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Vienas isz amerikoniszku
pranaszu kalba, buk už szimto
metu miestas Chicagas turės
deszimts milionu gyventoju.
T. Rooseveltas nesenei ant
susirinkimo pasakė srkancziai:
“daugelis žmonių yra panaszus
in hipopotamus; kuom geriau
su jais apsiejni, tuom arsziau
tave paniekineja.” Szventa tei
sybe turėjo Tadas.

Tūlas milion eris New Yor
ke apsipaeziavo ana diena su
telefonistka, i ž tai, kad jiam
niekad ne pasakė, jog “line is
busy”.
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Daugelis užklausė ar gali
keliaut in Bosiję ir bus apsau
gotu, jago turi amerikoniszkas popieras. Veluk tegul nie1 ^s ne važinėje in tevynia ja
go pabėgo nog vaisko. Rusiszkas randas nepripažins a ame
rikoniszku popieru, kuriuos
iszemet be ji > pavelinimo. Ja
go tokius suyma arba kiti ran
dui iszduoda, tai valdže pasta
tys tokius po sudu ir iszsiuns
in areszfanckas rotas Ameri
koniszkos popieros nieko jum
neprigialbes. Panasziu atsiti
kimu buvo jau daug.
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Keturi užmuszti, 12 pažeido, puolanti apgar
sinimo toblycze.
Philadelphia, Pa.— Be ma
žiausio apsaugojimo nupuolė
nog stogo Roxford Jewelry
kromo, dvilekos pėdu dydžio
apgarsinimo tobliczia (sainah)
po No. 936 Market uliczios,
užmuszdamas ketures ypatas
ant vietos o pažeido dvileka.
Ejnanti žmonis uliczia nesiti
kėjo, jog juosius tokia netikė
tina patiks smerte.
Gilukninga iszsigialbejima
turėjo tūla motere su šuneliu.
Ejdami pro taja nelaiminga
vieta, sūnelis paregėjo puolanczia toblyczia, atkreipdamas
atyda ant nelaimes motinai.
Motina paregėjus nelaime nu
bėgo truputi toliaus o toblycze
su dydelu trenksmu puolė ant
tosios vietos, bet ne buvo lai
ko apsergeti nog netikėtos
smarties kitas ypatas, kurios
stovėjo tiesiog ant tosios vietos.

Nepasisek e n nieki mas in
Kuba-

Atidengta žudinsta.
Wilkes-Barre, Pa.— Nog
kokio tai laiko dingo Juozas
Atello, dažiuretojas darbinyku ant Dehigh Valles geležin
kelio, prie taisimo kelio. To
mis dienomis kada darbinykai
pradėjo naudoti balkes, kurios
buvo sukrautos ant krūvos atityko kuna nužudinto Atello.
Galva buvo baisei sumuszta o
kūnas jau pradėjo puti. Detektivai mano buk žudinsta
papilde keli darbinykai, kurie
likos praszalinti nog darbo.

Szalbieris aresztuotas-

Statys bažnyczia
Tamaqua.
Tamaqua, Pa.— Czionaitinei Dietuvei su Denkais, parandavojo Seitzingerio sale ant
laikimo misziu. Netolimoje
atejteja pa-tatys pu kia bažny
telia. Tenai randasi suvirszum
in szimta szeimynu, neskaitant
pavieniu. Idant Denkai prisi
dėtu prie statimo bažnyczios
tai ne galima tvirtyt, nes patis
ten Dietuvei eutvere sau parapije.

*

Apdaužo baise! motere.
Middleport,’ Pa. — Pati

Nori uždrausti
Kazimierio Gudaiczio, guli ant
skambejima varpu. mirtino patalo nog sumuszimo

Mauch Chunk, Pa — Žmo kuri aplaike nog dvieju rakanis gyvenanti arti Szv. Juoza lu kuriuos uždare kalėjime, pa
po katalikiszkos bažnyczios, kol motere truputi ne pasveiks
padavė praszima in miesto vai Pravardes tujų rakalu yra
dže idant uždrausta skambej - Jonas Kavage ir Stasis Kolęsma var,u toje bažnyczi-je n“"(‘p‘r“;rd^ perkrZipytos’).nes nog skambėjimo varpo 6 Rokia priežastig buvo 8umu.
valanda isz ryto ir 8 ant mi- pzimo
lejome
szimo n]oteries
moteries tai
tai nega
negalėjome
sziu ne duoda jiems miegot. (lažinot neg te, ama8 ne(la.
Kunygas dagirdes api toki | nesze.
pasiprieszinima, liepe parapi-1
jonams atspirtį praszima, ka ir Turėjo prisiegt stovėdama
ant biblijos.
padaris.— O gal protestonams
Harrisburg, Pa.— Mrs. Ema
katalik'szki varpai labai ausis
Zerbe, kuri jeszko atsiskirimo
gadina. Kvailei!
nog savo vyro, pripažino Gū
Adgyjo grabe.
džiai buk jisai ne dorai su
Miles, Mich.— George F. jia apsiejtinejo. Viena vakara
Collins, garsingas advokatas, Zerbe atejas namon, iszmete
kuris kaip manyta numirė, po Ema isz lovos, padėjo biblije
indejimui in graba, in keletą ant grindų, liepe paežiai atsis
valandų adgijo. Paregeja. jog
kūnas pradėjo judėt, gymines tot ant jiosios ir prisiegt, jog
nusigandę nubėgo pas daktara tik jin myli ir niekad neapkuris atejas, uždavė gyduolu. gaudines. Da ir kitokeis bu
Adgijas numirėlis da ir szen- dais Zerbe, privertinejo savo
dien randasi sveikam padėji pacziule ant parodimo savo
me.
meiles del jio, apsieidamas su
jiaja gyvuliszkai.

Key West, Fla.— Garsin
gas lekiotojas McCurdy, kuris
bandė nulėkti isz czionais in
Havana, Kuba, 90 miliu tolo,
turėjo palauti lekiojima isz
priežasties netekimo aliejaus.
Vilniaus konsistoris apgar Buvo nulekiąs 80 miliu ir bu
eina, buk pagal vyroka dyece- tu iszpildes savo prižadejima,
zijos sūdo, užtvirtintu likos nes tik radosi 10 miliu nog
Havanos kada lekiojama maper administratorių dyecezijos ezina inpuole in mares. Jago
kun Michalkevicziu, likos at butu iszpildes savo prižadeji
mestas nog kuningystes kun. ma, butu aplaikes 8,000 dole
Tai vis Lietuviszkai.
Petras Vilkas už visokius pra riu. Isz mariu likos isztraukBaltas Vilkas.
Gilberton, Pa.— Kaimelije
sižengimus prieszais kunigysta tas su maszina per laivorius
isz laivo Paulding.
Menominee, Mich.— J. D.
Meizville atsibuvo ana diena
Arcibiskupas Ryanas isz Tris užmuszti per sniegą tikras bambardavojimas Port- i Reymond, farmeris gyvenanPhiladelphios gali numirti kož
Salt Dake City, Utah.— arturo, nes ne buvo tai forteca tys ne toli North Crandon, nunoje valandėlėje arba da pagy Tris anglekasiai likos užmusz tik karezema Juozo Kapcziu szove balta vilką. Raymondas
vens kėlės dienas. Tik jio drū ti o deszimts -nesuranda isz no. Musztineje dalibavo in patemijes vilkus aplinkineja
tas būdas užlaiko ji prie gyvas priežasties nuslidimo daugybe dvideszimts. Oj buvo dauži- pastate spaustus. Baltasis vil
ties. Tokia žinia iždave dak sniego prie kasikiu Utah Coa mas gaivu ir nosių, jog dakta- kas, vadovas gaujos vilku pir
taras Da Place.— Jago arci lition Mine, ne toli Alta. In r.i isz v su miesteliu turejo mutinis pateko in vergije, nes
biskupas. Ryanas numirs, tai pagialba pribuvo daugelis ak- “plenti” darbo susiūti žaidu- ant rytojaus po pastatimui
jio vieta užims biskupas Ken vatnyku isz czionais, bet ne lūs. Karezema Kapcziuno dau spaustu, farmeris rado jin juo
nedy kuris randasi tebyriam laimingu lig sziolei da nesu giausia nukentejo, nes konia se ir kaipo nemeldžiamas prierado.
visi langai likos iszkultais. szas nelaiminga vilkeli nuszolaike Ryme.
Kardynolas Gibonsas isz Razbaininkai užmusze Mat, terp Gilbertoniszkiu o ve. Yra tai nepaprastas vilkas
Meizveliszkiu nog kokio tai visas baltutukas kaip sniegas,
Baltimores ir
monsignoras
szeszis.
Turneris neatsitolina nog lo
Tuscon, Arizona.— Meksi- laiko vieszpatavo neapikanta svėrė 168 svarus.
vos mirsztanczio.
koniszki razbainykai užklupo o kada suėjo in k-rezema pra
Ergelis ant veseilios.
ant vežimo kuriame važiavo dėjo revolucije.
Wilkes-Barre,
Pa.— Virszi— Nemyliu žiemos,— tarė
szeszi pasažieriai isz ežio mies Vaistai sugrąžinimui
nykas
palicijos
Jurgis
Pilvelis
revizorius (vagis) kiszeniu,—
meiles.
isz Plains, likos aresztavotu už
nes visi žmones tada rankas to in Forina. Užmusze visus,
St. Paul, Minn.— Jonas perszovima Juozo Vitkauskio
sukisze in kiszenius vaikszczio paymdami brangenybes ir vi
sus daigtus ka tik rado vežime. Koinackis, gyvenantis po No. ant veseilios. Ergelis pakylo
ja.
1033 Sacramento uliczios in isz tosios priežasties: Pilvelis
puole nesenei in dydeli neri- susikivirezino su Vitkaucku
masti. Sztai patemino jiojo už moteria su kuria geide papacziule, buk ji jau teip ne szokti o Vitkauckas ne norėjo
mili kaip tai kitados milejo. ant to sutikti. Pilvelis užgina
Na ir pagal iszmintingu pata buk jisai szove in Vitkaucka.
rimu kaiminku ir kumueziu, 40 tonu dinamito truko;
nusidavė pas garsinga burti32 užmusztinyke davė jai už doleri vaista
New York.— Su baisiu
su kurio pagialba “galima
trenksmu, laike piet, seredos
ingyti vyro meile.” Ir sziteip:
diena truko 40 tonu dinamito,
liepe burtinyke pasiūti du
kuris sukratė visa Najorka ir
krepszukus inpilt in juos drus
New Jersey. Kaip mena tai 32
kos ir prisiūti prie apaezios
žmonis likos užmusztais isz tu
drapanų kuriais neszioj•si- že
26 likos sudraskytais ant szrno
miau brusloto. Motere kaip
teliu. Du laivai kurie priemijai burtinyke patarė, padare
nejo dinamitą isz vagonu nus
tuojaus. Vyras nieko nežinant
kendo po eksplozijai.
apsivilko ir nesziojo krepsziuSuvirszum 150 ypatų likos
kus su druska, visai ne nepapažeistos
per puolanczius sti
temijes to. bfet sztai būnant
klus. Bledes eksplozije padare
jam prie darbo, krepszukai tru
konia ant miliono doleriu. Ko
ko, o druska iszsibere žemin, o
kiu budu pakylo eksplozije,
kad buvo labai susziles, pra
tai niekas ne dažinos nes visi
dėjo tirpt ir perszt kuna. Jo
darbinykai likos sudraskytais.
nui pasidarė blogai. N egaleda
Ant Pardavimo.
mas iszlaikyt, parbėgo namon
Farma 70 akieriu, Brandon
inirszes ir padare dydele armideri, kada dažinojo nog pa- ville, 6į miliu nog Mahanoy
NEPAPRASTAS LEKIOJIMAS SU MASZINA.
cziules, kas jai liepe ta pada City Pa. 5 miles nog Shenandoro. 65 akieriu iszdirbta. Vi
Eugene B. Ely, ne senei iszkele isz San Francisco ant va- rytisos trobos geram padėjime.
Dabartės sudžia perkratine- Preke tik $4500. Dasižinokyjauno laivo Pennsylvania ir adgalios in miestą.
Buvo tai
nepaprastas iszbandimas lekiojamos maszinos idant iszbandyt ja taji dalyka, idant nutart ar te ant adreso;
(įį op)
jiosios geruma laike vainos. Baudimas pasisekė kanopasek- druska yra geru vaistu del inMrs. Mary Brady,
gijimo vyro meiles ar ne.... F.D.R. No.2
Ringtown, Pa.
mingiausia.

XįAIKAI VARDYTOJI’ BOSUOS IR ITADIJOS.
feztai paveikslai vaiku Rosijos caro ir karalaus Italijos.
Kožnoįe szeimynoje randasi tik vienas sūnūs. Caras Nikalojus II yra tėvu keturiu dukterim ir vieno sunaus (antras pa
veikslas.) Pirmutine duktė Olga gyme 1895 mete, antra Tatijana gymus 1897, trecze Mare gymus 1899 m. o ketvirta
Anastazije gymus 1901 m. Caras jau buvo nusigandęs jog nedasiltt&ką tfhslednyko bet Dievas susimilejo ir davė sunu 1904
mete-^įirdu Aleksa. Italijos karalus Viktoras Emanuelus III
apsiprfjziavo 1896 m. su kuning. Helena. Pirmutine dukrele
lolanoa gyme 1901, antra Mafalda 1902 m. treczes gyme naslednykas Humbertas 1904 m. o mete 1907 gyme dukrele Giovana (įasmutinis paveikslas).
—------------------------------ i

Isz Rosijos, Lietuvos Isz Visu SzaJiu
_,ir Lenkijos.
Piktadaristes del burtu.
Numirėlis pabėgo.
Chabarovsk, Siberije.— Pa
sigeria czion du Žalnieriai teip
labai, kad vienas da szeip teip
daejo namus, bet kitas parpuo
le ant uliczios ir gulėjo kaip
be gyvasties. Ejnantieje uli
czia Žalnieriai isz lazaretskos
kamandos, radę gulinti, nuga
beno in ligonbuti, kadan-gi
abelnai buvo manoma, buk tai
auka koleros. Czia auka ne
koleros,— o arielkos, apipilta
kalkėmis, indeta in graba ir
tuoj gabenta palaidot ant ka
piniu nog tos ligos pasimiru
sią. Bevežant numirėli, kada
važiavo skersai geležinkeli,
vežimas smarkiau susikrete,
bet tas da nepabudino “numi
rėlio,” bet važniezius kuris tur
but blogai mokėjas valdyt ark
lūs, užvažiavo ant akmens
teip, kad grabas su numirėliu
nusirito no vežimo, antvožas
atsidarė, o “numirėlis” pabu
dęs ir persigandęs, pasikėlė,
matydamas kad szale jo guli
grabas isz kurio iszsirito, pasi
leido bėgt kaip drūtas, ir pa
bėgo in kazarmes.
Gidytojas, kuris nutarė, jog
Žalnierius yra numiręs ir pa
liepi* palaidot gyva, aplaike
tuojaus dimnisija su paliepi
mu “stupai von durak!”

Netikėtas turtas senam
vargone.
Kamenkoje, Novgorodskoje gubernijoi, atvaževes taisy
tojas vargonų, atrado netikėti
na suradimą. Daike taisimo
senu vargonų, rado vienoje isz
dydelu dudu (bosu) koki tai
pundeli kuris buvo priežaste
užkimszimo balso. Atriszes
pundeli rado jame dvideszimts
auksiniu pinygu: francuziszku
nog Napoleona laiku, turkiszku ir rusiszku teip gi kėlės
gromatas raszytas turkiszkai,
kelis puikius žiedus ir teip vi
sokiu brangenybių. Meisteris
butu puiku turteli pasilikias
sau nes ant nelaimes paregėjo
turteli ir gizelis kuris meiste
riui pagialbinejo. Turteli tu
rėjo sugražint valdžei už ka
neaplaike nieko, bet meisteris
puikei apdovanojo savo gizeli
sulauždamas kelis bosus ant
jiojo galvos,

Geneva, Szvaicarija.— Isz
Jurtenburgo danesza in czio
nais apie pasibaisėtinas piktadaristias, papildinėtas delei
burtu. Nežinomas piktadaris
atidarinėja grabus jaunu mer
ginu ir iszpleszineja anom szirdis. Daikrasziis “Gazette de
Dauzanne, aiszkina ta pasi
bjaurėtina fakta, mintimis
juodkningistes, arba burtininkistes, kuri vėl pradeda insiviruoti tarp lengvatikiu szvaicariszku kaimiecziu.
Daugelij kaimu giventojai
laiko ir saugoja kaipo bran
giausius iždus pergaminus ir
kningas burtininkiszkas nuo
senovės laiku užsilikusius. In
burtus kaimiecziai tvirtai tiki.
Prie vaistu apraganaujancziu
priguli tokie, kurie ketina už
tikrinti meile ir isztikimiste
milimu ipatu užsimilejusiems,
teip-gi turi burviszkus, raganiszkus, daigtus, kurie, anot
szvaicariszku kaimiecziu tur
užsitikrinti jiems laime, ramibe, apsaugoti givulius nuo užsi
krecziamuju ligų ir 1.1.
Žino jie būda, kokiu galima
atrasti žemej paslėpta “skarba.” Taigi reikia turėti tik ta
peili, kuriuomi iszpjauta tapo
szirdis jaunos palaidotos roer
ginos. Tai-gi pasirodo kad ir
apigardoj Jurtenbergo, kokis
tai kvailis iszpjaustinedamas
szirdis pasimirusiu ir palaido
tu jaunu merginu, dare tik
tuos “peilius” su kuriu pagelba galima (?) atrasti skarba.
Visur da tamsibes netrūks
ta, kada-gi tas svietas apsiszvies, jei ir tokioj “apszviestoj Szvaicarijoj” da tiek tam
sybes te ira.

Bausme už pastatima
kryžiaus.
Dublinas. — Gyventojai kai
mo Bystrzejovice pastate prie
plianto isz Dublino in Kozicus
be pavelinimo valdžios medi
ni križiu su paraszu; “Nog vai
nos, ugnies ir bado iszgialbek
mus Dieve.” Policije surasze
protokula ir visus gaspadorius
pastate priesz suda.

Berlinas, Wok.— Viename
isz Poznaniaus miestu tapo suaresztuotas
amerikoniszkaa
agentas prekiaujantis givu tavoru. Szalbieris sakėsi esąs stu
dentu teologijos ir popretekstu rinkimo kandidatku in
kliosztoriu St. Douise, kalbin
davo ir rinkdavo gražiausias
merginas 'po kaimus, kurias
siuntė in amerika m “klioszto
riu paleistuvistes”.
Vienog darbai jo iszejo in
aikszte ir nelabas szalbieris nu
keliavo patsai in “kliosztoriu”
už mažicziais grotuotais lan
gai-’.

Philadelphia, Pa,

Dvigubas jaunas szelmis.
Kaip visur visaip visko atsi
tinka teip ir Philadelphijoje.
Jaunas vaikinas da grinorelis,
gavosi pas kriauczius preseriaut pramokt, na ir maiszesi
tarpe kriauczeliu; bedirbda
mas, insispoksojo in viena jau
na mergina, su kuriaje inejas
in artimesne pažinti, susieida
vo, sznekucziuodavos ir galop
mergina apvaisino. Mergina
yra gana paczedlyva bedirb
dama susirinko apie pora szim
tu dol. ir, pajutusi kad auga
stiprei storyn, susiejusi su sa
Baisus žadintojas
vo nepadorum Antanu kalbė
Ilsenburg, Harz.— Danesza josi kad ne gerai, pasibovyjiapi baisia žudinsta kuri likos mai iszeina ne ant žertu, suta
papildyta name Bekerio.— rė Antanas su savo mylima
Girtas Bekeiis užmusze kirviu ženytis.
savo paczia, g/minaite ir du
Mergina su tikru užsitikejianukus. Potam geide atimti mu rengėsi prie ženybu, tarėsi
sau gyvaste per pasikorimą, apie viską, bet preseruks An
bet ant laik likos patemintas tanas paslaptomis mislio vel
pasikorelis, nupjautas ir aty- nią, nusiskundžia merginai
duotas in rankas teisdarystes. kad jisai kaip bizūnas grynas
Cigoniszkas atmonijimas. ka czion reiks daryti?!. .. .
Mergina nežiūrėdama preseVienna, Austr., Isz Nagy
rio biednumo, su ramumu priBaszkeret, Wengrijoj, danesza
rodo kad jije turinti bankoje
in czionais apie pasibaiset'na
pora szimteliu, tai jiedviems
atmonijima čigonu vienam isz
apsivedimui ir pradžiai gyve
j u bandos. Szitai tas nelaimin
nimėlio užteks. Atsiėmė isz
gas čigonas pribuvo in valsbankos szimta penkes deszimcziaus rednami ir padavęs savo
tis dol. pasidėjo savo kambapravarde kaipo Mikolojus Boc
rij in kupareli ir užrakino.
sura, prasze virszininko valsNieko nabage blogo nemislycziaus idant apgintu ji nuo
dama, nors prie sunkumo iszbandos čigonu, kuri nori ji
ėjo in darba, atsivilko nedora
užmuszt usz tai, kad jis paro
sis szeszkas Antanėlis, insigaT
dęs pedsaki žandarui viena isz
vo kaip ten in merginos ruimą,
ju bandos, kaipo žmogžudžio,
iszkrauste $150.00 pinigėlio, ir
kurio polic ja jieszkojo. Wiriszsidangino padaukais kur
szininkas valscziaus atidavė či
per kalnus
goną in globa žandaro, kursai
Merginele, skaudžiai prigau
neturėdamas jam geros vietos,
ta ir apvogta per beszirdi, bepatalpino lig laikui areszte.
saužiniszka latra preseri, neži
Ant ritojaus vienog nerado
nojo ka mislyti ir ka bepradė
jau ten čigono. Manyta kad
ti susiramino, susitvirtino ir
čigonas pats pabėgo. Tuotarpu
paskyrė nesiprieszyti padėji
pasirodė, kad banda čigonu
mui koks ja palytėjo, lauke
iszvoge ji isz areszto ir nukan
savo valandos (gimdymo,) nes
kino žveriszkai:
iszdegino
da ant laimes pasiliko jeijai
akis, isztrauke liežiuvi, o po50 dol. zoposto. Atėjusi valau
tam prilenkė du medžiu, auda gimdymo, merginele nors
gancziu. szelepviens kito, pripavargino, bet viskas nusisekė
riszo viena koja ir ranka prie
laimingai apart pavogtu pini
vieno medžio kita koja ir rangu kurie niekad nėgryž. Da
ka prie kito ir paleido. Žino
bar toji mergina eina in dar
ma medžiai smarkiai paleisti
ba, o kūdikėli per dien palie
atsilenke ir tokiu budu suple
ka pas kita gera, moteri pri
sze kankintini in szmotus kudaboti. Moteriai už jos trusa
riuos rado kaubanczius ant
mergina isz savo uždarbio ap
medžiu.
moka atlyginimą.
Piktadariai pras'szalino in
Szitoki atsitikimai, vaiki
nežinoma vieta, bet policija
nu tokiu kaip preserukas pa
jieszko ju rūpestingai.
sielgimai, isz kalno merginoms
300 Filipinų pražuvo. duoda suprast kad apsisaugotu
Manila.— Suvirszum 300 nuo nesaužiniszku szeszku.
Preserukas su pavogtais pi
žmonių pražuvo per iszsikelitna ežero Taal ir iszsiliejima nigais, kas-žin kur nenusibelde kaip tik tarp kriaucziu Bal
liavos isz vulkano Taal. Mies- timoren New Yorkon, ar Bostelei Taal homery ir Padisay tonon, ir ten praszvilps sunkei
likos sunaikintais. Vanduo nu- merginos užvargtus ir suczedytus pinigus.
nesze visas grinczeles.
Senas Kapsas.

Trumpi Telegremai.
§ Wesely, Ont.— Fran. Du
binskis, 40 metu senumo, ukinykas, likos nužudintas per
nežinomus piktadarius.
§ Barcelona.— Czionais inženge in glitas palioijantu szim
tas moterių kurios užsiyms isznaikinimu anarkizmo.
§ Washington, D. C.— Pa
gal paskutinius danęszimus,
tai ant Filipinų pražuvo 400
ypatų paskutiniam drebejime
žemes.

Vargamistra.
Gerai mokantis vesti chorą
ir mokykla, reikalingas in Sz.
Juozapo parapija Mahanoy
City, Pa. Alga $50 su dochodais. Atsiszaukyte pas. (g{ o;)
Rev. S. Pautienius,
Mahanoy City, Pa.

Atitaisymas klaidu:
Praneszimas “Saulėj” apie
paminejima sukaktuviu 10 m.
draugystes szvento Kazimiero
Philadelphijoje, surasziau ko
kios draugystes, kliubai paro
doje ir baliuj dalyvavo. Nesu
prantu ar tai toj klaida buvo
to kas man žinėpadavė, armė
no, ar gal zeceriu kad didžiau
sia draugyste Olgerdo Uzaru
apleidom nepamineja. Drau
gystes Olgerdo Uzaru vyres
nybe patemyjusi kad ju daly
vavimas apleista, rokavo gal
tas invykdyta tyczioms; tai-gi
ta klaida sziuomi pataisome
dadedami, kad toje parodoje
ir baliuje dalyvavo ir drau
gyste skaitlingiausioj Algerdo
Philadelphijoje, Pa. su visoms
savo uniformoms.
Senas Kapsas.

sa visa dalyka sugadino. Ne
galima sziandie toji klaida ati
’’Kada visokios gyduoles, kurias bandžiau, man nepagialbejo
taisyti, ale isz ežia norints genuo kosulio ir perszalimo, pirkau SevOTOS Balsama
radejo neiszleisiu, ne apszildes
Plaucziams ir Plotkeliu nog Perszalimo ir Gripos
ir in trumpa laika likau iszgydintu. Beabejones tamistu
pirmiau ir nepavalgydines.
Balsamas yra geriausia gyduole Plaucziams ir Gerklėj kokia
Po valandėlei jau kalbėjosi
tik bandžiau.
Galite tamistai szita iszdrukoti idant kiti
abudu, senelis, ir jaunikaitis,
serganti
galėtu
žinote
kur jeszkoti pagelbos.”
U
^ze)na kas Utarninka tr PetnIcnST? kaip seni geri pažinstami. Pas
Girios
laptinga kokia tai sriove juos
PRENUMERATA KASZTUR/tf?
juosti
turėjo vienyti ir ju duszias su
RMEWIKK— Ast dėto meto
oat poses meto
(4* szirdimi riszti krūvon. Nebūti
20
24r
Augszcziau yra isztraukta isz gromatos,
■fl* tae tvėrėjo meto M
insitikinimai slinko isz jauno
prisiųsta per Jurgi Gregą isz Ilazelton,
jlntina
BtJRGPA
Pa., raszyta in W.F. Severą Co. katra iszgire
i wt»ip
A»«fMe * 8rk»<We U sb žmogaus lupu.
Asz sakau, jog vyrai kalti ir
Prusus
K nr
— Ir asz kadaisiai prie ju
gana,
doR in ’
f’
sti
Bažnyczios prigulėjau, o Jago savo bobas iždikyna,
MenesInH Rasztas “Ll&ksea Vilandt"
mgsitn
MIER1KE AIT 1KTO_____ ____ fl,(K sziandie nei prie vienos bažny Ne vienas bobai viską autais >,
ioita
<iei.UE____ ____ _____ -----,____ 7 ■!
irsra..........
......... .......
........ 7 B czios nepriguliu. Nuo to laiko,
O ta suvis api jin ne paiso.
Itjnr
AJ8SUE—--------------------- tt.U
kada mano brangiausia moti Intaiso, ka tiktai boba užmano
tas.
1AS UŽ8TRA8EO “BAULB'IR “MNK8MA
na pasimirė, niekas jau man Už tat ir kito vyro užsimano,
■
jo, din
VALANDA” IB PILNAI UŽ MOKA:
neapeina, niekas nerisza, ale Tuom tai boba labai iždykina,
ąUBIXE_,-------------------------------------- S8,<H
ii visol
toSSIJE----------------------------- ~------------ |4,*f
amžinai man rodosi, kad jei
Jog ant galo turi kartu gy
_____________ ,________ 10 a)
jopssi
isztikro užgrabinis gyvenimas
venimą.
Tuo
Prick tam pifnai užsimokeji
Menesis
Sausis
greit
praėjo
randasi, surastu būda mane Vyra savo nuolatos persekioja,
ikaititojei, kas metas aplaikc
fekis
a
Vasaiio menesis jau prasidėjo,
pertikrinti
tame,
nes
del
jos
^otaira puiku Kalendori.
Mažiauses klaidas prikaiszioje,
soti®
Senas menesis serga, rengėsi mirti,
dangus nebutu dangus jei su ja
Ba pati latraut norėtu;
ENTERED AT THE MAHAKOY OIT1
Naujas
menesis
pasislepes,
jio
vieta
ketina
užimti.
inmte
kada nors neturecziau susitik Kad tiktai proga atsilaikytu.
PA. POST OFFtOB, AS 3RC0N1
-1
—Kur naujas menesis.
GLASS MAIL MATTER, till
ti. Ilgstuos nuolatos jos, ilgsDora motere niekad ne bežg
G
ii tol
«
'
1 1 .. » tuos senobinio savo gyvenimo,
džionkaus,
no'Szaltemi kaimo turi viena aki su
ksiper
o pilno kadaisiai laimes. Ne Norint ir latra vyra gaus;
g&dyta praszau atsiszaukt &nt adreso.
šokite;
galimas daiktas, idant ji bu Ypacz jin visada paguodoje,
J. Wiszniauokas
Mano ezvogeris Aleksandra Ma- Box 72
kopus
Cuddy Pa.
tu pamirszus apie sunu, drau Ne plusta ant jio ir ne loję.
tanokis ketvirta karta atvaževo in
įei vien
Dvi
Dydumo
Bonkos
25c.
ir
50c.
Tai buvo apsiniaukus žie gą, prieteliu, jei isztikro jos Boba gera namus apsižiuręs, Amerika pereita pavasari paeina isz
labai go
Stasis Szilauokas, paeina isz Su
dvasia
naudojasi
nemirtingu

mos naktis. Tirszcziausiai ap
Ant kriaueziu ir szpieliu ne Kaano gob., Raseinių pav., praszau vaiko gub., praszau atsiszaukt ant
mW
atsiszaukt ant adreso:
(to 11)
gyvento] ir biedniausioj mies mu. Anksti tėvo netekau, mo
žiūrės,
ad eso.
Bet asz
Kaz.
Kalpatauekas
tinai
buvau
viskuom
o
ji
visto Londono dalyj, biedname
Visus vargus panesza kantrei,
G. Baruszanokas
kio tik
Box 200
Cuddy, Pa,
kuom
del
manes.
Jokia
mislis
kunigiszkame mamelyj sėdėjo
Box 240
Forest City, Pa
Ne buna namie joki barnei.
Per 30 metu ir da pasilieka geriause gyduole nog kosulio,
kortus
perszalimo, dusulio, bronkitis, sunku atgavimo Jkvepo,
du kunigai isz kuriu vyresnis mus neperskyre, o dabar nu Ne rugokyte, jagu boba pa
Mano pusbrolis Jonas Simokaitis
dėti! A
krokluszio,
kataro,
uždegimą
plaucziu
ir
kitokiu
ligų.
mirė
ir
ant
amžių
su
ja
atsis

Mano szvogeris Stanislovas Labaiszrode neapsakomai daug su
meta,
paeina isz Suvaiko gub., Vladielavamediją v
vargusiu. Tuo tarpu iszsigirdo veikinau !
Ba kaip sakiau, yra priežas vo pav., girdėjau kad gyveno apie nauoknSj pirmiau gyveno Bcok Muun
lerisin
tain,
Pa.
o
dabar
nežinau
kur
jis
pats
— Grižk in Bažnyczia, at
Brooklyna, jis pats ar kas kitas p*a
tu, katrų jumis sulitu vieton Severos
varpelis ir tarp duriu pasirodė
tis ta:
ar kas k tas praszau duot žine ant
taip szol
1
1
■
1
■
1
gyduolių,
del
to
kad
kitokios,
gyduoles,
gaivink
tikėjimą,
*0
aplaikysi
szau
duot
žine
ant
adreso.
juodai apsitaisius moteriszke,
Bobai valios ne duokyte,
adreso.
turint mažiaus^vertes, atnesza pardavėjams didesni uždarbi.
-Vi
J. Jenuszkevioz ,
labai patogi ir lipszni. Vienok vilti su jaja susivienyti amži- O kaip prasikals, in kaili duo
J. Kasparawico
20
8.
Center
st.
Scheneetady,
N.
Y
re
Ispe,ant veido matėsi didelis rim nastyj—atsiliepe kunigas, ir
kite,
1237 E. 28 tb. st. Des Moines Iowa.
Da galima gauti Stveros Kalendorių ir Vadovas in Sveikata
dsmssii
taip
ilgai,
taip
iezkalbingai
at

tumas. Tas taigij os rimtumas
Tada bobai niekai isz galvos Mano kūmai Povilas Adomas ir
ant 1911m. Gausite Aptiekose arba raszykite pas mus.
ksirssz
Mano szvogeris Tamcszius Kubi
pridavė jai dideli patogumą. siliepe in suvargusia duszia,
iszgaruos,
Juozas Mikalauskas, 4 metai adgal
lemtai,
dar
lius
pirmiau
gyveno
Ringtone
o
Prisiartindama prie Tėvo War kad jaunikaitis jo žodžiu pa Namo ir vyro geriau pridabos. gyveno Windber Pa., praszau atai
ant
uežine
kur.
Tegul
atsiezauke
ar!....
klausė
ir
atsiklaupęs
atsiliepe:
szaukt ant adreso.
ren, atsiliepe tyliu, bet skamDaktariszka
rodą siuneziame dykai per gromata.
adreso:
J--------------- -—-----------------------------------permini
L,. F. Parks
— Palaimink mane, Teve,
bancziu balsu;
Geo. Varžukas
In viena grinezia Dubojui in- 1308 N 8th. st.
liirinlip
St.
Louie,
Mo
— Dovanok man, Teve, jei suvienyk su Dievu, priimk
125 Clay and Pitch st. Tamequa, Pa.
lindau,
mue ir
mane
atgal
in
Bažnyczios
prie

taip vėlai ir dar tokioj nak
Viena sesute apsvaigusia už- Mano pusbrolei Jonas ir Augustas
lok toki
Mano pusbrolis Juozas Aleksa paei
tyj dristu iszreikszti tau mano globsti 1
tikau,
Magduszauskai paeina isz Kauno
virveles,
Kunigas iszejo in paszalini Mat bestijele labai aluti mili, gub , Kauno pav., Airogalcn para, na isz Suvalkų gtb. Wladyslavawo
praszyma, ale kibą niekas ki
pav. 5 metai kaip amerike auksztas
—
Koki
vyną
tamista
ge

laiko, p
kambari,
idantsuteikti
jaunam
tas negalėtu tuos užduotes at
Tai per daug in save prisipylė; apie 5 metai kaip amerike-^y vi ar vyras geltoni plaukai, geltoniusai jis
riausiai myli?
moti isz
likti, kokia tau noriu pavest'. žmogui valandėlė laiko, kad Prie kožno lenda, ar ne gaus, numirė praszau api juos duot žine. pats ar kas kitas praszau duot žine
Ne lauk, kol visas sysleiras bus apimtas Lygai—lyg via |
— Toki, už kuri nereikia
gyva bo
P. Bertaszka ‘B
Kitame
Ar norėsi eiti su manim, idant sutvarkius mislis
Deszimts centu ant alaus,
\y
nerviszkass
ystemas
tas
iszsemtas,
o
pats
liksi
nezdotnatprie
j
ant adreso:
mokėti.
Box 4
E. Pepperell, Mass.
A
darbo
ir
kitokiu
užsiėmimu.
tavo gers
nuneszti suraminima ir pagal kambaryj būdamas kunigas
J. Jenuszksvicz
Burdingieriai ne gali dalaiBlogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziansios Lygo |
-Ks
Pati:— Ir vėl rukai? juk
20 S. Centre st.
Sohenedaty N.Y
ba paklydusiai ir jau besiren- ant sienos pamate paveiksią
kyti,
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esmeJprie- l
Mano dede Antanas Valaitis apie
priesz szliuba prižadejei nerū szingi prieszkurie
laka
Tai pas kitus ant burdo turi 12 metu amerike gi r d-jau Jrad ženogiancziai kelionėn dusziai Ar asabos, kuri ji czionai atvede.
pjovimo ir kitokiu pavojingu budu gydimo.
Kežas ligoni |
Mano pmesere Jieva Blažiute pa kyti cigaru.
privalo būti gydomas kanoatsargsausia ir ant visados. Mes neduodamefilĮ |
tam nei
ejti.
norėsi sutaikinti ana su Die Stovėjo dar nustebės priesz
tas su Ona Balcziuniute, paeina isz
Vyras:— Ale apie pypke szivu ar pavojingu gyduolių, nei neprižadam iszgidint ligoni in pora dieno B
eina
isz Suvalkų gub. Miriampoles
Tai
kaip
tik
szita
dagirdau,
bnkaan
vu ir sudrntinti ja ant amži paveiksią, kad tuo tuotarpu
Suvalkų gub., praszau duot žine ant
idant patraukti ka daugiause ligonu. Bet gvarantinu visiszkai nepavojingi *g'
pav. Antanavo gmino, apie 4 metai visai nebuvo sznektos.
Del visu ir apgarsinau,
vai, taip
prie jo prisiartino namu gasir ant visados iszgidint in trumpiause laika, jagu ta galima padaryti, bepili I
adreso.
nos keliones?
kaip amerike turiu svarbu reikalą j>
kimo jokiu blogu daliku systeme. Mano būdas yra pigus ir tikras, Aržgyd^itr, I
O kaip misiuke ne pasilaus,
Namine
Mokykla.
tsuneti
J. Jenuszkevioz
— Brangi ponia— atsake padorius:
pati ar kas kitas praszau duot žine
adynas,
Gramatika angliszkos kalbos moky ‘Varicocele” gidau in 15 d. “Hydrocele” inbe 24
Taip
kunigas Warren— nuo pat ry
— Žiūrai, Teve, in mano Tai tada pipiru gerai gaus. 20 S. Center st. Schenectady, N. Y. ant adreso:
operacijos. “Paslaptingas Ligas” u 3
lyg 5 dienu
ntis be mokintojo (apdaryta) $1 ‘ ‘Szaszius” ir skandalus ska “Dingusia Pajėga” vyru
S. Blažis
to nieko burnoj neturėjau, vi- motinos paveiksią? Gali taigi
ros iszgidau greitai ir ant iszugidam 14 dienu.
go save
“
Užtrucintas
Kraujas
”
n
30
Mano tikras brolis Baltramiejus Box 14
vssados “Silpnus Vyrus” ju kuna dienu-be naudojimo meirh
Norris, Ill* Valku Draugas arba kaip mokintis
Jau gana,
siezkai perszlapau ir esu labai dabar suprasti, kaip man jos
spsnitn
skaityti irraszyti be mokintoja 15c.
sugražinu m normaliszka riuszo ar potasu.
Blažas paeina isz Suvalkų gub., Ma“
Eczema
”
ir
kitas
panaszas
nadejima in krumpa laika.
Su tokia mergina!
Naujas
Budas
mokintis rokundu,
danijti
nuvargęs. Ar negalėtum leisti, ant kiekvieno žingsnio gaila!
rianpoles pav., Antanavo gmino, purligas iszgidau labai trumpam ‘ Rumatiszma” visoki wzgi- “Stryktnra” be peilo ii
Mano pusbrolis Juozas Ignatavi- be mokytojo
10c.
skaudėjimą
Katra liežuvius vedžioja,
laike. dau labai greitai
Oidant kitas kunigas mane užva Stebėtinas daiktas, sziandie
dyti. A
veniszkes gmino, apie 21 metu senu ožius paeina isz Suvalkų bub. Kalva
Aritmetika mokininmusi rokundu, su OFI8O8 ALINOS: Nog 9 ryte lyg 9 ad. \ ai are. Nedelipmis nog 9 rrtelyglpopi.
Kožna bjaurei aplojai
asz jaueziuosi prie jos artimes
daužant
duotu?
mo plaukai geltoni, mėlynos akys, rijos pav. Kirsnos gmino Delniku
Gyyeniu 1 ittbburge nog 15 melu toj (aižioj vietoj. Kalbine I enkitvjkai. dusimui
paveikslais (apdaryta)
35c.
laike jo
— Meldžiu tavęs, Teve teik nis nei kad seniau būdavo! Jau net jiaja Baltruviene pra pirmiau? gyveno Hermenie, Pa. o da kaimo apie 6 metai adgal gyveno Pinigus siuskit per money-order, adresas VokiszkaL
bartesnežinau kur praszau atsiszaukt Simpson Pa. o dabar nežinau kur jis
minė,
DR L0REXZ, 624 Penn Ave,
Pittsburg Pa
kis pats man draugauti, ka Sziandie atjaueziu, kad ji buk
mos, nu
P.
MIKOLAINIS,
Box62.
NewYork,
N.Y.
(to 11)
pats ar kas kitas praszau duot žine
dangi pas tave esu atsiusta. visiszkai nenumirus, tarytum Bada bjauresne už Baltruviene ant adreso.
Pokn
S.
Blažis
ant adreso:
0 kad nusipenėjus labai,
Užkeikiu tave, neatideliokime vėl su ja turiu susitikti ir pa
laime pi
Box 14
Norris, Ill.
Ilf
1
1
/
M
P"
T
M
S
W
KREIPKIT
*fe
KIEKVIENAME
ATSITIKIME
Jno.
Liegus
Tai ne gali lakstyti gerai,
ant ilgiau, praszau to del mei simatyti. Dabar ir tai tuojaus
po mis
Box 832
St. Clair, Pa.
i ii i i/ ii
I f SU U^SITIKEJIMU> ° APTURĖSITE UZGAles Iszganytojo, del savo klys- troksztu iszsispaviedoti, apture In Allegheny upe panardyti,
jin ir pi
Adomas Traoy, 18 metu adgalios
Arba suvis nuskandyti.
tancziu aveliu, vardu Iszgany- ti iszriszima, idant kuogreigyveno Mahanoy City ir prigulėjo
M no pusbrolis Juozas Mozurevides kiss
® ill 1 U JLb M ® NEDINANTI ATSAKYMA DOVANAI! <4
in Lietuviszka bena ir grajino‘ Sl d ožius paeina isz Suvalkų gub. Nau
tojo Gimdytojos!
cziausiai sugriauti mūras, ku
paliko,
Trambona” po tam itzvažiavo apie miesezio pav., Pustelninku gmino,
IŠKIRPK ŠĮ LAPĄ TEIPGI, IR
Ten kur Miczigane,
Delko kentėjimuose tylite I
Prasze taip tvirtai ir taip ris mane su mano motina lai
pridėjo
Tūkstančiai
Tautiečių
apturėjo
Skrantus. Prigulėjo 6 Jmetus ameri keturnaujienes kaimo, tre ežias metas
ATSAKYK ANT UŽKLAUSIMU. sveikąta ir savo jėgas', nes Jie
* Ne gerai vaikine,
gailiai, kad kunigas ilgiau ko perskyręs.
iss riet
koniszkam vaiske apie [10 m. adga kaip amerike pirmiau gyveno Phila
norei ir su užsitikėjimu man
Bobeles burdingierius stra- lios ir daugiaus negryžo. Yra sakoma
neiszsikalbinejo ir, užsimestes
Ar yra kokia liga Jųgų genkartej?... atsidavė. Dėlto tikėkite manim !
— Labai gerai, mano sū
jin vis
dtlphia f«, o dabar nežinių kur jis
Kaip senei sergate?................................ Atsilankykite skubei, arba ra
mužije,
ant pecziu ploecziu pasiskubi nau-—atsake Dievo baimingas
kad ir dabar priguli prie vaiskovos pats ar kas kitas praszau duot žine
vo. Tn
Kiek turit metų ?.................................. šyk it o Liet u viškai, reikalaudami
Kaip ne duoda 25^ tai ružije. kapelijos ir randasi Plattburge, N. ant adreto;
Ar patiko kada norints kokia nelaimė? patarimo Jųsų kentėjimuose,
no paskui ja iszilgai gatvėmis zokoninkas.
kan ir
Ar stovis ligos eina blogyn?............... kol dar nėra per vėlų. Jųsų
Vakarienes ne duoda,
Y. kazarmijoj. Jio pajeszko sūnūs.
Ar jaučiate save nuvargintu?............. slaptybė, bus mano slaptybę,
W. Mozurevicz
ir piečiai. Sustojo pagalios ir
urvo, k
Czia ne vieta pasakoti to Ir dydelia mandrybia nuduoda Tegul jis pats ar kas kitas apie j
Ar skubei nusigąstai?.......................... nes noriu vien tik Jums pagel346 Hamilton st.
(įj oj)
pabarszkinus in vartus, atsisu slaptingo pasikalbėjimo smulk
Ar skauda galvą ir kurioje vietoje?.. ba suteikti, per tai kreipkitės
-I
duoda
žinia
ant
adreao:
(o|
12).
Ar turit kraujo užplaukyma galvoje prie manęs kiekviename reika
Grand R ipids Micb.
Tai moteriukes ne gražu, '
ko in savo dranga.
ir kaiptankei?........................
le dar šiądien, o aš suteiksiu
menu ir to kitto laiko, Vėlus
ton! i
Laurence
Traoy,
Vertos esate diržu.
Ar jaučiate kokį užimą ausise?......... atsakyma naudinga Dovanai I
— Daugiau padaryti nega buvo laikas, kada Tėvas War
Lack, Co.
Old Forge, Pa.
Ar akis ne skauda?..............................
lape ]
O kas bus isz mergeliu,
Ar rodosi prieš akis margumai?........
liu ir man reikia eiti toliau.— ren apleido savo patinstamo
g Iškirpkite Šį Lapą
kio, i
Ar
liežuvis
yra
baltumais
apdeugtas?
Badai nori vyreliu,
Parodžiau Tėvui namus, ku namus, paskyręs jam susitiki
Ar tankei turite spjaudyti?.................
Mano ezvogeris S. Menkeviczius
jis nei
Gerbiamas Daktare,
Ar spjaunate su kraujais ir kaip tanKad
apsiviriuoti,
1 i »■» r. "NT "VT" AT
riuose gyvena žmogus, labai ma ant rytojaus 7 valanda ry
paeina iez Suvaiką gub. Sejnu gmi• kei?L...............................................
Collins
N. Y. Medical In
toli gi
Ir stoną permainyti.
Ar gerklė uždegta ir sutinus?.............
stituto, 140W.34th St. N.Y.
reikalaujantis pagalbos.— Te- te misijos koplyczioje.
Ar atjaučiate kutęninimą gerklėje?.'
Siunčiu
Tamstai
atsakyma
-1
Bet vyrai labai bijosi,
Ar viduriai reguliariškai čystinasi?. .
gul-gi su tavim czionai inženant užklausymų ir meldžiu
Kokis tai buvo nusistebėji
Ar malimas vidurių yra atsakantis?..
pele,teisingai ir skubei man pra
Nog
merginu
szalinasi.
Ar atjaučiate sunkumą po valgiui?..
gia Dievo Tėvo palaiminimas, mas uolaus kunigo, kada dievnešti, kas yra su mano svei
di, kai]
Ar nupuolate svetimo?........................
kata? Ar Tamsta galite ma
Dievo Sunaus meile ir Szv. maldyste prasidėjo ir pasibai Ne nori in merginas ne žiūrėti,
Ar turėjot kada karštligę ?.................
ne išgydyti, ar gal liga mano
ne vej
Ne su jioms žodelio kalbėti.
Ar turėjot kada voneriška (lytišką)
yra jau ne išgydoma? Meld
Dvasios apszvietimas.
ligų f....................................
žiu Tamstos prisiųsti man
gė, o vakaryksztis penitentas O tai del to, jog vaikinus isztoliau
Aprašykit apie ją?................................
Dr. E. C. COLLINS.
Dovanai, nusprendymąapie
Tai pasakius greitai pasitrau visai nepribuvo!
Ar turite išbėrimus ant kūno?...........
kentęjimus mano.
gaus ir
juokina,
ke ir pranyko jam isz akiu.
Kuriose vietose?....................................
! Vardas ir pavardė,..............
įsteigėjas didžiausio Amerikoje Insti
Su didžiausiu liudnumu po o mergina ne sziokia ne tokia,
Ar kankina užkietėjimai vidurių? ...
savonr
Durys tuojaus atsidarė, o ant
tuto
The
Collins
New
York
Medical
Ar linkęs prie skubaus persišaldymo?
Adresas,
Tik in k an opes pastati,
nis nėra
slenksczio pasirodė jau pabu Miežiu knnigas ’ vėl nusidavė
Ar turite plaučių ligą?........................
Institute.
Ar kosite ir kada?................................
vus, bet gana szvari mergaite. in namus, kur vakar praleido
Zvirblus nuvaikyti;
taamii
Ar atjaučiate smarkų skausmą kruty*
nėję?.................................................
— Asz esu czionai pakvies visa vakara. Ta pati tarnaite
labdary
O vyrai visi,
KNYGA TA APSAUGOJE
Kurioje vietoje?....................................
tas pas mirsztanti—teisinosi ku atidarė jam duris.[[Buvo susiNors jau paausei žili,
Ar jaučiate kryžiuje skaudėjimą?...
-K
Ar skauda šonuose?..............................
nigas— praszau tuojaus mane rupinus ir apsiverkus. Verkda
Pacziuotis ne nor,
Kokis yra skaudėjimas?......................
pelave.
Ar rankos, kojos ir kitos dalys kūno
nuvesti prie to patalo.
ma paskui atsiliepe:
Anaiptol!
begk, c
sutinę? ....................................
Ar atjaučiate kada šaltį?.....................
Moteriszke pasižiurėjo su
— Mano ponas szianakt nusi
SVEIKATĄ.
nėra. 1
Ar jaučiate viduriniame organizme
Skolininkas:— Atnesziau
nuostaba.
mirė, atradome ji lovoje negy
skausmus?...............................
tavo k
Yra
tai
didžiausia
knyga,
kokia
kada
Kurioje vietoje?......... ..........................
-— Niekas czionai nemirszta, va; priesz tai nei nesudejavo, ponui 100 rubliu ka buvau
Ar turite norą valgyti (apetitą).......
norints likos išleista. Yra drukuota Lie
man p
Ar valgot reguliariškai?.....................
tuviškoje kalboje ir paaiškina Jums,
niekas czionai neserga. Ale te gulėjo sau ramiai. Mano vyras skolines.
in spar
Ar valgot daug mėsos?.........................
kokių
būdų
sveikąta
užlaikyti,
o
ištikus
Kapitalistas:— Ale visai
Ar gerete daug arbatos ir kavos?.......
gul geradejas pats apie tai per kuriam liepe anksti ji prikelti
man tn
ligai, kaip sveikąta skubiau atgauti.
Ar vartojate daug svaiginančių
sitikrina ir inžengia in mano atrado ji be duszios. Nebuvo buvau užmirszes apie ta.
gerymų?....................................
Skaitykit knygas ir kitų daktarų, o
bar asz
Ar rūkote ir kaip tankei?....................
pątys suprasite skirtumą.
Kaltininkas:— Delko ta
pono namus.
geresnio pono už ji!
Ar dauę miegate?..................................
Begk sa,
Prisiųskite
10
c.
markėmis
apmokė

Ar atmintis bloga?................................
Potam nuvede kunigą in
Tėvas Warren tylėdami nu rn ista man to ankszcziaus ne
jimui pasiuntymo lėšų, o apturėsite tą
Ar kankinot save jaunystes klaidin
Dar į
valgomąja, kur sėdėjo prie pa davė paskui tarnaite in kam pasakei ?
gumais?....................................
knygą Dovanai !
bėgti, bet
Ar jaučiate skausmus lytiškose dalise ?
rengto stalo vienu—vienas jau bari, kuriame gulėjo jaunikai
Ar turite baltus tekėjimus ?.........
nauti ir
Skubinkit dėlto pasiteirauti apio savo sveikatą, kreipdamiesi ypatiškai,
Ar turite gumbo ligą?..........................
Locnininkas
hoteliaus:—
nikaitis. Nuolankus pasveiki tis. Numirėlis buvo iszbales,
Nuo kokios ligos?.................................. ar per laišką prie Dro S. E Hyndman, Virinusio Medikališko Direktoriaus,
Greit pavi
nimas privertė kunigą Warren kaip baltas marmuras, o ant Davei jam gražiausia kambari
ve jin. Kis
MILŽINISZKAS VAJAUNAS LAIVAS.
pasilikti ant ilgesnio laiko, no veido matėsi anioliszka ramy ale ar tai neperbrangus del jo?
— Kaip
Liakajus:— Asz sprendžiu,
rints placziau paaiszkinti savo be.
Ne senei Camdene, N.J. likos pabaigtas naujas vajaunas
Hau, kad n,
nepraszyta ir nereikalinga at— Kas gali abejoti,kad va kad tas žmogus turi būti labai laivas, kuri apkriksztino vardu ‘Arkansas” duktė kongresme
spanstu is;
silankyma.
no Macon. Laivas yra 554 pėdas, ilgio, turės 12 armotu po
kar jo locna motina mane pa bagotas.
bncziarr Jap,
Locnininkas: — Delko?
— Pasirengusiam pasiszven vadino?—tarė pats sau kuni
dvileka coliu o 25 armoteles po penkis colius, 10 mažesniu ar
nuo szunu ir
Liakajus:— Nes pats ponas motu ir dvi torpedines anuotas. Dvileka gariniu katilu prista
timui godojamas Tėvas turbut gas.— Kadangi motina būda
koreikeje mį
pasidavė kokios maloningos ma ir dangaus linksmybėse yra labai negražus ir senas, o tys garo del deszimts maszinu kuriuos varis laiva 21 mazgus
Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nuo 10 v. ryte, iki 5 v. po pietų. Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10 v. ryt^
Matant kita
iki 1 v. pietų. Utaminkais ir petnyčiomis nuo 7 iki 8 v. vakare.
ponios mielaszirdingoms fanta negali pamirszti savo sunaus paezia turi labai gražia ir jau ant valandos (suvirszum 21 miles.) Reikalaus 85 virszinykus
kreikia pa<J
na.
ir 1,030 vyru.
zijoms, o kuri suklaidinus adti palikto ant žemes.
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12 adynai nakti, mieg i ik Ttai
ar 8tai ryte, jeigu kavos jau
negeriu, tuomet esu netikės in
nieką, nerangus ir nesmagus:
darbas nesiseka, žodžiu sakant
sumainydamas būda guolio ir
kėlimo, pertraukdamas kavos
naudojima pasilieku niekam
nevertas ir netikės.
. Taigi, szitiek kavos panau
dodamas per daug metu, nejaueziuos jokios ligos. Teisybe
sakant turėdamas 57 metus,
nesirgau niekad opart szilkines, nežinau kas do ligr galvos
skaudėjimas pilvo skaudejimos
ar kokios kitos kvarabos, gal
prie sveiko, ir kava savo ken
kimais nekimba.

tada ’nereikes, kaip kiszkiui
aimanuoti.

Girios viduryje buvo paspes
ti spanstai, in kuriuos inkliuvo lape ir liko pakarta už paskutines kojos, nes spanstai bu
vo taip sutaisyti, kad, kamnors in juos patekus, tuojau in
augszta pakiltu. Tai dabar,
inkliuvus in juos lapei, jie kele ja augsztyn. O lape, nenore
dama, kad ja pakartu, szokine
jo, daužės, in szalis puldinėjo
ir visokiais budais norėjo isz
ju pasiliuosuoti.
Tuo tarpu pro szali bego
kiszkis kurs, pamatęs taip beszokinejant ir besivartant lape
nusistebėjo ir tarė:
— Man labai indomu žiūreti in tokius tavo szokinejimus,
kas per vartymasis kas per
szokinejimas! Isztiesu, dar nie
ko panaszaus nesu regejes, ir
nei vienas isz musu, nors butu
labai gobus in ka, to niekad
niekad neinstengs padaryti.
Bet asz noreczia žinoti, su ko
kiu tikslu tu darai ta visa:
kur tu savo toki mokslą gali
dėti i Ar tu žadi kur eiti ko
medija vaidinti, arba pas vo
veris in sveczius eiti — kad
taip szokinejimuose laviniesi
— Vai tu, kreiva aki!— ta
re lape,— mano vietoje bū
damas ir tu ta pati darytum,
ka ir asz dabar darau. Ar tu
nematai, kad asz nelaimėje
esu!.... Mat, asz beeidama
per miszka, nužvelgiau in szaIi ir inlipau in spanstus, kurie
mane ir kelia augsztyn. Tai
buk toks geras, pakrimsk tas
virveles, kurios mano koja
laiko, padek man pasiliuo
suoti isz tu spanstu, ir asz, kol
gyva busiu, neužmirsziu tos
tavo geradarystes.
— Kas man darbo, atsake
kiszkis.— Ko žiopsojai.... bu
tum neinkliuvusi. O dabar
buk sau sveika. Kaip inkliuvai, taip ir iszsikliudyk, o asz
tau ne tarnas.

Dar vaiku būdamas karta,
sėdint prie lango, iszgirdau so
de koki tai gailestinga spiegi
mą. Motyna taipogi iezgirdo
Asz pasiklausiau:
— Mama! kas ten verkia,
tad gal kam-nors skauda?
— Motyna liepe piemenu
jkui eiti sodan ir pažiūrėti: jis
greit grižo pirkion, neszdamas
]mažyti, dar akla szunyti, ku
,ris drebėjo ir gailiai kauke.
Pagailo man nelaimingo szu
jnelio ir asz apsupau jin savo
fszvarku.
Motina liepe atneszti bliude
jly szilto pieno. Asz vilgiau jo
(snukuti in pieną ir tokiu budu
jiszmokinau jin lakti.
Nuo to laike szunelis jau
,
niekuomet nuo manes nesisky
rė; peneti jin keli syk per die
na asz skaieziau savo prieder
.
me. Szunelis buvo juodas, tad
Juodžiu jin pavadinome.
Praslinkus metams, jis užau
go gana didelis ir isztikimai
saugojo musu kiemą nuo vagiu-.
. .
Jis gyveno septyniolika metu ir karta isztrauke isz vandens skenstanti mano broli.
Iszgaiszus Juodžiui, visi la
bai nuliudome ir la' ai jo gai
lėjomės.

Laksztute.

Davis Elkins, sūnūs mirusio senatoriaus Elkinso, kuris
pildė ta ji dinsta per dvi dienas po mirimui tėvo.
kinas, kuris ka tiktai pamaty<davo, tai viską norėdavo žino
(ti. Jis nuolatos klausinėdavo
]motynos, su kuria daugiausiai
jiszeidavo in lauka.
— Nuo ko-gi iszmoko tos
biteles daryti taip gardu medu?— užklausė Adomukas
,motynos, eidamas per soda,
]
kur
buvo pristatyta aviliu.
— Nuo nieko, mano vaike
!li,— atsake motyna.
— Tai jos daro medų nuo
i
nieko
neiszsimokine? Kokios
itai nuostabios!
— Visi žvėris be mokslo
i
moka
daryti visa tai, kas jiems
;
reikalingiausias
gyvenime!
Paukszteliai
veja sau lizdelius
i szvelniai cziulba, nesimokiir
i
ne
nei pas koki mokytoja,
Ancziukai taip gerai plati kioja po vandeni, kaip ir ju mo1tynos, nors to ju nieks nemokino. Viszcziukai, tik-ka iszi
siluksztene
isz kiauszinio, tuojau vaikszczioja ir lesa be niekėnio pagelbos. Ėriukai greitai bėgioja paskui savo motynas, nors juju kojytes plonos
i silpnos. Peteliszkes, mirgeir
i
damos
savo žibaneziais spar
neliais, skraido nuo vieno krū
melio prie kito.

Kavos

’

kenksmingu
mas.

Randame
laikraszcziuose
,
duodamas
pasargas, kad kava
,
naudoti
esanti kenksminga, rei
jkia dabotis ja per daug nenau,
dot
(ne gert) Tokie persergė
.
jimai
isztikrojžmoniemi iszpil,dyti ypatingai darbininkams
Amerikos kibą negalimi, ir ar
( isz tikro gėrimas kava yra
gi
j
kenkentis
žmogaus sveikatai ?
Žmogui pagautam in nastrus
bent kokios ligos, gal but kad
jkava gert yra nesveika, bet
žmogui darbininkui sveikam
kavos gėrimas nėra vodingas
jka liudyja musu gyvenimas.
Darbininkai anglekasyklu
j
kas
diena iszgeria kavos ne
,mažai, jie ryte kiekvienas atsi-j
j
kėlės
priesz ėjimą in darba,<
,
gera
pusrycziaudams mažiau^
‘sei 1 ar 2 puodeliu, in mainas
j
neszasi
bonkoje apie 12 puo
(
deliu
ir, mainose kava geria
.
vietoje
vandenio; pareja isz
,
darbo,
po vakarienei, vėl geria
1 arba 2 puodeliu kavos, ir ne
,
girdeti
kad tie darbininkai pa
jaustu nuo kavas gėrimo ko
kia liga. Asz dirbdamas per
12 metu mainose, ryte gerda
vau kavos mažiausei 3 puode
lius in mainas neszdavausi pu
se gorciaus, parėjės isz mainu
po vakarienei vėl iszgeriau 2
arba 3 puodelius, ten ligos nuo
kavos nepatyriau.

Prieikime vėl prie darbinin
kėliu daug kavos naudojancziu, tai rasime darbinkus cukernese kurie kavos iszgeria ]a
bai daug, nes vandeni geriant
greitai apserga net ir szpitolese atsiduria. Cukernese darbi
ninkai verdasi kava darbavie
tėj, jie isz namu pasiima kati
luta ir žiupsni kavos su cukorija: jie cukru in kava naudo-

ja tiesiog isz maiszu darbavieteje kursai nieko jiems nekasz
tuoja. Jie iszgerdamitiek daug
kavos negirdeti kad nuo jos
bent liga gauna. Taigi asz skai
tydamas apie nuo kavos kaip
raszo Medingas pasekmes, ne
suprantu kaip kava atnesza
žmogaus sveikatai bledi. Ma
žiems vaikams, gali but kad
kava bledinga, bet nedarbinių
kams sveikiems. Sukliurusiam
žmogui ant sveikatos, tai kava
ir kiti daiktai gal but Medin
gi, kartais žmogui net sunku
sužinot isz kur kokia kvaraba
liga didina.
Didžiausis muset bus ligų
szaltini’, 'ai gėrimas nelaimin
go dinamit > (arielkos) Gėro
vai arielkos tankiause; savo
laika neiszmiega, apetitą pvtrotija, nevalgė eina dirbti, ir
tie nabagai nors kai kurie bun
drūto budavojimo, ankszcziaus
ar vėliaus nei grybas prie me
džio pradeda vysti, nokti, ir
be laiko krinta po nelaimin
gos giltines dalgiu.—
Senas

Kapsas.

50,000

BUK
VYRAS

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Vinį

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. !
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus
ir
kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- '.
iizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus '
kentat ir kaip galėt galutinajjsigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba '
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, J
užraokam už pačtoK ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
,

Dr. E. C COLLINS

tūta The Collins New Tartie

Institute.

KNYGA TA APSAK

SVEIKI
Yra tM didžiam
noriais likos išleista. I'ndraM-

tanikėje kalboje ir pailsai
kokių bodų sveikata
ligai, kaip sreikąta stabili UjC
Skaitykit knygas ir kitų Iki"

pątys suprasite skirtumą.
Prisiųskite 10 c. markesni
jimui pastatymo Igų, o umi1:

knygą Dovanai I
iti apie savo sveikatą, kreipdamiesi
Hyndman, Viriansio Medikaliiko Diakpr

NEW YORK
MEDICAL
INSTITUTE

New York CiN
į Nedeldieniafe ir Šventadieniais nuo ‘‘T

lis nuo 7 iki 8 v. vakare.

■

[ALL NATlOBb HT0SJJ BA»B]

Cor. 12-th A Ciirsoii Sis.

Piltsliurg, Pa

Mūra Vienatine Lietnviraka Fenka fu kapitalu $75,000. C0
randasi po j nežiūra Valstijos J ennsylvaniios. L’žn Vėžinis
kapitalas $40,000.00. Locnas namas vertas $350,000.00
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po
4-to procentą nog pzimto. Siuncziame piningus in viris dalis
svieto ir parducdan.e 1 aiva-kortias ant visokiu linijų.
Musu Lankoje iandasi tam tikra Rejentalna teipgi ir
Užrubežiniu Frovu kancclarija, kurios Rejentu yra pats
I .V.Obiecunas organizatorius tas Banko&
Kreipkitės su vieokeis reikalais prie Musu Bankos per
gromatas arahali^zkai o mes iFzpildisime visokius jusu
įeikalus greitai, teisingai ir prideranezei. g®"Tiningus
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiust per
Express Co. arba |-ac-ztini MonevOrderi.

Cor. Elm. & Main Sts,.
Plymouth, Pa.
... SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu
Egiutero No. 1. 25c.
Egiutero No.2 50c.
^mijecznik 25c.
Gumbo laszai 35c.
Meszkos Mostis 25c.
Trejanka 25c.
Linimemas Vaikams 25c.
Gyduoles nuo Kosulio25c.
Liepiu Balsamas 25c.
Antylakson del Vaiku 25c.
Milteliai Vaikams nuo
Kirmėlių 25c.
”
nuo Kinneliu del
raaugusiu35c.
Vanduo nuo Akiuskaudeji
mo 25c.
Ugniatraukis
25c.
Skilvio Laszai
25c.
Gyd. užlaikimui Viduria
vimo ir Kruvinosios 75c.
“Uicure” arba gydymas
Rumatyzmo - $3.50
Gyd. del nemalimo Pilvo
(50c.
Milteliai
apstabdymui
Galvos skaudėjimo 10c.
Laszai nuo Dantų
skaudėjimo - 10c.
Mostis nuo gedimo ir
prakaitavimo Kojų 25c
Geležinis sudrutintojas
sveikatos - 50c.
Vaistas nutildvmui Vaiku
25c.
Vaistas nuo Papauto
Com Cure 15c.

Del Visu

Kentėjimu ir Skaudėjimu.

;
Geriause gyduole del skaudėjimo I
Galvos.Katara.Pecziu, Krutinės
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio,
Nuralgija ir nukandima visokiu
vabalukiu.
1
Pasarga: Kas nori parsitrauki
gyduoles per ekspres turi atsiusti
$1 isz augszto, o už kitus siuneziameperco.d. Mažiau negu už
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo i
kasztus apmoka pats apturejas.
Siunsdamas piningus per Money j
Oredr visada paduok tikra ir
ai-zku savo adresa.
I

Gyduolis nuo Grippo 25c
Plauku apeaugotojas 50c
Muilas Plauku saugotoje.
10.Milteliai nuo Kepenų 35c.
Valytojas
Plėniu Drabu.
” ’ ‘
žiuose - 52c.
Rožp8 Balsamas - 25c.
Kinder Balsamas - 52c.
Bobriaus Laszai - 50c.
Svelnitojas
35c.
Kraujo valytojas
$2.00
Nervu Ramitojas
$1.00.
Egzema arba odos uždegi,
mas pas Vaikus $1.2.Groblevskio Pleisteris
(Kasztavalo) 25c.
Pamada Vaikams
25c.
Ucholyna nuo skaudėjimo
Ausise 25c.
Gyduoles nuo Piemens ^Oc
Vengersko Fixator °del
Ufu 15c.
Inkstu Vaistas (mažesne)
25c.
Inkstu Vaistas (didesne) $1
Akines Dulkeles - 50c.
Gydimas nuo uždegimo
Dantų arba abelnai
skausmo ir skurbutis $1.25
Gyduohu ir mostu nog
Larku ir Niežu
$2.00
Gyduolių ir mostis nog
Dedervines
$-00
Gyduolių nuo Paslaptingos
L’S09

BISCHOFr s BANKING HOUSE

Iszskridus laksztute isz narvelio atsitūpė sodne medin;
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
Telefonas: Worth[2822.
____ New^York,^N. Y.
iszgavusi liuosybe, ji tuojau
Kas^reikalauna teisingo
užgiedojo linksma giesmele.
patarnavimo ir nori idant
Jonelis
liūdnai žiurėjo pro
Jo reikalai liktu greit,
'
langa in isztrukusi paukszteli.
tegul atsiszauki in
— Ka tu padarei man,—
Seniausi
sako
jis laksztutei:— ir kuo
!
Bankini
asz
nusidėjau
priesz
tave?
Asz
1
Narna
tave pats savo rankomis peneDYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
Uždėta
1848m.
jau,
vandenėliu girdžiau, paDR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Fifth Avenue, Chicago:
•
Godotinas Tamisla: Papal Tamlstob prižadicjma, aš norieijan
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
dariau
tau
puiku
ruma.
Miela
jogTamistaprisiusturuei man vysai dykai včna jusu kuypadel vyio.
'
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
laksztute, mesk blogus norus
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Vardas.
ir sugrižk pas mane greieziau!
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Steltaa.
Adresas;............
K rajaus už pigiause preke.
— Niekai!— atsake lakszPaszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
tute.— Isz tavo prieteliszkumo
jokiu poperas.
man jokios naudos nėra; žaDoviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
paliudyimu Konsulio.
lias sodnas, miszkelis malones
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
ni man, tavasis-gi rūmas— tai
- : Del vygados Tautiecziu” laikome atydaryta :—
juk
narvelis. Gal jis ir gražus,
1
f ’ 1 i ’c; i 1)1 i c vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
bet man jis kalėjimas.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
Paukszteliui mielesne žaliopigiaueei galite atlikti.
ji szakele, negu ir gražiausias
Taip pasakęs, kiszkis nube- '
auksinis narvelis.
go savo keliu palikdamas lape
spaustuose, kuri vis nesiliove ” Darbszti mergaite.
— Mamyte,— suszuko Ado
Onute, parėjusi isz mokyk
daužyti es, norėdama iszsikliumėlis,
— bet visgi kas-nors tu
dyti. Antgalo, kaip-tai besi los, mėgo sesti prie mamos su
daužant, atsileido virvele, kuri darbeliu. Tuomet tarp jiod- rejo pasakyti ir parodyt jiems,
laike jos koja, ir ji, džiaugda vieju buvo indomus pasikal kaip tai visa darosi!
— O teeziaus nieks ju ne
mos, nubėgo prie savo vaiku. bėjimai, o'drauge motyna pa
mokina. Tiktai Vieszpats Die
rodydavo
mergaitei,
kaip
dirb

Po kurio laiko ir kiszki ne
vas davė gyvuliams galia, ku
Apie 13 metu mainose nedir
laime patiko. Nes bėgiodami ti kiekviena darbeli. Tokiuo
ria jie naudojasi be niekieno bu ir teip-gi per diena iszgeriu
budu
Onute
iszmoko
labai
ge

po miszka skalikai, pamate
pagialbos. Vieszpats Dievas mažiausei 12 puodeliu kavos
jin ir pradėjo vyti. Persigan rai siūti, ženklinti skalbinius,
duoda, kad bitutes žino isz ku nuo kurios jaueziuosi geriaus
dęs kiszkelis greitai skalikus lopyti autes ir t. t.
rios gėlės imti saldumus me negu kada jos negeriau. Ge
Kiekvienas, kuris myli Syrupa, privalo nupirkti naujojo
Karta
Onute,
pabaigusi
sa

paliko. Bet, ant galo, jo jėgos
J<aro (geresnes ruszes).
Jis yra tyras, kaip Medus, bet turi
dui ir kaip daryti gražias vasz riausias man būdas naudojimo
vo
darbeli,
sudėjo
jin
gražiai
pradėjo mažėti ir vos begalėjo
daug geresne skoni. Temyk ant raudonos antspaudos. Jei
ko
skyleles,
kuriosna
ir
deda
kavos toksai: Keliuosi ryte 5
isz vietos pabėgti, o skalikai ir paslėpė kamodon.
isfcCxssas
gau geriau patinka tamsus Syrupas, tai pirk geltonai bruna
— Gana sziandien tau dirb geliu saldumynus. Jaunas vo adyna, tuojaus iszgeriu 2 arba
jau visai nebetoli nuo jo bebu
Karo su mėlyna antspauda.
relis
gerai
žino,
kaip
mėgsti
3 puodelius, po to dirbu 2 ar
vo. Tuotarpu jis inbego misz ti,— tarė mama,— eik geriau
tinklą ir gaudyti jame musias, 3 adynas, ir vėl iszgeriu 2 arba
kan ir atsidūrė priepat lapes dabar sodan ir bėginėk sau,
kuriomis minta. Be mokslo ir 3 puodelius, ir teip-gi per die
nes ten sveikas oras.
urvo, kuri ten pat buvo.
kregžde sulipdp sau gražu liz na ik 10 adynai vakaro iszge
—
Leisk
man,
mamyte,
dar
— Kur taiv skubi: ar puodeli, Tie visi gyvulėliai gerai riu keliolika puodeliu.
ton? ar in Velykas?— klausė apsiūti aplinkui ant maszinos
Drdeles
supranta, ko jiems reikia, o tai
sztai
szita
Jonienės
skepetaite;
Atsitinka prieszingai; Jeigu
lape pasitycziodama isz kiszBleszHnes 10c. & 15c.
vis aeziu Visagaliui Dievui, priesz ėjimą gult užtraukiu ik
ji
jau
visai
mažai
mato
ir
makio, nors gerai numanė, kad
i ]i: imu ]<] A )H kias Tautas kaipo Geriausias,
kuris viską sutvėrė.
jis nelaimėje yra, nes ne labai■ žai turi laiko!
Į < 1) j i hą1»f Tabakas.^
Galima ĮJpirktie
Negalime matyti Dievo, nes
—
Tai
gerai,
—
tarė
mama,
toli girdėjo skalikus lojant.
Five
Brothers
’
Tataka
Visuose
Sztorose Visur
Jis
yra
dvasia,
bet
Ji
galima
džiaugiuosi labai, kad rūpinie
— Pasigailėk tu manes, la
pažinoti
visur
ir
gerbti
Ji
Jo
si ne tik savim, bet ir kitais,
pele, — melde kiszkis.— Gir
ir mėgsti padėti vargszams ir. darbuose. Gyvulėliai neturi
di, kaip loja szunis?! Jie ma
proto, o tik pajautima, jie ne
ligoniams.
ne vejasi. O asz jau negaliu
Onute apsiuvo skepetaite. supranta to, ka Dievas jiems
toliau bebėgti. Jie mane su
The American Tobacco Co.
Motyna vėl jai liepe eiti sod- padare, o žmogus yra protin
gaus ir papjaus. Leisk tu man
gas
sutvėrimas
ir
turi
suprasti
nan paszokineti su mažu bro
KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT:
savo urve pasislėpti, kad szuDievo geruma ir privalo už sa
liu ir sesute.
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas r.i
nis nerastu manes. Asz per vi
— Juk asz buvau sziandien, ve o teipogi už visus pasaulio
...NOTARIUSZAS...
sa amžių neužmirsziu Tos tavo
aš pagelbėsiu! nes esu senas daktaras, pažįstu ligas ir žinau kokio v.“.k
■
sutvėrimus
būti
dėkingas
visa
APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
sodne rytmetyje, todėl leisk
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš daug sergančių perlcidJu
labdarystes.
jki Vidžiause Lietuviszka Agentūra.
K an toras Bankinis m.
man, mama pagaminti rytdie -ko Sutvėrėjui.
tariu didelį pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas New Yorko daktaras. Aš < su į
ir l’ardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linija.
ye*
— Kas man darbo,— atsilieAdomėlis valandžiuke tylė siryžęs sergančius gydyti ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras daktaras gali į
nai uždavinius.
323-235 W. CENTRE ST..
IVAH^NOY CITY, PA
sėkmingai išgydyti teip kaip aš durnu; Ir pačių gydynių paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudijąs
pelave.— Kad tave veja, tu ir
jo
galvodamas
apie
tai,
ka
gir
Mergaite sėdo prie mokslo.
. Parduoda Szipkortes ant visokiu drucziausiv
Tegul bus pagarbintas, Jėzus
Malonus Dr. Ha:
Guod. Dr. Hart
begk, o mano urve tau vietos
geriausiu Laivu. Siuncze Piningui in tiesi,
Kristus!
Pabaigus mokslą, ji praszej dėjo. Pagalios rimtai tarė:
manns!
manai:
dales Svieto greieziause ir pigiause. Visi ear
nėra. Ir asz dar neužmirszau
Esu labai dėkin
Širdingai dė kavoj u Dr. Hart— Priesz keletą metu ne1 urie pei mus siuntė apie tai gerai žino.
Su džiaugsmu p:
mamos leisti jai ežia pažaisti.
Iszduooa Dostovierene del tu ka nori savo
gas už geras gy-,
tavo tos labdarystes kuria tu
siunčiu savo pavel
manui už Išgydymą ligos skaudė
Lietuvoje kam pavesti.
— Tai koki žaisla tu ežiaį mokėjau nei vaikszczioti, nei
duoles, kurios man
sląir didelį dėkinį
jimo po krutinę, sunkaus kvėpa
man padarei, kad asz buvau
y pagelbėjo nuo užkalbėti, o dabar dėkosiu Die
rasi?
mą už išgydymą n
vimo, širdies Ilgos, nes nors kiti
Del
Draugysczlu pristatau pelkes Szarfas.
in spanstus inkliuvusi. Tada
sikročiamos ligos,
neįstengė išgydyti, o Najorko Šar
no vydurių ligos, i
— Asz pasiusiu žiurksztu- vui, kad moku kalbėti ir turiu
u
tas,
Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir 1.1,
nes
vos
penkiolika
latanų
Institutas
tik
sunkiai
už

bėrimo
kūno,
bin;
man tu buvai ne tarnas, o da
protą galvoti, dėkosiu Dievui
dirbtus mano pinigus viljo; bet
ka savo lelei.
Su kokiu nors reikalo kas-link Szipkorcziu,
dienų pavartojau 7,^
kraujo, sutinimo i
bar asz tau esu ne globėja.
Dr.
Hartmanns,
kad
Išgydė,
tad
jam
ir
dėkin

ir jau jaučiuosi ge
1 iningus ir t. t., raižykite pas mane o aplai
ir už ta gyvulėliu pajautima.
— Tai kada sodnan eisi?
skaudėjimo blauzdose. Dar kart
gas; tai prisiunčia paveikslą, kadį laikraštį pa'cvriteteisingaatsakyma.
rai. Labai dėkin
Begk sau, sveikas!
— Gerai sūneli,— kalbėjo talpyli. ANT. JUŠKEL18, Ir, U jos 2,
sakau, nemažai esu dėkingas i
— Paskui eisiu ir galėsiui
gas už gorą daktaravimą.
sveikatą. Jos. Turkovičo, CDJShci
Dar kiszkis veržėsi tolyn
DU
BOI9,
Pa.
D.
POPOVIČE,
Model
Farm,
Pa

motyna,
—
isz
visos
szirdies
ilgai ten linksmai szokineti.
DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
idan Road Canal,
Wilmette, Iii
bėgti, bet jėgos, atsisakė tar
schall, Philadelphia, Pa.
dekokie Vieszpacziui Dievui
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano
kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn
nauti ir menkai jin nesze.
Žiūrėkite, vaikeliai, kaip už Jo gerumus, o kai iszaugsi, Čia viršuj kalba žmonės, kuriems aš pagelbėjau, taip ir Tau skaitytojau galiu N.Y. in SCRANTON. PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje
Greit pavijo skalikai ir papjo
galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENC1UGE1JU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ,
Dieva pažinsi, dar labiau, tai
padaryti
kaip
ir
kitiems.
KALC1KU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KLERNEvė jin. Kiszkis mirdamas tarė; protingai ir gražiai Onute pa dar labiau Die-vas mylėsi.
•ERGEKIS nuo New Yorko didžiausio humbuko „Instituto”, kuris garsina mirusį daktarą su rabino „jcrmulka ant
IU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
ilvos, kaipo gyvą daktarą ir buk gydąs ligonius. Tas židolis jau šeši motai kaip numiręs ir todėl negali sergančių gydyti,
— Kaip asz kvailai pada dalijo savo liuosa laika: pir
mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
i numirėlį reklamuoja, buk jis parašąs knygelę „Vadovą į ligą” (žinoma, ir į kišenių), tai ir neteisybė.
Ta knygelė išporiau, kad nepadėjau lapei isz miausiai pildo savo prieder
Greicziausias, pigiausias ir la daug vėliaus po smerties ano rabino, kuri apart iš kitų, paskutinė dalis išvogta, perspaudinta iš kunigo Geručio knygos MINIU UTARU. ISTORIŠKU ir MALDAKNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už
spanstu iszsikliudyti, dabar mes, besimokydama darbu ir pasekmingiausias būdas trauk Sveikata”. Kas vagia, tas ir meluoja; tai melagiams negalima tikėti!
25c., 5tuž.‘-$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS
mokslo,
paskum
vargszui
arti

seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su
bucziau lapes urve pasislepes
ti danti. Skaudanti danti apKad sergi, tai aš esu daktaras, ir vietoje kur kitur, kreipkis prie manęs, aš duosiu vaistus nuo bile ligos ir
prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3
nuo szunu ir ne butu pirm lai mui patarnauja ir tik ant galo riszti siulu, katro antra gala nunok i n i mu s kaip vartoti ant sveikatos. Ateik ar parašyk pas mane prigimtoj kalboj.
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5 c,
likusi
laika
sunaudoja
savo
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš
reikia pririszti prie tekinio loko reikeje mirti.
RAŠANT ADRESUOK MAN:
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės
Matant kita nelaimėje visa pasismaginimams ir žaislams. komotyvos, greit einanczios isz
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip
Adomėlis ir motina.
stacijos. Tada ligonis nepajus
da reikia padėti, nes nežinai,
vork city. n. i
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties
Adomukas buvo smalsus vai kaip skausmą ir danti praras. WISO VALANDOS: kodlen nuo 11 iki 5 po plet. NodSliomls 10 iki 1 p. p. Vakarais Panodėlyj ir PCluyčįoJ nuo 7 ikl.t lino adresu: M. L W1LKEWICfl, 115 W. MARKEI Str.JVondeKt Sq. SCRANTON, PA.
gal ir pati nelaime užklupti, o

Five Brothers*

Groseriai dabar pardavinėja 2 rusziu

Smoking

KARO SYRUPA

D-HARTMAN

įsteigėjas didžiausio Amerii?^

P. V. CEJECUN-AS & CO.

DR.'F. HARTMANN, 231 Ea”

Parsiduoda po 5c. ii’ 10c. Pakeli.

SIUTAI IR OVERKOTAI
ANT RUDENS IR ŽIEMOS.
Ka tik aplaikeme
daugybe nauju siutu
overkotu ir sziltu apsiredimu ant rudens
ir žiemos. Szitie siutai
ir overkotai yra pa
siūti pagal naujausios
mados per geriausius
kriauczius ir gražiai
ant žmogaus guli.
Ateikyte pamatyt o persitikrinsite jog pas
mane geresnis tavoras ir žemesnes prekes
negu kituose sztoruose.
Teipi parduodame “Stetson” skribeles.

W.RYNKEWICZIUS
4

233-235 West Centre Street.

H
iii

Žinios Vietines.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

— Jurgio Vizgirdo laisnai,
kurie likos sulaikyti per Law
and Order drauguve, likos
duoti p. Vizgirdui, nes sudže
Brumas nerado jokiu užmetinejimu ir prova iszmete isz su
do.
— Praejta subata, kada pas
kurinis karukas apleido mies
tą in Szenadori pasidarė pesztine terp užsigerusiu pasažieriu. Mat, vienas “Mandralis”
inmete kitam pasažieriui de
ganti cigara in kiszeniu ir isz
to prasidėjo puiki musztine.
— Isz priežasties eukrovimo
daugybe anglių “marketuosia”
kasiklos kaip rodos pradės
dirbti mažiau, nes teip tvirtina
seni darbinykai. Kompanijos
geidže sukrauti kanodaugiause anglių priesz Aprilu 1912,
kuriame tai laike baigėsi sutar
tis anglekasiu su kompani
joms.
— Seredoj likos perkeltas in
Szenadori vikaras kun. Mickunas o in jio vieta likos prisiunstas vikaras kun. Durickas.

SHENANDOAH, PA.
-— Antanas Ūsas aplaike
sulaužima kojos per puolanti
angli Shenandoah kasiklosia.
Likos nuvežtas in Ashlando
ligonbuti.
— Oxford washery William
Penn ir Kehley Run kasiklos
sustojo dirbti lig pabaigai ne
dėlios isz priežasties neturėji
mo užkalbinimu.
— Geriausia laikytis prisakimu provos, nes priesz prova
nepašistatisi. Sztai pas Antana
Kirelevicziu salunyka apsirgo
kudykis ant szkarlatinos. Svei
katos virszinykai pavėlino lai
kyti karczema atydaryta, jagu
uždaris užpakalines duris gy
venimo. Kireleviczius ne norė
jo to iszpildyt per ka uždare
karczema ir turės dabar vidu
rį stenet su ligoniu.
— Mikola Pavilka isz Wm.
Penn gerai užsitraukęs Shenandori sugrįžo namon ir atsi
gulė. Kada jiojo varginga nevalnyke geide Mikuti prikialti, idant ejtu prie darbo
ant naktinio szipto, tasai kaip
padūkęs szoko isz lovos su peilu, dure vargszei in koje, pa
darydamas baisu žaiduli. Jagu
kaimynai butu suėmė Mikuti
tai tikrai butu pakorė nes pa
bėgo isz namu in Mahanoy
Plane. Policije jieszko rakalio.

— Skulkino paviete szimet
aplaike 1125 laisnu ant szinkavimo ir pardavimo svaiginaneziu gėrimu, už ka pavie
tas surinko $288,110. Isz tu
pinygu Skulkino pavietas aplaikis $28.210 kaipo savo dali
o likusie pinygai ejs in guber
nijos kasa.
— Suv. Steitu paszelpinis
vagonas No. 1 kuris davinėjo
California, Pa — Darbai
pamokinimus kaip apsiejti su gerai eina.
nelaimėms kasiklosia, iszvažia— Lietuviu didelis būrelis,
vo in Szamokus tam paežiam isz tu visokiu atsiranda.
mierije.
— Oras szaltas.
— Utarninke atsibuvo vePa.— Darbai geseile Jurgio Petruszaucko su raiWilson,
eina, isz kitur pribuvusiam
Jieva Czerkawicziute isz Mori darbas nesunku gaut.
jos. Vėliname viso giaro.
— Oras gražus.
— Utarninke New Bostono
— Lietuviu kelios familijos.
kasikloje likos užmusztas FraBelle Valley, Ohio.— Dar
nas Mruk, slavokas 42 m. senu
mo. Nabaszninkas paliko pa- bai po valei eina, dirba po 2 ir
3 dienas ant nedėlios, isz kitur
czia su 3 vaikais tevyneje.
pribuvusiam darbas sunku
— Praeita Subata p. J. Magaut.
zurkiene isz Tuskaroros likos
baisei apdeginta kada užside — Lietuviu didelis būrelis,
ir visi malszei užsilaiko.
gė szlebe prie pecziaus. Dak
— Oras gražus
tarai sako vargei iszliks.
— 26 d. Sausio 1911 m. su
— Redingo kompanije pra ėjo in stoną moterystes jauni
ejta 1910 meta uždirbo $23,- kis p. Rokas Staponas su pan
053,296,47 kasztai užlaikimo na Ona ShedbaraiteSlovensku
buvo $14.783,966,40 grino pel bažnyczioje velyjame jiem lai
no pasiliko $8,269,330,07.
mingo gyvenimo ir vaikucziu
— Inspektoris Fentonas isz kaip pupueziu.
12-to distrikto garsina buk
Schenectady, N. Y.—
menesije Sausio likos pažeista
— Darbai povalei
eina,
tik vienas anglekasis o du užžmonių yra invales be darbo.
muszti.
— Lietuviu pusėtinas būre
— Sausio menesije numirė
lis, isz tu visokiu atsiranda,
mieste ir aplinkinėje 28 ypatos
nekuriems vaikinams p. Tarao užgyme tik 14 nauju citizinu
daika labai reikalingas, kad
— Api 2 valanda po-piet pribūtu ir ausis biski atydauTunnel Ridge kasiklosia per žytu, tai nereikėtų terp saves
eksplozije dinamito likos pa pesztis.
žeistais baisei: Antanas Kišelauckas, Adomas Salikas, Al
Piedmont, V. Wa — Ko
fredas Genievskis ir Jonas Ru- respondentas kuris danesza api
sowskis. Kiselauckui pažeido nesupratimą Westerftport, Md
galva, konia nutraukė ausis, iszejo iž kelio, nes teip ne buvo
pažeido baisei peczius ir kaip kaip danesze. Kalte daugiau
rodos isz to numirs.
sia buvo “naujo mokslo apasz— Vincas Kalaczinskas ir talu”. Badai dede isztirinejus
Jonas Latinskis du vaikai din neteisybe, payms tokius danego ana diena ne žine kur, o szikus už ausies. Jau butu lai
gal nukeliavo in Park Place kas netesingus korespondentus
szaudyt indijonu.
‘apmalszyt.

— aur jis

Homestead, Pa — Darbai
slenka pamaželi. Daug fabri
ku stovi po 2 ir 3 dienas ant
nedelos.
— Ne senei atsibuvo czio
nais 40 valandų atlaidos. Žmo
nių buvo pilna bažnytėlė o
prie iszpažinties buvo suvirszum 600 ypatų. Atsirado ir
tokiu, ka nepasinaudojo isz
teip piukiu atlaidų.
— Vienas žmogelis, mažti
kintis atnesze kudyki idant
kunygas apkriksztintu o kad
tame laike rengėsi ant miszparo, liepe palaukt. Nes tasai ne
turėjo kantribes, nuėjo pas len
ku kunyga, nei ir tas atsisakė.
Tada nuėjo pas neprigulmin■’
ga slavoku bambiza ir tas apkriksztino. Badai už toki dar
bą bus praszalintas isz draugyszcziu. Randasi ir kitas panaszus czionais, api kuri vė
liaus paraszisim.
Torrington, Conn — Dar
bai pradėjo po valei eit, dirba
tik po 5 dienas ant nedėlios, o
nekurtos szapos dirba tik po 4
dienas ant nedėlios.
— Oras gražus.
— Lietuviu didelis būrelis,
isz tu visokiu atsiranda.

Hoosick Falls, N. Y.—
— Darbai jau apie tris ne-'
dėlios kaip štraikuoja ir kaip
girdėt szneka, tai straikierei
pralaimės.
— Lietuviszki biznei suma
žėjo ir visi malszei sėdi.

— Czionais susitvėrė labai
naudinga drauguve po vardu
“Grand Rapids Catholic Fe
deration”. Ant pirmutinio mi
tingo susirinko 128 delegatai
isz visu katalikiszku parapijų
isz miesto. Mierei tosios drauguves bus platinimas tikėjimo
ir moraliszkumo, neszimas pagialbos del vargszu, artimesnis
susipažinimas terp visu katali
ku ir broliszka sutaiką terp
visu.
Delegatai isz S. S. Povilo ir
Petro lietuviszkos parapijos bu
vo sekanczios ypatos: Juozas
Kamantauckas, Juozas Gubiny
kas, Izidorius Pavkus, J. Braigelis, H. Bardosviekis, Domi
nikas Barsczen, Ignotas Brangelis, poni Karntitucziene, po
ni Zalendoniene ir panna Ma
rijona Gramas.

Jaiga Malunojaa gyventejiai paodo kad gbl ma iszsigydint neg
skaudėj mo peozocee, inkstą ir t. t
Skaitykite lad Mabanc jaus gyvento
ja raezo;
Mrs. Wm. ?cwdl nog 320 E. Mahacoy St. Muhancy City, Pa. raezo:
Neguliu atsakyti
rekomenduoti
Hastings, Pa.— Darbai
menkai eina, pribuvusiam isz Aysidirba senos maldaknyges, istorines Doans pgulkas del inkstą del to
kad j e mane iezgyde. Skaudėjimas
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
kitur darbas nesunku gaut.
p• ožiuose baisei mane vargino ir Li
Linksma Valanda, Dilgeles,
— Nekuriom moterėlėm p. Dagis,
te sis mislydavan kad kryž ua mino
Draugas,
Tėvynė ir Lt.
Baltruviene labai reikalinga. Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai luszta. Kada pasilenkdavau skaude
ekspreso kasztua
Adresas:
jimas buvo da arszenis, visados bu
Lithuanian Bindery.
Tėvas:— Ar matai ta žema
vau pailsins ir nesinorėdavo nieko
514 W. Spruce. Mahanoy City, Pa dirbti. Joki vaistai man negiulbejo
žila žmogų? jau turi 80 metu.
kaip lik Douds Kidney Pilis, jie man
Sūnūs:— Nebucziau nieka
atnezee vieiszka palengvinimu.
dos intikejes, nes permažas ant
Ant pardavimo wsot-e a pliekose.
savo amžiaus.
-AGENTASPreke 50c. bakaukas. Foster-Milturn
202 Troy St. Dayton, 0. Co. isz Buffalo, N. Y. yra pardavėjai
Ant pardavimo.
Suv. Valstiju'ise.

Moterių Kotu ir Siutu
Pardavimas pigus tik per szita menesi.
50c. Marszkinei 29c.
Vyru audeklini Kalnierei 5c.
Vyru juodi Overkotai $5.
Vyru nauji Siutai
$10.
Vaiku Siutai po puse prekes.
11^1 1X1 Mahanoy City, Shenandoah
>1

Mt. Carmel, Landsford.

A. J. Keydoszius

Namai ant trijų familiju
ant viso loto po no. 604 - 606
West Center ulyežios. Dasižinokyte ant adreso:
(p j-)
Thomas Haughney
Parduoda Szipkortes ant visiu
12 E. Mah. St.
Geriausiu Linijų in ir isz Lietuvos
Mahanoy City, Pa. ir kitu daliu Svieto.

1911 m. lenkiszkoi svetainei
“Sokolu” 921 Talbott st. Bra
ddock, Pa. prasidės 7-ta vai.
vakare ir trauksis lig vėlybai
nakezei, prie to dar bus iszlaimetas $5.00 vertes keiksas
(Tartas.) Inžanga vyrams 25
centai.
Užpraszom visus lietuvius
ir lietuvaites ant to puikaus
pasilinksminimo:
Komitetas:

23 Akmenų Railroad Laikrodis
Patentuotas regulatoris
užsukamas isz virszaus,
del moterių ar vyru, 81 k
gvarantuot as ant 20
metu.
Siusem szita
laikrodi visimsC.O.D
už $ 5.7 5 irexpreso
leszas iszegzaminavimui, jei nebus toks,
fakom, Nemokėkite
nei centą.

•f 1 JBUI

Kutallogas Dykai

Kurczius ir Netvarka Galvoj

Muzikaliszku
Instrumentu,
ypatingai:

German Institute For Eyes And Ears
Dept.70.

NORKEVICZIAUS NO. 6.

Drukavojlmul Gromatas Maszlnellu

Prisiusk savo adresa ir 2c.
paežio ženklą, o katalioga gausite
uovanai. Adresas:

Ant Pardavimo.

Mo.G

ANT PARDAVIMO.

Serialises patarimas-nemetik pinigu dykai,

S. Norkewicz
408 West Mahanoy A»e.

VV. T RA S h Al CnA JP1RMLTLMS L1ETCV1SZKAS

GRABORIUS*-

1911
”
”
”

Tleeog in Libava, apleidžiant Rotterdama.

Laidoja kunus numirusiu. Pasamdi
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo.
Krausto daigtus ir LL Viską atlieka
ha nogeriause ir puikiause. Su virst
minėtais reikalais kreipkities pas jin o
busite visame užganėdintais.

Prekes Lalvakorczlu (Szlpkorczlu):
In Roterdama.
In Liepoju.
$31.00 — III, Kliasos — $38.00
$33.00 — III. Pagerinta — $40.00
$43J>0 — II. Kliasa B — $50.00
$50.00 -r- II. Kliasa A — $60.00
...Isz Liepojaus in New Yorka...
L Kliasa
$02.50
II. Kliasa
$57.50
III. Kliasa
$43.50
Apart visko keliauninkai (emigrantai)
III. Kliasos moka $4.00 taksu paskirtu
Amerikos valdžios.

520 IV. Center St. Mahanoy Cit)
Naujas

Lietuviszkas

Gydynt ligų per gromatas ant tau
kines plaukus neužauginame, ne
parduodame ant menulio lotus, ne
parduodame ant maršo aukso mainukasiklu ežerus, neduodame su laukine
kate veste spekulaoiju, neduodame
dykqi nieką už nieką, ir kitu panasziu
daliku
Tik duodame tavora plrmoa klaaOH ir
kouo plglauao preke yra cae.

Yra lietuviszkas vertejes musu firmoje
Galite rasziti trumpai paiszkinti ko
reikalaujete.
Adresavokite:

EUROPEAN SPECIALTIES, ■R.S.H.’
Box 106, Sta. W.
Boro, oi Hrooklya,

S. Hlghth Str.
New York, N. Y.

Po priežiura Pennsylvanijos Valstijos Raukinio
,B Depart mente, Peržiuretas per Valstija du kartu ant
»Ufmeto. Pennsylvanijos Valstija turi sudeja piningus
w musu banke.
Pinigus skoliname ant pirmo mergiezio
Procentą mokame ant sudėtu pinigu
Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai,
I enkiszkai, Slayokiszkai, Ruriszkai, Vokiszkai ir
Augelskai
Banko turtas iszneszaant700tukstacziu doleriu vertes.
Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaue, mes
mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke

NMiART 5EB

A. APONIKAS
103 W.Centre St. Mahanoy City.

------ DIREKTOREI SZITO BANKO YRA*.----------

D. M. GRAHAM
V. RYNKIEWRZ.
MICHAEL GAVULA.
ANT. DANJSAVICZ.
JOHN HORNSBY.
CHAS. F. KAIER
THOS. F. FLANAGAN.
JOHN J. MEYER
W. J. MILES.
LEON ECKERT.
CHAS. L ADAM.
CHAS. BURCH ILL.
DANIEL F. GUINAN.

Dr. Koler, Lietuvis Gyditojas
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotas
Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo,
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimua
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczii
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim*
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu.
Reikale raszykite ant adreso

DR. KOLER
Pittsburg, Pa.

638 Penn Ave.,
Adinos nog 9 iki 5 vakare.

UNION NATIONAL BANKAS
MAHANOY CITY,

PA.

SURPLUS ir PROFITS $300,000

CAPITOL STOCK $125,000.

Suv. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu.

VYRSZININKAI:
Harrison Pall Prezidentas
F J. NoonanVice-Prezidentas.
Iia W. Barnes Kasijerius.

BANKO ADYNOS:
9 ryte lyg 3 popiet
Subatomis
9 ryte lyg -12 ad.

OFISAS SOUTH

LIETUVA, KOVA ar LAISVA MINTI,
ar knygų už $1 pagal pasirinkimą isz mano
katalogo, kuri visiems prbiuneziu dovanai.
P. MI KOL AINIS, BOX 62. NEW YORK, N Y.
•arrnrc

ANT NAUJO ET0>

Szltas Pulkus Zlegorelis $3.95

Uždaromi lukeztai, puikia iszmar
ginta vlelazkai aukso iezdlrbta
nog virt-ziiiiB užsukomas ir už
atatomae 7ainerikonięzku akine
nai. Gvarantltan 20 m. Su lencn
geliu del vyHoarmoteree Jaigu
pamatysi te tai pirkaite. Slonime
per expre-a c.o d. jaigu patiks už
F mokėk $3 95 Duodamo gvarancija
• nt 20 metu. Raižykite ar norite del
vyriui, multi e ar valkui 1 ziegoreli dykai, jaigu
pirkeiteU už23 70. M.C Farber,GIS 225 Dearborn. Chicago

- ■ >4
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Sziomis dienomis muso tautietis
B. Ragažinskas pargabeno visokiu
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu.
Reikalaujame.
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Kožnam mieste Lietuviszku Arako, Kimelio, Dziniu irt. t.
agentu del gavimo orderiu ant Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
moterių apredimu, teip-gi sztor pristatyta in namus.

N AE J AS ŽEMINIS TAVORAS.
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Rudeninu Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
ir pamatyti szita Nauja Ta vora, kokio kituosią Sztoruose vargei
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeninm
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
.1 ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu,
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis piginus pirkti negu kitur.
Ateikite o patįs pereiti k rinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

Galite pa t is namie padaryti bile kokihs arielkos ar gėrimus,
suezedant 50 procento pinigu, su pagialba “ZylA’OL”

Bfi Distllacljo Bo iVrbacIJoB ^6 Apafa’ll!

Gėrimai padaryti su
‘ZANOL" yra gardus ir czisti-gvarantiti per Randa p> No.22L15A
Aplaike auksini medela ant Columbian Ekspozicijos. Milijonai užganadytu kostumeriu.

Szesziu (6) Pilnu kvortų Gėrimu už 81.00.
Arba už $1 prisiusime tos medegos isz katros galėsite pasidaryt sau (>
kvortų gėrimu. Tik paraszykite Kokius reikalaujate Scotch ar Rye
Biandy, Bourbon, Konines, Irish Gino, Peach, Obolines ar maiszitu
ar kitokiu. Už $1.50 gali padaryt 12 kvortų už $2.80 net 24 kvortų.
Pinigus sugružinam adital jaigu nepatik*.Siuskite pinigus szedien
ir praszyk kad prisiustume Knyga dykai katroj apraszo istorija ir paslaptas arielku ir
gėrimu.
Adresavokite:

Universal Impoitiiig Co.521

W.D.BOC
KlSUMGBMms

“SABLE” E

Soli

Kas Girdi
Mieste New Ybrkej
meti, staiga smerezu pi
MūSypitn, arbatai i
fa® po aeszesypatas

ta® užmo® fc’ y
jiithreiirK, atėmėsa
i!1, nužudytais likt
į jtl-ta didesnis
Iii bu daugiau nelaii

. lE&ia,
įhitat muso lietar

ji į Dineliiejiuns
kitau, h> ititeza m
šoi mfelel tkaityl
ha u® gnodotini s
tojiisre neiateresnoje
laikas tam v
pliti it imtis prie k

jipioi Toki ypatisi
maijiui tik dydes
įpins Įiknrsto vieni
kits Minei, tas jun
uita Tas viskas;
į utikpi. Geriau

jjtsts nimetinejin
per gromatas <
Iririao uejnokinti
rii BEtatytumet i
, Ijfa
E kilia paežio utie

I ij.liihna. įlarbinyki

a čtte metas
t fau Jei gyminiu.
I lia stebėtis, jog Ai
Į nu nepatinka.

no čion \

-:AGENTAS:-

Geriausias Ryžius po 6c. svaras.
19c. ”
Gera Arbata
30c. Kava
20c. ”
3 blesziues 12c. Komi
3
” Tametes
3
” Žirniu
3
Szebelboniu
3
25c.
” Kropeliu
1 baksas Krekiu
4c.

Biscola

Wi kinetikų, kuri j
Ftižjsi prasiplatinu
I sb Smitas (Steik
[ lodą turi tris mitrius

iri opium ii Amer
tiięi idgabenin a kir

isbin
rims žmonių. Da
j _į —
Kimioirszo nužudinir
7 bukos Elsie Siegel 1
p kinetika Li Ling
toj«s prasiszalino ir
iirni jiojo nesuraii
angoje jiu toji bau,
ju. Panasziu žadins
ro ir daugiau ant t
ko merginu kuriuo

timesni susipažitin
bis - Sanarei toi
mokėjo kiszius

apsaugo įima. Tas
davė o randas turi
dus ir pravardes
Puikus padėjimas
koniszkos paliciio
bet!

Pas mus dirba Lietuvaites.

122 W. Center Str.
Mahenov Citv, P?

ninku ir pedloriu kurie norėtu
Szipkorcziu ir siuntimo Piningu
imti orderius ant moterių ap B. RAGAŽINSKAS
-:ln Visas Dalis Svieto:54-56 N. Main St.,
601 VV. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.
vedimu. Musu fabrike galima
Mahanoy City.
Parduoda Szipkortes isz Bremo, Antverpo,
gauti kanopigiause. Del agen
tu pristatome sempelius ir ki LjEiuviszAS Fotografistas Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia.
Piningus siunoziu grietai ir pigei o priek tam
tus reikalingus daigtus. Raszypo kaucije irne turite abejoti mano teisin
M. Varzinskas esmu
kite Lietuviszkai ant adreso:
gumo Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.
J. F Richard (to 26.) 205 E. Center St. Mahanoy Cit)
Puikei ir pig?:
140 Maple St. Holyoke, Mass.
nutraukė viso
Suczedinsime Jumis Piningus,

Daryk Savo Locnus Gėrimus Namie

jutPittltU

—-----

KREIPKYTES asabiszkai arba per
paceta pas Dr.O'Malley, iszradejas ChjemicElectro spasaba gydimo ant visados rupliuos
be peilo ir operacijos
Profesonaliszkas
gabumas ri daugeliu metu praktikavimo,

Parduodu
visokius Reimus
Špilkos, Kompasus ir t. t.
Esmių pabaigęs mokslą didžiausiose
Dainos su Natoms.
Fotograpiju Studijuose.
Vertes $1, apdaryta, gaus vhi kurie pas Su virsz-minetais reikalai^ krepkites
mane užriraszvs laikraszczius užsimokėdami
$2 metams: VIENYBE LIETUVNINKU pas mane o busiteuž ganedini visame

Prenun
I

ĮĮ Mukę likos at

Mokame antra procentą ant sudėtu piiningu. Procentą
pridedam p>rie tavo piningu į irn a dit-na Sausio ir Liepos
menesuose, nejaisaut ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka,
nepaisant a>- mažas ar dydelis.

Dr. Alexander O’Malley
WASHINGTON STR.,
Wilkes-Barre, Pa.

ISZEI.VI KAS

Nedeloj nog 9 iki 4 popiet.

Puikiai ir pigini padirbu Fotograpijus
pagal naujausia mada.
Isz mažu
Fotograpiju padariau dydelius ir
A. E. Johnson & Co.
Gen. Pass. Agent, 27 Broadway puikiai indedu in freimas.
Teipgi indedu
New York, N. Y.
Fotograpijas in

Špilkas ir
Kompasus.

“S/
in ni tmmsB
tins isnt

hinarai“. ptuninan

Potografistas

Vienatine per laiszkus vertelgiste
teisinga, ka reprezentavoje, tai ir
buna pristatinta už pigiause prekeaukszcziausios vertes tavorai.
Importuoti tavorai isz Rossijos,
kės fotografija
Vokietijos, Francuzijos ir Japonijos,
Padaro didelu>
Ant Pardavimo.
daugelis daiktu. Rossijos džiovitu
fotografijas i»$
baraviku-grybu tikrai isz Rossijos;
“Wholesale” biznis su laismažių ir i n dėtis
cukerku ir kitu daiktu, visokiu kosmein reimus. In
nais New Philadelphia, Pa.
tiszku kvepilu ir esseneiju; teipgi Dr.
deda fotografi
jas in špilkas
Brundzos plauku keletu gatunku Locnininkas važuoja in Lie
properacijos yra gaunamos už puse tuva todėl parduos pigiai. Da- kompasas ir Lt. Puikei nutrankineja post
karezius.
Parduoda
visokes
reimas ir LL
prekes, nuo kornu-spaudūku nuo kojų
pleisterio “Brundzos University Corn sižinokyte apie dauginus ant Lietuvei su virsz-minetais reikalais neturi
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoj'
(to 11).
Cure” tik 5o., pacztu 7c, priimame adreso
ir pažinstar-ia Varžiusia kuris padaro vis
paczto stampoms visu vieszpatiszcziu.
Peter Narijauckas
ka kanogeriause o ir busite užganedint*
Yra iszdyrbejeis daugelio daiktu
New
Philadelphia,
Pa.
• mu
Lietnvei pas Lietn*;
ir partraukem isz kitu krasztu visokiu
tavoru del kitu vertelgų parduodame.

Jumis pasakome ko oze negalite gauti

...MAHANOY CITY, PA...

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?

Lietuviszku Knygų
ir kitokiu Daiktu.

RUSSLV 11,
Vasario
KUILSK 25,
”
BIRMA
11,
”
LITUANIA 25,Kovo

St. Louin, Mo.

Nusipirkite sau keletu
Buteliu

Geras mėsinis biznis. Se
M. J. Damijonaitis
nas Ceikiu ir groser sztoras.
812 33-rd. St., Dept 2. Chicago, l'll.
Puikus popierių ir knygų szto
ras. Gerai užmokama duonkep
tuve. Teipgi daugybe namu ir RUSISZKAI-AMERIKONISZKA LINIJA
latu ant pardavimo už neper- Vienatine be persedimo tari
brangia preke.
(ipiu | Amerikos ir Liepojaus[Rusijos].
Wm. Shugg.
(Russian American Mail Steamers)
Runki I’acztavi Laivai iszcina:
246 E. Broad et. Tamaqua PĄ

Buczernes po no. 2512-14
S, 28-th. st. ir antro no. 2803
Centrall st. ir deszimts namu
visus sykiu parduodu, sztebelis ir arktis vežimas ir t. t. par
siduos pigei, jagu kas norėtu
pirkt tegul raszo ant platesnio
apraszimo ant szio adreso:
(OI °))
F. Wallawicz,
2512-14 S. 28th. st.
Philadelphia, Pa

2320 Park Ave.,

Puikiu
Armonikų

r

1 MERCHANTS BANKING TRUST CO.

Iszgydyti ant visados per musu nauja
spasaba, kuris visai itznaikina priežasti.
Apraszykite savo liga. Bastykite Fzcndie,
laukti yra pavojinga.

..Visokiu..

Ant Pardavimo.

Farma 140 akeriu žemes,'ge
ras sodas yra vanduo, viskas
gerai intaisyta, kas turi ak vata
pirkt gali $15.00 inmoketjagti
nupirks nesigraudins parsiduos
pigei, atsiszaukite ant adreso:
Cuddy, Pa. — Darbai pu
A. Devonas
sėtinai eina dirba po 4 ir 5
Kelly, Barre, Pa.
dienas ant nedėlios, uždarbei
Plono Modelio 21 Akmeniu
nemenki.
$50 Auksinis Zlegorelis
$3.95 pirks ezlta pulku pluno
— Lietuviu yra apie 30 fa modelio
amerlkonlszka lt>z vlr
Bzlaue užplikoma ir užetatlma
ar Moterių Ziegorell
miliju o pavieniu du syk tiek. Vyriu
GVARANTITAS 25 METU.
ar atidarytas,
Czionais yra dvi paszelpines Uždaroma
l’eržiurek ant exprea ofist
patikę užmokėk $3 95 lendraugystes po vardu szv. Anta jaigu
cugelie dykai Vienas zlegorellt
dykai jaigu pirksi 0 už $23.70. J“i
’u atsiusi $3.95 su gromata gausi dysai žiedą
no kuri pusėtinai gyvuoja turi gBandalpb
Watch Co
Dept. 3.
Chicago, Ill.
suvirszum 100 sąnariu, antra
Ant pardavimo.
po vardu T. M. Tautiszka ku
*
Salunas su namais ant trijųI
ri teipos-gi turi kelis desetkus
r
familiju vidurije Mahanoy
sąnariu.
City miesto, ant 25 N. Maini
St- Louis, Mo— Darbai ulyczios, tarpe dvieju stacijų1
pusėtinai eina kas nori dirba Lehigh Valles ir Redingo ge
ležinkeliu teip-gi elektrikinis
kas nenori ne dirba.
karas sustoja tuojaus prie vie
— Oras gražus.
— Lietuviu didelis būrelis, tos. Geriause vieta visam mies
visi sutikime gyvena, tik yra te. Parsiduos už neperbrangia
keli toki ka statosi save palo- preke. Atsiezaukyte pas. (to 13)
P. Žilinskas
kais nors nemoka szneket bet
31 N. Main St.
vadinasi palokais.
Mahanoy City, Pa.

Krokave, austrijokiszkoje
vieszpatysteje 1904 m. susiruo
sze ten toli nuo Lietuvos gy
venanti inteligentai lietuviai,
ir susitvėrė savo draugyste už
vaikydami “Meta”.
Menesij Birželio, ukiszkoji
draugyste turėjo savo posėd
žius, isz kuriu paskoliniame
posedij, professrius daktaras
Razwadowskis turėjo paskaita
link lietuviszkos kalbos; isz to
iszsiverže diskusijos, ir prezesas Herbaczewskis pakele bai
sa, kad atėjo lietuviams valan
da gana brangi ir skaisti, nes
jie lietuviai atgauna nuo seniai
uždrausta savo spauda, ir lietuviszkoji žmonija isz to apturesenti pageidaujamus vaisius.
Tasai patsai Herbaczewskis
nurodė, kad pageidaujama,
idant lenkiszkoji laikrasztija
iszreiksztu rūpestingai simpati
ja kylimui lietuviu tautos atsi
žadant neteisingu užvydejimu
kas, ateiteje gali atneszt ne
geistinus vaisus abiem tautom.
Isz to regisi, kad nevisi ir
lenkai sznairuoja in kylima
lietuviu kreivomis akimis: yra
isz tarpo ju žmones, kurie vi
sai neužvydi kylimui mus tau
tos, bet randa ir pripažysta
reikalingu, idant tauta nuo
amžių gyvuodama susilauktu,
iszsidirbtu skaitesne savo kul
tūra negu buvo iki ežiu laiku.
Senas Kapsas.

PUSE PREKES PARDAVIMAS.

APD1RBTCVE KNYGŲ.

Siunczia Piningus in visas dalis
Didelis Balius.
greitai, teisingai ir pigiau negu kit
Mano agentūra yra po
ATMINKIT,
Parengė dideli balių L.,S' Agentai.
kitur užmokėsite už toki laikrodi in $35
S. A. 117 kuops, (Ė. Pitts į>Viežiura (Jhijos Valstijos.
Su koznu Laikrodi duodam Lenciugeli.
Teipgi užlaikau puiku Saluna kur
burg, Pa.) 21 diena Vasario kiekvienas atras svetinga priėmimą. Excelsior Watch Co. M1

Grnnd Radids, Mich.

Krokave Lietuviai.

Neyra abejones

Introligatorne.-

Geresnis už Taukus—Mažiaus kasztuoja
mažiaus reike naudoti.

3 svarai 45c.

5 svarai 75c.

Butterine-Sviestas
1 svaras 25c.

5 svarai $1.15.

W. R. CONRAD
15 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
415 Pine St., TamaQua, Pa.

E. K. isz Cudc

než
iii buvo do pore!
m laikui

alsios, gromatos
joj prisipažinsti
Gerai mes apgars
pavarde ir api ta
irkad žmonis tav
“hmu" su “kum;
į bus! 0 gal tamist
iže haliucinacijos
žirkles “pabarszk
jiosios atsilieps.'1
[ malszyt ir sau is

daryt.
E. J. K. Scrat
so privalumu yi
besnius atsitikiu
i Ne esame dva

kožnam Ranlui,

mui iszgu Jdinef 1
u, tas priguli [.
Si tokeis užklaus

■prie pirmutini
jai noringai tau

Wduris iszmes. r>
< tik demorali;
Rytojus.
18. Chicago.—

kojos nepatalpin

kita pati, snrasz.
Pikue ajszkei, o

*tejome laiko—
k'tsnlnhs.

