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Tamosziue Butkeviczius ad
vokatas (sūnūs Tamosziau?) isz 
Nanticoke, Pa. gerai patinsta
mas tautietis visam (Luzernes 
paviete, ana diena pasidavė 
kandidatu ant sudžiaus Com
mon Pleas. Vėliname jam gi- 
lokio iszlaimejime teip augezto 
dinsto o butu tai pirmutinis 
Lietuvis sudžia Amerike.

Per Brema ir Hamburgą in 
laika asztuoniu menesiu iezke- 
liavo in Amerika 306,879 imi
grantu Nuo 1820 meto iezke- 
liavo isz Europos 31,000,000 
atejviu o praejta 1912 meta 
pribuvo in Amerika 1,197,892 
ypatos. Gana stebėtinas skait
lius.

Mahanoy City, Pa. Petnycpja 10 Spalio (October) 1013-

CARIENE DIDELAM RUPESTIJE.

Irlandije — žale sala — da
ro pusėtina bizni su szienu. 
Praejta meta iezveže ezieno in 
Francuzije 32,226 tonu.

tiems sve 
nieką esą 

nore užma-

Meksikoniszka Indijonka 
Gertruda Alto, isz sztamo Az- 
tiku, statosi save už seniausia 
gyventoja ant svieto, nes turi 
dabar 124 metus ir da jauczesi 
drūta ir sveika.

Senai Europai užsimoka ge 
rai priėmimas svecziu isz 
Ameriko kurie palieka tenais 
kas metas 160,000,000 doleriu. 
Europa nepaniekins teip pui
kia dovanelia.

Ar žinote kiek gyventoje! 
Suv. Steitu ižgere alaus per 
metus ? Sztai tiktai 64 ir puse 
milijonu bertainiu kurie kasz- 
tavo $1,612,526,025. Guzutes 
ižgere 143į milijonu goicziu 
vertes $900,000,000. Teip, du 
kart tiek, kiek ant donutes, ba 
tik $397,000,000. Cigaru, pa- 
perosu ir tabako surukę už 
416 milijonu doleriu, o ant cuk 
raus iždave tik 215 milijonu 
doleriu; sviesto, pieno ir sūrio 
už 279 milijonu doleriu.

O ar girdėjote kiek czionais 
turime karczemu? U-gi tik tai 
.... f 400,000. Bažnycziu, 
mokslainiu ir universitetu vos 
puse tiek randasi.

isz-

“Laisves” 79 num. tilpo 
akyva žinute kad J. J. Pauksz- 
tie “Vienybei' leidėjas esąs 
ieztikro beprotnami]' ant Long 
Island. Ilga laika niekas tik
ros žinios apie tai neturėjo, 
tik dar viena moteriszke paty 
rusi kad tikrai tas vyras esąs 
paduotas in beprotnami. 
Pauksztis sakaus, kad jis visai 
nėra beprotis ir praszes Ukesu 
Lietuviu Kliubo kad 
Paukszti iszgelbetu.

Kliubas tam reikalui 
rinkes komitetą.

Pauksztis sunkiai turis dirbt.
Czionai dimnas su žinia to

kia kyla klausimas: “Vieny
be” juk gerai atsitikima žino, 
bet priežasties atsitikimo Vie
nybei nebuvo matoma.

Kodėl teip? Sunku dar spėti.
Pauksztis jeigu butu gerevas 

degtines, gal pakliuvo girtas, 
bet jisai nėra toks. Kaip da
lykai sustovi, atspėt sunku, 
bet kad Lietuviu Kliubas už
guls viską patyrt, tai vis-gi 
pasirodis kaip tas žmogus ga
lėjo in ta pragara pakliūti.

Anot “Laisves” — Brcokly- 
nū ežiai gerai supranta, kame 
ežia szuniukas pakastas. ;

Isz Rosijos, Lietuvos 
ir Lenkijos.

“ Viltis.”
Nuo Spaliu arba Lapkriczio 

men. ežiu metu nutarta leisti 
dienraszcziu. Tikruoju ir atsa 
komuoju redaktorium bus 
Pranciszkus Dovydaitis. Bus 
panaujinta “Vilties” bendroves 
sutartis ir jos vedėjais bus P. 
Dovydaitis ir L. Gira. Juodu 
bus ir oficijaliai “Vilties” lei
dėjai.

Kauno gubernatorius.
Nubaudė 500 rub. arba tri

jų menesiu aresztu “Garnio” 
redaktore Jastrzemskaite už 
straipsni. “Ar yra blogas žmo
gus pasaulyje”

Anglin turėsim tik ant 80 
metu.

New York. — M- S. Ha- 
chiatas, kemikas del Lehigh 
Valles kompanijos pranaezau- 
je buk kietųjų anglių užteks 
tik ant aeztuonesdeezimts me
tu. Isz viso radosi Peneylva- 
nijoi kietųjų anglių pakol da 
prasidėjo iszkasinet isz žemes 
19,500,000,000 tonu o nuo ka
da pradėjo iszkasinet anglis 
— nuo 1820 meto — likos 
iszkasta 1,982,961,363 tonu ir 
da pasilieka ant iszkasimo 5,- 
917,039,737 tonu. In laika 
deszimts metu iszkase anglių 
62,817,710 tonu ir jagu tiek 
iszkasines kiek lig ežiam lai
kui iszkasinejo tai anglių tu- 
resim tik ant 80 metu.
New Yorke randasi 16,000 

advokatu.
New York. — Pagal ap- 

ekaitima nekuriu laikraszcziu 
czionais, tai mieste New Yor
ke, randasi 16,000 advokatu 
o isz tu arti 70 procentas ken- 
cze varga ir neisztekliu, nes 
daugelis uždirba per nedelia 
vos tris dolerius, o del to, kad 
ju už daug randasi
Visa parapije perėjo 

sen kataliku.
Montpelier, Wis. — 

senei radosi czionais czekiszka 
Rymo Kataliku parapije po 
vardu Szv. Onos. Dabartės to
mis dienomis visa toji parapi
je perejo ant senkatalikystee o 
ceremonije perėjimo iszpilde 
biskupas R. N. Weller. Prie-

Punskas.
(Suv. apskr.). Jau seniai 

pykosi tarp saves du Kreivėnu 
sodžiaus kaimynu: Liutkevi- 
czius su Sinkeviczium ir Liut- 
keviczius vis grasino Sinkevi- 
caiui. Pagalinus 19 d. Rug- 
piuczio Liutkevicziaus sūnūs 
papjovė Sinkevicziaus sunu.

Mat, ka daro žmonių tamsu
mas. Kreivėnu sodžius gana 
didelis, žmones taipogi pasi- 
turincziai gyvena, tecziau laik- 
raszcziu nelaiko ne vienas, 
prie draugijų vos kelios mote
rėles ir apie pora vyru prisi- 
rasze, o kiti sako — “kam ant 
vėjo leisti skatikas, vercziau 
iszsigerti”. Na, tiesa, geria tė
vai, geria ir vaikai; jau tėvai 
skundžiasi, kad duodant sunui 
szventa diena rubli iszlaidoms, 
jisai neimąs, reikia duoti 1 r. 
50 k. arba ir 2 rub.

Neseniai taipogi isz Kreivė
nu sodž. vienas vaikinas nusi
bastė už keliolikos verstu in 
vestuves, ten pradėjo su peiliu 
szokineti in kitus, tuo tarpu 
kaž-kas jam teip sudrožė per 
galva, kad vaikinas turėjo at
sidurti ligonbutyje.

Tai ka daro szyksztumas 
knygoms ir laikraszcziams, o 
gausumas degtinei!

Pardavimas velniuko.
Somovicai.— Tūlas darbi

ninkas apimtas mįslėmis sura
dimo kokio norint skarbo, be 
jokios pasekmes kasė aplinkui 
Zaglembiu tikėdamas surasti 
nors maža skarbeli bet jojo 
kasimai buvo bevaisingi. Ant 
galo jojo kaiminka susimilejo 
ant kvailio ir paaukavo savo 
galybia ir mokslą, jog prista
tys jam velniuką, kuris savo 
ponui rodytu, kur skarbai yra 
užkasti žemeje.

Nudžiugo kvailis isz to ir 
davė bobai visus savo suezedy- 
tus piningus 230 rubliu ant 
pirkimo velniuko. Po ylgam 
derėjimui, boba sutiko parduot 
jam maža velniuką, kuri reike 
da augint per kėlės nedeliae. 
Momkos vieta del mažo vel
niuko, užėmė boba už penkis 
rublius ant nedėlios. Kvailis 
mokėjo, lauke kantrei kėlės 
nedelias, pradėjo reikalaut sa
vo velniuko o kada kerszino 
apekundimu, momka buvo 
priversta parodyt jam velniu
ką.

Nuvede kvaili in skiepą, 
kur paregėjo jeszkotojas skar- 
bu, prie mažo žiburėlio, kokia 
tai bjaurybia panaszi in rupū
že o kuri ketino būti tuom 
velniuku. Bet jeszkotojas 
skarbn likos už savo dydeli 
akivuma baisei nubaustu. 
Bjaurybe persigandus žmo
gaus (?) pastipo, nes teip tvir
tino momka velniuko kuri 
iszgavo isz kvailio suyirszum 
250 rubliu. Žinoma ergelis 
užsibaigė sude o velniszka 
momka sėdi kalėjime.

Vaisei dydelio tamsumo.
Kaime Molicuosia, paviete 

sandoninskam, gyveno kai- 
muotis Cikonis, girtuoklis, 
kazirninkas, vagis, žodžiu ta- 
rent pirmos klasos rakalis. 
Kaimas negalėjo jokiu budu 
atsikratyt nuo jo ir kožnas jin 
keike visaip. Szimet gyven
toje! kaimo teip inirszo ant 
Cikonio ir mane, jog Dievas 
juos baudže nuolatiniu lietum 
už nusidėjimus Cikonio ir nu
tarė Cikoni nužudyt, o lietus 
paliaus. — Kaip nutarė teip 
ir padare. Tamsuneliai pasis
lėpė krūmuose, kada Cikonis 
ėjo iez karezemos, mėtėsi ant 
jojo kaip indukia žvėris, su- 
musze spragylaie ir ant galo 
užmueze, nuvilko kuna in lau
kus artimo kaimo. Ant ryto
jaus lietus da daugiau nupuo
lė b ir kėlės dienas gerai lijo. 
Suvažiavo kamisije, snrasze 
protokula ir tamsunelius aresz- 
tavojo už žudinsta.

Susimuszimas trukiu — 
14 užmuszti.

Dvinskas.— Ekspresinis tru 
kis ejdamas isz Kievo in Pe- 
tersburga trenke in stovinezia 
lokomotiva arti czionaitines 
stoties. Keturiolika pasažie- 
riu likos užmuszta o dvide- 
szimts asztuonis sužeido, terp 
tu randasi irbuvusis durnas 
prezidentas Aleksandra J. 
Guczkovas.

Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą: 

kornus aut kojų, tai gausi po 
50 gyduole. Jaigu nepagelbe- 
tu bus sugražinti piningai. 
Teip-gi iszsius placzes infor
macijas no ko plaukai slenka 
ir plinka, pleiskanų atsirady- 
mas ir nupuczkave veidai. 
Tukstanczei dekavoja už dyka 
rodą. — Raszyk tuojaus ant 
adreso:

Gratis Specialists 9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg

Brooklyn, N. Y. į

ISZVISU SZAL1U
Slaptingos kapines po 

bažnyczia.
Lima, Peru, Pietinia Ame

rika. — Czionaitine palicije 
atrado katalikiszkoje bažny- 
ežioje Szv. Franciszkaus, slap
tingas kapines, kuriuose rado
si suvirszum 50 kunu ir kaulu 
suaugusiu ir mažu vaiku. Te
legramai nedauesza, ar ypatos 
likos nužudintos ir nuo kaip 
senei tenais guli.
Baisus darbas pasiutėlio.

Praga, Vengrai. — Baisi 
tragedije atsitiko name kokio 
tai Hlavako, locnininko apsia- 
vimu krautuvėje.

Hlavakas jau nuo kokio tai 
laiko davinėjo ženklus kvai
lystes, bet nebuvo pavojingu 
ir radosi namieje. Praejta se- 
reda staigai papaiko ant gero, 
pagriebė revolveri ir pakol 
ezeimyna suprato kas darosi, 
nuszove paezia, duktere ir vy
riausia sunu o antra jaunesni, 
mirtinai sužeido. Kada jau 
daugiau neturėjo ka nužudint, 
atkiszo liaupa iu burna ir pats 
sau atėmė gyvasti.

Skarbas karaliszkam 
grabe.

Parižius. — Geologai kas
dami senoviszkas kapines 
Tigre, prie Juoduju Main, at
rado graba Scithianu kara
liaus. Grabe karaliaus radosi 
puikus lenciūgas isz grino auk
so aplinkui kakla, du puikus 
kardai su auksinėms ranke
noms, du puikus indai ir auk
sintos szukos kuriuos svėrė arti 
švara. Visi tieje brangus daly
kai likos patalpyti in muzeju. 
Iszvarys dykaduonius isz

Vatikano.
Rymas. — Ant paliepimo 

Popiežiaus, likos padarytas su- 
raszas visu tuju ka turi szioki 
toki užsiėmimą prie Vatikano 
ir kitosia palociuosia pngulin- 
czius prie katalikiszkos bažny
czios, aplaikydami algas už sa
vo dinstus.

Tai-gi pasirodė, jog 3274 
ypatų veda linksma gyvenimą 
ant kaszto Vatikano. Užlai
kymas tuju dykaduoniu kasz- 
tuoje daug piningu kas metas 
o ir Szvento Petro aukos susi
mažino ženklivai ir per tai Ii 
kos nutarta praszalint daugeli j? 
dykaduoniu ir iszgint ant ke- -f 
turiu veju.

Ant pardavimo.
Parduodu visa savo sztora 3 

visokiu knygų, mažmožiu ir 
Spaustuve, geras biznis del 
lietuvio arba lenko, geroj yie- k 
toj, apgyvento] lietuviais ir 
lenkais, Parduosiu pigiai, nes 
esu ne sveikas ir noriu važiuo- 
ti in Lietuva pas daktarus gy- 
dytis, O

Norintieje pirkti dasižinoki- riįS 
te po sziuo adresu: (yg °1) ji

T. P. Križanauskas,
38 E. Centre Str.

r Shenandoah, Pa.

Balkanuos atakavimai už 
sklypus žemes su žmonija ap
gyventus smarkus, talkininkai 
su smarkumu atakavo turkus, 
apgalėjo, galop patis taikiniu 
kai tarp saves atakuojąs, o tur 
kai tuomi nauduojas.

Amerikoje, atsilankymas 
svecziu isz Lietuvos rinkt 
Mokslo ir Dailės Draugijos 
Namams aukas, 
lininkys'ea teip 
tartum reikalai 
kure.

Laikraszzziai
savo szalininkais, užatakavo 
tiesog ant svecziu; laikrasz
cziai szalininkyecziu dvieju t 
y. klerikaliezki ir tautiszki su 
szalininkais, atakuoja už sve- 
czius priesz socijalietus. Soci- 
jalistai per laikraszczius szau- 
kia kad žmonija 
ežiams neaukautu 
neisztikimi žmones 
nymaa esąs geras.

Klerikalai bu tautininkais 
per laikraszczius szaukia žmo
nija, kad sveežiams naudai 
Namo aukaut kiek iezgalint ir 
pajiegent.

Ant kiek patemijama, agi- 
t.c'ja socijalistu priesz auka- 
vima truputi kenkia, bet labai 
toli nėra teip kaip sccijalistai 
nori. Ta viską tikrina auku 
kvitavojimai. Juk tai ne szpo- 
sai kad aukoja žmones ant nu
karo tautiszko ne tiktai po 
szimtine bet ir keletą ezimti- 
niu; o kurgi draugystes kurios 
in reikalą gerai įžiūri, tos ne
atsilieka !....

Isz visu szaltiniu laikrasz- 
cziuose apsireiszkusiu mato 
ma, kad kova tarpe minėtu 
szalininkyscziu t. y. tarpe so- 
cijalistu bei klerikalu ir tau
tininku smarkiai insitempusi; 
nerasim laikraszcziuose ežiu 
dienu numerio, kad nebrauky
tu korespodentai ir redaktoriai 
savo kalavijais net purvinais 
vieni kitiems po nosimi.

Kasgi isz to iszeina ? Ugi 
teip — mažumene priesz dau- 
gumene nepapūsi. Agitacija 
prieszai žmonių liuosa norą, 
tai szpiga per keszeniu!.. Kiek 
vienas žmogus kur nori ka 
duot, tai duoda; ir, jo vale, ki
bą galima sulaikyt tik pane- 
vale, o szitokiuose atvejuose, 
panevale ka sulaikyt, nevale.

Svecziai už aukas dėkui ati
duos, ir iszvažiuos. Reikes rau 
tis už tai laikraszcziams pa- 
liaut, nežine už ka vėl pradės 
kariaut?..

Nors kilo tie atakavimai 
pirma ant svecziu už kaltes, o 
paskui kova szalininkyecziu, 
bet isz artimesniu patemijimu, 
tai svecziu kaltes visai ne teip 
jau baisios kaip jas sccijalistai 
malevoja.

Teisingiaus, aiszkaus ir tūla 
dalis socj'alistu prieszingu agi
tacijų neklausant aukas duoda.

Ycza socijalistai ridikuoja 
už medeli nuo caro gauta ir už 
kokia ten carui suteikta dova
na vardan lietuviu.

Sztai reik privesti dalykai 
isz kuriu bent koki pažymesni 
žmones szalies, nevisada gali 
iszsisukti.

1883 m. 15 rusko Gegužio, 
buvo karūnacija caro III 
Aleksandro. Tuom laik liepta 
valscziu upravlenes papuoszt. 
Po karūnacijai tapo prisiųsta 
visiems valscziu sfarszinoms ir 
gminų vaitam sidabriniai me
deliai ir, juos reikėjo priimt 
su savo paraszu. Ar galėjo 
nors vienas sakyt kad nereika
lauju caro dovanos (medelio) 
priimt? Toli ne! Už atsisaky- 
ma galėjo sulaukt bausme, o 
nuo bausmes kas atliuosuos? 
Teip galėjo but ir su M. Yczu. 
Czion Amerikoj daug galim 
szneket, bet ten reik tylėt.

ant

“Laiminga yra teji galva kuri neneszioje karaliezkos 
karūnos.” Tankei tasai priežodis iszsipildo o ypatingai an# 
rusiszkos cirienes kuri nuolatos yra dydeliam rupestije o dai
giausia apie savo impedini sosto kuris vela serga. Ar csrukas 
pasiliks kolieka ant viso gyvaeczio? Ar gyvens neszioti karūna 
po savo tėvui? Norints visa Rosije meldžesi už sveikata 
karalaiczio bet motyniszka szirdis carienes daugiause tai, 
atjaveze. 
cariene.

Nuo

Sztai naujausee paveikslas karalaiczio su hdufeU,^ perėjimo buvo ta, ydant

Lenku Zw:ązko buvusiame 
Seime, užkrauta ant kiekvieno 
sąnario menesine dokle vir- 
szaus negu buvo pirma po 30 
Taigi nuo szimto tukstancziu 
sąnariu susirinks geras pinigas 
trumpame laike.

“Saule” po Keletą kartu 
praneeze savo skaitytojams, 
kad gimines ar pažystamus ne
viliotu in Amerika medum ir 
pienu gausinga'nes ir Lietuvo
je uždarbiai toki pat kaip da
bar Amerikoje.

Dabargi ir “Laisve” ta pat 
raezo, kad panevežio paviete 
darbininkai uždirba teip pat 
kaip Amerikoje. Tai kam gi 
žmones in Amerika viliot? 
Juk žinom kad czion visi dar
bai pavojingesni net kaip Lie
tuvoj.

“Birute” pranesza kad Mo- 
zojoj Lietuvoj (Prūsuos) isz- 
eisias juoku laikrasztis “Sūku
rys” iszleis ji draugija Siety
nas.

Taigi Prūsuose tas juoku 
laikrasztis bus dabar antras. 
Pirmutinis buvo “Tetute” lei
džiamas M. Yankaus Bitėnuo
se, bet stokojant skaitytoju už- 
silaikyt negalėjo.

Amerikoje juoku laikrasztis 
pirmutinis buvo “Pleperis” isz 
leidžiamas T. Astramsko Phi
ladelphia, Pa. 7 numeral iszejo 
ir sustojo. Antras “Dilgeles”, 
treczias “Dagys”, ketvirtas 
“Tarka.”

Reik pasakyt kad juoku 
laikraszcziai ne teip paranku 
iszleist, nes redaktoriai turi 
tikro but žmones su pri
gimtu talentu juokus raszyt, o 
tu juokininku mažai turime.

ISZ AMERIKOS
Iždalino 83,380,000 

darbininkams.
Easton, Pa. — Ana diena 

likos atidarytas testamenta 
Hermano Simono, dyžiausio 
amerikoniszko iždirbejo szil- 
ku. Isz viso paliko suvirszum 
deszimts milijonu doleriu. 
Del trisdeszimts vieno darbi
ninku paliko $3,380,000 kurie 
terp saves palikimą iszsidalins 
bet ne piningais tiktai akcijo
mis fabriko ir varis fabriką 
toliaus ant savo vardo.

Kone visas miestas 
sunaikintas.

Nome, Alaska. — Baisi 
viesulą su lietum sunaikino 
konia visa czionaitini miestą 
bet gyyascziu nepražuvo. 
Elektriko ir telefono dratai 
nutraukti, miestas užlietas, 
daugelis laiveliu nuskendo o 
suvirszum 500 namu likos su. 
naikintu. Bledes isznesza ant 
dvieju milijonu doleriu.

mažai randasi

atlankęs savo 
kalbėjo in da-

Ūkio darbas.
Visoje Lietuvoje, užstojus 

gražiems orams, nuėjo labai 
pasekmingai. Viskas gražiai 
suvalyta, lieka tik bulves nu
sikasti

Griszkabudis.
(Naumiesczio apskr.). Anais 

metais Griezkabudyje per vals- 
cziaus sueiga buvo nutarta už
draust szventadieniais parda
vinėti svaiginanezius gėralus. 
Bet laikui bėgant Griszkabud- 
žio szinkoriai insidrasino ir 
pradėjo pardavinet aluti, neva 
uždare nuo gatves durie ir lan
gus, Griszkabudiecziai, žino
ma, palaiko smukliu gyvavi
mą bet ne visi. Yra daugu
ma ir tokiu, kuriems nereikia 
smukliu, ir, atlikę savo reika
lus, po pamaldų, traukia na
mon.

Kad Griszkabudiecziai pra
deda atbusti, tai parodo tas 
faktas, kad ežia gyvuoja tris 
draugijos.

iszsigaut isz po pantapliaus vo- 
kiszku biskupu Milwaukees 
diecezijos.

(Senkatalikai persiskyrė 
nuo Rymo bažnyczios isz prie- 
žasties nesutaikos apie neklai- 
duma popiežiaus. Nekurie 
biskupai nesutiko su taja nuo
mone kitu biskupu ir pasiliko 
prie “seno” tikro rymiszko ka- 
talikiszko tykejimo ir nuo tojo 
laiko tieje ka pasiliko prie sa
vo nuomones likos pramintais 
senkatalikai R.)

Szposas iszejo ant blogo.
Indianapolis, Ind. — Kai

mynai geisdami padant savo 
kaiminkai Mrs. Bud Mullin 
szposa parėdė balvona in vy- 
riszkas drapanas ir paguldė 
lovoje miegkambari kada jo
sios nesirado namie. Atėjus 
namon užėjo ant virszaus nusi- 
redyt ir paregėjo gulinti “žmo
gų” ant lovos isz ko teip persi
gando jog apėmė jiaja prie
puolis ir in kėlės dienas mirė. 
— Nevisados szposas iszejna 
ant giaro.

Baseball prasidėjo.
New York. — Utarninko 

diena prasidėjo galėjimas terp 
dvieju klubu baseball Giants 
isz New Yorko ir Athletics isz 
Philadelphijos. Akyvi pa
žiūrėti tojo galėjimo jau die
na priesz tai stovėjo prie du
riu parko laukdami kalėjuos 
pirkti tikietus, glitą tęsęsi su- 
virszum myle kelio o už tikie
tus mokėjo nuo 2 doleriu lig 
25 o už baksus po 350 doleriu. 
Pirma diena suėjo žiopliu 
suvirszum 37 tukstaneziai. 
Baseball yra amerikoniszku 
tautiszku grajum.

Nuszove sesutei galva.
Uniontown, Pa. — Artu

ras Lilly 9 metu, paemias tėvo 
karabina manydamas buk na 
yra užprovintu, patraukė 
vamzdi, szuvis iszleke ir patai
kė 20 metu senumo sesutei in 
galva, nuneszdamas visa pa- 
kauszi o smegenis nelaimingos 
iszteszkejo’ ant sienų. Tame 
nelaimingam atsitikyme prisi- 
žiurinejo motyna ir kita sesuo, 
kuriuos apalpo. Arthuras 
nedasipranta ka padare ir nie
ko sau isz to nedaro.

Augsztoji Panemune.
(Mariamp. apskr). Szliena- 

vos kaimo vaikinai užsimanė 
31 Rugpiuczio pasilinksminti. 
Kreivenukas Mateuezas pasi
siūlė isz Panemunes degtines 
parneszias, tecziau užtektinai 
radęs Pakalniezkiu Slabadoje 
smuklėje, kelis butelius parvil
ko namo. Džiaugdamiesi vai
kinai baltake gere, juokavo, 
kortomis losze, stumdėsi, pa
galios susipyko. Jau inirsze, 
tikri broliai, užsimėtė tariama- 
ji Kreivenuka ant lovos, dure 
peiliu paszonen ir taip bjau
riai pataikė, kad vaikinas urnai 
kraujais apsiliejo, kelis žodžius 
isztare ir amžinai užsimerke.

Dabar nugalabintojo du 
broliu žmogžudžiu suimta, pas 
Aleksoto tardytoja nuvaryta, 
pagalios Kalvarijos kalejiman 
patupdyta. Vyrai, vyrai, ar 
neverta visomis pajėgomis 
slaptas kaimo smukles naikin
ti, kad mus jaunimo netvirkin
tu?

1
i
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Geras sūnūs

Milwaukee, Wis. — Leo
nardas Grabowskis 13 metu 
vaikinelis, sūnūs Jono Gra- 
bowskio, kuris likos apkaltin
tu už žadinėta, yra geru sū
num, kokiu 
sziam laike.

Leonardas 
tęva kalėjimą,
žiūrėtojo, buk nereikalingai 
laiko jojo tęva už sztangu.

“Esiu da jaunu — atsi
liepė Leonardas. — Tėvas 
mano jau sensta ir yra reika
lingas namie, ydant galėto 
dirbti ir būti apglobeju szei- 
mynoe, sudže galėtu mane 
paymti in kalėjimą, nes ture 
siu daugiau metu ant pragyve
nimo.”

Grabowskei keneze dabar 
varga, 
devini 
dirba 
dėlios.

vaiku namie randasi 
o tik vienas isz ju už- 

keturis dolerius ant ne- 
M i estas juos euszelps.

Girdima kad “Draugo” re- 
daktoris kun. A. Kaupas la
bai eergans ir vargei iszsigy- 
dinses isz tos ligos. Daryta 
jam skaudi operacija. Gailu 
kada-gi žmones paeziame drū
tume, turi apleist ezi pasauli.

Ant Pardavimo.
Namas ant dviejuj familiju 

Mill Creek, Pa. 4 m. kaip sta
tytas terp St. Clair o Port 
Carbon, labai tinkama vieta 
del mus tautos žmonių, galima 
gaut laisnai ir turėti koki nors 
bizni del platesniu žinių raszy- 
kit ant adreso. ( 58 °1) 

P. Walcavage.
Box 12. Middleport Pa.

Skrebiszkiai-
(Ežerenu apskr.). Neseniai 

buvo ežia jaunimo pasilinke- 
, minimas tyrame ore. Iszprad- 

žiu buvo viskas gražu, bet pas- 
kui pasilinksminimas pasibai
gė mueztynemie; gavo net ir 

| mergos.



Jevute su Jonu automobilum važiavo,
Stovinti Petruli užgavo,

Jonas isz to daug juoku turėjo,
Kada ant puolanczio Jono žiurėjo.

— Kur Jonas?

AZZY O J7T Istoriszka
JL/U/OJCf Legenda

Jei tėvas pareidavo namon 
supikes ir sėdo apsiniaukęs, 
mergaite eidavo prie jo ir sa
vo mielu žiurejimu in ji tuoj 
visas liūdnas ir nesmagias mis- 
lis iszblaszkidavo; jis imda
vo ja ant ranku, bueziavo 
jos szviesplauke galvele, ne 
drisdamas dasilitet veidelio, 
kuriame mate ka tokio augsz- 
tesnio, nežemiszko, szvento 
Nekarta joe pasielgimu susi
judindavo gimditojai, kadan
gi jos pasielgime niekad nebu
vo nieko tokio kas papiktintu 
ka nors, tacziaus tik kas to
kio szvento nepaprastino. 
Da neiszmokmta melstis tik 
matidama kaip motina daž
nai melsdavos priesz pa
veikslą Motinos Dievo, nekar
ta ja rasdavo beklupojanczia 
su sudėtom rankelėm ir bežiū
riu czia maldingai in paveikslą 
Motinos Dievo laikanczioe ant 
ranku kūdikėli Jezu, o kada 
dora motina, iszmokino ja mal 
doe, smagiausia jai buvo ka
da būdama viena atsiklaupda
vo priesz Abroza Motinos Die
vo ir besimelsdavo, arba be
kalbėdavo kaipi su giva bui 
tim. Dora motina nedraudė 
mergaitei to, tacziaus apsakė 
jai ka reiezkia paveikslai 
szventuju, o vėliaus kada pa
augo apsakinėjo teisibes tiki- 
bos, mokslą bažniezios ir do
ros, kiek pati žinojo; mergai
te su tikru žingeidumu klausy
davo ir, stebėtina, nemirszda- 
vo nieko isz motinos apsaki- 
mu. Isz pat savo kudikistes 
linkus buvo prie doros, neste- 
betina tada, kad kada pažino 
kas tai ira doribe, kad pažino 
szventa tikėjimą buvo tikru 
aniuolu gerumo. Negalėdavo 
ji nukenst kitu verksmo; jei isz 
girsdavo ka verkiant bego 
tuojaus ir veik suramindavo 
kadangi kiekviename jos žodi- 
je negalima buvo matit tusz- 
tibes.

Atsitikdavo, kad motere isz 
kaimo, kurios namuose atsiti
ko nelaime, atėjo in dvara ir 
apsakinėdama ponams savo 
nelaime, verkdavo, tai jei 
tik iszgirdo verksmą Zose 
(toks buvo mergaites vardas) 
bėgdavo isztraukus rankelias 
su pilnom akutėm aszaru ir 
szaukdavo gailingu balsu: 
“Neverkk moeziute, pasakikit 
kas jums ira?” O kad patire, 
patol prasze tėvo ir motinos, 
idant pagelbėtų nelaimingai, 
pakol tie neiszklause jos pra- 
szimo. Sau vienog Zose nie
kad nieko nebepraeze, negut 
motinos, idant ja pamokintu 
ka nors. Mergaite būdama dar 
visai jauna, jau mokėjo visus 
beveik moteriszkus ranku dar
bus, kaip antai siuvimą, mez
gima ir kitus lengvus pagal 
jos pajiegu. Nekarta ji žiūre 
dama in sunkiai dirbanezias 
tarnaites, giliai ir rimtai uszsi- 
mislidavo, kalbėdama duszio
je, kodėl anos teip sunkiai tu
ri dirbti, o kada persitikrino, 
kad gali ji jom pagelbėt, su . 
noru prigelbste kaip galėjo, 
nesiduodama persitikrint jog i 
ji neprivalo nieko sunkaus 
dirbti, teisindamasi klausimu: 
“Tai kodėl tu sunkiai dirbi ?” I 
Milima ir guodojama buvo la
bai nuo visu namiezkiu ir 
taip ja nevadinta kaip 
“anioluku”. ,

ki- 
tik

’V...

E k, jau eik —• tare in pieme 
naite — tik geriau ganik, bet 
kad skūra visa neezi, padeka- 
vok panagei.

— Kaip tavo vardas - pa 
klausė Z se mergaites.

— Mnriuka —atsake ta.
— Kur-gi dabar eisi, Ma 

r’uk?
— Namon.
— Ko?
— Ant piet.
— O kas gano žąsis?
— P.- ežios vaikeze žioja,
— Tai matai Mariuk, palie

ki jas vienas, nedivai kad ii 
dingo isz ju tris; gal lape tik 
rai nunesze ir sudraskė, nes 
tu ju nežiurai.

— Po piet asz vėl eisiu prie 
ju.

— Teip, bet ju vienu nega
li palikt niekad. Ar nori val- 
git?

— Ne, bet asz kasdien apie 
ta laika einu pietų.

— Palaukk, neeik namon; 
eisim abidvi jieszkot dingusiu 
žąseliu.— Ir nubėgo in vidų.

Mergaite viliodamas! kad 
“panaite” atnesz jai obuoliu, 
ar szmota sūrio lauke. Zose ii 
gai turėjo motinos praszit, kad 
ja leistu jieszkot po laukus 
dingusiu žąseliu. Galutinai, ži 
nodama kad pasibėgiojimas 
po laukus nieko neuszkenks, 
tacziaus ira naudingu sveika
tai, leido, ipacz kad patarė ir 
tėvas jog jauniems būtinai rei
kia laisves ir šviežio czisto 
oro.

— Eik Zosite — sako moti 
na, bet ilgai nebūk; uez adi- 
nos pietus, žiūrėk, idant nerei- 
kalautumem tavęs lankti.

Mergaite džiaugsmo paimta 
iszbego nepamirezdama paimt 
piemenaitei skaniu piragai- 
czin, obuoliu ir sūrio.

Zose eidama su Mariuką 
klausė jos kur ganė isz rito ža 
sis, iszklausius kantrei apsa 
kimo piemenaites, kaipi in 
etinkto vedama ėjo in giria 
kur netrukus iezvido dingu
sias žaselias beekabinanezias 
žole.

Radusios žąsis mergaites, 
Mariuką susilinkeminus gine 
jas link pulko teip grait kad 

i Zose nesuspėjo su ja eiti ir at
siliko uszpakalije. Mariuką 

- skubinosi ant piet, nors nerei
kalavo valgio. Z įse matida- 
ma tai, suprato negerumą pie
menaites ir jaute kartibe savo 
skaieczioj duezioj iez tos prie 
žaeties. Mariuką tikrai nepai 
siūdama ant savo geradejos 
nuėjo namon.

Zose pasilikus viena laukuo 
se ir nuėjo kitu keliu. Ap 
sižvelge aplink, kada pasida
rė jai vienai neramu, ir tuo; 
nusiramino. Pereietate jos 
akims nematita regikla, gra
žus lauku ‘ paveikslai, kokiu 
ji nebuvo maezius, nors jau 
javai buvo nupjauti, bet 
svietas jai buvo dar labai 
gražus, kadangi jie gražus 
kožname metu įlaike tiems, ku 
rie savo dueziose turi skaistu 
veidrodi, kuriame paveikslai 
gamtos ateimueza: gražus tie 
paveikslai, gražus visi gam- 
tiezki daigtai tiems, kuriu du- 
sziu nenumarino svietiszkos 
žmonių tueztibes ir niekistee, 
kurios visame atjauezia Die- 
viszka esibe, visame mato ste 
buklus Dieviszko suredimo.

Zose mate isz vienos szalies 
tamsva posmą girios, isz kitos 
tirumus lauku vietomis su vii 
niuotu kalneliais, vietomis 
iszkaiezitu kupstais žaliu me 
džiu, kitur plotus auksuotos 
rugienos, margo pudimo, rudu 
dirvonu ir juodus plotus suar
tos dirvos, gaminamos ' rugiu 
pasojimui ant jkito meto.

Tolesnėj aiksztej tarpe me
džiu matoma buvo bažniezia, 
nuo kurios teippat traukėsi ža 
lias posmas sumargintas pil
kais triobu stogais kaimo Ko- 
morovo. Ant gal kaimo bal
tavo baltitos sienos namu jos 
gimditoju. Ant dangaus spin
dėjo skaisti saulele, szvelniau 
negu vidurvasarije kaitinda
ma, dangiszkas židris sude- 
miuotas buvo baltais iezkriku 
siais debesėliais in kuriuos be 
žiūrėdama mergaite insiveizdi 
nėjo eau dangiszkas baltas 
dvasias. Zose ėjo palengvele 
in viską su žingeidumu ir no 
ru prisižiurinedama, viskuo

Milejo ir ji visus; milejo sa
vo brolius ir sesutes, bet jos 
szirdžiuke labiausiai linkus 
buvo prie tu, kuriuos mate 
liūdnus, nelaimingus. Pažinojo 
jos aniuoliszka geruma visi 
žmones isz kaimo ir ji visus 
pažinojo; nors tėvas su moti
na buvo gerais krikszczioniais 
jauslias ant nelaimes artimo,

1 tai vienog kas tik iez kaimo 
> reikalavo pagelbės, praezida-
■ vo per tarpininkiete Zosės, 

kadangi uez ka usztare mergai
■ te, tas su tuszcziom rankom 

neiszejo. Zose bėgdavo prie te-
■ vo ir motinos ir apeakineda- 
1 ma nelaime kaimieczio klaus-
• davo:

— Ar negaletumete jam pa
■ gelbet: jis toks biednas, moti

nėlė, jis vakar visa diena dir
bo laukuose ant karszczio, jis 
dirba del musu, pati jo serga,

1 jis neturi laiko jos prižiūrėt,
■ o ji negal jam nuneszt valgit.
1 Motinėlė, asz eisiu pas ja.
■ — Kagi tu ten Zosite veik- 
1 si? —atsako motina.
* — Aptriusiu grinezia, 

ten nėra kam.
— Ne, dukrele, tu dar 

maža. Asz eisiu pati ir nueiun 
siu pagelba Motiejams; tarnai
te Katriuka, iszvirs valgit 
Motiejui ir nunesz jam in lau-

1 kus; apsitrius ju giinczioje ir 
ligone prižiuręs.

Tokisg motinos atsakimas 
neapsakomu džiaugsmu pripil- 
dindavo duszia mergaites, ku
ri dekavodama motinai usz rū
pesti delei nelaimingo, bueziuo 
dama jos rankas, o potam bėg
davo pasiszokedama prie sto- 
vinezio prieangij žmogaus ir 
szauke:

— Viskas, Motiejau bus 
gerai žmona pasveiks ir apie 
tave mama nemirsz. Mama 
rūpinsis jusu reikalais, pa 
kol nepasveiks jusu žmona.

Kaimietis dekavoja panai
tei su tikra dekingistia, bu
riuodamas jos smulkes ranke
lias, ir iezeidavo linksmas.

Motina, arba ponia namo, 
būdama užimta visokiais rei
kalais, nestebetina, kad kar
tais pamirszo apie Motiejus: 
Zose vienog nepamirszo ir sa
vo akutėmis primidavo moti
nai jos prižadejima. Mergaite 
labai norėjo nueit pažiūrėt ser 
ganezios Motiejienes, bet neži
nojo ar motina paims ja drau
ge su savim. Vienog slapto
mis viniojo įvairias žoleles, 
kaipo giduoles, kokias motina 
sergantiems skirdavo ir 
sau in kiszenius, idant 
jei motina paimtu ja su 
mi nuneszt sergancziai.

Tula karta iszgirdo verks
mą; Zose ant tu pėdu jau bu
vo ten isz kur daejo prie jos 
verksmas; iszvido tokia pat 
mergaite kaip ji verkianezia, 
kadangi szeparka ja ruseziai 
bare.

— Palikk ja ramibej Ona; 
nebark tos biednos mergaites.

— Nereikalauji panaite usz 
tarinet usz ta negera mergsze; 
nevos gano žąsis, o visai ju 
nežiūri; lape pagavo, ar kur 
dingo net tris žąsis.

Zose nuludo, bet po valan
dai glostidama pasmakrį sze- 
parkos glamoniai kalbėjo:

— Nebark jos Onuk, ne 
bark; žąsis gal atsiras.

— E, panaite tik tvirkini 
visus; ant nieko pirszto padėt 
nevalia akiveizdoj panaites; besigeredama ir besidžiaugda 
to tik ir reik mužikams. —Ima, godžiai gerdama skanu

Charles Murphy kuris innesze skunda prieszais 
gubernatorių Sukęri, steito New York.

nee

per

elepe 
karte, 
eavi-

kvapeninga lauku orą. Czia 
iezbaide zuiki, kurie paežys 
urnai ir dar labiau ja iezgaWi- 
nee, negu, pats iezsigando nu- 
ezuoliavo pastatęs suglaustas 
ausie ten purptelėjo iez po ko 
ju paukeztie, teipgi ifzgazdi- 
nes mergaite nepratuse prie to 
kiu atsitikimu. Z >se vienog 
veik nusiramino kada mate, 
jog joe iszgastis rereikalinga, 
kad ji iezgazdino zuikeli ir 
paukezteli nenoroms bet ir 
uez ta savo darba gailėjosi, ir 
lidedama akimis begarežius 
nuo jos kaipi kad praeze idant 
nebėgtu, nes ji nieko jiems 
blogo nedariai. Beeidama-iez- 
vido krūmais erszk' ošiu, kai- 
kur tarpe kuriu stovėjo krū
meliai lazdino nuo kuriu lapai 
jau krito, kitur vėl atželos se
niai iszkirstu aržuolu, kuriu 
jau ir kelmu nebuvo pažiniu 
stovinczia sena kopliczaite; s e 
nos joe ir stogas indubes buvo 
samanom apželee. Paveikslas 
buvo liūdnas; matoma buvo 
czia aiezkiai apleidimas, pa- 
mirezimas ir palikimas kopli 
czaites ant aukos laikui, kurie 
savo pėdas iezspaustas paliko, 
pats nuekeedamas in gilmias 
praeities. Mergaite pereiplesze 
pro erszkecziu krumue idant 
prieit prie apleistos žmonių 
kopliczaites. Nesitikėjo rast 
atdaras jos durie, bet aiszkino, 
kad ir prie uždaritu duriu ga
lėsi pasimelst, nes Dievas iez 
visur malda žmogaus, jei tik 
ta paeina isz jauetanczios ezir- 
diee, girdi. Rado kopliczaite 
atidara, kadangi senos durie, 
jau su trunejusios laikėsi tik 
ant vienos kilpos, kita buvo 
nupuolus, slenkstis žolia užau
gės, adverijos teipgi samanom 
apžėlusios, isz vidurio pute 
tusztumas. Mergaite vienog be 
baimes inejo in kopliczaite, 
grindie buvo supuvusios ir tar
puose lentų iszaugo buini žole, 
languose kai-kur dar buvo 
pažalevusie stiklai, vidurije 
po palubėm kregždes prisili- 
pino eau lizdeliu, kuriuos jau 
pamėtė, iszaugine jauniklius. 
Pažimu czia buvo ant kožno 
žingsnio, jog žmogaus koja 
nuo seniai jau neperženginejo 
slenkeczio kopliczaites. Vieto- 
e altoriaus^ teliko tik didelis 

keturkampis akmuo, ant kurio 
stovėjo križius su paveikslu 
nukrižiavoto Iszganitojaus 
Giveno, arba buvo czia tik vie 
nas tas križius, arba Krietuso 
paveikslas, kuris kabojo su
nuleista žemiu, apvainikuota 
erszkecziu vainiku galva, tar 
turn busdamas, kad žmonee 
jau nežiūri niekad in ji, nesi
meldžia priesz ji prie Dievo, 
kad apleido ir paliko ji viena 
gruvanczioje kopliczaiteje. To
kios liūdnos mislis perejo pro 
galva mergaites, pažadinus joe 
skaieczioj duezioj liudnasti. 
Puolė ant keliu ir klūpojo 
nieko žemiszko nejausdama, o 
kada nubudo isz to bejausmio 
turėjo pilnas akis aszaru, ku
rios tekejo per joe veidą. Žiu
rėjo tada in paveiksią nukri-

žiavoto I- zganitojaus, tarė pro 
verksmus:

— O Dieve mano! Czia Ta
ve žmonee viena paliko, iez 
czia neiozgirsti tu jau niekad 
ne atsidūsėjimo žmogaus, niek- 
czia nepasime’džia prie Tavęs, 
nors tu ir czia kenti uez žmo
nes kabodamas ant knžiaus 
Atleisk jiems Vieszpat’e uez 
toki pamirezima, gal j:e neži
no jog czia vienas tarp gru- 
vaneziu sienų rand e i, kaipo 
ir asz nebežinojau. Praszieiu 
tėvelio ir motinėlės, idant at
mintu ant Tavęs czia beesan 
ežio.

Pasikalbėjus su paveikslu 
nukrižiavoto Iszganitojaus, bu 
dama tvirta savo kudikiszkoj 
nekaltoj tikiboj, nuėjo namon, 
pirma atsisveikinus križiu: 
kad pasiekt kojų Iszgamto 
jaus, idant pabueziuot jas, ne 
galėjo pabuezevo akmeni ir 
per valandėlė dar su skausmu 
duszioje žiurėjo in paveiksią 
kanezioe Jėzaus. Nuėjo namon 
su troezkimu praneszt apie tai 
gimditojams ir praszit ju idant 
atnaujintu pamirezta ir apleis
ta kopl'czaite.

(Tolaus bus).

Steits Ohijuje, 
Ptczeje nedydeloje, 

Kelioleka Lietuviu gyvena, 
Nes girtuokliu yra gana. 

Seni jauni ir bobos.
Neiszsipagyrioje niekados, 

Akės dryžos susivelia,.
Bjaurei apsivemia. 

Galvos neszukuotos, 
Grinczios ne szluotos, 

O kad toliau nuo miesto gy
vena, 

Tai pridirba foniu gana.
Davadni in darba atvažiuoje, 

Bi czionais gyvtnt ne atsi- 
vožije, 

Cz;onais nežino kas tai skai
tyt, 

Kad koki laikraszti užsiraszyt 
Jau ir proto mažai turi, 

Nevet gerai ne žiuri, 
Menkai uždirba, 
O ir ta pradirba.

Keletas užlaiko kaiczemn, 
Tai uždarbei ejna po szim*s 

velniu,
Y7ra tai puikus pleisas del 

Lietuviu,
O ne del kitokiu. 

Ab< cie, 
Navatna p. cze, 

Tikrai lietuviszka ap’garda, 
Bet neapsiszvies niekada. 

Apie bobas nutylėsiu, 
Veluk Baltruviene prisiusiu, 

kaip atlepszes, 
Ant sprando katrai užsisės, 
Tai kad k<ežios tai k< ežios, 

Neapleis ne vienos.
Teip, teip, daug vietų atlan 

kiau, 
Bet tokiu indijonu niekui 

neužtikau, 
Terlos nemazgotos, 
Ir tos eukreivotos, 
Ir visi Lietuvei, 

Iszrodo kaip žioplei.
Kningeles jokios nesurastum, 

Kad ir užsimusztum,
Ba kas alų laka, 

Tam skaityti nesiseka,
O y i c«oi, 

E ate kaip apuokuczei.

žmonėms.
Tie, kurio llcę laikę sirpo landžiodami nuo vieno daktaro prlo kito ir daug pinigų išmokė

jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar paaršino labiau užsendinant llgęj per kę negalėjo 
• gerai dirbti; tad apturėjo dubeltavę nuostolį, — ve be naudos išmokėtus pinigus ir nnslojlm| 
A uždarbio; tik todėl, lead užsidėjo sulnenkos vertės daktarais, kurio negali išgydyt 
f BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES;
F bot su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai
li po geriausio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tad ta

po išgydyti trumpam laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per I4 apturėjo didelj 
dubeitavą pelną, sveikatą, drūtumą ir pinigus sučėdijo.

IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO 
PRIS1UN&ANT SAVO PAVEIKSLUS DĖKAVODAM1:

GARBINGAS Pili LA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausiu padėkavong už greitu Išgydymj ' 
I nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimų valgyt ir miegot ir nuo susllpnėjusio 
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų 19- i 
kaušg, o ligų labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus lickarstas suvartojau, tad pasilikau < 
plluai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartų Ištariu ačiū Phila. M. Klinikų! Ir Jus ’ 
garbingų vardų garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot Ir tada kaip kiti neįstengs. Su guudo- 

ne J. Beroot, 42 Franklin SL, .Springfield, Muss.
GUODOTINAS DAKTAREI 

Labai dėkingas už tikrų išgy
dymų ir už liekarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant 
svieto užgimęs, išgelbstintnuo 
slaptos ligos. Taip gerai dabar 
jaučiuos, kad į trumpų laikų 
net 15 svarų daugiau sveriu. 
Prislunčiu savo paveikslų, lik
damas sveikas Ir džiaugdama
sis, pilnas guodonės S. Kolom- 
člukas, 41 Avė, L., Salvcston, 
Tos.

TEIPAT Mr Žukas. McKees 
Rocks, Pa.,' prlsiunsdamas sa
vo paveikslų, nemažiau yradė- 
kingus už išgydymų nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti 
negalėjo išgydyt.

Mr Žukas.

Iszsitc.jsim.
Pati: — Tu vėlėj sugrįžti 

ant tr< ežios adinoe! Snbudtnai 
vieue name o ir mane!....

Virae: — Perpraezau, d isze 
1p, ba matai, jog vieae kercze. 
mae uždari, tai ne turėjau kur 
pasidėt.

Nejudino.
— Ar girdejej, vakar apvo- 

gi Joną,
Ir ka pavogi ?
— Kone viską, tiktai jin pa 

liko, ba miegojo.

SKAIYKT!
...Moraliszka Kabala...

Katra iszdeda žmogaus ateiti 
Preke — lOo.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto 

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

Preke — lOo

...Tikriauses Kabalas...' 
Arba atidengimas paslapctiu ateities 

—su pagialbaKaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldirakn 

Pereiszku, Graikissku, Arabisrku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

Prisiuskite 25o. vertes Stempu 
o gausite visas tris Knygutes 
per paozta.
Kasztus nusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkowski-Co.
520-S22 W.Swrtl Al; Mdnuy GtyP,

J Mr S. Kolomčlukas.
a Mm Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, W1b. Štai kų rašo: Nesuskaitytai 
B kartus labai gražiai dėkavoju Phila. M. Clinlkui, už išgelbėjimų manės Išgydant nuo moteriškų 
F nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir diu- 
L giau gydyt les nereikalauju.
• GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; kg užtvirtina didelės daugybės Išgydytų.
/ KAD JAUTIESI NESVEIKAS, SSS 
F kreipsies, ncsliekarstas išsiunčia po visg Amerikg Ir kitas dalis svieto, o busitdekingi kaip Ir 
ft visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.
A THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
■ todėl greičiau už kitus daktarus IBgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek- 
I vienam atsiSaukusiam užrašo ir suki Įso specialifkai lickarstas 19 geriausių gvaruntuotų mediką- 
ft mentų naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie Phila. 
A M. Kliuiko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yru net Amerikos valdžios meda-

m lių apdovanotų.
F ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesonul. Daktarai, pirma ranka prlo Kllnlko; 
Jk Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent, Dr. WINCAS YODER, Medical Director, 
ft ĮSITĖMYK, kad slaptybes ligų saugiai užlaikoma, visada.
J kTAD rm bet nori pastoti sveiku ir lai-
■ V MINGU, Lid atsilankyk, o jeigu toli gy. |
f veni, tad apr’yk savo lig} l>ei nesveikumus lietuvlSkoJ kalboje kas kenkia, o tikėk, kadaptarėsl

tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi irdėkavoja, nes čionai išgydo ir 
A tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėjusias.ligas nuo skaudėjimo: 

w račiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo
■ blogo 1 rnečystokraujo, nuo saužugystės sėklos nubėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo.už- 
Jt kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numažėjnsio kraujo, užkrečia- 
ft mų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų. Inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 
J nu peršalimo slogų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo be ope- 
t racijos, bet su liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų mė- 
1 neslnių ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant 
M rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:
j THE PHILADELPHIA M. CLINIC, 
f 1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.
ft VALANDOS; nuo 10 i3 ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ūtarn. ir Pėtnyčlomis nuo
A 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kllnlko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras".
> Pasarga: kurio daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prio Phila. M.Clinlco,

o apturės rodų. J

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRUS- 

P. V- OBIECUNAS IR KOMPANIA
Cor. !2-th.& Carson St., S.S.Pittsburg, Pi-

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

Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiauee. Parduoda Laivakortes ant 
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve 
d -no Provu kanoelarija po vadovyste K. Varaszaus JS 
N tarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro eysį 
D ovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius 
su tiesomis Rusai jos.
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Juozai kas bus, 
Per daug leidžiame piningus, 

Jau bus penki metai kaip 
atvažiavome, 

O da nieko neturime, 
Asz kotą apsistaliavau, 

Tai be piningu negavau, 
Kranczius pasakė: Kaip už 

mokėsi, 
Tada siutą gausi.

Ir teip vaikyne nuvargau, 
Kaip pyplys nusiszp'’cavau, 
Gaspadine ne nori duot val

gyt'.
Tokiu yargfzu yra invales. 

O kas bus kaip pajėgu neteks?
O kaip senatvės susilauks, 

Tai prieteliu neprisiszauks, 
Tai jau latrai, jagu prie to 

kiu uždarbiu, 
O ne turi piningu,

Ir rodos niekad neturės, 
Jago dabar nesusidės.

O jus kudykei,
O neiszmanelei, 

Užaie blogi laikai, 
Susilaikys geri darbai. 
Jago dabar nesusidesi, 
Tai dalibuk padvėsi, 
Nuo burdo iszvys, 
Ir da tau pasakys: 
Katro nelaikysiu, 

Po velniu iszvarysiu.
Dabar rodą tokia duosiu, 
Klausykite pasakysiu: 

Laikraszti užsiraszikyte, 
Grinczioje sedekyte, 

Ir atsigulta skaitykite, 
O ir stiklą aluezio ižsigiar- 

kyte, 
Tiktai po miestą nesivalkio- 

kyte, 
Juk brolau ne esi geležinis,

Ane medinis, 
Turi sveikata czedyti, 

Nuo girtavimo susilaikyti, 
Ba kas isz to,

Kaip neteksi sveikatos ne ! 
proto ?

Ba žinokie, jog sveikam kūne, ; 
Sveika duszia buna, !
Apie tai bus gana.

BUK
VYRAS

50,000 
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyra. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraują 
arba sy pili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimua, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
n am use privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvč žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedea vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisktt 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena* j

D i ;?JU GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. US.7K & CO., L 900 22 Fifth Avenoe, Chicuo:

Godotln;- - Pamišta: Pagal Tamistoii prižadiejma, ašnorlečjafl 
jog Pamišta prisiustumei man vysai dykai včnajusa knyga del vyra*.

Vardas.

Adresas;
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Steltas.

I A. 0LSZEWSKI0 BANKA
į
X

i J 
i

rairasm
Didele knyga api 1300 puslapu 
Visos 6 dalis d niūriai ir puikei 
apdaryta. Kaeitus nusiuntimo 
mes apmokame. PREKE TIK $4 
W. D. B*crk*wiki-C«.

IU1UM0T cm, PA.

3252 So. Halsted St., - Chicago, III.
Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.

ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir 
moka už juos 3 procentą.

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus 

ant lengvų išmokestių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą. 
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose 

bankose. «
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskų- 
SIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai- 
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio 

pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir 

pigiai.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen

to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų paside- 
jimą ir išėmimą.

Rašydami adre
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' — Ai-vai 
piningu turi 
būti!

— Kiek, i 

Pavogiau, ju 
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jo piningus ii 
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— As tau' 
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",tiems susipratmj^
Kokis givenimas

tokia smertis.
Mexico ex-prezidentas Diazas ar tik nesugriž 

in Mexica.
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CAL CLINIC 
ti DeĮstengėjhdJiaiii 
'TiausiljgvsRintBząįį 
anai Ir todėl, fadpt \ 
.net Amerikos raliui

. ranka prie Klinika;
YODER, Medical Dirse ; 

tikoma, visada.
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Iq grir ežele ant galo kaimo 
ėjo skubei Tekus Rudis, pa
tinstamas aplinkinėje, kaipo 
Kuyesius spiritaus.

Jlojo ilgas szeszelis striegi 
si ant balto sniego,

Židas iszrod kaip daugelis 
židu, sausas, stambiu kaulu, 
su reta barzda, su kumpa ilga 
noeia lupos sueziauptos, su ju 
doeziniu szaipu. R das Tekus 
buvo drąsus ir drasei žiurėjo 
in muezkieta ar peili, ba jau 
su ginklais buvo papratias; o 
jagu reikėjo viena isz tu gink 
lu naudoti, tai nevilkino ir 
drss ii imdavosi.

Stojas prie grinczeles, pa 
barszkino in durie.

— Kas ten nakties laike 
trankosi: -ateiliepe ezurksztus 
balsas vidurije.

— Atidarik grejeziau, ba 
suezalau o ir laiko ne turi - 
paszauke Tekus nekantrei.

— Jau Tekus ne ant tuez- 
czio atviko - kalbėjo jaunas 
petingas viras, atidarydamas 
duris: -Eik giejcziau in vidų, 
ba ezalta.

Grinczioje ne buvo matiti 
vargo.

Ant sienų tarp keleto abro- 
zn, kabojo ziegoris, ezepa su 
keliom torielkom ir ezaukez. 
tais, ant ezepos gulėjo pujkue 
armonikas su trimi ejlemi kle 
visziu ir dviem ekambuczeie. 
Tasai giventojus grinezios 
Fratciszkus Knzae, buvo ko- 
nia turtingiausiu už visus gi
ventojus kaimo.

Apart grinezios ir da kėlu 
kitu triobu, turėjo pusėtinai 
dirvos o kaip žmonis nuszne- 
kejo, tai ir piningu turėjo ne 
mažai. Pate gaspadorista ne 
uszeiiminejo, turėjo sena dede, 
tai tas viską prižiurinejo.

Franckzkus prigulėjo prie 
drąsiausiu ir apsukriausiu 
kontrabantniku vadino jin ri 
zikantu, o jis tuom labai pute 
si, kaip rodos isz didžiausio 
amato. Pats retai kada neszt 
pakus, tiktai gal, kada tavo- 
ras turėjo didele verte, o szeip 
tiktai buvo pravadirium 
kontrabantniku.

— Nu, Frank, jau laikas - 
tari Tekus, sėsdamas ant 
suolo.

— Ai z žinau kad laikas- 
atšaki Kuzas abejotinai.

— Nu tai rengkis in keto
ne jiejei ten laukia.

— Tegul laukia.
— Ar tu ne ejsi?
— Kodėl ne? Tiktai už di- 

ka nenoriu kaili kiezti.
Židas sueziulbi, nusiszipo 

jo ir ranka in anti inkiszo.
— Aj-vaj, kokis tu man- 

dras! - tari židas. - As tave 
ne pririgautau, ar tai pirma 
karta darome geszefta?

— Tu pati rabina prigautu 
mei - norint priesz jin gana 
linguoji!

— Nu, kiek tu nori? - pak 
Jausi židas, -atidaridamas su 
juodąsias maksztis masznos.

Pradėjo derėtis. Cze ėjo api 
pervedima daugibes spiritaus, 
ka net asztuoniolika žmonių 
ketino neszti ir ziegorelu usz 
6 000 rubliu. Kuzas iszpra- 
džios reikalavo szimta rubliu, 
ižgirdias židas net paszoko, ant 
pagalios tiko an 60 rubliu ir 
tai iszaugszto kad butu užmo
kėta.

— Ir ka tu su tais pinin
gais dariai ? - tari dedamas 
paskutine triruble. - Gal sav 
d vara pirksi?

— Tai tu mislini nepirk
siu? - atšaki pasiputias Kuzas 
Kai Dievulis duos da kokius 
tris ar keturis tokius metelius 
tai ant dvarelio uszteks, Žiū
rėk, ar mislini mažai piningu 
turiu ?

Tai kalbėdamas, iezemi isz 
gilumos anezio digta pundeli 
popieriniu piningu.

Židui net akis pražibo ir pa 
szauki:
/ — Ai-vai isz kur tu tiek 
piningu turi? Kiek cze gali 
būti?

— Kiek, ira tiek ira. asz ne 
pavogiau, juk pate žinai isz 
kur turiu - atšaki Kuzas, inde 
jo piningus in 60 rubliu prie 
iezimtu ir inkiszo in anti.

— As tau vėlinu, idant ezim 
♦o tukstaneziu surinktum. Auf

Daugelis gyventoju Meksiko geidže ydant buvusia 
prezidentą Portfirio Diaz sugrįžtu adgal in tevynia ir apimtu 
vadeles raudo. Diazas buvo priverstas apleisti Meksika du 
metus adgalios isz priežasties revolucijonieriszkos dvasios.

asz tavęs lauksiu prie Raudo
nas..

Ž das iezejo.
* * *

In kėlės adinas Kuzas gi- 
lukningai pervedi visus per 
rubeži. Ėjo pirmutinis su dvi 
liaupe muezkieta su atlaužtais 
gaidžejs vidurnaktije Paskui 
jin ilgu szniuru. kaip laukines 
žąsis trauki kontrabantnikai 
su didelejs pungulejs ant pe- 
ežiu ir su blekinem spiritaus 
Vienas isz jiuju neaze skrine 
su ziegoreies. Pereitinejo per 
tankia girre, o kėlės buvo nie 
kai. Tankus kad uoginei kru 
vai ir iszvartos pajniojosi po 
kojų o sniego buvo lig kėlu. 
Reikėjo būti labai atsargeis.

Ant kart Kuzas stojo, pasta 
ti ausis, ir visi virai sustojo.

— Ar ka toki ižgirdai ? - 
paklausi keli pasznabžda Ku 
zo. .. .

— Szi .. . cze kas negiaro - 
atšaki Kuzas. - Pasukite ant 
kaires ir grejtai ant Raudonos. 
Tenais židai laukia. Jagu jie- 
jej ežia ejtu, asz juosus sulai
kysiu.

Kontrabandinei pasukia dyn 
go bruzginuose, Kuzas likosi 
pats

— Cze bus ne kas tiktai 
abiesezikai! - pamielino.

— Kad tiktai pakininkai 
gautųsi in Raudonia, jau aez 
sav duosiu rodą.

Szuvis pertrauki tikumą. 
Kuzas pasviro ant kojų ir 
puoli sudejavęs ant žemes.

— O Jėzau!. . .
Szuvis buvo smertelnas, 

kulka pataiki in krutinę: isz 
žaidulo pluptejo kraujas ir 
paraudonavo sniegas.

Netrukus pasirodė Tekus. 
Rankoja lajke dvivamzde 
muezkieta, isz kurios da iszej- 
tinejo melsvas durnelis. Menu
lis pasirodė isz uždebesiu.

— Kvailis — suniurnėjo žy
das lenkdamasis, ir nori Kuza 
apversti.

Atsege skranda Kuzuj eura- 
dias plusgta piningu, jau isz- 
trauke, tame paezautasis atida
rė akis.

— Ickau.... — židas — 
mano piningaj ?

Godumas pridavi jiam pa
jėgas, su viena ranka nutvėrė 
Ickuj usz kojos, su kita pa
griebė usz pejlio, ka turėjo už 
juostos ir druczej dūri židuj in 
paszonia, tarydamas:

— Mano.piningaj!
Tekus isztrukias isz ranku 

Praniaus, nes paejas kelis 
žingsnius puolė ant žemes 
kejkdamas.

Stengėsi pasikialti, bet ne
galėjo, Pranas savo padare.

Tame davėsi girdėti isz toli 
staugimas vilku. Prisiartinejo 
kas kartas ir sztaj pasirodė 
szvieseli spikstaneziu akiu. Bu 
vo tai ruja iszalkusiu vilku.

Szoko vilkaj ant Kuzo ir 
Tekaus, akimerkoje sudraski 
suede ir tiktaj kaulus palikia, 
nutraukė staugdami in giluma
girrios.

Delko asz nulindęs?

Man tiktai vienam nelinksma, 
Nemalonus žolynai,
Nes girdžiu už duriu verksmą 
Broliu savo vargdieniu.
Asz matau, kaip kencz’ tėvynė, 
Sunku junga vilkdama, 
Ir kaip sunki szi gadyne, 
Szviesa tiesa elegdama. 
Neiszkukuos raiba gegute 
Laime, szviesia ateiti, 
Neiszdainuos jauna sesute, 
Ramu, smagu pailsi.
Daug dar aszaru vargdieniu 
Isz akeliu isztekes, 
Daug dar prakaito sermėgių 
Ponai, kunigai iszspaus. 
Mus vainykas bus nupintas 
Isz raudonu žolynu, 
Musu kelias bus iszpiltas 
Aezaroms vargszu žmonių.

Tai dėlto asz taip nulindęs, 
Vietos sau neberandu, 
Sena jauna susiejęs 
Prie szviesos visus szaukiu: 
Broli, drąsiai stok in darba 
Už sumindžiotas tiesas! 
Naikink tamsa, naikink varga! 
Neszk už tai visas spėkas!

KUR BUNA
Juozas Tumosa pirmiau gyveno 

Tamaqua, Pa, o dabar nežinau kur, 
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
no ant adreso. (*gg o;)

M. Zurauokas.
Box 53, E. Windson Hill Conn.

Mano tėvas Ludvikas Marozelonis 
17 m. kaip Amerike, ir apsigyveno 
Shenandoah, Pa. o dabar nežinau 
kur praszau atsiszaukt ant adreso,

G. Marozelonis.
165 Scott St, Naugatuck Conn, 

(18 <n)

Mano kūmas Mateuszas Kwedaras 
paeina isz Suvalkų gub., Sejnu. pav,, 
Weiseju gmino., gyvenome sykiu, 
lietuvon buvom sykiu kariumenen tu. 
riu svarbu reikalą praszau atsiszaukt 
ant adreso. (j-g o|)

P. Ivinskas.
1433 S, Victoria St. Waukegan 111.

Mano krikszto motyna Lerasia 
Tamkuniute po vyru pravardes neži
nau paeina isz Wilniaus gub. Traku 
pav., Kietawiszko para., Dainavos 
kaimo praszau atsiszaukt ant adreso.

(Z8 >ol)
W. Skatulis

Munson Sta., Pa.

Mokikloje.
Daraktorie:— Ej Grabeziuk, 

kokiame layke geriause obuo
lyje skinti?

— Kaip Bzuo pririsztas, po
nas profesoriau.

?Ar matei kada-nors laikraštyj 

“DRAUGĄ“? 
“DRAUGAS” yra 8-nių puslapių 
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame 
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos 
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS“ 
gvildena svarbiausius gyvuosius 

lietuvių reikalus.
"DRAUGAS” atsieina metams $2, pašei m. $1 
Užsieniuose metams $3, pusei mėtį $1.60 

Rašydami laiškus adresuokite

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, 111.

Karalyste moteries.

Karalyste, yra namas! Ir no 
rint tai namas yra konomažiau 
sias, tai vienok reikia jin už 
laikyti davadia ir randyti tey- 
eingai. Reikia mokėti padalyti 
laika ir darba ir vieszpatauti 
viduja ir kas viduja yra.

Nes ne visada galema vai 
dyti bu pasisekimu, aplaikyti 
meile ir guodonia savo apsiau 
bymia -nes namiezkei turi ats 
kirius budus. Vieni kaip ože' 
atsispirineja, kiti kaip szesz- 
kai užsidega piktumu, viras 
gali būti staigus, vaikai nie 
kam netykia, o vienok/ mote- 
riszke, kaipo poni namu, turi 
taisiais valdyti ir butu del kož 
no ir del visu podraug giara, 
glamoni. o ypatingai telsynga, 
Turi vysue. užlaikyti sutiki- 
mia, turi temyti, idant visur 
vieszpatautu davadas ir pa- 
redkas ir turi būti paveizda 
del visu namiszkiu.
Ira tai sunki užduotis, nes 
puiki.

Ira namai, kuruosią ant kož 
no žingsnio matiti valdžia mo 
terš, o kur viras tiktai žiuri 
kas prie jiojo priguli ir nesi- 
kieza in moters reikalus o mo
ters prie viriezku reikalu ir 
tuojaus gali pažinti, kuom ijje 
yra del namo, del savo* vyro 
ir del vaiku! Nes yra ir kito
kie namai, kuruosią viąpzpata 
vime moteres ne smagei rodo
si, o kur moteres turi būda ra
ganų, arba griežlių priesz ku 
ria visi driaba no baimes o ku 
riu niekas ne tiktai isz namisz 
kiu nes ir iž kaiminu ne mili ir 
ne guodoja No tokiu moterių 
tegul Dievas kožna vira ap
saugoja! Motere turi būti gra- 
žibia namu, turi su kitokiu 
ginklu kariaut o ne su liežu
viu. Svetingumas, lagaduu 
mas, savžiniezkas pildymas 
privalumu, gerybe, puikus ap 
syeimas, szitai moteres viesz- 
patavimas namya! Ijosos pa
veizda turi būti del kožno, ar 
tai iszlaikymas nesmagumu, ar 
džiaugsmia ar laimeja ir tai ne 
nuduota, o tada visi tokia mo- 
teria guodos ir taikysis elgtis 
kitos pagal ijaje,

Priesz tarnus naminius po
ni namo turi būti malszi tei- 
synga ir narsi-tada rszvers di- 
desnia intekmia negu nuolati 
niu klykavimai ir kolojmay. 
Susivaldymas saves, motere 
daugiau dailys, negu nuolati
nei barnei ir pludymai. Palie
pimas meilus, liks noringiau 
iszpildytas, negu prisakimas 
asztrus, szuksztus ir purszkus, 
juk gali su kožnu grąžei apsi
eiti ne žeminant saves.

Ponia namo privalo parody 
ti sava jausla del tarnu ir ju
ju reikalus jausti; tada pririsz 
prie saves kožna ir pildis kas 
bus paliepta be rugones.

Vieszpatysteja moteries tu
ri vieszpataut: gerybe ir sal
dybe. Tas daugiau ženklyna 
negu didžiausi mokslai- su 
tuom motere intiks del savo 
viro, vaiku ir namiszkiu, su 
tuom pritrauks visus prie sa
ves!

Valdymas taja vieszpatys 
tia, tai yra labai sunkus ir iž 
gali daug savžinystes, pasi- 
szyentymo ir meiles jagu no
ri turėti laimia gyvenimia. 
Motere yra duszia gaivinan 
ežia savo vieszpatysti gera 
motina ir milema paezia, ku
rios privalumai yra szventi! 
Ijje yra papuosza namo, lai
mia viro, puikibia vaiku ir 
paveizda del visu namiszkiu 
savo pavaldžiu.

Vardas tokios moteres isz- 
raszytas ant visados szirdisia 
gimines-,meile ta varda iszra- 
szi, ir kada pereinesz in ki
ta gyvenimą, tai atminti ne 
ižges.

N e užmirsz sūnūs ir duk
ters api motinėlė per ciela gi- 
vasti- lyg vėlybai senatvei 
nes puiki paveizda, tai yra mo 
kykla žmogiszkumo - ir tiktai 
joja gali ko giaro iszmokti.

gausi pas mane, taipgi visokius muzik. 
Instrumentus ir lietuviškas knygas. 
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurį 
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:

• M. J. Damijonaitis, 
812-814 W. 33rd St., Chicago, I1L

Nog Pat Ryto lig Vėlybai Nakties
Szaltam rudens ir žiemos laike 
“The Perfection Heater” aliejinis 
pecziukas užlaiko narna sziltam 
ir priemnapi padėjime.
Anksti ryte iszvaro szalti isz juso 
mieg-stubos ir isz valgomo pusry- 
czio-kambario. Nakties laike su- 
szildo mieg-stuba — priduoda ten 
sziluma kur paprasta sziluma negal 
ineiti.

“The Perfectioyy Heater” pecziukas 
yra sargiausias, tinkamiausias ir 
ekonomiszkiausias pecziukas ka 
galima rasti.
Lengvas, czistas, lengvai su juom 
apsieiti, drūtas ir po draug papuo- 
szina stuba. Paynatykite jin pas 
pardavėjus arba rašykite o gausite 
knygute su pecziuko paveikslais.

The Atlantic Refining Co.
Philadelphia Pittsburgh

Iszeiviu Laimikis.

Apleidžia Lietuvos jauna 
žmonija savo prigimta szali 
trejopu deliai priežaseziu:

Vieni eina užsienin deliai 
nenoro stoti Rosijos kariume
nen.

Antri palytėti politikiezku 
prasižengimu, pabugia valdisz- 
kos bausmes, neszdinasi szalin

Treti iszeina isz Lietuvos 
vien jieszkodami laimikio 
ypatyngai amerikoniszkuose 
miltu kalnuose.

Atvykę Amerikon, visi ran
da darbus gana aitrius, sun
kesnius toli negu savoj szali, 
o jeigu bedarbia sutinka kaip 
kad laikuose Clevelando pre
zidentavimo, na tai tada jau 
po viekam.

Kai kuriem pasiseka toliaus 
begyvenant pelnyti darbuose 
ir jeigu dasimislija kad pasi
sekimas rankose bus ne visada 
nei vegele iszsprus, tai 'tie susi 
renka pinigėlio, nemislydami 
sunku junga tempt darbe pra
deda sziuomi tuomi užsiiminėt 
bizniszku.

Ant kiek esame patyria, tai 
nevisieme bizniai varyt pasise 
ka. In kai kuriuos biznius in- 
deja pinigėli prakiszia, iszeina 
gryni. Pasisekimus turi grei- 
cziausei saluninkai, nes stiklą 
alaus ar dektinia moka kiek
vienas inpilt, kad ir druko ne- 
pažydams. Beviaik visiszkai 
mus atėjūnai nesigriebia prie 
farmu nore prie Utokiu darbu 
užaugia.
Tula dalis lietuviu ateiviu mis 
lydamy laimiki sugriebt, apsi- 
veda su svetimtautėms, tai tie 
tankei ne tik laimikio nepasi- 
gauna bet ir isz savo kailio 
iszsineria ir paliekti su szei- 
minomis ne laukis, ne margis, 
ne lietuviai buna vaikai, ne 
anglikai ir, apie tokius nėra 
beviaik sznekoe.

Skaudžiausia nelaime pa 
lypsto biednus darbininkėlius, 
kurie bedirbdami sunkiuose 
darbuose apsiženija, susilaukia 
nemaža szeimyna kuri paūgė
jusi nueina kas savu Žarų, tė
vai bedirbdami pasensta, dar
ban eit bun jau bepajeigoa ir, 
neturint pajiegos ne pinigu, 
nabagai pasiliekti skaudžiau- 
siame likime. Lietuvon net 
ubagaut pargryszt neturi 
kuom ir kai kurie pakliūva in 
Amerikos purhauzes, ten ste
nėdami baigya dienas savo.

Yra kad kai kurie pasida
rė kiek pinigo gryszta Lietu
von bet kūne iszeja ne nuo 
vaiskan stojimo, tai kas kita, 
bet kurie iszeja nuo vaisko 
tiems jau sunkiaus, nes kol isz 
simeluoja kasztuoja pinigėlis, 
o kartas patenka kariumenen 
jau suaugę. Pirmiaus sugry- 
žusiems už nestojima ant liosu, 
buvo bausme ne teip skaudi, 
bet dabar pagal naujas tyesas, 
sugryželiai bus nubausti ir, be 
tasakymo turės kariumeneje 
atitarnaut. Taigi geyyaus jau 
no vaisko nereik bėgti nei isz- 
ejas syki jau tėvynėn gryžt 
ane mislit.

Antraip žiūrint ir Ameriko
je jau laikai paszelo; už dar- 
bus mokestis menkos, o pra

gyvenimas pakylės pabranges 
dusyk ant tiek, kaip buvo 
priesz 25 metus, kad žmogus 
turėdamas szeimyna, nežino 
kaip reik iszsimaityt, ir eima- 
nuoja czion darbininkas dau
giau ne Lietuvoje. Taigi isz 
luietuvos iszeiviu Amerikon 
laimikis czionai yra visiszkai 
niekai. Senas Kapsas

APGARSINIMAS.

Kas yra didis?
Tas yra didis, kuris su pa- 

siszventimu, labui žmonių dar
buojasi, raszo knygas svietą 
mokyna, isz atklaniu tamsybes 
triaukia, nuo ligų iszgydo. Ir 
ji žmones szirdysia gerbia, 
garbes vainyka duoda!

Teip žmones garbina Ph. M 
Klinika, netik už iszgydyma 
nuo visokyu ir sunkiu ligų bet 
ir už iszleidyma knygos; apie 
kuria sztai patys žmones ka 
raszo:
Giarbiamoji Philad.

M. Klinik!
Labai aeziu už knyga “Dak

taras”, kuria perskaieziau ir 
atradau labai daug naudingu 
pamokinimu, džiaugiuosi labai 
ta knyga apturejas, nes žino
siu kaip užlaikyti gera sveika
ta ir laike ligos žinosiu kur 
kreiptys, kad tikrai iszsigydy- 
ti. Su guodone

Justinas Kazazyja. 
Worcester, Mase.

Guodotinas pone daktare!
Knyga “Daktaras” apturė

jau ir perskaieziau, turiu pri
pažinti, kad tay labai gera 
knyga isz kurios labai uezga- 
nedintas. Tai yra brangiausia 
dovanay, kuria geras daktaras 
gali suteikti žmonėms.

Ch. Jonuszas, 
Gilead, Conn.

Guodotinas Klinikas!
Knyga apturėjau perskai

eziau ir turiu pasakyt, kad la-
bai naudinga, nes labai aisz- 
kiai apraszo tokiuos dalykus, 
apie ka pirmiau nežinojau. To 
kia knyga nuo daug ligos ne
laimiu apsergsti.

S. Jakubenas
476 Pleasant St.

Gardner, Mass.
Daugybe szimtu žmonių, to

kias padekavones ir garbinima 
už gerus darbus Philad. M. 
Klinikui raszo; balsas žmonių 
balsas Dievo teip rasztas szven 
tas sako.

Philadelphios M. Kliniko 
apgarsinimas yra kitoje vietoje

Szmotclei.
— Zalatitu rėmu ne szluos- 

tik su skuduru, tiktai apdulkik 
su plunksnute.

— Jagu nori szluot karpeta, 
pabarstikie pirma su druska, 
o tada dings kandės ir karpe- 
tas grąžei iszrodys.

ir Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVI?" 

Gal nežinai kur |ą gauti?

“LIETUVA”
Eina jau 21 melus Chicago, Illinois kas 
Pėfnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir 
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir 
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3262 So. Halstad St., CHICAGO, III.

pi'»r-w>in ntniMtiwmuiT'miTmwiHiTi 1

UNION NATIONALBANK
MAHANOY CITY, PA.

CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IR PROFITS $300,000.
Suv. ValsU Randas tori musu banke sudėtu piningu.

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

9-ad. ryte lig 3 popiet. 
Subatomis 9 lig 12-ad.

HARRISON BALL, Prezidentas. 
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas. 
W. H. KOHLER, Kasierius.

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York cryvuoja Vienatine Ir Dldžlansla LIETUVIŠKA 
APT1EKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yru apsaugoti savo vientaučius 
nuo visokių apgavikų Ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo 

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

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpo kitų aptiokos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduoles: >

Kraujo Valytojas ..........................81.00
Gyvasties Balsamas.................... 75c
Norvų Stiprintojas...........50o ir 81.00
Vaistas nuo viduriu .... 50c. ir 81.00 
Nuo kosulio....................... 25c. ir 50c
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. ir 50c 
Skilviuos proškn® ......................... 81.00
Pigulkos dol k- j................... 25c
Nuo galvos ska mo .................25c
Nuo kojų nuosj i .... 10c. ir 25c 
Nuo dantų gėli n ........................10c
Nuo peršalimo ..................................25c
Plaukų stiprintoj ...........25c. ir 50c
Linimontas arba tolleris.... 25c 
Anatharynas plovimui.....................25c
Nuo kirmėlių..................................... 25c

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

Spocijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c 
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir L L, kokios 

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

Kreipiantiemsiems per lalšk’.is arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
patarimus kiekvienoje ligojo.

Jeigu Jums brangi yra |usg sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba 
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS J. DAUNORA^
APTIEKORIUS

Brooklyn, N. Y.229 Bedford Ave.

‘ Utah AGEMA IE EONTOW BANKINIS
Abz esmių po kaucija Ohio valstiioja 

turiu dideli agentūra ir kontora bankini 
Ravo loonam name vertes $12,000,00 
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in 
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus 
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus 

iszsiunoziu in prisakyta vieta,f Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- 
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius ,
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite saiteip
A. J. KEYDOSZUSS, 202 Troy St. Dayton, Oble.

DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Yra tai rienatiniB gyditojas Pittsbnrg., diplomavotae 

Varazayoje, kori, turi auvirex 15 meta iszbandima, 
gydime nsokia lige. Iszgydo visoke. ligas nepaisa.t is. 
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktimi. Trotimus 
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriezkas Pajėgos, teipgi gydą 
Bayyaliszkas Ligas. Jiojo speoraliszkumas yra gydimai 
Užsisenenjasias Ligas, Nervo, Rumatizma, PlaooeK 
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe b Kraujo NnbegiM, 
Utaiu.jaaiaa Ligas kad ir pajinanezmo nog Tavo,

Raikai, rašykit, aat adreaa

B UUB p.!S£frlU=.
BISCHOFF’S BANKING HOUSE

287 Broadway Kampas Reade Ulicze
New York, N ” ’r~' 41, °OOQ

Kas reikalauna teisingo 
patarnavimo ir nori idant 
jo reikalai likta greit, 
atlikti tegul atsiszauki in

I Seniausi
Bankini

Narna
Uždėta 1848m.

Pinigus eiunozim. in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir Užduodama ant pareikalavimo,
Szipkortes parduodam, ant geriansln Gaylaivia viaa Linija 1> b i»

Krajaus už pigianne preka.
Paszportus del kehaujenozia ia Kraju pastorojama aaialkalaudami 

jokiu poperaa.
Doviernaates padarome pigiai b vbaa kitas tajaataHaakaa Paperas su 

paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka teisingiausiai.

— I Del vygadoa Tautiftezlu laikome stydasyta K—
Subatoje iki 8 ad. vakare. Nedalioje aoa 10 tM 1S ad.

Užpraezome atlankitl mumis asablszkai ar pas laiaaka toMsrit&rtnH 
jog pas mus visu, minėtu, reikalu. greumkuMt toAMglaaad, b 
pigiausi galite atlikti.



W. RYNKEWICZ1US
.. NOTARIUSZAS.,

233-235 W. CENTRE ST., MAHANOY CITY, PA.
piiiVATiszKA Kanka ant sudėjimo pinigu

...... PO Pm&LEA BANDOS.......

Mano Privatiszka Banka yra po 
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir 
pinigiszkus reikalus galima pas mane 
be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujanoziu pa
rūpinu.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima Szipkoroziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greieziause 
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino. 
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali

Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, 

Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus 

ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma. 
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

01/nitlfl/HnV Idant Padal-iti vietos del rudeninu N|^q|I V |y| IRI ir žeminu tavoro, tai iszparduosim 
• visa vasarini tavora už labai piges

prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ir 
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suezedint pinigo

Žinios Vietines, Harwood’o naujos 
prekes už žiburį

— Liberty Bravoras Ta- 
makveje likos parduotas del 
locnininku Rettigo bravoro isz 
Pottsvilles. Prie to bravoro 
prigulėjo keli ženkliviausi 
Lietuvei iez Mahanojaus ir 
Szenadorio.

— Juozas Auguuas 42 metu 
senumo mirė panedelio vakara 
Aehlando ligonbuteje nuo su
žeidimu kuriuos aplaike ka- 
eiklosia. Paliko paezia ir kelis 
vaikus. Laidotuves atsibuvo 
szendien.

— Nubodus jiai gyventi 
ant svieto, motere vardu 
Hookey gyvenante ant W. 
Spruce uliezios, ezove in eave 
tris kartus, bet nuo žaiduliu 
iszlike.

— Vulkano ir Bukmautee 
straikas užsibaigė pasekmin
gai.

— Dr. M. J. Petrikas, lie- 
tuvisžkas medecinos ir chirur
gijos ligonbutes specialistas 
priima ligonius kasdien nog 
10 lig 12 ad. priesz piet. nog 
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 
vakare. Kazuno aptiekoje 
237 W. Centre 8t. (y j)

SHENANDOAH, PA.
— Lietuviszkos moterėles 

nesigailėjo darbo ir spėkų pa
rengime puikios vakarienes 
eeredoe vakara del pribuvusiu 
svecziu: M. Yczo ir laikraez- 
tininku. Tik gaila kad nega
lėjo pribūti Dr. Basanavicziue 
dalibauti teip puikiam susirin
kimui. Iez laikraeztininku ra
dosi: pp* Szernae, Dr. Szliupae, 
Raczkauckae, Szirvydae, Ta- 
naneviezius Brandukas ir Szla 
kye. Užpraezytu sveteliu ra
dosi iez visu szaliu pavieto. 
Priesz vakariene likos padai
nuota kelioleka dainų po 
vadovyeta Prof. Petraucko 
kurios labai užėmė klausyto
jus. Be to, prakalbėjo neku
rtos ypatos in susirinkusius 
svetelius — vieniems patiko o 
kitus inžeide. Isz draugiškos 
puses, susirinkusioje linksmai 
praleido laika lig vėlybai nak- 
czei, sudedami szirdingas dė
kas del moterėliu kurios teip 
puikei priėmė svetelius ir vi
same pritarnavo. Priėmimo 
komi tėtės buvo: Mieldažiene 
Kupczinskiene, Tabariene, 
Karpauckiene, Moskaitiene, 
Valaitiene, Kazuniene ir Bri- 
dickiene.

Karabinai ir Amunicija.
Turime daugybe karabinu 

ant vieno ir dvieju vamzdu 
nog $4, $10 lig $40. Ateikite 
o gausite Medžiokliszkas tiesu 
knygute dykai. Gruber, 34 
Centre St. (b j)

Ant pardavimo.
' Puikus salunae Juozo Moc- 
kaiezio po No. 330 W. Maha
noy, Avė. Mahanoy City, Pa. 
Apgyventas vien Lietuviais, 
Lenkais ir 1.1. Yra tai gera 
proga katram iez Lietuviu ap
imti szita puikia vieta. Apie 
daugiaus dasižinokite pas

Juozą Mockaiti, 
330 W. Mahanoy. Avė.

(j •,) Mahanoy City, Pa.

Naudotojams Schuylkill Gas 
and Electric Company:

Kaipo alternate va elektriez- 
koa szviesos kaina, kurias ne- 
eenei ivedeme, sekanezias kai
nas pasiūlome tiems, kurie 
pasiraszys po kontraktu, ne 
trumpesniu kaip ant vienu 
metu.

Maximum kainos.
Rezidencijoms ir komerci- 

jaliezkas apszvietimae. Metinis 
kontraktas.

Už pirmas szesziasdeszimts 
(60) valandų vartojimo maxi
mum kiekvienam meneeije 
bus 10 c. už KWH.

Virszaus tam paežiam mene- 
sije po 6 c. už KWH.

Numuszimas 10% bus duo
tas tiems, kurie užsimokės 
begije penkiolikos (15) dienu 
po padavimui bilos.

Maximum reikalavimas skai 
tysis kaipo vienas treczdalis 
prijungtos pajiegos rezidenci
jų szviesai ir du treczdaliai pri 
jungtos pajiegos komercija- 
liszkai szviesai. Apskaitant pri 
jungta pajiega, Tungsteno 
lempute skaitpsis pagal tikrą
jį jos paženklinimą, o anglies 
ir metalizuota valakus skaity
sis po 50 watt’u už kiekviena 
lempos ikiszimui skyle.

Jei teip apskaitant mėnesi
ne bila bus mažiau per viena 
doleri ($1.00), tai ji pasieksi- 
tye koetomeriui už viens do
leri net.
Ruimu skaitliaus kainos

Tik rezidencijoms— Metinis 
kontrsktss.

Rezidencijoms turineziome 5 
ruimus — Pirmos 10 KWH 
meneeije po 10 c.; virszsus 
tsm psezism meneeije po 6 c. 
už KWK.

7 ruitnsi —Pirmos 15 KWK 
meneeije po 10 c; virszsue 
tsm paczism meneeije 6c. už 
KWH.

8 ruimai—Pirmos 17 KWH 
meneeije po 10 c.; virezaue 
tam paežiam meneeije po 6 c 
už KWH.

9 ruimai—Pirmos 20 KWH 
meneeije po 10 c., virezaue tam 
paežiam meneeije po 6 c. už 
KWA.

10 ruimu—Pirmos 25 KW1I
meneeije po 10 c., virezaue 
tam paežiam meneeije po 6 c 
KWH. j

11 ruimu — Pirmos 30 
KWH meneeije po 10 c ; vir- 
ezaue tam paežiam meneeije po 
6. c už KWH.

12 ruimu—Pirmos 35 KWH 
meneeije po 10 c.; virezaue 
tam paežiam meneeije po 6 c 
už KWH.

13 ruimu— Pirmos 40 KWH 
meneeije po 10 c; virszaus 
tam paežiam meneeije po 6 c. 
KWH.

14 ruimu Pirmos 45 KWH 
meneeije po 10c.; virezaue tam 
paežiam ^meneeije po 6 c, už 
KWH.

15 ruimu—Pirmos 50 KWH 
meneeije po 10 c., virezaue tam 
paežiam meneeije po 6 c. už 
KWH.

Numuszimas 10% bus pada
rytas jei bus užmokėta begi
je penkiolikos (15) dienu po 1 
padavimui bilos.

$50.00,

$10 00,

Apskaityme ruimu rez’d un
cijose: priemeaioe, gonkos, 
maudykles, attikai, skiepai 
ir “klozetai” nedskaito.

Jei menesine bila pagal 
meter’i iszneeza mažiau kaip 
viena doleri ($100), kosto- 
meriui pasiekaitye vienas do
leris net
Doherty Žiburio kainos— 

metinis kontraktas.
“Fiat Rate” kaito? — Ke

turi do’eriai ($4.00) in menesi 
už kiekviena kilowitt’a rei
kalavimo, plus vienas doleris 
($1.00) menesije “readiness to 
serve”
Meterio kainos — Keturi 
centai (4 c) už kilowatt’s va
landa už visa sunaudota pa
jiega.

Biloe pagal,' szia kaina už 
suvartota elektra kiekviena 
menesi plus viena-dvylikta 
dalis minėtosios “Flat Rate” 
turės būti užmokėtos in pen
kiolika (15) dienu nuo dienos 
padavimo biloe, ir jei bus 
užmokėta tame laike, bus 
duotas sekantys numuszimas.

Biloe nuo $5 00 iki $10 00, 
20% numuszimas.

Biloe nuo $10 01 iki $25.00, 
25% numuszimas.

Biloe nuo 25.01 iki 
30% numuszimas

Biloe nuo $50 01 iki 
35 proc. numuszimas.

Biloe nuo $100.01 iki $250.00 
40 proc. numuszimas.

Biloe nuo $250.01 ir augez 
cziau 45 prcc. numuszimas.

Reikalavimas — Rūkalavi- 
mae, ant kurio “Flat Rate” 
mokestis ira paremta, privalo 
būti paremta ant tikro susai- 
kavimo arba iszmeginimo eu 
atsakaneziu reikalavimo mete- 
riu, arba apskaityta pagal 
tam tikra nuoezimti prijungto
sios pajiegos pagal sekanezia 
tabele:

Kliasa 1. — Rezid-jncijoe ir 
t.t. 60 proc. prijungtosios pa 
jiegoe iki 500 vatt’u, ir 33j 
proc. prijungtosios pajiegos 
virszaus per 500 vatt’u.

Kliasa 2. — Krautves, Ban 
kos ir t.t. 70 proc. prijung
tosios pajiegos.

Kliasa 3. — Koteliai, Fede 
raliezkieji, Valstijos Pavieto 
ir Municipaliszkieji triobesiai 
ir mokyklos, 55 proc. pri
jungtosios pajiegos.

Kliasa 4 — Restauracijos, 
Valgomosios ir Saliunai, 85 
prcc prijungtosios pajiegos.

Kliasa 5 — Departamenti- 
nes Krautuves ir Of.eu trio 
beeiai, 80 prcc. prijungtosios 
pajiegos.

Kliasa 6 — Operos, Teatrai 
Vieszos svetaines, Bažnyczios 
ir 11., 40 proc. prijungtosios 
pajiegos.
Kliasa 7 lezkaboe, Langu 
apszvietimae ir t.t., 100 prcc. 
prijungtosios pajiegos.

Norintieji placziau apie ežias 
kainas pasiteiriauti, gali gauti 
platesnius paaiszkinimus ateje 
in kompanijos offiea tarp 7 ir 
9 valandos vakare, arba kom
panijos atstovas ateis jei teip 
nori ir jei apie tai pranesz 
kompanijai.
START business, make money for yourself, 

not for bosses; send postal for 20 ways to 
independence and begin making money at 
once. Sell marketable specialties paying 
300 per cent, $12 to $25 daily. Address 
Reliable Distributors, Box 9, Station W. 
Brooklyn, N. Y.

VYRAI; JAIGU NORITE DARBO 
Kreipkitės pas mus, turime vietų tinkamu 
del jus. International Bureau 419 Fourth 
Ave., Skersai Paczto, Pittsburgh, Pa.

REIKALINGA 500 MERGINU
Del naminiu darbu, privatiszkuose namuose 
restauracijose ir t.t. Galime tuojaus atrast e 
jumis tinkama vieta. International Bureau 
419 4th. A ve.,skersai paczto. Pittsburgh, Pa.

Philadelphijos Moterims.
Vienatine Mokyta Diploniota 

Lietuviszka Akuszerka 
FhiladelphijoJ 

Ona Vidikiene
Baigusi Akuszerijos Mokslą garsiame 
“International Collegeyj of Mid
wifery” ir yra turėjusi puikia pra
ktika viename miesto geriausiame 
gimdymo ligonbutyje, priima kūdi
kius ir savo moksliszku patarnavimu 
palaguose apsaugoje palagininkes 
nuo visokiu ligų ir uždyka 
duoda geriausia rodą neszozioms, 
žindanozioms ir ligotoms moterims 
o taipogi ir mažiems kūdikiams.
akuszerka ONA VIDIKIENE
329 Wharton St., Philadelphia, Pa.

t Telefonas Lombard 2058-A.

Saugokitės 
Nevertu 
Pamegdžio 
jimu, teipgi 
Temykit 
kad gautu
mėt tikra
Pain
Expelleri 
kaip szitas 
paveikslas 
parodo

palytinti daug isz Lietuviu praeitee 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
su 780puslapiu, preke:

Apszvieta, apdaryta $1,25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo 

Gaunama pirkt tik pas:
T. Astrimskl, 943 S. 2nd. SI., Pklli. Pi.

Ma r.
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Musu Pecziai
“MODEL KEYSTONE'
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Geri Siutai ir Overkotai yra jumis geriausi. Geriaus 
iszrodo, geriaus nesziojasi ir gvarautiuam kožua Siutą kad 
yra padirbti isz giaro ceiko per atsakanezius kriauezius. 
Užsimoka pirkti giara drabuži.

DR. J. W. ZIGMANTĄ 
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street. 
Wilkes-Barre, Pa.

KppcIallNzkal Gydo Visokia* Lygas. 
Vyru -Moterių—Vaiku.

Pabaigęs Mokslą Medlco-C'hlrurglcal 
Kolegija Philadelphia, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...
8 LIG 10 AD. PRIESZ PIET.
2 LIG 4 POPIET.
fl LIG 8 VAKARE.

R n, 
E. B ® 
® o B cs G

5 E
• ■ c 

E

Lietnviszkas Agentas
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijų! in ir isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in v sas dalis svieto, greitai, 
pigiai ir teisingai

Kas nori atgabenti isz Lietuvos 
savo gymines ar pižinstamus tai ra- 
szvkite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkoroziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. R szant prisiu- 
skite už 2o. stempa o gausite greita 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgomu tavoru ir Buezerne.
Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu, 
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus, 
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu 
irau teikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai 
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virei paminėtu adresu.

...DIREKTORIAI...

D. J. Graliam, Prezidentas. C. E. Adams, Vice-Prezidentas.
D. F. Guinan, Kasijerius.

W. Rynkiewiczia. A. Daniszewiczia. M. Gavula.
J. Hornsby. L. Eckert. W. J. Miles.

DEKYTE PININGUS
...IN...

MERCHANTS BANKING TRUST CO 
...BANKA...

TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.

I-OPEL
ALCOHOL

NEWYORN
FAiRICKTERtCo

Ant Pardavimo.
Du namai ant 4 familiju, 

salunae ir buezerne arba ezto- 
ras ir buezerne W. Hazletone 
netoli lietuviszkos ir lenkiezkos 
bažnyczios labai gera vieta. 
Pareiduos už neperbrangia 
preke ba Iccnininkae ketina 
važuoti in Lietuva. Atsiezau- 
kite pas. ( 9g oą)

Jonas Szesztakai ckae. 
309-311 E Broad St.

W Hazleton, Pa

Szita Banka visada yra geras draugas savo 
depositorams. Pagialbsta jiems pirkti pra- 
pertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu. 
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo 
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo 
mokėt Procentą ant sudėtu piningu. Yra tai 
sargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius 
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Maha- 
nojaus distrikte laiko,piningus szitam banke 
Yra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

No. 6
Nusipirkite sau keletą 
Buteliu
NORKEVICZIAUS NO. i.

^Geriausia Arielka Visam 
Mieste. Tik $1 už Buteli. 
Teipgi ežia gausite ir visokiu 
kitu gėrimu. Ateikyte dabai 
priesz laika, duokite savo 
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
408 Wut Mihioi in.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4*graborius>

Laidoja Kudus Numirusiu. Fat indo 
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo 
Krausto Daigius ir U L Viską atlieka ki 
nogeriause ir puikiause. Bu vinrr miršti 
reikalais kreipkitės pas jin o bartis vi'l 
nžganedlntau.
SSO W.£«ntr»lt„ T-b >w»

Ant Pardavimo
Puikus ealiunas ant E Cen

ter St. Mahanoy City, Pa. V - 
durije miesto namas didelis 
ant viso loto. Randa 35 dore
lei alų galima pirkt no bilia 
kokio bravaro. Parsiduos la
bai pigei ba locnininkas ka- 
necz turi iezvažiuot in Litą 
miestą ir apimt bizni savo loc 
naro name norintieji piikti at- 
siezaukite greitai ba turiu 
greitai parduot in 15 dienu 
ateiezaukit in “Saules” Ofisą 
Mahanoy, City, Pa. (*88 o;)

Naujas Iszradimas 

Apraszima siunczia dykai 
Kaip galima apsaugoti no liga ir pate 
iszsigydyti be daktaro visokias liga® 

Plauku puolimą ir užsiauęinima; 
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas 
ir kitas panaszias ligas.

Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o 
Nuo Kornu užtrinu tik 5o. Mee 
turime apie puse milijono laiszku su 
padekavonemis nuo žmonių visokio 
tautyseziu. Raszykite tuojaus ani 
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B’dwav & So. R-th. Brooklyn. N

Moterių
Siutai ir 

Kotai

Vyriu
Siutai ir 

Overkotai

RUSSIAN - AMERICAN LINIJA 
Laivai plauke tiesog tarpe Rosijos ir 
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgre- 
ieziausi Rusiszki Imperaliszki Paczta- 
vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai. 
Russia, 16,000 tonu. Kursk, 13,600 tonu. 

C ta r, 18,000 tonu.
In Rotterdama In V dienas be persedimo. 

11 dienu be perscdlmo in Llbaia.
IN ROTTERDAM ■ |IN LIBAVA 

S31.00 Trecilos Klasos 833.00 
$45.00 Antros Klasos $50.00 
$05.00 Pirmos Klasos $75.00

Laivai iezelna kae antra bubate,apie dau
ginus Informacijos krelpkltes pas
A. E. Johnson, General P. A gt. 27 Broadway 
New York, N.Y. arba pas vietinius agentus. 
Russian American Line—Pier 31st. Street

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga

Ant Pardavimo-
Puikus salunae su namais, 

teip-gi yra vieta del buezernes 
groser sztoro arba ant bile ko
kio biznio. Geras traktas, ap
gyventa vien lietuvaie ir len 
kais. Locnininkas pardu< s 
už neperbrangia preke kadan 
gi turi važuoti in tėvynė. Apie 
daugiau dasižinokite ant adre
so: (88 °?)

John Szostakauckas.
309-311 E. Broad St.

W. Hazleton, Pa.

Ant Konselmano Pirmo Vordo
Mike Gavula

Demokratu Partijos

Ant Burgiso - Balsuokite už
John J. O’Neil

Demokratas. Praszo balso ir parėmimo

Ant Konselmano Pirmo Vordo

W. D. Boczkowski
Demokratu Partijos

Lietuviai!
Mes atidarėm kantora de] 

Lietuviu kurie prie daktaru, 
provose, prie advokatu ir ki
tuos reikaluose, vyrai kaipo ir 
moteris, negali gerai susikalbę 
ti angelskai. Mes lulami ka
talikais apeiimame visiems pa
tarnauti visiezkai dykai. Susi
kalbame visuokuoee kalbose. 
Re’kaluj esant kreipkitės in 
musu kantora. (gg 'o;)

M Wyrsch, 
467 3-rd. st.

Philadelphia Pt.

KRAUTUVININKU
IR

AGENTU ATYOAI!
Mes esame importeriai ir wholesaleriai 

isztisos dalyku, kurie yra ypatingai indo- 
mus lietuviams, kaip tai:Gražus laiszkai su 
lietuviszkais ei'emis, Atvirlaiszkai su lietu- 
viszkais tekstais, Korteles gimimo ir vardu
vių dienai lietuviu kalboje, Lietuviszkos 
maldaknyges, Paveikslai ir jiems reniai, 
Ražancziai, Szkaplieriai Medalikai, Mukos, 
Bažnytines lempeles(prie Szvencziausiojo ir 
Lt.), Szaltiniai szventintam vandeniui, 
Szventuju stovy los. Apskelbimo kalendoriai 
tikcjimiszko turinio, Brankagmenis, Vai
kiniai vestuvėms vainikai, Vaszkiniai lai
dotuvėms vainikai su lietuviszkos tekstais, 
Lietuviszkos korteles kalėdoms, Lopsziai 
kalėdoms, Nosines skepetaites su lietuviszka 
ir amerikoniszka vėliavomis ir daugelis 
kitu daiktu, indomiu lietuviu vertelgijai. 
Sž^Pareikalavus bilc kokiam krautuvnin- 
kui arba agentui, pilnas kataliogas prisiun- 
cziama uždyka.

Mes varome tiktai wholesalinini bizni ir 
kataliogu privatiniems žmonėms visai 
nesiuneziame.

THE LIPMAN SUPPLY HOUSE 
627 S. Fifth Avenue • Chicago, III. Dept. 14

LABAI GERA GYDUOLE 
Dr. Gibowitch’io 25 Lasza Iizgydymai.

Nuo Meszlingio, 
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos 

Raudonosios,
Priepuolio.
Gvarantuotas kad 
iszgydys arba 
pinigai atgal.

PREKE 25c.
Sudaryta...
Dr. W. Glbowitch’o Iri 
MahkolIjoH. Vienatine 
Agentūra Pennsylvania

A. G. CAVENAS, P. H. G.
FIRST WARD DRUQ STORE 
221 E. CENTRE ST., SHENANDOAH,PA.

Reikalaujame Agento ir duodame 
gera nuoHilmtl.

Žinote kad musu Pecziai 
randasi daugybe namuose Mahano- 
juje. Kožnas kaiminas žino apie 

I” Pecziu. Gerai kepa ir gražia, 
iszrodo. Atyduodam piningus jaigu nebusite užganedintii 
Visiems tie Pecziai patinka.

11 i n n n’r Mahanoy City, Shenandoah, VJrLUllcLll b Mt.Carmel, Landsford.

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

Garbus Tautectiai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad 

jau asznesu daugiau nelocniniku nevirsti ninku, ne darbiniku 
‘ All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar 
atidariau ofisą mano naujoi vietoi

Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos) 

Reikaluosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo po 
tokiu adreso*

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S.8. Pittsburgh, Pa.

Pigus Iszpardavimas vTaX“u
Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavoru, tai 

pastanavijom padaryti dideli iszpardavima viso muso vasarino 
ta voro kokis dar randasi musu sztore. Szitas tavoras susideda 
isz visokiu gatavu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir 
mergaieziu, visokiu vasarinu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir 
trumpu kotu ir šutu, žodžiu sakant; visas vasarinis tavoras 
bus iszparduotas už labai numažintas prekes. Nepraleiskite 
szitos progos bet ateikite tuojaus kolei yra isz ko pasirinkti. 
'Tik n ninkn t tJTPas mus dirba Lietuvaites.
MR It flnA ] 122 W. Center Str.IHU UlUUU | Mnh snnv Oltv. Po

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

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Garsiu Lletutlszku-LenlilszliuVilstii.
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$5.75
Excelsior Watch Co.

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas regulatoris 

užsukamas isz virszaus, 
del Moterių ar Vyru, 18k 
gvarantuotas ant 20m. 

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

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

901 CENTRAL BANK 
BLDG. CHICAGO, Ill

Laukti yra pavojus.
Inkstu ligos yra per pavojingi del 

žmonių atydeti.

Mrs. E. Reese, 1135 E. Centre St. 
Mahanoy City, Pa. sako: Per koki 
laika kentėjau nog skaudėjimo pe- 
czuose, Neturėjau daug pajėgos ir 
sunku buvo man kvėpuoti. Kaip tik 
pradėjau vartot Doans Kidney Pi. 
gulkas, ėjau drutyn ir sveikyn ir ne- 
užilgio vipiszkai man palengvino. 
Doans Kidney Pigulkos veike kaipo 
sudrutintojus ir pagelbėjo man visa
me. Keletą kartu pasakojau kaip 
Doans Kidney Pigulkos man pagel
bėjo, dabar su džiaugsmu paantrinu 
kad visiszkai esmių iszgydyta.

Jaigu turite skausmą peczuose, 
jaigu inkstai negerai veike, tada pir
kite Doans Kidney Pigulku teip 
kaip Mrs, Reese padare o rasite gera 
gyduole.

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

Mahanoy City, Paavėjai del Snr. Valstija.

KALENDORINIS LAIKRODĖLIS.
Karabino-plieno, drūtas laikrodėlis, 16 mieros, 

su 7 akmenų viduriais. Teisingai rodo: minutas, 
valandas, dienas, savaites, menesius ir menesio 
atmainas. Juos visur krautuvesia parduoda po 
§8 ir $9, bet asz ant trumpo laiko, juos dabar 
parduodu tik po $5.S5. Jeigu nenori visu 
pinigu siusti man, gali tik 85c. paczto markėms 
prisiųsti, kitus užmokėsi savo paczte, kaip pri
imsi liaikrodeli, leszas prisiuntimo asz apmoku. 
Naudokis isz progos, nes tik ant trumpo laiko 
szitas apskelbimas. Adresuok:

M. J. DAMIJONAITIS
812-814 W. 33rd. St., Chicago, Ill.

Dr.O ’Malley iszaiszkina priežastį pasekmingo gydimo
ISZSIVERŽIMAS

Verikosele arba netikrasis Iszsivcržinias.

Puczkai ir visokios Odos Ligos.

tsr Kožnas gal iszmokti būti Balberium 
trumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu. Raszykite apie (langiaus pas 
Nossokoff's Barber College

Ant pardavimo
Kampinis namas po No. 

1101 ir 1103 E Pine St ir 11- 
00 ir 1102 E Water St. Maha
noy City, Pa. Lotas 25 per 125 
pėdu didumo. Viekas geram 
padėjime. Atsiszaukite pas.

Carl Brandan.
('98 °9 31 W. Pine St

FIRST 
NATIONAL BANK

MAHANOY CITY, PA. .

Visiszka Apsauga.

Szita Banka suteike 
pilna apsauga ant visu 
dopositu koki nebūk 
butu. Didelis kapitulas 
su Surplus Fund, atsau- 
gi prižiūrėjimas ir t. t., 
parodo kad szita banka 
yra atsakanti vieta del 
padėjimą piningo ir 
vedimo piningiszku 
reikalu.

Seniauia Banka

Mahanoy City, Penna.

INTEREST PAID ON SAVINGS 
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas 
teipgi privalo užlaikyti visada musu 
puikias Lietuviszkas Gyduoles saro 
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu 
tautieczei reikalaudami galetu.nusi- 
pirkti ir nereikalautu lazduoti 
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai 
raszykite pareukalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte 
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles, 
kurias mes gvaran tuoj ame.

Egiutero No.l................................25c.
Egiutero No.2................................50c.
Zmijecznik............25c., 60c. ir $1.00.
Gumbo Laszai................................35c.
Meszkos Mostis.............................. 25c.
Tręjauka......................................... 25c.
Linimentas vaikams..................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio..................25c
Liepiu Balsamas...........................25c.
Anty-Lakson del vaiku....25c. 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c,

’ ’ nuo Kirmėlių del suaugusia 35c. 
Vanduo nuo Akiu.......................<>25c.
Ugniatraukis..... 
Skilvio Laszai...______
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir

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

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

Kojų.....................    25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c. 
Vaistas nuo Papauto............ ...15c.
Gyd. nuo Grippo....... ........ .........
Plauku apsaugotojas....................50c.
Muilas del Plauku.......................10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Balsamas............................. 25c.
Kinder Bahamas...........................25c.
Bobriaus Laszai............................ 50c.
Szvelnintojas...................................35c.
Kraujo valytojas........................ (100.
Nervu Ramintojas.....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas

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

G A.Fritzinger (poliemonas) Wilkes-Barre 
Pa., iszgydytas nuo sunkaus iszsiveržimo 5 
metai atgalios, no tada neneszitna jokiu diržu 
T.R. Williams anglekasis isz Įlydė Park, Pa 
iszgyditas no iszsiveržimo, 5 metai kaip 
diržą ne neszioja.
W.H. Greenwait maszinistas prie Prospect 
Brekerio, Breslau, Pa., du vaikai 3 ir 9 
metu senumo iszgydytas no iszsiveržimo o 
diržo neneszioja 2 metu.
W. II. Adams fajermonas, Sheldon Alex 
Works, Wilkes-Barre, Pa., iszgydytas no 
iszstveržimo, kuri turėjo per 15 metu.

Be jokios Operacijos, skaudėjimo ar 
apleidimo savo kasdieninio darbo.

PRIEŽASTIS ISZGYDIMO.
1. DEL TO-Kad jojo nenkaudanti metodą 

likos naudota jmjf jin suvirezum 25 metus, o 
josios naudingumas likos prisavintas per teip 
vadinamus Specialistus R u pi u ros kurie jaja 
ir naudoja.

2. DEL TO-Kad suvirezum in 12,000 isz- 
gyde ligoniu, o nekurie pribuvo isz tolimu 
szaliu gydytis o kuris jis vienas pasekmingai 
tik gydo.

3. DEL TO-Juog kožna savo žodi gali

Einigiszkai ir profesijonaliszkai užtikrint, 
uri duoti a ligoniu, o būdamas terp ju 25 

metu yra gana paliudinaneziu.
Skaitykite ka sako szitas iszgydytas paci-
jentas apie Dr. O’Malley.

Unijos Docking bosas Rauhs’ kasikloje
Luzerne, Pa. sako:

Garbus Daktare O’Malley: Courtdale, Pa. Nov. 26, 1911
Raszau szite gromata idant duoti jumis žinot

kad likau iszgydytu su juso pagelba. Pavėlinu jumis mano varda garsinti 
idant kiti serganti taja liga žinotu pas ka turi kreiptis jeszkodami pagialbos.

Ad. Kuttenberger P.O. Box 131 Luzerne, Pa 
Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr. O’Malley 
kuris tave PERZJURES UZDYKA ir pasakys kas tau kenkia ir geriausia rodą kaip 
gali pasveikti. Geriau pasinaudok isz 25 metines praktikos ir nebusi pavojuje

Pasikalbėjimas Ypatiszkai ar per Gromata.
Atsiusk adresa ir 2c.marke o prisiunsim knygute apie irasiveržima už

158 S. Washington Street — Wi‘
(Kur Lietavurk.i ir Lenkiukai susikalbam, ii

.25c.
,25c.

.. 10c.

.J1.2A

Gyd. nno uždegimo Dantų arba 
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.

Gyd. nno Parka ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ $2 00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
Pirkt ziegorelius, lencuge- 

lius, szliubinius ir kitokius 
žiedus, szipkortes, davierna- 
ste.0, siųst m lietuva pinigus 
visokiu knygų, popieras 

I j' gromatoms rasiyti ir L L Iii Jau per 19 metu viską isi- y pildė teisingai tai reiszke 
gerai. Eikite pas:

I lacmanfa 0 S.Washington, Cor. E. MarketNL 
J. JCbnldllld Wilkea-Barre, Tcnna.

Lietuviszka Agentūra
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu 

In Lietuva Ir atgal. Teipgi siunoziu 
piningus už žemiause preke ir greitai 
ne vienos dienos nelaikau pas srve 
svetimu piningu paskirtu siuntimui) 
viskas dirbąs! teisingai nes esmių po 
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu 
atsilankitie arba atsiszauktia 
laiszka su minėtais reikalaia,

.y’1
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