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Ne vienas klausė, kokis ran
das butu geriauses? No senu
laiku žmonis sau laužo galvas,
kokis randas gali būti geriau
sias. Ant to ne sunkus atsako
mas:
Kada kardas surūdija, o no
ragai ir paliezios žiba, kaip
zerkolas.
Kada kalėjimai bus tuszti, o
kietis pilnos.
Kada triapai in bažnyczia
bus numindžioti, o in suda žolemi apaugs.
Kada daktarai pas ligonius
pekszti vaikszczios, o'laikrasztininkai važines,— tada bus
geriauses randas.
Teip kalba ir kiniecziai.
Ir da reiketu pridėti,— ka
da visi bravorai gala gaus.

Jago da toliaus teip bus, tai
neužilgio bulves pardavinės
aptiekosia.
Tebyriam laike
buszelis bulviu parsiduoda
kaip kur po $3,00 o tameiezei
po $7 buszelis. Ka vargszai
valgys žiemos laike jago bul
ves teip brangsta.
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ISZ AMERIKOS
Kas turi per ilga liežuvi,
gali jin parduoti.
Kansas City, Mo.— “Noriu
pirkti szmoteli liežuvio už kuri gerai užmokės. Kas-gi geistu parduoti szmoteli jagu turi
per ilga, tegul atsiszauke pas
Longa, Independence, Mo.”—
Tokis apgarsinimas radosi vieuam isz ezionaitiniu laikraszeziu. Septiniolekos metu jiuju
duktė Inez, važiuodama automobilum pasižeido iszpuldama
isz autoniobilaus kada tas trenke in stulpą ir atkando sau
gala liežuvio, o kurio negalėjo
surast. Daktarai nutarė, idant
merginai apsaugot kalba, turi
prisiut szmoteli žmogiszko liežuvio, o gales vela kalbėt. Tevai merginos yra gana turtingi
ir užmokės gerai tam, kuris
duos atpjaut szmoteli savo lie
žuvio.

Kvailas szposas.

Bausme Dievo.

Norris City, 1’11.— Kvailas
szposas buvo priežaste mirties
Petro Kuhn. Szitai kas tokis
iinkale in stogą vini ir permete
per
jin tuszczia bleszine pririsz
]
ta
i prie ilgo szuiuro isztrinto
sakais.
i
Kada Kuhn’as nuėjo gult,
juokdaris
norėdamas iszgazdyt
;
žideli,
pradėjo traukt už galo
i
virvutes.
Kuhnas iszgirdo ste
’
bėtinus atbalsius, rodos kas
pradėjo vaitot ir žvengset reitežeis! Žinoma, kad neiszgastis
i gal židelis butu supratęs
kad
tai atbalsei bleszines ir
1
griežimas
iszsmaluotos virvutes
j
traukiant
už kito jios gala,
t
kada
trinesi in vini, arba butu
1
]pasikėlęs ir iszejas pažiūrėt kas
yra,
bet jiojo ižgastis neturėjo
;
rubežiaus
ir ant rytojaus rado
i
sustingusi
lavona gulinti lovo
i
;
je.

New York.— Rev. James
A. O’Connor, pastoris per 32
metus protestoniszkoi kopliczioi priąWest 57 uliezios, li
kosi nesenei pažeistas per stritkari ir nog pažeidimu mirė.
Svarbiaifįiu jiojo mokslu, bu
vo paniekinimas katalikiszku
kuningu ant visokiu susirinki
mu. Paniekino katalikiszka ti
kėjimą, ypatingai ant mesoniszku susiritikimu. Tame mierije
iszdavinejo raszteli po vardu
“Atsivertęs Katalikas”. Mete
1897 jojo vienatinis sūnūs mi
re staiga, mirezia graindamas
in footb 41. Matyt, jog tame
yra bausme Dievo už nusidėji
mus pa .orelio.

Bado inaisza sidabro.

Isz Eosijos, Lietuvos
ii Lenkijos.

MAHANOY CITY, PA.

ISZ VISUJZALIU.
Nepaprastas daktaras.
Argentina, Pietinis Amerikas.— Kėlės dienas adgalos
mirė czionais daktaras, kuris
gyveno pagal Raszta Szventa:
“nesirupinkyte apie ateinanežia diena.” Pravarde jiojo
Ramon Madariaga, kuris niekad ne eme nieko už gydimą
ligoniu o nuolatos ejdavo ten
kur jin reikalavo.
Tasai daktaras turėjo visko
ko tik panorėjo del gyvenimo
nes gyventojai jiam davinėjo
dykai, drapanas ir valgi ir t.tTurtingi gyventojai priversti
nai jin privertinejo idant »ymtu piningus,— Tokiu žmonių
mažai, labai randasi ant svie
to.

Nelaiminga motina.
Iszpaniszki laikraszczei ap
garsino. Viena nelaiminga ir
naszle užgauta liūdnais atsiti
kimais mieste Kadykse mėtėsi
in mares tomis dienomis ant
pražuvimo. Toji žmonele turė
jo 4 sūnus ir visi 4 pražuvo
karese Iszpanijos su Amerika.
Tris pirmiejei pražuvo laike
bėgimo admirolo Cervery, ket
virtas pražuvo musztineje po
Santiago. Nabagėlė
biedna
naszle atidavus jaunus kaip
žiedus sūnūs savo ant pražū
ties nelaiminguose musziuose,
inpuoli in dide rūpesti sujung
ta su skausminga gailesezia,
papuoli in pamaiszima proto,
ir nuėjus in mares puolėsi pasiskanditi.
Patemije žmonis nabagėlė
ižgelbejo. Nog pražuvimo sunu radosi vargszu priglauddje.
Neiszpasakitinai liūdni toki
žmonijoje atsitikimai, kad už
galunu norus turi pražūti tika
pražidejas jaunimas viltis tė
vu ir žiedas tautos.
Kada praslinks pasiute vai
nos.... ir gožimas ne kalto
kraujo.

Ubagėlis su katarinka ir
Asz, kaipo Mylentis tautiszvalcziuszka.
kus užmanimus:— Meldžiu
Poznaniuje miestelije Tezev
'buvo ubagas Jokūbas M., ant
kurio
užlaikimo miestas iezsi'
kasztavo 1,500 markiu, bet
žmogeliui
užėjo mislis su klau
‘
simu;
ar-gi dar neužsidirbsiu
1
pats
ant duoneles ir kaip? ugi
1
pirksiu
katarinka, ir grajidams
1
valcus duona pelnisiu bet pi
ningu ne turiu....
Tame tarpe radosi kaipo ticzioms
italijonas su pardavimu
'
katarinkos, bet ne kitaip kaip
iszvirsz reikia užmokėti, biedniokelis norėdamas piningu nu
sidavi pas miesto policije perstatidamas savo norą pelniti
pats duona su katarinka, bet
dar yra pirkinis, o piningu ne
turi, meldi pagelbos: Policijos
administracije iszklause malda
vima biedniokelio ant kurio
vargu jau iezejo 1,500 markiu
norint atsikratinti nupirko
jiam katarinka, ir dar su taja
lankidams miestus ir kaimus
isz tikro užsidirbo sau duona.
Administracije matidama kad
ubagelo mierei buvo geri padovanojo katarinka ant locnasties.

szirdingai visu tautiecziu!—
atsilankytu 4 d. Rugsėjo 1911
m. m Gedemino svetaine,
idant galėtumėm didesniu
skaitliu musu lietuviu, papuoszti ta apvaikszcziojimo ir
pasidalintie džiaugsmu isz bū
rio. Tautiecziu, suvažiavusiu
isz daug szaliu. K. Minialga.

Manchester, N.H. f 9 d.
szio menesio patiko baisi ne
laime ant geležinkelio baisei
sutrynė. Aleksandra Stanga
einanti in darba Aleksandra
apie 33 m. senumo antra karta
jau amerike nabasznykas pa
liko dideleme nuliudime du
brolius Californijoj o czionai
pusbroli ir pusesere nabaszny
kas prigulėjo prie lietuviu
draugystes, ir likosi palaidotas
su bažnytinėm apeigom. Lai
buna jam lengva szioi svetima
žemele.

" Njirsi motina.
San Francisco, Cal.-— Edii William Penn, Pa.—Dir
Yiszta su beždžionkos wardas Sellack, turintis užsiė Novgorod — Nepaprastas
motiniszkos
bant kasiklosia, 7 darbinin
snukiu.
i
mimą ant stoties Southern Pa atsiženklinimas
kaimuote isz
kai likos užgriauti— 3 dirbo
geležkelio, kada pradėjo meiles
New York.— Mathew G. cific
i
ant gengves o 4 ant virszaus.
Elliot, gyvenantis ant Mount jgriauti sena nameli, kuri pir kaimo Byila-Gura, ne toli ežio
Daugumas yra tosios nuo
Netikėtinai truko žeme po upeVernon Ave., yra locnininku ko
' už 25 dolerius idant sunau nais Sįmarskoje gubernijoi
mones, jog katras užsiraszo
lu o in dvi minutas vanduo už
gyvos visztos, kuri turi bež- <doti ant malku kurinimui, ra Sugrįfiripjo su savo vyru ir
“Saule” tai turi ir “Linksma
liejo visa gengve: vanduo nu
džionkos snuki. Viszta yra ne- do
i kamine tojo namelio mai- ' ti%jefti v»iku isz veseilos se
Valanda” užsiraszyt? O, ne!
ISZ LIETUVISZKU mėtė karus nog sztangu ir iezpaprasto dydžio o in vieta sna- isza sidabriniu piningu, kuria sers. V’. lĮis užsigeriąs paklido
“Saule” yra suvis atskyrius
verte timberius. Tris darbinin
KAIMELI!.
po tuii keturis dantukus snu- me
i buvo penki szimtai doleriu. isz kelo ti norėdamas pagirdyt
laikrasztis ir nieko prie “L.
kai spėjo iszbegti sykiu su van
kije ir liežuveli o prie tam ant Policija n tas mirszta nog arklus invažiavo in upe KruV.” ne priguli, “Saule” kaszPhiladelphia, Pa.— Pui deniu o 4 buvo pavojingam
pica. Neįnodamas gerai aplin
abieju szaliu snukuczio auga
pažeidimu.
tuoje $2,50 ant meto, o “L.
kus Lietuviu Užmanimas, Phi padėjime. Adomas Milukas li
kines, pataikė ant gilumos.
plaukai. Elliotui davinėjo perGlen Lyon, Pa.— Palicijan. Akimirk-Įnije arklei, vežimas
V.” $1.25 ir galite užsiraszyti
ladelphijoje, Richmondo api- kosi isztrauktas tuo paežiu lai
statykai gana augszta suma pi- (
tas Ludvikas Drasockis mirsz- ir vaiki-' nuėjo ant dugno.
ar viena ar kita. Tiktai kas
gardoje 1907 metuose, susi ku kada kiti gialbejosi, o Juo
ningu, nes tasai ne nori atsis- (
ta ligonbuteje nog pažeidimu Tėvas rūpinosi pats iszsigialturi užsiraszes “Saule” ir yra
bendravęs, būrelis, darbszcziu zą Pajauji atkasė in ketures
kirt su savo nepaprasta bežaplaikytu isz ranku kokio tai bet ir netrukus priplaukė prie
pilnai užsimokejas, tai jagu
Lietuviu,
— pastate narna, mil- valandas. Abudu nugabeno in
džion-viszta.
Niczako. Drasockis nuėjo in kraszto motina-gi užmirszdageidže “Linksma Valanda”
žiniszko didumo, ant gatvių: ligonbuti.— Dieve saugok nog
aplaikyt, tada gaus taji puiku Kokis givenimas tokia namus Niczako su “varantu’ ma apie save, pradėjo gialbet
N. E. Allegheny avė ir Til panasziu nelaimiu kitus anglemirtis. ,
aresztavoti koki ten prasižen vaikus. Nematidama jiuju ant
raszteli už 50 centu arba už
ton. Tame name yra gana di kasius.
Halbrook, Pa.— Dionizas gėli,
.
tris dolerius aplaikis abudu.
nes tasai ant jio užklupo virszaus vandenio panen ir
dele Muzikaliszka svetaine,
Krauza, pagriebęs kur ten Illi- ■ir baisei pažeido. Po tam NiKliubas, kambarys del atliki
Du Bois, Pa.— 30 d. July
tuojaus isztrauke ir isznesze in
,
Po teisybei, tai kietosia an- nojui svetimo vyro paczia, mo- czakas
prasiszalino in kalnus, kraszta. Tokiu budu ižgialbemo pasėdžiu ir didelis kam jaunumene turėjo labai puiku
glekasiklosia jokis žmogus tina nog trejeto vaiku ir da bet kazokai jin suėmė.
barys knyginui, patalpinan- pasivažinejima netoli nog Ranž
jo visa trejetą bet iszkelus pas
darbininkas tebyriame laike kelis szimtus doleriu atpiszke- Pririszo mergina prie lo kutini ant kraszto, teip neteko
czio savije sulig 250 ypatų.
villes, labai puikei apsiėjo jog
ne gali jokiu budu prasigy jo in czionais, kur uždėjo ma
vos ir degino jiosios
Tas muzikaliszkas namas ne parvažiuojant Du Bojieczei
pajėgu, jog ne galėjo iszsigaut
venti ir ant vietos ižsedeti. ža kromeli, nes kada vyras dakojas.
priklauso ne prie kokiu parti lauke su muzike szie važevo
ant kraszto stataus ir nebagele
Anglesia kietosia darbas, tai sižinojo, buk jiojo pati czio
Pittsburg, Pa.— James Lux nuskendo.
jų nes jis yra visuomeniszkas, M. P. Batulevicz A. DovidaiNelaimėjo
atskalūnas.
liginai kaip rudens laikia gri- nais, atkeliavo pasiymt paczia, italijoniszkas sziauczius, likos
Priesz 5 metus pamėtė klosz jiame gale dalivautie, žmones, cziute, B. Batulevicz, A. Rebavimas,— prirenki gribu, bet su niekuom sugrižo, o toji tomis dienomis aresztavotu už
Szventvagysta.
klaicziute, P. Lukszis, S. Retori
zokoninkas Jėzuitu kun. visokios, dvasios inkvepimo.
iszverdi ir suvalgai.— Tas paleistuvinga pora gyveno to- priverstina laikima prieszais
Minskas.— Po atydarimui grafas Haensbroech, paeinantis
Minėtoje “Gedemino” Sve klaicziute,
A. Gudulaukas
pats kasiklosia, uždirba žmo liaus. Praejta subata Krauza josios norą, mergina Ethel katedraliszkos bažnyczios pare
tainėje, 4 Rugsėjo sziose me T. Bražinskiute, G. Sviranaisz
garsios
gimines
deiczkatilinelei keloleka doleriu ir turi likos suvažinėtas per truki. Linder. Lux’as prikalbino gejo buk ant paveikslo Szv.
kiu. Pamėtė po draug ir tikėji tuose bus atidarimas knygino viezius, E. Chesniute, K. Svisuvalgyt (arba pragiart) o ant Kada parvežė lavona pas ta mergina in savo dirbtuve, ne P.M. Nekalto prasidėjimo stomą, af sipaeziavo ir no to laiko (dienoje darbininku), katras ranaviez, M. Orliute, M. Venz
pagalios, akmuo prislegia ir paleistuve, toji stojo su sziuo tikėtinai ant josios užklupo, kavo daugeli visokiu papuoszu
Ne kurie buna ant burdo
abai puikiu Vwriiitlp®
nuolatos kariavo su Kataliki- yra labai reikalingu musu lie- lauskas, R. Rakauskiute, J.
tą durisia ir neinleido kuna
ū. l>pra$zGine vhGS itsferiw
nunesze ant virszaus ir priri ypatingai keliu brangiu dei ne Bažnicze. Szedien jin da- tuviszkai jaunumenei, nes se Rakauskas, M. Batulevicz ir
karezemosia, tai kaip gromat- atliktas kriukis.
neszti in grinezia, tai likos nu
kokio kituose Sztcroc«e w?i
szo prie lovos. Tokiame padė mantiniu žiedu. Kelioleka lipstejo bausme Dievo. Priesz nei mes jo laukėme. Manau K. Vajseta.
neszis atnesza laikraszti, nu Isz to neyra naudos del žmo
sidrda isz Niojiūri Vsni
gabentas in koki tvarta kur
nių,
jime laike mergina per kėlės brangenybių rado spaviedny- keletą dienu buvo prova sude kad tas knyginas gyvuos gana
Apatiniu Drayanc. ly
tvėrė kiti ir sako, kad ne atė
gulėjo kaip gyvulis o Nedeloje
riška ta ka yra reik^fį’* “
Ne
del
jiuju
vaiku.
nedelias o kada toji geide pa czioi. Badai vagie insigavo in Berline, kuris tai atskalūnas ilgus metus, del to kad, kaipo
Shamokin, Pa.— Badai
jo. Žmogelis perpykias raszo
likos nuvežtas prastam bakse
ku ir Kcdikio.
bėgt arba szaukti pagialbos, bažnyczia nakties laike. Matyt labai vargingai persistatė. Szi locname name ir po geriause Lietuvei ketina statyti nauja
su
perkūnais
in
redakcije,
del
ubiniu Szlrbio n ir tariE trip?
ant tojo pleciaus kur visus gy- tada tas rakalis degindavo jiai kad vagis nesuprato verte
bažnyczia.
ekd jiam nesiuneziame laikrasztai norėdamas apsipaezuot, ap- priežiūra bus užlaikomas; bet
orime visokio Sziekkin.
vulus užkasineja.
— Pati Ignaco Kaminskio
brangenybių nes paėmė tik ma sigarsino gazietose sziteip: ir dabar yra labai papuosztas.
Domis j>ipū» pirkti Drgnkint
kojas
su
verdancziu
aliejum,
czio. Reikia pirma persitik
ATSAKYMAI. Tai matote koke bausme
isz
Excelsor, aplaike baisu per
kad pas wgs geriausia pafi
ne gana to tankei jiaja sumusz žesnes verties blizganezius.
In ta knygina bus inraszyti kirtima pakauszio ant veseilos
“Vyras 40 metu, isz puikaus
rinti ar tikrai laikrasztis ne
nog Dievo aplaike tiejei, ka
mus dirba Lietuvaitei
Aplaikeme
$1.25
isz
Thomp
gimimo,
pajeszko
turtingos
atejna, paskui raszyti. Jagu
veda gyvuliszka gyvenimą. Ir davo nemilaszirdingai. Kaimy Visur vargingus perse merginos bile kokio tikėjimo. visi Lietuviszki laikraszcziai, per tūla sveczia kada su juom
kokio randasi pasauleje.
W. Center Str.
katrie neregulariszkai aplaiko, eonville, Conn, bet gromatoje del tuju visu bus panaszus ga nai girdėdami kliksmus namie
turėjo koki ten barni.
kioja.
N e trukus stojo priesz jin
Mphenev Chrį. tai privalo adresa permainyt, ne buvo padėta vardo nei ad las, ka svetimas moteres iszve- Lux’o, danesza apie tai paliciPrie atidarimo knygino 4
— Kokis tai Henry Labo
Varszava.
—
Isz
kaimo
pri

kad laikrasztis ejtu pas gerus reso, todėl tegul prisiunezia da.
jei, kuri užklupo isz nežinių buvo jauna mergina jeszkoda- pirszlei, del kuriu ex jėzuitas Rugsėjo 1911 m. bus pareng isz Trevertono, iszžagino savo
žmonis, tada neprapuls ne vie mumis savo varda o žinosime
Bandė nuskandyt savo ant namo Luxo padare krata, ma užsiėmimo neturėdama pi prižadėjo duot penkta procen tas didelis balius, žingeidžios locna 17 metu duktere. Kiek
nas numaris.
rado mergina o Luxa aresztatame teisybes tai da neisztirikam duoti kreditą.
tą no pasogaus, paskui tiejei
Uetovlizb Krante
vaikus.
ningu mergina nusidavė pas pirszlei supažino jin su turtin prakalbos, katras kalbės ge nejo. Likos aresztavotu.
vojo..
S.
Liszauckui
117
Varick
„Vp., Um
Džiaugkites mergaites! Ma
Marinett, Wis. — Poni Mat
duonkepi kur aplaike kelis ke gom giminėm. Kada jau susi riausi kalbėtojai isz toli atkePuiki priglauda del
joras miesto Severence, iždave Str. New York ir kitiems— tison pasigėrus su pagialba
Cuddy, Pa.— Darbai poplelius duonos ir ten susipaži pažino ir su tokiom merginom leve;— ir prie to visko taisosi
tnsiykvl ra pi®11 °
beproeziu
(?)
Jago
garsinome
apie
“
Mari

akyva
paliepima.
Szi
meta
arielkos,
butu
nuskandynus
.rtitaiuWgiUp®”'
no su kokiu ten židu, kurie kurios tiko ant apsiviravimo choras dainoriu, katras pri valei eina, isz kitur pribuvu
St. Louis, Mo.— Czionaitimins mums Lietuvos darbus. siam darbas nelengva gaut.
prisakė visiems vyrams, tinka javitus” tai vien tik del to savo trejetą vaiku. Motere pae
vora pigia“ ne ki:pb®
jiai prižadėjo užsiėmimą. Ži— Oras gražus.
idant žmonis žinotu ir atskirtu me vaikus prie gylaus prūdo neje ligonbuteje terp kitu ne das nuvede mergina in koki su juom, tada parasze jisai pas
Tikiuos jog atsilankys visos
miems
in
luomą
moterystes,
fr. S/raitin^
— Lietuviu pusėtinas būre
idant visi apsipaeziuotu, o ja- pikta nog giaro “Marijavitu’ ir nuvede visus mierije nus- laimingu beproeziu radosi ko ten narna ir užrakino duris. tuosus pirszlus, jog jau ne turi Filadelfijos draugystes, idant
noro paeziuotis, o vienok in ke
ISO? Carson
gu to ne padaris, turės augszta girti ne gyrem ir ne turime ko kandinimo, kad sztai važiuo kia tai Jeva Jažembskiene. O Persigandus mergina pradėjo les nedeles vėliau apsipaeziavo papuosztie szi tautiszka, svar lis isz tu visokiu atsiranda.
Pittsl)UR.ft(“
girti. Žine buvo paymta isz ki jenti žmonis paregėjo mierius kad tankei gaudavo baisu pa- rėkti. Kaimynai iszgirdo riks su duktere vieno isz augsztu bu apvaikszcziojima. Teipo-gi Del nekuriu moterėliu p. Bal
mokesti mokėti.
truviene neužilgio pribus in
Žmogus, kalba ponas majo- to laikraszezio ir perspaudyta girtos motinos, iszgialbejo vai szeluma dažiuretojai uždėdavo mą merginos. Židas mergina uredninku prusiszku ir aplai manau kad sueis daugybe lie pagialba ba jau per daug in
ras, kuris jau gali paczia isz- del žinios vis u, ten jokiu pagy kus. Motina tvirtino kad nieko ant ranku skurinia jeke. Sztai iszleido. nes bego paskui jia ke pasogos 750,000 markiu. tuviu isz Filadelfijos ir isz ki geryma palinkę o darbo namie
|(/DI^!FsW
o nesipacziuoje, neyra rimu isz muso szalies ne buvo. apie tai nežinojo, nes buvo ana diena dažiuretojai rado idant insbdyti in briczka ir vež Kada dasižinojo pirszlis ex jė tu ne labai atitolintu pilių, je ne prižiūri.
, girta.
motere ne gyva kambarelije ti toliaus. Tuom kart subėgo zuito, jog jis apsipaeziavo, pro nes ant tokio iszkilmingo ap3,,’.)^ a '
naudingu gyventojum ir už- O kad ramistos ir teip laikas
I SeBJinl Į"-.
selĮo.f'C'*""1 '"'..u.KM
Auksas
žąsies
skilvije.
ant
kurios rado ženklus sub- ir policije kuri žida ir mergi vijosi nog jiojo penkto pro vaiksžcziojimo,
pasibaigė
skaitime
“
Saules
’
kiekvienam
Cunihola, Pa.— Darbai po
tat, turi mokėti padotkus.
r.iH.P-’1’11’1’''";'
La Croose, Wis.— Kada tu jaurinimo. Daktarai nutarė na aresztavojo, nes mergina ve cento, tasai nedave ir pirszlis tautiecziui bus malonu atlan- valei eina dirba po 3 ir 4 die
0 kad užmanima pono ma- per tai maž mums tai rupi o'
nas ant nedėlios.
Į joro paremti ir palengvinti in juso vieta desetkai kitui la motere pasipjovęs sau ant; buk motere likos užsmaugta, liaus paleido o žida uždare ka apskundė ex jėzuitą in suda. kytie Gedemino svetaine.
Tada jėzuitas darinėjo jiam
Girdėjau kad keli mylėto — Lietuviu pusėtinas būre
jauniklėms, apgarsino sudže atėjo, “No hard feelings friend 8zventes žasi, rado skilvije bliz-. nes ant kaklo buvo atspau- lejime.
20,000, o tas provijosi 37,600 jai Tėvynės ir platintojai lie- lis ir visi grąžei užsilaiko, tik
ganezius
szmotelius metalo> dinti pirsztai žudintojaus. DaMitchell isz Douglas pavieto, —theres more like you.”
tais del nekurios moterėles p.
Ant kamisoriaus.
markiu. Vienok skundikas pro tuviszkos literatūros, žada at- Baltruviene ketina neužilgio
dydumo lig kaip jevu grudus., bartes daro slieetva ir stengėsi
jog kožnai porai duos szlįuba
Nunesztas tuojaus pas auksorii surasti žudintoju. Terp gyven T. A. Flanagan isz Pottsvil- vos ne laimėjo ba sudus pripa važiuotie in Filadelfija del pribut.
už dyka. Jau tas pradeda pla
Parsiduoda Salimas.
kurie po iszbandimui apreisz- toju pakylo dydelis piktumas les yra Demokratiszkas kandi žino, jog usz pirszliste ne gali susipažinimo su svetines Lie
tintis po Amerika ir netrukus
Detroit, Mich.— Darbai
pasieks Pennsylvania. Sku
Geroi vietoi ant East uly- ke, jog tai czistas auksas. Ži-. apie apsileidimą virszininku datas ant Kamisoriaus. Jisai nieko reikalaut. Iszejo vienok tu veis?— Asz patariu tiems
binkite vyrai, kad ne pasians ežios Mahanoy City, Pa. Par- nunai tikrina, kad kitados toii kad geriau neprižiūri paikszu yra žmogus gero karaktero ir visi jojo pikti darbai in virszu, visiems inteligentams arba gy- vidutiniszkai eina, isz kitur
tumele ba bus paskui sunku siduos nebrangiai ir turiu par vietoi kur stovi damai tosiosi ir davė proga papildyti žudin- tinkamas ant to urėdo. Todėl jog dabar jėzuitas ne gali nie ditojams tautiszkos dvasios,— pribuvusiam darbas nesunku
gauti mergina. Žmogus kas duoti isz priežasties ligos. Da- szeimynos buvo lovie upesi sta. O gal patis dažiuretojai laike ateinaneziu rinkimu duo kur pasirodit ir turi sėdėt kaip atsilankytie dienoje atidarimo gaut.
— Lietuviu pusėtinas būre
valanda senyn ejna.
sižinokyte pas.
(to 71). Mississippi. Ekspertai dabar užsmaugė nelaiminga. Tokio kyte jam baisa o jaigu bus pelukas tikei. Navet protesto- knygino (4 rugsėjo 1911 m.),
visoi apigardoje jeszko aukso, šia priglaudosia daug atsitinka iszrinktae tai nesigailesite ba nai ir didžiausi nevidonai ka nes ta kart bus geriause proga lis bet nevisi grąžei užsilaiko.
Skubinkitės apsipaezioti,
Juozas Bagdanaviczia
Parafijos reikalai gerai sto
, Kad po smert ne reiketu ožkų
1300 E. Center St. kuris ten ketina būti labai panasziu atsitikimu o da ir turėsit gera žmogų pildint taji talikistes ne nori su juom tu susipažinimui su Filadelfijos
rėt jokio susineszimo.
| urėdą.
bjauresniu.
piliecziais, Lietuviais.
ganyti.
vi.
Mahanoy City, Pa. daug.

FR.
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nVAROKE
Kaimine Apisaka.

Kaime Radoszeviczuose giveno ,kaiministoje du ūkinin
kai: Lukoszius Turgala ir Rau
las Walczakas. Tėvai abieju
numirė priesz laik ir abudu
apėmė ukes jaunuose metuose
ant locnu ukiu, tiktai vienas
isz jiudvieju aplaike pusėtina
szmota dirvos, o antras turėjo
vos kelis margus, Vienok tas
ne buvo perszkada, ba milejosi kaip brolei tikri. Buvo abu
du dorais virais ir paveizdingais del tuju, ka rubežius Die
vo perženge, givendami bar
niuose tarp saves. Lukoszius
kaipo turtingesnis paszelpinejo savo kaimina reikale, ypatingai pavasario laike su sekla, paszaru ir kitokeis daigtais, ne karta ir piningu paskalino.
Raulas isz prigimimo drūtas
viras visada užstodavo savo
kūma, jagu kas jiam in kele
pareidavo: Žodžiu sakant, bu
vo tai ne atskiriami draugai.
Abudu buvo darbszus virai,
bet yra žinomu daigtu, jog
darbas ne vienokei žmogui ap
simoka, turtingesnėm gausiau,
o biednesniam kitaip, ba vos
gala su galu sudure. Kada Lu
koszius ne galėjo savo jevu in
kluoną sutalpint, tai Raulovas
su lig rentiniu kėlės kaipos
būdavo ir tiktai pagelba "gero
prietelo gelbėjo no bėdos.
Jagu ne norėjo priimtie pas
kolinimo, tada anas iszradinejo koke priežaste, kalbėdamas:
— Ka-gi maczina, kad ir
tu kasžin kaip verstumeisi, tai
ni< kados isz Jpenkiu margu ne
už-ilaikisi ir vis sekios tau što
kuos- Kaip ne tekši saumalinio skrinioje, o rusije bulviu,
ta eisi pas Mauszku, ar gal
ne ? Židas tave isz skuros nu
plesz, paskui už skoles inline
in grincze— užgrėbs laukeli—
ir bus po tavim.
— Kad man brolau net nes
magu nuolatos pas tave lan
džiok Židas yra ant to, idant
davinėtu, nes no saviszkio nuo
latos iminet, tai teip ne eina.
— Tai ve, didelo daigto!
atiduosi kaip turėsi ir galėsi, o
jagu ne galėsi atiduot, tai man
Dievas trigubai atiduos už ge
rai padarima kaiminui, 'juk ir
kuningas per pamokslą kalba,
jog szelpe artima įneisztekluje,
tas nupelno karaliste dangaus.

Elute szirdi mano!
Asz vis busiu tavo,
Tik su žaleblekeis ne užsiduok,
Savo meiles jiems ne duok.
— Kur žalablekis?

P inigavo jukos, padėjo szauk
šita ant stalo ir rimojo dunkso
d imas.
— Kam ne valgai?— pa
klausė Raulas, szluoetidama
sis lupas su skvernu sermėgos,
po pasrebimui gardžios jukos.
— Nesinori— atsake.
— Gal prie tavęs kokia liį a prikimba. Ar žinai ka? paszauksiu sena Baltruviene, tai
ijje tau k ikiu žolelu iszvirs ir
tave pataisis.
— Kad mano brolau blogo
ne yra. Laikais ant žmogaus
už eina tokis nerimastis, jog
pats nežinai kas darosi.
— Iszgiark
puskvatierke
arielkos, tai viskas praeis.
— No gėrimu asz visados
szalinuoei, ba tai žmogų in nie
kus pavertineje, vietoje sudru
tint. Sztai gulsiu sau ant suolo
o po valandėlei gal bus geriau
ir lengviau.
Raulas nieko daugiau ne
kalbėjo tiktai palingavo su
galva ir nuėjo in savo grincze,
jis-gi guli in lova ne ant suo
lo.
Ant tuszczio vienok vartėsi
ant szonu, ant tuszczio akis už
merkinejo ir dūsavo ir stenėjo,
bet užmigt ne galėjo: ant galo
matidamas, jog jiojo stengimai
ant niek ir jog ne atsilsės atsi
keli ir nuspjovęs paszauke:
—- Tpfu. po velniu! ar cze
uszsiunsta ant manės!
Ir pradėjo vaikezcziot sker
sai ir iszilgai £asla kalbėda
mas:
— Da to man reikėjo, kad
teip apsikvailint ant tuszczio
merginoje, bene ijje norės pras
to mužiko tokia dvaroke, dik
tai pukuos vartosi ir iszlepin
ta gardžeis valgeis ir turi poniezkus papratimus? Silpna tai
ir iszlepinta, iszcziucziuota ir
iszluluota, kaip kokiai leluki.o
asz tikias prie dalgio, spragilo
ir žagres, ne patiktai!,1 del jiosos niekame. Ka cze, tuszcze
josios!

Žmogus.
— Žmogus yra gnt(ntu i
ant paveikslo ir panas!W I
Dievo, tai gi ir ne privalo U- 1
sai žmogus, plūst, ir piktai Į

kitam paveikslui Dievo. Juį 1
tai ar “križiokas” a “slopiu- I:
nis” yra sutverti ant paveikslo: 1

Vienas sztant vagis,
Žinoma ne kas, — Lietuvius,
Pailgos terlos,
Placzios burnos,
Dydelu ausu,
Teip kaip asilu
Nosis kaip snapas,
Ne dydelis, kaip kuzabas.
Ne moka angliszkai,
Tiktai Lietuviszkai,
Jagu atsivilks pas ka,
Pavieszinkyte su lazda,
Ba moka kiszenins kraustyti
Ir bile ka grabaloti.

Tai bent arielka,
Nutrucintu ir vilką!
In viena pleisa užėjau,
Stikleli guzutes isztraukiau.
Ne trukus pajutau,
Ir vos ne pasiutau;
In kamnoli pradėjo mane sukt,
Ir vidurei gurgt!
Per tris dienas sirgau,
Ir vos atsigavau.
Staug perkūnas,
Tokias karczemas!
Pats kojos in jia ne pastaty
siu,
Ir del visu pasakysiu;
Ydant guzutes tokios ne
giartu,
O in geresni pleisa trauktu;
Ba ir szuo gala gautu,
Jagu lasza tokios guzntei P:
ragautu.

priesz git— kam tau teip labai beda
tai prieszginiavimas
Dieva! jagu kaip ir asz sedetu- vot.
— Juk pats matai.
mei ant szmotelo dirvos, Įgrin— Ka matai?
czioje, per kurios pliezus vejei
staugia, per stogą varva, jagu
— Ne yra grinczioje jokio
kaip asz žinotumei, jog be pa- davado. Juk po teisibei jevai
gelbos doraus kūmo pareitu uždera, pilni aruodai, nes jo
ubagaut po svietą, tai ne padi- kio davado ne yra.
vintau tavo kalbai.
— Tai padarikie ta dava— Teisibe pasakius,
ūke1 da.
*
mano ne yra paskutine. [Dirva
— Ar tai teip greit gali pagera, szieno perpilna, givulu daritie!
tvarte invales, arklu keletas,
— Tai ko tau stuokuoje?
padaru turiu invales ir da
— Tai, žinai ko! bobos man
sziek tiek piningu gmaszneleje,> reike....
||
nes kas isz to visko, jagu tas1
— Teisibe turi. Kas auga
žmogui ne atnesza jokios Jai in plunksnas, kaip tu, gali
mes.
greitai sau mergina surast.
Net man bėga seile,
Kaulas ne galėdamas paimt' Man brolau kas kitas, joke
Kaip pamislinu apie toke veidant žmogus [turėdamas vieko1 mergina ne norėtu už manes
seile,
invales, da daugiau ko galėtu,i teket, ba ka už vargszo veiks,
Jagu jaunikis ne nusiyma kalpoka,
geist, dirstelėjo ant jiojo su1 ar bada kenst?
Su
skriblum
valgo
ir szoka;
stacziom akimi, o kada norėjo1
Lukoszius peczeis truktelė
Ne guodoje ne dvasiszku,
paklaust, kas jin teip grauže,jo.
Užkviestu kuningu;
grinczioje kas tokis sutarezke— Asz žinau, jog kožnas
Ne dyvai, ba retus plaukus
jo ir tuojaus dejavimas Mag■ visom keturiom kabintusi, nes
turėjo,
dės davėsi girdėt.
kas isz to, kad man ne viena
Tai
nuymti
ne
norėjo.
(Toliaus
bus).
Gaspadoris tai iszgirdes pa isz muso kaimo ne patinka.
Merginos sau ne pavidejo,
sikėlė no zavolines ir paszau— Pajeszkokie kitur.
Demokratas:— Mama, kas
Geri alų o ir gerti norėjo.
ke:
— Visur ta pati kvarba. tai yra demokratas?— klausė
Tai rots gražu mergeles,
— Kas ten velei do kvara-■ Visur rodos mergų ne stokuo- vaikas.
Gali džiaugtis mameles!
ba?!
je, nes kada geriau apžiurai,
— Matai, tai toks žmogus, Prie darbo ne gali privaryti,
— Nieko, puodas isz ranku1 tai net mane papurto. Visos kuris, norint butu dideliu po Prie gėrimo ne reik praszyti.
iszpuole—atsake slūgine.
niekam ne tike, o jagu katra nu, myli navet savo tarna ir
— Tai ir valgis nuėjo ant už kalbini, tai tikt dantis rodo skaito jin už sau lygu.
Mergina viena vyreli apskundė
— Aha, tai jau žinau....
niek?
ir ne žino kaip atsakit.
Ne žine, ar tyczioms ar tik
— Visas viralas iezsilsejo ir
bandė,
— E, ka cze daug labai pai tete musu teip-gi demokratas,
nes bucziuoja Mare, musu tar
Už tai nieko nelaimėjo,
po visam.
set, bile mergina sveika drūta
naite!
Tiktai vyras kasztus užmo
— O tu givatel— paszauke ir darbszi, tai jau gera pati.
kėjo.
tau viskas iszranku puola. Tai
— Tai vaikine visi pirezlei,
Szendien
^sarmatos
turi in
szedien turėsime pasninkaut.
katrie man pirszo, teip paczei
Ir Raulas paakvatintas geru
vales,
Ne trukus vienok apsimal- kalbėjo, jiejei vienok savo, o
žodžiu
iminejo no kaimino
Ilgai užmirszti to negales.
szino ir tarė:
asz savo. Matai kūmai asz es
ant bargo ka jiam tik reikėjo,
— Tiek to, eikie in kama mių suvis kitokios nuomones.
bet norint turėjo didžiause no
Be to, da proszali ne bus,
ra ir padarikie varszkes.
Asz noretau turėt motere ne
rą atiduot skole, tai ne galėjo.
Paminėti api tuosius kalpo— Kad ne yra.
tiktai gera gaspadine del sa
Teip tai giveno du kaiminai
kus:
— Kaip tai?
ves,— ne noretau matit grin
tarp saves sutaikoje ir nerei
Mislina Lietuvei,
— Kaip siekiau ant lentinos czioje bile boba intukuse kaip
kalavo vienas rugot ant savo paimt bluda, puodas su varszJog tai labai grąžei,
penime, kuri kaip eina lumbutes. Jagu Raulas vargo, tai ke nupuolė in statine su mil
Kaip ant galvos skriblius,
puoje ir net žeme dreba, nes
ne divai, nes Lukoszius, del tais ir varszke turėjau iszmest!
Tai labai mandras bus.
noretau turėt smage Jr greita
Ne
žino, jog no skriblaus
kurio viskas gerai klojosi ^ar
— Tai tau! O tu mano var kaip vijurką ir— patoga...
plaukai slenka,
gi reikalavo ant to skunstis, ge, ir su tokiu givenimu!
— Tai ve, kokis iszmislus
Nog skriblaus plauku netenka
paklaus ne vienas?
— O kad tave perkūnai! isz tavęs! Nes kur tu toke kai
O kas skribliu ant galvos
Szitai asz jums pasakisu, Asz cze tave tuojaus pamokin me rasi?
laiko,
jog szito balto svieto žmones siu paredko.
— Tai ir teip sau mielinu:
Taji svietas už kiaule palaiko.
yra žmonėmis, o kožnas žmo
Ir spjovė in delnus ir ranko veluk turetie kvaila slūgine,
gus, norint turtingiauses, nuo ves pasiraitojo.
negu gaut toki apuoka už paKur kokis bankietas ar krikszlatos ko norint geidže: kokis
— Duokie pakaju, Luko- cze. Jaucziu gana gerai, jog
tinos,
buvo jųdviejų [givenimas. tai sziau—tarė Raulas sulaikida- be gaspadines visur ant svieto
Ten turi būti ir musztinios,
suprasite ant jųdviejų pasikal mas jin—juk tai kvaila sutvė ne gerai, nes ne galu savo bu
Dvideszimts penki vyrai,
bėjimo.
rimas, jauna, atgrubnage, su do perdirbt. Tokiu gimiau to
Insitraukia gerai,
Viena karta nedeloje,— po laiku pramoks.
kiu ir pasilikau.
Užpuolė ant dvieju,
— Teip, kol man visko'grin
miszei szventai abudu kūmai
Tai pasakęs Lukoszius sun
Silpnu žmonių!
sėdėjo sau ant zavolines prie ežioje ne sudaužis! [Pasaka ta kei atsiduso, Raulas-gi galva
Su peileis supjaustė,
Ir kurkom apkausti,
Lukosziaus grinczios. In kar- vo!
nuleido ir mielino apie laimin
Paliko vos gyvus,
— Tai jaja pavarikie o ki ga gyvenimą kaimino.
czema niekas jųdviejų, ne trau
Ir ne žine kas isz jiu bus.
ke, valgis, ant kurio papraeze ta priimkie.
Ir milino:— Mano Dieve,
Boselis kaltas tuju namu,
turtingas kaiminas savo kai
— Kita da bus niekesne. jam norisi smagios mergužėles
Kam
daleido ant musztiniu,
mina biednesni da ne buvo isz Žinau asz jaises, kožna tik vis o asz paimtau kožna kad tik
Szendien žmonelei ilgai pasviręs, tai sau sėdėjo ir szneku- ką suėstu, o paskui miegot ir tai manes norėtu I
tenes,
cze vo apie szi bei ta.
nieko ne veikt—visos velniu,
Teisibe pasakius, ne pavide
Kol dirbti darba gales.
— Gražu pamokslą szendien vertos.
jo jisai Lukosziui nieko, o ja
j
Daktarai daug darbo turėjo,
muso kuningas pasakė, ar gal
Liepe atneszt sviesto, pasi- gu ir ka tokio pamislino, tai
Vos peilu galus isztraukti
ne ?— prakalbėjo Raulas.
prasze savo kūma, nurieke duo tik tai divijosi isz jojo iszmisgalėjo.
— Tai-gi. Jau vaikine kaip nos ir abudu valgė.
lumo.
Ant rytojaus dvileka pas vaita
muso kanauninkas pasako pa
— Ir tai broleli kožna die
Isz tojo pasikalbėjimo gali
stojo,
mokslą, tai žmogus per ciela na tas pats. Atsikelu anksti, aiszkei dasiprast, kokios buvo
Bausme užmokėti turėjo,
Vertėtų tat visiems
diena klausitum.
Amerikos lietuviams
Kalcziauses 61 ir 75^f užmo
karves ne melžtos, kiaules ne misles Lukosziaus kas kiszasi
tas sumanymas remti
kėjo,
— Kada pradėjo) saki t apie szertos tvarte žviege, sugrįž apsipaczevimo, ba Raulas ma
Lietuviams juk rei
O szeip kiti, po 5-septinis,
niekistas szio svieto, tai net tu isz lauko, grincze ne szluo. žai ka galėjo apie tai mislit,
kia turėti kasdien po
susigraudinau.
Dolerius užmokėti turėjo.
ta valgis niekam ne tikes, ka kad gaut mergina pagal savo
ranka žinių skelbėjas
— Ir mano lupos net timp- marioje kates 'triūse, tai tau norą.
Krikeztinos puikios neyra ka
ir kelrodis.
Pirmiau
kalbėti ?
sejo, ba kaip pamislini ka gi- žmogeli ir givenimas ant tiek
Ir teip abudu lauke Dievisz
dienraštį leisti neleido
Ar-gi ne ludna api tai gir
luoje tasai vargingas giveni lauko!
ko susimilejimo. Sztai viena
nekurios aplinkybes, o
dėti!
mas, tai dievaži net graudu ant
nūdien tas pergalėti ga
Kaului pas kuri kamaroje nedele, vienas isz jiudvieju su
szirdies pasidaro. Nuolatos var buvo tuszcze, o kuris apart grižo isz bažnyczios namon su- - lima.
gas, nuolatos ergelis skurdas dvieju szluiku— kumelu ir eirupinias.
i
Papraszi jisai kaip ;
Kita nedelia vela padainuosiu,
Kas nori dienraščio
ant lauko—daugiau nieko!
vienos sudžiuvusios
karves ir visada savo kaimina ant Nes in Luzernes dabar va
— Tau gerai apie ta kalbėt! neturėjo daugiau nieko, ne ga- szaukszto
i
viralo, nes norint ■ tegu pritaria laišku.
žiuosiu,
turi visko lig vales ir gal tik Įėjo ružijimo savo prietelaus tuom
i
kartu Magde viralo ne ;
Truputi pasisvecziuot,
tai paukszczio pieno tau sto- turczio iszprast.
Akis nog raszimo atluosuot.
paliejo ir gardžei valgi paga- I
kuoje—paszauke susipikti nes
Tuom kart, gud bail
— Isztikro, net man galvo mino, vienok ne labai Luko- i 3244 S. Morgan St., Chicago, III.
Neverkite, aj vai!
tąje sznekta vargszas— juk je maiszoei— tarė paloves vai- sziui
valgis per gerkle lindo. j
i

Pirmasis
Lietuvių

Dievo.
— Prisižiurek žmogau aut į
budo kožno givulo ir apmį |
lik gerai, ar tasai gyvulis Įsi ■!
kais ne praaugeztina žmogų S
savo budu? Žmogau! apn> n
lik, ar-gi ne trumpini man. 1
ži per paleistuvinga giveoiinal I
Jagu nori ilgai gyvent tai n? J
eilaikik no paleistuviszcm,»
girtavimo ir musztiniu, o tuom1
tavo amži prailginsi ir stated 1
tikru paveikslu Dievo!
i
— Tas jiuBo kraujas iszlie. I
tas ant said voku ir tosios mis 1
tinęs, tai atnesza didele sama. I
ta szitam XIX szimtmetije. |
— Jaunuve negali apsiei- i
tie be zobovu tai tegul hm I
zobovos, nes zobovos aprube. i
žiuotos, ka ne kenke doribeiit 1

sveikata ne gaiszina.
,
— Tikibe ir užlaikimas u-l
vo tautos tai szvencziausi ide-1
alai. O kiek tai turime tokiu I
žmonių, kurie isz tuju idealui
daro sau bizni asabiszka... J
yra tai latrai ne žmonis.... 1
— Vaikai viską tai sakoj
ka mato: del to-gi pasirūpinki
apie tai, idant tas viskas tik-j
tai su gerais vaikais draugaut j
Ne pavelik jiam paežiam be-Į
giot ulieziomis, o norint tari j
žinot kur tavo kūdikis randasi, 1

Padonai myli savo karalu.
Kur tik karalus Jurgis pasirodo tai angliszki padonai jin
labai paguodoje ir priyma tukstanczeis kliksmais. Augszcziau paveikslas parodo karalu Jurgi apsiredusi in angliszka
admirolą važiuojenti drauge su karaliene Maryona.

g 899999389

j NAUJA KNYGA j
I Ilvlį iii—Pirk.te pas ruus už
vertes Tabako
J
ir iszsirmkit sau dovana isz sekaa
[ežiu daiktu: Naujausias importuotas Fonografas
su didclia nikeliuota dūda ir rekordu, kuris gra
jina garsei.ir aiszkei. Kievienas gali turėt savo(*

*) name koncertą. 2.
Geriausia Armonika
vokiszko iszdirbiino
su notom ir t. t.
3- Gražus, nikelinis
Laikrodis su mužike
kiekviena karta mu
žike grajina 10 minu.
4.- Vyriški arba moteriszki laikrodėliai.
5 .- Stalavi inrankiai
gražioje dežuteje: 6
Seiliai, G szauksztes,6
ideli szauksztai, G
6 maži, 1 peilis svei
kini, 1 szauksztukas cukrui.
Apart tu duodame iszsiskirti:
albumą fotografijoms su muži
ke, lOĄcol. gražu užbonaalui,
su muzike, ŠĄcol., sugražioms
figūroms,
kada
užbona

-PO VARDŲ?
8 PRIEJGIAUSES
<s
MOKSLAS

LIEŽUVIO BE
PAGIALBOS KITO. |

Yra tai praktiozninuse Knyga
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.

I

English-Asiatic Tobacco Co., Dept.S. 115 E. 7th. St., New York, N. Y.

~

'

Dienraštis
turės pasirodyt
pirm
NAUJŲ METŲ

kaip
tik bus suspėta
ineiti į
naujus
“KATALIKO” NAMUS
Be skaitlingo
visuomenės pri
tarimo nebus
galima tas dar
bas pradėti.
Kas nori
Dienraščio
tegu tuojaus
atsiliepia
laišku

SAULE MahanoyClty
*

......

J. M. TANANEVJCZE

A

J

Gal Iszgialbet Gyvastia^^u
Skausmai vyduriuose, dieglei, viduriu iszmetos vandeniuotob,
žarniniu netvarkos-yra sziame laike paprastu dalikli. Sztai
yra pavojinga, bet pagelbėjimas lengvas, jaigu turi po ranka

SEVEROS

Gyduoles nuo Koleros ir Viduriavimo
Palengvina, praszslina ir greita iszgydima suteikė po varto
jimo. Laukti yra pavojinga-gal ir sniertis.

Parsiduoda Aptiekose

25c. ir 50c.

Kada Viduriai Reikalauja Pageltos
Parodo žeminus padėti iszaiszkinimai:

Apetitas yra silpnas, gal visai jio neturi,
Nematinius blogas,
Skausmas galvos, atsirūgimas,
Iszputimas, diegliai ir neatgavima kvepo.
Ant szito yra reikalinga

Severo? Pilvinis Bilteris
Yra tai drauge gyduole ir vaistas del sudrutinimo
Sugražina apetitą
Sudrutina skilvi
Prigialbsta nemalima ir iszdalinima maisto
Visados iszeis ant sveikatos ir priduoda pajėgas.
Preke

:-:

:-:

J.
1

Ir teip sudėta, jog ka tiktai <
pribuvias Grinorius isz Lietuvos
gali in trumpa laika pats per
save iszmokti Angelskai sziek
tiek kalbėt.
Toji Knyga druozei apdarita
in Franouzini raudona audima
ir kasztuoje tiktai £ | e Kasztus
nusiuntimo mes apmokame.

DIENRAŠTIS
Amerikoje

i

ANGLISZKO

n
H
paimi muzike grajina,okada pastatai vėl perstoją.
musu dovanas vien norime, kad pagarsintnmet muus firma.
Atsiuskit mus ant
rankos 50c. pacztiniais ženkleliais, o mes, jums prisiusime 40 pakeliu tabako už $6,
dovana per expresą. Kam prekes nepatiks, gali ji sugražinti.

%

į

:-:

$1.00.

Parsiduoda Aptiekose Beveik Visur.
Praszyk kad tau duoti tiktai Severos Gyduoles ir sakyk “Ne” jaigu tau pardavėjas
siūlytu kitokias. Daktariszka rod siuneziame kožnaiu dykai per groinata.

f

KUR BUNA

Galėjimas su vaikais.

o

u'irWv.IE
Dtao.

- Prisifeį. ■

kais ce pmtfįjJh
savo bodu! L.Eį
lik, ar-giwtnJw

ži per paletaįj'®
J ago nori iljii p®
eilaikik to

girtavinoirta;.1
tavo amtipnife,!
tikro psveik-lslįl
- TasjiabJ

tas ant saidrohįj
tines, tai attsitJ
ta szitani
— Jarawe sd

tie be zobovu tu J

zobovos, ne wkn J
žinotos, ka nelaįį

sveikata ne gaisria
— Tikibe ir nrih

vo taute tai
alai. 0 kiek tai tįl

žmonių, kurie isz tr; *
daro sau bizni ia; j|
yra tai latrai ne fea
— Vaikai viski z
ka mato: delto-{i p

apie tai, idanttra ta
tai su gerai-riirišj
Ne pavelik jiam
giot ūlicziomis,o ®

žinot kur tavo kulisi
.D

(Tikras atsitikimas.)

Mono brolis Baltrus Kazlauckas
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav.
Jezno volos j‘.u metai czeso kaip isz
važevo nežinau kur jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:
P Kazlauskas
256 N Howard st
Akron, Ohio

Mano dede Franciszkus Velioniszkis, paeina isz Beržiniu kaimo, Kark
linu gmino, Vilkaviszkio pav., Suval
kn gub., apie 19 m. kaip amerike tu
riu svarbu reikalą jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:
Mano pažynstamas Vincas Barkauc
(to 66).
kas paeina isz Suvaiką gub Kalvari
Jos. Jureviczius
600 Collinsville, avė. E St. Louis, Ill jos pav Ludvinavo para Paželvu kai
mo pirmiau gyveno Now Britian
Mano brolis Mikolas Kuzinskis, Conn o dabar nežinau kur praszau
tris metai adgal gyveno apie Chica- duot žine ant adreso:
F Vaicziunas
ga, paeina isz Kauno gub., Raseinių
Helwetia Pa.
pav., Eržvilko volos., Purviszkiu kai Box 76
mo jis pats ar kas kitas praszau duot
Mano pusbrolis Jurgis Velatkevioz
žine ant adreso:
(to 60).
ir Juozas Szimkus paeina isz kauno
'Jno. Kuzinskis
R. 2 Box 45 N Crystall Lake, III. gub, Raseinių pav., Szimkaioziu volos., turiu svarbu reikalą jie pats ar
Mano draugai Stanislovas Stalbas kas kitas praszau duot žine ant adre
so:
ir Antanas Stoczkunas abudu paeina
Jos. Valatkevioz
isz Kauno gub. Panevėžio pav. Sta
1727 S. Front st. Philadelphia, Pa.
nislovas Stalbas paeina isz Pakruojaus miestelio o Antanas Stoczku
— Ka tai reiszkia, jog asz
nas isz Kiauliszkiu miestelio pirmiau
pas jus matau tiek daug basu
gyveno Malianoy City o dabar neži
nau kur jis pats ar kas kitas praszau vaiku ?
— Szviesiausias kunigaikszduot žine ant adreso:
(^g oj)
Kaz. Mikolaitis
ti, jie pas mus teip ant svieto
930-33rd. St.
Chicago Ill. ateina!

Katalogas Dykai!
Puikiausių ir geriausių: Armonikų.

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad a§

perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikroBuvo tai Sausije; diena vos
TgT
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų,
kių muzikališkų instrumentų, t e i p g i,
prasidėjo, szalta, sausa ir szvie
t rūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.
fcįOį
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
su. Priesz bromą vieno namelo
hO
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir malUžsakymus išpildo teisingai, greitai ir
.■ 01
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
Kremnitze lauke roges, usz
saugiai per express^ ar pačtą. Pasiusk
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tusavo aiškų adresą ir pačio markę, o Kataliokinkitos trejetą mažais vengZiną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
gą gausit dykaif Rašykit šendi, adresuojant:
turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiUsdami už 5c markę, o apturėsi mano
riszkais arklukais, žinomi isz
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano
M. J. DAMIJONAITIS
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Pcrkupčiai gali gauti plvkt
savo isztisumo ir drūtumo. Ro
812 W. 33-rd St.,
CHICAGO, ILL.
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį
ges ketino paimt rusiszka ku■w
ninga, jiojo jauna pacze ir 13metini sūneli.
Vaikiukas
Dept. s.
Chicago, Bl.
“MUSO PASAKOS” 5225 So. Halsted St.
džiaugėsi isz savo kelones, mo
—:arba:tina buvo truputi nuludus, o
Snrinkimas visokiu Pasaka
isz visokia liežuvio.
tėvas per tai buvo spakainas,
288 Puslapiu; 5x7į Coliu Dydumo.
tvirtas in Apveizda Dievo ir
Telpasi sekanezios Istorijos:
savo drūtumo, kaipo sūnūs
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
Karalių sultoną, jio sunu, dideli
kaimuoczio jau ne karta datigalineziu ir karalaite gulbe.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
Prapuoluse karalaite ir 7
re. Turi atlaikit miszes rito.
New York, N.
Telefonas.- Worth 2822.
galinezius.
Kas
reikalauna
teisingo
Preszove, ba tai buvo jiojo pri
Juozas ir Marijona.
patarnavimo ir nori idant
valomas.
Jussupas.
Jo reikalai liktu greit,
Neteisi pati.
Laike, kada jau ketino leis
Karalaite Miranda.
tis in kelone, atėjo jaunas cigo
Kaip tai giliukis mainosi.
Ragana.
nas, gražus ir drūtas virukas.
Elnes, velioribas irarelis.
Bankini
Po pažaste turėjo ne atsiskireMedėjus,
Naina
ma skripka, kuri no pakalei
Dvideszims keturi razbainikai.
Szluocziaus duktė.
Uždėta 1848m.
nes in pakaleine pereina o ant
Vaiskas Sz. Jadvigos szale
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
kurios kožnas čigonas iszgauLasovicu.
Naujas Iszradinias.
Mano
pus-brolis
Jurgis
Martinaitis
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Vaitiekus.
nA puikius szmotelus.
pirmiaus gyveno So, Bethleham apie Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta
Protingas Jonelis.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
plaukams
augti.
Turime
tukstancziu
pade*
Valkata prisiartino prie ku
2 metai adgalios. Kokia 5 m. ameri kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras inform*
Nelaimingas bagoozius
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
ke. Paeina isz Kauno gub. Panevežo cijas apie priežastis puolanczius plaukus Ir
ningo ir in ranka pabucziavo.
Kalvis.
Krajaus už pi^iause preke.
pav. Pakrojaus parapijos. tSzeicziu kaip tame užbėgti, adresavokyte:
Raganius.
Paszportus del keliaujencziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
— Jegamastis kelauna in
3
kaimo. Tegul atsiszaukia an adreso: J.M.Brundza Co; Nov York & Brooklji.
Tris brolei.
jokiu poperas.
Preszova ? ir asz tenais einu
Staliorius daktaru.
(99 °1)
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
Kvailysta amerikoniszku moterių.
Nedora pati ir tris popai.
ant svodbos vieno čigono. IIJurgis Andruszunas
paliudyimu Konsulio.
Ilgasis, platusis ir smark-akis.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
310
W
e
Centre
St.
Amerikoniszkos
turtingos
moteris
vietoje
praleidinet
savo
gas tai po teisibei kėlės, enieTris jaunikei.
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
Mahanoy City Pa. visai Šeimynai randasi musų No. 3 katalioge.
gas didelis. Asz su mano skrip luoša laika su vaikuczeis, tai užsiymineje glamonėjimu szunu,
Meszkinai.
Jame telpa aprašymai suvirS 200 ligų, vyrų, moto
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
rų ir vaikų, pašuko nuo ko jos prasideda, kaip jos
Baidiklos,
ka ne daug užimcze vietos... beždžionku ir kitu žvėrių.— Juk szunis laiko už geresni sut
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduoles
Akmenorius.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gautL Mu
Mano
tikras
brolis
Jonas
Bandziuvėrimą
ne
kaip
vaikus.
ar pavelintumet man teiposgi
Kalvis ir ponas.
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki f 1.00. Telpa
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
lis ir draugas Teofilius Staczauckas paveikslai ir prokėą yvalrių kvepenčių ir gydan
Pabaiga kazirninko.
pigiausei galite atlikti.
insest?...
čių muilų, Pcrfumų, Elektro-gydančių aparatų,
paeina isz Kauno gub. Panevėžio
Skarbas o pati.
— Vardan Dievo! paszauke jiuso kūdikio ir paczios. Kada
Juokingas atsitikimas.
pav. Krakanavos vol. pirmiau gyve
mane
vilkai
draskius,
galit
kuningas, seskie!
PREKE TIK 75c.
no St. Louis, Mo. 6m, kaip nežinau
Nusiuntimo kasztus mes
Čigonas nesidavė praszit daugiau no jiu atsitolint.
kur gyvi ar numirė turiu svarbu rei
apmokame. Adresavokite:
kalą jie pats ar kas kitas praszau
du kart. Atsitūpė gale kojų
Kuningas ne spėjo isztart
W. D. Boczkowski-Co.
duot žine ant adreso;
(^g o;)
kuningienes kaip szunitis, ku palaiminimo, jaunas čigonas
Mahanoy City, Pa.
G. Bandziulis
ri buvo paėmus vaikiuką ant jau nuszoko no rogių.
Box 249
Courtney Pa.
keliu.
Kuningas pabalo smertelnai
Kuningas uszkirto arklams, o motina kone ne apmirė isz
Akmuo.
Mano brolis Kazimieras Mikalaus
roges slinko per balta sniegą, baimes, o kūdikis užmigo gle
MA HAN 0 Y CITY, PA.
390 Dainų
tiktai už
Viena karta pavargęs žmo kas pirmiau gyveno Hazelton o da
kuris girgždėjo po arklu kano biuose motinos. Čigonas isznibar nežinau kur paeina isz Vilniaus
SU NUSIUNTIMU
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000.
gus nuėjo pas turtuoli ir pragub„ Traku pav. Kroniaus para, pra- Rotorinių ISdirblmų, Painų, Štokų, Brukuojamų
pom.
Sav. Vaisi. Randas turi musu Banke sudėtu piningu.
ko gaujoje vilku. Roges nulė
Iždaveme Didele Kninga
sze duoti jam ka nors paszial- szau atsiszaukt ant^adreso: (gg o;) MiiSinūlių, Armonikų Koncertinų, Britvų. PavlnDainų
susidedanti
isz
Vaikiukas nusijuokdavo in kė kaip vejes. In trumpa laika
Mokame antra procentą ant sudėtu pininga
Ccvonlų ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų da
pos. Turtingasis nedave jam
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
Jno, Mikalauskas
čigoną ir bovinosi su žiban- vela apsimalszino.
390
DAINŲ
vardę,
adresų
ir
keletu
markių
apturės
musų
No.
3
nieko ir užpykęs tarė:
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
Manifold, Pa.
kataliogų dykai. RaSyk Sendien, o už keletos die
czeis guzikais, o čigonas akimi
Nelaimingas čigonas!
ar atneszi parodint knygute ar ne.
nų gitą naudinga knyga “bus tavo namuose.
— Eik sau laukan!
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą an
kaip anglis juodoms insižiuri
Nes ka vienas čigonas ženk
JOHN’S SUPPLY HOUSE j
Bet pavargėlis nėjo. Tada Mano pusbrolis Zigmontas Deino W34-2J38
musu
Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
y Knyga druczei susiūta.
SO. OAKLEY AVE. CHICAGO. ILP
nėjo in veidą moters, ant ku lina del iszalkusios gaujos vil
du
metai
adgal
gyveno
Horas
Mich.,
turtuolis supykęs pagriebė ak
Kas nusipirks, ras visokiu
9 ryte lyg 3 popiet
Harrison Ball, Prezidentas.
rio radosi neramumas.
ku ? tuojaus visi puolėsi ant
...Subatomis...
F. J. Noonan, Vice-Prezidentai.
K Dainų isz visu užkaboriu ka
meni ir paleido in pavargėli. isz tenai iszvaževo in Daytona o da
9 ryte lyg 12 ad.
W. H. Kohler Kasijcrius.
In trumpa laika pradėjo čigono nes ne kožnas gavo sa
bar nežinau kur jis pats ar kas kitas
A.
J.
Keydoszius
y
dainoja
Lietuvoja.
Pavargėlis paėmė akmeni, inpraszau duot žine ant adreso:
temt, o lengvos miglutes ap- vo dale. Laukines bestijos ve
■* Nusipirkite o turėsite Dainei u,
-AGENTASsidejo kiszeniun ir sau tarė:
denginejo muso pakelevingus.. la pradėjo vijtis paskui rogias.
F. Baibah
202 Troy St. Dayton, O. rt Per ciela meta ant visu dienelu
— Dabar nesziosiu ta ak
Ant kaireses galima matit juo Juoda plegma vela pasirodė
Box 23
Waters, Mich.
meni patol, pakol nepasitaikys
P. V. 0B1ECUNAS & COMPANY
“SAULE”
da girre, o su putimu vėjo gali akise persigandusio kuningo.
man proga jam mesti atgal.
^■'„^(ALL
NATIONS DEPOSIT BANK)
į
Mahanoy
City,
Pa.
Mano
draugas
Juozas
Matusevima buvo dagirst ka toki, pana Apsidairidavo tankei ir kožnu
Ir atėjo toks laikas. Tur czius paeina isz Suvalkų gub., Nauj-» Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
szu in staugimą pa-jnantis isz kartu szvilptelejo su botagu
tingasis padare koki-tai bloga miesczio pav., Sintautų gmino LukMusu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalą $75,000.00
tos girrios.
per galvas persigandusiu givurandasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežines
Parduoda Szipkortes ant visiu
darba, vyriausybe už tai atė szu para. Szvediszkiu kaimo praszau
kapitalas
$40,000.00.
Locnas Namas vertas $150,000.00.
Kuningas sudrėbėjo, o ant lu. Motina teipos-gi dirstelėjo.
Geriausiu Linijų in ir greioziausiu
ISZPAKDAVIMA8!
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-1 a.
mė nuo jo viską, ka tiktai jis atsiszaukt ant adreso.
isz
Lietuvos
ir
kitu
daliu
Svieto.
arkliu perejo koki tai sziurpuAch! vilkai vela jau yra
Gramatika Angliszkos kalbos mo
procentą nog szimto. Sziuncziame piningus in visas dalis
Jos. Jakaitis
turėjo ir jin pati pasodino ka
Siunozia Piningus in visas dalis
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokiu Linijų.
kintis be mokytojo (apdaryta) $1.
lei.
5 Madison st,
Hoosick Falls N.Y
arti!
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti Vaiku Draugas arba kaip mokytis
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir Užrubelėjimam
— Karpatų vilkai!— vsu
žiniu Provu kancelarija, kurios 'Rejentu yra pats P. V.
Neužilgio keli isz jiu sten
Agentai.
Mano agentūra yra po
skaityt ir raszyt be mokytojo 15c.
Obiecunas organizatorius tos Bankos. Kreipkitės su visokeis
Tada pavargėlis nuėjo pas Pajieszkau sau mergynos ant apsive priežiūra Ohijos Valstijos.
sznabždejo čigonas.
gėsi inszokt in roges, kada ki
reikalais prie Musu Bankos per giomatas ar asabiszkai o mes
Naujas
Budas
mokytis
raszyt
be
jin
in
kalėjimą,
iszsieme
akme

Su
virsz
minėtais
reikalais
galite
iszpildisime visokius jusu reikalus greitai, teisingai ir gerai.
dimone
jaunesnes
kaip
19
m
ir
ne
se
mokytojo
... 10c.
Ir ant tikro teip buvo vil ti ėmėsi prie arkliu, kurie
pas
mane
kreipits
per
gromata
ar
Piningu ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi
nesnes
kaip
22
m
asz
esmių
biznevas
ni
isz
kiszeniaus
ir
užsikese
in
Aritmetika
mokinimuisi
rokundu
i5j|F
—
per
Express arb Pacztini Money-Order.
kai juos suvode, badas pridavė prunkezcze liūdnai, szoka ir
vyras jagu katra akvatytu praszau įsabiszkai o visame kanogeriause
su
pav.
(apdaryta)
35c.
ji,
bet
tuojau
akmeni
mete
ant
patarnausiu.
atsiszaukt ant adreso:
jiems girdėjimą jautimą ir siunta isz baimes. Vienas isz
Viso $1.60. Dabar už $1.
Keliaujantiems in Lietuva parūpina
Jos. Wilioniszkis
regėjimą. Jau netolimoje gali bestijų jau su nagais dregste- žemes ir tarė.
Paszportus su patvirtinimu Konsulio. Pinigus siuskite per Money-Orderi
1746
Michigan
avė
Detroit,
Mich.
>
Boll Tolophono, Dickinson 3757
ma buvo matit kėlės juodas lejo užpakali rogių norėdamas — Dovanai nesziojau taip
sziuo adresu:
ilgai ta akmeni: kada jis buvo
plegmas ant balto sniego kuris gautis ir roges.
P. Mlkolalnls, Box 62, New York, N. Y.
kas kartas artinosi ir augo...
Jauna motere, persigandus stiprus ir turtingas asz jo bi
Motina daugiau pradėjo tuom, pasijudino ant rogių nes jojau, o dabar man jo gaila.
PRANESZIMAS Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoi
įrengė ligonbutį ir klynika
spaust kūdiki prie krutinės, o tame greitam pasijudinime
Teisingumas.
Sveikatos Jieszkantiems!
?
-------- :------------su laboratorija Philadelphikuningas pradėjo arklus dau iszpuola isz rogių kūdikis isz
Vieno ne turtingo, bet tei
Jeigu kiti daktarai taip pasekmin
jos mieste. Tarno pačiame
gai išgydytu sergančius kaip kad
giau plakt. Čigonas laikas no- jiosios, glėbio ant žemes.... singo kalvio susirgo pati. Kal
name įrengė savo locna ap
PHILADELPHUOS MEDICAL KLINIKOJE,
tieks, kurioje randasi naujo
laiko pasikelinejo, idant matit. Riksmas neiszpasakitinas isze- vis pasiuntė savo vyriau
tai ir jie būtų taip mylimi žmonių,
išradimo geriausi vaistai
artinantesi gauja bestijų.
jo isz motiniszkos krutinės.... sia sūneli Juozuką, kad partaip populariški, jiem dėkavotų taip
PASARGA: Mano ligonkaip iš daugybės išgydytu, nors ke
— Kas kartas artink...— prisikėlė kaip papaikus, nes nesztu mamai vaistu. Vaikelis
J t
;
butyje ir klinikoj turiu po
lios padėkavonės žmonių žodžiais
isztare vos girdėtu balsu.
vela be pajėgu "puolė in roges. eidamas per miezka pamėtė
savo priežiūra svetimtaučiu
kalba, neminint tokių padėkavonių
daktarus specijalistus pagel
už išgydytus nesveikumus, apie ku
Vilkai davėsi dabar matit
Tėvo tuom kart jau nesira pinigus ir greitai nepasijuto.
S*
bai prie operacijų ir pavo
riuos paejentai nenori kad kas bent
kaip krutante vilnis atramen- do ant rogių—nes toli pasiliko Pagalinus apsižiurejes, kad
jingų ligų. Pas mane visi li
būtų žinoma.
goniai išsigydo ir pasilieka
už rogių, su peilu rankoje gin pamėtė pinigus, pradėjo grau
to.
Aš StSuska tarėjau didelius skaudėji
sveiki. Vaistus siunčiu ir į
mus ausyje, kilo skauduliai arti metą lai
— Galiu juos suskaitit!- at damas savo kūdiki, uždengda džiai verkti ir jieszkoti, bet
kitus šteitus ir į visas šalis.
ko, gydžiausi pas daugeli daktaru bet be
siliepe vela čigonas.— Yra jiu mas jin su visu savo kunu.
pasekmes. Kuomet atsilankiau gi prieg
niekur nerasdamas, pailsės at
PHILADELPHUOS MEDICAL KLINIKOS
Gydau Visokias Ligas.
Arklei, kuriu jau niekas ne sisėdo po medžiu ir eme gar
apie trisdeszimts.
daktarų, tai | trumpą laiką man auę| ir
Su sena ir nauja metodą su
galvos skaudėjimą visiškai išgydo. Dabar
Jauna motere sukliko isz valde, nulėkė su rogėm, kurio siai melstis prie Dievo verkda
esu visiškai sveika Ir labai dekavoju PHIchemiškais ir medicinos gy- ©
baimes ir giliau prispaudė kū se radosi apalpuse nelaiminga mas.
LA. M. KLINIKAI. Su guodone —
(duolemis, su vandeniu (hy
St. Suska 2885 Calowhlll St. Phlla. Pa.
motere.
drotherapy), kraujo skysti Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig.
diki terp apdengalu.
Tame miszke medžiojo po
GUODOT. M. PHILA.. KLINIKA.
mu (serotherapy), su moks- Stankus su pagelba elektros šviesos
Ilgai sirgau sunkumu krutinėję ir abelTenais, ant pustines, pastojo nas, kuris, iszgirdes verksmą,
Ant veido kuningo davėsi
nuillpnumu skaudėjimu galvos Ir didelio
' lu psychologijos (psyohothe- (X—ray) permato visą žmogaus kūną
kosulio, nors gydžiausi pas keletą dakta
matit baisus rūpestis. Ka cze baisus galėjimas terp tėvo su atėjo pas Juozuką ir paklausė,
I rapy), kaip tai žodžiais, nu ir atrauda pavojingas ligas.
rų per ilgą laiką, bet niekas nemaczyjo.
rodymu, atkreipimu atydos|
,
darit?.... laukines bestijos jau ku likiu ir indukusiu bestijų. ko jisai verkia ir kuo jis var
Jau buvau visai nusilpęs kad negalėjau
I ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, permatanti visa ku
no lengvą darbą dirbti. Bet kaip atsišau
arti, kas kart arcziau...
Kuningas pasilenkęs ant kū do. Juozukas verkdamas tarė:
kiau prie PHILA, M. KLINIKOS dak
na žmogaus), greita elektra (hyfroųuency) Galvana elektra, Paradejaus elektarų, tad manę | greity laiką pilnai išgydė.
’ tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau viso
Čigonas pagriebė savo skrip dikio, uždavinėjo su peilu ant — Asz esu neturtingo kal
Dabar jau galiu gerai dirbt ir sveikas esu,
kias organiškas ligas, kurių negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais.
todėl širdingai dekavoju už sveikatą. ,
ka ir pradėjo graint visokius visu szalu, jau dvi bestijos gu vio sūnūs Juozas; mamyte ser
J. MELNICZAKS. Coatesville, Pa.
Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas. z
szmotelus, idant vilkus sulai li ant sniego, nes likusie vienu ga, tai tėvelis siuntė mane in
GUODOTINI DAKTARAI.
Visisroganti kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o
Negaliu atidekavoti Tamlstoms už gekit. Nes vilkai ant kart susto szokiu mėtėsi ant nelaimingu miestą vaistu ir asz eidamas
busite užganėdinti nos jis gydo pasekmingiausiai visokes ligas ir daro visoradejystę kurią man padarote. Pas daug
kes operacijas savo locnam ligonbutyjo. Daktariška rodą su teisingais pata
daktarų buvau, bet nieko nepagelbejo.
jo nes badas jiems ne davine auku sudraskiodami jeis gi- pamecziau pinigus.
rimais duoda DYKAI, — ypatiškai par telefoną ir* par *laiškus beskirtumo
Kaip tik atsišaukiau prie Tamistų,gavau
kaip
toli gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šalise svieto.
Jus vaistus dabar antrus, tai tik pusę su
jo susilaikit ir pradėjo da grei vais.
Tada ponas iszsieme makszvartojau, tai jau aš nejaučiu jokių skau
dėjimų ir viskas jau gerai. Kada nors tik
cziau artintis. Arklei prunkszTame laike roges lekte leke tele ir davė Juozukui tarda
reikės daktariškos rodos, tai visada tiktai
te isz baimes bėgdami kaip kaip vejes.
pas Jumis šauksiuos ir prašau neatsakyt.
mas:
1220 So. Broad St.,
Philadelphia, Pa.
Mag. Weiwerene, bx 64 Hardwick, Mass.
viesulą, o roges net paszokine
Vakare užsilaikė ne toli Pre
— Pažiūrėk, gal szita tavo.
Valandos ofioo: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 0 iki 8 vakaro. Į
Kurie tik norit išsigydyt, tai pri
jo no žemes, nes viskas ant szovo. Tris vengriszki arkluNedėldioniais nuo 1 iki 4 po pietį.
@
r
būkite bei atsišaukit lietuv. kalboj
Bet vaikas pavarte ir sako:
tuszczio... Kas isz to? vilkai kai puolė ant žemes be žado.
o apturėsite tikrų pagelbų. Geras ir *
Jj
— Ne, ne mano, mano bu
greitas atgavimas sveikatos, verta
jau tiktai dvideszimts metru no Vidurije kone sulaužintu ro
vo ne szilkine ir ne buvo tiek
žygio. Jaigu dėl tolumo negalit prirogių, su atidaritais snukeis ir gių žmonis rado ant apdengalu daug pinigu.
būt asabiškai, tad parašykit, aptu
žibantems akimis. Skripka nu nelaiminga jauna motere, ku Ponas, matydamas toki vai
rėsi rodę ir pagelbų sveikatai.
Jeigu liga neišgydoma, tad išsyk aptutilo.
ri in adina vėlaus numirė isz
rOslt teisingą pranešimą, nes čionais yra
ko teisingumą, iszeme kita.
-:NOTA111USZAS:’’
teisingas, lietuvis daktaras, kad lietuviam
gaileszczio ir baimes.
233-235 W. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.
— Szita,— džiaugsmingai
tarnauti) Ir gelbėtų nelaimingus iš ligos.
Apsaugoja Namas ir Naminus Rakandas nog Ugnies.
PHILA. M. KLINIKOJ, visokias Ilgas
— Palaimink mane tėvai!
suriko vaikas.
Kantoras Bankinis ir pardaviste Szipkorczla ant visokia Linija
kaip vyrų taip moterų pasekmingai, ge Oidžianse Lietuviszka Agentara.
paszauke jaunas čigonas pas
rai gydo; slaptas, užsikrečiamas Ir visas Priduoda Szipkortes ant
Tada ponas padavė vaikui
Mokslas apie agrodnykyste
v®
Del Draugysczin...
ligas, kurios tik užpuola ant žmogaus kū risokiu drueziausiu ir
kutini karta sužiurejas ant jau (daržyste). Mokytojas klausia maksztele ir davė visus pini
Pristatau paikes Szarfa*
perinusiu Laivu,
no bei organizmo.
Juostu, Kepuras, Karūnas
šiuneziu Piningus in
nos moteres kurios akise gali savo studentu, kada laikas gus, kiek pas save turėjo, tar
Špilkas
ir t. L
Visas Dalis Svieto
Visuomet kreipkitės šituo adresui
Garsingi plaukykai.
ma buvo matit neiszpasakita skinti obuolius ir gruszias i
Su kokia nors reikalu
damas.
The Phila. Medical Clinic 1117 Walnut St. Teieziause ir pigi aušo.
kas-liuk Szipkorczity
Zisi tie kurie per mus
baime.— Buvote gerais del ma
— Kada agrodninkas mie — Už tavo teisingumą ati
Philadelphia, Pa.
Sheepshead Bay ne senei atsibuvo galėjimai plaukime.
luote apie tai geria žino
Piningus ir t.L
Raszykite pas mane •
Iszduoda
Dostovierne
nes isz ryto, o gyvastis mano ga, ir szunu nėra sode,— atsa duodu tau visus piningus kiek Robinsonas isz Princetono laimėjo pirmiause, nes perplauke Vai. ofiso: Nuo 10 ryt. ik 4 po plet. NedOa pi ai kyši ta teisinga
liom Nuo 10,80 ryto ik 8 po pieL Utarnį- lel tu ka nori savo dali
yra mažiau verta usz gyvasti ko studentas.
atsakini*.
aetuvųje
kam
pavesti.
tik pas save turiu.
440 mastu in laika G minutu ir S3 sekundų.
kalfl ir l’Otnyčiom. NuoJJ lk d vakare. .

g

M. K. Wilkewlch,

NAUDINGI PATARIMAI

Del muso vaiku.
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W. Rynkewiczius

Vasarinei Siutai Pas Rynk-viczii.
)
Sziame laike pargabenome
)daugybe Nauju Vasariniu Siutu
\del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai
ijyra gražiausi visam mieste, pas siūti pagal naujausia mada.
i)
Szitus Siutus parduosime už (JO
x pigesne preke negu kiti sztorninxkai, todėl jaigu reikalaujate
.Naujo Siuto tai ne eikyte kitur O.
.kaip tik pas mus o patis pcrsiti^krinsyte kad gerians ir pigiaus dįk
'galima pas mus pirkti negu kitur.
P
i)

VISOKIU MADŲ.
VISOKIU PREKIŲ.

— Lehigh Valles kasiki os
dirbo lig ketvergui, viena die
na daugiau ne kaip isz pradžių
buvo garsinta.
— Atejas jaunikis pas kuninga užmokėti už szliuba ku
ris ketino atsibūti ant rytojaus
kuningas jio užklausė: “Žinai
ryto yra tavo szliubas, ar esate
prigulinczei ant to pasirengia.”
Jaunikis nesuprasdamas apie
koki pasirengimą kuningas už
mine atsake: “O teip kuningeli esame pasirengia, nes va
kar užordinau asztuones baczkutes alaus, mėsos ir kelis ga
lonus arielkos.”
— Ne kurios motinos api
savo dukreles tiek paiso, kiek
ezuo apie uodega. Po visus už
kaborius valkiojesi, per ciela
nakti! Kur gali tikti tokios
merginos? Niekur! Ne turi ne
motina naudos, negali būti ant
tarnystes, o ir prie jokio darbo.
Ne kuriuom jau buna per
ankszta, tai net in kitus
miestelius nakties laike zuja.
Oj, oj, jau aplaikeme kėlės
gromatas apie taisės “naktines
balandėlės.”
— Pas Refaviczia dar dide
lis pardavimas $.10 vertes siu
tas už $6.48. Minksztos ar kie
tos skribeles vertes $2 už $1.48. darbines pirsztinee vertes
100 po 50. darbines szkarpetkos vertes 100 už 60. Neužmirezkyte numaro 138 W.
Center St.
(99 oi)

— Draugystes Szv. Ludviko
piknikas neblogiausianusiseke.
Lietus sulaikė daug žmonių,
bet vis-gi grino pelno liko
$174 su centais.
— Penktam varde Antanu
kas gerai aptaise koki tai pa
sigėrus! verszi kuris jin inžeide. Bet abudu burmistras nu
baudė už nemalszu apsiejima
ant uliezios.
— Ejdamas sau keliu in
Bukmaute niekam nieko ne
daręs, Mikas Lazarus likos už
kluptas per Juozą Posaiti. Bet
Mikas mėtėsi ant savo užkluptojaus ir laike pakol kiti neadbego in pagialba ir bandyta
nugabeno pas sudže Kelley
kuris nusiuntė jin in Pottsville.
— Kietos skribeles vertes
$1.50 už 980. Kelnes vertes
$3 už $1.98. Siutas vertes $16
už 9.98. Tas viskas pas Refa
viczia 138 W. Center St. (99)

knt pardavimo.
Puikus salunas ant W. Cen
ter ulyczios. Turi but tuojaus
parduotas. Atsiszaukyte in
“Saules” ofisą.

GRINA TEISYBE.

HISTORICZNAS ISZRISZIMAS

Yra banka in kuria deda piningus Pennsylvanijos Valstijos Kasijerius.

Yra tai drūtas ir atsargus bankas.
Kapitulas ir Surplus $180,(100.

Mokame procentą ant sudėtus piningus.
Suvirszum puse milijono doleriu sudėta szitam
banke.
Dekyte piningus in szita banka.
D. M. GRAHAM, Pr ridenta*.
C. L. ADA MS, Vice-Prezidentai.
D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.
... DIRDKTORIAI...

DAUG KITOKIU BRANGIU NAGRADU

KODĖL NEGALI ISZGRAJIT?

TEISINGA IR ŽINGEIDI.

i

riAVĄKTAC OYJČAI P|rma nagrada $375 fartapijonas
UVF V
U 1 Ivrite Antra nagrada kvitas vertas $125.
Treczia nagrada kvitas vertas $110. Szeszios nagrados po tam kvi
tai vertes $90. Szeszios po tam kvitai $89. Szeszio po tam kvitai
po $88. Szeszios po tam kvitai verties $1 mažiaus, vėl szeszios po
tam kvitai po $25.
Tie kvitai bus geri tik del bile kokio naujo Harwood & Von
Robi arba Solo fartapijono už muso regulariszka fabriko preke.
Szitie kvitai bus geri tik po 21 d. Augusto. Tik vienas kvitas bus
geras del nupirkimo fartapijono.
KUPONAS

•M. •••••WOT

Vardas....................

• ••»••••••

No. Ir Clycala..........

Miestan Ir Steltaa....
Ar turi Fartapijona

.......... Koki..............................................

BUKIA VYRAS

prasarga: Darbininkai katrie pas
mane dirbo, gal sakyti kad jie žino mano
methoda ir pagal ju gydo be operacijos, jie
gal ir pamegžioja mano rasztus.
Bet ran
dasi tik Venas Dr. O’Malley Budas ir
naudojamas tik Mano Ofise.

Parluoda farmas, namus,
lotus, visokius biznius, puikus
salunas ir daugybe kitokiu
daigtu. Norintieji ka piršti
kreipkitės pas mane o busite
visame užganėdinti. (to 66).
J. J. Kweder
622 Market st. Waukegan, Ill.

Ant pardavimo.
Farma 54 akeriu, namas su
9 ruimais, kitoki budinkai su
maszinoms, arti Barnsville, 6
miles in Mahanoy City. Turi
tuojaus parduoti. Preke ne
brangi.
(2,9 o;)
John Thainarus,
Grier City,
Mahanoy City, Pa.

Ant pardavimo Lotas.
Be stubu arti Lietuviszkos
bažnyczios New Philadelphia,
Pa. Parsiduos nebrangiai ba
locninke yra naszle ir nori
greitai parduoti.
(«9 oi)
Mrs. F. Katszvitzkiene,
Middleport, Pa.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju
ant viso loto po no. 604 — 606
West Center ulyczios. Dasižinokyte ant adreso:
(p }‘)
Dr. Alex. O’Halley
Thomas Ilaughney
158 Washington St. .
12 E. Mah. St.
Wilkes-Barre, Pa.
Mahanoy City, Pf

Republikonas.
Balsuokyte už Ji.
Isz Mahanoy City.

Ant Clerk of The Court

Frank J. Bastian
Demokratas.

Isz Mahanoy City

Ant County Commissioner

Pigus lotai.
31 lotai su stuba ant vienos
frmilijos Pottsville, arba lotai
parsiduos pavienium. Turiu
teipgi 44 lotu St. Clair ir par
duosiu labai pigiai. Da turiu
ant pardavimo namus Potts
ville ant 6 familiju kurios atnesza $45 raudos ant menesio,
ir parduosiu jias pigiai atsi
szaukyte ant adreso; (Sep. 15)
Jos. Mauer,
422 N. 2 St.
Pottsville Pa.

B. RAGAŽINSKAS

T. A. Flanagan
Demokratas.

A.G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts.

Plymouth, Pa.

...SAVININKAS IK FABRIKANTAS...

Sarsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.

Parduoda Szipkortcs

J. Kazlauckas
73 West St. New York, N.Y.

|iq!|
Nusipirkite sau keletą
ĮihIįI
Buteliu
JrA norkevicziaus NO. 6.

S, Norkewicz

K. K0NEWK0
UŽLAIKO PUIKU

Kiekvienas Lietu*iszkas Sztorninkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuvhzkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad musu
tautieczci reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuvit-zkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojaaie.

Egiutero No.l.
Egiutero No. 2..............................50c.
Zmijecznik.......... .25c, 50c. ir $1.00.
Gumbo Laižai
...................... 35c.
Meszkos Mostis.................
Trejanka...........................
.Liniuientas vaikams ....
25c.
Gyduoles nuo Kosulio.__
,25c.
Liepiu Baisumas.............
.25c.
Anty-Lakson del vaiku
.25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
Ugniatraukis.................................25c.
Skilvio Laszai.............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios.............................. 75c.
‘Uicure* arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo................................ 10c.
Laszai nuo Dantų......................... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
“ Kojų............... ..............
25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo..................... $1.25.
Plauku apsaugotojas................... 50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Balsamas............................ 25c.
Kinder Balsamas......................... 25c.
Bobriaus Laszai....................... ...50c.
Szvelnintojas............................. ...3-5c.
Kraujo valytojas...................... .$2.00.
Nervu Ramintoja*.......... ........ .$1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus ...................... $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)............... 25c.
Pamada Plaukams.......... ............ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Piemens..................50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu........ 15c.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Daniu arba
nlielnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nuo Parku ir Niežu....... $2.00
Gydi nuo Dedervines............... $2.00
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos— $5#

Fartapijoniu ir Vargoniu

muso tautietis
...STRAJOTAS...
B Ragažinskas pargabeno visokiu
Taiso ir strajina visokiu gatunku
garimu, Amerikoniszku ir Importitu.
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, Fartapijonius ir Vargonius pagal
j geriauso būda. Preke neperbrangi,
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio. 1 darbas gvarantitas. Turiu daugybe
Duokyte dabar orderi o bus jumis padėka v on u. Prisiuskyte post-karte
o pribusiu
pristatyta in namus.

54-56 N. Main St.,
Mahanoy City.

No. 6.

’SY1L3* 408 West Mahanoy A»e,

J. KAZLAUCKAS
geriausiu
Pardarau
paliudyju
patarimus

Vienintele lietnviszka Banka, uždėta per
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
pinigus mokam 1-ta procento, pnskaitant
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam
laivakortes ant visu linijų ir gelež.keliū
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
vedam provas senam krajm. Rejentelna
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara
•J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums
justi bankinius reikalus o persi tik risi t, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigui
siunezant paczeduniui in Banka, arba siųst
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pei
Ex preso Money Orderi.

' r**' ^edansia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli.
[NORKEWICzl 7.eiP8* c.zia gausit« ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
L
l’desz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyta

Isz Pottsville, Pa.

Už kompanijų preke ant
ir greieziausiu Laivu.
visokius Dokumentus ir
per Konsuli.
Duodu
visokiuose reikaluose.

Cor. 22(1. & Carson Sts.
S. S. Pittsburg, Pa.

tints

B

G. Ramond Beck
St. Nicholas, Pa.

SALUNA
98Main St,

Ashley, Pa-

Rusiszkai Amcrikoiiiszka Irinija.
Vienatie be persėdimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8Ą dienu iii Rotenlama
HA dienu in Liejioju
III k laša $29. _n .
..... .....
’ III klasa$3().
II ” $45 PDel sniulkesniii ziniu krcipkitesm musui
,, ’
t
>>
L Agentus ir centraliszka kontora.
J .
,, "T'
1
(OZ.
1
$62.

A. E. Johnson & Co.,(General

Pajs.ng.r Agi,.) 27

Pirmutinis Lietuviszkos.

GRABORIUS
LahLija Kimus Numirusiu
Pa*«nmd
Ryginus ir Vežimus del Part važinę) n.
Krausto Daigius ir t t
Viską atlieka kx nogeriause ir paikiaus*
>u vir^z minėtais reikalais kreipkitės p:
jin o busite tisatne užgavedimais.

'>20 W. Centre St. MuhanoyCiti

M. VARZINSKAS
Lictnviszkas Eotografistas
205 E. Centre St. Mahanoy City.
------ o------

Puikei ir pigei nutraukė visokesFotografijas
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir
indeda in Reinius.
Indeda in Špilkas
Kompasas ir Lt Parduoda vijike.* ICei-uai
Lietuvei su virsz-minetais reikalą s netur
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
ir pažinslarna Varžinska kuris pa laro
viską kanoge’iause o ir busite užganėdinti.
Teipgi daro Fotograpijas ant Post-K a re žiu.

Senus Britvu pardavėjas
ir Agentas.
Jeigu tamista reikalauji geros
britvos, tai pirk nog manes, o ne kur
kitur.
Ne vienas nesigraudino katras nog
manes pirko nesigraudysi ne tu.
Torrey yra barberines britvos jeis
visur parduoda po 3 dol., nog manės
perki už 2 dol.
Paklausk savo sztore po kiek par
duoda “Torrey” britvas, o kada persitikrysi kad pas mane daug pigiau,
tada atsiusk Money order, arba re
gistrą votam laiszke 2 dol. o in pora
dienu per paczta apturėsi “Torrey”
britva. Gzitos britvos yra padirbtos
isz puikiausio plieno, o barzda teip
lengvai skuta kad net darosi szilta
in smskra. Atmik tamista kad oze
neperki tavora 20 dol. vertes, o tik
tai perki tikra tavora biski pigiau
negu kitur. Jeigu tamistai nepatiktu
tai mainau ant kitos arba gražinu
tamistos pinigus pasilikdamas 20c.
už savo klapata:
(g[
Fr, Uokas,
Box 86
Minden, W. Va-
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Broadway, New York, N.Y.

8 sinti

VYRIU LIGOS

----- o----Puikiause užejga del Lietuviu ir
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa
įvetinyiauses priėmimas del visu.
nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
A ridikėli*, Alus ir Ciga-ai tinklini* darbo ir kitokiu užsiėmimu.
kanilui S.k «L-I z<»b«-vu ir initinv Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie

W. TRASKAUCKAS

Į koteli

Nėdrioj nog 9 iki IpopIsA

Polithania State Bank

Sztorai beveik visur.

Ant pardavimo.

Jaiboi

nn yni CD 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.

E. F. IIar.\ood Factory Distributer.

............. ........

GYDITOJAS

U lb K U Lt R Adinoa: 9 iki 5 vakar*.

8 South Jardin St Shenandoah, Pa.

Asz negarsinu jokiu Gromatu Lygoniu,
kadangi atsilankymas in mano ofisą parodys
jumis kad turiu daugybe Gromatu nog
Lygoniu isz visu szaliu pasaulės kurie tapo
iszgydinti.

SILAS DAVIS

LIETUVIS

••••••••• .......a... ••■... W...W..

................ .... .......... ....... -........ ........

.. .........

Visi kurie dalibaus iszri-

LENGVOS 1SZLIG0S

......m................m. a. .........................n.

fel
liih

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotaa
Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo,
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz
Kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktines Trotimua
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaucziu
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegims
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu,
Reikale raszykite ant adreso

veikslai dvieju garsingu amerikoniszku jenerolu. Dykai del visu,
tik uždrausta tiems kurie dirba del szitos kompanijos. Tik vienas
iszriszimas pasivėlina isz vienos familijos Raszykite aiszkiai. Viisi iszriszimai turi but prisiunstas priesz 5 ad vakare, 21 d.
Augusto 1911. Jaigu butu du geri iszriszimai atrasti per sudžios
tada pakirta nagrada bus padalinta. Adresavokyte sziteip.

Asz czionais prisiuneziu savo iszriszima ir pasitikiu ant sudžios kurie
paskirs nagradas.

pt
I dien

■ sjepii

SUDZIOSISZRISZIMO rb“„“ “įi”“
grados tiems kuriems teisingai priguli.
szinie bus duota jiems žinia.

Mahanoy City, Shenandoah
Mt. čarmei, JLandsford.

||i\!A 1X1
I I Xa /-Al X

DR. KOLER,

— Visi siutai pas Refavi
czia atpigo. Dabar yra proga
pirkti puiku siutą už maža pi
ninga $10 ir $14 vertes siutai
uz $6.50 ir $9. Vaikams siu- A. K. Abraitis & Co.
telei vertes $3 už $1.68. Neužmirszkite numaro 138 W. 317 N. 13th. St.,
Philadelphia, Pa.
Ant Supervaizoriaus
Center St,
(99 04)

601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City, Fa.

PASIVĖLINA VISIEMS.

Visiems vale dalibauti iszriszime. Dauginus nieko nereike daryti, kaip tik sudėti szmotel us idant padaryti paveikslus dvieju garsingu
araorikoniszkus jonerolus kurie toipgi buvo prezidentai
Skaitykyte nurodimus.
Bandykite iszryszti. Jszpjaukyte atsargiai
szmotelius ir sulopykite in krūva. Szita darome del tu kurie ne turi Fartapijona arba nori nauja pirkti.
Mes kaipo iszdirbejai Fartapijoniu paskireme szita dydeli suma piningo idant apgarsinti muso Fartapijonus ir supažinti kožna su žinia kad
Hardwood ir Von Robi Fartapijonai esą teip gori kaip geriausi. Vieton iszduoti daug piningo ant apgarsinimu ir 1.1., pastanavijom sutekti szita
iszriszima. Todėl pradeikyte szendie. Mes esame teisinga kompanija ir ka prižadam tai iszpildome. Tas kuris geriause iszrisz gaus pirma nagrada,
kitas po tam antra nagrada ir 11.

Sukia Iszmintingas
Likia Sveikas.

Viktoras Lapinskas

patvirthtas Kvitas

$110.00

| tii

r kte

Kožna Liepos ir Augusto menesi peržiurinejame
savo tavora iratrandame daugybe likucziu kurios
parduodame savo kostumeriams už labai pigias
prekes. Kaip kada pasilieka keletą Krėslu, tada
jias iszparduodame pigiai idant padaryti vietos
del kitokiu tavoriu.
Kaip kada atlieka mažas szmotasKlijonkes vertes
$1.25 mastas, tai atyduodame už 85c. mąstą.
Teipgi daugybe kitokiu daigtu pasilieka, kaipo
tai Vyru ir Vaiku Siutu, Karpetai, Lovų, Sieniku
ir t. t. ir tuos parduodame už labaipigai preke.

TRECZIA NAGRADA

ANTRA NAGRADA

$125.00 Patvirtintas Kvitas

f se

į note

Vasarinis Pardavimas.

$125,000 Kitokiu Nagradu

ATIMA JUMIS VYRISZKUMA.

Laivakorcziu ant geriausiu Laivu
in Lietuva ir at^al. Teipgi siuneziu
piningus už žemiause preke ir greitai
ne vienos dienos nelaikau pas save
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu
atsilankitie arba atsiszauktie per
laiszka su minėtais reikalais.
Su godone

A. DANISZEWICZ.
W RYNKIEWICZ
M. GAVULA.
J. HORNSBY.
C. F.KAIER.
W. L MILES.
L. ECKERT.
T. F. FLANAGAN.

$375.00 Fartapijonas Dykai

Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. Sa
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka
da tik ateina proga vis rekamendavo
ju szitas pigulkas asz pažinstu keletą
žmonių kurie likos iszgialbeti nog
skausmo pecziuoso ir inkstuose. Szi
ta pati liga mano vargino per ilga
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai
kino kad negalėjau atlikti namini
darba. Turėjau ženklus kad mano
inkstai buvo netvarkųoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas
Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man
pagialbejo ka kitos gyduoles nega
Dr. O’Malley Bodas
lėjo padaryti todėl veliju kitiems
naudoti taisės pigulkas.
Visados iszgydoI
Iszbandyta per 30 metui
Ant pardavimo visuose aptiekose
Be peilo ir vaistu!
po 50c. baksukas. Agentai amerike
Iszrasta per mane!
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo,
Naudojamas tik mano ofise!
N. Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans”

Lietnviszka Agentūra

NAGRADA.

„.PIRMA

pkytes pas mus asabiszkai arba per
gromąta. Mes visada turime daugybe
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir susikalbama ir susiraszoma.
mažių už labai pigia preke.
Suvirszum 30 metu daktaravimo
Adresą vokite
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas
ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi
Knygute apie Ruptura dykai. (*«piW
...REAL ESTATE...

— Viktoras Lapinskas aplaike agentūra no Holland
American Laivines Kompani
jos, laivai tos kompanijos iszejna isz New Yorko in Rotter
dama kožna utarninka, ir yra
vieni isz geriausiu, ir smagiause kelione per mares. Lietuvei
kurie keliavo szita Linije apie
tai gerai žino, apie daugiau
dasižinokite pas agenta La
pinską.
(S9

MAHANOY CITY, PA.

AR GALI SUDĖTI SZITUS DU GARSINGUS AMERIKONISZKUS JENEROLUS?

Ruptura,
Miihanojuus gyventoje!
Varicocele,
jtpie szita gerai žino.
Prapolus Pajėgas,
Ut ucintas Kraujas,
Mrs. Julia Brennan nog 1027 E.

— Apie penkioleka vyru
apleido miestą ir pameti kasik
iai ant visados, nusiduodami
in tolimus Westus in virszutinius fabrikus, kur tikisi gauti
“sztedi” darbus. Ba ir ka cziomds iszsedes, pasens arba liks
p: žeistu o tada ant senatvės
ejki žmogau su krepsziu arba
Vienatine Lietnviszka
in “purhauze”.
Agentūra Amerikoje.
— Mahanojui dabutu labai
reikalinga draugystes merginu Ka užsiima pardavinėjimu visokiu
bižniu kokiu tik randasi. Pasekmių
ba jagu ne sunku prigulėti in gai
savo darba atliekamo. Jaigu nori
“dancing szkule” tai tarnauti savo bizni parduoti tai kreipkitės pas
Dievui daug garbingiau. Na mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui
dykai. Jaigu mislinimergos, katros busite pirmuti- patarnaujame
nate pirkiti Farma arba Namus krei-

— Lietuviszko Beno kon
certas arti lietuviszkos bažnyczios panedelio vakara nusida
vė puikei. Plojimas ranku da
vėsi girdėt isz visu szaliu.
Szimtai žmonių gėrėjosi pilikum graju muso lietuviszku
artistu.

BANKING TRUST COMPANY

W

i) Teipgi visokiu kitu Vasariniu
i)Drapanų; žinome kad perkant pas (ggk
}mus busite visame užganėdinti.
Pirkyti savo Vasarini Siutą pas
W. RYNKEWICZIU
233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines

MERCHANTS

AR NORI PUIKU NAUJA FARTAPIJONA DYKAI?

“Dingusia Pajėga” vyru •‘Exzema” ir kitas panaszasi “Užtrucintas Kraujas” in 30
iszgydam in 14 dienu.
ligas iszgydau lai ai trumpami dienu-be naudojimo merikuriu.szo ar jxitasu.
“Silpnų; Vyrus” ju kana laike.
‘‘Stryktura” b* peilo ir
sugražina in normaliszka “Paslaptingas Ligas” in 3 lyg1 skaudėj
i mo.
padėjimą in trumpa laika. 5 dienas.
“Varicocele'* gydan in 15<L
“Romatiszma” visoki ‘‘Hydrocele” in 24 adynos,, “Szaszius” ir skaudu!as skaros
iszgydaa greitai ir ant visados
iszgydau labai greitai.
be operacijom

Dr.LorenZ"

33*1

•

P')1!211
įjaiyjo.

'
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas
kanoatsargaueia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingu
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iazgydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu

OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg 8ad vakare.
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge
nog 15 metu toj paezioj vietoj.

į

' ---m

ĮSiAis
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Kalbame Lenkiszkai, Rusiszkaiir Vokiszka

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
galima rasti. Szitas Ta voras susideda isz Naujausiu Vasarinis
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
.lekiu, 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,

TH-- rtl-L-

( £^“ Pas mus dirba Lietuvaites.
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122 W-Mnhannv
Center Str.
City. Pa

MOKYKLA SZOKIU.
Geriausias Lietuviszkas
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.

Waltz, Two-Step, Side-Step, Barn
■Ų.'. A. Dance, Buck & Wing, Irish Jig Clog,
Spanish Waltz ir 95 kitokius.
Prof. Julius, 2124S. Halstcd St;Chicago, III.

Parduoda visokius apsiavimus už pigesne
prekenegu kitur. Uždai ko visokiu Czeveriku
ir Pantaplu <lel vyriu, moterių ir vaiku.
Geriausius skurinius ir guminius darbinius
Lletuviszka Krautuve
Czebatus ir Czeveriku*. Priima visokius
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai
...Vyno, Likeru, Areilkos ir Alaus...
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti.
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite
užganėdinti ir suezedinsite piningu*.
Atraszykyt man gromata, o asz jus
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu,
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir pertikrinsiu kad galit pas mane gau*
Pan lapių ir per szita menesi parduosiu už tavora pigiau ne kaip kitur.
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtau
Fr- Straivinskastezius p'rkyte pas tautieti:

FR. STRAWINSKAS

Simona Waluna
526 W.Centre CL,
Mahanoy City, Penna.

1807 Carson SG S. S.
Pittsburg, Pa.
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