i Treczla

Antra 
ytO Pirma

Iii Libawa 11 Dienu.
K laša «: 3

D.M.Graham, Prezidentas. 
W. Rynkiewiczia. 
J. Hornsby.3 z

b o

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

W.Waidelis112 g"Ay.
Tiktai Per Szita Menesi.
Už 30c. gausite 12 gražiausiu Popierių su 

margintais Konvertais teipgi knygele del 
nasimokinima raszyti gromatas, kiek žmonių 
Valstijuose ir t.t. l’risiuskite siemp'i už 3<’c 
ir i-aszyk koks esi o prisiu*-i tinkamu popie
rių nes turiu 70 visokiu t-a’unku.

M. A. IGNOTAS ,02kSiP^-.?."c‘

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 t.t. Iszlaimeja 
provas kurios kiti advokatai atsako ar 
atmeta. Rodą duodu dykai. 

Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS 
154 Nassau Street 

New York, N.Y.

LINIMENT

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 invales gera 
Bank”. Szitas Banka moka 
procentą ant sudėtus Piningus.

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

...direktoriai...
C.L.Adani, Vice-PrezidentAs.

A. I'anifizewiczia.
L. Eckert.

Kiekvienas Lietuviszkas Sztornmh 
teipgi privalo užlaikyti visada n.» 
puikias Lietuviszkas .Gyduoles an 
Sztoruose ant pardavimo, kadjnn 
tautieczei reikalaudami galetu,ū», 
pirkti ir nereikalautu i«d«fc 
piningus dovanai kokiems nors apa- 
vikams tose apielinkese. Kztorniani 
raszykite pareikalaudami in as gydomi 
les, nes geras uždarbis; parduokrul 
musu tyras Lietuviszkas GyduoaJ 
kurias mes gvarantuojame.

Egi u te r o No.l....................................
Egiutero No.2...................................... noZmijecznik...............25c., 50c. trfl-M
Gumbo ..................................................
Meszkos Mostis.................
Trejanka..............................
Linimentas vaikams.... 
Gyduoles nuo Kosulio.. 
Liepiu Balsam as ..... 
Anty-Lakson del vaiku.....-- 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c. 
Vanduo nuo Akiu.......................... r?0,
Ugmatraukis..................................
Skilvio Laszai....................  - ....... -.^oc.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir 

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

skaudėjimo................................
Laszai nuo Dantų............... ........ *0c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo

Kojų.....................................   250-
Geležinis sudrutintojas sveikatos oUc. 
Vaistas nuo Pa pauto.....................
Gyd. nuo Grippo.................
Plauku apsaugutojas...........
Muilas del Plauku..............
Milteliai nuo Kepenų.........
Rožes Baisamas......................
Kinder Baisamas.............. .
Bobriaus Laszai....................
Szvelnintojas............................
Kraujo valytojas....................
.Nervu Ramintojas..............
Egzema arba odos uždegi i 

pas Vaikus.................... .
Pleisteris (Kasztavolo)................
Pamada Plaukams............. . .............
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise........25c.
Gyduoles nuo Kiemens......—........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-... -15c. 
Inkstu Vaistas................. 2ūc. ir $1.^>
Akines Dulkeles....... ...................... 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu......... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines................... $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos L'gos $6.00.

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

Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje 
. turiu dideli agentūra ir kontora bankini 

-avo locnam name vertes §12,000.00 
' Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir 
greicziuusiu laivu. Siuncziu xiiningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszbiuucziu m pn&akjta vieta. Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niezku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka datdžinoti reike prisiųsti 
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Adresą vokite sziteip: 
A. J KEVDOSZ1US. 202 Trov St. Dayton. Ohio.

nikeliuta dūda, kuris 
graina gerei iraiszkei 
visokias muzikes ir 
dainias. Kiekvienas 
gali turėt savo name 
kone- rta.2.Geriau«ia 
Armonika vokiszko 

. iszdirbimo su notom 
I ir ntnodi mais. 3.- 

■ Puikius stalavas ni- 
kelinis laikrodis su 

L| muzike, kiekviena 
karta grajina lOminu 

7 tiu. 4.\ yriszki arba 
moteriszki storai pa- 

auksoti .laikrodėliai.
Už musu dovana vien norime 
kad pagarsintumeti musu 
firma terp justi pažįstamų isz 
Amerikos. Atsiusk mums ant 
rankoj 50c markėms, o mes 

ms prisiusime 40 skrinucziu tabako 4 gatuuku už $(> 
ir josu iszrinkta dovana. Likusius $5.50 užmokėsit 

gavės tavora Kam tavoias nepatiks gali ja nejunti. Kanadon ir abelnai in užru- 
b» žius, tavojo siurez swe t k pave iszkalno $6.('O.
E NGLISH’ASI^TIC TCBH CO COJ Dept.F.115E.7th.St;NewYork,N.Y

Thwfinas j?'kTte už$0.00 vertes mus 
-1’0 5 <1 lieto žinom »s tabakos del cigaret 
ir ihzsirinkit sau dovana isz sekaneziu daiktu: 
N a u j ausis importuotas Fonografas su didelia

Jaigu kada busite
PHILADELPHIA, PA.

Tai užeikite in 
IETUVISZKA OTELI

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

,25c.

.........$1.25.
............ 50c.
............ 10c.
............ 35c.
.............25c.
.............25c.
............ 50c.
.............35c.
......... $2.00.
........$1.00.
mas
.........$1.25.
.............25c.

Lietuviszkas Agentas 
SZIPXORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parduoda Szipkortes arlgeriausio 
linijų in ir isz Lietuvos. Siunoz * 
Piningus in Visas Dalis Svieto greitfi 
pigiai ir teisingai. Rsszikite pat 
mane o gausite teisinga atšakiu?* 
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio 
Valg-omu Ta voru ir Bnozorn* 
Fr. Petraitis - Clymer,Pa.

Iszradimas

Is 
Xi

K1
P

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

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

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

Urs. Brundza & Co.
R’dway & So. B-th. Brooklvn.N.
‘APSZYIETA’ Mok-liszkai Istoriška Knyga 

palytinti daug isz Lietuviu praeitos 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 metu 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10o 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astrams*!, 943 S. 2nd. St., Fhila. Pa.

B. RAGAŽ1NSKASDr. I. J. Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

...OFISO VALANDOS...

Nuo 9 lig 1 ir nuo 7 lig 9 Vakare. 
Nedeliomis lig 4 ad. popiet.

Telephones: 3757 Dickinson W.

JUOZAS OK1NSKAS
(LOCNIN1NKAS)

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

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

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

Su godone

Viktoras Lapinskas 
601 W. Mahanoy Avė.

Mahanoy City,Pa.

Sziomis dienomis muso tantietia 
B Ragažinskas pargabeno visokiu 
garimu, Amerikoniszkn ir Importitu 
Galima gaut visokiu Arielka,, Vyniu, 
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t 
Teipgi ekambanozio Alaus ir Porterio.

Duokyte dabar orderi o bus jumi« 
pristatyta in namus,

54-56 N. Main St, 
Mahanoy City.




