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jogei apliejo kas viedru vande
nio, bet pamaczusi kad apliejo
IOY CITY, PA...
alum tavorszkele pastervavo ne
nesia, kuparuosia ir kamaraite
Sacramento, Cal. — Isz prie
kates pasiurzge, ir velei szokt.
Prisikels imagus numarytas
sylvanijos Valstijos Mjį!
Suiuiszimas bažuyczioje. šia likos surasta 6006 dolerei žasties, jog dvasios ne duoda
viename isz didesniu miestu Galu gale jau pabodo szokis
Kas žin koksai melagis žmo
tas per Valstija datai J
Shamokin, Pa. — Laike no- aukse, name užgyventa ne se jiems dirbti, kelioleka darbiPinygus dejo in kiszeniu buvo lietuviu jaunavedžiu ve- vaikinam, mergom ir bobszem
gus isz Amerikos, nurasze in
j Valstija tūri audėja piibJ
bažanstvos Szv. Stepono baž- nei per mirusi J.H. Ronemus nyku pamėtė gerus darbus
seilia ant South 2nd st.
o vaikai badu mire.
akys toliu žiūrėt nenorėjo, po
Lietuva kad senis Tamoszius
nyczioje, prabaszczius Jonas ir jojo paezia, kurie gyveno dirbtuvėje Sacramento Gas
Nu,
susiszliubavojo
tai
supakampes buvo jau tiktai sal
Odessa.
—
Pagal
isztirinejiAstramskas
Amerikoje
dau

me ant pirmo morgiezio.
S
nog žmonių. Abu and Electric Co. Tvirtina jieje
Tomczykovskis su pagialba atskyrium
;
siszliubavojo!..
dus
buczkiai ir, nemate visai
ma,
pasirodė,
buk
priglaudogumam
žinomas
numirė.
įme ant sudėtu pinigu
"
keliu parapijonu apmalszino du
i mirė ta paezia diena, vyras ir prisiegauje, buk apie vidu
Po szventam susiszliubavo- kad “Saules” Baltruviene po
Gandas toksai pasipylė Mais katrie kalba Lietnriahiį
sumiszima kuris butu galėjas pirma o motere in dvi valan naktyje, koki tai nepaprasti sia del vaiku isz 1060 kudy
jimui, paprastinai sueja jauna karveliu alubninkais pasislė
riampoleje ir keliuose kaimuo
akai, Rudszkai, Vokiški JI
paskiau. Kaimynai buvo szesze.iei pasirodinėja dirbtuve kiu mire 1002 in laika szesziu
būti pavojingas. Nog žvakių das
i
vedžiai ir keletas jaunimo, ke pusi, kartais inselinusi žiurėjo
menesiu.
Rastinuku
priglau

se, dažinojo apie tai ir vienas
užsidegė popierinei papuoszai tosios nuomones, jog toji sena je, laikraszczei skaitomi per
letas
ženoeziu, pasilinksmino, kas veseilioje darosi.
da
Ekaterinoslave
likos
užda

geras T. Astramsko draugas,
m1700 tu k stacziū dolerio ratįft
ant altoriaus o žmonis parege- pora buvo labai varginga. Jo darbinykus yra isztraukiami
iszsigere, linksmai pasikalbėjo
Taigi sziame tarpe Baltru
ryta
per
paliepima
guberna

kursai
būdamas
Amerikoje
su
jai tau uždirba daugiais, tsfl
ja ugni pradėjo bėgti prie du kiu ajniu neatsirado užimti isz ranku, kėdės ir stalai slentai valanduke, tai antruke, su viene ten viską maeziusi praT.
Astramsku
labai
prieteli<z
toriaus.
aro pinigus sudėtus ne feį
riu ir butu vieni kitus sumin turtą, per ka gausis in randa- kamie ant grindų per nemato
Norints tenais nevos radosi draskė keletą viszteliu, na ir boezija ir per dedia Taradaika
kai sugyveno, tas amerikonas
mas rankas. Vienas isz darbidžioja nes kunygas apmalszino viszkas rankas.
(ant
popieros žinoma) 65 tar po truputi, po biskuti pradėjo prasergsti vaikinus ir merginas
ne seniai nuo Astramsko ga
iszbiugintus parapijonus su pa
nyku tvirtina buk viena vakaDirbo tik viena valanda ir ra,
naites
del prižiūrėjimo kudy visu labonis inkaisti: isz pra no panasziu buczkiu ypatin
vės gromatas, apgailestauda
kada skaitė laikraszti, pa
gialba malszesniu žmonių.
I SZITO banko yra: —
likos
pažeistu.
kiu ir tiek aplaikydavo alga džių ne reikėjo kad muzikan gai jauni nuo pasigėrimo primas mirimą draugo Astrams
Užvydus vyras gali netek Shamokin, Pa.— Petras Ka juto kaip nematoma dvasia bet prižiurioje radosi tik dvi tai griežtu, ir szokikai trepsė sidabotu, nes visiems dabar ži
L GRAHAM.
ko, isz Lietuvos tuojaus raszo
pertrauke per jio veidą szalta
MICHAEL GAVIU
ti gyvasties.
tu, bet vakaran ta jau poeze- noma, kad pasigėrimas ir buczsakauckas kurie pradėjo dirb
savo sunui klausima ar teisybe
ranks? Ant rytojaus žmogelis tarnaites Daugelis isz kudykiu
john norai
Wilkes
Barre,
Pa.
—
Būda

Iciai priveda prie to, kad vai
kai.
ti
kasiklosia
Enterprise
pirma
ir szeip:
THUS. F. FLA51GA5.
pame-e darba. In laika keliu užtiko ne gyvus su tuszczioms
mas labai užvydus savo paežiai karta likos mirtinai pažeistu.
Pradėjo užslinkt tamsi nak kinai merginas prigavę, pa
W. J. MDJ&
bonkutems
nog
pieno
burnelė

Geras sunau Jonuti!
LEON ECKERT.
Franas Szepaviczius isz Ful Užprovines skyle, pridėjo pa meneriu pamėtė darbus 38 dar se isz bado.
tele, vieni sau iszcimpino na tiekti jas prie vargo ir bėdos,
DANIEL F. GIDUI
Nuejas in Mariampole, nu
lers kaimelio, liepe iszejti rako bet neiszszove. Nuejas binykki isz tosios priežasties.
Vienatinei kambarei kurie mon, likosi apie pora mer- iszdumia padaukais per kal
ėjau pažiūrėti ar nėra gromaNepaprasta liga.
dviems burdingieriams Anta persitikryt kas do priežastie,
buvo užlaikytais szvarei buvo ginukiu, keletas vaikinuku, ir nus be gėdos. Merginos gi dau
tos nuo Astramsko, ten iszgirNew York.— Czionaitinei daktaru ir prižiūrėtoju ligon- ženoeziu keletas poru. Na tai gumas vaikinus bueziuoja ir
nui Kloss ir Steponui Singe- tame skyleiszszove pataikinda
dau smutna naujiena, buk ge
rui, kaltindamas juos buk ky ma Kasakaucka in veidą. Dir daktarai yra nusistebėja neži butes ir likusieji buvo pana nabag po aluti, po vynuti, tai apsikabina, o paskui ant ran
ras mano draugas ir senas pa
bo už daug prie jiojo paeziu- bo tik viena valanda kasiklo noma liga kuria turi laivo ka szus in tvartus.
akavitos po mažuti ir galu kos kabe kabina, nes turi su
Lietuvis Gyditojii
žystamas T. Astramskas nu
pitonas H.B. Cogswell 71 me
les. Inirszia burdingieriai isz- ,sia.
tinai kad inkaito, norėtųsi ja paeziuotis noroms ar nenoAresztavojo 1500 stu szokti, ale paibelis davė, kad roms.
mirė. Ar gi gali teip but ? ar
tu senumo. Viena dalis kūno
vienatinis gy ditojts Ktlsbuigt. dp*
ejdami isz stubos szove in SzePer puolimą adgavo re yra karszta o kita szalta. Jago
dentu.
yra teisybe? Iszgirdes tai il
Pasielgent veseiliose ar kur
e, kuris tori suviro 15 meto
pavieziu. vienas szuvis patai
kur didis but ruimas, tai ten
šokiu ligų. tezgydovisukesliĮTitrpaii
gėjimą.
giau nelaukiu bet raszau ir
Petersburgas.
—
Pusantro
be
girtybes pamaži, sakys ir
kapitc-tias
indeda
rankas
in
kė jiam in peczius ir kaip ro
sztoras kur kiezinas nėra rui
?žasties paeina, kaipo tai: NiktiiisTjbzi
Cumberland, Md.— Ana szr’tr „vandeni, tai viena buna tukstanezio straikuojaneziu stu
noriu žinotie kiek tame yra
Baltruviene kad jaunimo tvar
y filis Trypęs. Vyrišku Pajėga feįp
dos isz to numirs. Kazokai su
mo
ankszta
daro
nutarimo.
jis Ligas. Jiojo sprCulisAaman^
Miss Daisy Ledane, ku ss ta T> kita karszta rodos isz- dentu likos aresztavotais už da
teisybes. Jeigu teiisngai tas
ka graži.
ėmė abudu kaltinykus ir patai diena
1
lybavima sumiszimuosia. No — Ak beda kad nėra kur
jusiu Ligas, Nertu, Romatina. fa
ri
ne
mate
dienines
szviesos
yra,
liūdna
man
darosi
raszant
Mat Lietuvoje kad like yra
ti
ktša
isz
karszto
vandens.
pino Wilkes-Barrio kalėjime.
.s. Nupuolęs Silpnybe ir KnojoSii^
rints valdže atydare universi szokt, vaikinas prabilo.
nog mažos mergaites, staigai N- u'rie tvirtina, jog tai para tetus, bet mažai lankėsi ant
kad patrotyjau geriausi savo
jauno svieto mažai, tai ir pasias Ligas kad ir pajinanenes icęTtn
Ka viena szeimyna
adgavo regėjimą, per nupuo lizas. set nog tos ligos kūnas prakalbu o tieje ka radosi bu — Teisybe sakai dobilėli! sene davatkos skiderlius padrauga tuom labiau yra smut
Reikale raszykite ant adreso
suvalgė
Mergina pritikrino.
limą trepais žemin nog vir
na, jogei ateiteje neturėsiu su
kele skubinas Amerikon kur
pasilieka be valdžios o kapito vo priverstais apleisti sale nog
szaus,
pataikindama
su
galva
Me
Comb,
Ohio.
—
Pone
i
— Vaikai jus neiszmanot, atrado jauna ir suaugusiu vyR. KOLER
baisaus
smirdalo,
kuriuom
ap

kuom apie svarbesnius daly
nas
Cogswell
naudoje
visus
sa
stulpą. Daktarai tvirtina
Gust Hembergiene nog Sausio in
■
laistė sales straikuojenti stu ugi ne tuojaus užsienos ruimo ru nemažai, ir malonu su jais
ve,
Pittsburg, Pi.
kus susiraszinet, ir nors per
narius kūno.
buk visiszkai pasveiks.
dentai.
vakare. Nedeloj nog 9 iki 4 popia.
22,
1910
lig
Sausio
22,
1911
yra ikvalei ar negaliti eiti ir bieziuliuotis. Isz kaimo Targromata razumnej pasikalbėt.
Suvalkų gub. prie pavietavo pagamino sekanezius valgius Turtas
Nužudė paežiu idant apsi1
ne
tvirtas,
jago
jin
szokt. Atsiliepe inkaites storas pucziu viena davatka arti 40
Gyventojai
Petersburgo.
Jeigu teip yra, tegul ilsisi spa- miesto Mariampoles yra du
ne moki užlaikyti^
metu nuvykom l'anna, UI. ir
kai nei ir. ta svetima žeme te- kaimai (ju sodybos) kaipo del savo szeimynos kuri suside
Petersburgas.— TagaL pas namo s<xvluii*-.ua. “
Reading, Pa.— Motiejus
\TIONAL BANKAS ' gul buna jam lengva. Buvo
da isz deszimts ypatų; Iszkepe
Na tai jaunimėliui to ir rei tenai greit apsiženijo, iszgirde
Ashland, Pa.— Emanuelus
kutini
surasza
gyventoju
tai
miesto priedai, juos Tarpu- 2649 dydelius kepalus duonos,
HANOY CITY, PA.
.
Bast, kitados buvusis locniny- Vanaman 22 metu senumo tik paežiam Petersburge ran kėjo, tuojaus ant dėdulės žod- kitos davatkos to kaimo nusiOPLIWMIUM kaip buvo, bet Lietuva vis-gi
czius ir Deguczius ateinanti 456 keiksus, 348 piragaiezius,
geisdamas atsikratyt nog savo
______________ _
žio pristojo, ir visa Veselka va dyvijo ir, dar pavasari žada in
muset valdžia priskirs 25 kepalus kukuridzines duo kas kasikiu mirė czionaitineje 20 metu senumo paezios, idant dasi 1,900,500, gyventoju.
i turi musu banke sudėtu finiiĮi; jau ne teko vieno isz prakil meta
ligonbuteje,
kaipo
tikras
uba

lei in kita lietuvio narna nuė Amerika atkeliaut ant syk
nesniu, kuris nuo senei darba prie pat miesto, nes dabar su- nos, 1826 kvietiniu blinu, 381
Sudege fabrikas
gas maitindamasis už gyvasezio apsipaeziuot su kita mergina,
jo szokti. Kad reik szokt, reik apie keturios. Taigi ir lietuenta ant sudėtu piningu. Pn*e>j vosi del labo visuomenes. Api raszinejo kiek ten gyvena žmo
pajų, 185 obuoliniu piragaiOrsza.— Czionais sudege ir iszsigert, tuojaus alaus su
apliejo jiaja karasinu, szove in
dningu p ima diena Sausio ir Ikeviszku veseiliu negali stokoti,
jo smerti rasze kas toks neži uiu, kokias savininkai jima cziu, 2490 svaru mėsos, 572 tuom, ka surinko nog geru
galva ir uždege lova kada toji milžiniszkas fabrikas vinių. prietelkelia guzute ikvalei pa bet reik visame padorios tvar
randas
už
namus
ir
piečius.
ar atneszi parodini knygute n h. į
žmonių
ejdamas
nog
duriu
lig
svaru deszros, 318 svaru svies
nau in Narta ir Narteli pas
Gyventojai baugydamiesi to ir kitokiu mažesniu daliku. duriu.
Tasai žmogus pastate gulėjo su savo kudykiu. Ugna Bledes ugnis padare ant 30 sirodė. Grąžei balevojo, gere kos.—Dede Taradaika “Sau
1
is turėtumėt reikalą su u®
Skarzinska, tas pasakė jo su
kad nepriskirtu prie miesto,
gesiai pribuvia in laika užgesi tukstaneziu rubliu.
tancevojo, na ale visi buvo in- le” negaudykite svetima, bet
int ar mažas ar dydelis.
nui Petrui ir Antanui, o tie ir kad nereiktu miestui mokėt Iszgerti 50 stiklu alaus szendien gerai žinoma Bast
no ugni o motere su kudykiu
brekeri,
kuri
vėliaus
pardavė
kaite teip stiprei, kad net gė užsiraszykite pats del saves, tai
Padirbėjas pinygu.
Lazdauekui, ir teip smutna brangesni padotkai negu da
yra pavojingu.
nereiks klausinėt “ar neturi"
banko ad»:
iszgialbejo bet in trumpa lai
Redingo
kompanijei
už
czverti
rėtis
su paraudusiu veidu rei “Saule”?
Moskva.
—
Palicije
areszta

kad T. bar mokama, nori paduot val
9 ryte lyg i |$’ naujiena iszsipletojo
Pittsburg, Pa.— Arch Claw
entas
ka
numirė
ligonbuteje.
Detek
vojo ne koki tai Grofimova už kėjo. Namo bosas didis vyras
džiai praszyma kad juos ne sonas 45 metu senumą, nuejas miliono doleriu, per ne gera
Subatoš j: Astramskas numirė.
ezidentas.
tivai suseke Vanamanair aresz padirbima pinygu. Rado pas kartais stiklą iszmaukes suAnt Pardavimo.
priskirtu
prie
miesto.
gaspadoravima
ir
ne
teisingas
Ant
visados
Jus
milinti
tė

erins.
prie Allegheny upes su dviem
tavojo o mergina su kuria tu jin 200 neteisingu rubliu teip- szunka “O kaar negeri czesai!
Parsiduoda
barber shop, su
spekulacijes
dingo
visas
turtas.
vai Vincentas ir Katrina W.
draugais in Dano Wilsono laigi reikalingas prietaisas.
Kongresmenas Parsonas isz
Pasiliko ant galo tik puikus rėjo pažinti pripažino jog su
Bobeles kaip kieles trepseda- trys dideleis puikeis zerkolais.
Panaszus neteisingas paska
New Yorko perdėjo rezoluci- vynia grinczele kur atsinesze
jaja ketino apsipaeziuot, permos rėkia—“Tas judoszius per 50 coliu ilgio, dvi kamodos ir
Iszgujimas studentu.
las, raszineja ne tiktai groma- je, szaukdamas idant Suv. puse bertainio alaus. Susilaiži- palocelis, kurie da ir szendien
sistatydamas save kaipo jauni
stovi
Ashlande
kaipo
puikiauPetersburg.— Pagal paliepi naktele ne miegojo, skaudžiai dvi kreses, ir visokiu mažu
tose, bet tankei ir in laikrasz- Steitai sutrauktu sutarti su Ro no su savo draugais, jog iszdaigtu, biznis puikus daromas,
czius paduoda tūli korespon- sije padaryta 1832 mete. Toji gers penkesdeszimts stiklu ees gyvenimas visam mieste o kis. Vanamanai gyveno tik 17 ma ministerio apszvietos Kra mane spaviedojo”.
e visokiu labai puikiu Mem
'
kuri turėjo Bastas palikti ir menesiu su savim po szlubui. go likos praszalinti, keturi stu
.dentai melagingas žines, o su sutartis užtikrina amerikoniszVaikinai pora merginu pa- szapa lietuviszkam salunia,
alaus ir laimėjo laižybas, bet
r Mergaicziu. U^nEK-meriiusiisin^
tuomi daro nesmaguma.
kam ukesui padoru apsiejima skundėsi, jog negali pastovet jeszkoti priglaudos nog miea Tavera, kelio kituosią &tawe^ '
dentai isz czionaitinio universi szokine net pasibueziuoja ir parsiduos už maža preke, isz
laszirdingu ypatų. Vargezas
i’aroraa susideda iu Naujaoso Bu-J*
T. Astramsko mirti Lietu ir apsaugojima kada nukeliausztai viena mergina prie stalo priežasties locnynikas važuoja
ATSAKYMAI teto.
ant kojų ir turi atsigulti. Po turėjo 77 metus senumo. Pali
u, visokiu Apatiniu Dnpino.
voje apgailestauja, o szis nu na in Rosije. Tuom kart ran
pasilenke ka nuo žemes pasiimt in lietuva. Kas norėtu pirkt
Bausme už špilka.
)u Kotu ir viską ta ka yra rdulitp ‘
piet kada draugai bandė jin ko tik paezia gyvenanezia Phimarytas dar gromatas raszo, ir das rusiszkus nepripažinsta
A. S. Hamilton, Ohio.— At
kita mergina stukt in stiklą su tegul atsiszauke ant adreso:
jrgiuiu, Vaiku ir Kūdikio.
ladelphioi.
prikelti
persitikrino
jog
Claužidu kaipo amerikoniszkus ūke
Viednius.— Sudas nubaudė
ikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime ts^ žmogus numarytas prisikėlė.
sakėme
tamistai
per
gromata.
alum, tas plupt pasilenkusai
(91 rpJBpl)
sus o apsiejna su ejs nedorai. sonas buvo sustingęs—numi
a Krikszto turime visokio Srlelifc. fcf
Užkluptas per milžiniszka M. P. Baltimore, Md.— To jauna motere, kuri su savo il ant galvos, ir nabage iszsiganBus gal apie 15 m. atgal,
T. Lozo
ręs.
Apsvartimas
apie
ta
dalyka
ga skrybeline špilka uždreske
Galima pas mumis pigitut pirkti
*
kirmėlė.
kada kunigas J. Žilinskas ap bus laikomas Washingtone,
Witherbee, N. Y,
kiu “szmoteliu” kuriuos tamis
do teip, kad paszokusi mislio Box 15
■sitikrinsiie kad pas mos gemos [®
veidą praejgio ant uliezios ant
Užsincsza
ant
straiko
50,sirgęs, prezidentyste S. L. A, kuriame dalybaus prezidentas
Baltimore, Md.— liaus Bre ta mums prisiuntei idant pa
Pas mus dirba Lieturaita.
000 anglekasiu.
nneris laivoris nog laivo Ame talpintumem yra tai asabisz- dvieju rubliu. Jago da pana
pavede Vice-Prezidentui A. Taftas ministeris vertelgystes
122 W. Center Str.
Canton,
Ohio.
—
Preziden

lia, turėjo szirpulinga atsitiki ki užpuldinėjimai o “Saule” szus atsitikymas atsitiks tai
Tepliueziui, tuomuot szelmiai Natalis ir reprezentatoriai žiMahanov City.“1 viena Susivienyjimo sanari diszkos organizacijos.
kaltinyke nubaus ant 25 rub
tas United Mine Workers of ma kuri ne užmirsz per visa
su tokeis ne užsiduoda ir ne liu.— Tokiu sudžiu vertėtu
America, Lewisas apgarsino, savo gyvasti. Laivas plauke
buk numarinę, padirbo doku
talpins. Tamista privalai kita turėti ir Amerike o bagnietus
mentus reikalaujant posmertiLenku susivienijimas “Zwąi buk isz priežasties nepasiseki in Jamaika paymti tavoro. An
kart
būti atsargesnis, nes už to nog keliu pėdu nenesziotu mo
iskas
nes prisiuntimo, in ta tarpa zek Norodowy” praejta meta mo sutaikyt darbinykus su tra diena po iszplaukimui, ka
kia
gromata
papultumei in er teris ant iszdurimo akiu vy
AS:kiti atsiszauke, kad numirėlis priėmė nauju sąnariu net 16,- darbdaveis szesztam distrikte
rams.
pitonas nusiuntė kelis laivo- geli lig ausu.
ntimo Piningu/J
atvažiuos in seimą; galop pasteite Ohajui, pakils straikas, riue ant dugno laivo, terp ku
Is Svieto:, sirode kad tai buvo szelmysta 681. O kiek in Lietuviszkus
A. V. Passaic, N. J. — Už
6 užmuszti sumiszime.
Mahanoy City, P*- |j
susivienijimas inženge ? Gali kuriame dalybaus nog 50,000 riu buvo ir Brenneris, idant žinutes aeziu bet isz ju negali
daroma tycziomis.
Vladivostok.— Geisdami
ma pranaszauti, jog labai ma lig 150 tukstaneziu angleka nuezvaryt laiva ir iszmesti me pasinaudoti. Jago kunygas
z Bromo, Aotverpo,
priversti ant užlaikimo szvaru
?sog in Philadelphia.
siu.
Jago
greitai
nesusitaikins
žas
skaitlis.
Kaip mena tai isz sekaneziu
szaszlavas nog likusiu bana- isz tosios parapijos kuom pra mo prieszais buboniszka plaga
ii ir pigei o priek tan
darbdavei tai straikas užstos niu. Brenneris būdamas kitoi sikalto pnesz tamista tai ne terp rusiszko vaisko o kinezi) abejoti mano teisindvasiezkuju Popiežius paženkrt o kitur ne ejšte.
2^5^ lins viena ant dinsto, arcibis Trumpi Telegramai. neužilgo.
dali laivo, staigai sukliko ir muso veikalas. Polemika su ku pakylo sumiszimas, kuria
kunygais vietos “Saulėje” ne
kupo po mirusiam arcibiskuszoko in szali, apsaugodamasie siranda. “Saule” turi akyves- me likos užmuszta szeszi kinGyvuliszkas tėvas.
§
Atlanta,
Ga.
—
Farmeris
czikai o daugeli pažeido. Musz
pui
Ryanui.
isime
Bloomsburg, Pa.— Tomis nog inkandimo per didelia kir niu žinueziu talpyt ne kaip tine prasidėjo kada vaiskas
L.
W.
James
turi
kiaule
su
Rt. Reverend Thomas Ken
dienomis tęsęsi prova Jurgio mele. Kirmėlė ketino antru tik vienas korespondencijes, pradėjo iszguiti kinezikus isz
6c. svaras.
ias Ryžius po
asztuoniomis kojoms. Pardavė
nedy.
kartu užklupti, nes adbegia ka skaitytojams mažai naudos tosios aplinkines.
19c.
rliata
jiaja del locninyko muzejaus Wright, nevos buk jisai snžaRt. Reverend Eugene
20c. ’
kiti laivoriai, užmusze kirmė atnesza.
gejo
Letha,
duktere
Edwardo
iva
Rusiszki fanatikai neval
už 500 doleriu.
Garvey.
mes 12c. Kodu 25c.
Summerso. Laike proves mer lė, kuri buvo dvileka pėdu il
Trumpi Telegramai.
go ne miega.
Rt.
Reverend
Dennis
J.
§
Pottsville,
Pa.
—
Netoli
gio. Kokiu budu in laiva ga
25c.
Tametes
Dougherty.
Petersburgas.— Ne senei
Tower City, Redingo kompa gaite prisipažino buk tai ne vosi tai ne žino. Po tokiam at § Mt. Carmel, Pa.— Pra
Žirniu
25c.
Rt. Reverend Edmumd F. nijos inžinieriai atrado daugy Jurgis jiaja sužagejo nes jio- sitikimui Brenneriui pražilo nas Volasko likos surastas ne popas Heliodoras likos perkel
Szebelboniu 25c.
Prendergast.
be anglių, kurie užteks ant sios tikras tėvas sudedamas plaukai.
gyvu ant uliezios, su dydele tas isz Czarisino in Tula isz ko
25c.
Kropelin
kalte ant Jurgio, kuris buvo
Biskupas
Daugherty
yra
gy
4c.
kokiu
50 metu.
skyle galvoje. Palicije jeszko pakylo dydelis neužganadimas
įsas Krekiu
5
metai
in
kalėjimu
už
pa
terp parapijonu. Maskolei teip
z mes Butler apskritije, Skulki§ Springfield, Ohio.— Jur doraus gyvenimo žmogus. Su
žudintoju.
vogimu “kendžiu.”
užsispyrė sugrąžinimo savo
Geresnis už Taukus—Mažiaus
no paviete. Jago butu iszkel- gis Flaridas 50 metu senumo das paluosavo Jurgi o gyvulisz
§ New York.— Vagis kan numylėto popo jog nutarė visa
Cleveland, Ohio.—• Juozas
nažiaus reike naudoti.
tas ant tojo dinsto tai Skulki- farmeris, likos užmusztas per. ka tęva uždare kalėjime.
NAUJAS TUNELIS PO CHICAGOS UPE.
Kleban ir Colin Stevenson li kino baisei Juozą Visznioka, parapije badu numirti ne kaip
nieeziai turėtu dydele garbe. vagius kada gynė savo turtą
Suakmenėjusia
vlszta.
Tebyriam
laike dirbasi naujas tunelis po Chicagos upe,
degindami
jio
kuna
mierije
sutikti
ant
tosios
permainos.
kos apsudinti kožnas ant pen
irai 45c.
5 svarai <5c.
Tebyriam laike
biskupas prieszais pleszikus.
Chaltanoga, Tenn.— Far- kių metu už pavogimą “ken iszdavimo kur turi paslėptus Žmonis susirinkia in cerkve, prie Lasalle uliezios, per kuri ejs stritkarei ant “North Side”.
Daugherty randasi Filipinuolaiko pamaldas be perstojimo, Tunelis yra padirbtas isz plieniniu paipu 280 pėdu ilgio, 41
§ Philadelphia.— Prekei meris Dunn, taisydamas tvar
pinygus gavo tik $12.
sia.— Nes tvirtesniu kandyda- kiausziniu nupuolė Pennsyl- tą rado po grindimis suakme- džiu” (cukerku) verties 78 cen
:
ne valgo ne miega per dienas, pėdu ploczio o 24 pėdu augszczio, kuriame rasis dvi poros
§
Philadelphia.
—
Ketverge
tn ant teip augszto dinsto yra vanijoi ant 20-23 centus už: nėjusia viszta, rodos isz ak- tus. Vagis insilauže in tavo- atsibuvo laidotuves mirusioi Szventas Synodas nusiuntė in sztangu. Pirmiause sudure paipas ant virszaus o paskui pa
ae 25c.
5 svarai U45.
biskupas Kennedy kuris ran tuziną. Praejta nedelia parsi-■ mens iszkalta. Ne tik kūnas rini vagona kur daugiau nieko arcibiskupo Raino. Kuna at- tenais biskupas Partonciu nardino in vandeni kaip tai ant paveikslo perstato. Tasai
1 naudingo ne rado kaip kendes.
dasi Rime.
idant žmonis apmalszytu.
darbas kasztuos $1.166.421.
davinejo po 25-27 centus.
lankė 75,000 ypatų.
suakmenijas, bet ir plunksnos.. J au kad vogt tai gerai.
*

iNiiNGmsni,

Kas Girdėt?

Lietuvoje žiemos visai nėra,
purvynai ueiszbredomi.
Vieni atkeleve Amerikon,
paragavę kuomi kvepia Amerikas kepti karveliai, kaip
lengva uždirbt daug pinigo,
jeigu turi kuomi, skubina gryž
ti, in Lieiuva prie juodos duo
neles, o kurie ne turi kuomi
gryžt, meldžia pas Rosijos kon
sulata kas juos isz rojaus žeme
les sugražintu adgalios Lietu
von.
Isz Lietuvos-gi ypatingai
mergelėms suaugusioms teip
norisi in Amerika važiuoti nei
žydeliams in Palestina, nes isz
Lietuvos vaikinai vieni vaiskan pakliūva, kiti in Maskolijos giluma eina geroves jeszkot, treti in Prusus, ketvirti
in Anglija, penkti in Ameri
ka, na ir ka-gi gali nabagas
ten Lietuvoje susilaukt, tai
vienas isz Amerikos nuo my
limųjų vaikinu susilaukė szipkortes, kitos nuo pažystamu
meldžia ir, žodžiu kalbant tar
tum visi pasikaustė geidžia tė
vynė apleist.
In toki judėjimą ten iszsidaugynt szalin žiūrint, isz tik
ro gailu. Gailu kad iszeiviai
nenor paklausyt to ka žmones
pranesza apie czion atkelevu
siu traktavojimus. Juk Susi
vienytos Valstijos kaip galint
vis asztresnes slaistas ant atei
viu spendžia. Visa iszeivyst
juk tai in stipria varža lenda.e

IszAmeriKos

Hado auksa bleszinesia. Dvasios neduoda darbiny
kailis dirbt.
Warrensburg, Mo.— Bleszi

Isz Rosijos, Lietuvos Lietuviszkos Veseilios.
ir Lenkijos.
Dabar neseniai 6 Vasario

ŽEMINIS TAVOBAS

irine--Sviestas

L CONRAD

-“St., MahanoyCityJ’’
" -■Milą, Pa-

■■ V ■■'p!-

juos nunet-ze savo žadėtai tnar-l
KREIPKITĖS KIEKVIENAME ATSITgyi
czei, Magui Mageri.
Franciszkus Sz/tlvis, pirmiau gyve- '
SU nZSITIKEJIMŪ, 0 APTURĖSITE
Mano sūnūs nuskendo, sake
no Glen Lyon. Pa. isz tenai iszvaže
Turkiszkas Pasaka.
ji jei: Kurszud-bekas parvežė
vo in Shenandori, Pa, paeina isz Kau
KEPINANTI ATSAKYMĄ DOVANAI^
no gub., turiu svarbu veikai i j s pa
Senei tam atgal, mieste Tif- jo drapanas: tu linosn. Magui
Delko
kentėjimuose
tylite I
IŠKIRPK ŠĮ LAPĄ TEIPGI, IR
ar kas kitas praszau duot žine an
Tūkstančiai Tautiečių apturėjo
lize gyveno vienas turtingas -Mageri nusiszipsojo ir atsa
sveikąta
ir
savo
jėgas,
nes
Jie
ATSAKYK
ANT
UŽKLAUSIMU.
adreso:
(to
14)
■
turkus. Daug Allabas davė ke. Ne tikėk: tai vis iszmislai
uorei ir su užsitikėji-i u man
P. Petkevicz
atsidavė
Dėlto
tikėkite
manim
I
Kurszud
beko.
Pirma,
praėji

Ar yra kokia liga Jųsų genkartej?...
jam aukso; bet brangiau auk
Glcn Lyon, Pa.
Kaip senei sergate?................................ Atsilankykite skubei. arba ra
mo
septiniu
metu
ne
vienas
ne

šykit
eLiet
iSkai,reikalaudami
Kiek turit metų ? ............
_.
so buvo jam vienturte duktė,
Ar patiko kada norint’* kokia nelaimė? patarimo Jųsų kentėjimuose,
Magul-Mageri. Puikios žvaigž bus manoviru. Jije paėmė nuo
Ar stovis ligos eina blogyn?............... kol dar nėra per vėlų. Jųsų
Mano pusbrolei Petras. Franc sz
Ar jaučiate save nuvargintu?............. slaptybe, bus mano slaptybę,
dės ant dangaus, bet virsz žvai sienos savo balalaika ir tikei
nes noriu vien tik Jums pagelkus ir Martinas Klimaviczri, paeina
Ar skubei nusigąstai..............
pradėjo
dainuot
daina
vargin

Ar skauda galvą ir kurioje vietoje?.. ba suteikti, per tai kreipkitės
isz Kauno gub., Telsziu pav., Vare- ,
gždžiu gyvena Aniolai, ir jie
Ar turit kraujo užplaukyma galvoje prie manęs kiekviename reika
le dar Šiądien, o aš suteiksiu
nu para , jie pats ar kas kitas pr
ir kaip tankei? .....................
dar puikesni: teip ir Magul- go Aszik-Keribo.
Ar jaučiate kokį užimą ausise? ........ atsakyma naudinga Dovanai I
szau duot žine ant adreso:
to n)
Mageri buvo puikesne už vi Tuom tarpu keleivis atėjo
Ar akis ne skauda?.............................
Kaz. Konstantmav cz
Ar rodosi prieš akis margumai?.. . .
Iškirpkite Šį Lapą
sas mergaites Tiflizo. Buvo basas ir nuogas in viena kai
Ar liežuvis yra baltumais apdengtas?
308
Wharton
st.
Philadelph a, P
Ar tankei turite spjaudyii?.................
teipgi Tiflize vargingas Aszi- mą. Geri žmones aprėdė jiji ir
Gerbiamas Daktare.
Ar spjaunate su kraujais Ir kaip tanCollins N. Y. Medical In
kei?_.........................................
kas-Keribas. Likimas jo buvo pavalgidino, jis už tatai daina
Mano brolis Stanislovas ir J irgistituto, 140W.84th St. N.Y.
Ar
gerklė
uždegta
ir
sutinus?
...........
toks: kad jis nieko neturėjo, vo jiems stebėtinas dainas. To
Ar atjaučiate kutęninimą gerklėje?..
Siunčiu Tamstai atsakyma
Nivinskei paeina isz Kauno gub.
Ar viduriai reguliariškai čystinasi?. .
ant užklausymų ir meldžiu
Kauno pav. Josvainiu par. 3 metai
iszskyrent, prakilnios szirdies kiu budu jis ėjo isz kaimo in
Ar malimas vidurių yra atsakantis?..
teisingai ir skubei man pra
Ar atjaučiate sunkumą po valgiui?..
nešti, kas yra su mano svei
adgal gyveno Miners Mills. Pa. <>
ir dovana dainų. Grajidamas kaima isz miesto in miestą, ir
Ar nupuolate sverime?........................
kata? Ar Tamsta galite ma
dabar než nau kur jie pats ar kas ki
Ar turėjot kada karštligę ?.................
ne išgydyti, ar gal liga mano
ant balalaikos, ir garbindamas garbe, apie jis izsiskirste visur.
Ar turėjot kada venenška (lytišką)
yra jau ne išgydoma? Meld
tas praszau duot žine ant adreso:
Pribuvo
jis
ant
galo
in
halafa.
senovės kareivius Turkestano,
žiu Tamstos prisiųsti man
.................................................
(t-l °1)
Poetas
Tennysonas
buvo
garsus,
Dr. E. C. COLLINS.
Aprašykit apie ją? ...............................
Dovanai, nusprendymąapie
Paprastu
budu
užėjo
jis
in
vaikszcziojo jis per veseilijas
kentęjimus mano.
Ar turite išbėrimus ant kūno?............
Jno.
Nivinski.
Guodojamas per visus žmogus,
Kuriose vietose?....................................
Vardas ir pavardė,...............
įsteigėjas
didžiausio Amerikoje Imti.
palinksmint turtingus ir lai viesz, narna, pasiprasze bala
405 Shawnee avė. Kansas City Kans.
Ar kankina užkietėjimai vidurių? ...
Ir brolis jio jam buvo panaezus,
tuto The Collins New York Medical
Ar linkęs prie skubaus persišaldymo?
mingus. Per vienas vestuves jis laika ir pradėjo dainuot.
Adresas.
Ar turite plaučių ligą?........................
Kuris ant szio paveikslo yra pasislėpus.
Tuom laiku gyveno tam
Institute.
Mano draugas Cezaras Rupeika,
pamate Magul-Mageri ir jie
Ar kosite ir kada?................................
—Kur jio brolis.
Ar atjaučiate smarkų skausmą krutymieste,
pasza,
labai
mylintis
paeina i z Kauno gub. Sziauliu pav.
du pamilo viens kita. Mažai
nėje?..........................................
Mažeikiu para 7 metai kaip Ameri
KNYGA TA APSAUGOJĘ
Kurioje vietoje?....................................
turėjo vilties Aszžik-Keribas daininkus. Dauguma pas ji at
Ar jaučiate kryžiuje skaudėjimą?...
—
Noriu
numirt,
atsake
ke,
girdėjau
kad
gyvena
Chicagoi.
vesdavo
—
bet
ne
viepas
'jam
Ar
skauda
šonuose?
..............................
apturėti jos ranka pertai jis
turiu svarbu reikalą jis p ts ar kas
Kokis yra skaudėjimas?.....................
Aszikas.
stojosi liūdnas kaipo, žiemos neparikdavo. Jo tarnai pavarg
Ar rankos, kojos ir kitos dalys kūno
kitas praszau duot žine ant adreso:
— Nulik-gi sziczion, o jei
sutinę?...................................
davo
bėgiodami
po
miestą.
Tik
dangus. Sztai karta jis gulėjo
Ar atjaučiate kada šaltį?.....................
(r
i
°>)
ne, asz tave užmusziu.
SVEIKATĄ.
sztai,
praeinant
jiems
pro
viecz
Ar
jaučiate
viduriniame organizme
A.
Rupeika,
sode po vinmedžiu ir užmigo,
skausmus?................................
— Aszikias nusileido szeip
narna,
girdi,
jie
stebėtina
bai

Yra tai didžiausia knyga, kokia kada
344 Lyman avė.
Detroit Mich.
Kurioje vietoje?....................................
Tuom tarpu ėjo netoliese Ma
Ar turite norą valgyti (apetitą)........
teip no skalos. Skubikis pas
norints likos išleista. Yra drokuobiU
gul-Mageri su savo draugėms, sa. Jie fenais.
Ar valgot reguliariškai?.....................
tuviškoje
kalboje ir paaiškina Jun,
Ar valgot daug mėsos?.........................
Eik su mumis pas aukszta kui mane, tarė garsei karžigis.
Mano pati, paliko mane apie du
kokių būdų sveikąta užlaikyti, o ištiku
ir viena isz ju, paregėjus mie
A
r
gerete
daug
arbatos
ir
kavos?
.......
—Kaip asz galiu su tavim susligai, kaip sveikąta skubiau atgauti.
metai ir pasiėmė su savim du vaikus
Ar vartojate daug svaiginančių
ganti Aszika (kanklininką) pasza, suriko jie, arba galva
gerymų?....................................
Skaitykit knygas ir kitų daktarai
pet, atsake Aszik, tavo žirgas
vienas 8 metu antras 5 ar 6 metu se
mums
atsakisi.
Ar
rūkote
ir
kaip
tankei?
....................
truputi atsiliko ir priėjo prie
pątys suprasite skirtumą.
numo.
Ji
yra
5
pėdu
aukszczio,
j
uoš

lekia
kaip
vejas,
o
asz
apsun

Ar
danę
miegate?
..................................
Asz žmogus liuosas, vandPrisiųskite 10 c. markėmis apmoki,
Ar atmintis bloga?................................
jo,
vei geltoni plank.ri, melinu akiu pa 1kintas tarba.
jiraui pasiuntymo lėšų, o apturint* ų
Ar kankinot save jaunystos klaidin
W “Ko tu miegi po vinme rauninkas isz miesto Tiflizo,
ga
nosis,
ant
kairo
žanda
netoli
akies
gumais?............... ....................
knygą Dovanai 1
— Teisybe Pakabik-gi sa
Ar jaučiate skausmus lytiškose dalise ?
turi maža apgama o vyras kuris su
džiu”— uždainavo jije— kel sako Aszik-Keribas, norėsiu vo krepszi prie mano balno ir
Ar turite baltus tekėjimus f...............
Grand
Rapids
jaunamartes,
Skubinkit dėlto pasiteirauti apie savo sveikatą, kreipdamiesi ypatUkil,
ju ižbego yra Jurgis Bajoras 5 pėdu
Ar turite gumbo ligą?..........................
kis neiezmaneli, tavo myletine eisiu—norėsiu neisiu, dainuoju skubinkis.
Kitados buvo sztant panaites. 5 coliu aukszczio, geltoni plaukai
Nuo kokios ligns?.................................. ar per laiSkąprie Dro S. E Hyndman, Virinusio Medikališko Direktnrianj,
kai pasitaiko, ir jusu pasza
eina netoliese.
Bet kada isztekejo,
Pasiliko
Aszik-Keribas
melinu akiu barzdoi yra duobuke,
Jis atsibudo: mergaite nulė mano ne virezininkas. Bet, ne» nors ir stengėsi kaip tiktais ga
Vyrai suvis nesitikėjo,
biskuti kuprotas kas juos patemyžiūrint
to,
ji
pagriebė
ir
nuve

kė szalin, kaip paukszele. Ma
Jog pastos tokios ting nes, praszau duot žine ant adaeso o aplai
ledamas bėgt.
gul-Mageri girdėjo josdaina ir dė paszui.
MEDICAL
Nelabos gaspadines.
kys 5 dol nagrados:
—
Ko-gi
liekiesi?
Paklau

Dainuok tarė paša ir jis už
P. Mirowskis
pradėjo ji barti.
Vaiku
ne
turi,
sė karžigis.
INSTITUTE
Box 476
Hartborne Okla
Vyru ne prižiūri,
— Kad Tamsta žinotumei. dainavo. Ir toje dainoje jis, gar
-_____________ ■
•
-________________
— Kaip-gi asz galiu su ta
bino
savo
brange
Magul-Ma

Ant siubiniu per dienas 811—atsake toji— kam asz daina
vim
suspėti
tavo
žirgas
smar

pa«i,
Mano brolis Florijonas Cliesman
vau daina, tai Tamsta man bu geri, ir ta daina teip patiko kesnis už mieli, o asz jau pa
Ofiso valandos: Šiokiomis dienomis nuo 10 v. ryte, iki 5 v po pietų. Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10 v. ryk
Vyrai pareja isz darbu grin pirmiau gyveno W. Va. o dabar ne
turn dėkinga; tai tavo Aszik- iszmintingam paszai, kad jis vargęs.
iki 1 v. pietų. Utarninkais ir petnyčiomis nuo 7 iki 8 v. vakare.
žinau kur, turiu svarbu reikalą jis
czes turi mazgoti,
pasiliko
pas
save
varginga
Keribas.
pats
ar
kas
kitas
praszau
duot
žine
—
Tiesa.
Sesk-gi
užpakali
Valgi
sau
pasramiti,
— Vesk mane prie jo tarė Aszik-Keriba. Pabiro jam si manes ant mano arklio ir pasa
Ir pacziule prie stalo pava ant adreso;
1
Magul-Mageri ir jiodvi nuėjo. dabras ir auksas, sužibo aut kyk
A. Chesman
rdyti.
visa
teisybe
kur
tau
reik
— Ryto buk gatavas in ke
Vine G rov o W.Va.
Paregėjus jo nuliudusi veidą. jo brangus rubai. Laimingai ir keliaut? Norin Arzeruma.
Badai ant Quarry uliezios teip
liom-.
e Įsuk, ko] visas sysi»DRe lūs n] in tęs 1 yg»i—lyg via
linksmai
pradėjo
gyventi
1
Magul-Mageri pradėjo jojo
• yra,
\
£ nervis kass ystemas tas iszsemtas. o pats liksi nezdotnu pm
— Užsimerk.
—
Tegul
sudž'a
dar
man
Aszik-Keribas
ir
stojosi
labai
jp*-**C\ darbo ip kitokiu užsiėmimu.
Ne kuriems vyrams net asza- Mano kūmas, Martinas Stanck<
klausinėt ir ramit.
Jis užsimerke. Dabar atsi
pirmiau gyveno Skotlande, o dabar pavelija pasilikti kalėjime.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziaosios Lyg*
ros byra,
— Kaip man ne liūdėt?, turtingas. Ar užmirszo jis sa merk. Žiuri Aszikas, priesz ji
nežinau kur teiposgi ir szvogeris,
— Delko?
kurie buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prievo
Magui
—
Mageri
—
ar
ne
—
1
Kada
man
ta
apsakinėjo,
atsake Aszikas-Keribas, asz
/ilgi priesz pjovimo ir kitokiu pavojingu budu gydimo.
Kožas ligoii
baltuoje murai ir žibaboksztai
Pravardes jaunamarcziu da Antanas Zwinakewicz pirmiau gyve — Kol nei.-z-imokinsiu an- I rivalo būti gydomas kanoatsargsausia ir ant visados. Mes nednodtmefil į
tave myliu o tu niekados ne ne žinau, bet laikas greit slin Azerumo, Kaltas Aga pasakė
no
Wilkes-Barre,
Pa
o
dabar
neži

gliszkai.
vinėjo;
ko. Paskutinis metas greit tu-zi’u ar pavojingu gyduolių, nei neprizadam iazgidint ligoni in pora dim^
busi manoji!
dant patraukti ka daugiause ligonu Bet gvarantinu visiszkai nepavojiigii
Aszikas, asz pasimilijau, asz Api tai pakalbesiu^laugiau, nau kur abudu paeina isz Suvalkų
jo
pasibaigt,
o
jis,
visai
nesigub.
Kalvarijos
pav.
jis
pats
ar
kas
— Praszik mano rankos pas
r ant visados isz'gidint in trumpiause laika, jagu ta galima pudaryti,
nudaryti, be
bepiB
piB
norėjau kad man reik in Kar- Kada pribusiu in ten vėliau. kitas prfcszau duot žine ant adreso.
renge
ant
iszvaževimo.
Gražio

k įmo jokiu blogu daliku systeme. Mano būdas \ ra pigus ir tikras.Aszgydžio:
ikras. Asz gydžio:
Namine Mokykla.
mano tęva, kalbėjo jijie: ir tė
sa.
—
Tai-tai
gi!
atsake
ricieS. Czukaitis
' aricocele” pidau m 16 d. "Hydrocele” in 24 ad v n ba, “PaalaptingOB Ligų” n I
Gramatika angliszkos kalbo s moky
vas mano iszkels musu veseli- ji Magul-Mageri pradėjo ne- rius, asz tave perspėjau kad tu Blisville ant veseilos buvau,
be ^Iteracijos.
lyg 6 dlCDM
Box 05
Wanamie, Pa. ntis be mokintojo (apdaryt a) $1 “Szasziua” ir skandulua fku- “Dingusia Pajėga
’'
vyru
ja savais pinigais ir apdovanos užsitiket. Tuom tarpu keliavo sakytum tiesa: Užsimerk-gi Ten tikras sorkes regėjau,
n*
iszgidan
greitai
ir
ant
‘Užtrucintas Kraujas” n •
iszugidam
14
dienu.
Vaiku Draugas arba kaip mokintis
vienas
prekejas
su
prekėms
isz
vaaadof* ‘‘Silpnus Vyrus’’ ju kuna dienu-be naudojimo meirb
mane tiek, kad mums dviese
Kaip motina su dukrele,
skaityti r raszyti be mokintoja 15c.
sugražinu
m normaliszka riuHZO ar pousu
Mano draugai Juozas Dobilas paei
Tiflizo, su keturioms deszim- vėl. Dabar atsimerk, atšakias
Padūko maiteli.
Naujas Budas mokintis rokundu, ■‘Eczema” ir kitas panabzm- padėjimą in knimpa laika. “Stryktnra” be peilo b
užteks.
pats savim netiki, kad tai Kar
na isz Suvalkų gub , Naumiesczio be mokytojo
ibzgidau labai trumpam * Eun atiszma” visokį
tems
verbliudu
ir
80
nevalninl(’c.
skaudėjam
Užklupo ant kokio ten vai— Gerai, atsake jis, padelaike. uau labai greitai.
pav., Blogoslovensko gmino, teipossas. Jis puolė ant keliu ir tarė:
Aritmetika mokininmusi rokundu, su
kinelio,
r te lyg V ai; «bl art
»celx D if r <>g 9 ryte lyg 4 po lį
kim. Ajak-Aga nieko nesigai ku. Szaukesi ji ta ’prekeja pas
gi ir Jurgis Teiberis paeina isz Su paveikslais (apdaryta)
J bSlMMl
35c.
— Kaltas esmu, tris kartus
Ne kalto avinėlio.
‘ okinzkai.
lės del savo dukters, bet kas save ir duoda jam auksini bliu
valkų gub. Pilwiszkiu miestelio jie
Pinigus siuskit per money-order, adresas
kaltas yra tavo nevalninkas
Tasai už plauku capt,
da.
“
Imk
tu
ta
bliuda
”
,
sako
pats ar kas kitas praszau duot žine P. MIK0L4INIS, Boi f.2. HcwYork, N.Y
I;R l.OEUNZ, (i“4 I'eiin Ave . '•«■ |,i~>Pittsburu Pi
žino, ar tu paskui man neprisz
Aszik-Keribas: bet tu pats ži Žiurkes ant grindų tik klapt, ant adreso:
nekesi kad asz isz savo puses ji, ir in koki tiktai tu miestą
Pasidarė sumiszimas,
pribusi, iszstatik ta bliuda sa nai, kad jeigu žmogus pradėjo
Ant, Gabartas
nieko neturėjau?
Nepaprastas cipymas.
meluot iszrito, tai turi meluot
317 E. 45th st.
New York N.Y.
— Ne, mylima Magul-Ma vo krautuvei ir apgarsik visur
iki vakarui. Man isztikruju Randasi czion ir grinorku,
kad
tas,
kuris
prisipažis
tam
geri, asz padariab prisiega
Kada visokios gyduoles, kurias bandžiau, man nepagialbejo
Kurios lauke dovanu n g gar Mano dede Vincas Adomaitis paei
reike in Tifliza.
na isz Suvalkų gub., Wilkaviszkio
priesz savo dusze žadu septinis bliudui savininkas, ir darodis
niu,
nuo kosulio ir perszalimo, pirkau Severos Btllsaina
— Koks tu netikės! tarė
tai,
gaus
ji
ir,
dadeczka
sva

pav.. Wirbaliaus gmino, girdėjau
metus keliaut po svietą ir su
Plaiicziams ir Plotkeliu nog Perszalimo ir Gripos
ruszczei ricierius: bet'.ka da- Vaikinus pas vaita trauke, kad gyveno apie Najorka apie 2
ir :n trumpa laika likau iszgydintu. Beabejones tamistu
rinkti sau turtą, arba žūti toli rumu aukso.
Visi
komedijų
ten
lauke.
metu Amerike praszau atsiszaukt ant
risi,
dovanoju
tau.
Užsimerk
Iszkelevo prekejas, visur isz
Baldamas yra geriausia gyduole Plaucziams ir Gerklėj kokia
adreso:
muose tyruose. Jeigu tu sutin
gi. Dabar atsimerk, dadejo jis
tik bandžiau.
Galite tamistai szita iszdrukoti idant kiti
G. Gridauckas
Vaukigano gaspadineles pa
ki ant to, tai po praslinkimui pildinejo prisakyma Muguljis po trumpai
valandai.
serganti
galėtu
žinote
kur jeszkoti pagelbos.”
3G9-4th
avė.
Homestead,
Pa.
Mageri,
bet
nieks
neprisipaži

sitaisykit,
laiko, busi mano.
Aeziks suriko isz Džiaugsmo:
no
savininku
auksinio
bliudo.
Vyrus
ir
grinczes
gerai
apJi sutiko ant to, bet pridėjo,
Mano drauge, Julijona SutkeviJie buvo ties vartais Tifliso.
žiurekit,
jeigu jis ant paženklintos die Jau jie pardavė visas savo pre
cziene. 10 metu kaip amerike pir
Pasakęs szirdinga dekavone ir Nes ant jus gavau skunda,
kes
ir
atkelevo
su
likuseis
in
Angszcziau yra isztraukta isz gromatos,
nos nesugrisz, tai jije liks momiau gyveno Kaune ir tenai pasiliko
Dydeli pundą.
paemessavo krepszi nuo balno
prisiųsta per Jūrei Gregą isz Hazelton,
tere Kurud-deko, kuris jau se Halafa. Apgarsino jis visur
naszle, isz tenai nuvaževo in Lubavo
Badai ir po karczemas tran
praezima Magul-Mageri. Isz- Aszik Keribas tarė ricieriuiPa., raszyta in W.F. Severą Co. katra iszgire
o isz tenai atvažiavo in Amerika, da
nei jei perszasi.
kosi,
girdes tai, Aszik-Keribas at Alga, turbut geradejiste tavo
bar nežinau kur ji pati ar kas kitas
Nog ryto lig vakarui lankosi,'
Parėjo Aszikas-Keribas pas
praszau duot žine ant adreso: (to 15)
bėgo in karavano krautuve, ir galinga, bet padarik dar di
Apleidže namus,
savo motina, apturėjo nuo jos
Alena Wiszn-auckiene
mato auksini bliuda krautuvei desne. Jeigu asz dabar pradė
Ir savo vyrus;
palaiminima ant keliones, pa1205 De. Wolf st.
siu apsakinėti, kad in viena
tiflisko prekejo.
Sorkes isz daro,
buczevo mažiuke sesute, pasi
Des Moines, Iowa.
Tas mano pasakė jisai, pa diena pribuvau isz Arzinjano
Stovėdami prie baro.
kabino per peti Krepszi pasi
in Tifliza, manim nieks neti
griebęs ji rankomis.
Mano brolis Antanas Gedraitis 7
Žinau ir daugiau,
remdamas ant keleiviszko kriu
metai kaip amerike, paeina isz Kauno
Tikrai tavo, tarė prekejas kės: duok man koki nors daro
Bet paliksiu ant vėliau,
kio, leidosi isz miesto Tifliso.
gub. Raseinių pav. Szimkaicziu gmi
asz pažinau tave, Aszik-Keri- dima.
Jago nepasitaisys,
Ir sztai pasiveje jiji. Karžigis:
no, Paszulviu kaimo praszau atsi
— Pasilenk tarė tas nusiTai per kupra gausys,
bai. Eik kogreicziausei in Tifjis žiuri; O tai Kurszud-beszaukt ant adreso:
(^į o;)
Oj stenes,
lisa, tavo Magul-Mageri liepe szipsojes: paymk isz po kojos
Kaz. Gedraitis
kas.
Namie sėdės!
tau pasakyt, kad laikas bai arklio szmotuka žemes ir insiPark Place Pa.
— Geros keliones!— reke gėsi, ir jeigu tu nepribusi ant dek sau už anczio, ir tada jei
jam bekas, kur tu ejni, vanJus
moterėles
isz
Czikagos
Mano draugas, Simcnasir Jurgis
paskirtos dienos, tai jije iszte gu netikės teisybei žodžiu ta
Ar-gi jau ne tekote ne tru Karlaviczei, 4 metai kaip amerike
drauninke, asz tavo draugas.
vo, tai paliepk pas save atves
kės už kito.
puti doros,
pirmiau gyveno Middleport, Pa. o
Ne dėkingas buvo Aszikas
Su persigandimu Aszika- ti nerege, kuri septini metai Jago po karczemas vezliojet, dabar nežinau kur. paeina isz Suval
savam draugui, bet nėr ka dajau
tokem
padėjime
patrink
Keribas susiėmė sau galva, li
Per dienas balavojet;
ku gub., Sejnu pav., Kapczumescziu
rit. Ilgai jie ėjo kartu ant ga
kosi tiktai tris dienas lig pa jei akis ir ji praregės. Aszikis Salunykai ant to bizni varo, paczto, Kapczumescziu gmino, Leilo pamate priesz save upe. Ne
ženklintai valandai. Vienog jis paėmė szmoteli žemiu isz po O jum tik geda tuom daro. punu kaimo praszau atsiszaukt ant
Dvi Dydumo Bonkos 25c ir 50c.
tilto, ne brastos.
sėdo ant arklio, paėmė su' sa nago balto arklio, bet tiktai Ar-gi ne laikas susiprasti, adreso:
Plauk pirma, tarė Kurszudbe- vim krepszi su auksineis pini jis pakele galva—ricierius ir
M
Augus
Prie Dievo jau atsiversti?
507 W. Centre st.
kas, o asz paskui tave.
Tas ne gerai,
gaiš ir iszjojo, nesigailėdamas arklys iszniko. Tada jisai daMahanoy City, Pa.
Aszikas nusimetė virszuti- arklio. Ant galo nuvargintas siprotejo savo dvasioje, kad
Nepadorei.
nes drapanas ir nuplaukė. begunas puolė negivu ant Ar geradejas (spekunas) buvo ne
Per 30 metu ir da pasilieka geriause gyduole nog kosulio,
Munhalle atsibuvo krikszti- Introligatorne.Perplaukęs, žiuri atgal o var zinjano kalno, ka tarpe Arzin kas kitas, kaip Szv. Jurgis.
perszalimo, dusulio, br nkitis, sunku atgavimo įkvepo,
nos,
Lrokluszio, kataro, uždegimą plaucziu ir kitokiu ligų.
gas! o galingas Alakai!—Kur- jano ir Arzerumo miestu. Ka
Tiktai vėlai vakare AszikAPD1RBTCVE KNTGU.
Vienos jaunos motinos,
szud-bekas, paėmė jo drabu jis galėjo darit? No Arzinjano Keribas surado savo narna.
Temykite kad neimtumei kitokiu preperažius ir sugrižo atgal in Tifliza, iki Tifliso du menesei kelio Barszkina jis duris drebancze Už kriksztu tęva paprasze citu, katrų jumis sulitu vieton Severos
ranka,
tardamas.
cilika,
gyduolių, del to kad kitokios, gyduoles,
tiktai dulkes sukosi paskui ji nes, o liko tiktai dvidieni.
— Ana, ana (motin) atdaturint mažiaus vertes, atnesza pardavėjams didesni uždarbi.
Badai ne katalika.
per lygu lauka. Parjojės in Tif — Allahai galingas .suszurik! asz Dievuje sveczias, ii- al Po visas bažnyczias iszvaikszliza, nesza drapanas Aszik-Ke ko jisai, jeigu, tu man ne pa
cziojo,
kanas, ir suszales: meldžiu del
Da galima gauti Severos Kalendorių ir Vadovas in Sveikata
ribo pas jo sena motina.
dėsi tai nėr ka man ant žemes pakelevingo tavo sunaus, inBet niekur ne gavo,
ant 1911m. Gausite Aptiekose arba raszykite pas mus.
Tavo sūnūs nuskendo gilio pradėti! Ir nori jisai pulti no leiskyte mane. Silpnas balsas Duris priesz uosi uždaridavo.
senos maldaknyges, istorines,
je upeje, sako jis, sztai jo dra augsztos prapulties. Sztai pa- senukes
i
atsake jam.
Visaip ant kunygu iszmislino, Aysidirba
laikraszczei, kaipo tai:
panos.
paregėjo jisai apaczioj žmogų
— Del nakvynes yra namai Nog bjauriausiu pavadino. natos irLinksma
Daktariszka roda siuncziame dykai per gromata.
Valanda, Dilgeles,
Su neapsakytu nuliudimu ant balto arklio, ir girdi, garsu 1turtingu ir stipriu: yra dabar Reikėjo ymti kumus gerus,
Dagis, Draugas,
Tėvynė ir Lt,
»
'
'
•
•'
.
Pri si uosdami knygas apmokekyte paczto ai
mieste veselijos—eik tenai ten
puolė motina ant drapanų my baisa.
Kriksztyti juso vaikus,
ekspreso karatus.
Adresas:
praleist nakti smagei.
— “Jaunikaiti, ka tu nori gali
j
limo sunaus ir laisto jos karO ne butu ergelio,
Lithuanian Bindery,
Isz jokio baderio.
(Toliaus bus).
cziom aszarom: paskui paėmus darit?
514 W. Spruce. Mahanoy City, Pa

įįSZIKAS KEBAS

KUR BUNA.

DOVANAI!

140 W. 34th Street - New York City.
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Yra tai didžiausia knyga,
lorints likos išleista. Yrate
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gromatos,
Hazelton,
įtra iszgire

Audra siau' zio. Viesulą stati
gis, oszia, lilaszko medžius;
griausmai sekdami žaibus ar
danezius juodus debesius tran
ko smarkiai litus; liejasi smar
kiai i z pritvinkusiu debesiu;
ant žemes tukstaneziai upeluku
ka p žalcziai szliaužia kripių tais takais i slėnius kur susilie
jineja ir tveria tvenkiniui arba,
susdieje in krūva teka toliau*
Smalkiais upei ais, raujaneziaivis lab ant savo kelio, už ,ncziais ir putojaneziais tartum
i*z apmaudus kada patinka
ant savo kelio kuna, kurio ingraužt, ne nustumt sau nuo ke
lio nebegali.
Mažitej triobel’j prie gele
žinkelio linijos sėdi vienas ke
turioliktu metu senumo vaikas.
Skuta jis sau bulves ir tartum
visai negirdįs kas lauke veikia
si niūkia sau gaidas kokias tai
daineles. K»gi ji apeina au
dra. Mate ir geradejo jis jau
neviena syki audra, apisiprates
buvo su tuomi ir tas visai jo
nebaugino.
Vaikas tas, vardu Jonukas,
buvo sunumi geležkelinio sar
go. Tėvas jo iszvaževo su serganezia jo motina in miestą
pas gidiutoja, o jis pasiliko už
tęva pildit tėvo tarnysta. Jau
dares tai, Jonukas, nekarta ir
žinojo visas tėvo pareigas, to
dėl visai buvo ramus ir dvasiai
pildė pareigas geležkelinio sar
g°— Ale gi ir pila tas lietus!—
tare dirstelejes in langeli —
kaip isz kibiro liejasi.
Ir ūmai atėjo jam in galva
mislis apie bledi kokia padaris palviniai. Atsiminė apie
geležinkeli, atsiminė, kad ke
liu varsnų atstui upe teka vi
sai szale relių geležinkelio.
— Aba! — tarė pats in sa
ve — sėdžiu czionais ramus, o
ten gal vanduo suardė geležiu
keli. Turiu eit pažiūrėt, idant
truki perserget.
Priėjo prie langelio. Pažiū
rėjęs pro ji laukan, nenoroms
sudrėbėjo pamislijes kad turi
eit laukan kada teip smarkiai
lija, graudžia ir perkūnijos
tranko.
Atsisėdo vėl ant kėdutės,
bet jau dabar ramiai negalėjo
sėdėt, rodėsi jam kad girdi bal
sa: “Eik, eik!” - Jeigu pilima
vanduo paplovė, geležinkelis
sugedės, trūkis gali susimuszt,
inpult in upe ir daug žmonių
pražūtu. Tos mislis liepe vai
kui pasiszvest del apsaugoji
mo nuo nelaimes žmonių. Kad
buvo vakaras, uszsižiebe žibin
te ir jau nepaisindamas ant
lietaus iszejo.
Ėjo smarkiai nuolat besislidinedamas ant szlapios žemes:
vanduo buvo apsemes visa klo
ni. Jonukas iszpradžiu turėjo
brist per vandeni sulig kaule
liu, potam kaskart giliau net
sulig keliu, srioves lietaus su
szlapino jin visa iki sausam

siu ui, bet nesusilaike pato],
kol nepasieke vietos kame upe
galėjo sugadmt geležkeli. Ma
te dabar jau kad labai nege
rai butu pasielgęs, jei nebutu
ejes pažiuret.
Vanduo ap°ieme visa slėni,
upe tikrai suardė geležinkeli,
iszneszdama žeme* sz porelių
kad tos tik kabojo ir be abejo
nes grūmojo nelaimia ateinancziam trūkiui szioje vietoje.
Jonukas apžiūrėjęs geležkeli,
radęs jin sugadinta, vėl pradė
jo brist atgal prie butelio,
idant per-erget ketinanti netru
kus ateit truki Perszlapusie
drabužiai apsunkinėjo ji, pancziojo kojas, mažas sargas sku
bindamasis nuolat puolinėjo,
bet kėlėsi veik ir skubino prie
savo butelio, kadangi žibinte
užgeso, reikėjo vėl ja uszžiebt
del sulaikimo trūkio. Gabaus
atliko savo keliono uszsižiebe
raudona žibinte — ir sztai iszgirdo atitolintus atbalsius trū
kio ėjimo. Iszejo isz butelio
pakele nuilsuse sunkė ranka
su žibinte ir lauke — jau ji
patemijo maszinistas, nes lokomotivo szvilpine suszvilpe,
garas paleistas pro paszalines
dūdas sucipę: Jonukas ka tik
galintis nusistovet ant kojų,
girdėdamas tuos atbalsius nusi
džiaugė.... Trūkis sulaikytas
palengvele, ėjo, net kol nesu
stojo prie sargo butelio. Vai
kas prisiartinęs apsakė maszinistui apie sugadinta kelia, po
tam drebantis nuo szalczio at
sikreipė ir norėjo eit in buteli,
idant ten pult nuvargintam ir
atgaut pajiegas, bet vos žengižingsni puolė, neturėdamas vi
sai jau pajiegos. Butu parpuo
lęs ant žemes, jei nebutu puo
lės in glebi kokio tai žmogaus
kuris prisiartino prie vaiko
tuomi tarpu.
— Gerai mano sunau! —ta
re laikantis savo glebije Jonu
ką žmogus.
Vaikas suprato baisa, paži
no ji — buvo tai balsas tėvo!
Sudrėbėjo smarkiai....
Tėvo akise nors matoma bu
vo gailestis, bet podraug ir pa
sididžiavimas. Glausdamas vai
ką prie savo krutinės atkarto
jo:
— Gerai mano sunau, del
iszgelbejimo gyvastias daugu
mui žmonių, kurie ja neabejo
tinai prarastu nelaimei atsiti
kus, nesibaisejai audros ir var
goVaikas apsižvelgė aplink ir
pamate ežia tęva ir motina sa
vo. Drebėjo dabar jau ne nuo
szalczio, vien isz džiaugsmo ir
baimes.... Trukiu važevo jo
gimdytojai— jei butu ne atli
kęs savo pareigu, rasi, butu
sirata pasilikęs.

— Delko akla motere greicziaus neria panezekas, ne
kaip motere su sveikomis aki
mis?
Atsakymas;—Dėlto, jog mo
tere su sveikomis akimis žiuri
kas penkios minutos per Įau
ga-

DS

ima
icziai®
mo Bonkos 25c ir

□ole oog kosulio,
atgavimo Jkvepo,
kitokiu ligų.

3t kitokiu prepera□ vieton Severas
itokios, gyduoles,
s didesni uždarbi.

Vadovas in Sveikata

raižykite pas mus.

TRIS KAPITALISTAI IR DUKTĖ VIENO ISZ JIU.
Ne senei suvejo tris svarbjausi kapitalistai ant pasikal
bėjimo: J. Pierpont Morganas, Teodoras P. Shonts ir Augus
tas Belmontas kurie valdo virszejnanczius stritkarius ir pože
minius geležinkelius Brooklyne ir New Yorke. Žemiau mato
me panna Morgeniute kuri daug laiko praleidže terp vargszu
rūpindamasi palengvinti visokeis budais jiu apverktina padė
jimą.

Kokia atmokestis kiniszko
rasztinyko.

Kaip didelis menuo ir ar
toli jisai nuo musu?

I Ant Gavėnios

Geradejyste Visiems

Ph iladelph i jos Medikai Klinikas
Lv'?l|lnrall|™ilJWinwn^ąr.'y ,
Europos eivilizavotosia tau
Menuo mums iszrodo dides
Gausybės žmonių, per daktarus kurie yra Kllnlkę, apturėjo svelkatątose literatai ir autoriai padaro
nis, kaip žvaigždes. Tikrai me
išslgydė : Philadelphljos žmones nereikalauja papulti kur nors į apgaviku
rankas arba menkos vertės daktarpalaiklu; kurie apslma o negali išgydyti,
dydelus pinygus su plunksna,
nuo ir yra didelis didesnis
nes Philadelphljos M. Klinikas visiems pagelbsti kurie Čion tik kreipėsi.
veikalas paraszytas yra sa
kaip mums rodosi.
Phllndelplujos žmones yra laimingi, turėdami savo mies
vastim autoriaus ir nieks ne
tą tokį garsu geradėjinga Kliniką, kuris pasekmingai, teisingai, greit Ir ge
Menuo mažesnis, kaip žeme
Tris ožiai.
rai, kad apsimą, tai kiekvieną serganti išgydo; todėl, kad Čion:
gali jio savintis— yra “copy
ant kurios vaikszcziojame. Jei
Gyveno tris ožiai. Pirma ir
Tik parinkti geriausi daktarai specjalistai darbuojasi.
gu musu žeme padalinti, isz- antra vadino: “bebeka”, o tre- right”.
PASARGA: Teisingumas, gerumas užtikrinta visiems; nes Šitas PlilKitaip vienok yra Kinuosia,
ladelpliljos Medical Klinikas, yra paties Pennsylvanijos Gu
skirstyti, tai iszeitu isz jos pen czia, pati vyriausi, vadino—
Spaustuvėje
“
Saules
”
bernatoriaus užtvirtytas-legallzuotas.
Kinai su savo persisenejusia
kias deszimt menuliu.
“memeka.
galima gauti visokiu
IDANT IR LIETUVIAI ŽINOTŲ,
kultūra, su savo juokingoms ir
Kode! jisai mums rodosi ma
Viena karta jie visi tris isz
reikalingu knygų
kur atrasti tikra pagelba sveikatai, kaip Philadelphljos, Pa., teip Iš kitu
žas? Užtat, kad toli-toli me ejo ant kalno gardžios žoles instabioms europiecziu tradi
miestu, tad nutarta pranešti per laikrašti, kad pribūtu ar atsišauktu, o visi
kurie trokšta apturės sveikatą ir visokias rodąs lietuviškoj kalboj ir, bus
cijoms visai kitaip žiuri ant to | Gyvenimas Jėzaus Kristaus
nulis nuo musu. Didelis žmo pasirankioti.
išgydyti
nuo: skaudėjimo kaulu, sąnariu, strėnų, krutinės, pečiu, ranku ir
Reikėjo jiems
kojų. Nesveikumo viduriu ir inkstu, žarnų ligų. Nusilpnėjimo, sunkaus
gus, užsilipęs ant bok-zto ar eiti per tilta, po kurio gyveno dalyko. Raszo ne del pelno, o ■ su paveikslais, popierineis
kvėpavimo, nervu, slaptu užsikrečiamu ir nuo išdykimo ilgu. Blogus sap
apdarais
50c.
nus, kosulio, širdies ir galvos ligų. Teln-pat moteni, skausmingas
ant kalno rodosi mažiukas, didelis, didelis biaurus senas vien del smagumo, nedraudže
rnenesinęs, gumbo ir visas kitas ligas, kurios tik atsiranda varglmui žmonių.
Apdaryta in juoda audima 75c.
niekam
isz
savo
veikalo
nau

kaip vaikas. Kaip lipa žmogus vilkas. Jo akis dege, kaip ža
Gydome kaip šviežes teip ir užsenejuslas ligas. Tu ar tavo pažysta
Kanczia Vieszpaties arba
mas, nepaisek kad tau niekas nepagelbėjo, neatideliok, bet pribuk ar atsi
žemyn, a rėžiau būva musu ir rijos, o dantis turėjo sprindi dotis. Priesz ne senei, kaip ra
Dievobaimingi apmislijimai
šauk, busi išgydytas, jai dar galutinai mirties neapimtas. Kam mokėti
ant
kiekvienos
ciienos
per
apgavikams daug kartu po dešimts doleriu už kvarbuotą vandenį; kad Phivis eina didyn, pagalios mato nius. Vilko plaukai nuo se szo vienas isz Londono laikladelphijos Medikai Kliniką suteiks teisingas grynas gyduoles naujausio
isztisa gavėnia 25c.
raszeziu
“
The
Academy
”
,
tū

sutaisymo
už mažą atnagry’dyjimą, išgydys.
me ji tokio didumo, kokio yra. natvės pražilo ir net vietomis
Stacijos arba Kalvarija 10c.
KAM SIRGTI, kad gali būti IŠGIDYTA8.
Matete, vaikucziai, gandra? visiszkai buvo plikas. Tupėjo lam klube literatu, susirinko
Atsišauk ant šio adreso visada:
Graudus Verksniai - 10c.
Kaip jisai iszkila augsztyn, tai vilkas ir lauke, kad ka suga apstus buris gabiu angliszku
Kanticzkos - - - - 50cTHE
PHILADELPHIA
MEDICAL CLINIC,
Maldeles Arcibrostvos Szv.
• os matyti, tarei mažas vever- vus suėsti. Pirma kitu per til rasztinyku ir kalbėjosi api sa
1117 W A LN i T ST., tarp 11 tos Ir 12 tos Gatv.
vo darbus, ypacz api geras pa
Veido Viesp. J.Kristaus 10c.
PHILADELPHIA, PA.
selis. Gandras leidžiasi žemyn ta ėjo jauniausias bebeka.
sėkmės “apsaugojimo litera
Istorija Szventa, Seno ir
PRIĖMIMO ADINOS: nuo 10 iš ryto iki 4 vakare. Utaminkais ir Pėtnyir vis būva didesnis.
Naujo Instatymo
su 50
T up, tup! susibaladojo ant riszkos savasties”. Tarpe su
čiom nuo Imos iki Onlu vakare.
Šventadieniais nuo lmos iki 4tal po piet.
paveikslais
35c.
Didelis menulis toli nuo mu tilto.
sirinkusiu buvo ir tūlas mo
Vietoje mokėti už didelius apgarsinimus, kurie negydo sergančiu; tad PhlEvangelija Lietuviszkai ir
ladelphijos Medikai Klinikas, moka už chemikalus gyduolėms, kurios išgy
su žemes ir todėl rodosi mažas.
— Kas tenai baladojasi ant kintus Kinas, del mediszko
Lenkiszkai, ant viso meto,
do sergančius.
DR. ALEKSANDRA BROWNE, Supretend.
reikalo atlankęs Londoną. Už
Jeigu in menuli eitu kelias tai mano tibo? - užriko vilkas.
apda. in juoda audima 75c.
-------------------- —— Visi krikščionys, ne žydai. -------- --------------------klaustas
per
viena
isz
literatu
pesezias, eidamas po tris my — Tai asz, jaunasis bebe
Gyvenimas Visu Szventu
visos 6 dalis vienoje knygoje
lias kas lien, turėtu eiti ketu- ka,— einu ant kalno paėsti,— kokis yra paprotis Kinuosia
puikiai apdaryta - - §3.50.
kas link savasties veikalu literiasdeszimt ir penkis metus. atsake silpnueziu balseliu ožiu rariszku atsake: “Pas mus li
Trumpas Katekizmas pagal
...NOTARIUSZAS...
Jeigu eitu geležinkelis in me kas.
iszguldima Kun. Pilauckio,
teratūra ne yra “biznis”. Jago
APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
su
nekuriais
naudingais
nuli, tai reiketu traukiniu ma— Sztai asz tave prarysiu, kas laikas nog laiko praleidže
Didžiause
Lietnviszka
Agentūra. Kantoras Bankinis
pridėjimais
... 10c.
szina diena ir nakti vis važiuo atsake vilkas.
savo gyvenimo mažiausias die
ir Pardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linijų.
Aukso-Altorius
arba
Didis
ti ir važiuoti per visus metus.
323-235 W. CENTRE ST..
IV
NOY CITY, PA
Szaltinis 1,000 puslapiu $1.00
— Ne, ne, meldžiamasai, ne nas rinkdamas savo datyrimus,
Parduoda Fzipkortes ant visokiu drucziausiv
Senas ir Naujas Aukso Altorius
Žmones niekad ant menulio kliudyk manes asz toksai ma- atsitinka, jog “turi ka tokio
’r geriausiu Laivu. Siuncze Liningui in tiesi,
visos reikalingos Maldos, 864
dales Svieto greieziause ir pigiause. Visi ear
nenuvažiuos. Augsztai nuo že žiutelis,— palaukie, sztai atei prie pasakinio”, jog mano kad
puslapiu
- $1.00
atydenge
kokia
teisybe,
ku

lurie pei mus siuntė apie tai gerai žino.
mes oro nėra. Kur oro nėra, te na kitas ožys—■ bebeka, jis di riuos slept ne turi tiesos, o tuoi
Iszduooa Dostovierene del tu ka nori savo
Balsas Balandėlis arba Mažas
•
Lietuvoje kam pavesti.
desnis,
kaip
asz.
Szaltinis,
711
puslapiu
75c.
nai negalima žmogui gyventi
savo tautiecziams ja atidengti.
— Eik sau, eik,— tarė vil
Garbe Dievui ant Augsztybes
Del
Draugysczlu pristatau pelkes Szarfas.
ir važiuoti.
Tada sėda ramiai raszyti. Jago
640 puslapiu
75c.
kas.
u
tas,
Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir 1.1,
Žvaigždes dar toliau, kaip
jo pažvelgos interesuoja kai
Aukso Altorius apdaryta in
Tuoj palaukus, ėjo antras mynus, d/iaugesi isz to. Jago
fru kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu,
menuo nuo žemes, ir todėl taip ožys— bedeka.
Francuziszka skūra, apvalais
J iningus ir t. t., išnykite f as mane o aplai
kampais, auksuoti kraštai su
jio nuomone žmones peraszirodosi mažos—spingso, kaip
\vHteteisingaatsakvma.
— Tup, tup, tup! vėl susi neja ir leidže isz ranku in ran
kabe
$1.50.
maži žiburėliai.
baladojo ant tilto.
Mažas Naujas Aukso Altorius,
kas, autorius jauezesi laimin
Menuo areziausia žemes ir
Celeloido
apdarais, puiki
— Kas tenai trempia mano gu. Kada jo rasztas aryginale,
knygele
- $1.00.
rodosi didesnis, kaip žvaigž tilta!?— užstauge vilkas.
Cor. Elm. & Main Sts,.
Plymouth, Pa.
arba kopijosia pasiekia toli
Aniuolas Sargas,
minksztai
des.
— Asz, vidutinis bebeka, mas provincijes didės viesz... SAVININKAS IR FABRIKANTAS ...
apdaryta in skūra apvalais
Menulis, tai didelis, didelis einu ant kalno paėsti,— atsa patystes, tada autorius sudeda
kampais auksuoti krasztai,
Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu
visos reikalingos
Maldos
žemes kamuolys. Ant jo yra ke ožys ne tokiu jau plonu rankas ir laimingai mirszta
Gyduolis nuo Grij po 25c
Egiutero No 1. 25c.
geriausia
už
visas
kitas
75c.
balsiuku,
kaip
pirmas.
kaipo triumfai orius. Tai visa
Plauku apsaugoto,as 50c
Egiutero No.2 50c.
kalnai. Iszeikite nakti laukan
Aniuolas
Sargas,
apdaryta
in
•utnijecznik
25c.
Muilas
Plauku saugotoje.
— Kaip tu dristi balado- jiam atmokestis už jio proto
ir pažiūrėkite in menuli, pa
10.Gumbo laszai 35c.
tamsei rusva audima
50c.
ties? Sztai asz .tave prarysiu 1- darba, autorius kitokios atmoMilteliai nuo Kepenų 35c.
Me-zkos Mostis 25c.
matysite ant jo tamsius piet
Valytojas Plėniu Drabu.
Trejanka 25c.
kesties
ne
nori.
Jis
garsina
suriko vilkas.
"SAULE” Gyduoles
Linimentas Vaikams 25c.
žiuose - 52c.
ums. Tie menulio pletmai, tai
nuo Kosulio25c.
Rožes Balsamas - 25c.
— Kam tau mane esti, ge teisybe, o žmonis pripažino ir
Kinder
Bahamas
- 52c.
Liepiu
Balsamas
25c.
kalnu szeszeliai. Kalnu ant me riau palauk: paskui mane ei klauso—o jam užtenka toks at
Malianoy City, Penna. Antylakson del Vaiku 25c.
Bobriaus Laszai - 50c.
liginimas.
nulio daug ir jie kur-kas
Svelnitojas
35c.
Milteliai Vaikam? nuo
na didelis riebus ožys— me
Kirmėlių 25c.
Kraujo valytojas
$2.00
augsztesni, kaip kalnai ant že
”
nuo Kirmėlių del
hervu Ramitojas
$1.00.
meka, jisai kur-kas didesnis
suaugusiu35c.
Egzema arba odos uždegi.
mes.
Vanduo nuo Akiu skaudeji
mas pas Vaikus $L2.ir riebesnis, kaip asz.
mo 25c.
Groblevskio Pleisteris
Ant menulio oro ir vandens
(Kasztavalo) 25c.
— Na tiek to!— atsake vil
Ugniatraukis
25c.
Pamada Vaikams
25c.
Skilvio I.aszai
25c.
nėra. Kur nėra oro, tenai ne kas.— Traukis greieziaut
Ucholyna nuo skaudėjimo
Gyd. užlaikimui Viduria
Ausise 25c.
vimo ir Kruvinosios 75c.
Del
Visu
gali būti nei žmonių, nei gyvu
Ir antrasis bebeka laimingai
Gyduoles nuo Rjemens fi0c
“Uicure” arba gydymas Kentejimu ir Skaudėjimu.
liu nei jokiu žolių ir todėl ant perejo tilta.
Vengersko
Fixator °del
Rumaty?mo - $3.50
Ūsu 15c.
Gyd. del nemalimo Pilvo Geriause gyduole del skaudėjimo
menulio ju nėra. Ar gyveno
Ant galo atėjo didysis ožys
(50c. Galvos,Katara.Pecziu, Krutinės Inkstu Vaistas (mažesne)
25c.
Milteliai
apstabdymui
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio,
tenai kada žmones ir gyvuliai, memeka,
Galvos skaudėjimo 10c. Nuralgi ja ir nukandima visokiu Inkstu Vaistas (didesne) $1
Akines Dulkeles - 50c.
negalima žinoti. Ant menulio
Laszai nuo Dantų
vabalukiu.
Tup, tup, tup, tup! susiba
skaudėjimo - 10c. Pasarga: Kas nori pareitraukt Gydimas nuo uždegimo
labai, labai szalta. Tenai saule ladojo ant tilto. Ožys taip bu
Dantų arba abelnai
Most is nuo gedimo ir
tyduoles per ekspres turi atsiusti
prakaitavimo Kojų 25c
1 iszaugszto, o už kitus siunezi- skausmo ir skurbutis $1.25
labai szvieczia, todėl nuo sau vo didelis ir taip sunkus, kad
Geležinis sudrutintojas
ame per c o.d. Mažiau negu už Gyduolių ir mostis nog
$2.00
sveikatos - 50c. $1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo Parku ir Niežu
les spinduliu menulis szviesus tiltas drebėjo ir braszkejo po
Vaistas nutildvmui Vaiku kasztus apmoka pats apturejas. Gyduolių ir mostis nog
Dedervines
$2.00
ir jisai mums szvieczia nakti. jo kojomis.
25c. Siunsdamas piningus per Money
Vaistas nuo Pa pauto
Oredr visada paduok tikra ir Gyduolių nuo Paslaptingos
Saule menuli szildo, bet tenai
Ligos
$5.00
Corn Cure 15c. I abzkusavoadresa.
— Kas tenai taip balado
įjv
szalta. Kailiniai sulaiko szilu- jasi ir laužo tilta ? — užstauge
ma pas žmogų, taip ir oras su vilkas.
laiko ant žemes saules' szilu— Tai asz didysis memeka,
BISCHOFT S BANKING^ HOUSE J
ma. Ant menulio oro nėra ir — atsake užkimusiu balsu
287 Broadway Kampas Reade Ulicze^ •
tu gali už savo pinigus pirkti
Kiekvienas
”
Telefonas: Worth^2822»
________ ^eiv_York^.
todėl nėra kam sulaikyti sau ožys.
Darbininkas privalo valgyti Karo Syrupo.
Kas
reikalauna
teisingo
les szilumos, ir užtat tenai szal
— Asz tave prarysiu.
Yra pilnas stųrvmo ir maisto. Turi gera skoni.
patarnavimo ir nori idant
— Na gi!—■ lysk prie ma
ta. Ant menulio žvaigždes
Jo reikalai liktu greit,
Kiekvienas szeimynoje gali valgyti Karo iki soeziai
nes,
asz
tau
akis
iszdursiu,
su

szvieczia ir galima jasias te
tlikti tegul atsiszauki in
Paklausk savo Groserniko naujos ruszies Karo
draskysiu in daleles ir Užmė
nai matyti diena.
tysiu.
pagerinto.
Jis yra tyras kaip medus ir tur
Seniausi
Vilkas puolėsi, o didysis'- me
mainu kvapa.
Temyk ant raudono antspaudoi
Kiek randasi ant svieto
Bankini
meka iszbade jam ragais likis,
knigu.
Narna
subadė, sudraskė ir iszmete
Uždėta ISlSm.
vilką.
Pagal apskaitima tūlo franPinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Ant kalno ožiai taip intuko,
cuziszko laikrasztinyko, tai
pinigus
visu krasztu iszmainome pagal kursą.
kad vos parėjo namon ir jeigu
Europa turi du miliardus kny
Pinigus priimama ant procento ir iszducdame ant pareikalavimo.
jie nesuliego, tai jie dar ir
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visa Linijų in ir isz
gu. Suvienituosia Steituosia
sziandien riebus.
Krajaus už pigiause preke.
Amerike turi vos 800 milionu.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
Rytine Europa
(Maskolija
jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
balkaniszkos
vieszpatistes,
paliudyimu Konsulio.
Turkije ir t.t.)— turi 600 mi
Atjtszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
lionu. Ant visu kitu szaliu pri
— : Del vygados Tautiecziuf laikome atydaryta :—
puola arti 250 milionu. SkaitSubatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
Užpraszome atlankiti mumis^asabiezkai ar per laiezka ir persitikrinti
lis tas vienok ne yra tikrai tei
jog pas mus visus minėtus {reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
singu, toks apskaitimas yra ga
KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKAI'TT:
pigiausei galite atlikti.
limu tik skaitant “daug-maž”.
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas r.:;:;,
Teisingesnes skaitles bus skai
aš pagelbėsiu! nes esu senas daktaras, pažįstu Ilgas ir Č’ncn Lokio vaistai p
tant skaitliais knygų knygiDABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš daug sergončių pcrleid. iu
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano
nu. Europoje; Parižiaus tautariu didelį pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas New Yorko daktaras. AŠ ( u;
kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn
iszkas knyginas talpino savije siryžęs sergančius gydyti fr mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi t ui tik geras daktaras gali •
N.Y. in SCRANTON. PA ant žemiau paduoto adreso, kurioje
galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODŽIU, LENCIUGKUU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ,
3 milijonus knygų. Londono sėkmingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačių gydynių paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:
KALClKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLERNETegul bus pagarbintas, Jėzus
Guod. Dr. IlartMalonus Dr. Har
britiszkas muzejus turi 2 mili
Kristus!
lū, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
manas!
manai:
mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAV0JIMU1 MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
Esu labai dėkin
jonus. Publiszkas knyginas
Širdingai dė kavoj u Dr. Hart*
Su džiaugsmu pr
MINIU L1TARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su
gas už geras gy
manu! už išgydytoj ligos; skaudė
siunčiu savo pavei.
Petersburge turi lį miliono.
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už
duoles, kurios man
jimo po krutinę, aunkauii kvėpa
slą ir didelį dėking
25c., 5 tuž. - $1.00, PerkupČiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS
Berlino knyginas 1 miliona.
>7 pagelbėjo nuo už
vimo, širdies ligos, nes nors kiti
mą už
”dymą m
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su
neįstengė išgydyti, o Najorko Šar
sikrečiamos ligos,
no vydu:.
’ ’os, i
Viedniaus 600 tukstanezius.
prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3
latanų Institutas tik sunkiai už
nes vos penkiolikę
bėrimo kūno,
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5 c,
Oxfordo ir Kopenhagos po
dirbtus mano pinigus viljo; bet
dienų pavartojau
kraujo, sutinimo
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš
Dr. Hartmanas, kad išgydė, tad jam ir dėkin
ir jau jaučiuosi ge
500 tukstanezius.
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės
skaudėjimo blauzdose. Dar kart
gas; tai prisiunčiu paveikslą, kad | laikraštį parai. Labai dėkin
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
Vienok tikrai kiek randasi talpyli. AMT. JUŠKELI8, t. u oox 2»
sakau, nemažai esu dėkingas t.
gas už gera daktaravimą.
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip
sveikatą. Jos. Turkoyiče, GOJShrr
DU BOI8, Pa. D. POPOVIČE, Model Farm, Paant svieto knygų, sunku žino
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties
idan P.oad Canal,
Wilmette, E.
Šiuo adresu: M. L WILKEWICH. 115 W. MARKET Str,Provider* Sq. SCRANTON. PA
schall, Philadelphia, Pa,
ti galima vienok spėti, jog
yra knygų— nemažai— bet Čia viršuj kalba žmonės, kuriems aš pagelbėjau, taip ir Tau skaitytojau galiu
P. V. OB1ECUNAS & CO.
skaitytoju pagal skaitliaus kny
[ALL NATIONS DEPOSU BANK]
padaryti kaip ir kitiems.
Cor. 12-th & Carson Sts.
Pittsburg, Pa
SERGĖKIS nuo New Yorko didžiausio humbuko ,,Instituto”, kuris garsina mirusį daktarą su rabino „jormulka ant
gu visai ne daug!

Del muso vaiku.

g
I
I

Apgarsinimas;— Vakar pamecziau portmoneliu (pugilora) katrame buvo visoki doku
mentai, tarp kitu rokunda
kriaueziui ant 40 dol. Garbus
radėjas teikeis užmokėti rokun
da, o reszta gali sau pasilaiky

ti.

galvos, kaipo gyvą daktarą ir buk gydąs ligonius. Tos židelis jau šeši motai kaip numiręs ir todėl negali sergančių gydyti.
Tą numirėlį reklamuoja, buk jis parašąs knygelę ,, Vadovą į ligą” (žinoma, ir į kišenių), tai ir neteisybė.
Ta knygelė išpe
rėta daug vėliaus po amertios ano rabino, kuri apart iš kitų, paskutinė dalis išvogta, perspaudintn iš kunigo Geručio knygos

.Sveikata”.

Kas vagia, tas ir meluoji; tai melagiams negalima tikėti 1

Kad sergi, tai aš esu daktaras^ ir vietoje kur kitur, kreipkis prie manęs, aš duosiu vaistus nuo bllo ligos Ir
pamokinimus kaip vartoti ant sveikatos* Ateik ar parašyk pas mane prigimtoj kalboj.
RAŠANT ADRESUOK MAN:

DR.'F. HARTMANN, “■“‘JSWarr.Kt
OTI8O V ALANDOS. k*,dlen nuo JI iki i po pi.t.

Nedalomi. 10 Iki 1 p. p.

Vaknrals Panodūlyj Ir PetDyčįoj nuo 7 ikt>

&ZT—-- ♦----------»•----

Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00
randasi po priežiūra Valstijos PennBylvamjos. Užrubežinis
kapitolas $40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po
4-to procentą nog szinito. Siuncziame piningus in visis dalis
svieto ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.
Musu Rankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir
Cžrubežiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats
P.V.Obiecunas organizatorius tos Bankos.
Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu
reikalus greitai, teisingai ir prideranczeL
Piningus
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiust per
liptų Co. aiba pacztini MoneyOrderi.

„____

SIUTAI IR OVERKOTAI
ANT RUDENS IR ŽIEMOS
*

Ka tik aplaikeme
daugybe nauju siutu
overkotu ir sziltu api
siredimu ant rudens
0i lr žiemos. Szitie siutai
ir overkotai yra pah
JT
siūti pagal naujausios
Ji Y )
mados per geriausius
7^Į
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.

Žinios Vietines.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

— Lietuviszka draugyste
SHENANDOAH, PA.
Blaivystes Szvento Jonoaplai— Mot. Lisauckas 48 metu
ke czarteri.
senumo, likos užmusztas Pa
— Balius Lietuviszku Atle cker No. 4 kasyklosia. Nebaez
tu nusidavė pasekmingai. Sve- nykas paliko paczia ir tris vai-

cziu pribuvo isz Mt Garmų,
f Juozas Moluszie, turintis
Shenandoah, Shamokin ir ki
grosersztori po No. 307 E. Cen
tu miestu.
ter ulyczios, mire nog uždegi
— Jonas Durko nog W. mo plaucziu, Paliko paczia ir
Pine uliczios sumusze puikei du vaikus. Mahanojui paliko
savo prisiegelia, už tai kad seseri poni Jenkartiene.
jiam nesiseke kupczista gro— Zigmantas Rinkeviczius,
sersztori. Jonukas turėjo pa- advokatas, likos surisztas maz
sirupyt kaucije, jog kita kart gu moteristes su panna Masavo piktumo ne iszverž ant riona Herbein. Svodba atsibu
savo prisiegeles.
vo Kutztowne.
— Ana diena likos suym— Jagu gubernatorius Turneris ne atszauks prova už- tas Jokūbas Herries kuris me
draudženti uždarima kareze- te 1903 nužudė Joną Damamu atejnanti utarnyka, kuria rovski 19 metu senumo. Liutai diena pripuola “Election dintojai Fred. Mack, Franas
Day” tai karezemos turės būti Gourley ir Jonas Pleis likos
uždaritos. Pagal prova tai tą pastatyti po kaucije lig provos
ją diena pagal sena papratima idant ne prasiszalintu kada
ne vale pardavinet gerimu, nes juos pareikalaus.
invikus naujai provai ne pa — Balus kuri parengė
misimo apie tai, ir ne atszauke “Shenandorio Draugijos Klu
tojo paliepimo.
bas” atsibuvo labai pasekmin
gai. Svecziu pribuvo isz visu
j" Utarnyko vakare, apie
szaliu Pennsylvanijos. Buvo
pusiau vienuoliktos valandos,
tai vienas isz puikiausiu susi
atsiskyrė su sziuom svietu Ona
rinkimu kokis lig sziolei atsi
Mockaitiene po tėvu Andrubuvo musu mieste. Moterėles
kaicziute, 82 metu senumo
tikrai buvo puikiai pasiredia
pagyvenus apie du menesius
Sale buvo puikiai padabinta
po nebasznykui savo milemo
su szimtais visokio koloro elek
vyro. Priežastis mirimo buvo
trikinia szviesa. Orkestrą gravėlyba senatve. Nebasznyke
jino tikrai lietuviszkus szokius
buvo doraus gyvenimo motere
o ir naujausius szmotelius. Sve
užaugindama dievobaimingai
ežiu radosi pilna sale, ant ku
sekanežius sūnūs ir dukteres:
riu veidu galima buvo pažinti
Juozas, Vincas, Sabastijonas,
užganadinima visame. Komite
Antanas, Szabrinckiene, Leittui priguli garbe už parengima
maniene, Matuliene, Bergerieteip puikaus pasilinksminimo.
ne ir daugybe anuku. Paliko
du brolius Lietuvoje ir dvi se New Britian, Conn.—Dar
sers Amerike: Agota Bujauc- bai slobnei eina.
— Oras maiszytas.
kiene isz Elizabeth, N. J. ir
— Lietuviu pusėtinas bure
Marij'ona Auezriene isz Indian
Territori. Senuke paėjo isz Su
valku gubernijos, MariampoChicago Hts, III.— Dar
les pavieto, Griszkabudžio pa bai visai sumažėjo, isz kitur
rapijos. Laidotuves atsibus pribuvusiam darbas
sunku
petnyczioje.
gaut.
— Parafijos reikalai pras
tai eina.
Teatras—Teatras

Teatraliszka Kuopa isz Mt.
Carmel losz puiku 5 aktu dra
ma po vardu “Blinda” arba
“Žemaicziu
Razbaininkas”.
Teatras atsibus Mahanoy City,
Pa. Utarninke 21 d. Vasario
ant Kajerio Opera Sales. Pra
sidės 8 ad. vakare.
Terp aktu bus juokai, dai
nos, muzike, akrobatai
ant
virves vaikszcziojimas.
Ateikyte visi o visi o nesigailesyte. Ateikyte ne tik isz
Mahanojaus bet ir isz visu ap
linkiniu miestu ir miesteliu.
Inžanga 75^. 50^. 35ff. ir 15^.
In Baksa 81-00
Tikietus galima ir dabar
priesz laika nusipirkti Lietuviezkoje Aptiekoje.

ANT PARDAVIMO.
Namas, sztebelis ir karve ir
du lotai lauko labai geroi vie
toj visai szale farmerio kelio
daliem daigte, 4 mylios nog
geležinkelio stotis, parsiduos
pigiai, kas norėtu pirkt tegul
atsiszauke ant adreso:
A. Walencki,
Box 171

•BALTRAMIEJAUS NAKTIS'

bet ne pasipraszyti, tad reik iszmokt,
busi laimingas.
Bet kuris ant sykio pirks prisiuneziant
Žmonių randasi daugelis be pinigus $1.65. apturės visas 3 knygos.
darbu. Darbinykiszki biurai
Siuncziant orderi, adresuoti:

North Bessemer Pa.—

Pittsburge yra prigrūsti jeszkaneziu užsiėmimo, terp tu
daugelis lietuviu. Žmonis at
keliauna isz kitu szaliu su taja
nuomone, jog czionais gerai
dirba, bet apsigauna, geriau
kad ant vietos sėdėtu ir ne pra
leidinetu nereikalingai pinygu. Ne klausykite visokiu
agentu kurie jums inkalbineja
idant važiuotumėt in czionais.
Tegul guodotini tautiecziai
danesza kur geriau darbai ejna o tuom palengvintu mums
surasti kokius užsiėmimus.

Wilkes-Barre Pa.— Au

J.NaujokasBrt°kiyndN.V

Ant pardavimo.

Geras mėsinis biznis. Se
nas Ceikiu ir groser sztoras.
Puikus popierių ir knygn szto
ras. Gerai užmokama duonkep
tuve. Teipgi daugybe namu ir
lotu ant pardavimo už neperbrangia preke.
(ąjtu J
Wm. Shugg.
246 E. Broad st. Tamaqua Pa.

Namai ant keturiu fan iliju
ant viso loto po no. 604 606
West Center uly: žios. Dasižinokyte ant adreso:
(f J')
Thomas Haughney
12 E- M.ah. St.
Mahanoy City, Pa.

Didelis Balius.

Puikus salonas po ‘ no. 338
W. Centre ulyczios. Gera vieta
del Lietuvio. Parsiduos neperbrangiai ba locnin kas serga ir
nori apleisti miestą. Dasižinokyte pas,
(f l o;)
Joe.jSvit
338 W. Centre St.
Maharioj City Pa.

H

Kožnam mieste Lietuviszku
agentu del gavimo orderiu ant
moterių apredimu, teip-gi sztor
ninku ir pedloriu kurie norėtu
imti orderius ant moterių ap
redimu. Musu fabrike galima
gauti kanopigiause. Del agen
tu pristatome sempelius ir ki
tus reikalingus daigtus. Raszykite Lietuviszkai ant adreso:
J. F. Richard (to 26.)
140 Maple St. Holyoke, Mass.

Asz Mare Szvilpiene pajieszkau
savo vyro kuris nog manes pabėgo
povalei eina.
12 d. Sausio, palikdamas mane dide
— Oras labai gražus.
lėm vargo ir rupestije. Jaigu kas ži
— Mergelem Baltruviene no apie ji ir kur jis randasi tegul
labai reikalinga.
maloningai duoda žinia ant adreso:
(to 15).
Steubensville, Ohio.
Mrs. Mary Szvilpa,
— Darbai gerai eina, už- Box 434
Duryea, Pa

Teatras! Teatras!

Nemokėk dykai 810.00,

M. Varzinskas

8 Waverley Pl.
N. Adams, Mase.

Mrs. Wm. ?ow 11 nog 326 E. Ma
han y S«. Mxhhooy City, P*, ranto
\-g>*liu
Htnakyti
r-komenduoti
D iana p’gulkaa del mk-tu del t<
kad j e mane l-zj{)d-». SKaudejimHi
p c iuof»* b-mei n ane virpino ir I >•
kais njinl\d**HU k*d k»yž u* m n<
.U8Z K. b ^<1 Į.h-il-nkd vau skaud-

Moterių Kotu ir Siutu.
Pardavimas pigus tik per szita menesi,
Vyru 50c. Marszkinei 29c.
Vyru audeklinei Kalnietei 5c.
Vyru juodi Overkotai S5.
Vyru nauji Siutai
$10.
Vaiku Siutai po puse prekes.
l—) I I NJ

&&&
MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA...
23 Akmenų Railroad Laikrodis

1’atentiK'taN •es'iilaiorib
iižm karnas isz vii>zaii8.
I muter u ar . yru, H k
gvarantuot a- ant 20
metu
siusem hz i ta
k laikrodi visims1 .0.1)
įs už $5.7 5 irexpre-o
H le'-za- iszHgzain navij inui jei nebus toks,
’ ako i., Nemokėkite
nei centą.
ATMINKIT,
kitur u/i. uKeMie už toki laikrodi m $35
Su koznu I aikrodi duodam i^nciugeli
3
r

Excelsior Watch Co.

UOI tentral Bank Blda.

N usipirkite sau
Buteliu

keletą

NORnEVICZIAUS

NO. 6.

'
pr ežii ih
IvanijoH Valstijos Bankinio,
- , Min »
Perfciuiper Valst ja du kartu anų
eio. PeunsyIvanijob Val-tija mn audėja piningus'
Banke
‘
Pinigu* skol name ant pirmo tm-rgiczto
Pn centą mokame ant sudėtu pinigu
Turime kbrkiie katrie kalba Lietuviszkai,
eukiszkai, Slevnkiszkai. Ru-iszkai, Vokiszkai ir
Anuelskai
,
(tanko turtai iszneszaant7< 'Otukstacziu doleriu vertes.
Tegul tavo pin gai tau uždirba dauginus, mtsiiokain 2 procentą už tavo p nigus sudėtus musu banke

. BYNKIEWKZ.
ANT. DAN18AVICZ

Diodsri sup
leidėjai nešit

Ūžto iszlei
man. Vėlinai

lankti auk-in
Terppavei

muso milemc

MICHAEL GAVULA.

JOHN HORNSBY.

CHA8. F. KAIER

THOS. F. FLANAGAN.

JOHN J. MEYER

W J. MILE8.

CHAS L ADAM

LEON ECKERT.

(.'HAS. BURCHILL

Konia kas

DANIEL F. GUINAN.

girsti apie su

itejvio adga
Tokia auguti

Plono Modelio 21 Akmeniu
Soli Auksinis Ziegoreli: jnįgį Jo

vargina takes

,

Jf vBft

Dr. Koler, Lietuvis Gyditojas

ištinu del

SgMgĮggfo

įlinkima:

.u. žiede.
<Uicugu, 111.

. 1 RAbh a I L'n AS
P1BMV11MS LIETI V1AZKAS

GRABORIUS^

-TV

Yra tai vienatinis gyditojas’Pittsburge, diplomavotai
y
Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo^
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes litras nepaisant iaz
Kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimui
Pr Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gyuimaa
Užsisenenjus’as Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczii
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim*
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu.
Reikale raszykite ant adreso

DR. KOLER
Adinofl nog 9 iki 5 vakare.

A. APONIKAS
103 AV.Cent re St. Mahanoy City.
Puikiai ir pi iai padirbu Fotograpijus
Isz mažu
pagal nauji įsia mada.
Fotograpiju padariau dydelius ir
puikiai indedu i) freimas.
Teipgi indedu
Fotograpijas in

Špilkas ir
Kompasus.

B. RAGAZINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis
B. Ragažinskas pargabeno visokiu
gerimu, Amerikoniszku ir Importitu.
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t.
Teipgi skambanczio Alaus ir Porterio.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
pristatyta in namus.

Jauna. 20 u

Įsa Bagracl
Eks sugražinta
!&• in teryi
jai užgimusiu

amo kudyl
Bagroekiute

tMti czionais •

eiionain jau ui

Nedeloj nog 9 iki 4 popiet.

Tuos kart 1

UNION NATIONAL BANKAS

S2O VV. Ontpr Nt. W ahnnoy Cit)
Potografistas

Sitai rela ska

oą ne senei.

Pittsburg, Pa.

638 Penn Ave.,

Laidoja kunun nnmirusiu. Pasamdo
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo.
Krausto daigtus ir Lt. Viską atlieka
ka noperiause ir puikiau«e. Su virst
minėtais reikalais kreipkities pas iin o
busite visame užganėdintais.

Lletuvlszkas

redaktorių

turniuku’' i

D. M. GRAMAM

408 West Mahanoy Are.

Naujas

turinti 201

lipureiksli

eone leidėja

DIREKTOREI SZITO BANKO YRA:-----

S. Norkewicz
$3.115 pirkę ezita puiku ph.no
m dello auierikoniezka lez vi
rzlai e u/.euKoma ir užstatui >
Vyriu ar Moterių Ziegoiel
(.VAKAM1TAS 25 Jlr.li
Uždaromi ar atidarytas.
Per.iurėk ant expres ofL THff
jaigu Įmuks užmokėk $3 95 le.
i ugelis dykai Vienur ziegoreh.
djknl jaigu pirkai 0 uz $2.1 7u
g’i ulei not $3.05 su gromata gau-t
Kaudulph Bateli Co
Depl. 3.

jim nonų

liuku" h

T.Boahffi

Geriausia Arielka Visam
M ietie. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir vi-okiu
NORKEWIC1
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
prieit laika, duokite «av<
orderi o bus jums pristatyt**

Prekes Laivakorczlu (Szlpkorczlu):
In Roterdama.
In Liepoja.
$31.00 —
— III. Kliasos — $38.00
$33.00 —
— III. Pagerinta — $40.00
$43.''O —
— II. Kliasa B -— $50.00
— II. Kliasa A •— $60.00
$50.00 —
...Isz Liepojaus
aepojaus in New Yorka...
I. Kliasa
$62.50
H. Kliasa
$57.50
III. Kliasa
$43.50
Apart visko keliaunlinkai (emigrantai)
x
111. Kliasos moka $4.00 taksu paskirtu
Amerikos valdžios.

fA

ka soMauu

Parduodu:visokius Reimus
Špilkos, Kompasus ir t. t.
Esmių pabaigęs mokslą didžiausiose
Fotograpiju Studijuose.
Amerikos ir LiepojausĮRusijos], Su virsz-minėtais reikalais krepkites
pas mane o busiteuž ganedini visame
(Russian American Mail Steamers)
Ruski Pacztavi Laivai iszeina:
ESTORIA 11,
K LRS K 25,
BIRMA
11,
Kovo
L1TUANIA
Tieeog In Libava, apleidžiant Rotterdama.

Mahanoy City, Shenandoah
nt. Carinei, Landsford.

i I IX. I /X IX. I
I >1

i

R®iS

MAHANOY CITY,
CAPITOL STOCK 5136,000.

PA.

SURPLUS ir PROFITS

attiko ir tareji

ropute. Na s
$300,000

pagimdė

Suv. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentą
pridedarn prie tavo piningu firma diena Sausio ir Liepos
nienesuose, ne| aisant ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes nonm kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka,
nepaisant ar mažas ar dydelis.
VYRSZININKAI:
BANKO ADYNOSt
Harrison Ball Prezidentas
9 ryte lyg 3 popiet
Subatomis
F J. Noonan Vice-Prezidentas.
ta W. Barnes Kasijertus.
9 ryte lyg 12 ad.

kr

jog negalėjo t

laikimo ir kol
do. Kas tekis
rijai api Hudu

groekintes. Pi

terp 90 ir Ha!:

ne rargsze su
glaudes narna
po bunante su

suomenes ir n
grąžyt adgalio

Vargsze kai

saro atejte, pa

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS.
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Rudeninu Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. L’žpraszome vitus atsilankyti
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu
Mados Ceikiu, Šzilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andarokuį ■
Jekiu, 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 pigiaus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

(Tikn

I

Pas mus dirba Lietuvaites.

Wtt I —■^Sw.p.

prieszais sugn
ma su aszarou
sionskyte mat
mane ir kadi,

smertis”.

Tikymes, ji

apie uelaimii
stengsis idant

Audrins
buk pacziule

nelaimingos.

-:AUENTAS:-

Szipkorcziu ir siuntinio Piningu
Apsigarsintoju. Jeigu apser
B. RAGAŽINSKAS
-;ln Visas Dalis Svieto:f
A. E. Johnson & Co.
gate liga, tai eikite pas savo
601 W. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.
Gen. Pass. Agent, 27 Broadway
54-56
N.
Main
St.,
miesto daktara.
Parduoda Szipkortes isz Bremo, Antverpo.^
Mahanoy City.
New York, N. Y.
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
Hamburgo ir Liverpool tiesOg in Philadelphia.
Piningus siuneziu grietai ir pigei ° priekiam
nūs ant kojų, tai gausi po 50
esmu po kaucije irne turite abejoti mano teisin
gyduole. Jaigu nepagelbetu Dr.O'Malley iszaiszkina priežastį pasėkiu ingo gydmo gumo. Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
Sticzedinsime Jumis Piningi
ISZS1VERZIMAS
no ko plaukai slenka ir plin
Geriausias Ryžius po 6c. svaras.
ka, pleiskanų atsiradymas ir Vcrikosele arba netikrasis Iszsiveržitnas
19c. ”
Gera Arbata
nupuczkave veidai. TukstanPuczkai
ir
visokios
Odos
Ligos.
20c. ”
30c. Kava
czei dekavoja už dyka rodą." . I
3 bleszines 12c. Konu 25c.
Be jokios Operacijos, Skaudėjimo ar
Baszyk tuojaus ant adreso:
3 ” Tametes
apleidimo
savo
kasdieninio
darbo.
Gratis Specialists
3 ” Žirniu
G. A. Fritzinger (policmonas] WilkesPRIEŽASTIS ISZGIDIMO.
Box 100 Sta. W.Williamsburg
Barre Pa. iszgydytas nuo sunkaus i^zsiver3 ” Szebelboniu 25c.
L DEL TO — Kad jojo neskaudanti žimo 5 metai atgalios, nuo tada neneszioja
Brooklyn, N. Y.
•25c.
3 ” Kropeliu
ir etoda likos naudota per jin suvirstam jokiu diržu.
25 metus, o josios naudingumas likos
1 baksas Krekiu

Didelis teatras po vardu Al
kani žmonis; keturiu aktu dra
ma kuria perstatis A. Suzuczio teatraliszka draugyste isz
Minersville, Pa. 23 Vasario
1911 mete ant New O’Hara
Theatre sales Shenandoah, Pa.
prasidės 8 vai. vakaris.
So. Norwall, Conn. —Dar Inžanga.
bai slobnei eina, isz kitur pri
LyETUViszAS Fotografistas
buvusiam darbas sunku gaut. 25-35-50 ir 75^ Užpraszo vi
sus isz visur.
— Oras maiszytas.
Cit}
— Lietuviu mažas būrelis
Uždyka per 50 dienu. 205 E,, Center St.. Mahanoy
Raikei ir pige1
apie 6 familijos, ir apie tuzi
nutraukė
viso
Drukuojama maszinele kas
nas pavieniu. Moterėlėm Bal
• £x
ke* fotografiia'
norite
gaut
dovanai
81-00
ver

"l-A Padaro dideles
truviene labai reikalinga.
fotografijas iw
tes drukuojama maszinele del
w '3*52 mažių ir mdeds
gromatu raszymo tai prisiuskit
Grand Rapids, Iowa.
foto^rafi— Darbai gerai eina, isz ki savo pilna adresa ir už 2 cen
' ■
jas in špilka?,
tur pribuvusiam darbas sunku tu marke o aplai kyšite visa in kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja postkarczitis. Parduoda vi sokes reimas ir L L
formacija. Adresavokyt.
gaut.
Lietuvei su virsz-minetais reikalais neturi
Jos. Russell
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
— Oras gražus.

— Lietuviu didelis būrelis
Puritan, Pa. iaz tu visokiu atsiranda.

Ant Pardavimo

gustas Marszalka parejas na
mon gerai užsitraukęs, susiba
rė su szeimyna ir nusidavė ant
atsilsio daugiau jau neatsikelias nes rado jin negyva.
— Luzernes Bravoros prie
kuriuo prigulėjo daugybe Lie
A. J. Keydoszius
tuviu, Lenku ir Slavoku ana
-AGENTASdiena eubankrutino.
202 Troy St. Bayton, O
— Ne senei atsilamce in
czionaitine aplinkine kokis taapgavikas agentėlis kuris rini
ko užkalbinimus ant valgomu
Balius—Balius!
tavoru paymdamas sziek tiek
Lietuviszka parapija isz
Parduoda Szipkortes ant visiu
rank ptnygiu Bet gaspadine- Coal Dale, Pa. iszkele dideli
les likos tuom prigautos ir da bailu kokio da niekad nebuvo Geriausiu Linijų in ir isz Lietuvos
ir kitu daliu Svieto.
bar gailesi už savo lengvatikis Atsibus 25 d. Vasario antToiSiunczia Piningus in visas dalis
te. Jago in kur toksai apgavi lers Defense sales. Muzikantai greitai, teisingai ir pigiau negu kit
kas pribus tai iszvykite szluo- į bus isz Karaliaucziaus rež net Agentai.
Mano agentūra yra po
toms.
žeme drebes. Pribukite visi č priežiūra Ohijos Valstijos.
Teipgi užlaikau puiku Saluna kur
visi ne tik isz Coal Dale nes ir
Wheeling W.Va.— Dar isz visu aplinkiniu miestu o kiekvienas atras svetinga priėmimą.
bai truputi pasigerino, pribu
turėsi linksma laika. Inžangs
vusiems ne sunku aplaikyt dar 50^.
(to 15).
ba. Lietuviu randasi keuturos
Kataliogas Dykai
Urra visi aut Baliaus. "
szeimynos o pavieniu deszimts
..Visokiu..
Parengė dideli balių dr. szv.
bet visi gyvena broliszkai ir su
Muzikaliszku
tikime. Kaip ant ne kuriu mo Jurgio K. isz Thompsonville,
Instrumentu,
ypatingai:
terėliu tai prisiduotu Baltru Conn. 25 d. Vasario (Feb.)
Puikiu
1911 m. ant Franklin sales,
viene.
— Lietuvei priguli in Len Pleasant st. balius prasidės 7
•; Armonikų
ku parapije, kuriuoje vieszpa- vai. vakare ir trauksis lig vė
Drukavojlmui Gromatas Maszineliu
tauje dydelis nesutikimas o tai lybai nakezei.
Lietuviszku Knygų
Inžanga 25 centai.
iszpriežasties atėmimo kasos
ir kitokiu Daiktu.
Užpraszo visus lietuvius iri
nog kunygo, kuris dabar ne
l’risiusk savo adresą ir 2c.
paežio ženklą, o kataiioga gausite
laiko ne miszparu ne nepaveli- lietuvaites konoskaitlingiaus a dovanai. Adresas:
na grayt ant vargonų paklo atsilankyt ant to puikaus pa-’
M. J. Damijonaitis
jiam ne sugražins kasos.
silinksminimo, smagei valan- ( 812 33-rd. St., Deptž.ClilcažO, l’ll.
dele laiko praleist, muzika!
griesz puikius
lietuviszkus
szokius.
RUSISZKAI-AMERIKONISZKA LINIJA
Užpraszom visus Komitetas. Vienatine be persedimo tari

Reikalu ujanic.

Jnigu M^h-noj
gyventi jiai p’
g
do kad g* 1 d3h ipz-igydint
♦. t
-kHud'jmi f eevo'
inkf’o
gy.enic
Skabykite i ad MahbD* j«

Uždaromi lulc.zt -i, puikia inzmnr
ginta vleiėzkal auk-o Iszdlrbt i
n^g ylr-zi us u2bu komas ir uz
7arr.erlkoni-7.kii akme
tai- Grarantltan 20m. Su l»ncu
ĮjSZ^SiStTgBSlf 4*1 i u del vyri > rni<it-r--s J altu
,’amatynlte tai pirkaite. Sniaim-IKvSNfy'žfiF Per •‘xpre-u c. > d. jaiatu patiks "Z
rizŽF o kek $3 95 Du
gvarancij*
™
t 2Unieto. Raižykite ar n rito < ei
vyriu., m i re1 ar v iknl 1 z.ie r-li dyoii. j’fgu
dirkeited už 23.70. M.C Firb»r.G18 225 Dearborn. C ilc go

Ant Pardavimo.

Parengė dideli balių L. S.
S. A. 117 kuopa, (E. Pitts
burg, Pa.) 21 diena Vasario
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 85.00 vertes keiksas
(Tartas.) Inžanga vyrams 2.5
centai.
Užpraszom visus lietuvius
ir lietuvaites ant to puixaus
pasilinksminimo:
Komitetas

Neyra abejones

Didelis Balius!

Kuri iszkele draugystes Szv.
Jurg'o Kareiviu isz Girard
ville, Pa. kuris atsibus Utarninke 21 Vasario ant LTnion
sales, ant kampo 2-tros ir Og
den ulycziu. Orkestrą isz Pa
Darbai
Virden,
ryžiaus grajins lietuviszkus
prastai eina
szokius. Draugyste užpraszo
— Lietuviu yra didelis b
visus pribūti ne tik isz Girardrelis, ale nevisi sutikime gyv Preke 75c.
villęs bet ir isz aplinkiniu
In audeklo drūtais apdarnis $1
na.
miestu. Inžanga tiktai 25^.
Garsioji
kita
knyga
“
Raistas
”
$1.
— Baltruviene labai reik: Gramatikas iszmokti angliszkai 25c
(to 15).
linga del nekuriu moterėli
Be Ąngliszkos kalbos Amerike,
ne tik geresni darba negali gauti, SE“^Szltas Pulkus Zlegorelis $3.9ą
ba per daug aluti sriauba.

vusiam darbas nesunku gaut.
— Oras maiszytas.
— Lietuviu didelis būrelis
isz tu visokiu atsiranda.

Brooklyn, N. Y.— Darbai

darbei geri, isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.
— Lietuviu yra apie 18 familiju bet nevisi sutikime gy
vena, vaikynai nuliude vaikszczioja isz priežasties stokas
merginu, jagu isz kitur pribū
tu pora merginu tai gautu po
gražu ir dora vaikyna.

Yra tai romanas, tikrosios meiles,
praneuzu svarbus tikejimiszki ginozai.
Labai indomios karalių, vyskupas,
ir kunigu paslaptybes.
Jszskerdimas krikszczoniu tik viena
nakeze 60 tukstanoziu. Paryžiuje ir
dvieju mirsztanoziu kalba—bedievo
ir kataliko ir kaip brolis, broli del
karaliaus užmusze.
“Baltramiejaus Naktis” didele
knygn, labai žingeidi ir reikalinga
kiekvienam perskaityti.

ir pažinstama Varžinska kuris padaro vis
ka kanogeriause o ir busite užganėdinti
visame.
Lietuvei pas Lietuvi,

Thorn. R. Williams, anglekasis isz Hyde
prisavinhis per teip vadinamus “Specialiu
Paik Pa, iszgyditas nuo iszsiveržimo, 5
tos Rupturos, kurie jaja ir naudoja.
metai kaip diržą ne neszioja.
2. DEL TO —Kad suvirszum in 12,000
William II. Adams, fajermonas, Sheldon
iszgiJe ligoniu,o nekurie pribuvo isz tolimu
szaliu gydytis, o kuris jis vienas pasekmin z\lex Works, Wilkes Barre, iszgydytas nuo
iszsiveržimo, kurin turėjo per 15 metu.
gai tik gydo.

R. D Greenwait, maszinistas prie Pros
3. DEL TO — Juog kožna savo žodi
gali pinigiszkai ir profesijonaliszkai užtik pect bnkerio, Brcslan Pa du vaiku 3 ir 9
rint, kuri duoda ligoniui, o būdamas terp metu senumo, iszgydyti nuo iszsiveržimo, o
ju 25 metu yia gana paliudinaneziu.
diržo neneszioja 2 metu.
Su Tokiais paliudyn>ais driko turėtum da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr
O’Malley, kuris tave LEhZll'RES l’^DYKA ir pašalys, kas tau kenkia, ir geriausia
rodą kaip gali pasveikti. Geriau pasinaudok isz Ž5 metines praktikos irnebusi pavojuje.

T)‘ _1
Geresnis už Taukus—Mažiaus kasztuoja
IJImvUIČu mažiaus reike naudoti.
3 svarai 45c.

5 svarai 75c,

Butterine—Sviestas
1 svaras 25c,

5 svarai 81.15.

Pasikalbėjimas “ Ypatiszkai ar per Paczta.
Atsiusk adresa ir marke už 2c. o prisiunsim knygute su abrozeleis apieiszsiveržima
užpcczetytame koperte.

Dr. Alex. O’Malley
158 Washington Street

Wilkes-Barre Penna.

Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai luaikalbama ir susinuzMna.

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

LWiilj
nlel^etua<l

