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KARE! KARE! KARE!
Už 35c. prisiusime 50 naujausiu Po- 
tograpiniu-Paveikslu iržęmlapi kares 
Austrijoje, Rusijoj, Prosuose ir Fiun
cijos. Roland Co. 140 Liberty St, New York

■į i gra

sius pranasza vimus ir szendien 
galima matyti Londone kara- 
liszkam kningyne.

szkas miestus ir bombardavoja Darda 
ieczius.

Keiserio armije bėga isz rytiniu 
Maskolei 

upes 
Mas- 

isz

BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS.
RATES ON APPLICATION.

Tik jau tasai prusiszkas kei 
seris turi skysta protą. T 
tina jisai imk 
Moty

MAHANOY CITY, PA., PETNi

Žinutes isz Lietuvos

Vokiecziai bėga ir isz Belgijos. Maskolei paėmė 8 1 
nelies. Japonai plieke

' AT THE MAHANOY CITY PA., POST-OFFICE 
AS SECOND CLASS MAIL MATTER

Nužudė savo drauga su szake.
Toledo, Ohio. — Andrius 

Kovalskis mire ant palicijos 
nuo nudurimu su szake, kuri 
rado mirsztanti tvarte Euge- 
niuszo Buechele. Kokis tai 
Augustas Whelland papilde 
žudinsta ir likos už tai areszta 
votu. Pripažino jisai, jog dure 
Kovalski su szakem tris kar
tus in veidą ir krutinę kada su 
sibare.

Rockefeller duoda milijoną del 
pavargėliu.

New York. — Ana diena 
iszplauke laivas Massapequa 
su maistu del pavargusiu Bel
gu kurie mirszta isz bado. Ki
ti laivai teipgi iszplauks in kė
lės dienas. Rockefelleris necze 
dins savo milijonus del suszel- 
pimo europiszku pavargėliu.

“Szventas sinodas.” Rosijoi 
iždave paliepima, idant visi 
rusiszki popai teipgi inžengtu 
in kariumeniszkas glitas su 
ginklu rankoje, nes kariavi
mas su pagialba maldakninge^ 
rankoje galima palikt ant m ai 
szesniu laiku. Tuom kart si
nodas turėjo tikra teisybia.

Ant Vlao Meto 82.50.^7,
Ant Puse Meto $1.25.JLU.fi ODOJ

Sugincziai.
(Ukm. apskr.) Czia buvo 

paplitę kalbu, buk vienuose 
namuose vaidinasi. Erne kasti 
po tais namais ir rado plytų 
skiepą. Dabar žmones vėl ima 
pasakoti, kad toje vietoje bu
vęs didelis miestas. i
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SUBSCRIPTION $2.50

Europinei karei kariauna 
szeszi sūnūs buvusiu preziden
tu francuziszkos republikos. 
Teipgi visi sanariai gymines 
F ranciszkaus • J uožapo, caro 
Mikalojaus, ciesoriaus Williel- 
mo randasi aut kares pleciaus.

czei pradeda kenst bada, bet stengėsi visom pajiegom nepne 
teliu iszgint isz Belgijos. Paveikslas perstato Belgus pasiren 
gusius pavieszint Vokieczius arti upes Nethe ir iždegintas 
miestelis Senlis.

Vulkanas Vesuviuszas vėl at
sigaivino.

Neapolus. — Telegramai da 
nesza buk kalnas Vesuviuszas 
vela atsigaivino o aplinkines 
gyventojei yra dideliam pavo
juje. Procesijos. ir pamaldos 
atsibuna visosia bažnycziosia 
ant atvertimo baisios nelaimes.

Paskutine baisi nelaime at
sitiko 1906 mete, kuriame tai 
mete vulkanas sunaikino dau 
geli kaimeliu padaridamas ble 
dės suvirszum antZ$20,000,000 
50Č ypatų pražuvo, o pasiliko 
be pastoges 50,000 szeimynu.

Pakalniai.
(Ukmergės apskr.). 

apylinkėje labai eme 
arkliai ir raguocziai. 
žmogus nuėmė kaili : 
Atvažiavo veterinorius, bet ii 
tas susirgo. V e j o V aikas.
Zemaicziu Dvasiszkojė Semina 

rijoje.
Tuo tarpu yra 120 lietuviu 

17 lenku, 7 latviai ir 2 gudu.

Vokiecziai nuskandino tris angliszkus laivus.
Valparaiso, Chile.— Penki vokiszki laivai užklupo ant 

trijų angliszku laivu ant Pacifiko mariu arti pietinio Ameriko 
ir nuskandino visus. Vokiecziai po tam prasiszalino.

Daugelis moterių kariauna glitosia.
London.— Ligonbutesia Petrogrado randasi daugeli 

moterių kurios nusikirpia plaukus kariavo su tėvais ir broleis 
keliosia susiremimuosia su pruseleis. Pulkauninko Tomilobs 
kio duktė likos sužeista tris kartus musztineje prie Augi, slavo 
o kazokiszkai mergynai Helenai Czobai nukirto szuvis koja.

necz padaugiptu kariuraene ir 
f lota ir butu visada pasirengia 
ant atspirimo neprieteli aus: 
Kokia vieszpatyste turi tuo
sius planus tai Rooseveltas ne- 
iszdave.

Miestas Chicagas skyrėsi nuo 
kitu miestu tuom, Jog jame 
kas metas dingsta keturi tuk- 
stanczei ypatų, o isz tuju ma
žiausia tūkstanti ypatų niekad 
nesuranda ir nežinia kur pa-

Prusai gyvenanti arti rusiszko rubežiaus, sukrovė visus daigtus in vežimus bėga isz Soldejun priesz atėjima maskolių. Namai kuriuos matome ant 
paveikslo likos suardytais per maskoliszkas armotas.

Ant pardavimo.
Puikus saldinas su namais, 

ant didžiausios uliczios, mieste 
Tamaqua, Pa. Labai geroi vie 
toi. Parsiduos neperbrangei. 
Atsiszaukite tuojaus ant adre
so. August Yermal, 
Cor. Center St. ir Cottage Ave.

Tamaqua, Pa.

vir- 
jam “pasirodė” 

na Dievo Czenstakayo” 
pdama jam “gelbėti Įlen

kus." Del ko keiseriui neuž 
draudė Motyna Dievo apiple- 
szinet kliosztori, žadint gyven
tojus, bjaurint moteres ir už- 
gint plakimą vaiku kurie ne
mokėjo voki-zku poteriu ? Kei 
zerelis mislino, jog garsinda
mas Lankams tokius “apsi- 
reiszkimus” visi puls ant keliu 
priesz jin ir apszauks lenkisz- 
k u karalium.

Turkai ant kaukąziszko rubežiaus.
ramai, buk 400 tukstan- 

ežiu turkiszko vaisko likos sukuopinta ant kaukaziszko rube
žiaus, teipgi, jog 300 tukstaneziu Turku lauke Beirute, Jafoje 
ir siriszkuosia pristovosia ant transportiniu laivu. Bet tosios 
pristovos yra gerai saugojamos per angliszka flota ir nedaleis 
Turkams iszplaukti.

Visi telegramai vedanti in Turkije likos nukirstais.

Badai prusu Vilhelmas praszo Rosijos pakajaus.
London.— Ciesoris Vilhelmas nusiuntė praszima pas cara 

kuriame praszo padaryti sutaikos iszligaš, bet dydysis kunin- 
gaiksztis Mikalojus atkalbino cara nuo darimo koki i bent 
sutaiku su voki/eziais, nes jago Bosiję ant to prisilengtu, tai 
visoi Bosijoi pasikeptu tuojaus revoliucije.

'•Visokiu turėjome pranasza- 
vimu apie svieto atejte, nes 
kaip rodos seniauses pranasza- 
mas bus per tula motere “Mo
ther Shippton, mete 1448 
Anglijoj, kuri pranaszavo:

“Ateis laikas, jog vežimai 
ejs be arkliu o nelaimes bus 
dydesnes, žmonis lėks su tais 
vežimais akimirksnije aplink 
svietą; žmonis plauks po van
deniu o geležinei laivai plauks 
lengvumu medinio laivo; auk
są suras nežinomam lig sziam 
sklype; vanduo ir.ugnis daris 
stebuklus; Angliję turės gintis 
nuo užpuolu ir dalybaus mil- 
žiniszkoje kareje.”

Teip tai toji moterele prana 
szavo 466 metus adgalios. Ar
gi josios pranaszavimai neisz-

J. P. Blaine, Ohio. —- Mes 
Australijoi nebuvom ir tenai- 
tinio žemiszko Rojaus neiszti- 
rinejome. Geriau ant vietos 
sėdėt ir dabartiniam laike nie
kur nekeliant nes “kaip dan
guje teip ir ant žemes”— visur 
ergelei. Bet jago tamista gei
di Saugiau apie ta ja palaimin
ta szale — plaukenti medum 
—dažinoti tai raszyk ant pa
duoto adreso kuris tilpo po 
tuom straipsniu.

Korespondentui isz Sheboy
gan, Wis.— Apraszimas apie 
čigoną ir parsziuka netalpino 

le nes nebuvoparaszo. Szka- 
da kad tamista tiek laiko pra
leidai drukuodamas ant ma- 
szinukes. Nuėjo in gurbą.

Petiograd, Nov. 4
Prusu, kuriems atsinorejo Warszavos ir Lenkijos 
ižgujo prūselius • isz aplinkines Kolo pakraszcziuosia 
Wartos. Kolo randasi apie 120 miliu nuo Poznanians, 
kolei sumuszia vidur.inia prūseliu armije, apsiaubė juosius 
visu pusiu arba laiko terp dvieju ugniu. Galime tikėtis kru 
vinos musztynes apie Czenstakava kur pruselei paskutini kar 
ta atsispirs.

Maskoliams sekasi Prusijoi.
Petrogradas.— Maskoliams sekasi Prusijoi ir Galicijoi. 

Prusai likos atspirtais nuo rubežiaus su dydeliu nepasisekimu. 
Apie/ Vladislavava maskolei užklupo ant prūseliu girriosia 
Romintenu. Daugeli prūseliu pražuvo toje musztyneje.

Havre, Nov. 5.— Keiseris iszszauke visa vaiska nuo Yse- 
ro upes. Belgai pereja per upe paėmė adgal nuo vokiecziu 
miestą Lomberczyda. Tiktai maži pulkelei vokiecziu randasi 
prie Ostendo o visa armije nusidavė in szali Touranto.

Petrograd, Nov. 5.— Maskolei perejo per Kaukaziszka 
rubežiu ir paėmė 8 parubežinius turkiszkus miestus, o flota 
bombardavo  je Dardanellu su dydeliu pasisekimu.

Tokio, Nov. 5.— Japonai paėmė 26 armotas ir 800 prū
seliu in nelaisve po musztynei Tingtau aplinkineja Kiao-Chaw. 
Japonai leidže smarku ugni ant prūseliu grabes be atsilsio.,'

Džiaugkites žmonis: aliejaus 
kompanija Ohajui sumažino 
preke ant visokiu aliejų (gazo, 
gazolino ir t. t.) ant trijų cen
tu.... ant baczkos!! Kaip czio
nais galima rugot ant brange-
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Amerikas pavojuje.
Princeton, N. J.—- Pulkau

ninkas Teodoras Rooseveltas, 
buvusis prezidentas Suv. Stei- 
tu pranaszauja idant Amerikas 
laikytųsi ant sargybos prieszais 
europiszkus nevidonus. Mate 
jisai planus kaip galima užym 
ti New York a ir San Francisco 
be jokio ergelio. Rooseveltas 
kalba idant Snv. S teitai ka- (m ——-fl:---*- —

Skaitykite.
Kas prisiuns del mus adre 

^u savo pažinstamu, tam isz 
siunsime puikia dovana, 
(gi ’aoN) EuroPe Book Co. 
5? Dey St. New York, N. Y

lusimaiszimas Turkijos in 
europiszka kare patrauks pas
kui save nesmagus" vaisius, nes 
per tai J)u s i nmaijžy ti kitj-skly 
pai o paskui]uosius ejs ir kiti, 
o ant galo pasibaigs ant to kad 
visi europiszki, aziatikinei o 
gal ir afrikoniszki sklypai pra 
dės ymtis už plauku. Kad ka
re, tai kare!

F

Republikonu partije laimė
jo ant visos linijos, iszrinko 
konia visus savo kandidatus o 
demokratai nieko. Dabartės 
galime tikėtis atidarimo dau
giau fabriku ir geroves po vi
sa Amerika, nes visa vertelgys 
ta radosi republikoniszkosia 
rankosia. Žmonis suprato jog 
demokratisžki laikai niekad 
giaro neatnesze.

Temykite.
Traukimas ziegoreliaus ant 

paszelpos Kazio Matako isz 
Coal Dale, Pa, likos atidėta 
ant 1 dienos Sausio 1915 m.
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KARISZKOS MYSLIS. L1SZKUS LAIVUS.

Dydeji kuningaikszcziate, duktė ciesoriaus Vilhelmo yra 
homrariszku pulkauninku dragunuosia. Suraškyte josios du 
brolius.

Prie teveliu geriausia

— O kad jau norint grei
čiau sugrįžtu! Cze senatve ir 
d a gali u biliaMiehele ■numirti- 
Nežinau kas tai yra, man ro
dos kas sznabžda jog szedien d O 
sugriž.

Kas tai? Ar jei teip pasiro
dė, ar isztikro kas toks nuo uli 
ežios užsuko? Jau ir žingsnei 
girdėt. Pro Įauga praslinko su 
griszta, sausa motere prastai 
apsiredžius ir nedrasei pabarsz 
kino in duris. Seniuke nori 
paskubyti, ar paszaukti, nes 
negali. Rodos apmirus, atida
rė placzei akis ir žiurėjo ant 
duriu prie kuriu jau stovėjo 
toji motere. Motina ne reika
lauja ilgai in jajia žiūrėti, nes 
jau szirdis del josios pasakė 
kas tai do viena pribuvo.

— Motinėlė — paszauke 
Onute puldama motinai in ko
jas, paskui padėjus savo veidą 
ant motinos keliu, graudžei 
v erke.

— O mano brangi dukrele, 
kalbėjo motina su verksmu, 
glostydama josios jau žilan- 
czius plaukus. Pasibaigus! to 
ji kitados patoga ir puiki Onu 
te! Pirmiause klūpodama Onu 
te apsakė motinai apie savo var 
gus kokius nukentejo. Josios 
Jurgutis, isz pradžios gavosi 
aut kupcziszko laivo už kapito 
na, nes neilgai džiaugėsi, tai
kia kelones ant vandenio užėjo 
vėtra, sudaužė laiva visi laivo- 

jrei nuskendo o po draug ir jo
sios Jurgis. Priesz tai da numi 
re josios dvejetas vaikeliu ir 
teip viena likosi ant svieto. 
Niekas del josios daugiau ne 
pasiliko, kaip tiktai sugrįžti 
pas savo tėvus kuriuos priešu 
keletą metu pametu gydamas! 
paskui giluki. Dabartės —bū
dama nelaimeja nori su moti
na dalytis vargu.

— O kad tai da tėvas butu 
gyvas! — paszauki motina su 
aszaromi, o ir duktė iszgirdus 
tai apsiverke.

— Geras ir brangus mano 
tėvas! O kodėl —gi asz dabar 
negaliu jiojo perpraszite už

mano . senovęs ątszalima! Ne 
gromatas nerasziau tankei. 
Nes ka visoki ergelei ne dalei- 
do raszite.

— Apsimalszikie Onutia — 
kalbėjo motina. —Kaip Dievo 
buvo sutaikyta, teip stojosi. 
Pasakykie juk ne rūgo ji ant 
Dievo, kuris yra geriausiu mu 
su Tėvu?.

— O ne rugoju ypatingai bu 
dama vargia, da labinus Die
va pamilejau,—atsake Onute.

— Kada buvau laiminga ne 
paisiau apie Dieva szedien yra 
suvis kitaip.

Tiejei žodžei didelei paleng
vino seniukia. Dabar jautėsi 
labai, labai, laiminga.

— Seskie mano kūdikėli — 
tarė prisunkdama kedutia— o 
asz turiu pasirupyte ka norint 
uszkaste.

Duktė norėjo motinai prigel 
beti, nes motina ne pavėlino.

— Ne, ne —atsake. — Nuo 
senei tavęs laukiu.

Szedien esmių didelei laimin 
ga. Isz greitumo nesiseka, vie
nok padarysiu!

Ant galo pagamino pietus

Jau tik tame Czikage,
Tai kaip tikra Sūdome: 

Tūlas žmogelis man raszo, 
Su aszaromis manės praszo: \ *■ 
Mieliausia mano Baltruvie- 

nelia pribuk,
Tik susimildama netruk, 

Koczela ir szluota turėk, 
Duok bobom ir mergynom, 

nieko nežiūrėk!
Szluota bobom pavesk, 

Kocziola mergynom mesk,
Iszkocziok gerai,

Kad vestųsi d.oęai,
Kad bobos grincz^as'iszvalitu, 

Raugalų iszvedytų. -į

Oktoberio dvideszimta asz- 
tuntą diena

N usidaviau in Pittsburga 
viena, 

Norints labai aprūkusi, 
Ir apsiemimuosia padukusi. 
Toje dienoje buvo imeninos 

keliu, 
Lietuviszku muso dukru, 
Tikrai musiszkei apsiėjo, 
Ba ir keli Raulai suėjo.

Paliksiu Rojaus grožybias 
Ir tais visas saldybias.

Ant pagalios ir musztynes 
pasikėlė,

Kainas Abliu už keteros 
tvėrė.

Abudu likos nukoroti, 
Isz rojaus iszvaryti, 

Ypatingai dvi Jevos atsižimejo 
Abidvi geltonus plaukus tu

rėjo.
Stambei sutvertos, 

Net biįkuti kuprotos, 
Ba Dievaė molio nesigailėjo,

nu

ir drebantem raukomi pastate - Ba mdl|o~ invales turėjo.'
ant stalo. Kada pasidrūtino, 
nusidavė ant kapiniu atlanky- 
tė kapa savo tėvo.

Kaip vakare ėjo abidvi ant 
atsilsiu, motina kalbėjo:
—O kaip esmių laiminga! 

Dabar jau noretau numirte ir 
■sueite in draugia su mano viru!

Ant rytojaus Onute pabudo 
anksti, dirstelėjo ant lovos mo 
tinos, senuke miegojo, pamaže 
Ii iszvire kava, prisiartino ant 
pirsztu prie motinos kad pabu 
dyte, nes jau buvo ant amžio 
užmigus ir jau niekad ne pa
juodo.

Dabar Onute gavo vieta už 
dažiuretoja ligonbutia, tankei 
apmislineja apie praeita ir net 
dabar suprato jog del vaiku 
geriausia priglauda prie teve
liu!

PARIZ1NE AKTORKA PRIBUVO IN AMERIKA.
MLLE.. LA VAEENA

wtfglil

Mile. La Varėna patogi Parižine aktorka pribuvo ana die 
na isz Prancūzijos palinksmyt Amerikonus savo szokeis. Ke
liaus ji po dydesnius miestus Suv. Steitu ir Kanada.

orelis
Vokiszkas kariszkas 

“Karlsruke” lig sziolei 
kino ir paeme 14 
kupcziszku laivu, 
parodo likuczius 
vu ir vienas isz 
laivoriu.

Szunelis isz

14 an g 
Pavi 

nekuty 
i ISZfj

Garsingiausias Ziegorelis Pasauleje—
Kasztuojii tik Vienas Doleris.

Gvarantytas laikyt gera Luką, drucziai nesziojasi 
ir atmaina oro jam neužkenkia. '

Žiūrėkite atsargiai ant vardo Ingersoll po stikleliu 
ženklas gvarantyto ziegorelio.

Parduodamas visur už Viena Doleri.

Kada luoba buna girta, ty 
Tai niekam neverta, z 

Boba girta ant pikto tikus, 
Nuo dorybes suvis atlikus;
Geriausia vyra isz kelio isz- 

veda,
Ba nuejna nuo josios geda. 

Randasi ir daug doru moterių,
Ant tokiu sakyti nieko ne-

Nesenei kaip viena Maha- 
nojui in žanda tvikstelėjo,

Vaikynui net juka isz bur-

Jago tokiu moterėliu daug 
butu, 

Tai latryste vietos neturėtu.
Visos moteres teip apsigink 

i luokite,
Kaip kokis užkabys per snu 

ki duokyte, 
Kvailius mokykite,

Prie dorybes pratinkyte.

' Aplinkinesia peczesia Nede 
losią,

Tai daugeluosia namuosia, 
Baisus klykavimai, 

Ir girtavimai.
Apie kėlės moterėles girdėjau?

Dabar nieko nesakysiu,
Nes kitu kartu szonus ko- 

cziosiu, 
Ylgai bobeles pastenes,

Ir girtuoklystes iszsižades.

Naugatuke mergeles, 
Niekam tikusios dukreles, 
Riaukia alų ir guzutia, 
Kaip telyczios buizutia.

Gumba ižgydo kaip nutvėrė, 
Ir kaltuna ant galvos suvėlė, 

Karvėm pieną sugražina, 
Kaip žolelėms pasmilkina.

Tokius stebuklus daro, 
Kad ir isz svieto iszvaro, 

O kad ir gyduoles davineje, 
Bet užmokesties nesiprovineje.

Szenadori yra bobeles, 
Tikrai geros daktarkeles,
Kaip gyduoles sudaro, 

Tai ne viena motere isz svie-
' . to iszvaro!

Turbut Lietuvei niekad ne- 
apsiszvies,

In bobas raganas visada in- 
tikes;

Nekurios ir velnio taukus 
naudoja, 

Su kureis dales kūno teplioję.

Stovėjo pas savo 
gavieje tūlas ūkininkas, 
guma žmonių praei 
temino jo kukla ir 
veidą, jo arklius gerai 
tus, jo daržoves tvarkiai 
tas kuriu buvo pilnas

Patemino u 
juodu kyru 
kaklo užkabin
Apie jo snuki buvo 
balti plaukai, aiszkiai matoma 
kad tas szuva jau ne jaunas. >

Iszrode visai nepiktas kad 
vaikai gale glostyti jo garbi
niuotus plaukus. Bet kuomet 
girtas žmogus ėjo pro szali gat 
ve, tas szunelis piktai suniurne 
jo ir parode savo baltuosius 
dantis, ir glaudėsi prie savo

Tūlas žmogus isz-vydes tai. ta 
re in ukiųinka. “Matyt kad ta 
mistos szunelis nemėgsta svai
galu, beabejk) jis mėgsta van
deni. Manam ji esant blaiviu 
szunimi?”/ priduria nusiszyp- 
sodam as. 4

l ~:.y w ■

“Tai tiisa iszfarei”. prabilo 
ūkininkas, V j is yra nevieni pats 
blaivininkai, bet ir blaivybes 
kalbėtojau Pasakycziau tamis 
tai, szi ta apie_senojo szunelio 
(Neilio) prakalba, jei malonė
tum paklausyte,” glosto szhns

' Robt. II. Ingersoll & Co.
315 Fourth Ave., New York.

pdengta ir ■ 
as baltas lopas.
buvo matoma

“Meldžiu man pasakyte”, at
sako miestelenaš. “Su malone 
klausysiu.” “Daug metu atgal 
szis szunelis priklausė jaunam 
ūkininkui Jokūbui Snowjui. 
Jokūbas pirko ji nuo Tinkerio 
kuris dažnai pasigerdavo ir ba 
niutydavo szuneli. Tai užtai 
Neilis nemėgsta girtuokliu.

Keliata sanvaicziu atgal Jo
kūbas buvo mieste, o paprastai 
parėjo namon inkauszes. Nei
lis pasitiko ji, bet kaip tik pri 
siartino prie savo pono ir už- 
vuode alkoholio kvapa, urnai 
bego szalyn, kaipo dabar ma
tote.

Jokūbas seke ji ir isztiese 
jam ranka norėdamas suįaiky- 
te; bet szuva kando ji, o turė
jo paleisti.

[ Ant rytojaus kuomet Jokū
bas buvo blaivus, szuva vėl 
jam buvo prilaukus iki Jokū
bas vėl iszejo in miestą. O ka
da parėjo girtas szunelis kaip 
tik užvuode k zapa svaigalų 
bego in laukuą zurzėdamas, ii 
nepasirodė namieje per dvi 
dienas.

Tokiu bu du Jokūbas prade y 
jo mastyti, ir galutinai susipra 
to, kad net szunelis jo gėdisi 
kuomet jis geria svaigalus! 
Tai-gi Jokūbas pats pradėjo 
gėdėtis, ir nuo tos dienos užsi
žadėjo daugiau nelypstyti svai 
galu”.

“Kas atsitiko su Jokubu?— 
Kokiu budu tamstai teko szis 
szuva?” Klausia jo miestele- 
nas, kuiis klausė apysakos su 
doma.

“Tai asz pats esmių tuo Jo
kubu” atsako ūkininkas. Ir 
priduria: “Tai mano szunelis 
yra toksai geras kuriam priva
lau acziu sakyti, *kad neesmiu 
girtuoklis, jau dabar neprage
riu nieko. Jis mane kad gir
tuoklis yra nevertas ne szune-
lio kaipo savo draugo; niekad 
nepamirsziu to. pamokinimo. 
Per szita szuneli asz pradėjau 
tau pinti pinigus, o dabar jau 
turiu sutaupines turto iy turiu 
gera ūke. — “The Sacred 
Heart' Review.”

kur paeina čigonai?
rasztelį atsispauzdiname 

“Tilžės Keleivio.” 
butu “sztuku,” 

nemainydami 
netaisydami: “Dau- 

p per penkis szimtus 
moksliu ežiai galvas lau- 

sz kur čigonai, tie aplink 
kantys žmones, pareje yra. 
ts ale nėra tai isztardines, 
t pagal kalba galima nu- 

d jie isz sziaurines 
rauke yra. Penk- 
etyj yra jie Persi
me buvę. Toliąu 
devintame szimt- 
cė, 14 szimtme- 

nisžku salų, apie 
ž em eihh via račhai 

kaip valn^iTai. Penkioliktame 
szimtmętije jie didžiais pul
kais baus pasipuosze isz Ven
grijos Ju Vokietija parėjo, o 
nuo ežia ėjo in' Szveico žeme, 
Italija/ ir Prancūzija, o visur 
ju prisibijoma. Viens pulkas 
nuo 300 užaugusiu partraukė 
vedamas vieno ercikio ir gro- 
vo iki sziaurjuriu. Jie parodo 
gromatu ir privelijimu nuo ka 
raliu ir kunigaikszcziu, yra 
ale teeziau didi prigavikai, ku 
rie lauke nakvoja, idant vogi
mas jiems geriau sektųsi. Fo
tam traukia jie nuo Rumeni- 
jos per visa Europa. Ale te
eziau jiems menk te pasisekė, 
kaczeig jie ir labai dyvnai re
des ir smarkiai molavo. Jie. 
pasirodė visur didi pagonys, 
netikri prarakai ir labai drą
sus vagys. Jie pamažu iszsi- 
sklaidė in mažus pulkus, ju 
vadovai prapuolė ir iszmire- 
Čigonai yra visados lengvaduo 
niai, prie to ale ir labai gud
rus buvę, baimingi/pakarnus 
priesz didžiuosius, ale nevierni 
ir kerszto pilni. Pirma juos 
kaip szpiegus vartodavo, ale 
ju davėjas galėjo tvirtai tikė
ti, jei nuo neprieteliaus dau
giau gaudavo, tai jis ji lazduo
davo. Iszdavejus berods jau 
tuojau pakardavo. Teipjau
yra jie ir sziandie kaip pirm 
szimtmecziu vis pakeliui. Ju 
vežimas yra j u gyvenimas, gi
rios yra ju kvatera, isz kuriu 
jie ant kiemu traukia. Ubaga
vimas yra j u remestas, katilu 
lopimas j u priduotas darbas, 
ale nieks jiems ne gal juos lo- 
piti duoti, kadangi katilas dau 
giau nebgriszta. Prarakavimas 
yra moterių darbas. Kožnas 
pažis ta perkszmeli: “Eiksz 
szian, gražus jaunikaiti, pasa
kysiu, koke gausi tu mergai
te!” Tacziau ale nieks ju ne- 
bevierija. Kaczeig ir valdžia 
rūpinas, kad čigonai tvirtai ap 
gyventu, nieko ne maezija. 
Kad jie jau ir gyvenimą tur, 
tai ežia tik valandomis tepasi
lieka. Teip gyvena jie Elzasse 
prie upes Zinzel. Prie krantu 
stov szetros, nes trobas tai nė
ra galima vadinti’. Nuo lauki- i 
ninkystes ežia nieko nėra ma- 1 

kaip veik geguže 1 
traukia tie “pagonys” ’ 

juos ten vadina, ( 
it vežimu sėd mo- i

nei

z Prusu “Tilž 
!ad daugiau 1 
liekame nieko 

kalbos netais

zb, 
t ra 
Nie 
ir ti
many

tame szimf 
joi ap 
gyveno 
mėtyje 
iHYairt

szaukia

>e 
yca» 
•ko

m svietą. Ant vežimu sėd mo
ters ir teip trauk jie nuo vieno

kiemo iki kito; nieks juos mie 
lai nemato, visi bijos ju. Ir isz 
baimes perkaviens ar kits nuo 
tu gurbu, kuriuos jie pina, , 
hlant čigonus greitai nusikar 
tu. Pažistamiausei yra Ven
gri szkie j i čigonai. Jie yra ark 
liu kerdžiai arba maino su ark 
liais, isz savo gyvasczio menk 
ka iszsidaro. Ypaežiai mil mu 
zike ir tinginuma. Su teisybe 
viens pažįstamas eilininkas 
nuo ju sakyti gal: Tris kart 
jie man rode, kaip daroma, 
kad ir ilgu, kaip laika prarū
kai, praguli, prasmuikiji, ir 
gyvasti tris kart paniekini.’

a. ko verk 

katruos tu

Ne numirs.
— O gi ko tu Zosele verki?
— Kaipgi neverkti? Ku 

karka apsigėrę, tai pati turiu 
virti pietus! MM 

4 > Tai i 
ti! JukTal 
nu pietų no
iszvirsi, o jagu pagulės pora 
dienu lovoja, tai velei pasveiks

Geras vežėjas,
Poni in miestini vežėju: — 

Susimiletlamas važuok pama- 
želi, kad nebutu kokios nelai
mes.

— Praszau nesibijoti, o ja
gu jau kokia nelaime atsitiktu, 
tai asz uždika in ligonbuti pri 
stati su!

Teisibe.
— Ar daug esi kaltas sztor 

ninkui?
— Nežinau brolau, ba. da 

sztorninkas ne skunde.

Or. KOLER
Lietuvių

Gydytojai

.638 Penu Avė
S Pittsburgh, Pa

Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde u tor 
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yr; 
gimęs ir mokinęsis Varšuvoje. Dr. Koler prakti 
kavc visuose Varšuvos ligonbučiuose, o paskuti 
hiais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvr 
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pr; 
vatiškas ligas vyrų ir moterų.

SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, didi 
ij išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį, jeigi 
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoj, 
arba gerklele, slinkimą plaukų, laužymą kaulu 
ateik, o -žsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikai 
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kito* 
Užkresi savo liga.

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais be 
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPER 
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigu 
sugrąžinu.

> NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negalės pae> 
kančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu į «8 dienas 
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriški- 
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai nezaišuoi 
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtfiv 
būti vyru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo k. 
ualo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo,

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą zyd<, 
‘ 30 minutų be operacijos.

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

REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugi 
Šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kiti 
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kran 
išgydau trumpam laike ir ligoniui neteik p< 
traukt savo darbe

OFISO VALANDOS: nuo d ryką Iki 8:30
Petnyčiomts Iki 5 peptel Nekėliomis ik'

Lletuvišky Knygy Krautuvė.
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protų ir išsimokinti
I angliškų kalbų, kviečiami pirktie 

Knygas iš mano krautuvės. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
tojų rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
tuvė adara kas vakaras.

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogų dykai. Adrę.:

M. J DAMIJONAITIS ,
901 West 33-rd Si., CHICAGO, ILL

1UKLINOS S 
g B g B 
H H

TEIP SAKO ŽMONIS, kaip jokios liekarstos ir profeso- [gi 
riai nepageibejo, tai Pliiladelpliijos M. Kliniko, garsus j|j 

zgyde. Sztai Įgi 
[Ei 

DAUG GALINGAS DAKTARE: Szirdingai dekavoju už Jusu proce ir stebuklinga isz-53 
gydymą, kuri visur terp ša?o pažystamu apsakinėsiu buvo teip: gyvenau Warszuwoj, taima- Įpj 

_ no žmona visa savo jaunyste perleido baisios ligos kentejimuose. Ja gydė profesorius Bara- [g] 
jS nauskas, Warszuwoj ir isztyres pasakė, kad migrina ir apleido. Paskuigyde Dr. Grodziens- 

kis, Hospitalej Sv. Dvasios; teipat kreipiausi prie Ordinatoriaus Hospitales Daktaro Kru- lū 
_ kowskio, paties vyriausiojo ir szitas profesorius galiausia apreiszke ta pati, kad liga neiszgy- [it 

doma. Czion Amerikoj prie daug daktaru kreipiausi ir prie Daktaro Rubin, Meriden, kuris •? 
patvirtino, kad mano pacziules liga neiszgydoma. C

Vienok vis troszkau, kad nors ant senatvės mano miela paeziule iszgytu. Ir sztai dabar x 
8 kaip svietas stovi, atradau Daktara Philadelphijos M. Kliniko, kaip is? dangaus stebuklingai, H 
g kuriam aprasziau ‘liga ir kaip tik Ph. M. Kliniko, garbingas daktaras sutaisė ir atsiuntė savo g 

liekarstas, kurias mano žmona suvartojo, tad stebuklingai tapo pilnai iszgydyta už ka szirdin- [g 
giause dekavojame už gera sveikata; asz ANT. ZARZYSKAS, mano ŽMONA ir DUKRELE, 
133 Hingst. New Britain, Conu.

kios inkirios ligos strėnų, skaudėjimo szonuose, kaklo, nusilpnėjimo ir blogu sapnu.

ĮS tinej, sunkaus kvėpavimo ir kosulio, Mrs. L. Ewanauskiene, 131 Ave. F. Bayonne, N. J. _ 
fe LABAI DĖKINGAS, už iszgydyma nuo užsenejusios ligos IGNAS GAIGALAS, Box fe 
d 217, Kitzmiller, Md. ir dideles daugybes išgydytu nuo visokiu ligų, kurie prisiuntė ir savo pa- 
Si veikslus, tik czionai negalima sutalpyt, tad nors keletą labai dekavojančzju talpinam sztai:.

š
X 
M 
g] 
gj
S. daktarai sa savo liekarstoins pamatiszkai is 
įgjpaežiu žmonių žodžiai: 
i« 
[«J

& IŽIg

iŠ
g 
g 
« 
a g 
g 
g g

Va.

JONAS BOBIKAS 
Box 312.

Jenkins Jones, W.

TEIPGI labai dėkingas J. S. GASUNAS, 36 Main st., Norristown, Pa. už iszgydyma sun- Ė 
[« g

LYGEI DĖKINGA nemažai už iszgelbejima nuo 3 metu ligos bronhitis, skaudėjimo kru- gj
- * - - g

S

Ona Dailidžiute 
116 North 3rd st., 

Brooklyn, N. Y.
> ... . . . (šGERESNIU FAKTU nieks negali reikalauti; ka užtvirtina dideles daugybes iszgydytu [į 

Kad Jautiesi Nesveikas, tai geriau padarysi, kad iszsyk!§ 
TIESIOK PRIE KLINIKO kreipsies, nes liekarstas po visa Amerika ir kitas dalis svieto isz- g 

gj siunezia, o busit dėkingi kaip ir visi, kuriuos Phila. M, Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu ” 
G] turtu, tai yra sveikata. ' ■
g The Philadelphia Medical Clinic todėl greieziau už kitus daktarus 
K iszgydo ir tok;as ligas, kuriu kiti neistenge; kad czionai kiekvienam atsiszaukusiam užraszo ir 

sutaiso specialiszkai liekarstas isz geriausiu gvarantuotu medikamentu naujausiu iszradimu, 
gi kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie Phila. _M, Kliniko yra net keletas 
gi profesijonaliszku daktaru, tarp kuriu yra net Amerikos valdžios dideliu medaliu apdovanotu. 
| ISITEMYK, KAD SLAPTYBES LIGŲ SAUGEI UŽLAIKOMA VISADA.
- Kad Esi Nesveikas bet nori pastoti sveiku ir laimingu, tai 

atsilankyk, o jeigu toli gyveni, tad apraszyk savo liga bei nesveikumus lietuyiszkoi Kalboj kas

g

gi ____ ,___________r,_____ -„ . .
g] kenkia, o tikėk, kad apturėsi tikra pagelba sveikatai kaip tukstanczįai, kurie jau džiaugiasi ir [g 
g] dekavoja, nes czionai iszgydo ir tokias, kuriu kiti negalėjo iszgydyti kaip szviežiasteip ir už- jg 
g] seniejusias ligas nuo skaudėjimo: pecziuos, rankose, kojose, sąnariuose., krūtinėj, strenuose, r.y 
gjgalvos, szonu; iszberimai spuogais nuo blogo ii- nėczysto kraujo, nuo saužagystes seklosnu-|g] 
g] bėgimo, nusilpnėjimo, viduriu nedirbimo, užkietėjimo slogos, greito pailsimo,, nerviszkumo, 
g baimes, silpno ir numažeįusio kraujo, užkreczemu slaptu lytįszku ligų. Szirdies, kepenų, in- g 
g] kstu, silpnu plaucziu, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo perszalimo slogu, blogu sapnu, ne- |g 
Ž miėos, neturėjimo apetito, bė peilio, be pjaustymo, be aperacijos, bet su liekarstomis, kurios ig 
S tukstanczius iszgyde. TEIPPAT MOTERIS NUO SKAUSMINGU MĖNESINIU irkitokiuĮg 
gi li^u, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRU ir MOTERŲ. |g
rvl ° Keikalaujaii t rodos nuo daktaro, visada adresuok arba [it 

telk po sziuo adresu: fe
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC, | 

11117 Walnut Street, - - Philadelphia, Pa.|
[gj VALANDOS: nuo 10 isz ryto iki 4 po p. Szventadieniais nuo 10 iki o.Utarninkais ir Petnyczio- Į'J 

mis nuo 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knyga ‘‘DAKTARAS”. [g

Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.
2^

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

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

sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiekos sandelyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduoles:

Kraujo Valytojas ..........
Gyvasties Balsamas .... 
Nervii Stiprintojas........
Vaistas nuo vidurių .... 
Nuo kosulio....................

d \Tuo gerklės skaudėjimo
Skilvines prošknc 
Pigulkos del ki 
Nuo galvos ska 
Nuo kojų nuosp 
Nuo dantų gėlim 
Nuo peršalimo . 
Plaukų stiprintoj 
Linimentas arba
Anatharynas plovimui 

Nuo kirmėlių........... .

.......... $1.00 

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

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

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

............. 25c 
ima ............... 25c
ir .... 10Č. ir 25c 

......................10c 
...................... 25c 
...., 25c. ir 50c 
xelleris .... 25c 

25c

>............$3.00
50c. ir $1.00

i_. „ :..d
.......... 25c
..........50c
..........25c
.............25c
..........50c
...... 25c
..........25c
10c. ir 25c
..........25c
..........50c

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

Del išvarymo soliterio 
Del lytiškų ligų........ 1
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00 
Nuo kojų prakaitavimo 
Gydanti mostis..............
Antiseptiškas muilas .. 
Antisept.iška mostis .. 
Nuo dusulio »..............
Proškos del dantų .. j 
Nuo kosulio del vaikų 
Kastorija del vaikų 
Nuo viduriavimo .. 
Kraujo Stiprintojas 
Gumbo Lašai...... 
Nuo plaukų žilimo. 
Blakių Naikintojas 
Karpų Naikintojas.

Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknis ir 1.1., kokios 

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

Kreipiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus 
, patarimus kiekvienoje ligoje.

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

229 Bedford Ave.
APTIEKGRIUS 3

Brooklyn, N. Y„ ?

Atsis zaukimas In Visus Serganczius.
IF. O F. DR. OWEN, garsingas spec’aliatas szauke 
visvs, kurie ne aplaike pagelbos isz kitu daktaru, 
teip< gi ir tu. kurie jau ne fur vilti išgydyt, atsi- 
szaukt pas ji, klausant rodos ir pagelbos.
PROF. DR, OWEN per 34 metus buvo didžiau
siose ligonbutiose pasaulės ir iszgyde tukstanczius 
nuo tokios pat lygos, kaip ir JŪSŲ, užtai nėra 
skyrės, kaip senei ir koke lyga sergate, PROF. 
DR. 0WDN, jeigu apsijima JUSU gydyt, tei 
galite but pertikrinti, kad sugražins jums sveikata 
PROF. DR. OWEN szauke jusu atsiszaukt pas ji s 
lai-zku arba yj atiszkai, o tikrai sugražins jums 
sveikata.PROF. OWEN

Rašzykite Dietuviszkai ant szito antraszczio:
PROF1 OWEN,M.D., 221 E. 17th St., Dept.27 - New York, N.Y. 
OFISO Valandos: Kasdien, nuo 10 ryte iki 5 vakare. Ltarninkais ir Petnycziomis 
nuo 7 iki 8 vakare. Nedeliomis nuo 10 iki 1 popiet.
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Pruselei prie rubežiaus kaip vilkai valkiojęs! po kaimelius, apipleszdami malszus gyventojus ir neduodami jiem, 
geisdami tuosius vilkus isznaikinti intaise apginkluotus automobilius patroliuoja rubežiu ir kur sutinka pulkelius tuju J 
jegu kaip tai mums paveikslas parodo.

------------—J
fe rahyoes ,‘iieną iy nakti. Maskolei 
prtisijzku vilkii, naikina isz visu pa-

Kvaila kuningaiksztiene.

ti miestai szale puikiausiu pa- 
lociu, bažnycziu, muzeju ir 
daugelio daugelio trobų, kur 
slepiasi dideli turtai, puikybes 
ir smagumynai, tur ir menku 
tęs grinezelias kur vieszpatau 
ja didžiausias vargas, nelai
mes, nusiminimai, o tarpe,, tu 
ir piktybes buitis szliaužinfeja 

Ak^^ngi^iuvesiuasg pylių.
Ypacz viens isz Petersbur- 

go priemieseziu teisyngai pra 
mintas “Tamsybes miestu”pyl 
nas yra piktybių; ten slepiasi 

“Visi profesionaliszki piktada
riai kaipo in pamirszta polic1 
jos vieta, kurios nelanko peters 
burgska policija, nes daugiau 
tur darbo universitetuos ir tar-

Kovo menesio dienos 
kaimynai Ivanoviczu 
pleszanti jaustanczia 
baisa kūdikio: bet

v ar 
tas 
pa

ne-

Tuloi galima pavadint ur- 
voi tame priemiestije gyveno 
prastas juoddarbis rankpelnis 
su savo paezia Hyacenta, veltu 
nesziojanczia ta varda, kadan 
gi jos iszveiza buvo szulkszti ir 
tuo bjauresne iszžiurejo, kad 
apart savo kuniszko negražu 
mo buvo apsileido s didžiausiu 
neszvarumu dvoke isz atstu 
degtine, kurioje buvo jau isz- 
mirkus; akyse jos matoma bu
vo vien piktybe, o ta piktybe 
triszko isz jos liežuvio su kož- 
nu žodžiu.

Jcs vyras Ivanovicz ne 
daug kuom nuo savo gyveni
mo drauges skyrėsi.

Tula 
vakara 
girdėjo 
krutinę 
nieks neatkreipinejo ant to sa 
vo atydos, visi užimti savo 
gaiš ir rupeseziais, galiaus 
riksmas kūdikio jau buvo 
prastinu.

Ivanovicziai savo vaiku 
turėjo, o isz kur gavo ta nelai 
minga vaikuti, kuriam didžia 
malone padarytu jei gyvasti at 
imtu visai-nieks nežinojo.

Žinota vien kad Petras Iva- 
noviezius musza savo auginti
ni, kuris matomai neyra linkės 
prie tokio gyvenimo, koki va
re jo globėjai, kurie ir musza 
vaika dėlto, kad jiems nepatin 
ka jo “ponaityste”.

— Pareini galiausbsuszuko 
girgždantis balsas moteriszkes, 
kada vėlu vasarų durys stuboš 
atsidarė ir inejo vaikutis ne- 
szantis kruželi, kuri moterisz- 
ke szarpiai iszpleszė vaikui 
aplaistant vaiko rankutes pie
nu isztriszkusiu isz indelio.

— Kur teip ilgai valkata 
buvai! reke toliaus Petriene. 
Asz tau parodysiu tu prakeik 
tas bostri. Gerai kanalija, kad 
da sugrįžai, atsinores tau dau
giau žiopsotis.-Ir užgavo 
smarkiai su kumszczia vaikui 
in sparna teip kad tas žaktele

KAIP MASKOLEI NAIKINA PRUSISZKA PATROLE PRIE RUBEZIAUS.

''' •
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jes sukniupo ant purvinos as
los in pakoji Ivanoviczo, ku- kia tai slaptybe veidu prisiki- 
ris sėdėjo pi ie szlubo stalo nu- szo prie savo vyro ir nuleistu 
korės galva ir laikantis rankoi balsu tarė:
bonka, isz kurios kartas nuo — Žinai ka Petrai — už
karto trauke iszpustom lupo muszkim ta bostri — jug juo- 
mis degtine. Dabar pažiurėjo mi nieks nesirūpina, nieks ne 
paraudusiom baisiom akimis Lainos apie jo žuvimą 
in gulinti pakojijie vaika ir 
spyrė teip smarkiai kad tas nu 
sirito net in pasieni.

Nelabas žmogus tuom

savo piktoi duszioi, jog pHB| 
gia piktai ir nežmotiiszkai, pa 
szoko ir nubėgės in kerte kur 
kabojo sunkus knutas pastve 
re ana idant apkurtint savo du 
szia nauju piktu darbu, prade 
jo kapot nelaiminga vaika tar 
turn anas butu ne isz kūno ir 
kaulu, vien kokiu mediniu kel 
mu. Kapojamas per galva, 
veidą, peczius ir strėnas vaiku 
tis isz skausmo raivesi kaip su 
mintas kirminas, bet piktas 
žmogus nejautė pasigailėjimo 
ir liovėsi plakės tada kada 
vaikas apalpęs jau nekrustelė
jo. Ivanovicz atlikęs ta baisu 
savo žverkzka darba atsisėdo 
vėl ir užvertė bonka sau in 
gerkle pyldamas isz jos degti 
ne, o pikta Hyacenta sotino 
savo akis baisia regykla, bet 
kad atėjo jai dabar mislis jog 
vaika užmusze ne del pasigai 
Įėjimo vaiko vien del to, kad 
kol jis pas juos gyvena tur 
usz ka gert ik socziai, pastve 
re kibirą su vandeniu ir iszlie- 
jo ant apmirusio kūdikio. Ta 
baisi kuracija buvo pasekmin
ga, nes vaikas pražiūrėjo per
sigandęs ir atgijęs: szalto van 
denio nepakako, pikta Hya
centa pasems isz stovinczio ant 
ant ugnies puodo karszto van 
denio iszliejo teipgi ant vaiko 
kuris suvaitojo skausmingai ir 
pradėjo voliotis po asla isz 
skausmo. Sužeistas mažas kan 
kintinis tylomis vaitojo, bet 
tas nepatiko piktiem Ivano vi 
ežiam.

— Uždaryk snuki!—suriko 
Petras, nes asz tave vėl nutyl- 
dysiu.

— Inpylk jam in gerkle 
degtines — patarinėjo Hyacen 
ta.

— O, žiūrėkis da ko — su 
niurnėjo Petras. Patiktu kana 
lijai, bet patinka ir man pa
ežiam.

Ir patvirtindamas savo žo 
džius apžiojo bonkos kakla ir 
užrietęs galva gere isz jos go 
džiai, vartydamas baisiom pa 
balusiom akimis.

— Piningu kuriuos gauna
me už ta kanalija mums ne 
usztektinai.' Po velniu tas bos 
trys ėda kasdien kaip meitėlis 
reiks sumažint jam edala — te 
gul paalks kelias dienas obus 
szvelnesnis — o tu da nori ir 
arielkos jam duot.

Hyacenta su apsiaustu ko-

-a LLr-r-^sen t!— 
Tu^HFent sakau tau, išaugo 
kis iszpyldyt savo užmanymą, 
nes velniai tave ir mane paim 
tu.

— Kvailas tik karta jau pa 
mesk ta savo tikėjimą in vėl 
nius.

— Neiszmąnai. Nežinai, bo 
ba, kas ta vaika mums pavede 
jei teip sakai. Jei vaikas mirs 
isz musu kaltes laukia mus 
szalto Sibyro kapai.’

■— Sakiai man kas tau ati 
davė vaika, bet jau pamirszau. 
Kamgi vienog atidavė jei nori 
idant gyventu ?

— Atidavė policmeistras, 
jo didybes caro artymiausias 
rodininkas Kordov. Insake 
kad turėsiu kada sveika vaika 
jam sugražint. Jo insakymai 
baisus.

— Ai, tėvai, ar tik kartais 
nepakasa mums kas duobes — 
suvaitojo Hyacenta. Gal poli 
cija uszsimanys dažinot kaip 
mes su vaiku apsieinam.. Isz 
tikro Petrai ežia su tuo vaiku 
yra kokios dideles slaptybes.

— Žinomas dalykas - atsake 
rymtai Petras.— Ir palicmeis 
tras, kaip manau—tese toliaus 
sužeibaves baisiom akimis—ati 
davė mum vaika, idant vargin 
tume ji ir žudintume jo sveika 
ta; nes kaip manau nori idant 
vaikas palengvele iszeitu isz 
szio svieto. Gal tas ponas lau 
kia laiko kada reikalaus to 

nežinau vien žinau kad insake 
saugot vaika.

Nelaimyngas kūdikis da ne 
iszsigyde isz savo žaizdų. Kas 
dien spardomas ir muszamas 
patiko vėl baisu pavoju.

Hyacenta iszejo rytmetije in 
miestą ir gal užėjo in karcze- 
ma. Petro nebuvo. Iszeinant 
isz stubos pririszo vaika sūri 
szus uszpaklije rankas ir pali 
ko užrakinus duris. Ant pry 
žedos kurinosi ugnis ir malka 
nupuolus ant žemes padare na 
me gaisra. Vaikas buvo ar 
tymas mirties. Rėk e kol galėjo 
kvapa atgaut, bet durnai ap
svaigino ir apkvaitino ji.

— Dega, dega!—szaukta ap 
link, ir visi bego gelbet savo 
turtą, o nieks nesirūpino vaiku 
kuris pritroszkintas durnais nu 
tilo pargriuvęs ant žemes. Tro 

ba jau stovėjo liet 
liepsnos prasimu szuąj 
] to stogą iszlėidozl 
durnus. Kaipi aniyj 
namas kūdikis 
kur liepsnos da

T u om tar pu > 
ninkai ir pracJ 
sra. ’AB

• MielaszircPS 
hepamirszo^Pu’ 
ma vaiko, 
jį ėgusi/jp^^ 
n iii ku vriWsWftr'irac 
j e buvo vaikas’

Isznesztas jUbe gyvasties, 
bet d a atgydyti. Nieks neat- 
siszaukinejo pri\vaiko ir Iva
novicziai tarsi pismege. Nu
tarta vaika paimliu prieglau
da pamestininkart

Kada dengtas jodas paži
ni etas raudonu kr žiu m veži
mas palengvele peraževes Pe
terburgo gatves susilaikė 
priesz prieglaudos nima, atila 
rytojas tarė:

— Gabeni vėl koki radin.
— Teip—atsake vežėjas — 

Bet nepamesta radom, taczaus 
iszgelbeta ta vaika isz de'an- 
ežio namo. Gražus vaikutis, 
nors suvargintas labai ir lega
liu to iszmanyt kad niek neat 
siszaukia. Reikes triūso ’ lai
ko kol vaikas gales stl ant

a kokia ypata 
e girdėta riks- 
■laike'"?jau usz

Is**** 1111 1111
E Kad vaikas pasftsise ir ■ pas " 
tojo nejpapratimai mielu vaiku 
ežiu jaunas, mokytojas... Stasys 
Luckas teip pamėgo vaika, 
kad ir laisvose nuo vaiku mo
kinimo valandose draugavo su 
vaiku besikalbėdamas ir be 
mokydamas iszmintinga vaika 
kas tik kūdikiui yra reikalin ' 
ga del iszvystymo jame manda 
guma ir dorybes.

Jaunas mokytojas buvo žmo 
gumi tikrai tikusiu prie tobul1 
nimo vaiku. Visi instaigos au- 
gitiniai ji labai mylėjo. Bet 
nebuvo jam ežia labai gerai; 
nors savo tarnista ir pareigas 
atlikinėjo kuopaveizdingiau- 
šiai nors mokiniai niekad teip 
gerai nesimokino kaip moki
nant juos Bučkiui besimokino 
tai vienog virszininkas arba 
direktorius priglaudos nebuvo 
užganėdintas, tacziau stengėsi 
kaip — nors iszrast priežasti 
del pa varymo Luckio nuo mo
kytojos vietos.

(Toliaus bus.)
■--------------------------- :■■■■» ------------------------------------------

Laimingas ūkininkas.
— Kaip einasi?
— Gerai — viskas klojėsi 

kanogeriause: Norėjau iszkir 
sti girria, tai užėjo viesulą, vi-’ 
sus medžius iszverti. To da ne 
gana: Ketinau sudeginti isz 
vartas, sztai trinktelėjo perku 
nas ir sudegino. Dabar tiktai 
laukiu drebejimo žemes, kad 
bulves iszkratitu isz žemes.

' Pas daktara.
Daktaras: — O ka ponas no 

rejei? <
— Asz esmių ziegorninkas, 

tiktai per uliezia gyvenu, atė
jau pas poną daktara idant at- 
silankitum pas mano paezia.

— O kas jei kenke?
— Dėkui Dievui, liežuvis 

klaga gerais tiktai nemusza.
— Asz pono nesuprantu!
— Tai mat, sziteip: liežuvi 

no nuolatinio barszkejimo bis- 
ki sutinias bet jau nemusza — 
manes, ba lovoje tiso.

— A-ha!—jau suprantu.
Mokikloja.

Daraktoris: — Tai dabar 
Kazuk atminsi, jog yra de- 
szimts prisakimu.... O jagu vie 
na isz ju peržengtume! tai...tai 
kas butu ?

Kazukas: — Tai gautau de- 
szimts plegu.

— Ar teip pavojingai su 
žeistas? —užklausė k$s ta1 

i 

geras žmogus iszejes i ja pri- 
glaudos apsisupęs puik'skran 
da. ’

— Sužeidimas nepavgingas 
bet durnu prisiryju pending ir 
dabar apsvaigęs, kad ^>s gy
vas. jį,

— Tokiame karte rak kuo 
veikiausiai paszaukt pdintoji 
tarė nepažįstamas žnogus ir 
paspaude priėjės prie duriu e- 
lektrikini knypkuti. Potam 
priėjo prie vežimo ir pagelbė
jo vežėjui inneszt vaila in tro
bos vidų.

I

Vaikas buvopusgynu: akiu 
neatidarinejo ir ka tiL galima 
buvo suprast isz silpno gyslų 
plakimo, jog jame randasi da- 
gyvastis.

Nelaikisim ilgiau skaityto- 
jaus nežinystoje kas buvo tas 
vaikas. Buvo tai sūnūs Mari
jos Pehlen isztremtos Sibiran 
o kaip gal nepamirszot isz pir 
ma sekusiu tos apysakos sky
rių likos atimtas nuo jos ir su
gražintas in Petersburga, kur 
atiduotas likos Ivanavicziam. 
Teip, tai mažas Valdimieras 
sūnūs didžio kuningaikszczio 
Konstantino, tai mažas kankin 
tinis cariszkos valdžios!

Dabar tas mažas kankinti- 
nis gavosi in gera vieta, kur 
globa buvo maloni ir žmonisz-

Valdi
miera

KUR J3UNA?
Mano brolei BĮ adielovas ir Jonas 

Waiczei, paeina isz Kauno gub, Tel- 
* žiu pa v, Plunges miestf, 6 meta 
kaip Ameiike, gyvena kur apie Chica 
go, jie pats ar kas kitas prat-zau duot 
žine ant adreso. ’(gg oi)

M.’Waioate.
Box 316 Sag Harbor L I. N.Y.

Mano vyras Petras Jakubauskas 
paeina isz Kauno gub , Telsziu pav., 
Varnu volosties., Starapoles para., 
Daktariszkes sodo, 10 metu kaip 
Amerike pirmiaus gyveno Chicago, 
dabar nežinau kur, teip-gi ir mano 
sūnūs Juozas pajieszko savo tėvo. 
Praezau atsiszaukt, ar kas kitas pra- 
szau duot žine o gausit 5 dolerius na- 
grūdos. ('16 <u)

Ona Jakubtuskiene.
Box 55. Royalton, Ill.

Mano pus brons Audrius Stankeri 
ežia !• Jonas Geldo.a arba (Geldota 
Stankeviczia) apie 40 metu kaip 
Aimrike. Turiu svarbu reikalu, pra- 
szau utsiszaukt ant adreso, ( gg o;) 

Geo. R-meiskas,
1904 Jefferson Ave W.

Detroit Mich.
Mano brolis Antanas Kasputis, 

pustreczio meto adgalios gyveno 
Williamston, Pa. dabar nežinau kur 
buna. Tegul atsiszaukia ant adreso.* 

Dominic Ka-putis.
Box 53. Middleport, Pa

Mano brolis Vincai Juszkeviczius 
ir dvi sesers Juzef Aa (girdėjau kad 
žen< ta)ir Urszule po pirmu vyru 
Braziene girdėjau kad vėl paeziuota 
paeina isz Vilniaus gub, Traku ujež- 
do Buitiniu mu volostiea, Griszkoniu 
kaimo Butnmoniu fili jos. Tegul atsi- 
szaukia ant adreso.

Joseph, Juezkevicz.
300 Elm St. Tamaqua, Pa.

Pajieszkau Juozo Rabikaucko pa
eina isz Suvalkų gub, Suvalkų pav, 
Šeiniu gmino, Šilainių kaimo, Puncko 
para; Praszau atsisaukt ant adreso.

Peter Jenczauckas.
Turtle Creek Pa.

Pripildykit savo pypke su brangu, saldu, kvepaneziu, 
lapo, o tikrai žinosite kad rūkote tikra rūkanti tabaka, 
kite Miners’ Extra tabaka per visa diena, diena in diena o petsitikrinsite kad 

. ilgiau naudodami szita tabaka, g.eriaus jumis patiks.

Miners’ Extra tabakas per daug metu užganėdino daugybe rūkytoju. Tasai 
tabakas turi savije priemna branguma, užganėdinti smoka, vėsius ir kvepantis 
rūkymas kuris užganėdina kiekviena rūkytoji.

Dr. O’Malley iszaiszkina priežastį pasekmingo gydimo 
ISZSIVERŽIMAS

Yerikosele arba netikrasis Iszsiveržimas.

Puczkai ir visokios Odos Ligos.
■ wr8
v wL

.'{.e-Be jokios Operacijos, skaudėjimo ar 
apleidimo savo kasdieninio darbo.

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

likos naudota per jin suvirszum 25 metus o 
josios naudingumas likos prisavintas per teip 
vadinamus Specialistus Rupmros kurie jaja 
ir naudoja.

2. DEL TO-Kad suvirszum 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 
pinigiszkai ir profesijonaliszkai uztikrint, 
kuri duoda ligoniu, o būdamas terp ju 25 
metu yra gana paliudinaneziu.

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

Skaitykite ka sako szitas iszgydytas paci- 
jentas apie Dr. O’Malley.

Unijos Docking bosas Raubs’ 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 iinotu pas ka turi kreiptis jeszkodami pagialbos. 

Ad. Kuttenberger P.O. Box 131 Luzerne, Pa.
Su Tokiais paliudymais delko turėtum; da vilkinti ir neateiti "ant redos pas Dr. O’Malley 
kuris tave PERŽIURĘS UZDYK A 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 iszsiveržima užpeczetytame koperte

Dr. Alex. O9 M alley
158 S. Washington Street Wilkes-Barre, Pa.

(Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama ir susiraszoma,)

ALL NATIONS DEPOSIT bANfc
- LA1VAKORCZIU SKYRUS—

*« P. V. OfcjfcCUNAS IR KOMPAMA
.9 i vr. DŽ-uft. & ? M.m

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka 
~ Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie 
r žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinusi loonose na 

iriuose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.,
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4 

Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause, Parduoda LaivakorUs an 
visu geriausiu Laivu. Užlaixo Notarijialnx ir ve 
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, Varaszaui 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro 

įf Oiovernastis ir visokius Dokam8»tn« 
s an tiwflomia Ruissioe

Sudekite Miners7

MINERS' EXTRA
LONG CUT TOBACCO

Parsiduoda Visur--Pirkite pakeli szendien.

yra ezisto, Kentucky Burley, pasenejas atsargiai 
idant iszgauti ta brangu saldu kvepanti rūkymą. Paskui 
ilgai pjaustytas idant tiktu prie pykpes ar kramtymui.

Szitas senei žinomas tabakas kas met daro 
daugiaus prieteliu ir juos užganėdina.

Pabandykite Miners’ Extra tabaka per sanvaite, 
po tam ir ant toliaus vartuosite.

Eztia
ilgai pjaustytas Burley 
Rūkykite arba kramty-
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Svarbumas sveiku inkstu

LOXOL

A.
SULUVAH

savo V
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kurie pi J 
kti szend:

PUIKUS LIETUVISZKAS KOTELIS

CENTRAL HOTEL

,sm
$1.85,

1AT 
ain;

kite savo merginas, tegul jos 
pasimokina, kad ir jos nepada 
rytu tokios klaidos. Antra Ko 
mediją vadinasi:

į?AIN-EXPELLER 
Re&US.PatOtf : 

49% ALCOHOL 
lEAiRICHTER&Co. 
ft. ŽlSta'IStr. - 
S\newyorka

Lietuvos

A. Ę1LTIEJUS
87 Greenwich Street 

Nev York, N. Y.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. EI® & B?sie Sis. PlysBffclh, Pa. 

..’SAVININKAS IR FABRIKANTAS... 

tolu Llgtolsz^-Lenklsz^ Vaiste.

Kad Teatras
Tai Teatras

Mahanoy City Water Co.
E. S. Silliman Sup

&ATIS>

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU.

mo o zenoczius lig 3o metu, 
yra tai giara proga insiraszyti 
ir kožnas privalo pasinaudoti. 
Susirinkimai atsibuna nedelioj 
kožno nenesio po 12-tam.

(II 09(1 *l)

Saugokitės 
netikusiu pa
mėgdžiojimu 
ir visada rei
kalaukite tik
ros RICHTER’S 
Pąi n - Expel lerio 
su An karu teip 
kaip paveiks
las parodo. 

25c. ir 50c. 
Aptiekose, 
arba nog:

F.Ad. Richter & Co. 
74-80 Washington 
Street - New York.

MAH? NOY CH Y, SHENANDOAH, 
MOUNT CARMEL, LANDSFORD

ijapknczio
Pradžia 8:15

vagis 
nuo 

i. Ir da ajsz- 
vagis bet ir 

givena kaip givu-

Ramonat Hardware Co 
113-115 S. Main St., Shenandoah, Pa.

galite isz 
kti vietose L M.

s visus 
Perstatymas 
Saleje Maha

Raszita pas V. Marcinkevi: 
ežiu, Pittsburgh, Pa. per tefuš 
isz Kauno gub., Telsziu para., 
ir pav. Pagermontu sodžiais:

“Mielas sūneli isz važiavo p , 
iri Mažeikius, nes czionais d y. 
delis praliejimas kraujo ir apT 
raszytumėm tau apie viską bey 
rusiszka cenzūra viską peržiu-. 
ri o kas yra už daug paraszyta 
tai gromata neleidže. Vargas! 
czion dy delis”. (Poliaus rasžtj 
apie savo privatiszkus veika
lus.) Raszita 25. Rugjucžio.

Nusipirkite sau keletą 
buteliu arielkos

O, 6.
Geriausia arielka'visam, / 
mieste $1 už bonka. | 
Teigi gausite pas mane 
visokiu kitokiu gėrimu j

Temykite.
Sziame laike darosi stokas 

vandens, todėl naudotoje! van
dens nenaudoja vandeni be rei 
kalo teipgi tegul tuojaus šutai 
so visas sugadytas paipas, kra
nus ir t- t. Nevale naudoti gu
mines paipas, teipgi nereika
lingu mazgojimu, szurevimu ir

šiem 
kus turi kožnas lietuvis 
mokėt pagal tiesas dangaus ka 
ralystes teip kaip nutarė val
dže bažnitine. Lietuviu bažni- 
tine valdže mažai darbuojes1 
del lietuviu dydesne dali laiko 
praszvencze del lenku. Pamal
dos nedieldieneis del lietuviu 
buna devinta valanda isz ryto 
ir septinios ir puse valandos 
vakare, tai daugelis isz lietu-

tie pamaldose tame laike, del 
szeiminiszKu priežaseziu. Pa
maldų atsakanezes valandas 
musu vadovas pasžvencze del 
lenku, yra apemes ir lenkisz- 
kas aveles ganyt Romos mies
te kurias labiau garbavoje 
kaip lietuviszkas. Czionaitinei 
lietuvei buvo sutaikoi brolisz- 
koi kol neturėjo ant save vires 
niuju, kurie rodidami in dan
gų kele atvede lietuvius prie 
ne sutaikos.

— Tūlas saliunikas lietuvis 
padavė savo bizni apgarsitie 
lenku spaustuvei tai atspaude 
plakatus lietuviszkoi kalboi se 
kanezei, visos reides sudėtos 
žodžiuose sziteip buvo: 
Ostprazo Saya vėsos Draugas 
lėto ves ir lėto vaites atedare- 
mos saliuna bus gert ir Wal- 
get bus gera mozeke Sogodan 
vardo saliuniko neminėsiu nes 
gal ir jiam paežiam buvo geda 
perskaiezius apgarsinima kur

r
Sziomis dienomis perkelem savo Sztora skersai kelio 
in Savo Locna Narna po NO. 133 W. Centre St. 
Ateikyte pažiurete Nauja Sztora o busite linksmai 
priimti. Aplaikeme Visokio Naujo Tavoro kaipo tai: 
Visokiu Moteriszku, Merginiu ir Vaiku Apredimu, visokiu Ceikiu 
gatavu Szlebiu, Kotu, Siutu ir t, t., Kaldru, Plunksnų taipgi visokiu nau
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.

'133 W. Centre St.,
4 U© wOODv flahanoy City, Pa.

mate po apacze savo varda. 
Daug malonu butu buvę ap
garsinta, jagu ponas salunikas 
butu davės apspaustie plakatus 
lietuviszkoi spaustuvei, už ta 
pati pinigą niekados svetimtau 
tis to nepadarys ka savas. Už
tai su reikalais visada pas sa
vuosius Ypatingai su reikalais 
spaudos.

surastu tai 
lietuviu bažnitinei padcĮ 
yra neu žmoketi už praejusMIS 
ta. Czionai bažnitine valdže. 
jn laika keturiu metu daugel 
kartu mainėsi ir kožna karta 
žmonių apmokėti padotkai ne 
sutinka su užraszymo knygo
mis. Per ka buvo daug nesu
pratimu tarpe parapijom! o 
bažnitines valdžios. Pirmiejei 
apekunai parapijoi turto likosi 
permainiti O nauji vėl nežino 
ka apiekavot kad vyresnioji 
valdže visu kėlu nenori rodyt.

Padotkus bažnitinius lietu
viai turi užsimoket sakanezei: 
75c. ant menesio, klebonijoi 
po 10c. kas nedeldienis prie 
duriu Bcbincziui po 5c. per 
kožnas miszes ir miszparus šuo 
luose nesenei dar likosi uždėti 
extra padotkai vedusiem $10. 
00 ant klebonijos o nevedu- 

$500. Szytuos visus padot 
užsi-

Raszita pas Juozą Szmita in 
Mfihanoy City per Juozą Vasz- 
ke vi ežiu: • p.
\ “Pas mus Prūsas padare 
daug bledes. Druskininkus 
Prūsas iždegino ir konia nieko 
nepasiliko, Teip pat visa Su
valkų gubernije sunaikinta 
per vaiska”. —Raszita 10 Sua-

M3 j o sh - 
naris szios. draugijos advoka
tas J. A. Peppėts apie minėta 
draugija jaunu vyru, kuri la
bai darbuojasi apie 
suszelpima, treczias -Raibėjo 
kunigas J. Supszinskas nuro
dinėjo kad su cicilikais jokiu 
budu negalima dirbtie apie 
minėtus reikalus, ir aiszkino 
kad cicilikai yra tikri 
jie kaip tik manidami 
žmonių viską lup. 
kino kad nė tik 
paleistuvei 
lei be szliubo, tuom tarpu vi
si rankoms plojo; ketvirtas 
kalbėjo visu žinomas garsus 
advokatas J. Lappato isz Wil- 
kesBarre, kuris labai aiszkei 
nurodė apie Brooklyno seimą 
Ciciliku su Tautiecziais, kuri 
jam paežiam teko tame seime 
dalivaut kuris buvo manes kad 
ir tas seimas bus tokis kaip 
Chicagoja, kuri viską aiszkiai 
buvo nutarta, o cicilikai nieko 
nepripažysta, riksmą kele isz 
visu kampu, pirma diena nie
ko nenutare kaip tik viena pir 
minyka iszrinko antra diena ir, 
vėl ta pati tarė bet ir asz neap 
sikentes apleidau ju seimą an
tra diena no pietų. Su pagarba 
Parasze F. K. Batritis.

23 Akmenų Railroad Laikrodi
Patentotas regulator! s 

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

siusim szita laikrodi 
į visiems per C. O. D. 
L už $5.75 per expres, 
I jei nebus toks 
f Nemokekyte nei Cento, 
r Atminkit, kitur už

mokėsite už toki lai
krodi $35. Su kožnu 
Laikrodi duodam 
Lenciugeli.

901 CENTRAL’BANK 
BLDG. CHICAGO, Ill

Czedykyt Savo Pinigus.
Darykite savo Alų namie. Prisius- 

kite tris desiimtukus sidadre ir 7c. 
stempomis apdengti visus kasztus o 
mes prisiusime 3 pakeliu sampeliu 
“Ambrew” Alino proszku isz ko ga
lėsite padaryt 18 goreziu pirmo klasos 
alaus, pridedant tik grino vandens. 
Gausite direkcijas kaip padaryt alų 
in 5 minutas. Ambrew proszkas yra 
padarytas isz Barley Malt ir Bohemi
an Hops. Daug kostumeriu sako kad 
“Ambrew” alaus geresnis už bravoro. 
Prisiusime teipgi proszko isz ko ga
lėsite padaryti 5 kvortas Arielkos ir 
Vinio. Reikalaujame agentu parda
vinėti “Ambrew” geras uždarbis, gal
ime neszioti kiszeniukije. Yra padar
yta pagal randos instatimus ir ne yra 
uždraudoma pardavinėti.
Apie daugiaus raszykite ant adreso: 

PAUL GATCH
Ambrew Extract Universal Agency 
P. O. Box 85 — Linnton, Ore.

Asz pristato, siuntėjui Pini
gu kvitą isz kjaus kurios 
yra pafaszas yemejgus ir tas 
yra pilnu da/du jog pinigai 

likos paimti,/ Ber laiszka ar 
asabiszkai ąhszaukite pas:

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunus Numirusiu...
Pasamdo Riginus ir Vežimus del 
Pasivažinėjimo, Krausto Daigtus, ir 
t. t. Viską atlieka kanogeriause ir 
puikiause. Su virsz minėtais reikalais 
kreipkitės pas jin o busite visame 
užganėdintais.
520 W. Centre St., Mahanoy City.

Visi isz anksto prisirengkite 
ant tu puikiu perstatyti, ku
rios jums “SIETYNAW’ pa
rengia ant vakaro. Žinote, kad 
“Sietynas” visada parengdavo 
jums gerus perstatymus, tad 
galite tiketies, kaip ir szis 
Teatras bus labai geras. Szi sy 
ki bus parodytos dvi komėdi-

D C I 1/ A I INO I Vyrai ir Vaikinai mokytis Bai
li UI i\nLI n U I berianti. Galima iezmokti in 4 
lig ti nedeliu. Iszniokinam teipgi .Merginas Bal- 
beriauti ir Manicuring. Galite pradėt bizni eu $50 

Adreaavokite: Noseokoffs Barber School 
1202 Penn Avenu, Pittsburgh, Pa.

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

Paszportus del keliaujancziu pa
rūpino.

Didžiause Lietuviszka Agentūra 
pardavima SzipKorcziu ir siuntimo 
Pinigus in Visas Dalis Svieto greioziause 
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. Iszduoda Dosto- 
vierenes del tų ka nori savo dali Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas, Špilkas ir t. t. 
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkoroziu Pinigus ir t.t., raszykite 
pas mane o aplankysite teisinga atsakymą. Apsaugoji! Namus ir 
Naminus Daigtus nog Ugnies.

Jago misiukes geistu idant 
vrai jiaises miletu, tai tegul 
Pvieszina keletą kartu su 
uUali9zka arbata.” Kas nu
sius 10 centu už pnsiuntima 
h’ k^tus tai aplaikis geriau
sios ^brangiausios arbatos dy 
kai. ^bata yra isz Indijos, 
sveika hiekvarbuota kaip tai 
kitos aixį08s Adresąvokyte: 

Kings Tea,” B. 9. 
iamsburg, Brook- 

/ (68 oi)

sus ~ 
vas dagirdes apie
nuėjo su kitais pažiūrėti tojo 
vaikuczio nesitikėdamas ir ne- 
prijausdamas, jog paregės vei
deli savo negyvo sūnelio.

— Da jusu akis nerege jo to 
kiu dyvu kaip žmogutis pusiau 
bezdžionkos turintis 18 coliu 
dydžio, kuris kalba žmogisz- 
ku balsu, gieda, gray n a ant 
bubno ir susikalba su jums. 
Toki sutvėrimą galyte matyti 
szi vakara tiktai, Baczkausku 
saleje už 10 centu vaikams 5c. 
. — Gedemino klobas nutarė 
priimti naujus sąnarius per 
tris menesius už $1.00 instoji- 
mo. Yra tai gera proga insi
raszyti prie geros draugystes. 
Jaigu neturite amerikoniszku 
popierių tai klobas prigialbes 
jumis jias gauti. Sanariai bus 
priimti nog 21 lig 40 m. am
žiaus. Susirinkimai atsibuna 
Nedeliomis po 20-ta kožno me 

lyną popiet 
ČhlSI ’A0N)

— Draugyste Sv. Kazimie- 
rio nutarė priimti naujus sana 
rius už pigu insiraszima, tiktai 
už viena doleri ir tai tik per 
tris menesius. Pavienius vyrius 
priims nog 15 lig 40 m. senu-

Ramonat Hardware Co
(S. A. Ramonaitis, Locninikas)

...Didelis Geležinis Sztoras...
Wholesale' ir Retail.

Preke 50c. pas aptiekorius -Klaus 
kite Doans Kidney Pigulku. Foster 
- Milbuęii Co. Props. Buffalo, N. Y.

$5.75 
Excelsior Watch Co

Metwdszkas Agentas^
SllPKOWill IR
Parduoda Szipkortes ant geriausiu 

linijuj in r isz Lietuvos. Siunczia 
Piningus in v.saa dalis svieto, greitai 
pigiai ir teisinga if

Kas nori atgabenti sa. Lietuvos 
savo gymines ar p tžinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi 
labai pigias prekes Szipkoroziu ir 
galima dar pirkti Szipkortes už labai 
nužemintas prekes. Riszant prisiu 
skite už 2o. stempa o gausite greits 
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu 
Valgoma tavom ir Buozerne, 
Fr. Petraitis - Clymer,

Naujiausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą; kornus 

ant kojų, tai gausi po 5c., gyduole. 
Jaigu nepagelbetu bus sugražinti 
pinigai. Teigpi iszsius placzes infor
macijas nuo ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir nupucz. 
kave veidai. Tukstanczei dekavoja

Už dyka rodą. Raszyk tuojaus: 
Gratis Specialists 9.

Box 106 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.

“Vyro Jieszkojimas” 
dvieju veiksmu koiheclija. 
Jums gal būti juokai, jei mer
gina besirinkdama vyrus neten 
ka ne vieno, jai visai ne juo
kai pasilikti senmerge. Ateiki

And. Miliszauckas, Savininkas 
16 S. Baltimore St; Wilkes-Barre, Pa.

Skersai Central R, R. Dypa

Jaigu kada busite Wilkes-Barre 
tai užeikite pas Andriu Miliszaucka 
kur busite svetingai priimti ir gausite 
visokiu geriausia gėrimu. Puikios ka 
dugines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokavo,. visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net isz Havanos 
Užeikite o busite visame užgane'dinli 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeini 
sugrįžta adgalios atsilankite,

Inkstai tur d ideli darba atliktie. 
Visas kraujas pereina per inkstus 
idant praszalint visokias truciznas. 
Idant ta padaryti, inkstai jturi but 
sveikam padėjime, kitokiu budu jie 
negal savo ta darba atlikte. ^ųkstan 
ežiai giria gypuole “Doans Kidney 
Pigulkas,” gyduole tik inkstams ku
ri naudoja jau 50 metu. Skaitykite 
kaMahanojaus gyventojas sako:

John Thomas, 520 E JCentre St. 
Mahanoy City, Pa. sako: “Per daug 
/metu kentėjau skausmą pebziuose. 
Per menesius ka tik galėjau dirbti. 
Pasilenkt arba užlipt ant vežimo var
gino mane diegleis, Girdėjau apie 
geruma -‘Doans Kidney Pigulkas” 
pabandžiau, skausmas prasiszalino. 
Linksma man apie tai jumis pranesz-

— -Na tai ir po rinkimu. Lie 
tuvei pasirodė vyrais jog bal
savo republikoniszka tikieta^ 
nes suprato, jog demokratisz- 
ki laikai ir prižadėjimai nuėjo 
ant niek. Szendien galima ti
kėtis po visa Amerika gėrės 
niu laiku.

Schuylkill paviete likos isz 
rinktais in kongresą Robertas 
Heaton laimėjo arti 5000 bal
sais daugiau už savo prieszi- 
ninka Lee. Adam Schaefferis 
likos iszrinktas in legislatura.

—■ Mahanojui dydelis krute 
jimas ponu saliuninku isz prie 
žasties pabranginimo aluezio. 
Oct. 28 turės mokėt 50 centu 
padotku už kožna baczka 
alaus. Tame tyksle turėjo visi 
saliuninl^ai susirinkimą ket
verge ka su tuom padaryti. 
Neduokyte ant “trosto” tai ir 
ne bus “bosto”

— Utarninke Redingo trū
kis užmusze 4 metu senumo 
vaikuti Normano Garey, kuris 
siautė ant piesku tuojaus prie 
geležinkelio. Vaikutis nema- 

gedamas prisiartinai?~-v a ^;u-
httMužei^ IvNmt

THOMAS O. McCOIė.MlCK uphČ>tc

.. NOTAKIUSZA8..

Z33-Z35 CENTRE SL, MAHANOY CITY, PA.
privatiszka banka ant sudėjimo pinigu 

...... PO PHIZU11A BANDOS......

Mahanojaus gyventoje! privalo žino 
te kaip užlaikyte inkstus svei

kam padėjime.

BROOKLYN0 Yl

Tamoszius McCormick, da 
žiūrėtojas kalėjimo Sing Sing, 
New York likos praszalintas 
nuo dinsto ant iszradimo per 
S. Baldvina buk dažiuretojas 
McCarmick davinėjo už daug 
liuosybes kalėjime D Sulliva- 
n u i prasižengusi am bankieri ui.

Nesiranda Geresnio, 
Pecziaus už Model

“KEYSTONE”
Galima matyti daugeluosia na- 

muosia Mahanojuje. Suvirszum 
900 szitu Pecziu mieste. Kožua 
szemina rekomendoja szita Pecziu 
kaipo giaras kvepykas. Mes 
teipgi parduodame Peczius po var 
du ‘Canopy Fair’ ir ‘Real Apollo’ 
juodo ir rausvo koloro. Musu 
Pecziai esą gvarantuoti, jaigu ne
patiks tai atmainom ant naujo a ba 
sugražiname pinigus.

GUIįNAN’S

RAiUNDU KRAUTUVE?
, Dicsle daugybe naujausios § 
J madoįRakandu, Pecziu visokio £ 
I darbo, Karpetu ir Divonu viso- x 
į kiu dičamu/Klejonkiu, blokiniu £ 
! ir geležiniu indu ko pigiausia, o 
> kad uįranadinti darbo žmonių o 
J reikalai.

Atsi'aikydami in mui didele krau-
| tuve misstebesite isz bargenu kuriuos g 
; mes su tekiame, atsilankykite pas mus o 
' senus raiandus apmainome ant nauju.
1 ...kalbame Lietuviszkai... jį
i PRENSKV BROLEI |

A n ros durys nog Paczto. j| 
109 E. Centre St; Mahanoy City į

W. TRASKAUSKAS
...GBABORIUS... '

i Moksliszkai Istoriška Knyga

plytinti daug isz Lietuviu praeiter 
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met 
sd.780 ptfBlap/u? Pre^e:

\ Apszvie^a, apdaryta $1.25.
Mifiieria ir Leberis su 60 pus. 10f

y > Gausam* pirkt tik p»er
T. Atoki. S. M St. PMU..

LIETUVISZKAS ADVOKATAS 

Baltrus S. Tankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURTS.
G-eriauees ir didžiausias sumss 

piningo iszlaimeja ytovose už pa
žeidimą klaikiose, fabrikuose, gels- 
žinkeiuose, laime© ir t.t. IszUiujej 
provae kurios kiti advokatai atkako &7 
atmeta, Rodą duodu dykai,

Adresą vokite:

"B.S^YANKAUF

Utica N. Y.— Darbai czionai 
nesigerina nekurie fabrikai 
yra uždaryti nuo prejusio 
meto. Darbiniku daugelis jiesz 
ko darba bet surast niekur ne
gali. Lietuviai visi labai yra nu 
lindę, daugelis isz lietuviu ne 
gali užsimoketie bažnitinra pa 
dotku nes czionaitine bažniti
ne valdže paskire dydelius pa
dotkus lietuviam, pertai kad 
czionai randasi neperdydelis 
būrelis lietuviu O bažnitine 
lietuviu valdže nori turėt tiek 
ineigos kiek dydeliose parapijo 
se po Suvienitas Valstijes, ka
da darbai gerai ėjo tai kožnj^ 
galėjo užsi m o’ 
jau antras mei

50 METU 

Pasėkmingo Bankavimo 
iSubatoj z26 Sept.’, 
^uejo 50 metu nog 

dalim o*‘Šiito BaiUo” 
Ndyg 1864 m. Szita 
Barška dare pasek- 
minLa bizni per 
tiek ’.metu datire kaip 
geria\usia patarnauti 

ostumerams. 
uame visiems tiems 
Walbejo mumis dase- 
•jkm aukszta laipsni.

Idant padaryti vietos del Rudeniniu ir 
Žeminiu tavoriu, tai per keletą dienu fe 
turėsime Dideli Pigu Iszpardavima vis- I 

_ ___  okiu Vasariniu Tavoriu. Szitas ta voras i
sus'deda isz visokiu Siutu del Vyriu ir Vaiku, visokį Vasarini apre- Į 
da-ai kurias dar galesite pirkti už labai numažintas prekes, todėl l 
ateikite ir pasinaudokite isz progos ba szitas Didelis Pigus Iszparda- | 
vimas tesis tik ant keletą dienu. ||

GERA ARIELKA fi

Visokiu Geležiniu prietaisiu Staloriams...
> Stiklas, Aliejei, Kvarbos, Lakerai ir t. t.

Visokiu Tulsžiu Mainieram ir Staloriams
Maszinierijos ir deganti Aliejei.
Visoki prietaisai Kalviams ir Statytojams vežimu.

Visokiu geležiniu Paipu ir tam tinkami prietaisos, teipgi 
Eletrikiniu daigtu.

Visokiu daigtu in Grosernes, mediniu ir pintu daigtu. Klijonkes 
ant grindų ir ant stalu. Szniurai, Szluotos, Szept-tos ir t.t. 
Lampos ir prietaisos Lampoms, visokio Acfo, visokiu 
gaiunko Vogos. Anglini ir Aliejini Peczia.

Namini Rakandos, Lovos, Springsai, Sienikai, Ledinos Szepos, 
kūdikiam j Vežimukai.

Saiuainkams prietaisos kaipo tai Eletrikines, Vandenines ir ranki
nes Pompos, isokiu Paipu, Stiklu ir Stikleliu.

Visoki Plomkiszka darba. tai yra: Blekinius darbus. Stogus, 
intaisyma visokiu Szi _.mu atliekame kanogeriausia.

Masu tikslą y a vLna preke, tik vienokia preke ir tai už pigiau
si;. o pagal marketo. Muso tavorai yra gvarantyti, 
iio-unej^tik tai tmainom ant kitu arba sugražiname 
Pi ig

Jaigu Kas -lent i avora nog $5.00 ir vyrsziaus tai pristatysime 
dyk . in namus 10 miliu tolumo.

Kiekvienas LietimB&k&s įSarofamisas 
teipgi privalo užlaikyti visada muša 
puikias Lietuvisskas Gyduoles savo 
Sstoruose ant pardavimo, kad „musu 
tautiec&ei reikalaudami, galėtu "nusi
pirkti ir nereikalautu is&duoti 
piningus dovanai kokiems norą 
vikams tose apielinkese. Ssiomia.ksi 
rassykite pareikalaudami mut? gyduo
les, nes geras uždarbis; pard'-ickyš* 
musu tyras Lietuvisakag Gydud^ 
kurias mea garantuojame.

Egiatero No»L................ .
Egiu.tero No. 2.......... —.......... 
Zmijecimik..........25c,; 50c, ir i? 
Gumbo Lassai........... .
Messkos Mestis...................... 
Trėjanka............. . ..........................
Linimentas vaikams ......i 
GyJdoles nuo Kosulio .......... 
Liepiu Bai samas ........... 
anty-Lakson del vaiku ...— 
Mikeliai vadkasna-nuo Kirmėlių.

nuo Kirmėlių del suaugusia 35«. 
Vanduo nuo Akiu.. SBe,
• U griatra akis      S5a,
Skilvio Lsssai ...... ................25l.
■ Vyd, užhriklmai Viduriavimo bt 

K'ra»inosic.e....................... ...   JSu.
‘Uicure’ arba gyd.,Rumatytmo
Gyd. del nematinio Pilv o.......... < $©& 
Milteliai apstabdymui Galvos
ssaudejhtioJ....Sf’a 

Lasai nuo DsMn.................... DM. 
Moatis nuo gedimo ir praksutarimo

Koja................... . ...........,.?5ę. 
Gelažiais sudrutlatpp.s sveikatos 53c. 
Vaistas nuo Papauto......
Gyd. nuo Grippo ....
.gįaitku apsaogotojas............. 
Muilais del Plauku ............... 
Mjjtelpu nuo

’BtoŽesVia IsatĘaį........ ........
Kinder Balsanaew..................... 
Bobrisue LsssaL........ .  .....

Kraujo vairioiss.......... .......... 
N ervu Romintoj as... 
Ėgsema arba odos uždegime 

pas alk is.........
PleiBteris tKasiitavolo., 
f'ainada Plaukams................. ...
G y d. auo skaudėjimo Aiwse... 
U-yduoies nuo Siemens............ 
Vengriškas Taisytojas Uau« 
;akėtu V*istsw.......t....35tj. ir 
A.kines Dulkeles....... . ............... 25c.
Dyd, nuo uždegimo Dantų arba

'■ oelnai skausmo ir skarbutia SI. 25, 
Gyd. ano Parku ir Nfo2>a......,§O&s 
■.lyd. Disdjsrvines,...........
■■-Gd. rioc Pswlantitsgos Llijos

A.J.Keydoszitis gfB 
BANK EXCHANGE
202 Troy St;( Dayton, 0,
Jaigu norite siusti pinigus in Lietuva 
kad greit nueitu ir kad neprapultu, tai 
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti 
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano locnam name vertes 
$14,000ir esiu po kauezija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka 
dasižinoti prisiuskite 2o. stempa.

Atneszkite Savo Pinigus in Banka 
MERCHANTS BANKING TRUST CO. 
o tokiu budu stosites vienas isz jio prieteliu.

Mokes jumis procentą ant sudėtu pinigu, 
į Jumis prigialbes juso biznije.
i Prigialbes jumis pirkti namus.

Pagialbes jumis lengvu budu užmokėti 
skola aut namo-;

Bus jumis geriausias prietelis.
Banka žino kaip jumis pagialbsti.
Visada yra pasirengus jumis patarnauti 

visame.
Banka klerkai juso kalboje gal susikalbėti.
Banka reikalauja juso paezedžius.

Pittston Pa. — Lietuviu jau 
nu vyru draugija surengė poli 
tiszkas prakalbas 29 diena Spa 
lio. Prakalbos buvo surengtos 
kad visi Pittstoniecziai Lietu
vei risztusi in vienybe ir sutver 
tu tautos fundo komitetą.

Kalbėtoja iszajszkino apie 
ciciliku Seimą; pirmiause kai- 
^^^vm^^^J^i|ionas Ku^ii-

^^miodinejo 
B tvai P

—ji parodu kas atsitinka, jeJ 
tekėjus moteris meilinasi prh 
kito vyro. Ženoti 
veskite savo paezias, tegul jos 
isz teatro pasimokina, ne ka 
praktikoje turėtu mokyties. 
Ateikite abudu su paezia, kol 
da laikas juokties. . .

Visi rengkites in Teatrai 
Kurie norite pasirinkti geres
nei sėdynės, galite isz anksto 
tikietus nusipir 
Kazuno aptiekoje, ir pa 
“Sietyno” narius, 
bus Boczkaucku 
noy City, Pa,

Utarninke 10 
Nov. 1914 metu, 
valanda vakare. Inžanga 25c 
35c. ir 50c. Vaikams 10c.

A .
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