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METAS XXVI.

KAS GIRDĖT?
Popiežius Benediktas pasky

rė 21 diena Kovo, kaipo diena 
maldų del kritusiu kareiviu 
ant kares lauko. Taja diena 
bus iszstatytas Szv. Sakramen
tas visosia katalikiszkosia baž- 
nycziosia, idant geri kriksz- 
czioniai melstųsi ir praszytu 
Dievo ant greito užbaigimo ka 
res ir susimiletu ant pražuvu
siu.

Visokios partijos jau pasi
rengineja ant atejnancziu rin
kimu pavietavu ir miestiszku 
virszininku. Paviete Skulkino 
bus renkami kamisoriai, pro
kuratorius ir iždininkas. Kas 
kiszasi miestiszku virszininku 
bus renkami rodininkai, moks- 
lainiu direktorių, assesonai o 
kaip kur ir skvaj’eriai. Demo
kratai pastate visus savo kan
didatus ajriszines veisles — o 
jago kur inkisz koki Lietuvi 
ar Lenka, tai tik del to idant 
jiems prigialbetu iszrinkti ju
ju kandidatus. Mes Lietuvei, 
privalome, stoti už saviszkius 
ir juosius iszrinkti neteminda
mi ant prižadėjimu žaliųjų.

Laikraszcziuose skaitant apie 
kariautoju pasekmes, isz tikro 
sunku spėti kame teisybe. Žiū
rėk tame pat klausime kiek 
vien kariaujaneziu pusiu vis 
pasigire kad turi pasisekimus, 
o kad kuri susirėmimuose pra
laimi, to neprisipažysta ne ru- 
Hfepffe voki e c H "

su Turkija, po to tarp saves 
eme nei gaidžiai pesztis ir ap
tilo. Dabar ir Bulkanuose vėl 
netike blogos pagundos ker- 
czion sėdos.

Balkanai nerimuoja kad tal
kininkai slenka prie Konstan
tinopolio ir žada kilt su kardu.

Philadelphijoje amerikones 
sufragistes, valkiojasi in viso
kiu tautu kliubus ir ant susi
rinkimu praszo kad visi kliu- 
bai joms pritartu laimėt lygias 
su vyrais tiesas.

Gana szie ju reikalavimai 
apmaudingi, kada gi jos Ame 
rikoi ir dabar turi nemažas 
tiesas. Ant savo vyru skuns- 
tis, turi varantus dykai, dau
gume vietų, užima urėdus vy
ru, kelnes neszioja kaip ir vy
rai, vyru uždarbius paima sau 
tik kad ir vyrai mažai uždar 
bio turi. Na ir ko nori, kad 
dabar placzia role loszia?! Gal 
pageidauja kad nereiktu gata 
vot valgiai ir kad vaikus gim 
dytu ne moterys bet vyrai.

Zinutės isz Lietuvos
Kaunas.

“Novoja Vremia” pranesza, 
kad gubernatorius nubaudė 
3,000 rub. ir siunezia isz gu 
bernijos ribų Panevėžio gydy 
toja Antaszevskiuž davinejima 
sveikiems receptu, kad gavus 
spiritiniu gėrimu. Taipogi 
3,000 rub. pabaudos gavo Jose 
lis Lipszenas už spiritiniu geri

Gelbejimo nukentusiu nuo 
kares Fondai, netiktai pas lie
tuvius susidraskė, bet ir pas 
lenkus tas pats yra.

Dabar susitvėrė komisija 
Bufaliui auku rinkimo tarp 
lenku tik Bafaliuje kurie pa
tys žada nusiųst aukas ten, kur 
reiks.

Didžioje organizacijoje len
ku Związke, iszkilo szturmai 
toki pat, kaip buvo anuomet 
Susivienijime Lietuviu Ame

Cenzorius vyriau sis daboto
jas organizacijos senas sąnarys 
p. Antanas Karabasz isz Pitts- 
burgo isz savo vietos be laiko 
rezignavo, regis vien delei isz- 
kilusiu organizacijoje ergeliu.

Tarp lenku iszkilo klausi
mai kad ten socijalistai surin
kę aukas gelbėjimui ojczyznos 
neiszduoda jokiu rokundu kur 
pinigai dinge.

Mes senei kalbėjom, kad su 
atėjimu pavasario, ateis nepra- 
szyta in Europa vieszne su dal 
giu giltinez (cholera). Pavasa' 
ris da nepraszvito o giltine sa
vo dalgi skambint Lenkijos 
tarp sieniuose jau pradėjo.

Pirmiausei užklėstė Lenki- 
joi vakaruose badas, toliaus 
apsireiszkusi pletojas epidemi
ja-

Tas yra patsai ir su Lietuva 
ypatingai Suvalkija, nes nuo 
Nemuno upes link pietų iki 
Vislai upei armotu užimąs, kar 
du žvangirnas viską nuszlave. 
Milijonas žmonių laukia smer- 
ties nuo bado.

Daugume vietų riokso kū
nai negyvėliu neužkasti; kad 
kaip reik užkasti, yra varomi 
valscziomis likusi namie už
kąst negyvėlius.

Nevienoje vietoje juodi var
nai akis atlekia kapoja kritu
sioms kovoje žmonėms,

Europoje žmonių likimas 
kibą neapraszomas.

N etike, visur blogos pagun
dos sėdi tarp galingesniu ker- 
ežioje.

Europa liepsnoja, Meksikos 
revoliucijos liga nejszgydoma.

Balkanuose, nesenei- viesz- 
patysteles sunku turėjo tanaiu

ISZ AMERIKOS
Padovanos $5000 už pagimdy

mą kvadrueziu.
Redding, Cal. — Mrs. C. O. 

McKnight, kuri ana kart pa
gimdė ketvertą vaiku in laika 
dvieju valandų ir yra motyna 
deviniu vaiku, bus apdovanota 
už padidinimą gyventoju del 
Californijos ateito. Senatas ir 
rodininkai nutarė idant Mc- 
Knightienei užmokėt isz ran 
daviszkos kasos 5000 doleriu 
ant iszauginimo vaiku.
Pavojinga zobova “indijonu”,

Hazleton, Pa. — Jonas Pit- 
keviežius, 13 metu senumo isz 
West Hazleton, likos perszau- 
tu per szirdi ir ant vietos už- 
musztas per savo dranga Juo
zą Zabraucki, 14 metu senu
mo, su revolveriu, kada bovi- 
nosi indijonais. Zabrauckis pa 
pildės žudinsta, pabėgo isz na 
mu ir vakare jin surado tvar
te. Velionis Pitkevicziukas bu 
vo spaviedni nedelioje isz ryto 
o po piet likos nuszautu.
Iszsižades savo turto ir priyms 

kuningysta.
Paterson, N. J. —- Mauricas 

E Finn, buvusis prokurato 
rius steite Kalifornijoi, inžen- 
ge in seminarije Szv. Bonaven 
turo ir mokinsis ant katalikisz 
ko kuningo. Savo milžiniszka 
turtą iždalins terp gyminiu ar
ba užraszis ant klosztoriaus. 
Finn turi 35 metus senumo ir

ma.
Bravoras žydu szkaloje.

Vilniuje susekta du slaptu 
bravoru, kuriu vienas žydu 
szkaloje. Degtine vare isz poli 
turos szkalos vyresnysis.

Vilkaviszkis.
Suvalkų gubernatorius Vilka 
viszkio burmistru paskyrė lie 
tuvi-katalika A. Matulevicziu.

Vilnius.
Atidengta slavu nelaisviu 

globojimo draugijos skyrius. 
Dalyvavo 120 žmonių, kuriu 
tarpe 40 lietuviu. Lietuviai isz 
rodineje, kad draugijai reikia 
paimti glohon ir lietuviai ne- 
laisviai. Kalbėjo advokatai 
Janulaitis ir Bulota. Valdybon 
neiszrinkta ne vieno lietuvio.

Luksziai.
(Naumiesczio apskr.) Sausio 

11 diena pas mus buvo vai 
seziaus sueiga. Nutarta, kad ne 
tik dabar, bet ir po karo nebu 
tu jokiu svaiginaneziu gėrimu 
miestelyje. Daug kalbėta apie 
keliu taisymą, ypacz svarstyta 
pasiūlymas valdžios tiltams me 
žiu.

Trumpi Telegramai.
§ Rymas.— Drebejime že

mes Jan. 13, pagal randavisz- 
ka apskaitima, pražuvo 29,978 
ypatų.

§ Petrogradas. — Mieste 
randasi 170 ligoniu serganeziu 
ant raupu.

§ Scranton, Pa.— Ona Jusz 
kevieziute, 20 metu senumo 
tarnaite likos aresztavota už 
užsmaugima savo naujei gymu 
šio kudykio.

§ London.— James Becke- 
ris turi zuiki kuris turi du 
sparnelius ant pecziu.

In mokėtojus Taksu.
Susirinkimai uTax Payers 

Association” isz Mahanoy City 
Pa. atsibus kožna Ketverge 
vakara 7:30 valanda žemai Ar
mory saleje. Visi tie kuriame 
apeina szitas dalykas yra už- 
praszyti atsilankyti. ( j *i) 

Chas. Deibert Pres.
Attest J. Prosser Sek.

tus su atsiženklinimu

Už papildytas geradejistes 
aplaike $1.500.

MASKOLEI ATMUSZTI NUO TAURAGĖS
Su pavasariu Maskolei pradės karsztai užklupinet nuo Nemuno 

lig Galicijai

kad Arturas Jolmsonas, 10 me 
tu senumo vaikas, buvo paklus 
nūs ir iszpildindavo iszpildi- 
mus Gertrūdos Cardienes, 60 
metu senumo — skalbikes, at- 
neszdamas jiai valgi ir nunesz 
davo skalbimus del žmonių, 
aplaike 1500 doleriu po josios 
mireziai. Senuke-paliko del sa
vo broliu ir seserų tik po vie
na doleri, nes apie senuke vi
sai nesirūpino už josios gyvas- 
tęs. Vaikinelis rado Cardienia 
negyva ir pranesze apie tai po-

Klapcziukas užsidega prie 
altoriaus.

Shamokin, Pa. — Laike mi- 
sziu Szv. Stanislovo, lenku 
bažnyczioje, užsidegė kamža 
Jono Goržo, klapcziuko tarnau 
jenezio prie misziu. Vaikynelis 
likos baisei apdegintu o priek 
tam ir keli vyrai kurie nuple- 
szinejo deganezia kamža nuo 
jojo-

Užmusze tęva manydamas buk 
tai vagis.

Glendale, W. Va. — Many
damas buk tai vagis insigauna 
per Įauga in narna, Fredas 
English nuszove savo tęva 50 
metu senumo. Sūnūs paszauke 
palicijanta, sakydamas kad nu 
szove vagi, bet kada dirstelėjo 
jam ant veido, pažino savo 
klaida ir net apalpo. Sudas 
jin paleido.

SUVIENIJA PLOTA DA VIS PLIEKIA DARDANELLIU IR NAIKINA TURKISZKAS FORTECAS.

Anglikai nuskandino vokiszka laiva.
London. — Prie Chiliszko pakraszczio, tris angliszki lai

vai užklupo ant vokiszko laivo Dresdeno ir po penkių minutu 
musztynes nuskandino Dresdena. In nelaisve paėmė apie du 
szimtus vokiecziu.

Berlinas.—Maskolei likos atspirtais no Tauragės, Kauno 
gubernijoi, arti Tilžės, arti rubežiaus. Czionais atsibuvo gana 
dydeli muszei ant užėmimo kalnelio Lorettos.

Maskolei pasirengineja su atėjimu pavasario užklupti ant 
vokiecziu ant 600 miliu frunto nuo Nemuno lig Dniestro upes 
ir jau turi viską parengia gerai užduoti prūseliams per 
pludras.

Drutviete Przemyslas, Galicijoi, negales ilgai iszsilaikyt, 
nes tenais vieszpatauje dydelis badas o k (derasmaugė baisei 
kareivius.

Žmogus szaudo, Dievas kulkas nesja.
Ypres. — Yra tai senas priežodis kuris iszsipilde tebyreje 

kareje. Sztai vokiecziai Įeidinėjo smarku ugni ant geležkelio 
stoties Yprese, norėdami iszveržt savo piktumą ant stovinezio 
tenais trūkio. Vietoje paymti ant cieliaus truki, szuviai patai
kė in kalėjimą, kuriame radosi asztuoni szimtai vokiszku ne 
laisvių. Vokiszki szuvei sugriovė visa kalėjimą, kuriame visi 
vokiszki nelaisvei pražuvo.

Baisus padėjimas Hamburgo.
Parizius. — Tūlas Dunczikas, gyvenantis per 20 metu 

Hamburge pribuvo in Paužiu ir kalba apie baisu padėjimą ta 
me mieste. Kalba jisai, buk visos <szakos vertelgystes ne tik 
paežiam Hamburge bet ir visoi Vokieti j oi yra apmirė isz prie
žasties stokos darbininku, nes visi randasi po ginklu. Maisto 
jau visai kaip nesiranda o isz kituf nepribuna. Lig sziam lai
kui Hamburgas turi bledes ant milijonu franku.

Baisus kasztai vedimo kares.
Berlynas. — Dr. Karolius Helffeerich, ministeris ciesorisz 

ko skarbo, apgarsino, buk kasztai kares isznesza del kariau- 
jeneziu sklypu 1,500,000,000 markiu ($375,000,000) ant nedė
lios.

Per pirmus asztuonis menesius kares anglikams kasztavo 
9,000,000,000 markiu ($2,250,0001000) o Prancūzams ir Mas
koliams suvirszum 18 bilijonu markiu arba 4,500,7)00,000 do 
leriu.

Italije užkirto kelia Austrijai.
Rymas. — Italije paliovė siunsti piningus per telegrafa 

in Austrije o teipgi sulaikė savo trukius gabenti visokius tavo 
rus in austrijokiszka rubežiu. Priežasties to yra, buk Austrije 
nesutiko ant pareikalavimo Italijos idant apsaugotu josios ru
bežiu nuo užpuoliku. Isz to visko pasirodo, buk kare terp 
tuju viszpatyscziu yra neiszsisaugojama.

ISZ LIETUVISZKU 
KAIMELU

SHENANDOAH, PA
Szendien bus rodomi euro- 

piszki paveikslai per p. Ra- 
cziuna.

— Sta. Dovidaitis apskun
dė Girardvilles palicijanta už 
neteisinga suaresztavojima ir 
paemyma keliu szimtu doleriu 
nuo jojo kada p. Dovidaitis 
buvo apsirge’.

— Vagis insigavo in kroma 
C. Vitkaucko paymdami $5 ir 
visokio tavoro.

Gilberton Pa. — Senas gy
ventojas Ždanaitis, kuris per 
gyveno Amerike apie 40 metu 
atsisveikino su szia pasaule. Jo 
jo duktė ana meta likos suva
žinėta per truki Mahanojui ar
ti Redingo stoties.

Ant Pardavimo.
Puikus biznavas namas po 

No. 308-310 W. Center St. Ma 
hanoy City,Pa. Talpinasi jame 
salunas ir sztoras. Ant kito 
galo loto prie Water ulyezios 
randasi puikus trijų florų na
mai aut dvieju familiju, nese- 
nei pastatyti. Szita vieta yra 
viena isz geriausiu visam mies
te. Locnininkas ketina apleisti 
miestą todėl parduos už neper 
brangia preke. Atsiszaukite ka 
greieziausia po No. 310 W. 
Centre St. Mahanoy City, Pa.

( W o))

Užmusztuju, sužeistųjų ir prapuolusiuju be žinios kareiviu 
sanraszas.

Suvalkų gub. Szatas Kazys. Veržbickas Pranys, Žukaus
kas Juozas, Aiszeviczius Petras, Valia Antanas, Dubatinskas 
Juozas, Simanaviczius VI., Jokubaviczius Jur., Potrebavicziua 
B., Polis Karolius, Stambureviczius.
Kauno gub. Makauskas V., Baliutaviczius St, Vilcziauskas J. 
Rimkus Ant. Andruszkeviczius, Vitkeviczius Andranaviczius, 
Ramutas, Sinkeviczius,“ Jukneviezius J., Rinkeviczius, 
Dragūnas A., Abarauskas Ą., Ramanauskas J., Anaczinskas 
J., Bukis Jonas, Mackeviczius J.^Matiukas B., Dambrauskas 
J., Gabulis A., Jermalaviczius K, Juszka Juoz., Buženas A., 
Szvaris Ant., Sakalauskas A., Matulionis St., Stukas Jon., 
Janczis Pel., Ruskis Jonas., Užkuranosis A., Savickas Pr., 
Smolenskas A., Alekna St., SzineiHs Mat., Leonaviczius V., 
Kartonas M., Kon d rq h vi e ?iyĮs V ,*-Gri gu s J., Augustinis J., 
Krikszcziunas P., Laurinavicziiis J., 
Balna Juoz.

Vilniaus gub., Jaczkeyiczius P., Žibaila Juoz., Kibickas 
Nik., Laukis^Mik., Megutis Jurgis., Kuczinskas J., Muroszka 
J , Czerniauskas J. MakarevicziusM., Czerniauskas Pr., Apa- 
naseviezius A , Kalėda Bron., Szuiti<kaa J., Lukaseviezius V, 
Siu akis Petras.

Indomus susitikimas. A \
Kare dilna indomiu —baisiu ir gražiu -Axtsitikimu. Sztai 

kad ir szits, paimtas isz “U. R.”.
Tamsi naktis. Vejas ir pusnis... Asztrus sniegas musza 

veidan. Miszke aors pirsztu akin durk — nieko nematyti.
Joja rusu draugunas. Ūmai priesz save iazgirsta t arklio 

žingsnius. 7
— Nu sustok! Kas joja?!
— Saviszkisz!
Prijojo vienas prie kito.
— Ar neturi paperoso ?—kreipėsi “saviszkis” in draguna.
—Yra, bet degtuku neturiu!
— Degtuku yra pas mane!
Žibterejo degtukas ir apszviete... vokieczio... kaska.
Vokietys griebėsi už kardo.
Dragūnas urnai iszsitrauke revolveriu.
—Palauk, brolau, taip negražu! Tu norėjai rūkyti, tai 
ir parūkykime!
Ir taip, vienas turėdamas rankoje karda o kitas revolveri,

rūke.
Parūkė, prieszininkai nutarė gražumu atsirkirti.
Bet vos tik dragūnas pajojejo dvideszimtin žingsniu, jin 

pasivijo vokietys be kardo, ir pasidavė.
Vokietys pasirodė Vilniaus gyventojas. Iszbadejes jis nu

tarė pasiduoti nelaisvėn. Vokietys buvo nusiunstas žvalgystes 
reikalu, paskui turėjo palikti miszke arklin, persiredyti ramiu 
gy ventoju ir iszsznipineti vienos raiteliu divizijos sztaba.

sau

Laurinavi ežius B.,

Inkerman Pa. — Diena 12 
Kovo apie devinta valanda va
kare, pakylo dydele ugnis ant 
Market uliczios, name kuria
me laike saliuna Pranas Szims 
konis. Teipgi apdege da tris 
namai, katrie buvo prieszais 
saliuna. Tamosziuno, Barszczio 
ir Stolino. Kad nebutu pribu- 
via in pagialba ugnagesiai isz 
Pittstono, tai gal visas Inker- 
monas butu sudegias. Jau lai’ 
kas idant musu miesteli j e ras
tųsi ugnagesiai bet miestiszka 
valdže mažai apie tai rūpinasi.

— Darbai apie Inkermona 
ir aplinkineja labai vargingai 
e j na. Pennsilvanijos kasiklos 
dirba jau nuo senei tik po 4 
dienas o L. V. per dvi praeju 
sės nedelias iždirbo ketures 
dienas.

Žmonelei kurie uže labai, 
kada darbai ėjosi, nepamislino 
apie blogus laikus, nekurie 
jau sako kad neturi ka valgyt. 
— Inkermono Vaikas.



KAF^SZKOS MISLYS

Suraskyte du lekiotojus, kurie prigialbsti savo draugui 
metitie bombas ant vokiecziu.

Isztikema pati karaliaus
Arba kaip tai yra gera pati pasi- 

szvens ant visko del meiles 
savo vyro.

Turtingas kuningaiksztis, 
iszkeliaudamas in tolima kelio 
ne, tare in savo tris dukteres:

— Milemos mano dukriu- 
kes gal ne greitai vela pasima- 
tisime... Ka-gi norėtumėt 
idant jum atvežcziau isz savo 
keliones.

Viena isz juju geide idant te 
vas atvežtu puiku szniura per 
lu, antra puiku žiedą su dei
mantu, o jauniausia, jojo nu- 
miletina, mėtėsi jiam ant kak
lo szaukdama:

— Mano mieliausias teveli,, 
asz nieko daugiau nuo tavęs ne 
noriu kaip tiktai giedojenti 
pauksztuka su auksineis spar- 
neleis ir kojelėm.

Tėvas prižadėjo iszpi’dint 
prižadejima duota del dukte
rų: atbuvinejo kelione per vi
sa meta, atlankinejo visokius 
sklipus, nupirko deimantą ir 
iteJgsnes giedojanczio pauksz

J au šugrįžinėjo namon, susi' 
rupines tuom labiau jog nieko 
del savo milemiausios dukriu- 
kes nieko neatvežaj o kėlės ve- 
de jiam per tankia ir sena gir- 
ria, terp kuriuos paregėjo vi
duryje puiku palociu, priesz 
jin stovėjo didelis aržuolas su 
auksineis lapais, o ant jojo tu
pėjo auksinis pauk-ztukas 
cziulbedamas puikei.

Nusidžiaugęs kunigaiksztis 
paszauke ant savo tarno ir lie
pė jiems sugaut paukszteli; 
bet vos vienas isz ju prisiarti
no prie medžio, pakilo baisus 
levas su auksineis plaukais, 
gulintis spakainas ant žoles, ir 
suriko teip baisei jog net la
pai nog aržuolo nukrito o 
pauksztukas pakilo auksztai 
in debesų s.

Sudrėbėjo tarnai, kunin
gaiksztis atsiire adgalios persi
gandęs, o levas teip in jin pra
kalbėjo žmogiszkum balsu už
sirūstinęs:

— Kas norėjo man auksini 
pauksztuka pavogt, turi nu
mirt.

Ir iszsižiojo baisei, rodinda- 
mas milžiniszkus dantis.

— Nežinojau jog tas pauksz 
tis prigulėjo prie tavęs — pa
szauke nusiminęs kuningaiksz
tis—paukszczei lekioję po svie 
ta ir niekeno ne yra locnaste, 
bet jago man atyduosi, užmo
kėsiu tau gerai, kiek tik pats 
norėsi.

— Aukso tavo nenoriu — 
atsake levas su puikumu, o už 
tavo nedora apsiejima turi pra 
pult, arba jago prislėgsi jog 
po sugrižimui namon, atyduo
si man ta, ka sutiksi ant slenka 
ežio savo namo. O tokiam lai
ke galiu tau pado van ot pauksz 
tuka.

Kuningaiksztis labai nubu
do, ba atėjo jiam ant mislies, 
jog jojo jauniause duktė, buvo 
papratus pirmutine iszbegt isz 
namu idant savo tęva pasvei
kint, kada namon sugriždavo. 
Nes isz antros szalies, mislis 
apie baise smerte, nepavelino 
spirtis ilgiau, o kada vienas isz 
jojo tarnu pradėjo jiam pasa
kot, jog gal pirmutiniu ant jo
jo tikimo gal jojo szuo ižbegt 
arba kitokia koks sutvėrimas,

davėsi prisikalbet ir prižadėjo 
levui, ka jisai norėjo.

Tame laike pauksztis ausi 
leido žemin ir atsitūpė ant ku- 
ningaikszczio peties ir gervalei 
davėsi pasiimt.

Kuningaiksztis skubino su 
sugrižimu namon su muszan- 
ežia szirdže, o kada paregėjo 
savo jauniause duktė began- 
ežia prieszais jin su verksmu 
pradėjo jaja prispaudinet prie 
szirdies ir bueziuot, negalėda
mas nukenst regėjimo linksmy 
bes josios su kuria pagriebė 
giedanti pauksztuka.

— Ko-gi teip rūpiniesi ma
no milemas teveli? —Paklausė 
ant galo nusistebėjus jojo asz- 
aromis.— Gilukningai sugrįžai 
isz tolimos keliones ir vietoje 
džiaugtis isz to su mumis, tai 
tu susirupinias, rodos tave pa
tiko didele nelaime.

— Negalėjo mane patikt di 
desne — atsake kuningaiksztis 
tave mano milimiausia dukriu 
ke pažadėjau ant suedimo del 
levo, idant savo gyvaste gel
bet.

Ir apsakė jai visa atsitikima 
kas atsitiko su levu, kur sura 
do pauksztuka. Mergaite isz- 
"klausė su akyvumū tevof 
tam apsikabino ant kaklo ir 
pradėjo bueziuot.

— Gerai padarei mano teve 
Ii—paszauke linksmai —ka-gi 
padarieziau, varginga sierateli 
be tavęs? Levo suvisai nebi
jau, apiprasu jin, pamatisi, ir 
iszpraszisu jog pavėlins man 
sugrižt pas savo milema teveli.

Kuningaiksztis norėjo jaja 
pasilikt pas save, ir nedalaikit 
duoto žodžio levui, norints tu
rėtu pražūt, bet mergaite ne
norėjo ant to sutikt, tvirtinda
ma jog duoto žodžio negalėjo 
sulaužit ii turi kaneeznai da- 
laikit, norint ir turėtu gyvas- 
ežia užmokėt.

Ant rytojaus iszsirenge mer 
gaite in kelione. Vienas isz 
isztikimu tarnu jei parode ke
lia, o kada paregėjo szimtmeti 
ni aržuola su auksineis lapais, 
sugrižo namon, idant nebūtie 
ludintojum baisaus regėjimo 
smerties milemos panaites.

Levas, paregejas kunin- 
gaikszcziute, pasveikino jaja 
szirdingai ir nuvede in puikius 
pakajus, kur stovėjo stalas už 
dengtas. Stovėjo ant jojo ska 
nūs valgei auksiniuose ir sida 
briniuose induose, o tarnavo 
jei dvileka tarnu, o levas sede 
jo szale jos ir paliepineja ka tu 
rejo daryt. Po pabaigtai beie- 
dai nuvede jaja in miegstuba 
kur prasze idant sau pasilsėtu. 
Pats tuojaus prasiszalino, nes 
kada naktis užėjo, o, atėjo pas 
jaja žmogiszkam pavidale ir 
pasakė mergaitei, jog yra kara 
lium, užkeiktu per garsinga ra 
ganiu ir igi sziolei saule svie- 
cze, turi devet levo kaili, o nak 
ties laike, terp tamsybes, žmo
gum gali būtie.

Mergaite labai nudžiugo ka 
da dažinojo apie tai,ba nelai 
mingas karaliunas labai jai pa 
tiko. Ne poilgam likos pareng 
ta puiki veseile, o sveczei isz 
siskirste kožnas in save, jauna 
pora pastanavijo per diena mie 
got o nakties laike gyvent terp 
saves kaip visi žmonis.

Ir buvo jiems linksma. Vie 
na diena levas tare in savo pa 
ežia:

, — Ryto svodba tavo viriau
sios sesers, o jago nori atlan

kit savo teveli ir būtie ant ve 
veilos, tai mano levai tave ryto 
nuvež pas tęva.

Jauna karaliene sutiko ant 
to noringaj, vyras nuvede jaja 
igi rubežiaus savo vieszpatistos 
po tam sugrižo namon; jieje 
užvažiavo priesz narna savo te 
vo auksinioje karietoje, trauk 
ta per keturis levus.

Didelis buvo nusistebėjimas 
visu ir džiaugsmas tėvo, kada 
jauniausia duktė apsakinėjo 
apie save.
Visi mislino, jog-pražuvo sene1 
naguose levo, per ka senas ku 
nmgaiksztis net pažilavo isz ru 
pesezio, o matidamas jaja da 
bar, negalėjo invales prisižiu- 
ret ir klausit josios balso.

Po veseilei liepe tėvas pas 
sveikint savo žentą o didelis 
pulkas pažinstamu draugavo 
jai igi rubežiaus, kur pats le 
vas jia pasitiko.

In koki laika po tam vela Ii
kos prisiūnsta užpraszimas'ant"pasalrik“man, kur yra m#io 
veseilos antros sesers; nes kara 
lien e tare in vyra:
. Nevažiuosiu pati, nenoriu at 

siskirt su tavim, važiuosim abu 
du.

— Tai yra negalimu, daigtu, 
mano milema paeziule: žinai 
gerai jog tik tamsumoje pašto 
ju žmogum, o jago tada pultu 
ant manes norints mažiausia 
szviesa saules, tuojaus pasiver 
sez in karveli ir per septinius 
metus turecziau lekiot po svie 
ta drauge su kitais karveleis.

— Nebijok, mano bran 
ginusias: stengsiuosiu tave teip 
no szviesos apserget, jog ne 
puls ant tavęs; o pamislink tik 
kaip man bus linksma su ta 
vim po tuom paežiu stogu!

Ant galo levas pristojo ant 
praszimo paezios; paėmė su sa 
vim sūneli, kuris ne senei jiem 
buvo užgimęs ir nuvažiavo pas 
tėvus karalienes kurie, ant no 
ro savo dukters, liepe užmu- 
rnit vienam pakajuje visus lan 
gus. Dienos laike buvo terp j u 
ju pavidale karaliaus žvėrių.

Trecze/diena pribuvimui jau 
nos poros in palociu, atsibuvo 
puike veseili. Sveczei važiavo 
in bėzniczia su žibintiem ir

meile josios szirdije kuri jei 
dadavinejo pajiegu ir kantry
bes.

Teip, jau neužilgio! Tiek 
laiko, tiek vargo, tuojaus vis 
kas pasibaigs, tik maža valau 
dele...

Sztai neparegejo priesz save 
ane laszeli kraujo ane plunkė 
uos ir stojo persigandus. * Pa 
žiurėjo in virszu nes ne mate 
karvelio: nemate jojo debesinio 
se ane girrioje ane ant auksztu 
kalnu; kur -gi galėjo pasidėt, 
kur iszniko jei isz akiu mile
mas josios vyras?

Aszaros uždengė jei akis, 
nes ka aszaros gali prigialbs 
tet. Aplinkui nieko ne ma 
tyt, tik saulute szviete ant me 
lino dangaus.

Isztrauke ranka auksine sau 
lute ir graudingai paszauke:

— Saulute, saulute, ka 
szvieti teip auksztai ir visa že
me su savo auksine ake matai

mino, ą užmuritam ruime rado 
si skilute maža szviesele puolė 
ant užkeikto karaliaus o nelai 
mingas akimirksnije pavirto 
in karveli.

Kada karaliene sugrižo su 
svodbom namon pirmiausia in 
bego in ruimą, kur radosi jo
sios vyras, idant jiji suspaust 
ir apsakyt apie viską, nes in 
vieta savo vyro paregėjo karve 
Ii, kuris teip in jaja prakalbę 
j°;

— Stojosi, ka buvau tike 
jas; per septinis metus turėsiu 
szitam pavidale dabar lekiot 
po svietą nes kas septini žings 
nei, nuteisiu plunksna ir lasza 
kraujo, o jagu ejsi pas tuos 
ženklus, galėsi mane ižgialbet 
po septiniu metu.

Iszgirdus tai karaliene, bai 
sei apsiverke, nes tuojaus nusz 
luoste aszaras ba karvelis tuo 
jaus iszleke ir reikėjo tuojaus 
paskui jin ejt jieszkot pėdu, 
idant pataisit kalte per savo 
lengvatikista ir iszgialbet savo 
milema vyra. Bego neapsidai 
ridama niekur ne žiūrėdama 
in aukszta, nes žiuredam aky 
vai baltos plunksneles ir laszo 
raudono kraujo, kurie nupuo 
line jo ant žemes kas septini 
žingsniai.

Ir teip bego visus metus, ne 
mislindama suvis apie nieką, 
kone suvis neatsilsedama ne 
trupuezio, o maitinosi tuom ka 
prie kelio rasdavo, ne verkda 
ma idant nepagadintu akiu ir 
ne pamestu pėdu savo milemo. 
Nuplisze czeverikai jau senei 
no kojų nupuolė kojos apdras 
kitos ir sukruvintos no erszke 
ežiu karaliszkos szlebes jau se 
nei supliszo, o plaukus dulkes 
apibarste, saule apdegino bal 
ta veidą josios, • nes jiji nejau 
te skausmo, ane nuvargimo ne 
sisarmatino savo skuduru, ku 
riuose iszrode kaip arsziause 
ubage: nesigraudino savo pui 
kūmo ir jaunistos tiktai bego 
priesz save su baime idant ne 
pamest pėdu, kuriuose turėjo 
visa nodieja atradymo savo vy 
ro.

Jau septintas metas kone 
bajiegos vargszes su kožna die 
na mažinosi, bet nemažinosi

baltas karvelis! Ar silsisi ant 
aukszto kalno ar kur dingo 
vandenije, jog negaliu jojo 
pareget? Pasakik man, saulu 
temano, saulute auksine!

Saulute apsidairė po visa 
svietą, bet niekur negalėjo pa 
temint balto karvelio ir su nu 
lindimu atsake karalaitei.

— Ne, niekur negaliu jio 
matyt, niekur ne randu jojo; 
ne yra jo vandenije ne ant kai 
nu, ne ira jojo debesiuose. 
Szkada man tavęs, mano var 
ginga motere sztai paimk no 
manes szita auksini obuoli ir 
pamislink apie manė, kada bu 
ei bėdoj e.

Apsiverke karaliene grau- 
džei, nes aszaros nieko nepa- 
gialbes, ir atsigrįžo pas menuli 
kuris užszviete ant dangaus ir 
paszauke;

— Menuželi mano sidabri 
ni, menuželi milimiauses, susi 
milk ant manes vargingos, pa 
žiūrėk girriuose, laukuose ir 
pasakik man ar ne matei balto, 
karvelio mano!

Sidabrinis menuželis temin 
gai apžvelgė visas girriąs ir 
laukusjbet negalėjo patemint 
balto kalvelio niekur ir m$iu- 
dėš atb^Rev*'*^’—< *^5^

— Szkada man tavęs, var
ginga motere, nes ne yra tavo 
karvelio ne girriuose ne lau
kuose jieszkok kur kitur. Pa
imk no manes szita kiauszineli 
sidabrini, atsimink sau apie 
jin, kada busi bedoje.

Varginga karaliene užlaužė 
rankas ir graudžei apsiverke^ 
bet aszaros nieko nepagialbs 
ti. Nuszluoste akis ir su pra- 
szimu užklausė žieminio vėjo: 
Galingas vejiau, kuriuo vi 
si sutvėrimai bijo, kuris per 
visa žeme leki, pasakik man 
ar ne matei mano balto karve
lio!

W»i.win.<i.'IIĮ.>ll| 1,11,1 ,irWn.Rii..yi ni,»i ii ■■įįiiiiiįmimįlĮfaiĮI'll 
la, o vyras tavo gales ingalet 
savo neprieteliu. Toliau s ne 
apsidairyk suvisai sėsk tuo 
jaus su savo vyru ant baltos 
gulbes kuris plauke ant Rau 
donų mariu, o jisai ant savo 
pecziu davesz igi kraszto. Ožio 
nais turi no manes auksini rie 
szuta neužmirszk apie jin, ka 
da gulbei ne teks pajiegu, 
mesk jin tuojaus in mares, o 
isz gilumos mariu iszaugs di 
delis rieszutinis medys ant ku 
rio visi sau. pasilsėsiu Kitaip 
gulbe negalėtu jus prineszt 
prie kraszto.

Iszgirdus tai, nelaiminga ka 
raliene padekavojo geram 
vėjui po tam pradėjo bėgt kiek 
tik turėjo pajiegu prie Raudo 
nuju mariu.

Isz tolo mate muszancziu 
sius Ieva Su smaku ir žales le 
lijeles. Temin gai perrokAvo de 
szimts o vienuolikta nuskinus 
su drebanežiom rankom uždą 
ve ypa per nugara smako. Tuo 
jaus levas ir smakas stojosi 
žmogiszkam pavidale nes in 
vieta musztis toliau, karaliene 
ragana pagriebė karalių ir se 

dus ant baltos gulbes, nuplau 
ke ant mariu ir neužilgio 
nyko karalienei isz akiu.

(Toliaus bus.)

isz

I iii   m . .......................y—1

Vagis priesz sudžia.
— Isztikro, ponas sudže jau

man ta pro va nusibodo. Asz kikie man, isz ko stato namus? 
arkli pavogiau in puse adynos, 
o prova tęsęsi per ciela diena.

A-'

Mokslaineje. -
Profesoris:— Juoztfk! pa?a

TARADAIKA.
Isztikro vyrai, 
Darote negerai,

Jus turbut tais bobas mylite, 
Jago tik apie jiais raszote.

. Po teisybei bobos daugiau
sia funiu padaro, 

Ko ne pats kipszas neiszdaro, 
Ba biedni vyrai per dien dir 

ba, 
Tai neyra bumeriuot kada.

KUR __BUNA?
Mano brolei An’anas ir Pulnta 

Maglauskai, ir pus-sesere Morta Pil 
vel'iite visi paeina isz Suvalkų gub., 
Seinų pav., Kudrenu gmino, Cimanu 
kaimo, jie pats ar kas kitas, praszau 
duot žine ant adreso. (-pg 0$)

Ona Magiau kiute
1917 S. 10% St. Springfied III.

Mano brolis Antanas Lazauskas 
atvažiavo pas mane isz Lietuvos, jau 
vienas metas kaip mane piliko, tur 
but gyvena Albany N Y. Jis pats ar 
kas kitas, praszau duot žine ant ad 
reso.

— Ne, ■ atsake vejas, ne 
maeziau jojo niekur, nes szka 
da man tavęs ir paklausiu 
apie jin savo broliu, veju isz 
kitu szaliu svieto, gal jieje ka 
apie jin žinos.

Ir užputę baisei, o ant tojo 
balso subėgo vejei pietinis, va 
karinis, sziaurinis pas jin ir 
pradėjo pasveikint szoki, per 
ka pasidarė baisi viesulą ant 
svieto.

Žieminis vejas apmalszino 
savo jaunesnius brolius ir pak 
lause juju ar ne mate lekiojen 
ti po svietą balto karvelio^

Vakarinis ir sziaurinis vejas 
ne mate niekur balto karvelio 
nes pietinis kuris buvo isz jiu 
visu meilingiausias, prakalbę 
jo tyku balsu:

— Mielas mano broli, ma. 
cziau balta karveli, leke priesz 
mane toli net ant Raudonųjų 
mariu, o kad jau pere j o eepti 
ni metai užkeikimo, per tai sto 
josi vela tevum ir dabar tame 
laike pradėjo baisi musztine 
su milžiniszku smaku, kuris 
mėtėsi ant jojo, o tas smakas- 
tai yra užkeikta karaliene ra 
gana, kuri nori padaryt jin sa 
vo nevalninku.

— Ar girdejei? • tarė žiemi 
nis vejas in karaliene.- Dabar 
duosiu tau da rodą: skubink 
tuoj aus prie kraszto Raudonu 
j u mariu: tenai ant kfSSŽte par 
regesi žales lelijėles iszaugan 
tęs isz piesku. Paruokuok ge 
rai nuskink vienuolikta ir 
kirsk su jaja smaka ant nuga 
ro, o tada abudu kariaujanti 
atgaus savo žmogiszka pazida

A Lazauskas.
Ave Torrington Conn, 
brolis Eronm^s Szimkus

27 P«rk
Mano

paeina isz Kauno gub , Raseinu pav., 
Eržvilko WbKstee, Sarofmiszkiu kai 
mo, 14 metu kaip Amerike, pirmiau 
gyveno St, Louis, Ill. dabar nežinau 
kur. Jis pats ar kas kitas, praszau 
duot žine ant adreso.
.. _■_________ S?.'___ c

— Nuėjo viena motere 
pirkt szepa del drabužiu, o ka 
da kupczius, pradėjo rodit vi 
l >kias szepas, motere paklausė:

— Ar ponas neturi tokios 
szepos, kad jojia galėtu laikais 
vyras pasislėpt.

- Vaikas— Isz plitu, kalkių... 
irkarczemu.

Pro— Kaip tai isz karele
■ ' mu!

W-— Min,o tėvelis kalbėjo 
ana diena, jog Kranaitis pasta 
te narna isz karezemos;

Daktaras.— B .1 c žavimasis 
tai yra keakentis daigtae.

Jaunas vyras: — O teip — ba 
gali žmogų apipaczaot..

negerai,
Nes neapsileidže ir vyrai,
Szitai Masacziužes Steite,

Vienam fabrike,
Daugelis Lietuviu darba turi,

Nes kas isz to, kad bosas 
Lietuvius nužiūri?

Ne viena ant vagystes nutvėrė, 
Ir nuo darbo pavarė.

Vagia, ka nutvert gali, 
Nikeli, misingi ir vari

Isz drataunes daug nesziojo,

Box 215 Moon Run Pa.
Mano pažinsi mas Kazimieras Ver 

kutis pirmiaus gyveno Thonas W. 
Va. du mė*ai adgalios. Paeina ii z 
Kauno gub.YSzauliu pav. Vibzniu 
para. ma:gu kaimo. Tegul atsiszau- 
kia ant adreso,

Antanas Kinczinae.
1100 Broad St. Ashland, Pa,

Mano brolis Jus inas Antanaitis pa 
eina isz Kauno gub., Panevėžio pav,- 
Pompianu para., Smilgialu kaimo, 5 
metai kaip Amerike, pirmiau gyveno 
Manchester N. H. dabar nežinau kur 
Turiu svarbu reikalą, praszau atsi- 
szaukt ant adreso,

P. Antanaitis.
1305 S. 36ih St. Philadelphia Pa.

Mano brolis Jurgis Baranauckas 
paeina isz Suvalkų gub., Seinų pav., 
Slabados gmino, Seireju para., Man- 
kunelio kaimo, apie 20 metu gyveno 
Shenandoah, Pa. Praszau atsiszaukt 
ant adreso,

Jonas Baranauckas.
203 McClure St., Homestead, Pa.

Mano draugas Vincas Kanoaviczius 
paeina isz Suvalkų gub . Seinų pav., 
Kudrenu gmino, Liszkavos para., Ki
biau kaimo, 2 metai kaip Amerike. 
Turiu svarbu reikalą, jis pats er kss 
kitas, praszau duot žine ant adreso.

K. Kaupinis
427% Spring St. Union City Conn.

Mikas Zujus paeina isz Suvalkų 
gub,, Mariampoles pav., Balberiszkio 
gmino, Skiptiszkiu kaimo. Jis pats 
ar kas kitas, praszau duot žine ant 
adreso.

Box 74
S. Patalavicz.

Minersville Pa.

DAINOS
W SURINKTOS ISZ LIETUVOS

Yra tai riakiaas gražia Balneliu.
* 78 pas. @z9 eal. dyd. Preke 25c.

W.D.Beezkews&i-Ce., SaBasey City, Pa

aILietųviškp Knygy Krautuvė, j
Mylėtojai gerų kningų, norinti 

išlavinti savo protą ir išsimokinti 
anglišką kalbą, kviečiami pirktie 
Knygas iš mano krautuves. Čia 
gaunama visokios lietuviškos 
knygos, taipgi angliškos ir lenkiš
kos ant užsakymo. Scenos mylė
toją rateliai imdami kompletus, 
s. v. gauna papiginta kaina. Krau
tuve adara kas vakaras.

Iš kitų miestų atsišaukusiems, 
pasiunčiu katalogą dykai. Adre.:

M. J DAMIJONAITIS
CHICAGO. ILL.S01 West 33-rd St

Vienas net 60 svaru nugle 
Bet nebaga nutvėrė, 

Tai 20 doleriu užmokėt ne-

Ir da menesi uždarytas sėdėjo. 
Kaip gyvuli pasodino, 

Su malasu maityno.
Virszininkas fabriko pas ku- 

nyga nuėjo,
Ir kunygui grąžei kalbėjo: 

Jog geri darbininkai Lietuvei, 
Tiktai dydeli vagei, 

Per juosius szapas susztapavo, 
Nes kitokios rodos negavo, 
Paredka dabar toki padare, 

Visus nuo darbo pavarė,
Dabar po karczemas visi vai

Prie doru žmonių kabinasi. 
Kaip dabar piningu neturi, 
Tai kožnam in akis žiuri.

Kad užfundytu, 
Ar koki nikeli duotu.

Tegul, tegul, Lietuvei to su- 
a _s i graibys, 

TTog'Tie^tikTsz fLibriku, nes ir 
isz Ameriko varys.

O jago girtnokliaut nepasi
liaus,

Tai dydžiausio vargo susi
lauks;

Ba girtuoklyste kad ir do 
riause vaikyna,

Ant niek pavereze ir paga- 
dyna.

# *

ALL NATIONS DEP-OSIT BANK
- LAIVAKORCZIU SKYRUS- *

P. V. GBIFCUNAS IR KOMUNŲ
• oy i 2-tb. & rufgcp M ., v 8 ;.-<į. ?- 5

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Kištu visjiku 
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie 
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loenose b« 
iriuose kuriu verte iszneaa apie $150,000.00,

Priimti Piningus ant paczedumo ir tndku 4 
Prooenta, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto 
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes aa 
visu geriausiu Laivu. Užlaieo Notarijialns ir ve 
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K, 
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, karksi padąre 
^iovernastis ir visokius Dokumentus
n Heromis Rnlsęiov

KARE — PREKES SUMUSZTOS — KARE. VISKAS UZ $5.95

Kur tas buvo? nesakysiu, 
Del visu negarsysiu, 

San arei draugyste nutarė, 
Ir teip padare:

Kad kryžių ant stalo pastatyt, 
Ir visus sąnarius prisiekdyt.

Visi ant to tiko,
Tiktai du mandralei pasiliko, 
Mat, prie szunbroliu prigulėjo, 

Tai ne križiaus, ne prisiegt 
nenorėjo.

Kaip tik križeli atnesze, 
Tai tuodu kipszus per duris 

-isznesze;
O gal juosia kipszas sėdėjo, 
Jog ant križelio žiūrėt neno

rėjo.
Kaip kiti tikrina, jog net 

plaukai ju pasistojo, 
Kaip križius ant stalo stojo.

O vyreli baisei iszrode, 
Kaip križius pasirodė.

Tai mat, kaip križiaus nusi
gando,

O kas bus smerties valando?
Dusze iszleis, 

Ir nuo baimes surileis!
*

viena pecze Skulkine, 
mergyna pribuvo,

Tai kaip vyrai ganda gavo, 
Pradėjo apie stuba stirinet, 

Ir per langus žiūrėt.
Turėjo duris uždaryt,

Ir užrakyt.
Noje,

Ar ne szunije?
Mergyna patalpino pas kitus, 

Savo kaimynus;
Ant ko tai iszžiuri, 

Jago sarmatos neturi?

In

ramu m
į apdaryta. Kastos noriurtim 
į mes apmokame. PKEKff T1F fa

KABm? CITY

MIL

Musu trotis, tai juso laimėjimas, Piningu nereikalatjame. Mokėkit kada daigius atsiimat jaigu 
jums patiks. Per daug turim geru tavoru. Iszduodam tuksian.czius doleriu 
dovanoms supažindimui žmonių su musu tavoraiš. Bet t k per apnbuota 
laika mes duosime szita dailiai iszraszyta auksuota laikrodėli, moteriszka 
arba vyriszka, su gerais viduriais ir ant geru akmenų už $5:95, ir visus 
skutimosi prietaisus, isz 4 dalyku, o teipgi lenciugelius, žiedus, fontanine 
plunksna, deže Havanos cigaru ir ant 7-niu szuviu nikeliuota revolveri— 
Dykai, pilnai gvarantuota. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. 
Specialia pasiulijimas: Pakol tavoru yra, Atsiuskit szita apgarsinima 
ir savo adresa, o mes nusiusime visus 10 daiktu pasižiūrėjimui ir iszbandy- 
mui. Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso leszas. Užsa
kyk sziandien, o suezedinsi piningu.
EXCELSIOR WATCH CO. Dept. 993 CHICAGO, ILL

UNION NATIONAL BANK
| MAHANOY CITY, PA.
| CAPITOL STOCK $125,000. SURPLUS IP. PROFITS $390,000.
a Suv. Valet Randas turi musu banke sudėtu piningu,

Mokame antra prooenta ant sudėtu pinigu. Prooenta pridedam 
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant

S ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus 
L turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

Į HARRISON BALL, Presidentas. 9-ad. ryte lig S popiet
f F. J. NOONAN, Vice-Presidentaa. ~ Subatoinia 9 lig 1'4-nd.
I W. H. KOHLER, Karleriue.

Tikru 21 Akmeniu Ziegorelis tik CK
Puikus 21 akmeniu viduriu ir puikei 

auksuotas su paveikiais, uždaromas, vidutinio 
didumo, tinkamas ypacz tarnautojams geležkelio 
ir reikalaujantkms giaro, stipraus, atšakanezio 
ziegorelio. Gvarantitas 20m. Suprask szia teisybe 
ežia nėra vien pamėgdžiojimas bet tiki as daigtas. 
Kožna dalis yra paženklinta dideloms literoms 
auksuotomis 21 akmuo. Sztoruoce praszo no $35 
lig $100 ir daugiaus už laik?odeli su 21 akmeniu. 
Pirk szita ziegoreli tie sog no mus, netikėk musu 
žodžiu bet pats spręsk. Iszsiusim jumis szi ziego- 
reli per expresa C. O. D. už $6 95 su prisakimu 
expresmonui kad tau pavelytu apžiūrėti pirma
ziegoreli priesz mokėjimą pininga ir jagu nepatiks __
sugražink mumis musu kasztais. Mes rizikuojame, mes apmokame express: Klob. ms ir 
agentams du deme 6 ziegorelus už preke 5 žirgt relu, Siuskite titsog isz szito apgaasinimo 
Chicago Watch Co., 503 Singer Bldg. State St. CHICAGO. Szitss ziegorelis niekad da nebuvo 
parduotas už szia pigia preke, nei krautuvėms nei po viena.

G raž i Dovana
DEL LABO VISUOMENES 
Knyga sveikatos bei naujausio 
mokslo išradimai ir ką reikia daryti ap- 
sirgus, taip pat kaip ir kur išsigydyti, 
lygiai .knygoj “Daktaras” parodo, 
kaip nuo visokių nelaimių bei ligų apsi
saugoti .

7//zz, .
TOJE KNYGOJE "DAKTARAS” gražiai pa

mokina, kaip vyrus, taip ir moteris, kas būtinai 
reikalinga žinoti, visiems, kaip jauniems, taip ir 
seniems, ženotiems ir neženotiems,

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra la
bai žingeidus. Ta knyga kiekvienam yra labai 
naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik nori būti 
sveik as ir laimingai gyventi.

. ŠITA KNYGA "DAKTARAS” aprašo visokių 
iigų vardus, kaip jos prasideda, kaip apsireiškia, 
kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur galima 
išsigydyti.

TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų pa
slaptybes bei ligas ir taip pat apie moteris telpa 
daug. •

ŠIOJ KNYGOJ "DAKTARAS” dikčiai aprašo, 
atidengiant daug paslapčių apie geriausius sma
gumus ženybinio gyvenimo ir taip-pat kaip ir 
kada geriausia yra apsivesti ir kaip............

KNYGA "DAKTARAS” yra paveikslais ilius- 
trauota, parodo ir giliausias kūno dalis, išaiški
na paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems,
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taip ir sergantiems. Tik perskaičius tų knygų 
patirsi, ko čia negalima parašyti.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijame 
skaityti apie nervų, kraujo, inkstų, romatizmo, 
odos, vidurių, nusilpnėjimo, brochitis ir lim pan- 
čias ligas: taip-pat apie moterų nesveikumus ir 
kitas visokias ligas, sėklos nubegimo ir t, t.

JEI SERGI, tai pirmiau ne kaip manai vartoti 
kokias nors liekarstas ar kreitis prie_ gydyto jo, 
reikia būtinai perskaityti knygą "DA KTARAS" 
Daug žmonių išgijo nuo rodos""DAKTARO".

YPATINGAI serganti, nusilpėję, sukliurę, pa
sigadinę per j aunystės klaidas ir varginam ^viso
kiomis, kaip paprastomis šviežiomis, teip užsei.ė- 
jusiomis ligomis, šitoje knygoje atrasite tikrą ro- 
dų. .

TODĖL, kad fa knyga del labo visuomenes iš
duota, tai kiekvienas apturės ją DOVA NA I, ku
ris tik atsių 10 c. stampomis prisiuntimui.

REIKALAUK DAR ŠIANDIEN, iškerpant ši
tų apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia Wieal Cliirie
1117 Walnut St. Philadelphia, P

PASARGA: Profesionališk: Daktarai Kliniko pasekmingai greit viso
kias ligas gydo.

B DEPOSIT NATIONAL BANK i
v Skyrius Laivakortiu ir Pinigu Siuntinio §
į SMMp^fe^SCor.E.Long Ave.f and Brady St., DU BOIS, PA. Q

Q Szita yra vienatine, Tautiszka poranadva kontrole Banka, su Kapitalu 
Q irPrieauga suvirsz $30 0,000.40 uždėta 1E 80 mete, talpinasi locnam 
X name ir yra geriausei intaisyta pagal uaujause systema, kuri priima 
v Pinigu per pacz*a ir moka treczia procentą. Teipgi siuneze Pinigus 
Q in visas dalis svieto pagal pigiausa kursą ir parduoda Laivakortes ant 
□ visu Linijų ir keliu pagal czienes kompanijų. Užlaiko Karceliarija 
2 Notarijaliszka po vadovyste Juozupo G. Bogden’o užtvirtinto per 
0 valdžia PennsyIvani jos Valstijos, kursai iszvildo visokus rejentaliszkus 
h darbus atsakaneziai. Visada raszykit kožnas savo locnam liežuvye, 
X gausit patarima-

o
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Niekad nematei tokius

USSA

SKAITYKITESAŪLta nenori

SKAITYK

Prikimszkite savo Pypke su

MINERS’ EXTRA
MZJtKLONG CUT TOBACCO

Žiūrėk Vincai!
Koki Czebatai!

. 638 Penn Avė 
B Pittsburgh, Pa

genus pirmiau -- - 
virszaus ar po žeme

.Moraliszka Kabala. 
Katra iszdeda žmogaus ateiti 

Preke — lOo.

Lietuvių 
Gydytojas

Tfre WILLIAM p* FR.YE

o jei ne. Ui pinigu

Ą ir visokias negales pat 
YSTES prašalinu i s8 diena? 
jog neturi tos pačios vyriško 

Jei teip, tai negaišuok

...Tikriauses Kabalas...
Arba atidengimas paslapcdu ateities 

—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldissku 

Persiszku, GraiSszku, Arabiszku ir 
Cigonissku Burtininku.

Preke — 10o<

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

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.Smth Al; Bhhuny City Pa,

Szitas senei žinomus tabakas kas-met daro kas 
kart dauginus prieteliu ir juos užganėdina.

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

RTJBINA SULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D.T.B, 

Preke — lOo

Ateina Petras pas Snukaiti® 
ne ir sake:

— Girdėjau, kad juso Ago 
ta tekes už vyro.

— Tai— gi tekes, nes ir Mą 
riukai butu laikas.

Dr. Koler garsinasi savo Sikra pravarde ir fui 
iavo paveikslu šiame laikraštyje. Dr. Koler yr 
jitnęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakt 
>avo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskut 
Xiais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buv 
igonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pr 
'atiškjst ligas vyrų ir moterų.

SIFILI išgydau vartodamas gyduolę 6o6, did? 
j išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeig 
tenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burno. 
jrba gerklgje, slinkimą plaukų, laužymą kauk 
ateik, o nžsivietrijimis kraujo sustos ir neatsikai 
>os tavyje. Nelauk, kol visai snblogsi ii kitu 
ižkrgsi savo Ittfa,

Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais b: 
šals, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPE! 
ir kt. išgydau j io dienų, 
sugrąžinu.

1 NUSILPNĘJIM. 
kančias iš SAUzAGl 
Ar jautiesi mažum, . „ 
spėkos, kaip pirmiau? . . ... __
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtu r. 
būti ’/yru.

STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka 
halo išgydau j si dieną ir tai be skaudėjimo.

HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą rydami 
- jo minutę be operacijos.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi 
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimą: 
ausišlapinimo (peršėjimas) ir desdtkai kitų ženkli 
<pie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išg/dav 
?avo sistema ant visados, 
Bfe^EUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga. 
BKcus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita' 
?dos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krauj< 
išgydau trumpam laika Ir ligoniui nereik per 
traukt savo darbo

)FISO VALANDOS: miG 9 (ryte ltd 8:30 x*tav-
S Negiliomis IK

&W9 Maesi f

Mainieriai kurie tik syki indejo koja 
in szitus garsingus guminius czebatua 
ar ozeverikus jau niekad negrįžta prie 
senu, juodu, ranko darbo apsiavimus. 
Jie dasižinojo kad szitie garsingi, 
nauji, naujo budo daryti Goodrich 
“HIPRESS” apsiavimai priduoda 
ilgesni nesziojima, drutesni, priduoda 
ilgesni nesziojima, drutesninegu bile 
koki kiti gumini czebatai arczeverikai 
Vanduo ne pereina, netrūksta, negali 
pasileisti, daryti isz vieno szmoto ka 
ip Goodrich gumini ratah Ovigadni 
szitie Goodric

sanvaite, po tam ir ant tolaus variuosite., 
Parsiduoda visur — Pirkite pakeli szendien

The American Tobacco Company

Goodrich
“IMPRESS” Rubber Footwear

Dealers — write the nearest 
Goodrich Service Station:

Boston New York Detroit
Chicago Minneapolis

Kansas City Seattle
Akron

Vagonia.
— Man rodos kad asz 

kur macziau.. . .
Ir man teip rodos.
— Ar laikais ne Parižuja?
— Ir man teip rodos.
— Ar ponas senei

Parižuje3
— Niekados.
— Ir asz niekadas ne buvau

MINERS1 EXTRA tabaka o turėsite užganadinanti rūkymą. MINERS’ EXTRA 
tabakas yra naudojamas visur; dirbtuvėse, kasiklose, ant lauko ir t. t., kur tik 
vyrai nori turėti smagu, saldu, kvepanti užganėdinanti rūkymą.

Rūkydami MINERS’ EXTRA tabakas yra toks tabakas ka galima rūkyti 
arba kramtyti per isztisa diena su visiszku užganedinima.

■P

czebatai ir ozeverikai padaryti idant 
tiktu ant kojų.
Kožnas mainieria kuris nori turėti 
tikrus guminius czebatusarczeverikua 
dabar turės tokius ozebatus kurie yra 
padaryti Ilgei kaip Goodrich gumini 
ratai. Niekad nebusite užganėdinti 
su kitokias czebatais kada tik syki 
pamatysite szitus Goodrich ‘Hipress” 
Raszykite szendien o aplaikyeiti 
kataloga su prekeis.
Klauskite savo sztorninko apie 
Goodrich “HIPRESS” apsiavimus 
su raudonu virszu.

atvežtas in uosta, o jo kapito
nas ir savininkai būva patrau 
kiami in tam tikra “juriu ties 
ma,” kuris iszrisza klausymą, 
ar tokia kotrabanda buvo tik
ra kontrabanda, ar ne. Laivo 
savininkai turi teise parodyti 
ir pertikrinti teisme, kad laivo 
tavorai nebuvo kontrabanda, 
nes jie nebuvo vežami prie 
szui. Jeigu teismas atranda pa 
siteisinima geru, tai jis laiva 
paleidžia, jeigu ne—tai jis lai
va aresztuoja, o tavorus užgrie 
bia. Tokios yra tarptautisz- 
kos teises.

Bet, kaip jau augszcziaus 
pasakyta, Prinz Eitel nieko pa 
naszaus nepadare. Ažuot imti 
neutraliszka laiva in teismą
■įwg^.3A,- v.innniH -y- 
padaryt, nes jis negale j oplv~ 
siekti jokio Vokietijos uosto), 
jis tiesiop amerikoniszka laiva 
su kviecziais nuskandino, pirm 
(|o nukeles nuo jo jūreivius ir 
kapitoną.

Sulyg tarptautiszku tiesu, 
toks pasielgimas yra lygus ple 
sziko užpuolimui. Tarptautisz 
kos tiesos vadina tokius užpuo 
likus piratais, t. y. juriu “raz 
baininkais”.

Atvykus Prinzui Eiteliui in 
Amerikos uosta, dabar ir isz 
kilo szitas klausymas Ameri 
koi; Ka Amerikos valdžia turi 
su juom daryti? Amerika, be 
abejones, turėtu teise jin už 
griebti, o jo kapitoną ir jūrei
vius atiduoti kariszkan teis
man, kaipo piratus.

Galima neabejot, kad Ame 
rika to nedarys, nes ji nenori 
lysti europines kares sukurin. 
Amerikos valdžia, be abejones 
pasius Vokietijai protestą 
priesz tokia “razbaininkyste” 
ir pareikalaus iszaiszkinimo, o 
sykiu ir piniginio atliginimo 
už sunaikintus kvieczius, Vo
kietija, be abejones, atsipra- 
szys ir paaiszkins, kad ji nein- 
galiojo Prinzo Eitelio kapito
no panasziai elgtis ir apsiims 
atlyginti už padaryta skriau
da. Tuomi gal szitas atsitiki
mas ir užsibaigti.

ranku, besislapstydamas tai 
kitam uoste.

Pagalios, vienok, jin sucziu- 
po angliszkas skraiduolis Ame 
rikos pakraszezuose ir Prinz 
Eitelis, negalėdamas stoti nely 
gian muszin, vejamas anglisz- 
ko skraiduolio, insuko New 
port News uosta.

Iki sziolei tikrai nežinota 
apie szio skraiduolio darbe
lius, bet dabar pasirodė, kad 
tarp kitu laivu, jis nuskandi
no ir viena amerikoniszka lai
va vardu William P. Frye.

Tokiu budu Amerikai pir
mu sykiu ir tiesioginiu budu 
prisiėjo susitikti su kariszku 
klausymu. Sakoma, kad Prinz 
Eitelio kapitonas liepes nus
kandinti amerikoniszka laiva 
todėl, kad tasai vėžės kontra
banda. Pasirodo kad laivas 
Frye veže kvieczius, kurie 
skaitosi kontrabanda tik prie 
tos .iszlygos, jeigu kviecziai 
pristatomi prieszo kariumenei. 
Absoliutiszka, t. y. pilna kon
trabanda, kad pavyzdžiui gink 
lūs ir'amuuicija, prieszas turi 
pilna tiesa ar užgriebti, ar pas 
kandinti, bet tokios iszlygines 
kantrabandos, kaip kviecziai 
ir maistas abelnai, kariszkas 
laivas neturi teises skandinti. 
Sulyg priimtųjų tarptautiszku 
tiesu, toks laivas privalo būti

to Wilsono apie tai, -p į>ua 
pasielgta su Prinz '/to
dėl, kad jis nu skandini 
koniszka laiva, prezį^ag 
pranesze, jog bus tuojauLa 
dėtas nuodugnus szio da^c 
isztyrimas ir valdžia pasie^ 
taip, kaip isztyrimo pasekh 
parodys.

HIPRESS” gumini

The

Ana diena in Suv. Valstijų 
uosta Newport News, Va., sku 
biai inplauke aprūdijęs'ų* 4iap 
želes samanomis” kariszkas lai 
vas Tai buvo vokiecziu nage! r <T> 
binis skraiduolis Prinz Eite] 
Friedrich, kuris per szeszis 
menesius, kaip vilkas, vaikėsi 
paskui in vairinius ir prekinius 
prieszo laivus Atlantiko did ju 
riu. In plaukdamas in Ameri
kos uosta jis turėjo apie 300 
“belaisviu,” paimtu nuo invai- 
riu laivu, kuriuos jis nuskandi 
no. O per tuos szeszis mene
sius jis nuvarė dugnan 3 ang- 
liszkus, 3 francuziszkus ir po 
viena rusiszka ir amerikonisz 
ka prekini laiva.

Bet, anot patarles, “Nesziojo 
vilkas, nunesze ir vilką.” Tai 
gi ir Prinzo Eitelio karjera 
kuomet nors turėjo užbaigti, 
ypacz po to, kada angliszki 
laivai nuszlave ir nuo Atlan
tiko ir nuo Pacifiko didjuriu 
vokiszkus kariszkus laivus. Vo 
kiecziu kariszkoji jiega ant di 
djuriu pasibaigė nuo tuomet, 
kada anglu eskadra užklupo 
vokiszkaja eskadra ties Falk
land salomis, Pietinei Ameri
koj, ir nuleido beveik visus vo 
kiszkus laivus dugnan. Prinz 
JEilel vienok iki sziam laikui

Tu, kursai szias eilutrs .^i 
tai, esi panaszus hr viena isz 
tuodvieju mokiniu. Jei tu skai
tai geras knygas, nesirupiųda 
mas suprasti ir turėti naula, 
jei neatsižiuri in pamokinirius 
tu isz savo skaitymo jokos 
naudos neturėsi ir busi a 
szus in pirmąjį mokini, kjrs 
perskaitęs paraszaa pasijuke 
ir nuėjo toliau. Bet jei tu sįai 
tai knygas atsidėjęs, tu nuoat 
jose ran naudingu ir graw^>^ 
mokinimu, ir busi panas® 
antraji, kur supratęs paring 
paslaptį turėjo dvejopa nauju 
rado szimta auksiniu pinigiJr 
pasimokino, kad nereikio btii 
perdaug prisiriszusiu prie br 
tu, bet savo turtus reikia ge^g 
sunaudoti.

Ka tiktai skaitysi, visuomį 
rupinkies isz skaitymo nauė, 
turėti, paimdamas szirdin r į 
tus knygose pamokinimu*.

yra .ezisto Kentucky Burley, atsargiai pasenejas 
idant in gaut ta brangu saldu kvepanti rūkymą. Po 
tam ilgai pjaustytas idant tiktu prie pypkes ar kram
tymu.

‘APSZVIETA’ Moksliškai Istoriszka Knygs 

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

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

GauAama pirkt tik pas:
T. Aštrieji, 9OS. 2rt. St. Pblli,. h

25 MyA™ 14 GOLD FILLED AUKSO LAIKRODĖLIS $5.50 krodeliu staeziai pagal Fabrikos Preke, kad kuodąugiau 
šiai ju iszparduoti: tai Kas dabar pirks pas mus Laikrodėli, tai augszcziau patalpintus 2a puikius daiktus kožnas apturės prie Laikrodėlio Visai Dykai 
laip tai Importuotas at<?i;as Laikrodėlis (modelis), Harmonika, moteriszka Branzoleta, Veidrodėlis skuroj ap’aisytas su trimis kitais dalykais, Lenciūgėlis su Breloku, Kryželis su 
szvaizda vuszpaties Jėzaus, Branzuoleta su la’krodeliu (jaunuomenei), 32 kalibro Revolveris (Modelis), Plunksna fontanine, Pipke Britva, Diržas galandimui britvos, spilkute 
jaklary ziui, Sagucziai manketams, Žiedas, Peliukas. Taigi kas dabar iszkirps ta apgarsinima ir prisius su 25c , tam tuojaus iszsiusim laikrodėli ir 25 dovanais Visai Dykai.
<ada pri maut siuntini persitikrinsit ;og tas laikrodėlis yra tikrai 14K GOLD FILLED, GVARANTUOTAS ANT 20 METU su geriausiu pasauleja mechanizmu, o.tie 25 dovanu 

yra teipgi kuogeriausios ruszies, tai užmokėsit likusius $5.25 ir 35 c už persiuntimą, jeigu nepatiktu tai sugražisim jusu 35c, Turim priminti jog perkant laikrodėli nuo mus nei 
tiek ne rizikuojat, kadangi musu laikrodėliai yra GVARANTUOTI ANT 20 METU ir jaigu laikrodėlis pasigadintu tai mes pataisisim ar iszmainysim ant kito VISAI DYKAI 
sz Kanados užsakant visi piningai turi būti prisiunsti isz kalno MUSU FIRMA YRA KRIKSZCZION1SZKA, neturi nieko bendro su firmomis garsinaneziomis sziarre lai- 

taip lybiai ir su firma isz St. Louis, Mo; kuri visados seka musu apgarsinimus Taigi kas nori turėti gera vyriszka ar moteriszka laikrodėli su dovanoc tai tegul perka nuo;
NATIONAL COMMERCIAL COMPANY - 90 W. Broadway, Dept. L 117 - NEW YORK, N. Y.

B. F. Goodrich Co.
Factories: Akron, Ohio

Makers of Goodrich Tires and Everything that's Best in Rubber
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ilsėjosi pamate net y ežiomis gu 
linti netoliese akmeni, ant ku 
rio buvo paraszyta keli žodžiai 
bet raidžiu nelabai buvo žymu 
nes gyvuliai, eidami in szaliini 
gerti, buvo jas apnesze par 
vais.

Juodu pasisėmė vandens nu 
plovė akmeni ir perskaitė įzio 
ki parasza:
. — Czia yra uždaryta daįta 
ro Petro Garcijo dvasia. 5

Jaunesnysis mokinys, ktirs 
nemėgdavo protauti, vos tik j ta 
parasza perskaitė, tuoj pradėjo 
susiriezdarpafL juokties:
už pasakymai czia yiWrn’M®*y1 
ta dvasia... Dvasia uždarytą...

Asz norecziau žinoti koks be 
protis czia padėjo toki kvajla 
parasza...

Tai isztares, jisai pakilo ir 
nuėjo toliau. ' ,

Jo draugas buvo iszmintin 
gesnis. Jisai užsimąstė ir tire 
pats sau.

— Czia yra kokia nors pas 
laptis; asz norecziau ežia pasi 
likti' ligi tos paslapties neupi- 
nosių.

Taigi jisai atleido jaunesni 
ji savo drauga ir, nieko nelauk 
damas, atkasė savo peiliu apie 
akmeni žeme. Paskui akmeni 
pakele. Apaczioj e rado sziįsz 
nini maiszeli, kuri atidaręs ra 
do szimta auksiniu pinigu ir 
raszteli:

— Naudokis mano turtais 
tu, kurs ture j ei drąsos susekti 
paraszO paslapti.JRastus piiin 
gus geriaus už mane suvartok 
nes asz juos surinkau, o sunau 
doti nemokėjau.

Mokinys, džiaugdamasis to 
kiu radiniu, padėjo akmeni 
kaip buvo, ir linksmas su Jet 
ro Garcijo turiu nuėjo savo-ke 
liu. Jisai žinojo, kad tiejei iur 
tai- tai Garcijo dvasio, nes jMai 
,buvo prie tu turiu vis^^vo 
duszia juos mylėjo...

Kaip tik Prinz Eitel inplau
ke in Newport News uosta, 
uosto valdininkai inteike ka
pitonui paprasta praneszima, 
kad laivas turi iszplaukti isz 
uosto in 24 valandas, arba nu
siginkluoti ir pasilikti uoste 
iki kares pabaigai. Tokio pa
sielgimo reikalauja tarptautisz 
kos tiesos.

Jeigu karikszkas laivas už
plaukia in neutraliszka uosta 
ir yra tokiame padėjime, kad 
toliaus negali plaukti, jeigu 
jiam maisto ar anglies! stoka— 
tai tuomet jis gali pasiimti 
maisto ir anglies tiek, kiek rei 
kalinga priplaukimui iki ar 
cziausiam savo vieszpatijos uos 
tui ir turi būtinai iszplaukte 
— - Jpio-n maszi-
uOH, vUtc Kad Kiltis pagetiu, lai 
neutraliszka vieszpatija gali 
jam leisti padaryti reikalingas 
pataisas po savo inžinierių prie 
žiūra. Po to, jeigu j 
nusiginkluoti, jis būtinai turi 
isz uosto iszplaukti.

Apie visa tai Newport News 
uosto valdininkai pranesze ka
pitonui laivo Prinz Etelio. Ka 
pitonas pasakė, kad jis nors sa 
vo laivo maszinas pataisyti. Ka 
jis galutinai darys, kol kas dar 
nežinia.

Greicziausiai galima matyt, 
kad Prinz Eitel nusiginkluos 
ir pasiliks Amerikos uoste iki 
kares užsibaigimui. Jis vargiai 
taisysią savo maszinas ir plauks 
po to in jūres, nes angliszki 
skraiduoliai, kurie jin vijo, 
suksis apie Amerikos pakrasz 
ežius ir dabos, kad szis pauksz 
tis jiems neisztruktu. Anglijos 
laivai negali prisiartinti ąr- 
cziaus prie Amerikos kranto 
negu ant keliu myliu, nes 
pakraszcziai skaitosi terito 
rialiszkas vandenimis, taigi, 
sziame atsitikime, Amerikos 
vandenimis, bet galima neabe
joti apie tai, kad jie isztolo tu 
res gera aki ant Newport 
News uosto ir saugiai ji dabos 
kad sugriebti vokiszka laiva) 
jeigu tas mėgintu iszplaukti.

Kucmet užklausta preziden

Garcijo dvasia.
Du mokiniu ėjo draug isz 

Vallad,olido miestelio in Sala 
manka Iszpanijoje. Budimas 
pailsusiu ir isztroszkusiu juo 
du apsistojo pakeleje prie praa 
to vieno szaltinio.

A. — Na, kas girdėt?
B. — Gerai, suvis gerai— už 

^edu bizni.
Tai viruti turi piningu 

invk^a?
B.— Ne, neturiu nes turiu 

praktika kupcziszka. Radau 
pusininką su piningais, tai už 
meto jis isimoka kupezistos, o 
asz turesu piningus.

Atėjo randos.
— Žmogau, ka czion pas jus 

isz kailo lupa?
— Kas tau lupa! tai gaspa 

doris atėjo atimt randą už na 
ma...

K

Prašik su "RAUDONU VIRŠŲ

Ask for the " RED TOR



W. RYNK1EWICZ
RIVATISZK ABANKA ANT SUDEJIMOTINIGU5 PO FRIZŪRA RANDOS

IB ARIELKA

Rumatizmas

ir $1.90

DIREKTOREI

DAINOS

SKAITYK

PHONE DROVER 7800

Valandos

PUIKUS LIETUV1SZKAS KOTELIS

CENTRAL HOTEL

.Moraliazka Kabala. 
Katra iszdeda žmogaus ateiti 

Preke — 10c.

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

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.Sastb A!; Mafeaaay Cššy Pa,

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elan & Sts. PlymeaduPao 

..SAVININKAS IR FABRIKANTAS, 

G arsiu Uetuviszku-Leiikiszliu Vslstih

MAHANOY CITY, SHENANDOAH, 
MOUNT CARMEL, LANDSFORD

— Kajero bravoras prade jc 
vela dirbti ramybes vandineli 
Visi susitaikė kanomalsziausia

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

FBAd.Richter & Co. 
74-80 Washington 
Street - New York.

Žodis in Moteres

Szendien žmonis rugoja ant 
blogu laiku. Ne szimtai tik 
tukstancžei randasi be darbo, 
ejna nuo vieno fabriko lig ki
tam melsdami bosu darbo. O 
bet randasi ir tokie, ka darbo 
nenori priymti.

— Jonas Sitkeviczius likos 
aresztavotu už sužeidimą savo 
kaiminkos Dovidaviczienes su 
kuria turėjo koki ten nesupra
timą už vaika. Geriausia nosių 
nekiszt in kitu veikalus ypa
tingai jago tėvai savo vaikus 
baudže.

...Tikriausia Burykla..
Sudėjo Cigonka iss Egipto 

RUBINĄ SULVA.
Perdėjo ant Lietuviszko D. T. B

Preke — lOo

W. TRASKAUSKAS 
...GRABORIUS...

Greenwich Street s 
s New York, N. Y. s

ma visokiu Szilumu atliekame kanogeriausia.
y^a: viena preke, tik vienokia preke ir tai už pigiau- 
0^0\pagal marketo. Muso tavorai yra gvarantyti,

...Tikriauses Kabalas... 
Arba atidengimas paslapcziu ateities 

—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiszku 

Persiszku, Graifiszku, Arabissku ir 
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

oram
Didele knyga api 1300 puriryr 
Visos 6 dalis drucsial ir plūkei 
apdaryta. Kmtuja nusJurtino 

( mes apmokame. PMO W S.4

m,

Saugokitės 
netikusiu pa
mėgdžiojimu 
ir visada rei
kalaukite tik
ros RICHTER’S 
Pain-FxneLkrio

Prisiusk 2c. marke o gausi Knygute 
apie Ruptura.

Dr. O’Malley Staff
Successors to Dr. A. O’Malley

158 South Washington Street 
Wilkes-Barre, Pa.

JWaF”Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
kalbama ir susiraszoma.

apsvaigintas nuėjo in darba. 
Darba turėjo labai atsakanti, 
kuris reikalavo dydeles atydos 

nupirks gales ir svuoas paran- Ur sargykes. Sztai būdamas ap 
davoti del gyvenimo. Atsiszau | svaigintas nuo gėrimu, per ne- 
kite po No. 512 W. Pine St.

(jG oi)

tai gali būti, idant žmogus be 
darbo, neturintis isz ko maity- 
tis, nepriymtu bile kokio dar 
bo”. Ant to primysiu czion 
viena atsitikima.

Buvo tai keli menesiai adga 
lios. Pas viena biznieri atejna

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

delphia 23 ant Moving Picture 
teatrelije; Gilbertone 24 — 25 
Baiso saleje; Mt.J>rmelije 27 
28 bažnytinėje saleje. Szena- 
dorije szi vakara.

— Panedelio vakara biednu 
ju name Skulkill Haven mire 
Malvina Szimoniene. Nabasz 
ninke sirgo apie 9 metus ant 
nuomirio ir isz tos ligos nebe- 

" '-pasveiko. Paliko czionais Ma- 
hanojiuje vyra Antana Szimo- 
ni ir motina kurie gyvena po 
No. 27 S. Seventh St. Laido 
tuves kūno atsibuvo Seredos

— Parsiduoda naminei daig 
tai geram padėjime. Locninin- 
kai iszvažiuoja isz miesto todėl 
parduos neperbrangei. Atsi- 
szaukt po. Jos. Busyla 16 D.

— 10 metu sūnelis ęaliunin- 
ko Rudžio, likos pervažiuotas 
per pelenu vežimą Utarninke| vėlės, už 
kuriam sulaužė koja augsz- 
cziau kelio. Likos nugabentas 
in ligonbute.

— Parsiduoda naminei daig 
tai. Parsiduos nebrangei. Kas 

stubas paran-

Į' Pinigus--Pinigus | 
g Jau galima siusti in Lietuva. 0

— Sztorninkas p. Garmus 
pargabeno labai gardžiu silkių 
tiesog isz Holandijos ir parda
vinės viena po penktuką, tris 
už 10c. ir 4 už 10c. Teipgi ap 
laike visokio tavoro del gave 
nos. Pirkite pas Garmų o bu
site užganėdinti, 536 W. Cen
tre St. (fg o/

— Draugyste S v. Kazimie- 
rio nutarė priimti naujus sąna
rius už pigu insiraszima, tiktai 
už viena doleri ir . tai tik per' 
tris menesius. Pavienius vyrus 
priims nog 15 lig 40 m. senu
mo o ženoczius lig 35 metu, 
yra tai giara proga insiraszyti 
ir kožnas privalo pasinaudoti. 
Susirinkimai atsibuna nedelioi 
kožno menesio po 12-tam.

('6

^^^istatau siuntėjui Pini- 
isz krajaus ant kurios 

§>yra paraszas paėmė  jaus ir tas 
| f yra pilnu, davadu jog pinigai 
f Z likos paimti. Per laiszka ar 

^fiAsabisžkai atsiszaukite pas:

apsižiurę įima inpuole terp ma- 
szinu ir likos baisei sužeistas.

Szendien vaikinelis guli Ii- 
gonbuteje su perlaužtu strė
nų, mergyna verke diena ir 
nakti, o tėvai kurie turėjo dy- 
dele pagialba nuo savo sune- 

j liaus, neaplaiko ne cento ir da 
inkliuvo in skola, o liūdintoje! 
pripažino, buk nelaimingas ra
dosi prie darbo apsvaigintas 
gėrimais.

Mieli saikelei:—
Paraižysiu joms tris pri- 

klodus isz tebyrio gyvenimo 
kokius isztirinejau ir pats gir
dėjau. Sztai pirmutinis yra to

® SURIKTOS ISZ LIETUVOS 
ii Yra tai rinkimas gražia Daiselta. 
B & 78 pas. 6z9 coL dyd. Prak« 25c.

W.D.Bscxfrewski-C'»., City, Fa

D. M. Grabam. Prezidentas. Leon Eckert, Vice Prezidentas 
D. F. Guinan, Sekretorius ir Kasierius.

An’anas Daniszeviczia, W. F. Rynkieviczia, Mikas Gavula, 
W. J. Miles, Thomas G, Hornsby, Jos. H. Garrahan

— Pono Racziuno europisz 
ki paveikslai buvo dydelei už 
ganadyti seredos vakara. Žino 
uiu prisirinko pilnutelia sale 
o apie 300 jau negalėjo su 
tilpti. Už tai p. Racziunas ro
dys vela paveikslus subatos va 
kapt. Neužmirszkite. apie tai.

šRAKANDU KRAUTIS • 
į® Didele daugybe naujausiose®

Rakandu, Pecziu visokio Y 
jį darbe? Karpetu ir Divonu viso- s 
^-kiu didumu, Klejonkiu,blekiniu g 
£_ir geležiniu indu ko pigiausia, © 

"o. 'Eid ųžganadinti darbo žmonių o 
įį rtkalus. f

' tsilankydami in mus didele krau- 
g L*<e' nusistebėsi te isz bargenu kuriuos g 
C ines suteikiame, atsilankykite pas mus O 
5 senus rakandus apmainome ant nauju. ® 

...Kalbame Lietuviszkai... g 
įPRENSKY BROLEI £ 
q Antros durys nog Paczto. § 
g -09 E. Centre St; Mahanoy City | "K O

— Praejta subatos vakara 
kokis tai ižgama Joną Kenedy 
sužagejo ant kalno Eva 
Rhoads, 7 metu mergaite. Ta- 
ji žveri uždare Pottsvilles ka
lėjime.

Jaigu sergate ant rumatiz- 
mo, skausmą peczuose, silpnu
mą szirdies, svaiguli galvoje, 
tai asz tikrai galiu jus nog to 
iszgydyti. Iszgydžiau daugybe 
žmonių kuriu daktarai negalė
jo iszgydyt. Raszykite tuojaus 
pas mane lietuviszka, prisiu

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

Visokiu Tulsziu Mainieram ir Staloriams
Masžinierijos 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, Szepetos ir 1.1. 
Lampos ir prietaisos Lampoms, visokio Acto, visokiu 
gatunko Vogos. Anglini ir Aliejini Peczia.

Namini Rakandos, Lovos, Springsai, Sienikai, Ledinos Szepos, 
\ kūdikiams Vežimukai.

Salu\įnkams prietaisos kaipo tai Eletrikines, Vandenines ir ranki- 
\bs Pompos, visokiu Paipu, Stiklu ir Stikleliu.

Visoki Rkimbiszka darba, tai yra: Blekinius darbus Stogus, 
inta^

Musu tikslas
šia pr

— Szv. Juozapo parapije 
aplaike nauja vargoniuka ypa- 
toje p. Kvedera isz Brooklyno. 
Badai yra geru muzikantu ir 
pažinsta savo profesije gerai. 
Vėliname prof. Kvederui ka- 
nogenausio pasivedimo Maha- 
nojui.

— Diena 22, 23 ir 24 Bocz- 
kausku saleje atsibus puikus 
perstatimai po vardu “Empire 
Comedy Company”. Kožna va 
kara perstatimai bus mainomi. 
Inžanga visiems tik 10c. Nesi- 
gailesit, jago atsilankysit.

— Szendien Szv. Juozapo, 
vėliname visiems ilgo pagyve
nimo ir gilukio.

— Redingo kasiklos dirbo 
tik tris dienas.

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, Plunksna taipgi visokiu nau
ju pavasariniu tavoriu gausite pirkti geriau negu kitur.

STI Ik a 133 W. Centre St.,W1©O® Hahanoy City, Pa.

tikslas yra: visada stengtis 
atlikti musu kostumtriu 
reikalus ka nuoattakan- 
cziausia, daryt ta Vska 
idant bankavi reikalai bu
tu jiems piiemni ir su 
nauda, o ju pinigai kad 
vit-ada butu užlaikomi 
atsargiausam bude.

Farmos! Farmos!
Yra jau pirkę ežia apie 300 

lietuviu Farmas. Yra beveik 
visiem lietuviam žinoma kad 
Mason paviete Fountain Mich, 
yra geriausios kvie ežiu dobilu 
ir bulviu žemes. Molis juodže
mis, ligios kaip stalas. Foun
tain žemes virszuje visos kitos 
žemes kokios tik randasi lie
tuviu apigardoj, asz turiu apė
męs ant iszpardavimo 93 pra
dirbtos ir iszdirbtos Farmos 
su trobom ir didžiauseis sodais 
ir 17,000 akieriu nedirbamos 
žemes nog $8.00 lig $20.00 už 
akiera. Fountain yra didžiau- 
sės Centralinis lietuviu mies
tas, jame. Randasi 18 sztoru, 
Banka, 2 mokiklos, 3 jevu 
magazinai perka visokius je- 
vus, yra kelios iszdirbistes Pro 
duktu ir materijolo, tik 4 mi- 
lios in katalikiszka bažnyczia, 
atvažiuokit pažiūrėti o asz su 
automobiliu pavežisiu aprodi- 
damas. Daug patogiu Farmu 
isz ko galėsit pasirinkti sau 
patinkama ūkia. Perkantiem 
žeme už geležinkelio tikieta 
sugražinam. Mapos ir žemiu 
apraszimai dykai. Raszyk tuo
jaus. (j».g oi)

J. A. Žemaitis.
.a.. .. '..F o u n tai n Mulatam

n- .......... NOTARIU8ZAS

233-235 West Centre Street

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABORIUS MAHANOY CITY, PA.

...Laidoja Kunus Numirusia...
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.

pinigą. X
Jaigu kas peika ta vora nog $5.00 ir vyrsziaus tai pristatysim 

dykai in namus 10 miliu tolumo.

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

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

Mano Privatiszka Banka yra’po didele kauc'ja ir’priežiura valdžios 
ir pinigiszkus reikalus galima pas mane be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujaneziu parūpinu. Didž ause Lietuviszka 
Agentūra pardavima Szipkorcziu ir siuntimo Pinigu in Visas Dalis 
Svieto greieziause ir pigiause. Visi tie kurie per mus siuntė apie 
tai gerai žino. Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali 
Lietuvoje kam pavesti. Del Draugyscziu pristatau puikes szarfas, 
juostas, kepures, karūnas, špilkas ir 1.1. Su kokiu nors reikalu kas 
link Szipkorcziu, Pinigus ir 1.1,, raszykite pas mane o aplaikysite 
teisinga atsakyma. Apsaugoju namus ir naminus daigtus nog ugnies.

Naujiausias iszradimas.
aigu turi dantų gėlimą; kornus 

ar kojų, tai gausi po 5c., gyduole. 
Jiru nepagelbetu bus sugražinti 
pigai. Teigpi iszsius placzes infor
ms jas nuo ko plaukai slenka ir plin
ka,Jeiskanu atsiradymas ir nupucz- 
kai veidai. Tukstancžei dekavoja 

ž dyka rodą. Raszyk tuojaus:
Gratis Specialists 9.

Busi06 Sta. W. Williamsburg 
s Brooklyn, N. Y.

Daug moterių paslapcziai kenezia 
su kantrumu per isztisas dienas nuo 
skaudėjimo peczuose, ir kitokius ne
smagumus paeinanezius nuo netvar
kų inkstu, bet nežino kas jiai kenkia.

Doan’s Kidney Pigulkos aplaike 
garbe nuo tukstaneziu moterių. Skai
tykite ka viena Mahanojaus motere 
sako :Į

Mrs. Mary Walters nuo 1128 E. 
Centre St. Mahanoy City, Pa. sako: 
“Užėmė mane diegliais pecziuose, 
užeidavo netikieti skausmai kad tu
rėjo mane inneszti ih stuba. Negalė
jau pristatyti vakariene ir negalėjau 
pastovėti. Girdėjau daug žmonių kai 
bant apie Doan’s Kidney pigulkas. 
Pirkau baksuka. Stebėtina kad greit 
man palengvino. Stojausi sveika 
trumpam laike. Pirkau szitas pigul
kas Timm’s aptiekoje ir visada jias 
garbinu. Nenorecziau kitokiu inkstu 
gyduolių naudoti.

Preke 50c. pas aptiekorius - Klaus 
kite Doans Kidney Pigulku. Foster 

Milburn Co. Props. Buffalo,N. Y.

RUPTURA i 
Yra iszgydoma per Chemiszko 
Elektro metodą. Be peilo, be 
operacijos. __

Dėkingumo paliudijimai nuo dėkingu žmonių.
Abneris Welshas sako:
kad po daugmetukentejimo inkiros rupntros 
jis visai buvo iszgydytas per Dr. O’ Malley 
ir dabar visai neneszioja raiszcziu nes jaa 
nėra reikalo, p.Welshas esą Superintendentu 
Jackson-Woodin Car Works, Berwick, Pa. 
ir jo žodis daug reiszkia kurie turi panaszius 
kentėjimus. Jis nebuvo atitrauktas nuo jo 
kasdieninio užsiėmimo, kuomet buvo gydo
mas, ūzskiriant ta laika, kada turėjo būti 
Dr. O’Malley o office kur buvo gydomas 
nauja metodą, nevartojant nei peilio, nei 
operacijos. Szimtai paliudijimn galima 
matyti office nuo iszgydytuju.

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

Nereikalauja raiszcziu kada jau 
iszgydytas.
Skaityk, ka sako iszgydyti pači lentai 
apie Dr. O’Malley’a. • ' ■'

Unijos Doku užveizdetojas
į Raubso Kasyklų, Luzerne, Pa.,šilko: 

Courtdale, Pa., Nov. 26, 1911.
i Brangus Dr.O’Malley:

Asz raszau Tamistai szi laiszka, kad 
pranesztiTamistai, kiekvienam Ruptura 
serganeziam; kadangi asz buvau bai- 

| sam padėjime, bet nuo Tamistos vaistu 
| likausi visiszkai iszgydytu. Asz duodu 
f pavelijimą pavartoti mano varda, kad 
| ir kiti ligoniai gali būti iszgydytais.

Ad. Kuttenberger, Box 131

Dabartės trecze paveizda, 
kaip tai musu mergaites ir mo 
tereles myli apkalbėti savo 
drauges nesuvaldydamos savo 
liežuvius.

Tūlam miestelije, gyvena 
jauna ir patogi mergyna, kuri 
nesenei pergulėjo lovoje po 
sunkei operacijei. Mergaite 
neturtinga, bet gana patogi ir 
visu jos turtu yra josios — ge-! 
ras vardas.

Sztai ižgirdau sekanezia kai 
ba terp jaunos moterėles ir 
mergynos:

— Ar žinai ka, toji Elli bu
tu gera mergaite, kad ne tas 
rakalis. . . .

— Kokis tai rakalis....?
— Juk žinai, tas ponaitis, 

kurdai gyvena ten.... ir pada
re jaja. . . . nepadora. . . .

rPAIN-EXPELLE®$ 
į Kg 

49% ALCOHOLt s 
IEMBICHTER&Co® 
Jk 2l5P»a»l$»r 
AnewyorkTh; §i^

Giara rodą del Mahanojaus 
skaitytoju.

gNETROTINKITE VILTIES.
jaigu esi plikas ir plaukai slenka 
fo galvos, tuksztančzei jau likos 
lydintais, gydimas dykai, adresas 
SFProfessos” Box 9, Station W

Brooklyn, N. Y.

Užpraszo juso paezedžius.
Mokes jums procentą ant sudėtu piningu ir duos 

rodą kur geriause juos in vesti.
Jaigu pirksita namus ar norite pradėt koki bizni 

tai szita Trust Co. banka visada yra pasirengus jumis 
prigialbsti savo kostumerams.

Teipgi užsiims būti jumis apiekunais del sieratu 
arba administratorium ant palikto turto.

Iszpyldys juso testamenta teip kaip jus paliksite.
Trust Kompanija yra visada atsargesne už ypata 

kaipo Trustee arba Exekutorius.
Ji niekad nenumirszta. Ji niekad nesikrausto.
Kapitolas ir Pavirszis yra tai bondsas ka gvaran- 

cija atsargumo. Ji yra po priežiūra Bankavos komi
sijos kuri peržiūri visas rokundas piningu palaikytu 
Trusto fonde.

Užsimokės jumis stoti depositorum szito banko 
ir aplaikyti ta geiuma Trust kompanijos.

Galite paezedžius prisiųsti per paczta.

Andrius Kairaitis/ 
1018 Oneida/^t.

Sham/kin, Pa.
Skaitykite ka sak/apie szita 

gyduoje.
Sirgai apie 5 metus ant ne

tvarkos pilve ir rumatizmo. 
Suvartojau viena bonka An
driaus Kąiraiczio gyduoles. 
Mane iszgyde ir dar esmių svei 
ka ir drūta. Dabar vėlinu vi
siems naudoti szita gyduole, 
Su guodone.

Verna Chapley, 
350 Winters Ave.

W. Hazleton, Pa.

— Bet isz kur tu dažinojai 
apie tai?

— Juk man apie tai kalbė
jo Katti.

Pradėjau asz isztirinet apie 
taja teisybe, ėjau nuo Katti 
pas Bessie, nuo Besses pas 
Franci, nuo Frances pas Viola 
nuo Violos pas Luci, nuo Lu
ces pas Meri ir 1.1.

Ant galo toji paskutine už
sispyrė buk ji apie Eile nieko 
nekalbėjo ir visko užsigynė.

O toji vargsze mergaite, 
apie kuria pasklydo tokis bai 
sus paskalas, gali, pasilikti ne 
laiminga ant viso gyvaeczio.

Ar gi už tokius dalikus ne
vertėtų pleszt diržus nuo pe
cziu kaip tai daridavo seno- 
viszkuosia laikuosia?

Dekavoniu už geradejiste.
Su musu teisingumu, užsiganedy 

na visi žmonies, jeigu plaukai slen
ka, pleiskanų yra niežėjimas, pucz- 
kai visoki, pusplike galva arba plika 
galva yra ant to pagelba. Jeigu gal
va nuplikus žvilga, jeigu gyvaplau
kiu yra tai galima ataugintie kad ir 
senyvam žmogui plaukus su musu 
naujausioms gyduolėms. Tai kam 
lauktie ilgai nereike ne dienos laukti 
bet raszik laiszka mumis^heužmirszk 
paduotie savo adreso-dabar dykai gy 
dymas. X

Prof. J^-M. Brundza Co.
Broadway & So. 8-th.

Brooklyn, N.Y.171 CI Szie Puikus
V Prezentai u:

Tai yra vis augfztcs Išliasos tavorai,ne pigus miszinys. Ne^^P^gT_ ‘̂:''eJn’;,as\P.atl<ahy^u f7^uos 
gvarantuotus tikrus aruerikoniszkus extra sunkiai auksu baigtus la^dGius, vidutinio vyriszko ar moterrszko 
didumo $15; tikras Automatuzkas Patronus išmetantis dubeltavd.^11?0 kalibro Revolveris $7.50; pur* 
ki Nepavojinga Brih a su setu 6 txtra peiliai ir pustymo rankena .•An_eje dežfeje $5;sunkiai auksu platuotas 
pats prisitaikantis Branyalietas $5; szilkinis laikrodžiui kirzenius pagiažinimu $1; Guziku mankietomsir 
kalnieriniu rpilku $l;Spijka kaklaraikszcziui 75c., ir auksine kietJIP° fountain Plunksna $1; viso $36.25. 
Tiktai pagalvok—visi šie prezentai bus pasiusti C.O.D. $6,95 (maM negu revolverio preke). Expresu ir 
justi patikrinimui. Adresas:
L A. YALE MERCHANDISE €0. 120^tMeSt.5 Chicago, Ill

p

Nesiranda Geresnio 
Pecziaus už Model 

“KEYSTgTOL, 
muoeia MahanojujeJ Suv^czum 
900 szitu Pecziu mieste. Kožna 
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 arba 
sugražiname pinigus.

GUIiNAN’S

<' Ofisas ir Gyveninio vieta

3249 So. Morgan St., Chicago, Ill

Merchants Banking Trust Co. Banka 
ISZ MAHANOY CITY, PA.

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 geriausiu gėrimu. Puikios ka 
dugines tikros rugines arielkos, mi
daus isz krokavo, visokiu vynu, szal 
to alausir visokiu kitokiu puikiu gėri
mu. Cigarai kvepenti net iszHavancs 
Užeikite o busite visame užganėdinti 
Milžiniszki stiklai. Kas syki užeint 
sugrįžta adgalios atsilankite,

UETUV1SZKAS ADVOKATAS

Baltrus S. Tankaus 
ATTORNEY, COUNSELLOR AND 
ADVOCATE OF UNITED STATES 
COURT'S.
Geriauses ir didžiausias sumas 

piningo iszl&imeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, g©U- 
žinkeluose, laivose ir t.L Ifezlaimsj 
provas kurios kiti advokatai atsako a? 
atmeta. Rodą duodu dykai.

Ądreaa vokite:

Be S. YANK A UP
IM tomu StrM

Newtok

jam paskolintu piningu. Biz- 
nieris nusistebėjo labai ir už 
klausė:

— Žmogeli, o ka tu padarei 
su savo piningais ka turėjai?

— Nagi iždaviau.. . .
— O gal pirkai lota ar na

mus?
— Kur tau, nepirkau. Teip 

po biskuti iszejo, tai ten tai 
szian, o ant galo nieko nepasi
liko. . . .

— O ar dirbi kur?
— Tame fabrike kur dirbau 

tai sustojo ant kokio laiko. 
Davinėjo man po teisybei ki
ta darba, bet asz už 15 dole
riu ant nedėlios nemislinau 
dirbti. . . .

Na, ar žinai ka— atsilie-

AJ.Keydoszius 
BANK EXCHANGE
202 Troy St; Dayton, 0.
Jaigu norite siusti pinų 
kad greit nueitu ir kad: 
siuskite per mane. Jaigu norite pirkti 
szipkorte tai pirkite nog manes o bu
site visame užganėdinti. Mano agent
ūra randasi mano loonam name vertes 
$14,000ir esiu po kauozija ir priežiūra 
Ohijos Valstijos. Norėdami apie ka 
dasižinoti prisluskiie 2o. stempa.

Kiekvienas Lietuvisskas 
teipgi privalo užlaikyti visada hum* 
puikias Lietuvisskas Gyduoles sav 
©storuose ant pardavimo, kad muši 
cautiecsei reikalaudami gaietu^nua. 
pirkti ir nereikalautu iazdueti 
piningus dovanai, kokiems nors apga 
vikams tose apielinkese. Sstorninks; 
rassykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduckyi* 
tnusu tyras Lietuvisskas Gyduol?.- 
surias mes gvaranluojams.

Egiutero No.l...................
Egiutero No.2.................. 
Zmijeeznik....,..... 25c., 59c.
Gumbo Laszai.....................
Messkos Mastis.....................
Trejsnka....... .
Linimentas vaikams........ 
Gyduoles nuo Kosulio.......
Liepiu Balsamas ........ 
Anty-Lskson del vaiku.... 
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25o«

’ ’ nuo Kirmėlių del suaugusiu dbe. 
Vanduo nuo Akiu...,........
U gnia traukia,.................... 
Skilvio Lassfii...... . ..........
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir 

Kruvinosios........ ...   5o.
‘Uicure’ arba gyd. Bumatyfcno $ 50. 
Gyd. del neraalimo Pilvo......... Cc. 
Milteliai apstabdymui Galvon

skaudėjimo......................... 19os 
Lsssai nuo Dantų....... . ...... ......,10c.
Mastis nuo gedimo ir prskaitsvim©

Kojų........ . ..............................25c,
Geležinis sudrutintojas sveikutes Sf'c 
Vaistas nuo Papauto 
Gyd. nuo Grippo ..... 
Plauku apsaugotose. 
Muilas del Plauku,., 
Milteliai nuo Kepenų 
Rožes Balsams?......... 
Kinder Balsams...... 
Bobriaus Laasai....... 
Szvelnintejss..............

pas Vaikus.......
Pleisteris (Kassterolo).S&r 
Psnaada Plaukams..,,........<,.....SSc. 
Gyd. nuo skaudėjimo Audsft.,..-.S5r, 
Gyduoles nuo Siemens. 50t?,
Vengrisskas Taisytojas Usu«..
inkstu VaistM........ ......2-So, ir ^1.99,
Akines Dulkeles .............
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba

delnai skausmo ir skarbūti? 11.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu,......^.*2.60, 
Gyd. sscc DedemBGB.
Gnu nuo Paslaptingos Ligdė §5,90-.

Nusvirkite sau keletą few 
bute;u arielkos 
VOpėviCZIAUS l&.
Geiausia arielka visam 
miete oonka. (Lį/ag i-wp.r
Te^i gausite pas mane 
viskiu kitokiu gėrimu ii 
kolų tik pareikalausite. i

S N&rkewicz.
40 W. Mahanoy Street

Žmogelis baisei užpykęs ant į 
biznierio, sugademavo kelis | 
kartus ir iszejo užtrenkęs du
rimis.

Dabartės duosiu jums antra į 
paveizda isz girtuoklystes jau- 
numenes.

Vienam mieste, kur randasi 
daugelis Lietuviu, gyvena jau
nas vaikinas, kuris turėdamas 
gana gera darba, insimilejo in 
jauna mergaite. Nes kas isz 
to, kad užmirszo apie tai, kad 
naudojimas svaiginanezius gė
rimus yra prapulte del kožno. 

I Nesenei būdamas ant zobo- 
daug sau pavėlino ir 
smegenis. Zobovele
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