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IMSI M,
Valstijos Bankinio C*

iri audėja piningus*!;

j

no morgiezio

dėtu pinigu
laiba Lietuviszkai,
akai, Vokiszkai ir'

itacrin doleriu vertes.]
dirba daugiaus, mes

s sudėtus tnuBu banke'

L
IANKO yra:--IICHAEL GAVULS.
oro sorom,
sos. f. rimtus.
Y. J. MUFS.
JBOK ECKERT.
DANIEL F. GUBAS.

/is Gyditojas
rditoju Piltsburge, diplciuavotaa
ri suvirsi 15 metu iszbandimo,

szgydo visokes ligas nepaisant isz

na. kaipo tai: Naktimis Trotimus
i, Yvriszkas Pajėgos, teipgi gydo

Jiojo spe eialiszkumas yra gydimas

s, Nervu. Rumatizma. Plauczin

s Silpnybe ir Kraujo Nubegima,
ad ir pajinanczies nog Tėvu.
• raszykite ant adreso

LEH
Pittsburg, Pa.
iedeloj nog 9 iki 4 popiet.

MAL BANKAS
:ity,

PA.

SUEFLES b FUOFITE

asu banke sudėtu piningu,
it sudėtu piningu. Procento

| im a diena Sausio ir Liepei
eszi parodini knygute ar ne.

umet reikalą su musu bunka,
mažas ar dydelis.

BANKO ADYNOS
9 ryte lyg 3 popiet
Subatomis

ridentas.

9 ryte lyg 12 ad.

n unitu iw-tw

1IN1S TAM
au labai puikiu Menino Apitfan
aicziii. t įprastine ris ne ilšlakjti
ira, kokio kituosią Sifonus

1 susideda isi Naujausia Rudenio
ekiu Apatiniu Drapanų, Andinfe

tu ir viską B h yra reikalinga del

i, Vaiku ir Kūdikiu.
ei Silabiniu Salebin o ir turime teipgi
Bito turime visokiu Sdebukiu, Kelį*

1
]

a pas mumis piginus pirkti negu ta .
insiie kad pas mus geriausia pirkti

r Pas mus dirba Lietuvaite.

122 W. Center Str,
Mahanov City.?’

>kas
mo
rieto:hiBoy City, Pa.
in

pigeio

lejoti mano teisiukitur ne ejsite.

me Jumis Piningu^
Ryžius po

ita

4c. svaras,

”

19c.

”

20c.

■s 12c. Konu

25c.

Pamėtės

25c.

žirniu

25c.

Szebelboniu

"

25c.

renis už Taukns-M»ti'®U
ižiaus reike naudoti.
ai 45c.

5 svarai 75c.

rine-Sviestas
CONRAD
s oje,

IszAmeriKos.

Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.

hemo,

5 svarai H-!’-

Metas XXIII

Dayton, Ohio— Darbai
Jago gerai apsvarstysime
ISZ LIETUVISZUK povalei
eiua, bet isz kitur pri
drebejima žemes Turkestane
Middleburg, Pa.— Mrs] JaKAIMELU.
buvusiam
darbas sunku gaut.
kur pražuvo apie 16,000 žmo
] cob Bemrer, 85 metu seniimo 16.000 dingo (Irebejime
Tūlas Lietuvis isz WilkesCzionai lietuviszkas svietelis
— Oras szaltas.
nių, tai turime pripažint, jog Kunygas aresztavotas už motere, kuri myre praejta'diežemes.
Barre, kada nuėjo in stula ant
ruoszesi, rūpinasi iszligomis Malianoy Plane Pa. f Pra
szis metas prasidėjo ne labai
— Lietuvei žymei pakylo
vagysta $10.009.
na, paliko 224 ainiu (patamgavimo laisnu, pardavinet svai
Taszkent Aziatikinia Bosi gyvenimo savo kiek kas gali eita Panedeli po ilga liga du
užganadinanezei.
su praejuseis metais, ba paraku)
sekaneziai:
septinis
stonus,
Stamford,
Conn.
—
Kunygas
ginanezius gėrimus o sudže
ję.— Visam Turkestane buvo tarpe-gi musu žmonijos gyve sulio, atsiskire su szuom svietu
fija yra geram stovije ir dr.
Ignotas Kruzinskis, likos aresz ]6 dukteres, 85 anūku, 1120 smarkus drebėjimas žemes,
liepe jiam parodyti ukesiszkas
nimo yra insimaisziusi kaip gerai pažinstamas sajuninkas szv. Petro žymei pasidaugino.
Badai vokietijoi randasi tavotas West Brighton, N. Y', pra-anuku ir 6 pra-pra-^nupopieras, tai parode savo žekaip tai jau telegramai dane- sako ir piktoji dvase. “Saulė Konstantinas Guda tis ženotas
szuo, kuris pataiko iszkalbet už prisisavinima parapijonu pi ku. Konia visi pribuvo ant lai
nybu laisnus....
szinėjo bet tik dabar svietas! je” tilpo kad tarpe gerai pa- žmogus apie 33 m. senumo.
Carnegie Pa.— Darbai vi
septinis žmogiszkus žodžius. ningus, kuriuos sudėjo prabasz dotuviu.
dažiuojo ant tikrųjų kokia ten sielgencziu žmonių dienose Nabaszninkas paliko didelam sai sumažėjo, Pittsburg Coal
Juk Vokietijoi szunes yra ži ežiui. Aresztavoti jin paliepė
Visas svietas drebaAna nedelia Londone 1,500
nelaime patiko gyventojus. Isz szventes Kalėdų, buvo ir blo nubudime paezia ir viena vai Co. sustojo dirbt ant 4 mene
nomi ant viso svieto kaipo 25 parapijonai kurie sudėjo
palicijantu ne galėjo suymti
visur daejna telegramai o ypa gybes t. y. pesztynes ir peiliais ką. Prigulėjo prie Citizens ir siu, iszkitur pribuvusiam dar
New
York.
—
Seismoguafai
geriausi loykai— api tai visi pas kunyga $10,000, nog 50
dvieju anarkystu. Lig sziam
- (instrumentai ka parodo drėbė tingai isz Taszkento, kur pra raiszymasi.
Broliszkos Paszialpos draugys bas suvis uemažna gaut.
žino.
lig 2.800 doleriu. Policije me
laikui buvom tosios nuomones,
jimus žemes) ant viso svieto žuvo 40 žmonių. Mieste Vyer-;
tęs. Laidotuves atsibus Ketver
— Oras gražus.
na buk kiti žmonis turėjo au
Per Kalėdas pjaustėsi, ne
buk arsziausia palieije ant
ny, visi namai likos sunaikin
— Lietuviu didelis būrelis,
geSu szitu numani “Saules” dėja pas kunyga da 15 tuks rodo drūta drebejima žejmes
apsilenke nuo tokiu darbu ir
svieto randasi. .. . Czicage.
ir visi malszei sėdi, iszpriežasteip-gi iszleidome pirma nu taneziu doleriu. Visi pinygai vidurį, ka mokintojai ne gali tais.
Hartford Conn.— Darbai ties jog neturi usz ka gert.
Petersburg.— Isz priva'isz-į dienose Naujo Meto. Mat kad
iszrejkszt. Drebėjimai žtįnes
meri “Liksmos Valandos”. Ta
Atsitikymai su lekiojamoms me numeri talpinasi sekanezios] dingo ne žinia kur, nes kuny davėsi jausti 3,500 miliu riog ku daneszimu isz Przewolsko Naujas metas pripuolė Nedė gerai eiua, bet isz kitur darbas
— Baltruviene del nekuriu
gas ne nori prisipažint kur
maszinom daveda, jog žmogui istorijos:
Waszingtono, kaip mena, tai (Karakol) ne toli ežero Issyk- lioję, tai parodos buvo tik Pa sunku gaut.
moterėliu labai reikalinga.
juos
padėjo.
“Pranuko Nelaimes.”
— Lietuviu pusėtinas būre
Kal, tai badai visas miestelis] nedeli dalis mus lietuviu smada toli prie to, idant galėtu
turėjo atsibūti Chili.
J
“Audra”.
Turtingas uliezinis
susiligyt su menkiausiu žvirb
Seismografai Mobile, flas- likos užlietas per drebejima ] gei savo makaules krapino lis, ir visi pradėjo iszmintingai
Torrington, Conn — Fa
“Kodėl Baltraus neleido in
muzikantas.
liu.— Sztai panedeli vela li
] koje, rodo nenuilstanti dutieji žemes o su juom ir 10 tukstan 1 arielka Nedelioje, ir Panede- gyvent. Dabartiniam laike brikai dirba pilna laika o ne
St. Paul, Minu.— Jonas ' ma o profesoris Rohlman i isz czin gyventoju. Toje vietoje] lij, kas galop ir pasiusdino Hartfordo lietuvei rūpinasi kurie tik po 5 dienas.
kos užmusztas lekiotojas Bei dangų”.
“Bausme už Szyksztuma”. Žignego, italionas, kuris mirė Spring Hill universiteto, ^ap dabar randasi ežeras.
tamsoji mus sveteli. Girtavimo gaut kunigas, tas yra labai ge — Ne kurie sportelei turi
grade vardu Roussijan, Kroepraejta menesi, paliko turtą saugoje, buk baisi nelaimi- ga
Miestas Piszpak prie upes vaisei toki baisus, kad kibą ras užmanymas, lig sziol tarna paproti neszioti szmoteli gele
tas, kuris leke per upe Save;
Aplaikeme pirma numara iszneszant ant 30 tukstaneziu li pakilti kožname laike. Vidu Chue teip-gi badai likoi su baisesniu ne pragare nerastu- vo del Hartfordo lietuviu New žies kiszeniuje, bet viens kita
maszina pagedo ir nupuolė
sziu metu laikraszti “Dilgeles” doleriu, kuris bus iszdalytas žemije darosi kas tokio ndpa- naikintas su 6,000 gyventoju. mem.
Britian klebonas, vienok sziam iszdave policijai už ka turėjo
ant namo.
kuris likos ženklivai padidytas terp gyminiu o milaszirdingu
laike turime vilti užlaikyti ku užmokėti $42, bet ne poilgam
Isz priežasties sutrukime tele
prasto,
ka
da
mokinti
trai
ant szesziu skyleziu. Preke ta
Sausio 5 diena lietuvys koks niga savo mieste ba musu pa ir kitas turėjo užmokėti $30
grafu žinios atejna retai.
Ant milijono anglekasiu, pati. “Dilgeles" persistato ge užvedimu. Žignego per dauge neisztyrinejo.
Petras
gyvenantis ant Titan rapija druezei stovi per storoIi metu vaikszcziojo po visa
kurie iszkasa anglis isz aine- rai.
Penkta auka straikieijiu. Drebėjimas žemes apėmė st. tarpe 2nd. ir Front st. gir ne parapijonu ir kum Zabrio. už tapati. Ar-gi ne butu sau
Amerika su katarinka ir bežgiau neszioti kiszeniuje szmota
800 miliu ploczio nog vakaru
rikoniszku kasikiu, 700,000
Chicago.— Fred Reinhardt,
tas supjaustė savo paezia ir
“sumer sasidž” del apsiginimo
lig rytu szalies.
randasi atejviu isz Europos.
Praejta meta daugiau nuke džionka rinkdamas centus.
specialnes palicijantas, k,iris
patsai nubėgės-prie upes, szoCleveland, Ohio.— Badai o norints bausme už tai neužKas-gi pristatytu anglių žie liavo Amerikonu in Kanada Baisus padėjimas strai- likos perszautas laike vedimo Pasikeleliai suome 14000 ko in vandeni nusiskandyt, visas miestas Klevelando (ži
moketu.
mos laike del szilumos ir viri ne kaip praejusioeia metuosia.
kuojaneziu kriaueziu. namon kriaueziu “skobu ' įlukarabinu.
bet kad ten radosi žmonių, tai noma tik lietuvei) ketina už— Ne užilgio pribus poni
mo valgiu, varinio fabriku, Isz viso iszemigravo 91,175.
Chicago.— Asztuoni tuks- mire nog žaidulu. Yra ‘tai
Chihahahua,
Meksikas.— kvailiui prilakt nedave, iszgel- siraszyt “Saule”, nes kaip mu
trukiu ir laivu, jago ne panie Jago skaitysime, jog kožnas tanezei vaiku straikuojaneziu penkta auka czikaginio stfai- Pirmutinis trūkis, kokis nog beja nugabeno szpitolen; pa-1 so reporteris danesza tai 'žmo Baltruviene in sveczius ant tu
kinti per Amerikonus “foreig- isz tuju iszejviu paėmė su sa kriaueziu keneze bada. Stra;- ko. “Skebai” tvirtina'buk pa keliu nedeliu iszejo isz Chiha- ežia supjaustyta teip nugabe-! nis ejna per stubas praszydami moterėliu, kuriuos aluti per
neriai!?”
vim ant gaspadoriszku padaru kas jau ketvirtas menesis tesa- licijantas likos perszautas per hua in Madera, užtiko deganti no szpitolen, ten daktarai žaiz paskolinti “Saules”. Norints daug sriaubė.
tik po $1,000 tai isz viso isz- si ir ne žinia kada užsibaigs.
— Draugystes Szv. Vincen
tilta arti Rosario, uždegta per das apžiureja susiuvinejo ir Į kuningelis visus laikraszczius
Suraszas padarytas per ku gabeno isz Ameriko $91,175,- Prietelei straikieriu pristatinė straikierius, bet straikit-riai
to laike susirinkimą.pasikelelius
muset
netropijo
bjaurei
sužeist
■Szaudima
užgyna.
paniekina
(iszskyrent
tik
du)
nyga J. J. Brenan’a sekretorių 000. Daugiausia išzejvei isz ja vaikams pieną už dyka.
1 Sausio ant kuriuo nutarė
Pagal aplaikytas žinias, ko kad boba jau namieje, bet bet žmonis geriau apsvartina
biskupo Hobano Skrantuosia, Ameriko apsigyvena Manito Daktarai tvirtina, jog in viena Parsidavė su
>
uždėti nepiigii]min<ra poliliszkias
aplaikQ
Gustavos
Madera
laikraszczius
kurie
jiems„vntin
kvailys
Petras
da
szpitoleje.
parodo buk toje diecezijoi ran ba, Saskatchewan ir Alberto-] nedelia suvirszum szimtas vai
■‘kUnii il‘ dtisZiii.
Washingtone, brolis vado pa- Petro būda žmones pažystami ka o tokius ka visokį paszle- ka kliuba, prte kurio -j>' J prA"*
dasi 235,000 kataliku, 232 je. Pagal Kanados surasza gy- Į ku apsirgo ant uždegimo plauGadsden, Ala.— Roxie Par- Į
sirasze 15 sztant vyru. Diena
bažnyczios, 265 kunygai, 49 ventoju 1901 mete tenais ra cziu ir dipterijos isz priežasties ker ir Ona Warden, murines, sikeleliu, in tai pasikelelin ran neiszpeikia—sako jisai kareze- tnekai inbuka jiems in akis
15 vela laikys susirinkimą ant
kas
gavosi
14
tukstaneziu
ka

mose negerdavo, bet arielka ] tai ne neskaito.
parapiniu mokslainiu in ku dosi tik 414,141 gyventoju, o] neturėjimo atsakanezio maisto. pardavė save, arba kitaip kai-,
Franklyn Str. klubo sales kur
szendien
tosia
trijosio
vietosią
j
rabinu
paskirtu
del
meksikoisz
Treinerio
goreziais
parsi-Į
rias lankosi 14,400 vaiku.
bant davė abliga ant savoj
Dorrisville, III-— Darbai užpraszo norinezius prisiraszyt
pasidydino gyventoju ant i
niszkos
armijos
aplinkinesia
neszdavo
namon,
ir
namieje
Lenkai (?) pervirszino visas 1,176,000. In laika deviniu] Užmokės bausme
“szirdies, kimo ir duszios” del ]
gerai eina, net viskas braszka, prie klubo atsilankyt. Torring
Chihahahua.
iszsigerdavo.
kitas tautas pastatime bažny- ] metu, lig June 30, 1909, pasi
su centais. W. L. Lampkin, teip-gi mu
ir uždarbei geri.
tono lietuvei pradėjo gyvu.-i
Moteri jo, žmones teip pat |
ežiu praėjusi meta, ba net už dydino 444,464.
Hutchinson, Kas.— Czionai rino, kuris laiko tenais kroma, Atsitikimas ant rubežiaus.
— Oras labai szaltas.
politikoje, ir ne ’ duosis <,ay/*
nepeikia,
bet-gi
tos
pekliškos
§315,000. Del ko guodotinas
Nėr ko stebėtis, jog žmonis] tinio miesto Socialistai padare i už 20 doleriu verties materioloj Terp Paprosu o Konaru,
traukti
už nosių byle kok’
sekretorius ne pasakė kiek keliauna in Kanada, nes ran sutarte idant surinkti 170,000 ant szlebiu. Norints tokis ob-j locninykas Gluszkovskis sten smalos priragaves per virsz j Worester, Mass.— Darbai
politikieriui
už stikleli
Lietuvei pastate bažnycziu to das parduoda dirva konia už centu ant užmokėjimo baus bgas ne yra legaliszku bet vi-1 gėsi pereit per rubežiu in Ka- mat ir pasiuto kad savo paezia! ejna nepergeriausia. Isz kitur
kaip nutars teip ir bal
dyka
irprigialbsti
emigrantams
j
pribuvusiam
sunku
darbas
su
peiliu
suraižė.
je dyecezijo, nes duoda pyr-|
mes $1.500 ir kasztus $200 si yra isz to užganadyti.—Juo-| ralaucziu. Prisiartinias prie
Gerai vyruezei!
visame.
Už lietuviu netikusius dar- Į gauti.
mybe Lenkams? O gal Lietu-]
provoje redaktoriaus Socialis dasis gales su merginoms pa sargo davinėjo jiam kelioleka
—
Lietuviu
norints
randasi
viu Skrantono dyecezijoi nesi
organo “Appeal to Reason” daryti kas jiam patinka.— Ge- į rubliu. Paprastai tokis giszef bus, mat turi nukenst lenkai.] dydelis būrelis, bet sutikimo
Westville, 111.^- Dar/
Gazietos vis garsina kad teip
Trumpi Telegramai. tu
randa!
Fred. Warren. Planas socialia riau butu merginos padare kad tas greitai užsibaigė. Bet sar
jokio nesiranda. Vieni ant ki povalei eina.
nepadoriai elgėsi polenderiai. tu užsipuldineįa.
— Lietuviu pusenas biy'
tu yra tokis; idant surinkti butu pasirasze ant cirografo gas tuom laik neprieme kyGarsinga Mm. de Thebes,
§ Boston, Mass. — Howes]
Drutoliai Philadelphia pa
szio.
Gluszovskis
artinosi
prie
— Ne senei atsibuvo czio lis, ir visi sutikime vena :
nog visu Socialistu ir prieteliu velniui.
franeuzine pranasze, pranesza Brothers Co. uždare 14 garbor]
mėgo; neseniai lankėsi druto- nais “ferai” kuri parengė Su
po viena centą. Skaitlis surink Myre ant paezios grabo. rubežiaus Prusu. Vos nuėjo
— Draugyscziu Jei ju
buk 1911 metas nieko giaroi niu ant ilgo laiko. Tosia gar- ]
tu centu isznesztu tonas, su New York,— Kelios minutes kelioleka mastu, kad sztai sars lis Kundrotas ir su sztabu ro- sivienijimo kuopą. Kunygelis dėjo, bet viens pas i n/
ne atnesz. Sztai ka jieje isz- [ borinesia iszdirbinejo skuros
Į de komedijas Philadelphijoje teip-gi greitai parengė kitus
kureis užmokės sūdo kasztus po želaraisziu už dusze Mrs. gas szove ir jin, pažeisdamas
bet mergynu ant vi>uv!~ bure: Mete 1911 bus daug ant $6,000,000 kas menesis.
] per 5 kis vakarus, žinoma kad ferus ant kerszto.—Su tokia
mirtinai.
—
Valdže
daro
tame
ir bausme.
sėtinai ir visos vertop^^. .gj
“
meile
artimo
”
ne
toli
keliau

Mary
Ormondienes
bažnycziotvanu, viesulu ir tankus lietus,
pasipelnijo gerai; dabar bus
§ Lexington, Ky.—Penkioslieetva.
ba su cziutabakus neužsideda.
sim.
je Szv. Cecilijos, Mikolas Oriszsi veržimas vulkanu ir mil- leka anglekasiu likos baisei
] Philadelphijoje Centre Parko
Senas piuingelis.
žiniszkos ugnes.
Parižiuje) apdegintais o 56 vos iszsisaugo
mandes nebasznykes vyras ap 40 (lai'binykai užgriauti. name vėl imtynes Kundroto su
Springfield, Ohio.— W. II.
kabintas graba graudžei verke
vieszpataus dydelis gailestis, jo nog smert, kada pakylo dru
Castro Urdiales, Iszpanije.- : lenku Zbyszko 14 diena SauBarber, farmeris tomis dieno
nes trumpam laike nustojo. Keturesdeszimts
nes numirs ženkliva ypata, po ta eksplozije katiklosia Big
darbinykai ! šio.
mis rado urvoje kaulus dvieju
Lenkai nekantanti kad lie
Kada kunygas prisiartino prie likos užgriautais o asztuoni
tam susitvers nauja partije, Hill, paviete Lee.
vyru, asztuonios pėdos dydžio
tuvis su lenku daro imtines.
grabo
paszventyt
kuna,
palie

kurios szendien nesiranda.
pažeisti
per
nuslidima
kalno
§ Puerto Cartez, Hondu o terp kaulu labai sena židiszpė Mikolui atsisėsti bet tasai prie kurio kasė kelia del ge
Daug ženklivu ypatų ta meta ras. Randas tykisi kožna die
ka piningeli, kuris likos pa
Darbai kriaueziu eina ge
rodos ne girdėjo paliepimo. ležinkelio. Nelaimingu da ne
atsiskirs su sziuom svietu.
na užklupimo ant Ceiba per dirbtas 800 metu priesz užgi
rai; Cigaru darbininkai turi
Pasirodė,
jog
isz
gailesezio
Or
Vokietije ne bus tuom, pasikelelius. Be kruvinos musz
atkasė, nes szimtai tonu žemes tarp szventi; Cukernes dirba
mimą Christuso. Piningelis
mondas numirė. Kunygas da ir akmenų nupuolė.
kuom tave szendien perstato. tinęs ne apsiejs.
yra sidabrinis ir buvo naudo vė paskutini patepimą.
ne pilnai.
Austrije inpuls in dydeli gai
§ V era Cruz.— Per nusken tas per gyventojus Syrakuso,
lesti. Petersburge bus baisus
Balei tankus, tai ne visos
dima laivo Usumaciuta, nus miestas ant salos Ortygia, Siatsitikimai, kuriu ne drysta
draugystes
baliuose uždirba,
cilijoi.
Norints
Barberini
da

kendo ir 16 pasažieriu. Nelai
minavot. — Ant tu visu prakartais gerai kad pridėt nerei
ATSAKYMAI.
me atsitiko ant upes Grijalva. vinėjo kelis tukstanezius už
naszavimu ne galime tyket,
kia.
— K.K. Philadelphia. —
§ New York.— Cukrinis pinygeli, bet to neprieme.
nes lauksim patis iszsipildimo
tos merginos adresa neturime.
svarbiu atsitikimu 1911 mete. trustas užmokėjo randui $700,Nuogu tikėjimas.
Isz ketiniu lietuviu saliunin000
bausmes
už
apgavima
ak— Tegul F. Žemaitis isz S5 žuvinykai pražuvo.
Api Amerika nieko ne pri
Chicago.— Kokis tai kvailis
ku
vienas savo saliuna par
Astrakhan,
Russia.
—
Aszcizese.
So. Barre, Mass mumis primynė, nes tik tiek kalbėjo, jog
Evelinas Arthuras See, sutvė
duoda anglikui Vladas Varzetuonesdeszimts
penki
žuviny

siunezia ta Money Orderi ka
§ Madeire kelera platinasi
bus czionais dydeles permai
rė drauguve vadinama “czistu
pirko ant paczto 17 Novem- kai likos nuneszti ant szmoto viezius ant kampo Carpenter
be
palovos.
Lig
sziam
laikui
nos.
ypatų.” Visi susirenka ant to
ledo ant Kaspeisku mariu. ir So. 2nd st.
berio.
apsirgo 864 ypatos, numirė
jo
susirinkimo
be
jokiu
dra

Norints randas nusiuntė laiva
Senas Kapsas.
Kokia tai kuopa apgaviku 277. Visos krautuves uždary
— Tegul Wm Olszewskis
panų....
nuogi.
See,
jau
at

nelaimingu
jieszkoti,
bet
nesu

sutvėrė kompanije mierije ap tos.
vertė dvi suaugusias merginas isz Athens, 111, prisiunezia ran rado žuvininku kurie gal visi
gavimo lengvadusziu. Apga
§ Higland Light, Mass-— o iszskyrent jiu turi pusėtina mis Money Orderi ka pirko
Balius! Balius!
pražuvo.
vikai iszsiuncze gromatas isz Tris anglines barkos nuskendo
ant paczto 21 Novemberio.
skaitliu
jaunu
mergaieziu
ir
Parengė
dideli balių drau
S0
mirszta
kas
diena.
Paupae, Pike County, Penn laike viešnios prie Cape Cod.
— Tegul Ona Czepulis isz
sylvania in visokius miestus Septinioleka darbinyku nus vaiku.— Savo tikejimiszkas Chicagos prisiunezia mumis
Blagovieszczensk.— Žinios gyste szv. Jono Evangelisto, isz
apejgas adbuna nuogi,— nes
.Hartford, Conn. 14 d. Sausio
su praszimu idant susimildami kendo.
Money Orderi ka pirko ant daejnanczios isz Fudziadans (January) 1911 m. ant Germa-i
kaip
patis
tvirtina
—
lengviauprisiunstu kelis centus ant suskelbe buk kas diena mirszta
paczto 20 Deeemberio.
§ Munich, Bavarija.— Lai
szelpimo nelaimingos szeimy- ke susirinkimo anarkistu, po- j sias būdas apmalszinimo savoi
asztuonesdeszimts ypatų ant uia sales 1056 Cor. Main and
W. Pas. Cleveland, Ohio.—
nos kuri keneze ant sukatu ir licije, užklupo ant sales ir nusidėjusio kūno. Visi isz vien
buboniszkos pavietres. Dalis Morgan uli., balius prasidės 7
atbūna “maldas” geisdami pa Laikrasztis ejna, adresas geras niięsto užgyventa per svetim- ta ad. vakare ir trauksis lig 12
reikalauje kanogreieziausios aresztavojo 23 sąnarius.
silikt moteriszkais ir vyriszkais priežaste isztirinesime.
vai. nakezia nuoszirdžei užpra
pagialbos. Daugelis žmonių
tauezius yra pavojui.
§ Cincinnati, O.-— Per su [ aniolais. Policijei tokis “nuo L.G. Grand Rapids, Mich.—
szo
visus lietuvius ir lietuvai
nusiuntė nebūtinai szeimynai
degimą namo Chamber & Co gas tikėjimas” ne patiko ir vi If you can’t write in Lithua
tes
ant
puikaus pasilinksmini
§
Berlinas.
—
29
ypatos,
ku

pinygu. Pacztine valdže jeszmmerce, dingo penki ugnage- sus inkiszo in “eziseziu” ant nian use English. The only rios eme dalybas sumiszime mo
(to 5).
ko apgaviku. Jago kur tokia
siai o kelioleka pažeido. Ble- pakutos, pakol jiuju pageidi- trouble we will have, is to su straikieriais Moabite, likos
Buvęs senatorium per daugeli metu isz ateito Missouri.
centai,
o
Inžanga
vyram
25
gromata aplaikysit, tai duokyt
des ugnis padare ant $750,- mai pasilikti aniolais ne praejs translate your letters, but their nubaustos nog menesio lig pus merginos 100.
Po
mirimui
viriausias sūnūs apėmė taji dinsta. Elkinsas paliin rankas palicijos.
000.
ir neiszgaruos isz avingalviu. worth it. Write often.
ko turto ant 20 milionu doleriu.
Komitetas.
trecziu metu in kalėjimą.

Kas Girdėt?

lieti ja du kartu mik

Malianoy City, I’a. Petnyczia 13 Sausio (January) 1911
_^^======^==-4;===^-= —: Paliko 224 ainiu.'
isz Visu Szaliu.

Philadelphia, Pa,

— Kodėl, gi tu neduodi
medeliui
liuesai augti? pa
klausė vaikas.
— Todėl kad jo vejas nen n laužtu ir kad jis galėtu
augti tiesus ir dailus.
Toliau tėvas apkase szaknis ir aptvėrė medeli mieteGeras iszaiiklejimas.
leis, kad nenulaužtu jo gal
vijai*
Vaikas matydamas, kaip tė
Ateinanti pavasari tėvas
vas savo sode pasodino lauki atėjo pas medeli su atažalele,
ne, isz miszko parneszta obe nupjauta nuo kitos geros obe
lėle, tarė:
lies, atsinesze rankose peili ir
— Kodėl tu tai darai ? na nupjovė visa jauno medelio
jau tokiam niekam nederanvirszune.
cziam medeliui asz nebueziau
— Ka tu darai?— suszuko
davės sode vietos.
vaikas
nusigandęs— dabar
— O isz kur tu žinai, kad visas tavo triūsas nuėjo nieszitas medelis niekam nederąs?1
Į kais.
paklausė tėvas.
Tėvas pasijuokė, truputi
— Tai matyt tuoj, tik pa-1
1 perskele medelio stiebą ir inžiurėjus'— atsake vaikas.
Ant lietuviszku prakalbu,
kiszes in plyszi atneszta sza— Taip, jis isztikro mažas
Atsirado ten visokiu mokytu,
kele, užtepe plyszi tepalu ir
ir menkas medelis: bet jis su
Riksmo ir triukszmo buvo in vales,
rūpestingai apriszo skaruliulaiku gali iszaugti didel s ir
Jog net visus iszgujo isz sales.
ku.
atneszti gausius vaisius.
Kalbėtojus per- duris iszvare.
i — Sztai ar matai, — tarė
Po kiek laiko vaikas vėl Į
Jog toki triukszma padare
jis sunui, užbaigęs darba—
pamate, kaip tėvas rupestin-Į
Bet tieje juokėsi isz visu,
jei butu medelis tebeesas gi
gai triusiasi apie jauna obe- Į
Jog teip daug ten buvo kvailiu.
rioje, jis butu ir kreivas ir
laite: kala mietus, vienas sza
szakotas ir butu savo laiku
—Kur tieje kalbėtojai?
kėlės pririsza, o kitas nupjau- j
vaiseis rugszczius, n ažusobue
na.
lėlius, kuriu nei valgiti nebū
tu galima. Bet asz pasirupinau, kad jis augtu tiesiai; o
dabar, užstojus pavasariui, da
viau paslėptoms jame pajė
goms nauja geresni gyveni
mą, priskepijes prie jo gero
medžio szakele, kurio vaisiai
jau žinomi. Po keleriu metu
girios medelis iszaugo sodo
KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT:
Į obelis, pavasari eme žydėti, o
jo szakas lenke vaisiu
Kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pat; niap.e. rudeni
sunkuma.
aŠ pagelbttSill įneš esu senas daktaras,paJ-įstu ligas ir ;’.:naa kokio vaistai pe j — Na, ka dabar pasakysi?
riau pagelbsti VYRAMS lit MOTERIMS; todėl, kad aš dong serganiiij perleid. iu i
— paklausė tėvas sūnaus.
turiu didelį pasisekimo, geresni ne kaip koks kitas .Ncvr Yorko daktaras. Aš rsn pr.
rganfiiis gydyti Ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o k id sergi tad lik geras daktaras gali pa [■ — Ak,— atsake szitas—
i išgydyti teip kaip aš darau; ir pačių gydynių paveikslai ir žodžiai dėkingnmo liudija:
koksai tai gražus, naudingas
Tegul bus pagarbintas, Jėzus
Guod. Dr. Hart
Malonus Dr. Ilart- medis; triūsas tavo nenuėjo
Kristus!
manas!
manai:
niekais.
Esu labai dėkintsįr-j * i
Širdingai dėkavoju Dr. llart- K,
Su džiaugsmu pri
— Duok Dieve— tarė tė
už geras gyw”
/ manu! už isgydy“? ligosskaadSsiunčia savo paveik
vas— kad ir tu taip-pat atsiduolcs, kurios man
y
Į jimo po krutinę, sunkaus kvėpa- |
slą ir didelį dėkingu
)*/ pagelbėjo nuo už>$j***7K vimo, širdies ligos, nes nors kiti
už rūpesti
mą už išgydymą ma dekotumei man
F sikrečiamos ligos,
-v? neįstengi išgydyti, o Najorko Sar- '
no vydurių ligos, iŠ apie auklejima tavęs.

liepe atvesti abudu jaunus ju
— Suvynioti visus žėglius!
rininkus.
Nuleisti stiebus! Priruoszcti pa
Kada styrininkas iszpilde ta gelbine valtis!
prisakytus, Neptūnas paėmė
Ingula iszkriko in visas pu
jaunus už ranku, nuvede juos ses, besikarstydama ant stiebu,
in laivo pirmgali ir, užriszes kurie siūbuodami beveik van
jiems akis, pasodino abudu denio pavirsziu sieke.
ant dideles statines kraszto,
Netrukus ir keliauninkai
Kzejna kas Utarnlnka Ir PetiricM .
kuri buvo pilna vandenio. dasižinojoi apie gresianti jiems
PRCNUMEMT* KASZTUOJE;
Neptūno pati tuokart iszvy- pąvoju: pakilo tarpe ju sumiaMEWlKB-Avt c4ch> meto
•nt puses meto
1,21 niojo riszūli, o iszemus isz
jo szimas, o kuris dar labjau pa
mM hetverezie meto bl
jo indeli su kokia tai mostim, sididino, kada pamatyta iszba
BUHOPA k Svketiįe 15 sb isztrauke vyrui teptuva isz už les ir visas szlapias kapitonas. Oj mamutes Ayrshire negerai
Prusus
15 ni
aulo ir pavilgius in ta mosti,
— Gelbek mus, gelbek, podarot,
patepe
jurininkams
veidus
ne!
—imta szaukti isz visu pu- Kad aluti subatoms per daug MeneslRK Rasztas “llcksma Valanda'
juoda parva, tarytum, kokiu siu.
1MEK1KE All MBTO__________________ |l,0
gėrėt,
‘NGLIJI__________ ___________ - ..
7 ■
tai juodylu. Tuojaus Neptūnas
— In valtis! Lipkime in Nedelomis su szluotoms stubas
WSVB-_______________________________ 7 n.
AWSIJK
______ _________________
iszsieme dideli britva, jauni- valtis!—suszuko kokia tai mo
valot,
VJkU 'iZrtLKABZO “8ADLB" IR "hlNKSM?
kaiczius apskrito, priegtam nu teriszke ir parvirto apalpus. Žiotis savo niekad ne uždarot.
VALANDA’ IR HIENAI U£ MOKA
szluoste jiems nuo veidu ta pal Nepaisyta jos; visi apsupo ka
Ar-gi ne geriaus padarytu
aiBHIKK...
lOSKIJB....
va. Kada tai pabaigė, žiūrinti pitoną, kuris skardžiu balsu,
mėt,
tlGLUM..
isz szalies jurininkai priszoko pertraukiama smarkia audra, Jagu to amato nevarytume!,
Priek tam pilnai nžsimokeji
prie statines, ja sujudino ir kieku galėdamas ramino persi Atsimykyt, jog tai ne gražu,
ikaititojei, kas motas aplaikt
abudu jaunikaicziai inkrito in gandusius keliauninkus.
Ir nepadoru;
Jot ana puiku Kalendori.
vandeni. Kaip tik isz tenai su— Laivas yra cielas—Kal
Anglikai isz to juokėsi,
INTEREb AT THE MASAAOY CFH
szlape iszlindo, Neptūnas nut bėjo ramiai—praszau nesibijo
Ir visaip isz jus tycziojesi.
PA. POST OFEtOE, AE 3 E COM
vėrė viena ir antra už spran ti, pavojaus dar nėra, jei au Yra czion ir du kvailei ka ej(JLAES MAIL MATTER ; : i
’g’_____ 2^.
”■'■■■
i
do, o panardinės jiems galvas dra nusiramins, plauksime
niki trauke,
vėl in vandeni, atriszo akis. lengvai toliau: styras bus gali Paczios su pedems jiu niekad
Pagalios ju vai dus užrasze in ma pataisyti, asz ji valdysiu!
nesulauke,
didele knyga ir pasakė, kad Dabar butu tik neapsižiūrėji
Karta atsitiko,
Angliszkai žeglimis laivas gali sau keliauti toliau.
mas sesti in silpnas valtis!
Viena antra, sutiko,
“Albert” laike ’savo keliones
Po tam kamiszkam kriksz- [ Bet kaip tik isztare tuos žo
Prasidėjo koliojimas,
isz Londono in Jamaika^ lai tui, keliauninkai Neptūną li džius, keliauninkai, tarytum,
Ir lojimas.
mingai priplaukė platuma arti jo paczia apdovanojo smulkio pastūmėti nepaprasta šyla, vi Antras su boboms ant galėji
Greenwich.
mis pinigiszkomis aukomis. si suvirto ant grindų, milži
mo ėjo,
Tarp skaitlingos laivo in- LTž tuos pinigus jurininkai niszka vilnis, pakėlus laiva Bet bobos vaikyna ingalejo,
gulos buvo du jurininkai, ku pasirenge sau vakariene.
auksztokai, trenke
žemyn, Vaikynas ant grindų su viena
rie tose vietose dar nekeliau
Tuo tarpu laivas velkamas kaip kokia skiedra. Iszsigirdo
parvirto,
?
davo. Isz to atžvilgio jurinin tvirtu pietų ekvatorio veju, kaip perkūnijos trenksmas ir
Kita per sprandą su szobįf
kai susikalbėjo, idant abiems greitai, smagiai arde mariu laivas susilaikė.
kirto,
“naujokams” parengti kriksz- vilnis.
— Sustojome ant negiluPradėjo szaukti,
tynas, kurioms turėjo pasiduo
Bet priesz ausztant mariu mos!—suriko tuo tarpu vienas
Kaip bridis bliauti.
ti kiekvienas jurininkas, pir pavirszus pradėjo buszuoti, isz jurininku.
O jus gyvates Szkotijos.
mu kartu priplaukdamas ek retkarcziais eme pusti asztrus
— Vanduo eina in laiva!—
Ne paties Dievo ne bijot,
vatorių.
vejas ir mariu vilnys pakilda suszuko kitas, bėgdamas in
Arba viena davė vaikynui
Kada saule nusileido, in in- vo gana augsztai. Smulkus, virszu isz apaezios laivo.
guzą,
gulos ausis ant laivo “Albert” ale tamsus debesukai, rinkda— Už pumpu! Imkite pum Dydumo lietuviszko arbūzo.
atsimusze kokis tai gudus bal mes padangėse in viena pilka pas!—szauke kapitonas.
Jago toji bobelka nepasilaus)
sas, tarytum isz gilumos mariu uždangala, ant galo uždengė
— Gelbekimes! Nuleiskime
Tai gerai in kaili gaus, (
iszeinantis.
visai melinas padanges.
valtis!—praszesi keliauninkai,
Gerai padarytu,
— Tas Neptūnas kalba—
— Man rodosi, kad turėsi gruzdamies prie valcziu.
Jago tokes kvailukes pamptarė rimtai senas styrininkas me audra— atsiliepe kapitonas
Kapitonas vienok užstojo
ir, prisidejes prie lupu ilga in styrininka.
visiems kelia ir garsiai suriko: O gal daugiau proto turėtu,
triuba, atsake nematomam van
— Nevalia niekam apleisti Kaip sziksznocparnei nelaks
— Bus blogai—atsake senis
denu valdytojui ant klausimo, ale musu “Albert” atsispirs kajutes, kol asz pats nepersititytu,
kuris buvo užduotas.
Žiotis uždarytu,
■
vilniu spyrimui yra gerai su- krmsiu apie gresianti pavoju!
— Ar yra czionai kas tok budavotas ir gana lengva juo
Keliauninkai pasitraukė sza
Szuom kart užtylėsiu,
sai, pirmu kartu perplaukian valdyti.
lin, matydami kapitono įnirti Kita kart pravardes indesiu,
tis ekvatorių? —klausė balsas . — Bile tik neužplauktum mą, kuris iszbego ant denio.
Ayrshirio bobeles iszdesiui
Visai Szkoltijai pasakysiu^
isz gilumos.
ant uolu, arba nepatektum ant Persitikrinęs apie gresianti va•MAM NEKLI1M UBBWBKfZTH

I i*'!?*

Dei muso vaiku

Deszimts dienu ant tropto

Q
Jai anų Institutas tik sunkiai užv
nes vos penkiolika
\» '
dirbtus mano pinigus viijo; bet,-?
A dienų pavartojau
Dr. Hart manas, kad išgydė, tad jam ir dėklu- .
ir jau jaučiuosi ge
gas; tai nrisiunČiu paveikslą, kad į laikraštį pa
rai. Labai dėkin
tai py Ii. ANT. JUŠKEL18, P. O. bos 2,
gas už gerą daktaravimą.
DU BOIS, Pa. D. POPOVIČE, Model Farm, Pa
schall, Philadelphia, Pa.

bėrimo kūno, blogc,
kraujo, sutinimo ir

t,
9>

■
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Pavyzdingas senutis.

Mieste antrame augszte gyi veno senas, mokytas, labai
idan Koad Canal, IVilmolto, Ill. maldingas ir pavyzdingas se
nutis. Ilgus metus jis buvo
ia viršuj kalba žmonės, kuriems aš pagelbėjau, taip ir Tau skaitytojau galiu valdininku;; jo du sunu buvo
padaryti kaip ir kitiems.
teisme apginejais ir gyveno
"kGEKJS nuo New Yorko didžiausio humbuko „Instituto”, kuris garsina mirusį daktarą su rabino „jermulka” ant
su savo szeimynomis tuose pa
' • . kaipo gyva daktarą ir buk gydąs ligonius. Tas židelis jau šeši metai kaip numirgs |r todėl negali sergančių gydyti,
žemai----------kitame
i.umirelį reklamuoja, buk jis parašąs knygelę „Vadovą į ligą” (žinoma, ir į kišenių), tai ir neteisybė. Ta
* •• knygelė
•'"j e'"'- išpe ežiuose
--- - namuose,
--------7--------ri daug vėliaus po smorlios ano rabino, kuri apart iš kitų, paskutinė dalis išvogta, perspaudinta iš kuniilgo Geručio knygos j gale namo. Senutis eidavo pas
•veikalą”. Kas vagia, tas ir meluoja; tai melagiams negalima tikėli!
i.
i
i .
juos valgyti, bet gyveno pats
Kad sergi, tai aš esu daktaras, ir vietoje kur kitur, kreipkis prie manęs, aš duosiu vaistus nuo bile ligos ir vienas
nes labai mėgo raniU-

— Yra du jauni jurininkai
—atsake styrininkas.
— Žinojau apie tai ir Įtodel
netrukus užeisiu
ant laivo
idant juos apkrikeztyti, ir in
krikszto knygas užraszyti.
— Laukiame! — suszuko
styrininkas ir, metes szalin

skaudėjimo blauzdose. Dar karta

" [Kt/lEį.-.lį-■’ telkimas: a j
tEbjansisc

| liiwfiPaiku
[ rap-wfaia ptahrpipta j.

voju ir kad “Albert” turės pa
gilumos—kalbėjo kapitonas.
— Kaip ilgai savo rankose siduoti mariu gaivalui, liepe
(■
tui:
Kad jau jus vyrai pasijautu
laikysiu styra nedaleisiu idant priruosztas valtis nuleisti ant
t -kpiSEtc
mėte,
gražus “Albert” sutiktu sau vandenio.
7
...
Su niekszais bobom nebodžiau uunokiiilmus kaip vartoti ant sveikatos. Ateik ar parašyk pas mane prigimtoj kalboj.
HJr.iiZ'jFt įptįjj ,
kokia per iszkada.
‘
ma. Žmona jo jau buvo mi— Pirmiausiai moteris su
į ia;Ei:ss[tušfl{;
tumete,
RAŠANT ADRESUOK MAN:
rilg|
Kapitono baime kas link vaikai, o potam vyrai! suriko
Žinote, jog daug priviso nieki
audros tuojaus iszsipilde. Ap kapitonas.
mėgdavau ^mintinga
sziu,
b®* tastsį
link pusiaudieni ant mariu pa
’
• ir maldinga senuti lankyti, su
Iszgirde tai keliauninkai,
Visokio sztamo gyvanaszliu.
OFKO VALANDOS: kasdien nuo 11 iki 5 po piol. Nedaliomis 10 iki I p. p. Vakarais Panod.-lyj ir Pelnytoj nuo 7 iklt, •
r.„lL„t:
Vlonc-ri
sidare didele tyla. Ir padangė pradėjo grumties prie pirmuti
_________ ____________________________________ _____________
____________________________
J'*'’ ivtti lieti 11 Kitlllbyil jo BVcl
Badai Ohajaus gubernio kelos
j jaunus jurininkus pas save.
se nebuvo jokio vejalio. Oras nes valties, o neklausydami
ku ir iszmintingu mineziu.
randasi,
Tie, nežinodami, kas ju lau- pasidarė karsztas ir tvankus, kapitono paliepimo, grumdesi
Jau senelis pabaigė as>tuoštatai įįn
yvi, bet pasiėmė drąsos, nuėjo rodėsi, jog tuojaus nebus kuo taip neatsargiai, kad net valti Ka prie kožno vyro kabinasi;' I
nesdeszimts
metu, bet dar buViena vyra pamėtė, prie kito į I
p-s styrininka; tasai jau ne- dūsuoti. Netrukus paszoko perverte.
Į vo stiprus, sznekus ir links«
ii mali ja e
prisikabino,
Ydo jiems saves pasitraukti. didelis vejas, sujudino marias,
i mas.
Tuo paežiu laiku atūžė bai Ir jau net laisnus pasirūpino, j,
Tuo tarpu ant dienio pasiro- pasikėlė baisiausios putojau- si vilnis, atplesze juos
Per kiaura gyvenimą jis ne
nuo
Bet tas apsvarstinias, net su I
[įjaį į
laivo kapitonas, o kada sty- ežios vilnys, ant kuriu laivas laivo ir nunesze nelaiminguo
apsakomai mėgdavo tyra orą:
drebėjo,
(
linkas pasakė jam, kad kaip pradėjo szokineti, kaip rieszu- sius.
todėl dažnai jin matydavau
Paemias rakandas iszrunijo. (
' nasis paprotys liepia, netru- czio luksztas.
įsuspateliu darželyj besisuki
— Dieve, susimylėk antį
kokia
galiu
duotis
kiekvienam
turineziam
Kcsuli,
Uždegimą
Spiovalu,
Gal atsiras kokis,
is czionai ateis Neptūnas
Kapitonas liepe visiems ke musu!— klykė likusieji ant
nėjant; namie jis dažnai atida- j
Nusilpnėjimo Plaucz u ir Geikhs, yra: imti ir naudoti gyduoles, apie
Kvailas nebagelis;
'
!
į f!
x—V_jiksztyti naujokiniu, kapito leiviams
kurie žinemo, kad kitim pagelbėjo —Raszo jenia Katnra Komenda
eiti
ant
atsilsio
in
sarydavo Įauga, kad daugiau in
----------- ----- ----- Jįrtl
V V.
laivo.
Ka duos bobai prisikalbėti, I
I * 'UI..:;,-y
A
Box 317, Everson. Pa.— Mano vaikas turėjo dideli Kosulį, ale vis be
nas nusiszypsodamas linkterė vo kajutas; ant denio pasiliko j Nuleista antra ir paskutinėj
ejtu szviržio oro.
Ka turės del josios duona i (
pasekmes. Galutinai pamėginau ir daviau jam
jo galva ir nuėjo sau in kaju- tiktai jurininkai, kurie uoliai' valtis.
į Per visa gyvenimą senelis E
duoti.
;l
tas, idant papraszius ton isz- pildė viską, ka jiems kapitoKapitonas atsistojo prie ine: niekuomet neruke tabako ir, I i'1--.■-Vr4;
Y ra tai boba netikiausia,
’
kilmyben keliauninku, keliau- nas liepe, priegtam bėgiojo po jjniOj dabodamas tvarkos. PirI vietoj alaus, vyno ir degtines,
O ir snuki turi už kitas bjau- Į <
janeziu in Jamaika.
laiva, tai laipiodami, kaip vo miausia liepe valtin inleisti
jisai gerdavo daug pieno. Daž
riause,
Praslinkus bertainini laiko, verys virvėmis ir
ant stiebu, valgio ir vandenio kelias bacznai maudydavosi ir prausdaGedos mažiausios ne turi,
1 fc
kathjiskas, kas tik ant laivo tai vėl bėgiojo in laivo apa-: ]cag) paskuį ]iepe lipti kėliau •
1, vosi szaltu vandeniu.
Savo daro ant nieko ne žiuri, j.
gyva, £ iszejo ant denio, iszsi czia'
Man patiko senuko gyveni
ninkams, o ant galo jurinin
Viena subata pas kaimynus 11
mo būdas ir asz taipo-gi pasigirde Rudenio pliuszkejimas,
Styrininkas pripratusią ran- tamg.
Pasisekimas jo buvo stebuklingas. Greitu laiku visoki
Hryžau taip gyventi Namie ji- I
nuėjo,
'(
Paskui t pasirodė ant galo laivo ka pajudino styra, laikydamas
Ale ant nelaimes ne visa in- Kaip žiotis atydare ir dainuot I
1Į sai visuomet vaikszcziodavo ■
užgul
mai
isznyko.
Kvėpavimas
stojosi
lengvesn's
ir
tokjgj^ tai milžiniszka esybe, laiva ant atvangaus kelio, ne- gula galėjo sutilpti mažoj vali bateliuose, kuriu padai buvo
pradėjo,
kosėt
sustojo
visiszkai.
Te
:
ppat
mana
kaimynas
negalėjo
^-<'^-j^įįį’1ff-^)siredžius. Turėjo il žiūrint, kaip putojanezios ma tyj' | visai miukszti.
Visi praeigiai atsistoja žiurėjo. į.
iszsigydti užsisenejusio Kosulio ir ligos ant Plaucziu
gus plaukus isz mariu žoles. rios liejo jam akis, o vilnys
'
— Taip visuomet aviu, na— Asz pasiliksiu ant laivo
O vyruti, balsas ne kas,.
I]
nukritiwius net ant peeziu; isz taip smarkiai blaszkesi, kad įare kapjfOnas.
koliai nepasakiau jam, kad imtu ta Balsama. Beviek
1
mie
bebūdamas,—kalbėjo man
Staugė kaip vilkas,
11
v,.uo, iszmaliavoto visokiais styras pradėjo braszketi, irroTrys jurininkai sutiko taip
per tris dienas užsisenejusis kosulys visiszkai sustojo.
I senutis - mat vaikszcziojant
Whites
.tek Ube
1
Ir
da
su
koja
trepsėjo,
|
jau negalimu bus daiktu, Į Į)at su juo pasilikti.
dažais, buvo iszsikiszus didele dėsi
,
t.n
«•«»• 2
į j negirdeti jokio beldimo, kuris
Ant mano užklausimo apie jo sveikata atsake:
Mat pasirodyt su tuom norėjo.
pneumonia, Croup, ft
raudona nosis; visa kuna den idant jis iszlaikytu.
) galėtu kankyti tuos žmones, ;
— Nedarykite to!— gynė
OUtcta
A
d 'i,.;
gė net iki žemei žalios spalvos
Staiga iszsigirdo dar smar jiems kapitonas sujudintu bal
1 kurie žemiau gyvena; niekuo- I
I
' PRICK to CENTS
“
Gailines!
tik,
kad
nedasižhiojau
— rūbas, stebėtinai pasiutas, isz kesnis vėjo užimąs, vilnys, dar su.
Ba M ESHflHtC
Moteriukes Broklino susivai- j
] met nekankinkime saves ir sa
apie ta dide gyduole daug pirmiau.'’
po jo-gi matėsi kojos su dide labjau pakilo staugdamos ap
vo artimu. Mano sunu szeimy- į
— Pasiliksime su tavim,
dykit,
j nose lygiai taip elgiasi. Vaka- 1
liais czebatais.
liejo deni, o kada netrukus nieko ant svieto neturime! —
Norints karta žiotis uždary
Dvi didumo 25c. ir 50c.
re jie aunasi mink sztais bate- I
Tasai juokingas sutvėrimas vanduo nubėgo,i, styras buvo kalbėjo narsus jurininkai.
11
kit,
liais, netranko kėdžių, netran- 1
laike deszinej rankoj ilga, sulaužytas, o styrininkas be
Kapitonas suspaudė jiems
Szitai viena juoda varna,
Į kioja stalu ir t. t., kad nevar- 1
triuba, kairėj didele knyga ir pedsakio pražuvo.
rankas ir prasze ju, idant ne Ne nustoja kvarksėjus ir gana.
Augszcziau padėtas paveikslėlis perstato “Sev< ros Balsama Plaueziams. Gauk jo
į ’"
l žytu savo kaimynu, kuriems, 1
Jurininkai tai pamate isz atbūtinai jie sestu valtin, ale Ne tiktai su liežuviu teszkina,
medini cirkeli, o už vieno czepas savo Aptiekoriu. Užsitikrik, kad reikalauji ir tiktai “Severos.”
Reikalauk
' ■ nusidirbus, tyla ir ramybe la- j
baimes eme vaitoti.
Severos Kalendorių 1911 metams. Gauni dykai.
jie apreiszke neatmainomai,
bato aulo dideli paisziuka.
i bai reikalinga.
Nes ir su nagais draskina,
— Esame pražuvę!—suszu kad pasiliks su jus.
Paskui ji ant denio apsireisz
j
— Mano du sunūs ir arnikai |
O kaip prigėrė gūžes,
(Toliaus bus).
ke panasziai stebetinei apsiren ko vienas isz ju.
; visai blaivus žmones ir nepa- | fe
Tai gauna būda kates,
— Vilnys pagriebs laiva!
I žinsta rūkymo. Acziu Dievui,
gus moteriszke, kuri laikyda
Tuo su nagais kabinasi,
Atsitikimuose
j nereikia mums nei daktaru,
ma rankose pora szmotu med- atsiliepe kiti.
Severos
Baisumui
Gyvumo
Norints vos ant kojų laikosi,
Diegimo ir skaudėjimo
— Užplauksime ant negilu! nei jokiu vaistu!..—užbaigosedžio ir koki tai riszuli, kasžin
Randonumo
Nog
visokiu
nusilpnėjimu
r*;?1*-”'
Susisukusios
bobos sergėkis,
Aptininmo
nutis.
ka kalbėjo.
mos!
Ypatų
silpnu
pasenusiu
Lengvos karsztliges
Isz
tolo
nog
tokios
lengkis,
Motinu nuvargusiu savo priderystese
)I
Daug gražiu dalyku man
Numinė Mokykla.
Pamaczius tas baisias esybes
Kruvinos ir sustingimo isznarinimo.
— Ka pradesime be styriNežinau, szirdeles kad jios [
Merginu‘iszblyszkusiu, aniemiszku
Gramatika angliszkos kalbos mok)
) senutis papasakodavo. Ak, kad
abudu jauni jurininkai persi ninko ? I
Imk Viduriuosna
r:wi
"f*
Paveiki taneziu
utis be mokintojo (apdaryta) II
vyras,
II daugiau tokiu žmonių maty- j
gando, ale kita ingula ir kele— Susidaužisime in uolas!
Nog užkietėjimo.
Valku
Draugas
arba
kai
p
mokintis
Turbut
ir
niekam
netykias
75c.
bonkute.
t
turn!
Visi
neapsakomai
gerbe
1
50c. bonkute.
viai, kurie Neptune ir mote- szauke vienas paskui kita. ‘
skaityti irraszyti be mokintoja 15c.
? gera seneli ir jo sūnūs. Visi i
Bet kapitonas, norints sus Naujas Budas mokintis rokundu, Ne kurios suvis proto ne teko,
riszkeje pažino du persiredk
Ir konia apjako,
); mylėjo jo sveikus ir protingus 1
netekus be mokytojo
10c.
žiusius jurininkus, juokėsi pa paustas nubudimo
Bobos isz peklos, pekliszkai į
styro ir styrininko, nepametė AritlUfitika mokininmusi rokundu, su
anukus, kurie puikiai mokinotylomis.
paveikslais (apdaryta)
35c.
gyvena,
si ir sulaikydavo ne viena nuo
Tuo tarpu mariu valdytojas sanmones, iszvaike sustojusius
Pinigus siuskit per money-order, adresas Po smert kipszas in pekla ga- j |
rūkymo, gėrimo, gyvuliu ir
pasikloniojes kapitonui, pers jurininkus ir ramiu balsu vėl
P. MIKOLAINIS, Box62.NewYork, N.Y,
bena,
žmonių kankinimo.
tatė save ir savo paczia, potam davinėjo prisakymus.

DR. F. HARTMANN, 231 Ea8t ^YORKOTY.N Y ■
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SEVEROS
BALSAMAS
PALUCZIAMS

Į

I

I

Del greito palengvinimo

Nieks negali pervirszyti

i|

1j
1
j
I

Aliejų Szvento Gothardo

Daktariszka rodą siuncziame dykai per gromata

J

Kur ji J

j dangaus visai nauja žvaigžde, j

1
j

gi tn

I,

neduodi

liuesai augti! pa.

1 kad jo vejas neir kad jis galėtu

a ir dailus.

teras apkase szakrere medeli miete-

teras

medeli su atažalele.

visa jauno medelio

tu darai!- susuko
nusigandęs— dabar

■o triūsas nuėjo nie-

' pasijuokė, truputi

medelio stiebą ir ina plyszi atneszta sza;tepe plyszi tepalu ir

jai apriszo skaruliu.

ar matai, - tarė

ii,

užbaigęs darba—

medelis tebeesas gijis butu ir kreivas ir

s it butu savo laiku
rngszczius, n ažusobuc

kuriu nei valgiti nehu-

ad jis augtu tiesiai; o
užstojus pavasariui, da-

asleptoms jame paje-

oauja geresni gyveni-

riskepijes priėjo gero

f*

i szakele. kurio vaisiai
inomi. Po keleriu metu

medelis iszaugo sodo
, pavasari eme žydėti, o

i jo szakas lenke vaisiu
ima.
Na, ka dabar pasakysi!

įklausė tėvas sunaus.
Ak,- atsake szitasai tai gražus, naudingas

s; triūsas tavo nenuėjo

ris.

Duok Dieve- tarė te-kad ir tu taip-pat atši

už rūpesti

auklejima tavęs.

’avyzdinsas senutis.
liete antrame augszte gyo senas,

mokytas, labai

dingas ir pavyzdingas se
is. Ilgus metus jis buvo

dininku; jodu šonu buvo
me apginejais ir gyveno
aro sze'mynomis tuose pa

use namuose, žemai kitame

e namo. Senutis eidavo pas
a valgyti, bet gyveno pats
uas. nes labai mėgo ramu-

i. Žmona jo jau buvo miai.
Asz mėgdavau iszmintinga

maldinga senuti lankyti, su
io

kalbėti ir klausyti jo svei-

i ir iszmintingu minezin.
Jau senelis pabaigė as tuo-

esdeszimts metu, bet dar bū
ro stiprus, sznekus ir linksnas.

Per kiaura gyvenimą jis ne

B

apsakomai mėgdavo tyra orą:

todėl dažnai jin matydavau

sn spateliu darželyj besisuki
nėjant; namie jis dažnai atida

rydavo langa, kad daugiau iu

j

ejtu szrnžio oro.
Per visa

gyvenimą senelis

niekuomet neruke tetuko it

j

vietoj alaus, vyno ir degtiną

į

jisai gerdavo daug pieno.

js

nai maudydavosi ir prandirosi szaltu vandeniu.

Man patiko senuko gyveni
mo bodas ir asz taipo.gi pasi
ryžau taip gyventi Namie ji

sai visuomet vaikszcziodavo
bateliuose, kuriu padai buvo

I visai minkszti.
L

— Taip visuomet aviu, na-

& nrie bebūdamas,—kalbėjo man

< senutis - mat vaitaujant
| negirdeti jokio beldimo, kuris

Five Brothers’'

>

| galėtu kankyti tuos žmones.

Pipe
Smoking

S kurie žemiau gyvena; niekuoS met nekankinkime saves ir sa-

3 vo artimu. Mano sūdo szeimy@ nose lygiai taip elgiasi. Vakau re jie aunasi minksztais bate® liais, netranko kėdžių, netran-

I kioja stalu ir 1.1., kad nevar
žytu savo kaimynu, kuriems,

|

nusidirbus, tyla ir ramybe Iibai reikalinga.
— Mano du suuos iramikai

visai blaivos žmones ir nepažinsta rūkymo. Acziu Dievui, į

nereikia mums

nei daktaru. ;

nei jokiu vaistul-utbaige ee- f
nntis.

Daug gražiu dalyku man

senutis papasakodavo, Ak. kad

daugiau tokiu žmonių maty-

.

turn! Visi neapsakomai gerbt

į.

@ gera seneli ir jo sūnūs.

. Ją

KUR BŪNA.

ima. Betasz pasirūpi,

ltume) man

MEDICAL.
IN ST IT UTE

feEC.eoiufis

nuo kitos geros oke-

lesze rankose peili ir

tai

NEW YORK

TAUTIEČIAI..™ GINKITE PATS.SAVE!

nenulaužtu jo gal

ėti pavasari

— Dabar asz da tau neari.— Žmogau, kur tu eini ?
lu
sakitie, perkelk mane pirJisai viską papasakojo.
Tada tas ponas davi jiam miai'S per mares, tai asz tau
pasak isu.
ženkleli ir tari:
Vienas ponas turėjo savo
Bangžuve tai ir dari, o ant
— Kaip tn gala busi ėjas;
dvara szale dideles upes; tas
tai tu "velei sutiksi karieta, o kranto atsistojas jisai pasakė:
ponas laiki savo žuvininką,
— Palauk, igi asz ant ano
prie kardeliaus szimelis prikin
jisai turėdavo vis ejt žuvaut,
kalno
busiu užejas, tai asz tau
kitas, tani tu ta gromatele prie
kada tiktai ponas uszsimanida
Saugok .’tęs suvadžiotojo daktaro, kuris nori išplėšti Jųsų kišianius, padėdamas aukštą prekę už pigų patarnavymą
sznurkszlu prikiszk, tai jisai pasakiau.
ir bledingas gvluolias, — kuris nori Apgaut Ju < ir Jų u šeimynas nuo didžiausio turto, tai yra Sveikatos, duodami
vo žuvu. Vi na karta tas žu
O Dievas buvo apie jin sa
Jums no atsakančius vaistus, tiesiai no Žinodami medikališko mokslo.
tau pasakis, kur piningai.
vininkas per dvi dienas ne ga
D4TKARAS KURIS KALBA JUMS MELAGINGAI Wlvoapgarsinimuose, vienkart ir įkalbinėja meluodamas
Karieta tolaus važevo o ir ji kes: užtai, kad jis per savo ne______________
Jums, Jųsų kentėjimuose. Teip, jagu jis kalba apgarsi
lėjo nieko pagauti, tas ponas
nime savo; “Aš esu pirmvedžiu daktaru — aš esu geriausiu daktaru— išrinktu jx?r visus kitus daktarus". Jis kalba Jums
sai velei tolaus ėjo. Gala nu tikuma jau daug žmonių numelagystę! Nes tokio daktaro. Amerikoje dar ne buvo! Ne gana to-tie daktarai net teip toli užsivaro, kad net bando įkalbėt
ant jio ba sei supiko ir ketino ejas sutiko ta karieta, kur trotijo tai ant jio krūmai augo
uždėtojas.
Lietuviams, idant ne įtikėtu stebėtinai gerai, Institutų ir ligonbučių, pašalpai kentėjimuose, aiškindami, buk tai “Institutai
ir ligonbučiai tvėrėsi iš neteisingų žmonių". Ant to galima vien tik tuom atsakyti, kad vagis vadina visus kitus žmonis vagi
jin no tarnistos atstatitie.
ir
augs.
Kaip
jisai
no
kalno!
szimelis prie kardeliaus buvo
mis. Vien tik blogiausi žmonįs, no gali atrasti gęro pasauleje. Vien tik menkučiai ir veidmainiški daktarėliai, pilni savegarbiDaktaras yra geriausiai
nimo, bet be medikališko mokslo, loja ant darbąvymosi did/iuju profesorių, be protiškai užvedėdami, jok ne turi tos Aukštos
Treczia diena jisai velei isz- prikinkytas, 'ir tuojaus jisai tuos žodžius priszauki, tai je j
žinomas, per atliktus jo
Žinios medikalijoje, kuris yra reikalingas del pastojimo į daktarus didžiausiojo pasauleje medikališko Instituto
darbus.
ėjo auk-ti vi-as nusiminęs žu jau isz tolo matydams stojosi perpikusi su tokiu smarkumu
“THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE”.
«
Dro Collins’o garsingą
7 PPTF7\^TT^ DFT k’O- Aukščiausiai moksliški daktarai, The Collins N. Y Medical Institute, gydo daugiau
knygą
vaut, nes velei nieko nepaga-j ant tos puses, kur szimelis ėjo, ant kitos puses apsiverti, kad
/ i ivi i./..\.
.
•_ žmonių kiekvieną metą, kaip visi kiti pasaulės daktarai, imant kartu.
vo. Tada jisai da daugiau nu-! ir susitikęs prikiszo jisai jiam mariu vilnis igi arti virszaus
1. Dėlto, kad The Collins New York Medical Institute, yra. 4. Dėlto, kad prekės tų. greit gydančių vaistų yra daug žemeseniausiu,
didžiausiu,
geriausiu
ir labiausiai naujagady- . snės. negu per tuos daktarus.šarlatanus yra statomos už
VADOVAS
šuniui ir jau norėjo namon ej- ana gromatele. Karieta apsis kalno užsimuszi.
siunčiamus be naudiškus, bledingus vaistus, nes tiems dak
nišku Institutu Amerikoje.
IN
tarams rūpi daugiau pinigai, kaip gydymas.
2.
Dėlto,
kad
The
Collins
New
York
Medical Institute, tąpo
tie bet pamislijo da karta tink tojo o szimelis nusiprunksztes
Kada žuvininkas parėjo na
SVEIKATĄ
įsteigtas, per gerai žinemą ir gerbiamą profesorių daktarą & Dėlto kad Daktarai The Collins N. Y. Medical Institute
Collins
’
ą,
del
naudos
visų
Lietuvių,
kaip
Amerikoje,
teip
ir
Jums pagelbėti kiekviename atsitikime, nežiūrint, kokia tai
la užinest, ir kada užmeti tai
mon pas savo poną ir pasakė
prasznekejo ir tari:
ne būtu ligą, ir kaip nuo senei ir kaip įsiviešpatavus orga
senam krajuje ir ne del ])iniginio uždarbio, bet del suteikimo
tąno pripažinta per visus
isztrauki labai gražia pana,
nizme ligonio
v
pagelbos
nelaimingiems-ligoniams
ir
kad
galėtu
kiekvienas
kilus Profesorius, kai]x>
— Piningai randasi katile jiam, kur piningai jio pakaro
atgauti sveikata.savo, kaip galima su menkiausiais pinigi 6. Dėlto, kad nėra daktaro, kuris galėtu gydyti kiekvieną ligą
Didžiausia
knygą
sveika

tada jisai parsigabeno ijaje na
ti,
pats
nuėjės
juosius
iszkasi,
niais
kaštais.
pasekmingai,
per
tai
yra
{steigti
institutai
ir
ligonbučiai,
ir yra viduriniam skiepe po
tos! š visų kitų, kada
8. Dėlto, kad tie stebėtinai pasekmingi vaistai, kuriuos skiria
kur kiekvieną ligą yra atydžiai peržiūrėta ir atsakančiai gy
mon ir parodi savo ponui, Jio
norints parašyt u per kokį
doma, per daktarus, kuriems ligos visos yra gerai žimonos,
garsingi daktarai, The Collins N. Y. Medical Institute yra
butu szale slenkszczio pakas o dabar jiam ponas nieko ne
norints daktarą.
iš
ilgmętines praktikos.
surengiami
locnoje
aptiekoje
iš
naujausiu
ir
aukščiausios
ponas da buvo nežeuotas ir pa
Nėra
daktaro
,
kuris
ti; nes kaip pareis, tai duok galėjo daritie, ir jisai su pakavertės medikaliskų medegų, o kuriąs del jų brangumo, ne 7. Dėlto, kad Jųsų nusilpnėjimas yra visados, speciališkai ir
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turėjo
no
to
mirtie;
už
tai
torius sk arini u ftpdarin, apk ist IU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
piipažinstas per Visokias Tautas kaipo Geriausias,
to tvora turėjo laikit; tas jin
juodvi tuo obuolu veržes ir Garsioji kita knyga “Raistas” 81.
tos ir auksuoti krasztai su apA Ja mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
iszilgio
Supjaustytas Tabakas.
Galima pirkt
teipjau meldi, kad jisai in dan veržszis.
Gramatikas iszmokti angliszkai 25c
kampais
...
J, 1,0 MINIU LITARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti si
Be Angliszkos kalbos Amerike, 110,4702 AhAmi Altoriau aza; ru puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ u:
FiveBrothers’, Tataka Visuose Sztoiose Visur
gu nuejas ir del jio paklaustu,
Kada jis tai pasuke, tai jiom ! ne tik geresni darba negali gauti,
25c., 5tuž.'-$1.00, Perkupčiams 1.000 už (6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTA:
kaip jisai cze ilgai tureses tvo nepatiko, o ir jodvi jin vijo ir bet ne pasipraszyti, tad reik iszmokt, skaroje apdaritoa, apwali kai ps seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, si
auksinti kr&dztai, lauai puike ik
prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No L
ra laikit. Ir tam jis prižadėjo. norėjo jin muszt. Dabar jisai j busi laimingas.
Parsiduoda po 5c. ii* 1Oc. Pakelimarginta bu auksinams kwi*-ti.OD
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5 c,
Bet
kuris
ant
sykio
pirks
prisiuneziant
labai
p<iiki
kningela
.
Dabar jisai ilga gala paejas atėjo pas bangžuvia, ta jin tuo
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. AJ
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės
sutiko karieta, ir kaip ties jaus klausė, ka Dievas sakes. pinigus $1.65. apturės visas 3 knygos. Vo.4703 Aukso Altorius minuet
kaip kitur. Ordeliuš išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
Siuncziant orderi, adresuoti:
Apdarai, auksinti krasztai ir aj wai
The Amei’Ėcpn Tobacco Co.
ju< m atvaževo, ir sustoju, o Nes žuvininkas Dievo pamo
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip
kampai, auksuotas križrae, paf-uMs
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties
U
puikei
IflKBiargiDta
,
ponas isz karietos jin klausi: kintas atsiliepe:
liuo adresu^ M. L WILKEWICil IIS W. MARKEI Str.,Proriii»x Sj. SCRANTON, PA.

Apie Žuvininką kuris
ėjo in dangų.

:as.

t i'

| mylėjo jo sveikus ir protingus
į

anūkus, kurie puikiai mokiu’-

|

8i ir sulaikydavo ne viena nuo

|

rūkymo, gėrimo, gyvuliu *

b

žmonių kankinimo.

J.NąujokasBrtk^N.V.

,

—

-*

Neyra abejones.

SIUTAI IR OVĖRKOTAI

Lietuviszkas

Į

FOTCGRAFISTAS

cdo kad gO ma iszeigydint nog
skaudij mo pfczuoFP, inkstu ir t. t

Didžiausia dirbtuve

i

Fotografijų
Dideliu ir Mažu

Į

už pigiausia preke.
Atlieku darba

Skaitykite lad Mabanojaus gyvento

ja raszc;
Mrs. Wm. Pcw-ll nog 320 E. Ma-

Ka tik aplaikeme
daugybe nauju siutu
overkotu ir sziltu apsiredimu ant rudens
ir žiemos. Szitie siutai
ir ovėrkotai yra pa
siūti pagal naujausios
mados per geriausius
kriauezius ir gražiai
f ’ ant žmogaus guli.
Ateikyte pamatyt o persitikrinsite jog pas
mane geresnis tavoras ir žemesnes prekes
negu kituose sztoruose.
Teipi parduodame “Stetson” skribeles.

hanty St. Mahanoy City, Pa. raszo
Negaliu
atsakyti
rekomenduoti

Esi u užbaigęs
artistu szkala

puoliuose baisei mane vargino ir lai

Berlyne.

kais muilydavau kad kryž us mino
luszta. Kada patvenkdavau skaud-

Parsiduoda

1.. .Fremal ir Špilkos...

jimas buvo da arszeois, visados

|

b

vau pailsins ir nesinorėdavo nieko
dirbt’. Joki vaistai num ncgialbej

v snt-e aptiekose.

116-122S.Oak

Introligatorne.—

Nusipirkite sau
Buteliu

APDIUBTIVE KNYGŲ.

Žinios Vietines.

keletu

NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyt?

TRIS GARBINGIAUSI CZIUŽINETOJAt.

Gerai priežodis skelbe; “kokis tėvas tokia sūnūs” —F.C.
— Neužilgio 1lietuviszkas
_________ 1 ^amy kitados garsingas cziužinetojas iszlavino savo tris suU v r, ne 4- Edmund
1 m n r»/I ir
d n 11 zl ui a-m Iniv.
Ai »» z,4-J o orrzvn
atlėtiszkas kliubas parengs itiiū
nus Ernest,
ir Claudiusza
teip-gi cziužineti
szenpuiku szoki (tik ant užprasziP11 miklumas jra garsingas po \isas aplinkines.
mo.) Apgarsinsim vėliaus.
į .
~ 7
| vienintele valtis buvo. In ta
AugSZCZlausill Dovana.
«— Nedelioi pripuola ‘‘.Var
■ • tilpo
—
— 600 vertes Freelandol,
' valti
40 žmonių su kapi-1 Amerikos tavorai vis daudo Jėzaus”.
darbines kelnes po 440 pas Re- ton", Hkugie f~;7
viso 15 viru į giaus patinka Europoje ir me— Nesupratimai terp parti faviezia.
(to 5).
ir
viena
motere,
kelnerka,
Miss tai po metu ju ten nuolat daujų nustoję. Gerai!
I
-.i .
.
. •
.
l .
w
— Vietinei kunduktorei ir Quirk, gelbejosi ant triopto, giaus iszvežama. Amerikos ta— 100 vertes darbines pirszmotormonai ant elektrikiniu j ka sukali ant grejtos isz lent- vorai daugelyj atžvilgiu tiek
tines po 50 pas Refawiczia. karu provijesi padidinimo mo-1 galu ir tuszcziu baczku. Gar-1 augszcziau stovi už kitu szaliu

Aysidirba senos maldaknyges, istorines,
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagis,
Draugas,
Tėvynė ir Lt.
Prisiunsdami knygas apmokekyte paežio a’
ekspreso karatus.
Adresas:

§ MERCHANTS BANKING TRUST GO.

e užmokti
l szito nmnto. osz Iszmo’ kiniu trumpnni Įniko.

Suv. Valstijuose.

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ave.

...MAHANOY CITY, PA...

Puhtii

buk Suv. S1

Po priežiūra Pennsylvanijos Valstijos Bankinio,
Departmento, Peržiureta-s per Valstija du kartu ant
sjf meto. Pennsylvanijos
n------- 1---- --— Valstija turi sudeja piningus
—’
“T musu banke.
■
Pinigus skoliname ant pirmo morgiezio
Procentą mokame ant sudėtu pinigu
Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai,
Lenkiszkai, Slavokiszkai, Rusiszkai, Vokiszkai ir1
Angelskai
.
Banko turtas i sznesza ant 700 tilksta ežiu doleriu vertes,]
Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes
mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke'

dirt bledts
virszow ari
gili whip
giiūse bledi

Graudžio nw

Tieje ka d

mmevata at
lt" likos

gana laiko i

tavom pri
sulaikyt ne

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

GRABORIUS^

lauje.

----- iDIREKTOREI SZITO BANKO YRA:-------

D. M. GRAHAM.
MICHAEL GAVUUL
V. RYNKIEWICZ.
JOHN HORNSBY.
ANT. DAN1SAVICZ.
THOS. F.-FLANAGAN.
CHAS. F. KAIER
JOHN J. MEYER
W. J. MILES.
LEON ECKERT.
( HAB. L ADAM.
DANIEL F. GUINAN.
( HAS. BURCHILL.

kreipkvtes osabiszkai ari,a per
r;i<4 Dr ()' MjiĮIpv. įszindejas Chemic-

Dr. Alexander O’Malley
— Mitingas Szv. Ludviko kestiea ant 25 centu ir užmo- lajvis skendo kas kartas. Ta- tavorus, kad jie tankiai gauna OFISAS SOUTH WASHINGTON STR..
Wilkes-Barre, Pa.
me dideleme sumiszime, užmir1 augszcziuusiiis dovanas. Gra
draugystes atsibus Nedelioj kęsti už ekstra darba.

fe '

W. I HASH Ai Ch A>

Lithuanian Bindery.
514 W. Spruce. Mahanoy City, Pa

■tro spasaba gydimo ant visados rupturos
1. _ ___ ”_j.
Profesonaliszkas
gabumas ririir daugeliu metu praktikavimo.

!

J® J©

---------

Mt. Carmel, l’a.

Preke 50o. baksukas. Foster-Milturn
Co. isz Buffalo. N. Y. yra pardavėjo-

“SA’

y City, Shenandoah
lit. Carme), Land s ford.

29 W. Centre

Į '

atnezse visiszka palengvinimą.

w.

JUSlS’

—:DVI STUDIJOS:—

Shenandoah, Pa.

kaip ’ik Doans Kidney Pdls. jie man

W.RYNKEWICZIUS
233-235 West Centre Street.

Del Vaiku nog 16 lyg 20 metu senumo,
jeigu pirksyte viena Siutą tai duosime
kita gražu szilta Siutą visai dykai.
Szita oferta tik lyg tam laikoj kolei
neiszsibaigs Siutai.

puikiai ir gražiai.

Doane p’gulkaa del inkstu del to
kad j e mane iezgjde. Skaudėjimas

Ant pardavimo

Vienas Siutas Dykai

į J. Kazi'alka

Jaigu Mbhinoj us gyventojiai pa-

ANT RUDENS IR ŽIEMOS.

]

Laidoja kanos numirusiu. Pasamdo
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo.
Krausto daigius ir 1.1. Viską atlieka
ka nogeriause ir puikiause. Su virst
minėtais reikalais kreipkities pas jin o
busite visarhe užganėdintais.

Kaip ris

eksplozije. I
dings imer
hitą ‘'Ilsint
ua ait Kobo

prieisite ko

— Pas p. Labuti gausite 9Z0 aP' Pa«‘l”i,lia majsto ir van šioj parodoj Alexandra Palace
^^23 Akmenų Railroad Laikrodis 520 W. Center St. Mahanoy Cit)
Po hoot
lTO
Patentuotas regulatoris
laivo Ameril
visokiu gėrimu. Duokyte or-(denio.
Londone ir didžioj Bruxelles o
XyyjZ
užsukamas isz virszans.
del moterių ar vyru, 81 k
Nelaimingi laivorej nusiire parodoj pereitais metais Trineta laiba Iszi
deri o bus jumis pristatyta in
Kataliogas Dykai
gvaranliipt as ant 20
metu.
Sinsem szita
kersiino šia
namus. Neužmirszkyte numa no skeustanezio laivo ir tas 1 rio American Elixir isz kartaus nf-žvl~
. .Visokiu..
visims ( .O.D
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburgh, i|»k mani
tuojaus dingo isz akiu. Netru-jvyno gavo grand prix ir auk-i JsmZ'S <v' "tAT. laikrodi
bei the Maio
to 507 W. Center St.
"z$5.75irexpreso
iszbanda
Į
Miizikaliszku
Varsžavoje, kuris turi suvirsz 15 metu
le.*za< iszegzaminaviį kus dingo isz juju akiu valtis Į 80 medaliu. Tai yra naujas pa-!
rimsti netik
Instrumentu,
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas x-paisant [
mni, jei nebus t<-ks,
— M. C. L. A. As’n. Kle — Skulkino pavieto gyven-!
ypatingai:
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktimis Troli
sakom, Nemokėkite
su pirmutineis nelaimingais.
liudyjimas szito Amerikos pro
riti persitikii
bąs laikys dideli pokiliu 13 tojai sunaudojo per 1910 m.
Sekios, Syfilis Trypęs, V vriszkas Pajėgos, teipgi g
nei
Puikiu
Troptas vos turėjo 12 pėdu j dūkto gerumo. Iszdirbejas saATMINKIT,
kendo per
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydi
diena Februariaus ant Kajerio 354,820 bertainius alaus ver
Į ilgio ir 7 ploczio, o kad buvo ko, kad augszcziau^ia dovana, kitur užmokėsite už toki laikrodi in $35
Užsisenenjusias Ligas, Nervu. Kumatizma, Platkn
Armonikų
dans laivo
Su koznu Laikrodi duodam Lencingeli.
sales. Inžanga bus $1. Gėri tes $855.000 ir sudegino 6,-1
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubėgi!
del septiniu per mažas, tai bu- j kokia jis kada nors" gavo yra Excelsior Watch Co."’^^f.'n
Teip tai bno
Drukavojlmul Gromatas Maszineliu
Užsisnejusias.Ligas kad ir pajinanezū s nog Tėvu. į
mai bus duodami dykai.
800,000 cigaru. Teip tvirtina
vo suvis vandenije, jog ne bu- j
jam žmonių užsitikejimas ko---------historijoi...
Lietuviszku
Knygų
Reikale
raszykite
ant
adreso
— Labai svarbus mitingas randaviszkas padotku rinkė vo galema matiti. Už tat tie- kiu jis naudojasi tiek daug me į Naujas Lietuviszkas Fotografistas
rikonai padt
ir
kitokiu
Daiktu.
jas
Evansas
nes
per
taji
meta
Sz. Kazimierio draugystes atsi
DR. KOLER
jej nelaimingi, ne galėjo ne tu Tai parodo, kad produktas! A. APONIKAS
Prisiusk savo adresu ir 2c.
paūžto ženklą, o katalioga gausite
bus Nedelioj 3-ad. popiet ant surinko padotku ant alaus ir atsigulti, o kožna vilnis juo- iszlaikes bandymą tiek metu 103 IV.Centre St. Mahanoy City.
638 Penn Ave.,
Pittsburg, Pa.
dovanai. Adresas:
Liūdna ji
812M.
33-rd.St.,
Dept 2. Chicago, I'll.
Racziaus sales. Visi sanariai cigaru $421,000. Už tai gali sus užlietineje suvis.
Adinos nog 9 iki 5 vakare.
Nedeloj nog 9 iki 4 popiet.
yra užsitiketinas vaistas nuo , Puikiai ir pigiai padirbu Fotograpijus
J.
Damijonaitis
eugražiua a
būti
dėkingas
tik
“
foreigneprivalo pribūti.
Norint buvo teip baisiame viduriu bei žarnų skaudėjimo! pagal naujausia mada, Isz mažu
Bosijus o pri
riams”.
padėjime, vienok stengėsi <la- nuo nerviszkumo if kraujo su Į Fotograpiju padariau dydelius ir
— 100 vertes szkarpetkos
ne tori pinigt
?
UNION
NATIONAL
BANKAS
• .
indedu in freimas.
— Anglekasiai aplaikys szi plaukti salas “Trijų Karalu”, gedimo. Tai yra geras vvaistas
____
' ’ puikiai
r
po 50 pas Refawiczia. (to 5).
I
MAHANOY CITY, PA.
it N™ Kori
į CAPITOL STOCK 1126,000.
SURPLUS ir PROFITS »2TŲ f
menesi 7 procentą daugiau mo Ant nelaimes baisei nuilso ir . nuo nesuvirinimo ir jo pasek- Taipgi indedu
randa somos
Fotograpijas
in
— Pottsvilles sude utayny- kesties.
vienatinis irklas nulužo! Ir|miu. Vaistu sankrovose. Jos Špilkas ir
A
sitikimuosia
Suv. Valst. raudas turi musu banke sudėtu piningo, i
ke perklausinejo naujus apli— Lehigh Valles kasiklos, szita saujele vargszu atsidavi ITriner 1333—1339 So. Ash-!
praszimai in
kantus ant laisnu. Isz miesto Primrose, Buch Mauntain,
Kompasus. uH
Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Proca |
ant valos indukusiu mariu, land avė., Chicago, III Prisiun !
sodrios ant
buvo net deszimts, terp tu ra Vulkanas ir Park Place mo] ridedam prie tavo piuingu j irn a diena Sausio ir Liep į
Cze vėlėj badas ir troszkulis te 10c. gausit gražu sienini] Parduodu:tere tai bw
į menesuose, ne] aisant ar atneszi parodint knygute ar ne. į
dosi musiszkei: Feliksas Mak- kės ryto,
visokius
Beimus
baisei prispaudinejo. Pradėjo kalendorių,
J.
shintone, ret
nis, Alex. Rutkauckas, Petras
; Špilkos. Kompasus ir t. t.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu bail H
kiszeniuose jeszkoti ir vos ra
hi
pagialbsi
Jenkerta, Juozas Patrikas ir
Esmių pabaigęs mokslą didžiausiose
Sziomis dienomis muso tautietis
nepaisant ar mažas ar dydelie.
do du obuolius Laivas nus
B. Ragažinskas pargabeno visokiu
Ne piningi
Fotograpiju Studijuose.
Povilas Paznekas. Priesz vi
kendo nedelos rita. PanedeliVYRSZININKAI:
BANKO ADYNO
Su virsz-minėtais reikalais krepkites gėrimu. Amerikoniszku ir Importitu.
gyminio niek
sus aplikantus Law and Order
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Harrison Ball Prezidentas
9 ryte lyg 3 popir
je paregėjo isz tolo koki tai
pas mane o busiteuž ganedini visame.
nes emigiacis
Arako,
Kimelio,
Dziniu
irt.
t.
Ketverge,
diena
22
lapkridrauguve pasiprieszino ir varM.M.
MacMillan
Vice-Prezidentas.
Subatomis
■
laiva. Viltis iszsigelbejimo ap
Teipgi skanibanezio Alaus ir Porterio.
lauje, jago pi
gei ar sūdąs duos naujus Jais- czio 1902 mete garlajvis an-i
“
Puikiausia
ha W. Barnes Kasijerius.
9 ryte lyg 121 f
i
emi visu szirdis. O kad atDuokyte dabar orderi o bus jumis
atejris, tori t
į Užeiga Del
gelskas “Penguin”, plaukda- keipti" aki?j no'laivo,
nūs.
no laivo, Tzauki
szauki
pristatyta in namus.
Lietuviu!
pinygu ne n
— $3 verties kelnes po mas isztolo pakraszczio salų ! kiek tik ga]ejo ir ženklus daB. RAGAŽINSKAS
Praszimas.
Ir
9ia,
dolerius it bi
Auklandsku,
patemino
ant
j
vinejo,
bet
ant
tuszezio,
laivas
$1.68 pas Refaviczia. (to 5).
Asz nelabai senei isz Lietu- priemimasdeivisu
54-56 N. Main St.,
rariūoti. Vi
pilnu manu, ka toki plaukenti' nuplaukė savo keliu,— gal ne
t
rasite gardia
— Pakol žmogus sveikas mariose, o kada pažiurėjo per nužvelgi triopto.
vos atvažiavęs dirbau kasikio-!! kurArielkele,
Mahanoy City.
atejviu pribu
\.
j
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Budeninu Apredima
visi prie jio prisiglaudže, nes žiūroną, pažino triopta, o ant i ^a paeze diena supjausti se, kada puolė nog virsziaus]
del to tai tok
del
Moterių
Merginu
ir
Mergaicziu.
Ūžpraszome
vitus
atsilankyti
Alų ir Cigaru.
Pigus Prekes ant
ir pamatyti szita h aiva Ta vora, kokio kituosią Sztoruose vargti
tegul apserga arba buna pa to triopto žmonis. Pakrejpi laj obuolus ant 1(? <lal1el1u;
Iszleitas ant manes ir sulaužė]i Teip gi Sale del Zobovu ir 1.1.
gražinimas ai
.... Importavotu....
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudenio! ?
žeistu, tai visi szalinasi ir ap- va m ta szali. Netrukus jau tas bženkliįo! Pradejo baisei man nugara ir strėnas per ka
Jago geidš
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroko,
9S
MAIN
ST

leidže jin. Sztai ant pavidalo be žiūrono buvo galema matiti bade(i trokszti.
.lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
j likau labai biednas, bus j__
tai siūūsdami
apredimo Moterių, Merginiu^Vaiku ir Kūdikiu.
»
ASH LEY. PA.
paymsime sekanti atsitikima: asztuoneta žmonių, gulineziu
gymm ai p
Vakare trejetas lai voriu nu* ; tris metai kaip tas atsitiko. Lį
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi I
Steponas Szimczakas, 25 metu ant sukaltu lentų. Tuojaus nu mirė. Kuuus juju nemeti in - kau nugabentas in ligonbuti
ir Msirasti i
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu. Keipi r
1 LĮETUVISZAS Fotografistas
Imt negalėjo n.nnAO
senumo ne senei likos suspaus lejdo valti ant mariu, bet nei vandeni, nes mislino greitai !(bet
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur- •
nes kelionėj,
manės .....m,
iszgydit,
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pir^ r
tas baisei terp dvieju maininiu vienas isz tu nelajmingu sken- .is^sigelbeti, o kad jokios pa-į po 8 menesiu iszvare mane isz
praleist bet ]
Mes gvarantinam jumis kožna daigta
_
H]
_
t CžT Pas mus dirba Lietuvaites.
vagonu, .sulauždami vargszui duolu nedavinėjo ženklo gyvas geP309 ”e. Į,uv?’ .° ^UI!aj Pia ligonbuezio, po tam nusidavau
kaneez tini p
Kada iau nriplauki valtis 3e3° at8!'1.uotb "> ’n.ma- in biednu narna, ir jau ežia 205 E. Center St. Mahanoy Cit)
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fotografijas im 1
ir važinėti ant krėslo su ratu-!
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Ruski Pacztavi Laivai iszeina:
3 ”
Szebelboniu
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((l' _j’)|g
j a^™a P*rkt* siutą ar overkoti
$4.68 pas Refawiczia. (to 5). ant to triopto, ant susijdilinu rado kapa mariose. Kaip da- nokyte ant adreso:
RUSSIA
U,
Vasario
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ka pirmiaus kasztavo $10, $12!
Thomas Haughney
leidineje, jog isz josios daug
Geresnis už Taukus- Mažiaus kas*l
— Bukyte atsargeis jagu siu mariu.
Tieeog in Libava. apleidžiant Rotterdama.
ir $14 nog $6 lyg 8. Ovėrkotai'
§ Tuscarora 1
Buvo taj dalis laivoriu no kraujo isz cziulpe, tai no to
12 E. Mah. St.
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te gerai duris in langus, nes
dryd likos mirti,
$20 dar galima pirkti po $11. $31.00 — III. Kliasos — $o8.00
5 svarai 75c.
|'$33.00 — III. Pagerinta — $40.00 j
po miestą valkiojęs: szeszkai te”, plaukenczio in Nauje Ze-, Ketverge po piet paregėjo
Ant Padavimo.
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ta
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II. Kliasa
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1 svaras 25c.
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trukiu
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(qiui į
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A. E. Johnson & Co.
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Mahanoy City, Pa.
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New York! N. Y.
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ANT NAUJO

Prietikis laivoriu.
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NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS.
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Szvicariszku Ziegcreliu,

M. Varzinskas
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Reliable Exch. & Supplies

Biscola

Butterine—Sviestas

W. R CONRAD

