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Isz Szenadorio Sz. Jurgio
parapijos vikaras kunigas Mic
kūnas muset atkelto dvasiszko
vyriausybes Philadelphijon in
lenkiszka parapija Sz. Stanis
lovo.
Puikios permainos! Gal lie
tuviam dvasiszka valdžia pri
duos kunigą lenką nemokanti
lietuviszkai. Mat lietuviai ku
nigai prie lenku tinka, bet
lenkai prie lietuviu niekados.

AkivosZinios isz Lietuvos.

ISZ AMERIKOS.

Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.

in Lacn. pis «>nlr
Orderis.
Eijnsttrez.

tu

MAHANOY CITY, PA. f

Vyras kad iszkrypsta isz do
Vilkiivlszkis.
Plningelis vertes 82.500.
Gudri melagyste.
ros gyvenimo su juomi yra diMuso [aplinkinėje pasklido
Boston, Mass.— Tūlas rin
de beda, bet jeigu iszkrypsta
kėjas senovybes pinigu iszsiun
daug padegėliu, kuriu dauge
Laikraszcziuose
skaitant
Departamentas emigracijos
Subaczius.
motere, tai szimta, kartu yra Milijonieris iszdalino visa te in Londoną britiszkam di
lis yra netikri padegėliai, bet straipsnius, randame viso ko,
Washingtone tomis dienomis
(Kurszo gub.). Czia rugius apgavikai, kurie keliauja tik
didesne beda ne tiktai vyrui,
rektoriui muzejaus Londone
pagarsinimu visokiu, ten su
savo turtą.
praszalino “garsinga ukaza”
jau
nupiove. Rugiai szimet isznaudodami žmones. Žmones
bet ir visai szeimynai.
auksini pinigėli paejnanti isz
randame pasigarsinimus ir
kamisoriaus emigrantu WilHinsdale, I’ll.— Dr. D. K.
Forsas, o padaryta 700 priesz menkesni, negu pernai. Vasa patyrė, kad toki padegėliai, daktaru. Pasigarsinimai vieni
Parsons, geraduszis, kurie isz
liamso ant Ellis Island, kuris
Lenkai turi Visose Suvieny
Christaus gimyma, kuris turi rojęs gan garas, ypacz miežiai, prisirinkę visokiu dovanu, ve trumpesni, kiti ilgesni ir da il
dalino savo dydeli turtą susi
kanecz spyrėsi idant kožnas
tose Valstijose savo giedoriu
”2,604 metus senumo. Kada ti- žirniai, kad jtik pavyktu gerai ža in miestą parduoti.
gesni.
dedanti isz $7,000,000, atidavė
ateivys turėtu paskirta suma
kuopas, kuopos riszasi in okrynejimui muzejui garsiu are suimt nuo tauku. Lietaus se
Žmones, pas kuriuos atva
Tarpe tu pasigarsinimu, in
savo
paskutini
turtą
tomis
die

25 doleriu idant gautis m Suręgus (apskriezius,) ir jie laiko
kiologu parodys tikra vieta isz niai nėra: giedra ir karsztis. žiuoja padegėlis, turi pareika žiuret^duodasi ir melagystes
nomis, kuris susidėjo isz pui
vienitus Steitus. In vieta tojo
savo susivažiavimus.
kur piningas paeina, tada sa- Dauglyj vietų jserga gyvuliai lauti vaito paliudijimo, ar at- kai kuriu in painiotas kaip ve,
kaus gyvenimo Hinsdale ir
paliepimo likos iszduotas se
Sziuomi laiku tie giedoriai
vinykas jiejo aplaikys du tuk- ir gaiszta, o ypacz kiaules.
važiavusis isztiesu yra padegė paveikslas.— Sėdėdamas dak
penkių margu gero lauko ant
kantis paliepimas del emigra
Kupiszkis.
turi
du
susivaževimus,
vienas
stanezius
penkis
szimtus
dole

lis. Kitaip neisznyks visokį ap taras kresle, turi priesz save
Gelbėjimui isz Lietuvos atei
invedimo miestiszkos skaitinicijos virszininku ant Ellis
Buffaliuje, N. Y., antras Mil
riu už jin.
(Ukmergės ap.). Apie Ku- gavikai.
sedinezias moteri ir žiuri in
viu,
dar
pradėta
rūpintis
ke

czios kuris yra vertas $35.000.
Island.
waukee, Wis. Visos giedoriu
piszki daugelis kaimu dalinasi
moteres kuna per maszina X—
Parsonas turi 92 metus am Ka kiaule tai ne arklis.
“O kad jokios tiesos nepa- liose vietose. Pirmiaus tuomi
kuopos turi organizacija vadi
Brooklyn, N.Y.— Jamesas in vienkiemius. Pagirtinas tai
Ray (elektro szviesos.) Že
žiaus ir baigė savo gyvenimą
ženklina kiek kožnas atejvis užsiėmė Susivienyjimo L. A.
nama: ZniązeJc spiewakbw
daiktas, bet negera tai, kad Trumpas apraszimas
Dryer
neszioja
pari
’
zta
sulaužminus paviaikslo pažymėta;
kamisija
su
slavokais
iszvien,
czionaitmiam priglaudos naturi turėti piningu kada priPolskich.
kol neperskelia žemiu, pūdy
“Szitas paviaikslas parodo
muosia; szendien yra žmogum | .a ranka ir keikia savo laižybuna in czionais, o paženklinta Susivienyjimas nors skupia
apie svietą. kaip
mas
stovi
neapdirbtas.
Matibas
kuriuos
buvo
priežastim
daktaras su pagelba elek
suma piningu per virszininkus pakelba bet davė kas met tam
Žinios isz [pasaulės telpan- suvis vargingu.— Tasai žmo sužeidimo. Ne senei padare tai ninkas-gi daugelyj kaimu at
tro
szviesos
(X—Ray) permato
mieriui.
gelis
ieztikruju
geros
ezirdies,
yra neteisinga. Kožnas emi
czios laikrasztijoj, didele SKait
žybas su Geo. Parsonu, buk ga važiuoja (kaip iszpuola paei
Geografiszkas parižinis bju- visa žmogaus kuna ir atranda
Sziame paskutiniame laike,
nes
padaridamas
milijonus
aty
grantas turi turėt tik tiek kiek
line paduoda nesmagumu isz
lestas jioti ant kiaules be nu liui) per paezia rugiu sėja, ar ras iszdave ne senei akyva su- pavojingas ligas.”
davė žmonim adgal.
jam reike ant kasztu kelones. pasirodė draugijos su tuomi gyvenimo pasaliszko svieto.
puolimo. Jamesas nę noroms ba kad kiek ir ankszcziau: rasza viso svieto, arba knyga
Tokis tulu daktaru po paJago emigrantas keliauna in mieriu net prie dvieju portu.
Neužsiganedinimai isz vienu Guzute priežuste mirties. turėjo sėst ant nebalnotos kiau taip kad žeme pasidalinus rei kurioje randasi visoki apskai- viaikslais prie raszas ženklina,
giluma sklipo, tai turi turėt Prie New Yorko Porto ir prie su kitais, tartum užraganautu
Bayone City, N. J.— Mote les ir jiot. Bet nelaime! ka kia dar apdirbti, ir tik paskiau timai, kiszancziuju visu viesz- kad su pagelba X—Ray mabilietą ant vietos arba tiek pi Philadelphijos. Prie New Yor budu liepsnoja.
re vardu Poniekovskiene, kuri kiaule tai ne arklis.— Priek sėti javai. Vėlai sėti rugiai ar patiszcziu ir jiuju gyventoju szinos, daktaras per mato žmo
ningu kiek reike ant užpirki ko Porto draugija Brooklyno,
Karalystėse, 'svietelis pris baisei apsidegino laike virimo tam nepratusi nesziot ant savo kviecziai mažesni duoda vai ant viso svieto.
gaus kūne visokias kvarabiszkuri atsiszaukia in visuomene
mo bilieto.”
paustas nesaužiniszkai kelia re guzutes, mirė dydelosia kan- strėnų tokiu ponu raiteliu in- siu. Ar negeriau butu, kad
Isz
tosios
knygos
skaitome,
kas ligas kokios jos nebūtu
kad
tam
mieriui
nors
po
kiek
Yra tai dydelis palengvini
voliucijas, nori valdonus nus
mete in grabe Jamesa, kuris
mas del atejviu, nes lig sziam kas paaukautu, Philadelphijos tumt szalin, valdonai su pagel- kesia ligonbutije. Paliko kelis puldamas nog savo “žirgo” kiekvienas apdirbinetu savo buk Europa turi 437 milijonu kur pasislepia.
vaikus isz kuriu jauniauses
ruožą, tai pasidalinus tuojau gyventoju, Azije 851 milijo
Szitokiame atvejij, nevienolaikui jago emigrantas ne ture draugija ir ta pat padare.
ba kariumeniu nori atsispirt, buvo vos ezesziu menesiu. Gu nors neaugszto nusilaužė ranka but galima sėti.
nus,
Afrika
126
milijonus,
kiai
daktarai kibą per ta
Regisi, Brooklyno draugija
jo 25 doleriu tai turėjo duoti
;r dabar dumuoja apie savo ne
ir laistosi kraujai tarp savu
Amerika 161 milijonus, Aus- X—Ray maszina in žmogaus
Sedunai.
telegrama pas gymines idant ar ne geriau padarytu kad au szaliu gyventoju. Karaliai ir zute kuria virė ketino būti laiminga ant kiaules pasijodi(Boguslaviszkio par., Vil tralije 51 milijonus gyvento kuna inžiuri ir suranda ligas.
prisiunstu, kas persitraukdavo kas sulietu su Slavoku drau kanalėliai tulu szaliu, tykoja ant kriksztinu, nes kriksztinos nima.
niaus ap.) Liepos 19 d. apie 8 ju. Kas kiszasi didumo, tai Iszradejas tos geradejingos ma
kelos nedelos o tokis atejvis gija kur yra ir nuo Susivieny paverszt savo globon svetimu persimainė ant laidotuvių.—
valanda r. isztiko didelis gais Amerika užima 44 milijonus szinos daktaras Boentgen, pri
laukdavo Dieviszko susimileji- jimo L. A. kamisija, gal butu krasztu gabalus žemiu, darbo Kiek tai muso moterėliu verda
guzute jau gerai užsitraukė,
lengvesnis
darbas.
ras. Sudege 8 gyvanamosios kilometru keturkampiniu, po taikė tik suradimui žmogaus
mo.
žmones stato savo ;keteras netemindamos ant didelio pa
Philadelphijos draugija turi
trobos, 5 kluonoi ir 5 tvartai. tam Azije su 41 milijonais ke- kūne visokiu kietu daiktu, žiu
Visi virszininkai pristovu
priesz darbdavius reikalauda vojaus kuri yra apsiaubta per
Nuostolis didelis dėlto, kad turkampineis kilometrais, to- rint su jos pagelba in žmogaus
aplaike augszcziau paduota pa laikytis viena, nes czion kitu mi geresniu atlygimu už sun
virimą
guzutes.
tokiu
negirdėt
apart
kad
už
jau^buvo
suvežtas szienas ir liaus Afrika su 31 milijonu kuna, visi minksztimai pra
liepimą ir pagal jin turės elg
Simferopolis.
kius darbus ir iszszaukia net
menkniekius Emigracijos ka
Pasiutęs
žmogus.
baigiami vežti rugiai, taip kad k. kilometrais, Australije 11 nyksta, matoma tiktai kautai,
tis atsakanczei.
milžiniszkus straikus kaip kad
Berdensko apskrityje paki
misija sugrudo ateivius in na
Port Warth, Tex.— C. B. lo gana dideles potvinys. Vie puse sodžiaus liko be pastoges milijonu, o paskutinia vieta arba jei žmogus turi prie sa
buvo kilę visoj Anglijoj.
be paszaro ir be duonos. Ugne užima Europa su 10 milijo ves koki daikta metalini tai
“Vienybėj L.” viena kores rna pas žydą ant So 2nd St.
Kaltenybiu invairiaus ezta- Mignel, turtingas farmeris, gy name sodžiuje užlieta 50 namu
pondente szaukia motel is prie o isz ten kas kart neturinezius mo turbut tiek niekur nesiran venantis arti Alavardo, užmu- prigėrė du piemeniu ir daug le, sako, kilusi del vienu namu nais. Nes už tai Europoje pri viskas aiszkiai daktarui mato
puola 43 gyventojai ant vieno ma kad ir spilkutes ar adatos
darbo tais, kurias yra gyve- jokios pagelbos, skaitlingai da kiek Maskolijoje.
skylėto kamino.
sze J. M. Cunarda ir jio sunu gyvuliu.
kilometro, Azijoi 20, Amerike galiukas inlindes ir daktaras
nanczios gerai protiezkai. Ko gražina atgalios isz kur ateja.
Garleva.
Negana kad larmuojasi srie Steponą o antra sunu mirti
Gyva guli grabe.
5, Australijoi 3, Afrike vos 2 tiesiog mato kaip isz kūno insPhiladelphijos Emigrantiszrespondente nurodo, kad tarp
nai
pažeido.
Priežatis
to
pa(Mariampoles ap.). Birželio
tas už reikalus ir skriaudas
Maskolijoi,
mieste
Bialystok
gyventojai
ant kožno ketur- trigusi daikta iszimt, jeigu
ka
Sanįunga
tuomi
tarpu
gau
moterių luomas ypat lietuviu,
30 d. valscziaus sueiga nutarė
szaliu avietiniu, bet kas kartas siutiszko pasielgimo buvo tas,
žmogus buna su nulaužtu kau
sziandien insirangiusi plati be na paszelpai piningus ant vie placziaus ir stipriaus tempiasi kad Steponas pamilejo jio puo Vladistava Sokolevska lenke pirkti savo narna rasztinei už kampinio kilometro.
Visas svietas, neskaitant ma lu, daktaras per ta maszina in
tvarkė net ir paleistuvysta kas tos nuo draugyseziu ir kliubu, nesutikimai parapijose parapi- dukria o kad negalėjo vesti 20 m. nebyle ir neiszgydomai 4 tukstanezius rub. Nutarta
suparalizuota, (ilsisi dienomis
riu, turi 138 milijonu k. kilo žiuri ir žino ka daryt.
neiszpasakytai isz visu pu du biznieriai duoda bent daiktus
jonu su klebonais, tąsosi tos merginos milinezios jin, dėlto, ir naktimis isz lentgaliu su paskirti pabaudos 5 rublius metru, marios turi 374 milijo Daktarai su pagelba tos ma
kenkia szeimyniszkam gyve kuriuos leidžia ant liuterijos,
szalininkystes po suduo kur kad patėvis nedaleido prie ap- kaltoje skrinioje pavidale kaip tam, kuris priims tarna pabė nus k. kilometru, isz ko pa- szinos, jokiu budu surasti li
bet visada vieni Philadelphinimui.
abi pusi sukioja daugybes pi sipaeziavimo, pabėgo in kur lazarietuose grabas. Toji ypa- gusi nuo kito. Praneszta buvo
rejna ant mariu Atlantiko 100 gas negali pasislėpusias žmo
Labai iszmintinga butu, jiecziai regis dalaikyt negales. nigo ypatingai apgynėjams.
kitur apsipaeziot. Kada posueigai, kad reiks mokėti ligaus nervose, kraujuos, liga
ta
ten
gulinti
užklota
szvernemilijonu.
kad paczios moterėles padary Yra pasamdyta viena motere
dukre Mignel su savo vyru
plaucziu, kepenų, inkstu, reu
gonbueziams už ligonius po 5
Szitie
už
bažnyczias
besitasi
Jago visa žeme butu apgi- matizmo, ligas lytiszku,. kūno
tu ablava gera, ant savo drau už alga, tai toji pridaboja visu mai pagimdė žmonių nemažai svainiu ir uoszviu dirbo tau liu, gale jos kojų ant szverne- —7 kapeikas nuo margo ir po
giu pervirsz iszkrypusiu isz lietuviu ateiviu reikalus; jije in katalikyste jei teip pasa kuosią atėjo, su karabinu ir lio sėdi nuo jos neatsitrauken- 2 kap. nuo margo pridėti už venta žmonimis kaip Europo daliu, džiova ir t.t.
priimta Emigrantiszkas kamipradėjo szaudyt užmuszdamas tis sargas ir vienatinis nelai “stoiką”, nes geležkelis dabar je tai ant viso svieto rastųsi 6
Prileiskim: Krato žmogų li
doros gyvenimo.
kant atszalusia.
mingas vargu draugas, szuva,
tęva ir sunu o kita pažeido.
miliardus žmonių arba 6000 ga drugys, tas žmogaus kūno
ssijos kaipo atstovaujanti lie
atsisakė
tiek
mokėti,
kiek
pir

Gimdytojai tu visu ergeliu
Kada kas isz žmonių ja tanko
milijonu o szendien randasi teriotojas slankioja po kuna
Tiesiog in (langu.
Lenku Związkas N. su insi- tuviu ateiviu Philadelphijoj isz kuriu puses kilę yra krau
szunelis piktai urzgia ir laižo miau mokėjo. Ta mokesti pat tik 1660 milijonu. Kaip mato isz vietos in vieta, daktaras
reikalus,
bet
ateiviai
atkeliau

tempimu rengia Amerikoje
virtino virszininkas. Dabar
jo praliejimai, nuostoliai ne
Cincinnati, Ohio.— Labai savo ponios vargszes rankas.
me, tai žmonis da turi gana per X—Ray maszina, jokiu
auksztesnia savo mokslane ir ja ne vien in Philadelphia bet maži atsiliepenti ant žmonijos dievuotas pastoris artimam kai
garlevicziams reiks mokėti
Skrynia
kurioje
guli
nelai

ir
in
tolimesnias
vietas,
tai
vietos platintis ant svieto.
budu inžiuret ii1 surast negali
reik tikėtis kad prirengs, nes
gyvenimo, pakėlimai vienu melije, vardu Buchles, mato minga Vladistava stovi ant že valscziaus mokeseziu po 29
Dydžiausios
vieszpatystes
kuriose dalise kūno turi dru
j isai Związkas kad ka užmano Sanjunga per laikraszczius at- ant kitu sznairavimu negales mai kad Jpatikt Dievui arba
mes, duris atidarinėtos, ir isz- kap nuo margo.
siszauke ir prie kitu miestu
tai rūpinasi ir ingaivint.
Szi pavasari insteige Garle- yra sekanezios: Angliję (su gys savo tikra lizdą.
patis to viso atitaisyti.
kad mumis galėtu nuneszt visa sižiuri baisus paviaikslas.
lietuviu. Isz tikru verta kad ir
kolonijoms), Rosije, Kinai,
Tokiems daktarams kurie
Atitaisymas padaryto blogo, maisza geru darbu ir neturėt
Kuknioje peczius yra vie voje žydai skolinamai-taupo- Francuzije (su kolonijoms) kvolijasi kad su pagelba tos
kiti miestai paremtu.
tiems patiems kartais ir ki jokio ergelio apsirokavime su nintelis ženklas žmogiszko ta maja kasa. Ar bus priimami
“Tevyneje” 34 No. K. Liut
Suvieniti Steitai sziaurines maszinos galima surast žmo
tiems sunkus arba negalimas. Sudžia, pasnikavo 41 dienas da gyvenimo, bet kada kamar- krikszczionis—nesužinota.
kus raszo kad Susivienyjimas
Administracijos
insakyta Amerikos, Brazilije, Turkije, gaus kūne ligas visokias ko
Visos Rosijas terpsieniuose Kova priesz neteisybes kilu net paskutinėje dienoje aplei ninkas ligones motka iszmete
L.A. padare nemaža klaida
Vokietije, Argentina, Belgije, kios tik randasi, tai teisingiaus
už
randa
namo
Gauk,
tai
pestiproviu
apyrubeje
panaikinti
perkeliant organo “T.’’spaustu o labiausei Lietuvoje, ant po si, veržėsi visad dar tolyn, net do ta aszaru pakalne ir nuke cziu suardė.
visus karvelius (paprastuosius. Dania, Portugalije, Holandi- sakant greitas suradimas pini
praszcziokeliai
kurie
ant
visko
liavo
in
dangų,
—
žinoma
tie

ve in didi ji New Yorka. Sako nu dvaruose gyvenaneziu nuo
Vladistava kaipo ypata su
je. Pagal dyduma gyventoju gu sidabriniu ar auksiniu žmo
Radžiuszkai.
tame mieste Tėvynės iszleidi- seniausiu laiku, dabar užėjo daugiausei nukenezia pradeda siog!. ...
paralizuota, sūdo nedekretuota
tai yra sekanezios: Angliję su gaus keszeniuose paslėptu [ku
(Mockavos
vai.,
Suvalkų
in
vięka
su
kreiva
ake
žiūrėti.
Užsimanimusio
pastoriaus
se
mas daug kasztuoja, randa na sukatas; Visi dvarai eina vel
tapo neiszmetyta isz stubos ap.). 23 liepos nakti buvo bai kolonijoms turi 403 milijonus rie atlygina daktarui už trasa.
šuo
kuri
teip-gi
pradėjo
pasVisus
tokius
nesmagius
žmo
niop
ant
pardavimu,
banko?
mo kur spaustuve 75 dol. So.
lauk, pasilikusi yra ant malo
gyventoju, Kinai 350, Rosije Jeigu palicijentas turėdamas pi
Bostone gana buvo 20 dol. iszpirke, suteikia kacapams, nijoj nusidavimus kas vienva- nykaut drauge su broliu, ran nes kaimynu ir praeiviu begu sus griaustinis, kuris sudegino 142, Suv. Steitai 98, Francu nigu sidabriniu ar auksiniu sa
dasi
labai
blogam
padėjime
o
vieno
neturtingo
ūkininko
pir

lei
žmonijoj
darosi,
ant
kart
darbininku pragyvenimas isz- o lietuviams jeigu kur paten
kytus kad neturiu kuom už
linti gyva grabe.
kele. Vargszas su savo szeimy- zije 81, Vokietije 78 Japonije
nepraszoma, laikraszcziai nesz gydintojai ne turi vilties užtai
tisas New Yorke labai nesma ka, tai tik trupinėliai.
Baisu tokis gyvenimas jau nele vos pats iszejo gyvas ir tai 62, Austro Vengrai 50, Ho- mokėt, tai jau ta meta priesz
toki daktara nepaslėpsi.
Vienas tiktai Gižu dvaras darni žines, kiekvienas beviaik kime jiosios gyvasties. Pasakė nos ypatos paviaikslas.
gus ir brangus. Žodžiu kal
laime, kad pamate, geležkelio llandije 44, Turkije 38, Italije
Deliai patyrimo szventos tei
bant, New Yorke “Tėvynėj’ su 1800 margu pateko iszpir- kožname numerij talpina isz ji kad gavo jos brolis prisako
sargas: jau stogas buvo nu 35, Belgije 27, Iszpanije 20 mi
ne vieta isz visu pusiu.
ko reik manyti, kad žmonijoje ma pasnykaut nog virszžemisz Koras sugriuvo,
sybes,
pamegykite nueit bent
kinet lietuviams.
23 ypatos užmusztos. kritęs, o nelaimingieji žmo lijonu.
Liutkus klausima pajudino
mieste pas daktarus kaipo žmo
Priesz 45 metus Gižu dvaras ramybe ir teisybe vietos tur kos galybes. Pastoris priesz du
nelei dar tebemiegojo.
Dydžiausi miestai yra: Lon
Poznanius.— Baisi nelaime
teisingai, ir tai tik nežine kaip prie plento einanezio nuo Prū but neteko.
metu perejo in evangeliku baž
S.K.
nes isztikimus, ir paklauskite,
Punskas.
donas
turintis 7 milijonus gy
patiko
czionaitineje
bažnycziokiti in tai žiuri ir ka sakia.
nyczia o kad ingyt Dievo ma
ar gi isz tikro su pagelba
su in Mariampole Vilkaviszko
(Suvalkų gub.). 10 rugpiu- ventoju, New York 4, PariRegisi klaida tycziomis dare paviete, Suvalkų gub. iszrode Trumpi Telegramai. lone isžsižadejo valgio, be ku je Vinieve ne toli Vengrovco.
X—Ray maszinos (elektra
Laike nobažanstvos sugriuvo czio Valincziu kaime sudege žius apie 3, Chicago 2, Berli- szviesos) galima surasti visas
rio negalėjo ilgai gyvent.—
isz kalno Susivienyjimo pirsz- labai gražus su visais mūri
Fanatikas! bažnytinis koras, per ka likos Vincento Vaznelio visos trobos nas 2, Viednius 2, Petersbur- ligas kokios žmogaus kūne ne
liai (kamisija) kuri laik rasz- niais triobesiais ir bažnyczia,
§ Hazleton, Pa — Pacziule
gas lį, Konstantinopolus 1,
užmuszta 23 ypatos o 59 maž tiktai pirkia vos apginta.
ežiuose pirkimą namo New kuria savo kasztais grapai ten Jono Kondratavicziaus atėjus
žine isz kur tankei užgenu,
Už “kendes” atydavę
Punsko
parapijoje
nuo
szio
Pekinas 1 milijonas.
daugiau
pažeistos.
Priežastis
Yorke nukeldavo net in dan- pastate, o dabar parejas per in karezema, iszmusze savo Jo
tai pasakys jums kame pasiro
gyvaste.
Ilgiausios upes yra: Nilus do metai, o kame teisybe ir ga
sugriuvimo buvo supuvusios pavasario jau treczia tokia au
gaus auksztybes; tu žmonių keletą ranku, nuskambėjo ant nukui tris dantis su akmeniu.
ka, Vaiponioje, Vaitakiemyje (Afrike, Egipte) turi 850 mi- lesit tuomet nuo tulu melagiu
Albany, N. Y.—" Czionais balkes.
straipsniuos, tai iszsirode jo- pardavimo, ir gerai kad toji Vyras užėjo in karezema rasti
ir dabar Valincziuose, o vis liu ilgio, Amazonka Amerike prasilenkt isz tikro.
likos užmusztas per elektrikiPati
save
sudegino.
marke cigonija— New Yorke derlinga žemele pateko vien malszumo nog savo pacziules
Senas Žmonių prietelis.
Laikraszczei danesza, buk ugneles pradžia nuo kluonu. (Brazilijoj) 730 miliu ilgio
kuri jin be palovos turėjo ant ni kara szesziu metu vaikas
buses isz namo Susivienyjimas lietuviams o ne kacapams.
Žmones
prijausdami
ta
nelai

Mikutis
Sluczki.
Vaikas
apKvidzine,
Prusuosia,
baisia
kaipo
ir
upe
Jenisei
Azijoi
dantų.
priglaus, suszelps keliaunin
laikias penktuką nubėgo nusi savžudysta papilde artimoje me, kuri nesigėdi dienos szvie- (Siberijoi) turi tiek. Europoje
kus ir t.t. ir t.t. o sanariai Su§ Logansport, Ind.— Oliver
Isz Lietuvos jaunimas strim
§ Petersburg, Rosije.— Avi
pirkt “kendžin” o kada bego girraiteje jauna mergina. Pir soje atėjus naikinti ju turtus— ilgiause upe yra Volga (Rosisivienyjimo pirszliams patikė galviais keliauja Amerikon K. Dempsey rado girrioje kir
miausia
apsiliejo
su
benzinu,
atorius
Zolotnekinas nupuolė
adgal namon, užpuolė ant jio
supykę pradėjo keikti tabaka joi) turi 530 miliu ilgio.
ja, nubalsavo narna pirkt New jieszkot laimes, bet Amerikoje mėlė su dviem galvom, kurie
iszgere bonkute truciznos ir
su
lekiojama
maszina ir užsisakydami,
kad
toji
giltine
nei
kiti vaikai ir norėjo atimt. Už uždege ant saves drapanas.
Boksztas Eiffe, Parižiuje tu
Yorke; dabargi pasirodžiusi laime del ateiviu jau iszsisun- užmusze ir atnesze namon.
pultasis besigailėdamas cuker- Pusiau sudegusi lavona atrado isz žemes nedygtu! Taigi keiks ri 300 metru augszczio, antras musze.
toji didele Susivienyjimui ge- ke. Atkeliauja dabar tiktai
§ Erdman, Pa.— Szimas ku pradėjo bėgt e bėgdamas
gmino sargas. Szale merginos mas stebuklu nepadarys, bet yra obeliskas (akmeninis stul § Lansford, Pa.— Anglekaradejiste pilnoje szviesoje, už Lietuvoj in gave sveikata, Erdmanas
nužudė Aleksa
skersai uliezia nesuspėjo per- rado tris bonkutes ir krepszu- butu geriau, kad patis tėvai pas Washingtone, Amerike) siu ligonbutis Panther Creek
Klingeri
laike
barniu,
spirda

dare pirszlams burnas,’ nes tas Amerikoje ja palikt bagobegt per sztangas stritkaris pa ka su keturioms markėms. su savo vaikeliais padare blai turi 169 metru o boksztas ka Valley sudege seredos ryta lig
ka pirszliai sake, tai prie to na cziam. Gero jokio jau nesi mas jin su czebatu in pilvą
gavo vaika, užmuszdamas ant Pravardes nepažinstamos ne- vybes apžada niekad ir nerū tedros Kolonijoi turi 156 met pamatu. Ligonius iszgialbejo.
teip
smarkei
jog
tas
atliko
tuo
mo niekad but negali.
mato.
Bledes ugnis padare $50.000
vietos.
kytu nors tarp sziaudu.
dažinojo.
ru augszczio.
jaus.

KAS GIRDĖT?

seriskklihi

W. D. BOCZKOWSKI - CO.

W. D. BOOZKOWSKI - CO.

no if jrietehi p
ita lanki

—~

PUBLISHED BY

$

Redaktoris.

ant pirmutinio geresnio kaip
tai, pasilikt saluninku.

Kuom jisai yra, jiojo dar Kas kiszasi vieno darbo, tai
bas gyvenimas ir 11.
iszrodo jisai labai lengvu: nes
Ne jokio atsilsio tomis karsz tegul tik kas bando dirbti be
tomis dienomis! Turi broluk pertraukos diena po dienai,
arti su plunksna po popiera, nedelia po nedeliai, menesis
turi kanecz, nes laikrasztis tu po menesiui, metas po metui,
vo:
ri iszejti. O turi būti giaras, per 10 arba 15 ir daugiau me
Muso jauna nuotakele,
užimantis, nes kitaip skaityto tu, o persitikrins, jog dings
Beragiu priviso,
O asz digts berniuks,
jiojo pajėgos, jog kas diena
jai
numes po stalu.
Dieva sukniso,
Graži skaisti kaip kvietkele,
mažiau jiu turi, jog isz laik
Ne
dienos
atsilsio,
nes
ir
neDydvyriai prie bizniu ymasi,
Szoksim net viskas truks.
pradeda pasenst ir ejti isz laik
deloje
reike
arti,
idant
lai

Prie firmų plakasi.
U-ha! užkitn!
ant kapiniu o kiti tuom kart
Pardavėjai brangenybių gar krasztis iszejtu in laika utarIr kaip pradėjo sukt adbukurie dirba daug sunkiau lai
nyke.
sinasi,
lini su nuotaka, tai teip kaip
kosi prie geros sveikatos ir
O
jus
ka
laikraszti
skaitot,
Visokeis katalogais dangstosi,
velnes savo motina nesze per
džiaugėsi
isz szios pasaulės.
Da kaip kur, apszviestunai jums tai mažai apejna, kad re
užgavėnes. Szokdamas pritudaktoris
teip
sunkei
turi
dirbt.
Smegenų darbas, sėdint prie
randasi,
pinejo, szvilpe ir klikavo.
In tarpa Lietuviu skvarbesi, Po teisybei tasai darbas labai stalelio, nuolatiniam pasilen
Isztrukus ant galo pripuolė
lengvas(?) Juk tai nesunku at kime, žiūrint vis ant tos pa
Dydeleis save statosi!
prie Agnieszkos kvėpuodama
sisėsti prie stalelio, pavilgyt czios vietos— mažiause per 8
Isz
kur
ta
kitrybia
gavo?
ir sumurue, prakalbėjo sznabžJonuk, milemas, lekie greitai pas mane,
Ar gal nog mulo, su katruom plunksna in kalinsoriu ir segti valandas per diena, baisei iszdedama:
su jia ant popieros! Nesiranda seme pajėgas žmogaus.
Asz
niekados
nepaląusiu
mylėti
tave,
draugavo?
— O tai rots karnas! Ne ga
lengvesnio užsiėmimo ant svie
Abudu ant maszinos atsisėsim,
Dalibuk, kulnu nepakels,
na jog blaszke mane in szales
Geriau apsvarstine augszto,
kaip redaktoriaus darbas(?)
Per szita gyvenimą drauge lėksim.
Ir tokie vargszai lietuvysta
kaip ne dieviszka sutvėrimą,
cziau minėtus paajszkinimus,
Tokios yra nuomones muso
— Kur Jonas?
kele!
da tas grubijonas su savo ka
tegul skaitytojai nemislina,
broliu, kurie per dienas turi
Vienoje
apigardoje,
nopa man ant kojos užminė.
kad redaktorei yra tai sutingia
laužyt kaulus arba neszti sun
Su badu ne yra .szposu, juk
— Ba ka ?
Najorko valstijoje,
Dabar baisei koje skauda.
ponaiczei, kurie sau gerai [įgy
— Nieko, tiktai gali to gai Cze ne reike apie tikybe pai- kenybes arba randasi per visa vena, mosuodami plunksna, tai
— Tilek! ana visi žiuri ant žinoma, jog .kad žmogus nori
diena ant saules ar kasiklosia.
valgi t, tai didžiauses vargas. Ietis.
seti;
mudviejų.
taji inkas, tai ana nugribsz, ki
Tieje tai turi sunkius užsiėmi
Gali ka nori daryti.
Tegul juosius velnes, tegul Vakare teip žmogelis buvo al — Daman kerszinsil O ar
tam pateps, apie Dieva ir žmo
kanas, jog vos isz lauko par tu žinai kuom tai kvėpė?
O kad ir in džela pasodys, mus. Visi tai pripažins. Ir mes nis užmirszo, į
žiuri.
fr^enabe Jokl08i^. Atidarimas nauju užtvaru ant Ohio upes.
jiuju gailemes, jog nepasiliko
Ir pradėjo dairitis po grinArba ant vyrves pakabys,
— Ka darit, [jagu inlindai sivilko namon.
rupesties ir vargo.
kuningais
arba
ministereis,
isz
Ne toli Fairbanko ne senei atydare milžiniszkas užtvaras
—
Magde!
—
paszauke
su
czes rodos ka jeszkodamas.
Tai nieko ne kenke,
tarp varnu, turi būtie varna.
Teip ne yra, o jago kur tokuriu
pirmutinei
rūpinasi
du'
ant
upes
Ohio, kurie nuleidže arba pakele laivus. Pirmutinis
piktumu
—
del
ko
[ne
atneszei
Nusigandus
dirstelėjo
ant
Juk
ir
szuni
ant
virves
paTame laike vienas isz viru
kis redaktoris randasi tai jin
sziomis o antrieje politika.
paveikslas parodo koke tai laivai plauke po upe Ohio o že
tempe.^
temino ant nuotakos užpikes man valgit kaip tau liepiau ? jiojo. ir paklausė:
O vienok tiems ka sunkei negalima prie redaktorių pris-, miau matoma viena isz tokiu užtvaru.
Ne nori, ne tylėk,
— Josios czion ne yra—at— Ko jeszkai?
ir tare in Lukosziu:
per dienas dirba nevelintu- kirt.
O jago ne gali tylėt,1
— Lazdos.
— Tavo vaikine pati baisei atsake Jule sėdėdama prie
Kožnas redaktoris, kuris vimem
idant butu redaktoreis.
Tai vaikyne pasikark,
lango su kninga rankoje.
Teisibe pasakius per daug
surugus.
siszkai
supranta savo darba
Jago
tai
gerai
apsvarstysite
Arba
kur
gala
gauk.
— O kur dingo toji prakeik jis jiaje milejo, kad kadai dris
— Tai mat ne pratus, pas
milemi skaitytojai, tai suprasi privalo rūpintis apie savo asaJus-gi
davadni
vyrai,
tu
kaili
iszpertnorėjo
patarų
....
?
kui bus kitoke.
te del ko jums neveliname bu- biszka paguodone, privalo te- H y V ji f—Pirkite pas mus už $6 vertes Tabako
*) name koncertą. 2.
Padarytumėte gerai
— Tiktai ne keik teip labai baug’nt, nieko daugiau, nes
— Duokie Dieve.
ir israinnkit sau dovana isz sekau
Geriausia Armonika
myt,
idant
iszpildintu
savo
užtLredaktoreis.
Kad
tokius
szpielius
paszoežiu
daiktu:
Naujausias
importuotas
Fonografas
vokiazko iszdirbimo
Raulas-gi neisztare ne vieno praszau tavęs, asz to ne 'mėgs ijje nežinodama apie mužikiszsu didelia nikeliuota dūda ir rekordu, kuria grasu
notom ir t. L
kytumete,
duote
savžiniszkai
ir
teisingai,
Nes tai da ne viskas.
iina garsei ir aiszkei. Kievienas galituret savo(*
žodžio, tiktai pamielino savo tu. Mergina nusiuncziau in kus apsiejimus baisei pabalo,
8- Gražus, nikelinis
Ir
gerai
kaili
iszdirbtumete.
o
ne
pagal
savo
nuomone
ar

Kožnas
dirbantis
žmogus
Laikrodis
sn mužike
o apsipilus aszaromis, puolė
Osawa.
duszioje:
kiekviena karta mu
Nebijokyte,
dingtų
szpicukai,
ba
pasznabždejimu
savo
drau

,
geidže
pagerint
savo
bute,
žike
grajina
10 minu.
— Kokiu kvarabu ?
be jausies ant lovos rėkdama.
— Biednas tas mano kūmas
4.- Vyriški arba moStotųsi geri vyrukai,
gu ir prieteliu.
idant
dasidirbt
nors
sziokio
to

Nusiuncziau
kad
parnesztu
teriszki laikrodėliai.
— Užmuszk mane! O asz
kad gavo tai gavo jegamastieLTž nosių kitu nevedžiotu,
5 .- Stalavi inrankiai
kio turtelio, iJant ant senatvės
Kožnas redaktoris, norints
ne kokios norėjo, kad tiktai su paperosu. Ne tekau ne vieno nelaiminga!
gražioje dežuteje: 6
Kaip trusiukai tylėtu.
galėtu pasilsėt ir kaip katram kirstu ant kaires ir deszines,
■ky peiliai, G szauksztes,6
be rukimo labai nubodu scdet.
tuom gerai iszeitu!
Matidamas taji verksmą
1 £ dideli szauksztai, G
E, to vyruezei ne bus,
tas pasiseka kuris dirba sauži- susilauks pripažinimo, jago
6 maži, 1 peilis svei—
Tu
sau
rukai
kaip
kokis
Da butu ilgiau besieda perbiednas žmogelis, ne žinojo ka
Dievulis nulaužys ragus,
ftui, 1 szauksztukas cukrui.
niszkai. Tik redaktoriui ne.
elgesi
prigulinczei
ir
teisingai.
vaikiozas,
o
asz
badu
mirsztu!
Apart
tu
duodame iszsiskirti:
sitraukus, nes jaunavede visus
pradėt, ne norėjo, idant visi
Ne panoses ne blizges,
albumą fotografijoms su muži
Kitados lietuviszkas redak
—tarė Lukoszius.
Teip broliczei, kada jus tu
ke, lO.jcoL gražu užbonaalui,
ižbaide su savo apsiejimais.
Skurdus samanos užsidės.
mislitu, jog jis daro paczei ko
toris Amerike buvo tik szluota rite gerus laikus ant pikniku,
su muzike, 8įcol., sugražioms
— Tai tavo kalte, turi pa- ke skriauda. Persigandęs pra
Ne pas viena-szpicluka,
Turėjo skirstitis ir tiktai
figūroms,
kada užbona
užduotojaus. Geide iszsimiegot ekskurciju linksminatės Atlan
imtie
antra
slūgine,
ka
tau
Ne
rasi
ne
penktuką,
abudu jaunavedžei likosi grindėjo visokeis spasabais apmalpaimi muzike grajina,okada pastatai vėl perstoją. Už
galėjo atsigult ant senu lai- tie City ir būnate ant kitokiu musu dovanas vien norime, kad pagarsintumet muus firma.
Atsiuskit mus ant
Ir už burda ne užmokės,
czioje. Czion ne apraszinesiu pietus nesziotu, juk ir man szinet pusiau apalpuse pacze.
rankos 50c. pacztiniais ženkleliais, o mes, jums prisiusime 40 pakeliu tabako už $6,
kraszcziu ant grindų o užsi- zobovu, tai redaktoris karsztije dovana
per
expresa.
Kam
prekes
nepaliks,
gali
ji
sugražinti
slūgine
reikalinga.
cento
ne
tu

Pa
ne
supuvusio
pirmutiniu dienu po veseilei.
— O tu mano pauksztele
dengt maiszu nog laikraszcziu džiūsta idant apraszyt apie ju- English-Asiatic Tobacco Co., Dept.S. 115 E. 7th. St., New York, N.Y.
rės.
— Kam reikalinga? ar gal
Jije iszpradžios džiaugėsi jog
brangi,— ne raudok jagu ma
kuriuose veža lai kraszczius ant so linksmybes atejnancziam i
ne turi klausit nuolatos balso prie triūsimo grinczioje? O ka ne norint biski mili. Asz tik
paczto.
tu
veiksi?
ne
gertu,
Bus vyruezei
numare laikraszczio o nekuvarpelo szaukenczio pas pone,
tai ticze teip pasakiau, be pik
Geide uždengt savo nusidė
— Mano auginimas man ne
tisojo ant lovos ir nemislino,
tumo; viską del tavęs padari- Ne trukus karezemu bus ma jusią kuna su kokeis skarma rie iszvere ir piktumą ant re-, DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
žai,
daktoriau, jago tasai mažiau
kad už kokio darbo imtis. Mag vėlina terszt rankas mužikisz siu, niekad nesibarsiu, pirksu
Ym tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotai
lais, tai aplaikydavo nog už siu straipsneliu juos inžeidže.
Jau
ant
to
iszrodo,
de—slūgine vos isz kojų ne kom szaszlavom.
VarazavoT®, kuris turi suvirsz 15 meta iszbandimo,
ant jomarko szilkine szlebe
duotojaus
raszteli
pas
kupeziu
— Tai kam už mužiko iszIr mano leistrai parodo.
Pax Vobis
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz
iszejo nuolotos tupinėdama
tiktai ne verk!
kuris apsigarsindavo laikraszti
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimui
Darbai suvis sumažės,
apie jaja ir del josios, ba nuo tekejei jagu ne nori užsiimtie
Sekios, 8y filis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
Tas tai, vietoje privarit jei
( idant duotu redaktoriui reika
darbu.
Nes
ka
(cze!
juk
yra
Jagu
žmogus
vos
ant
maisto
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimai
latos geniojo:
J
proto, stojosi del gavimo val
lingas
kelenes,
surdota,
marszNaujas Iszradimas.
UžsisenenjtisMts Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaaczh.
uždirbti gales,
— Eik szen, padarikie ta, bulviu, iszvirsiu ir su pienu
džios ant viro; ba kožna boba
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi,
kinius arba czeverikus. Apie Sulaiko puolanczius plaukui, prlgialbsta
O jagu gerti norės,
plaukams augti. Turime tukstaneziu padeatneszk ta,— greicziau, sku pavalgisiu tai ir bus gerai.
Užaisnejueias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu,
jaunesni ar senesne, isz miesto
overkoti ne buvo ka ne mislyt Lavouiu. Iszsiuncziatne dykai geras i n forma
—
Nuėjo
in
kamara,
pieno
Tai
vandenėlio
atsigerti
galės.
Reikale raszykite ant adreso
bink!— szaukeno rito lig va
cijas apie priežastis puolancziuB plaukus ir
ar isz kaimo, visados moka
nes
ne
kožnas
redaktoris
galė

kaip
tame
užbėgti,
adresavokytet
Amerikonai karezemas par
nD vni ro 638 Penn Avė., Pittsbnrg, Pa.
karai, kada ne padare pagal ne laszo.
Ulk KULtn A-dinos: 9iki 5 vakars. Neddoj aog 9iki4pepIA
naudot isz progos kur ejna
jo turėti overkoti.
J.M.Brundza Co; Now York & Brooklp.
davinėja,
— Kur dingo pienas?— pajosios noro ir migles, pradėjo
apie apkariavima viro, tai ir Del “polanderiu” siūlinėja,
Jago norėjo ka toki geriau
kaluse.
bart ir plūst teip, jog mergina
ijje ne užmirszo apie tai pasi
pavalgyt arba iszgiart, tai ' tu
O ar jieje parduotu,
— Ižgeriau^su kava.
no gimtu dienu to nepratus,
rūpint, ii’ tarė nevos apsimal- Jagu apie atejte nežinotu? rėjo glamonėtis prie turtinges
— Ha, ka darit—turiu eitie
net apkvaito.
szinus, o savije turėdama Jagu Dievas duos, tai sulauk nių obivatelu (ypatingai prie
Kada dvaroke teip elgesi, in t varta ir pats pamelžt kar džiaugsma isz to atsitikimo.
obivatelku) arba ponu saliusime,
Lukoszius temindamas ant vis ve.
Ir netrukus viską pamaty ninku.
— Matai, asz kitokio augi
ir visifiziszkaidirbantiejie žmones tankiai
Tavo organizimas silpsta ir iszeina isz
ko,' pradėjo neprižiurinet gasNorint tai moterims darbas, nimo, negu jus prasti žmonis,
apserga inkstu liga. Kaip greit patemysi
tvarkos, ba yra blogai maitinimas skysto
sime
Tieje laikai aeziu Dievui jau
silpnumą arba kokia betvarke veikime
kraujo, neozysto ir nesveiko.
Toks
padoristes kaip reike: kvieczei nes ‘žmogelis norėdamas pa su manim reike geresnio ir
*
*
*
dingo. Szendien redaktorei tu
inkstu, kepenų ar pūsles, pastiprink tuos
padėjimas traukia prie ligos, bet galima
žolėmis apaugo, rugei 'ižrzuto, mest barnius, užsiraitojo ran szvelnesnio apsiejimo, ba jagu
organus
pakreipt jin in sveikata jeigu imsi
ri geriau ant svieto, nes aplaiTankei pas mane raszo,
ne buvo kam žoles pjaut. No koves ir ėmėsi už melžimo.
Ir prigulė praszo.
kitaip, tai numirsu. Žiurekie
ko geresnia alga kuri gali užrint taikė del savo paczios
Ant tuszczio! viena ir ’antra ant tuju baltu rankelių, ar jo
Kad latrelus pamokyti,
Severos Vaistai
tikrint jiems geresni būvi bet
Severos
su didelu nusižeminimu, bet karve pieno nedave, ba užtrau sios tikia prie sunkaus nami Katrie mėgsta ant Dievo pie
nevisados. Nes tai ne viskas.
Inkstams ir Kepenims
Kraujo Valytoja
nebagelis negalėjo niekame už kintos.
voti.
nio darbo? Jagu norejei turėt
Paymkime ant paveizdos jago
ganadint, ba nuolatos buvo
50 centu ir Vienas-Doleris.
Vienas Doleris.
Jau to buvo uždaug.
paczia užaugusia pakajuose, Tai vyruezei ant to yra rodą, redaktoris ant menesio užezesusiraukus ir niekados meilaus
Tegul iszmintingi in kaili dins kokia 10 doleriu tai in 1
— Klausik Jule, teip ilgai tai ne ružikie, jagu del josios
žodžio nedave.
;
duola,
ne gali būtie—tare inejas in sunku paprast mužikiszkai
meta surinks $120 o in de- !
— Tai ko tu nori no ma grincze—ne gana, jog ne da givent.
Tegul duoda gerai,
szimts metu su procentu apie į
nes?— paklausė viena karta rai to, kas privalo davadnai
Norint toji josios kalba bu Kad net braszketu kaulai.
$1,350 o in dvideszimts metu
lig užpikes Lukoszius.
O žinote kad ir szuo loję,
gaspadinei [darit, nes da man vo ne szis ne ras, ba tokia dvaapie $, 3500. In teip ilga laika
Dirksniu pailsimas rokuojasi szuo laiku liga.
— Daug^apie tai reiketu visame gadini. Ant ko asz dir rine pakajavini tekedama už
Kada pas ligoni kųningas iszsisems visiszkai jojo pajė
važiuoje,
viro,
žinojo
kas
jaje
lauke
atei
Skaitlius nervais serganeziu vis auga.
kalbėt.
bu, jagu ne ant tavęs? Tuom
gos nerviszkas sistemas visai
Ir tokis, ka loję, kvailis,
— Ar daug ar ne daug vis laik vietoja pagelbos isz tavęs, teje. Lukoszius sujudintas lig
suluž, susilenks kaip lankas ir
Sztai Priežastis
Sztai Apsireiszkimai
Dievui bledes ne padaris;
geriau iszkalbet kas ant szir- turiu vienus ergelius. Gaspa- gilumui szirdies tuom saldum
t.t. Tai-gi ant senatvės, jago
balsu savo paukszteles, susiSzuni
su
lazda
atsiginsi,
dies guli, negu būtie susirau- dorista kvaraba ; pagriebė, asz minksztino, ir prižadėjo no
Rupescziai
Nerimastis
gyvens labai paezedžiai neisz
O toki besmegeni su kumszkusei.
Jautrumas
Persidirbimas
alkanas kaip szuo, o tu apie tol visame taikintis su josios
ejdavo ant alaus, nevažiavo (
cze
apstabdysi.
Asztri tarpkova
Baime
norais.
— Asz niekame ne turiu nieką nesirupini.
ant
pikniku,
gy
veno
’
paczedžiai
Mano rodos paklausykite,
Nemige
Darbas sėdint
Ne
ira
ant
svieto
didesnes
gero.
Jije ant jiojo žiurėjo rodos
tai didžiauses jiojo nžmokestis
O in kaili duokite,
Abelnas silpnumas
Blogi
inproeziai
— Ar turi ne turi! gulėda ne snpranta ka jis kalba, o jis kvailibes, kaip meile be mieyra $3,500 per tiek metu kada
Inirszimas
Jagu tokiam vale plovoti,
Visoki pasivelijimai
ros.
Tada
žmogus
užmirszta,
ma per dienas ant lovos, ger velei kalbėjo:
apjaks, aplaikis rumatizma,
Prislegimas, Nuliūdimas
Galite snuki uždai iti,
Blogas gyvenimas
dama kava kaip koke didele
— Ko iszvertei akis ant ma kas gali būtie ateiteje, o per
gauna plaucziu arba vandeni- ę
Bėdos ne bus,
:
poni—ir tai da tau negana.
Norint apskųs.
nes kaip kukulus?—- atsakik kvailybe troksztu dangų prinia liga žodžiu tarent isz jau
...O CZIA YRA VAISTAS -.
lenkt del savo milemos. Ne— Žiūrėkis tu jio! da man jagu klausiu.
Dabar nustosiu,
j žmogaus isz laik pasilieka
no
Kitu kartu padainuosiu.
,
iszkalbineje taisės pamazgas
— Tai rots praszcziokas, su paisidamas ant givenimo rei
senum
žmogų. Procentas nog S
ka toji kamiszka sėkla ne mo savo kamiszkais žodžeis iszva- kalu, ženge kaip anas neregis
tu $3,500 atnesz jiam ant meto
ka iszvirt. Asz prie kitokio gi- ževo!— paszauke Jule—ir asz del kurio kožnas kėlės ira ge
A. J. Keydoszius po 31 nog szimto $122 arba
venimo papratus.
tokio kamo pati stojausi Asz... ras, o kadai ant pagalios nusi
apie $10 ant menesio. Ir gy- (J
-AGENTASJisai ant to viso butu galė
Lukoszius ne paisedamas suka sprandą, vienas ir antras
venki tu žmogau isz tu pinin- B
Apmalszina ir sustiprina dirksnius
202
Troy
St.
Dayton,
0.
jas daug pasakit, nes ne norė ant josios atsiliepimo kalbėjo pasakis; gerai tav teip, kodėl
gu ant senatvės gal su paliegu G
Sugražina nervams energija
ne turi pravadiriaus, idant ta
šia paczia, pats būdamas neti- M
damas arzint supikusios pa tolaus:
Duoda sveika ir pastiprinanti miega
kias prie nieko.
§
czios, mostelėjo su ranka ir ta
— Žinoma jog esi mano pa ve vestu.
Sustiprina ir atjaujina visa organizma.
Ar dabar suprantate, del ko “
(Toliaus bus).
re in slūgine:
ti o ne keno kito, del to teip
niekam
neveliname pasilikt ®
— Magde, asz einu in lau kalbu.
Sziandien nusipirk bonka. Preke vienas-doleris.
Parduoda Szipkortes ant visiu redaktorium? Arba jago jums
— Ar da tau szimta kartu
kus art, ne užmirszk atneszt
Geriausiu Linijų in ir greicziausiu
staezei
pasakisime
jog
redakto
|S
man pietus.
reike ta pati kalbėt—paszau Puikiausių ir geriausių: Armonikų. isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.
Siunozia Piningus in visas dalis rista yra vargingiausiu amatu R
Jau buvo didelis laikas art, ke mesdama kninga no saves Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti po pasaule?
S
Parsiduoda visus Aptiekose. Persitikrink, jog tau duoda “Severos.”
už tai ir ėmėsi smagei už ari jog jagu mužikas paima pa kių muzikališkų instrumentų, t e i p g i. Agentai.
Mano agentūra yra po
Nes apie tai primename fiS
Daktaro patarimu reikalauk, raszydamas in musu Gydytoju Skyrių.
priežiūra Obijos Valstijos.
naite isz dvaro, tai ne del to, lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.
mo.
Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir
Su virsz minėtais reikalais galite jums tik isz nenoro, idant S
Atėjo pietų laikas, Magdės idant jiam kopūstus raugtu, saugiai per express^ ar pačių. Pasiusk
pas mane kreipits per gromata ar skaititojams primyt kuom yra i
aiškų adresą Ir pačto markę, o Kataliosu pietumis ne matit, praėjo karvek melžtu ir kiaules Bzer- savo
tsabiszkai o visame kanogeriause
gą gausit dykai! Rašykit šeudi, adresuojant;
redaktorista. Daug randasi to
patarnausiu.
laikės pietų, saule buvo palu- tu! Turi giluki jog mane ga
M. J. DAMIJONAITIS
Keliaujantiems in Lietuva pampinu kiu redaktorių, kurie malo- Į
CHICAGO, ILL.
dieniuose ir jau pradėjo [nusi vai, tai sėdėk sau malszei ir ne 812 W. 33-rd SI.,
Paszportus su patvirtinimu Konsulio.
ningai permainytu savo darba |
pakelinekie vaidu ba....
leist

Ir pagriebęs kaip velnes dusze kone neszte isz užstales,
stojo vidurije aslos ir uždaina

f Farmieriai, Darbininkai

Geras kiekvienu metu laiku

Naujalaikine LJga.

SEVERUS NERVOTONAS

Kafaliogas Dykai!

W. F. Sev^ra Co.

j

szysiu poros bobų, kad iszkvosztu nuo tos stervos žodi, ar
Viename isz miestu isz di ji po gavimo $300.00 tylės,
desniųjų czion amerikoje, gy laikys viską sekrete tai ir duo
veno pora metu atgal graži siu, o bus viskas tyka ir niekas
MAHANOY CITY, PA.
geltonkase mergina, jije kaipo neskalins.
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS
Teip
pamastaves,
gule
ir
už

jaunute mylėjo baikavoti, gy
Sav.Valit. Randai turi main Banke sudėtu piningu.
veno stuboje pas žmonis lietu migo.
Mokame antra procentą ant sudėtu piniogaAnt ryt atsikėlęs, piniguoProcentą pridedam prie tavo pininga pirma
vius kur buvo apie pora vaiki
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
nu, vienas isz tu suaugės pa- czius tuojaus isztikimoms
ar atneszi parodint knygute ar ne.
czedlyvas, gerai pasiturintis ir, dviems boboms viską iszpasaMes norim kad ir jus turėtumėt reikalu bū
ko po sekretu praszydamas
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
prie tos merginos da pora mer
Harrison Bali, Prezidentas.
9 ryte lyg 3 popiet.
ginu: sugyveno sau grąžei mer kad anos tykotų ant geltonka
F.J.Noonan, Vice-Prezidenta*.
...Sabatomii...
ses
merginos.
W.
H.
Kohler
Kasįjeriai.
D ryte lyg 12 ad.
ginos dirbo daugiausei restau
Prisiartino
dienos
vakaras,
racijose. Po ne kokio laiko,
geltonkase persikėlusi kitur susiejo abudu pagal pasižadejima.
gyvent, kaip bematant nebage
— Vaikynas: Tu pažystamu
tapo prigauta, koksai tai szelle darai man kaip razbaininmis anglikas ja apvaisino. Pa
kas, kaip vilkas.
sijuksi nelaimėje esanti, atsiti
BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
— Mergina: Asz nedarau
kima neslepe tiesmokai pažys287 Broadway Kampas Reade Ullcze
tau kaip razbaininkas, man
New York, N. Y
Telefonas: Worth 2822.
tamulems prisipažino sakyda
Milžiniszkos szliužes Panamos kanalo."
Kas reikalauna teisingo
ma kad drasei lauks pabaigos. tai kaip razbaininkas padare
patarnavimo ir nori idant
Tosios szlužes yra padirbtos isz plieno, 82 pėdos dydžio,
Karta nedeldienije atsikėlu kur-gi asz galiu dabar dingt?
Jo reikalai liktu greit,
— Vaikinas: Stauk f velniai 65 pėdas ploczio o 7 pėdas storio. Kožna isz jiu evere po 750
atlikti tegul atsiszauki in
si galva susiszukavo, burna
kas tau ka padare, bet -asz tau tonus.
apsipraususi priėjo prie zerkoSeniausi
lo, pasižiūri kad jos veidas jau sakysiu teip: duosiu $300.00
Bankini
su iszliga tokia, kad tu tylė raportu pas vaikina nucimbrine toksai skaistus'kaip buvo,
ue apsakė viską, ir vaikinas
Narna
tum
ir
apie
mane
niekur
nieko
puolė in nerimasti nežinodama
tuos tris szimtus kita vakara
Uždėta
1848m.
nesakytai:
kokia jos bus ateitis, nes jau
Pinigus siunozime in Kraju kuo greieziausei.
— Mergina: Prieteluk asz merginai užmokėjo, sutarti seprigauta. Pasimislijus teip;
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą,
“Asz dabar nelaiminga pri sakyt kitiems nesakysiu nieko kretnumo abu iszlaike, bet sla
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
pikai
vis
gi
dažinojo
viską
ale
Lietuvis ir Lenkas.
gauta, prie angliko kad ir kib kaip mane gyva matai, ale tri
Szipkortes parduodame ant geriausiu G ay laivių visu Linijų in ir isz
paskalų jokiu neiszleido.
jų szimtu biski per mažai.
K rajaus už pigiause preke.
siu, isz to niekai, nes biednas,
Lenkas: Jak nazviska?
Po užmokesezio tris szimtus
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
— Vaikinas:— O tu ragana
grynas kaip bizūnas, ant galo
Lietuvis: Karklynas,
Rosijos
Caro
vienatinis
sunns
Aleksis
kuris
dar
jokiu poperas.
kibą pasiutai! Asz ne rankos nekaltai, parejas savo miegstu
su juomi ženytis aiptol neno
Lenkas: Fui, jak nepienk- turi 7 m. senumo ir esą inpedinis Rosijos sosto.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliezkas Poperas su
prie tavęs nepridejas, velniai ben, patsai sau už cziuprynos
paliudyimu Konsulio.
riu— vot sztai, ten kur nesenie! Ztego momentu bedzisz
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
žino koki kazokai ka tau pada nustvėręs pasikudrinos, atsidu
Karklinski Pamietai, durnidla,
nei gyvenau, tas senbernis pi
— : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :—
f.
*
re ir, dabar tik isz milaszirdys sęs garsei suszuko.
rze ne umiavszi po polskemu,
nigingas, jis padla ženytis bijo
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad,
tęs duodu tris szimtus, o bum — Vot durak.— dirbau cze
PRANESZIMAS
kaip žiurkius slaistu, kibsiu
morzez tilko svini pase!
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
bi kad biski per mažai, asz dijau pinigėli, bijojau stiklą
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
Sveikatos Jieszkan.tiems!
prie jo, kad neapsiženysiu, tai
Sulenkėjęs
lietuvis
pasa

O
------------ --------------------pigiausei galite atlikti.
tau rupuže nieką neduosiu ga alaus iszgert, dabar .kam suki----- ARBA PRADŽIAnors keletą szimtu isz kapsiu
Jeigu kiti daktarai taip pasekmin
kojo.
lėsime nors su sarmata provo- szau?! O Jėzus, durak, durak
Skaitymo
ir
Raszymo
gai
išgydytu
sergančius
kaip
kad
savo nelaftningame dar padėji
Kodzilam, kodzilam po za PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOJE,
ir da durak. Vaikszcziodamas
DHL VAIKU.
25c.
tis.
me, nes kam jo tie pinigai
kelmini,
znaliazlam piampi tai ir jie būtų taip mylimi žmonių,
— Mergina; Tik nepyk, sa po kambari, ranka mostelejas
taip populariški, jiem dėkavoty taip “Saule” Malianoy Cty, Pa
liks? Eisiu ir jam sakysiu. ’
kai rankos nepridejai, rankas tarė,— Aha! ir teip gerai, kad kiauszini. Mislialam, rze pape- kaip iš daugybės išgydytu, nors ke
Karta pasidrąsinusi, nuėjo
rety.
Nuneszilam
do
wody
—
lios padėkavonės žmoniy žodžiais
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš
pridėjai ba kibindavai, ir teisy buvo gana, ugi kad butu ir
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
in senoviszka savo buveine ra
kalba, neminint tokiy padėkavoniy B. RAGAŽINSKAS
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
be darai milaszirdyste, bet pa- dauginus reikalavus, kur ding plauki. Poneszilam nazad— už išgydytus nesveikumus, apie ku
do namieje ta pasiturinti vaiki
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų,
riuos paejentai nenori kad kas bent
mykie, kad tau keli szimtai si vis bu tau davės kad tik ne- nech peri.
t rūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
na, pasikalbėjusi tai apie szi,
būty
žinoma.
Gcrųbritvų,
visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
niekas, o asz kiek nukeneziu sikabintu prakiaikta ragana.
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir maltai apie ta su pažystamais,
Apskelbimas.
Aš
SLSuska
turėjau
didelius
skaudėj
1da-knygių.
Gražių
popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
apjuokų, tu teip pat moki ki Vaikinas sukiszes $300.00
ausyje, kilo skauduliai arti metą lai
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu
rengdamos! jau iszeit, davė
Pagyvenęs žmogus isz geros mus
ko, gydžiausi pas daugeli daktaro bet be
ziną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
tus szimpuot, visaip apjuokt nekaltai, vien bijodamas gėdos
pasekmes. Kuomet atsilankiau gi prieg
tam vaikinui pasiturincziam
turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano
kaip isz maiszo, tu gal jau ir ■ir iszjuokimo, dabar merga bi pamilijos, nepagadyto kraujo PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOS
Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano
ženklą kad nori su juomi szne
bajoras,
turintis
czystus
nesu

tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Pcrkupčiai gali gauti pirkt
daktarų,
tai
|
trumpą
laiką
man
ausi
ir
mane apjuokei, gal visaip ska le kokia kad sutinka, tai snie
Sziomis dienomis muso tautietis tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais
galvos
skaudėjimą
visiškai
išgydo.
Dabar
ketis.
visiškai sveika ir labai dekavoju PIII- B Ragažinskas pargabeno visokiu ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį
lavai priesz žmones o davės gu spjauja, ir burna nuo jos teptus popierius. Daug metu esu
M. KLINIKAI. Su guodone — -• gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu.
Geltonkase pasakiusi likit
iszbuves isztikimu tarnu prie LA.
St. Suska 2335 Calowhill St. Phila. Pa.
tris szimtus vėl skalausi, liepi užsuka szalinGalima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
sveiki iszejo na ir tas vaikinas
PHILA KLINIKA.
Szi žine ir dabar labai se invairiu-invairiausiu klebonu GUODOT.M.
man kad nieko kitiems nesaIlgai sirgau sunkumu krutinėję ir atei Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
3225 So. Halsted St.
Dept. s.
Chicago, Ill.
iszcimbrino, ir mergina sako.
ir
kitokios
ponybes.
Dar
ma

nu
silpnumu
skaudėjimu
galvos
Ir
didelio
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
kytau, o kodėl tu nei sena bo krete guli, taigi raszejui iszsikosulio,
nors
gydžiausi
pas
keletą
dakta

Duokyte
dabar
orderi
o
bus
jumis
Asz noriu placziaus ka szneke
per ilgą laiką, bet niekas nemaczyjo.
ba su mazgote Įjvisus skalauji lenkiant užgavimo tu žmonių žas bebūdamas turėjo paszau- rų
Jau buvau visai nusilpęs kad negalėjau pristatyta in namus.
tis, iszeik apsivilkės žiponu
kima
(muset
dvasios
inkvepta)
nC
lengvą darbą dirbti. Bet kaip atsišau
netelpa
ne
miesto
ne
ypatų
kas tik po kojų pasisuka tei
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000
54-56 N. Malu St,
Vaikinas sugryžes stubon,
kiau prie PHILA, M. KLINIKOS dak
?
kuris randasi popriežiura Valstijos Ponnsylvanios ir
singai ir neteisingai. Tuszczeju vardai, tegul buna viskas ra miszioms klapcziukauti, todėl tarų, tad manę Į greitą laiką pilnai išgydo.
Malianoy
City.
apsivilko žiponu. toliaus paetalpinasi locnarn name kurios verto isznesa apie
mistrantura kaip žirnius beria Dabar jau galiu gerai dirbt ir sveikas esu,
bus gana trijų szimtu, bet mybei.
todėl širdingai dokavoju už sveikatą.
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir
jss prade klaust geltonkases.—
ir kitas bažnyczios apeigas net
J. MELNICZAKS. Coatesville, Pa.
Cziudiesnaja.
sztai ka sakysiu— Asz isztylemoka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis
GUODOTINI DAKTARAI. ’
— Ka pažystamule sakysi?
užsimerkęs
atlieka,
yra
tarna

svieto,
greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
r
Negaliu atldokavotl Tamistoms už gesiu niekam apie tave ne žodeli
— Vot ka sakysiu—tu ži
, Bankos P. V. OBIECTJNAS & CO., parduoda
radojystę kurią man padarote. Pas daug
vęs
policijoje,
moka
gerai
donesakysiu, bet ir tu uždaryk
daktarų buvau, bet nieko nepagelbojo.
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
nai kad mes kaip pas jus buvau
nosus raszjti neteisingai skus Kaip tik atsišaukiau prie Tamlstų, gavau
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
savo placzia burna,l'mane nesz
Jus vaistus dabar antrus, tai tik pusę su MAUDiNGI PITfflM
kancelarije po vadovyste Karoliaus Varasziaus Notariuszo už
sugyvenome grąžei, asz dabar
dama
draugijas,
sąjungas,
mo

visai Šeimynai randasi musų No. 3 kataliog
vartojau,
tai
jau
aš
nejaučiu
jokių
skau

tvirtinto
per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
meiszk kaip užpernai apszmei- Vincas Anskies paeina isz Suvaiko
dėjimų ir viskas jau gerai. Kada nors tik Jame telpa aprašymai suvirš 200 Ilgų, vyrų, mot.
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
esu prigauta ir misliu kibti
Ir vaikų, pašuko nuo ko jos prasideda, kaip Ji
žiai visai nekaltai pora mergi gub,, Vilkaviszkio pav., Olvitaus kyklas ir atskiras ypatas— ta reikės daktariškos rodos, tai visada tiktai cų
nuo jų apsisaugoti, kokias gyduole
prie tavęs kad tavo darbas.
pas Jumis šauksiuos ir prašau neatsakyt. pažinti, kaip
kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mi
I
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
nu. Jeigu iszgirsiu nors žodeli, para., pirmiau gyveno Spring field me užsiemime turis gera prak Mag. Weiwereoe, bx 64 Hardwick, Mase, naudoti,
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki $1.00. Teip
— Vajezus! ugi ar tu pasiu
111. o dabar nežinau kurturiu svarbu tika,— jieszko atsakanezios
AGENCIJA
P. V. OBIECUNAS & CO.
paveikslai ir prikėš yvalrių kvepenčių ir gydai
tai kibsiu nors priėmusi tris
Kurie tik norit išsigydyt, tai pri 51ų muilų, Periamų, Eleklro-gydnnčių aparatr
tai ? biesas žino kas tau ka pa
reikalą jis pats ar kas kitas praszau szlužmos. Apsiima ir mokyti būkite l>ei atsišaukit lietuv. kalboj
Cor. 12-th. & Carson St., S.S. Pittsburg, Pa.
szimtus, nes asz jokiu rasztu duot žine ant adreso:
dare, o tu kabinsies prie ma
vaikus ponybei in alkūnes pul o apturėsite tikrą pagelbą. Geras ir
nedarau.
greitas atgavimas sveikatos, verta
Ant. Kraujales
nes— ir kaip tu galėsi kabin
dineti ir prie kitu žviezainumu žygio. Jaigu dėl tolumo negalit priBox 124
Issaquah, Wash.
—
Vaikinas.
Tegul
tave
tis?
pratinti vaikus, kad nepaliktu būt asabiškai, tad parašykit, aptu— Aha, sakai kaip asz kib perkūnas! ar girdi tu man da
Bell Telephone, Dickinson 3757 w
užaugę
storžieviais ir bedie rėsit rodą ir pagelbą sveikatai.
Mano pusbrolei Teofilius JenukeJeigu liga neišgydoma, tad Išsyk aptusiu, ugi ar tu neatsimeni kaip bar pribarabonijai pilnas ausis viezius ir Mikas Markelonis abudu viais. Saligos labai prieinamos rOslt
teisingą pranešimą, nes čionais yra
lietuvis daktaras, kad lietuviam
mane kibidavai, tai ar negaliu ale kad teip apsiimi, tai bus paeina isz Suvalkų gub. Sejnu pav. už pilvą ir tik po viena gor- teisingas,
tarnautų ir gelbotų nelaimingus iš ligos.
gana tu poteriu asz tilesiu ir Leipalingio para., girdėjau kad gy
sakyt nieko prie tavęs ?
cziu degtines in sanvaite, del PHILA. M. KLINIKOJ, visokias ligas
Vienatinis tikras daktaras-lietuvis
vyrų taip moterų pasekmingai, ge
— Nebūk pasiutusi kibini tu turi (ylet apie mane ane vena ten kur apie Laurence, Mass pridavimo drąsos vaikams kai kaip
įrengė ligonbutį ir klynika
rai gydo; slaptas, užsikrečiamas Ir visas
kurios tik užpuola ant žmogaus kū
su laboratorija Philadolphimas tai ne darbas, ka tu ežio- mur mur. Sziandien pas save turiu svarbu reikalą jie pats ar kas Ii perti. Kreiptis in Radvilisz- ligas,
no bei organizmo.
kitas praszau duot žine ant adreso;
jos miesto. Tame pačiame
kes miesteli Kauno gub. in
nai po tiesu sugalvojai kaip pinigu neturiu ateik rytoj va
name įrengė savo locna ap
Jno. Zanketas
Visuomet kreipkitės šituo adresu:
kare,
tai
asz
duosiu
tau
tuos
davatka
—
Marijona
plytlaiže
Rotorinių
itkiirbimų,
Painų,
Štukų,
Brukuojamų
tiekti, kurioje randasi naujo
kokia kreizavota.Palauk ry
342 Turkey Run
Shenandoah Pa.
The Phila. Medical Clinic 1117 Walnut St. Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Brltvų. Pavlnpagal R. kat. bažnyczia savo
išradimo goriausi vaistai
Bevouių ir šimtai kitokių kožnani reikalingų da
toj sueikim vakare pasiszne- tris szimtus.
lykų.
Kožnas
kas
prisius
savo
tlkrį
vardg,
pra

Philadelphia,
Pa.
namuose nabaszninko klebono
Persiskyrė, nuėjo kožnas
vardę, adresu ir keletu markių apturės musų No. 2
PASARGA: Mano ligonket.
ofiso: Nuo 10 ryt. ik 4 po piet. Neda kataliog^ dykai. Rašyk šendlcn, o už keletos die
paliktuose iki gyvos galvos už Vai.
butyjo ir klinikoj turiu po
liom Nuo 10,30 ryto ik 8 po piet. UtarniMergina apsiėmė ant ryto sau.
gera ir pažiezlyva del jojo kū kais ir Pctnyčioni. Nuo 6 ik 8 vakare. nų šita naudinga knyga bus tavo namuose. savo priežiūra svetimtaučiu
JOHN’S SUPPLY HOUSE
daktarus spocijalistus pagol
jaus pasiszneket ir persisky Iformuotas vaikino dvi bo
no ir duszios szlužma induoti
1334-2338 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO, IIX
bas,
tykojo
ant
merginos,
jos
bai prie operacijų ir pavo
prisiglaudusiam ant kampo
rė.
jingų ligų. Pas mane visi li
žinojo
kur
anoji
vis
užeina.
Lakudrevicziui.
Po iszgirdimo tokios naujie
goniai išsigydo ir pasilieka
Mergina užbaigusi derybas
sveiki. Vaistus siunčiu ir Į
nos, pasiturinezio vaikino visi
kitus štoitus ir Į visas šalis.
Isz papratimo.
plaukai ant galvos tartum isz- ir tarybas su tuom vaikinu, nu
cimpino
o
kurat
ten,
kur
bo

Žmogelis
pamatęs
savo
kai

tino ir nerimastis paėmė gana
Gydau Visokias Ligas.
myno trioba leipsnojant pasi
stipri. Atsigulęs nakti tartum bos jau ant jos lauke.
Su sena ir nauja metodą su
griebė viedra su vandeniu ir
chemiškais ir medioinos gy
mate stulpus ant saves griu- Ka teip ilgai sznekejaisi su
duolėmis, su vandeniu (hy
vaikinu
net
rankomis
mosybėgdamas
pas
ugn
keik:
—
O
vanezius ir sau mastavo teip.
drotherapy), kraujo skysti Šitas paveikslas parodo, kaip Dr. Ig.
kad ji sudegtu, kaip smarkiai
mu (serotherapy), su moks Stankus su pagelba elektros šviesos
O ka tu su velniu merga, jije kuojant? Bobos klausė pas
lu psychologijos (psychothe (X—ray) permato visą žmogaus kūną
dega! O kad ji sudegtu, kad
žino kad asz pinigu gerokai tu mergina.
rapy), kaip tai žodžiais, nu ir atrauda pavojingas ligas.
— Vot ne szi, ne ta. Mer
ji sudegtu! ir t.t. Antras žmo
rodymu, atkreipimu atydos
riu, o ženytis aiptol neruisliu
gina
atsake.
ir tt. Gydau su elektra (electrotherapy), X—ray (šviesa, pormatanti visa ku
gelis,
taip-pat
bėgdamas
ug

kaip prikibs tai ir daryk ka,
na žmogaus), greita elektra (hyfrequoncy) Galvana elektra, Faradėjaus elek
—
Vaikeli,
rupestys
dabar
nies
gesinti,
iszgirdes
szio
pabegtau, bet su pinigais kaip
tra ir kitomis suvienytomis elektromis. Darydamas operacijas išgydau viso
tavo sunkios, gal praszei pas
keiksmą, pradėjo keikti:—
kias organiškas ligas, kurių negalima išgydyti vaistais ir kitais prietaisais.
iszeina kaip greit galetau isz ji kokios pagelbos? klausė bo
Kad tu pats sudegtum kad tu
Turiu įsitaisęs savo locnas elktra gydymo mašinas.
banku isz kopt. Ugi žmones bos.
Visisregantl kreipkitės prie daktaro STANKAUS asabiškai arba laišku, o
pats sudegtum! Taip jau dega
tai kaip velnei pirsztais badys.
busite užganėdinti nes jis gydo pasokmingiausial visokos ligas ir daro viso— Tai mat, kad jus mamy kurio paveiksią ežia parodo. Paeina o jis dar; keikia kad sudegtu!
kos operacijas^savo^locnarn ligonbutyjo. Daktarišku rodj su toisingais pataMat boba neturėjo bėdos, pi r tes žinotute, kokios mane jima isz Suvalkų gub. Karklinu gmino.
rimais duoda DYKAI, — ypatiškal par telefoną ir par laiškus beskirtumo
kaip toh gyvenat; Amerikoje, Kanadoje, Anglijoje ir kitose šaliso svieto.
,
kosi kalaite, teip ir man— vėl rūpestis, kokia nerimastis, Meskucziu kaimo. Paėmė nog manes Szitas pribėgės pukszt! viedra
niam man reikėjo ja kaip ka laukiu nežinau ka szneku ne piningu ir brangu ziegoreli, visko vandens ant ugnies ir teisinasi:
Dovanok, brolau, asz visai ne
da kibinti?! Vot dabar isz žinau ka, einu nežinau kur. vertes 50 dol. Jaigu kas man duos noriu, kad sudegtu asz taip sa
apie jin žinia gaus 10 dol. nagrados.
1220 So. Broad St., Sf Philadelphia, Pa.
trauke po szetonu sunkei už Buvau sumisliusi kabytis prie Duokit žine ant adreso:
o;) kiau tik isz kasdienino papra
Valandos ofico: Nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4 p. p. ir nuo 0 iki 8 vakare.
dirbta graszi.
timo.
to vaikino nes kaip jum žino
Adam Aliszauckas
NodCldioniais nuo 1 iki 4 po pietų.
C'
'"***
f
Benerimodamas, atsisėdo lo ma kad mes krūvoje gyvenom 5 Foot St,
New Haven Conn,
Introligatorne.—*
voje, galva pasikasęs daro plia tai dabar besisznekant žadėjo
APD1BBTUVE KNYGŲ.
Mano
tikras
brolis
Jurgis
Pranaitis
na kaip geriaus iszeitu ir su duot tris szimtus ir kad but
mislio szeip.
pakajus, asz priimsiu ir tegul kokia 15 m. amerike. 5 m. adgalios
Rytoj sueisime pasiūlysiu bus ramybe, su juom ženytis gyveno Brooklyne. Paeina isz Su
valkų gub. Naumiesczio pav. Rudos
-iNOTARIUSZAS:'4
tai laumei, $300.00 jeigu ty jie man per senas. Apie tai su. parapijos Kaimo Tamosbudžio. Te
233-235 W. Centre St.,
f
Mahanoy
City,
Pa.
’,- ■ 1les, prie manes nesikabins tai tarėm tylėt niekam nesakyt gul atsiszaukia ant adreso:
O})
Apsaugoja Namai ir Naminas
Rakandai
Ugnie*.
_-----...• nog
Oidžianie Lietnviizka Agentūra.
----- »Bankinii
• • • • ir pardaviite
•
-Szipkor^zfa
• •
Kantorai
ant vliolda Lmfja
duosiu tegul ja velniai ta pad teip ir padarysim. Mergina pa
Andrius Pranaitis,
Parduoda Szipkortes ant
409 E. Raspberry al. Shenandoah Pa
i
Del Draagyscziu—
la pajima. Ale, ale, cze nesz- sake.
risokiu drucziauahi ir
fix.
Prirtataa paikei Szaripa
reriausiu Laivu.
poeas panevale! vot pinigus
— Vaikeli miela tai labai
JotMtai, Kapam, Kanmea
Siunczia Piningus In
Aysidirba senos maldaknyges, istorine b
Pajieszkau
gero
kriauoziaus
prie
SpiDm
ir L L
Visas Dalis Svieto
kaip in pekla sukisziu, o ji gerai padarysi, bile tiktai ji
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
peieziause ir pigiausi
Su kokiu nors reikalą
Linksma Valanda, Dilgele^
gal kibt, žmones kaip isz- sai tau tris szimtus duoda. Bo kialniu ir komzoliu darbas ant visa Dagia,
visi tie kurie per mus
kAM-link 8zipkorc*iU|
Draugas,
Tėvynė ir Lt.
dos ir užmokestis gera atsiszaukite
iunte apie tai geria žino
Piningus ir Lt.
girs, pagaus isz manės juoktis bos mergina pagyre.
Prisiunsdami knygas apmokekyte paežio ai
Gyvenimas
priglaudos
vaiku
prie
pakraszeziu
ant adreso:
(to 71). ekspreso kasztus.
pas mane •
Adresas:
daugiau negu asz isz kitu juo
teisi ųjia
te! tu ka nori savo dali
Bobos iszgirde nuo mergi
Jos. Kimeza
Lithuanian Bindery,
mariu
Rockaway
Beach,
N.Y.
kiuosi. Teip darysiu: Papra- nos žodžius, tuojaus su pilnu
514 W. Spruce. Mahanoy City,
Vandergrift, Pa*

MERGA VILIOKAS.

UNION RATIONAL L

Juodkai

Atidarimas nauju uihinu'Ne toli Fairtanko ne senei

p« Ohio, kurie nuleidie
ikslis parodu koke tii Įtini

matoma viena ia kkh ninn

J

A-B-Cela

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.

M. K. Wilkewich,

KUR BUNA

S- JrfTS jEĮUSa ® S?

DR. IGNATIUS STANKUS

itm

W. Rynkewiczius

Pažvalga in Lenkiszkus Kiek kasztuoje užlaikimas
dideles drukarnes.
Sokolus.
Didelėm mieste, užlaikimas

ISZPAllDAVIMAS

VASARINIU DRAPANŲ.
į

Vyrams ir Vaikams Siutai ir

visokiu Vasariniu Apredaliu.

Sziame laike kada Vasara baigėsi, musu
sztore lieka daug Vasariniu Drapaniu ir kitokiu
apredaliu kurie daug vietos užima ir nenorėdami
laikyti ta tavora per Rudeni ir Žiema, pastanavijom iszparduoti visus vasarinus apredalius
už labai pigia preke.
Žinoma dar vasara
nepasibaigė ir da turėsime szilumos invales,
bet visgi szitam laike sztorninkai jau perka
Rudenini ir Žiemini Tavora ir turi padaryti
vieta kur jias paderi. Todėl jaigu reikalaujate
vasrinio siuto arba kitokiu apredaliu, tai dabar
turite gera proga pirkti pigiai ir suczedint
piningus.
Ateikyt patis peržieureti szita
tavora o jaigu reikalaujate kokiu vasariniu
apredaliu tai geresnes progos neturėsite teip
pigiai pirkti kaip dabar.

W. RYNKEWICZ
233-235 W. CENTRE

Žinios Vietines.
— Panedeli pripuola dar
bininku szvente ‘ Labor Day.”
Taja diena ne dirbs.
— Redingo kasiklos dirbs
atejnanczia nedelia ketures
dienas. Lehigh Valles ne ap
garsino kiek dienu dirbs.
— Rugpjucziomenesije mirė
mieste 37 ypatos o aplinkinėje
9— isz tu buvo 20 viriszkos
o moteriszkos lities 17. Užgi
mė tame menesije 62 vaikai
isz tu buvo penki negyvi.
— Jurgis Lopanskis aplai
kės ne žine isz kur ženklą su
paraszu “deputi szerif” nusi
davė in narna Jokūbo Bern
dinski Morejoi nevos aresztavoti burdingieriu, kalbėdamas
buk jisai yra “steito palicijantas.” Nes supratę, jog tai yra
apgavikas davė žinia del kazo
ku kurie apgavika nugabeno
in kalėjimą.

UL.

— Utarnyko vakara netike
tinai atėjo suderi gerus velinimus del p. S. Norkeviczienes
kuriuoje tai dienoje pripuolė
diena gymimo muso tautietes.
Sekanczios poros eme dalibas
pasilinksminime: Bekereviczei,
F. Boczkauskai, V. Milauskai,
J. Mockaiczei, S. Mockaiczei,
Sklarei, A. Mockaitiene isz
Montkarmu Džiogiene isz Park
Place, Masiene, Viszinskiene,
Zablackiene
Juodeszkiene
Shenandoah, J. Margelis.
VIa. Boczkauskas grajino
puikei ant smuiko kuriam prigialbejo'ant piano F. Bocz
kauskas, susirinkusieje sveczei
pagiedoj patrijotiszkas gies
mes ir paszoko kelis valcukus
iszsiskirste kožnas pas save.
— Mokslaines tuojaus atsi
darys. Pirkyte vaikams siūle
lius pas Refaviczia už §1.50,
§2, §2.50 ir §3 yra jie geriausi
siutai už tuos piningus visam
mieste. 138 W. Center St. (g^,

Draugija Lenki-zku Sokolu
(sakalu) iszsiplttojusi po visa
Austrijoj Galicija ir Suvieny
tas Valstijas Amerikoje. Sokolo organizacija susideda isz
jaunimo iszskirent maža dali
senesniu veterinaru tarnavusiu
kariumenese. Toji organizaci
ja jaunu lenku persekiojama
valdžių Prusnose ir Rosijos
terpsieniuose. Suvienytose Vai
stijose Amerikos, visi Sokolu
abazai ir abazeliai yra prisijun
gia prie didžiausios ir Pajiegiausios organizacijos t. y. prie
Związko Norodawo. Zuriazko
orgonas “Zgoda” beviaik visas
kartais buna apklotas reika
lais Sokolu.
Sokolai savo abazuose ir
abazeliuose mokinami ir lavi
nami kareiviszko musztro, ku
riuos veda seni veterinarai, o
kartais ir teip musztruos pra
silavinę vyrai; jie pasiskirstė
in korpusus, divizijas, pulkus
ir t. t. turi ir savo kapitala.
Suvienytos valstijos Ameri
koj ir Austrija Europoj, So
kolu organizacijai nedaro ne
jokias kliūtis, bet Vokietije ir
Rosija,! savo terpsieniuose len
ku Sokolams lavintis kareivisz
ko gabumo kaip organizacijai
nedaleidžia, o jei; kur saujuke
yra, tai pasislėpusi.
Tos dvi vieszpatystes, mat
savo areliu nagais provincijų
gyventojus bedrapakuodamos,
tai veikei atkreipia savo pažvalgas ir in lenku Sokolus, o
kad ginkluoto gabumo lavina
si tai ir uždraudžia ta veikt.
Isztikruju, bent kas gali sau
manyti, kad tokis Sokolu vei
kimas, prasilavinimas karei
viszko gabumo parodo ne ka
kita kaip kad ankseziaus ar
vėliaus prie progos pakelt su
valdžioms susirėmimus, ir gaut
dauginus szokios tokios luosybes. Tai-gi lenkai nesnaudžia.
S. K.

l’riežiure.
Kiekvienas žmogus privalo
prižiūrėti savo kuna ir minti.
Jis privalo juos manksztyti ir
priduoti užtektinai energijos
ir jiegu. Norint būti sveiku,
reikia vaktuoti kiekviena kū
no apsireiezkima ir tuojaus jin
gydyti, kad nedaleidus iki
sunkiai ligai. Delei to privalo
vartoti. Trinerie Amerikoniszka Elixira isz Bitter Vyno,
pakol jausis visiszkai sveiku
Szita gyduole isz varo isz kū
no visokius neezystumus, sus
tiprina apetitą, panaikina viso
kias pilvo nedagales galvos
skaudejima, vėmimą, gazus,
szirdies deginimą, nerviezkuma ir t.t. Gaunamas Aptiekose. Jos. Trines, 1333 —133 9So.
Ashland avė., Chicago, Ill.

Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
VISOS
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
nūs ant kojų, tai gausi po 50
MOTERYi
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
Užprazom visas Moteris kurios geid/e (
pasilikt “Sveikos ir Drūtos’’ pilnos no ko plaukai slenka ir plin
gy vibes ir moteriszkumo, kaip tai kita- ka, pleiskanų atsiradymas ir
d is buvo jaunistoje, pribūtu pas mane nupuczkave veidai. Tukstanir pamatitų ka padarėm del kitu Mo czei dekavoja už dyka rodą.
terių k (Irios ir kentėjo ant moteriszko Raszyk tuojaus ant adreso:
nesmagumu. Jaigu jautiesi silpna ir
Gratis Specialists
ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk be
jokirfp abejones.
Box 106 Sta. W.Williamsburg
Tokie, dalikai yra per svarbus ant
Brooklyn, N. Y.
atydejimo ant kito liko, o pas mus
aplaikisite geresne PR1ZURA ir
gydimo ne kaip gautumėte namie no
savo daktaro.

Dr. A. O'Malley
158 S. Washington St., Wilkes-Barre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai
susikalbama ir susiraszoma.
Suvirszum 30 metu daktaravimo
mieste Wilkes-Barre, muso glaunas
ofisas. Prisiusk 2o. marke o gausi
Knygute apie Ruptura dykai. Gwpijm)

No. 6.

A. L. SHAY
Republikonas.

Isz Pottsville, Pa.

Ant Supervnizoriaus

SILAS DAVIS
Republikonas.
Balsuokyte už ji.
Isz Mahanoy City.

Ant Clerk of The Court

Frank J. Bastian
Demokratas.

Isz Mahanoy City

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

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ate.

M. VARZINSKAS

Isz Pottsville, Pa.

Didelis Bailius!
Parengė dideli balių dr-ste Dr.W, J. WINTERS
Demokratas. Isz Shenandoah, Pa.
szv. Jurgio kareivio isz Thomp
sonville, Conn, kuris atsibus 2 Ant Sudžiaus
diena Rugsėjo (Sept.) 1911 m.
J. J. MORAN
antĮCosino Hali balius prasidės Demokratas.
Isz Pottsville, Pa.
7 valanda vakare ir trauksi
lig vėlybai nakezei. Inžanga Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje.
25 centai.
Užpraszo visus lietuvius ir Ka užsiima pardavinėjimu visokiu
lietuvaites ant to puikaus pasi bižniu kokiu tik randasi Pasekmin
linksminimo.
(to 72). gai savo darba atliekame. Jaigu nori
savo bizni parduoti tai kreipkitės pas
Komitetas.
mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui
patarnaujame dykai. Jaigu mislininate pirkiti Farma arba Namus kreipkytes pas mus asabiszkai arba per
gromUa. Mes visada turime daugybe
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir
mažių už labai pigia preke.
Adresą vokite

Yra tai didžiausia lietuviszkoje
kalboje knyga turinti arti 1200 pus
lapiu susidedanti isz 66 knygų ir
dvieju daliu. Szita knyga pritiktu
turėti kiekvienam lietuviu o labjausia jauniem, kurie atras joje galybe
puikiausiu ir pažadinanoziu apsaky
PFAI PQTATP
mu su didini naudingais pamokini
Philadelphia, Pa.
mais didžiausiu pasaulės žmonių kaip I37 N. I3th. St.,
tai Jėzaus Kristaus Szv. Povilo, Petro,
Jono, Lukosziaus, Salamono, Dovydo,
ir kitu. Skubinkitės iszsiraszyt nes
Lietuviszka Krautuve
tik kol szis apgarsinimas bus tol ji
persiduos po $2.25 lietuviszkoms li
...Vyno, Likeru, Areilkoj ir Alaui...
teroms ir po $1.75 vokiszkoms ap Atraszykyt man gromata, o asz jus
darams su prisiuntimu in namus.
pertikrinsiu kad galit pas mano gaut
Adresas.
(oi o,) tavora pigiau ne kaip kitur.
John Lieporuslav
Fr- StrawinskasBox 360
Scranton Pa.

t

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY,

PA.

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis
del tavęs. '
Surplus ir Kapitolas Stakas yra 33 procento
sudėtu piningu.
Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal
padaryti pininga ir prietelius per sudėjimą
piningus in szita banka.
Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada
tokia diena kad tau padarys giaro.

u

52‘

K

D. M. GRAHAM, Pnzidenta".
C.L.ADAMS, Vice-Prezidentas.
D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.
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... DIRDKTORIAI...

A. DANISZEWICZ.
W RYNKIEWICZ
M. GAVULA.
J. HORNSBY.
C. F.KAIER.
W. I. MILES.
L. ECKERT.
T. F. FLANAGAN.
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Lietnviszkas FotograCistas
Ar gali pasakyt kokis yra geriausirs Paežius Mahanojuje?
205 E. Centre St. Mahanoy City,
-------- o------Puikei ir pigei nutraukė visokes Fotografijas
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir
indedu in Reimus.
Indeda in Špilkas
Kompasas ir Lt Pardno la vhokes Retinas
Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
ir patinstama Varžinska kuris padaro
viską kauogeriause o ir busite užganėdinti.
Teipgi daro Fotograpijas ant Post- Karcziu.

Ant County Commissioner Senas Britvu pardavėjas
ir Agentas.
T. A. Flanagan
Ant Korinoriaus

VALSTIJOS KASIJER1US LAIKO PININGUS BANKE

Nusipirkite sau keletą
Buteliu

Ant Sudžiaus

Demokratas.

Visa Biblija!

Ar gali staigai pražylt.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELI!.

dideles drukarnes, kasztuoje
ant meto szitiek: Redakto
riam §220,000: mažesnes žinių
surinkimas §290,000: ilustraci
jos §180,000, korespondencijos
§125,000: telegrafai §65,000:
kablei (povandeninei telegra
fai) §27,000; mechanikam
§410,500, popiera §617,000,
užlaikimas offiso, randa atramentas, szvieša ir tt. §219,000,
arba isz viso kasztuoje užlai
kimas drukarnes per meta §2,
126.500

Nemokėk dykai 810.00,

Jeigu tamista reikalauji geros
britvos, tai pirk nog manjs, 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 manes
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 vota m laiszke 2 dol. o in pora
dienu per paczta apturės: “Torrey”
britva. Szitos britvos yra padirbtos
isz puikiausio plieno, o barzda teip
lengvai skuta kad net darosi szilta
in smakra. Atmik tamista kad oze
neperki tavora 20 dol. vertes, o tik
tai perki tikra tavora biski pigiau
negu kitur. Jeigu tankistai nepatiktu
tai mainau ant kitos arba gražinu
tamistos pinigus pasilikdamas 20c.
už savo klapata:
(gj ’d^s)
Fr. Uokas,
Box 86
Minden, W. Va.

Kokis Peczius yra daugiatise naudoj amas?
Visur galima rasti Model Keystone Peczius?
Už tai kad kaiminai viena ju turi ir sako kad tai geriause
Peczius del kepimo.
Piningus sugrąžinime adgal arba' duosime nauja Keystone
Pecziu jaigu ne bus atsakantis.
Visi gire Guinano Peczius.
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Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Landslbrd.
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Polithania State Bank

Ha

Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburg, Pa.

(auna

menes

Vienintele lietuviszka 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. Siuucziam pinigus in visas
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliū
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
vedam provas senam krajm. Rejentelna
kancelarijayra rėdoma per valdiška notare
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums
jusu bankinius reikalos o persitikrisit, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus
siunezant paczedumui in Banka, arba siųst
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pei
Ex preso Money Orderi.
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Rusiszkai Anierikoniszka Linija.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8į dienu in Roterdama
1U dienu in Liepoju
III k laša $29. -p.,
„
..... .....
" III klasa $30.
II ” $45 rDel smulkesniu žinių kreipkitesin musui 'J ,,
t
»>
LAgentusir centraliszkakontora.
J _ ,,
į
]
$(>2.

Plaukai paprastinai prade
da žilt apie 40 metu senumo o
J. KAZLAK KAS A. E. Johnson & Co.,(General Pa»»enger Agti.) 27 Broadway, New York, N. Y.
ir greieziau. Pirmiause ant
A. K. Abraitis & Co. Parduoda Szipkortes
— Vincas Jakubinas, gy Nanty Glo, Pa.— Darbai smilkiniu pasirodineje sidabri
Už kompanijų preke ant geriausiu
nei siulelei kas kartas daugina
venantis po No. 724 W. Cen gerai eina.
ir greieziausiu Laivu.
Pardarau
si
galva
stojesi
žilsvva
o
ant
—
Lietuviu
didelis
būrelis,
tre uliczios dirbdamas “MahaSziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu
visokius Dokumentus ir paliudyju
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
noy” kasiklosia likos baisei ir visi sutikime gyvena, o vai- galo balta. Nes tankei labai
FR. STRAW1NSKAS per
Konsuli.
Duodu patarimus
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
pažeistas. Nupuldamas tapas kynai labai nuliude isz priežas atsitaiko, jog žmogus in trum
visokiuose reikaluose.
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
sulaužė jiam nugarkauli. Kaip ties stekas mergynu jagu isz pa laika pražila, in pora adinu
J. Kazlauckas
Jekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
rodos pasiliks kolieka ant viso kur pribūtu pora tuzinu tai ir tas jau likosi isztirineta.
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
73
West
St.
New
York,
N.Y.
gautu
po
gražu
ir
bagota
vai

Gailestis,
arba
staigas
susijudi

gyvasczio.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
nimas, gali greitai plaukus per
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu
— Jaigu norite suczedint kina.
epuraieziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur,
— 25 diena Augusto buvo mainit. Nelaiminga karaliene
A.Cor.G.
GROBLEWSKI
§3 lig $5 ant savo rudeninio
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti,
1807 Carson St., S. S.
baisi eksplozija parako kur 11 Marije-Antanina pražilo suvis si MOKYKLA SZOKIU.
Elm & Main Sts. Plymouth, Pa.
siuto, tai užeikyte pas Refavif^'Pas mus dirba Lietuvaites.
Pittsburg, Pa. -sr,„N
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
žmonių baisei apdegino, isz per viena nakti priesz viroka fKpW Waltz, Two-Step, Side-Step, Barn
czia. Jie užmoka už kelia
Garsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.
122 W. Center Str.
Dance,
Buck
&
Wing,
Irish
Jig
Clog,
smerties. Tas pats buvo su ku- Spanish Waltz ir 95 kitokius.
GRINA TEISYBE.
tiems ka atvažiuoja isz She- kuriu buvo 6 lietuvei.
Mahanov City, Pa
ningaikszcziu Sforžu, kada li Prof. Julius, 21248. Ilahtcd St;Chicago,HI.
nandoro, Girardviles ir t. t.
kosi ingaletas ir paimtas in
Mahanojaus gyventojoj
Parsiduoda Salunas.
Neužmirszkite numaro: 138 Expedit, Pa.— Darbai ge
nevale per Ludwika XII. Dak
.apie szita gerai žino.
Geroi vietoi ant East ulyW. Center St.
(gį o;) rai eina, dirba pilna laika, isz
taras Junius apsako apie tūla ezios Mahanoy City, Pa. Par— Panedeli priesz piet Lie- kitur pribuvusiam darbas ne szechta, kuris ižgirdias, jog siduos nebrangiai ir turiu par Mrs. Julia Brennan nog 1027 E.
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa
nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
tuviszkas klobas grajis bole su sunku gaut.
duoti
isz
priežasties
ligos.
Da
Mahanoy
St.
Mahanoy
City,
Pa.
Sa

yra apsuditas ant nukirtimo,
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
airiszeis ant West galo daržo
(to 71) ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa
Lietuviu yra apie tris fami- ant kart isz juodplaukio stojo sižinokyte pas.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Aižiausios Lygos kurie
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo
Po piet tam paežiam darže bus lijos, ir apie 20 pavieniu, ale si baltas kaip karvelis. Guarigirima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka
J uozas Bagdanaviczia
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas
lenktines tarpe garsingu bėgi ne visi sutikime gyvena. Bal ni, profesoris graikiszko liežu
1300 E. Center St. da tik ateina proga vis rekamendavo
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojinga
ju szitas pigulkas asz pažinsta koletą
ku.
gyduolių,
nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka
truviene del moterėliu labai vio Weronoje, pražilo, dasižiMahanoy City, Pa. žmonių kurie Jikos iszgialbeti nog
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados isz— Ajriu kuningas McEn reikalinga ba savo darbu ne nojas, jog jiojo skrine su ranKiekvienas Lietuviszkas Sztominkas
skausmo pecziuoso ir inkstuose. Szi
gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo
Ant pardavimo.
teipgi privalo užlaikyti visada musu
roe parandavojo parka ant prižiūri, jog naktimis burdin- kraszczeis, ka veži in Konstan
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:
ta pati liga mane vargino per ilga
puikias
Lietuviszkas
Gyduoles
savo
Namai ant keturiu familiju laika, būdavo mane apkvaitina ir pai
“Dingusia Pajėga” vyru “Exzema” ir kitas panaszas ‘ TJžtrucintas Kraujas” in 30
Sztoruose ant pardavimo, kad musu
West dalies miesto. Ketina ap gierei ne gali miegoti isz prie tinopoli, nuskendo mariose
iszgydam
in 14 diena.
ligas iszgydaa labai trumpam dienu-be naudojimo meriknritautreczei reikalaudami galėtu nusi
ant viso loto po no. 604 — 606 kino kad negalėjau atlikti namini
uszo ar potosu.
tverti ir perdirbti ant puikaus žasties per daug blakių.
pirkti
ir
nereikalautu
iszduoti
“
Silpnas
Vyras” ja kana laike.
Vienas darbininkas angelskas West Center ulyczios. Dasiži“Stryktura” bo peilo ir
darba. Turėjau ženklus kad mano
piningus dovanai kokiems nors apga
sugražina in normaliszka ‘‘Paslaptingas Liga^’ in 3
parko.
nupuldamas no stogo pasiseki nokyte ant adreso:
(p y) inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir vikams tose apielinkese. Sztorninkai padėjimą in trumpa laika. 6 dienas.
“
Varicocele
” gydan in 15d.
raszykite pareikalaudami mus gyduo
“Rumatiszma” visokį “Hydrocele” in 24 adynos, “Szaszius” ir skandalus skaros
— Paszventinimas naujos
jiam nusitvert už rinos, kada
Thomas Haughney
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas
les, nes geras uždarbis; parduokyte
be operacijos.
rregydau
labai
greitaL
iszgydaa
greitai
ir ant visadoi
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
12 E. Mah. St.
Lenkiszkos mokslaines atsibus
jin ižgelbejo, tai turėjo balta
Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man
Del ko pasninkauji.
kurias mes gvarantuojame.
OFISOS ADINOS: Nog 9 lyg 8ad vakare.
Mahanoy City, Pf pagialbejo ka kitos gyduoles nega
Panedeli. Bus tai Lenkams
galva.
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis
Egiutero No.l............................... 25c.
Plttsburg.Pa
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge uiiluiuiil
lėjo padaryti todėl veliju kitiems
Aficieras paklausė prie piet Atsitaiko, jog dalis plauku
Egiutero No. 2............................... 50c.
didele diena.
nog 15 metu toj paezioj vietoj.
Kalbame Lenkiszkai,Rusiszkai ir Vokiszka
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
naudoti taisės pigulkas.
Kas
Nori
Pirkti
Ar
Parduoti
vieno
kuningo
del
ko
pasninpersimaino (plotais.) Ir teip
Gumbo Laszai...............................35c.
— Publikines mokslaines
Ant pardavimo visuose aptiekose
(VAf/. savo Namus ar Forma teMeszkos Mostis............................. 25c.
Pigus lotai.
gul atsiszaukia pas mane. po 50o. baksukas. Agentai amerike
atsidarys ateinanti Utarninka. kauje ir ne valgo mesa ? Ku- penkių metu vaikinas važevo
Trejanka....................................... 25c.
Pirkejiai
larmu
atvažuoja
31 lotai su stuba ant vienos
Liuimentas vaikams .... ...........25c.
ningas
ant
to.
“
Atsakisiu
tasu
motina
karietoje,
kada
arkyra
Foster-Milburn
Co.
isz
Buffalo,
— Ar ne butu gerai pasta
’Pas ,nane M visu sza*‘u
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c.
frmilijos Pottsville, arba lotai
Amerikos ir Kanados. N, Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans”
Liepiu Bahamas.......................... 25c.
tyti lietuviszka kandydata ant mistai tada kada man pasakisi lei pasibaidi, labai persigando,
r 11103 Mass., ir Conn.,
parsiduos pavienium. Turiu W.TRASKAUCKAS
Anty-Lakson del vaiku ............ 25c.
steituose yra geriausios ir neimkyte kitokiu.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
Pirmutinis Lietuviszkas.
assesoriaus pirmam varde, ku del ko deveji raudonas kial- nes nieko blogo nesistojo. In už tai kad randasi daugybe
teipgi 44 lotu St. Clair ir par
fabriku. Groma” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
?
antra diena po tam apszaszo tas praszau raszyti lietuviszkai ar lenkiszkai.
duosiu labai pigiai. Da turiu
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
ris butu labai reikalingu terp nes?”
GRABORIUS
Ugniatra ūkis................................. 25c.
ant pardavimo namus Potts
daugelio atejviu kurie yra ap- — Del to jog tekę yra pro- cielas kūnas vaiko, o in nedele J.F.RIchard, 140 Maple St., Holyoke, Mass.
Skilvio Laszai.............................. 25c.
ville ant 6 familiju kurios atGyd. užlaikimui Viduriavimo ir
va
vaiskava.
patemino,
jog
ant
galvos
po
sigyvenia toje dali miesto?
Teisinga Krautve, nes tikras Lietuvis užlaiko
Kruvinosios..............................75c.
nesza §45 raudos ant menesio, Laidoja Kimus Numirusiu. Pasamdo
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
ir Vežimus del Pasivažingj mo
Wake up! Viską galima pada — Tai-gi matai paliepimas kairei szalei buvo ženklu praži Malonus Viengenoziai:
ir parduosiu jias pigiai atsi- Ryginus Krausto
Gyd.
del
nematinio
Pilvo
..........
50c.
Daigius ir t L
bažniezios
yra,
idant
petnieziolusiu pirsztu kaip rodos pen Turiu sau už garbe praneszti jums
ryt su vienybe ir truputi dar
Milteliai apslabdymui Galvos
Viską
atlieka
kk nogeriause ir puikiause.
szaukyte ant adreso; (Sep. 15) Su vioz minėtais
kad, užlaikau krautuve su daugybe
reikalais kreipkitės pas
mis
ne
valgint
mėsos.
skaudėjimo........................... 10c.
kių
pirsztu
praskėstu.
Motina
bo.
Jos. Mauer,
jin o busite visame užganėdintais.
Laszai nuo Dantų......................... 10c.
visokiu ta voro.
Pas mane galima
— Hum, tai ne yra jokis atsimini sau, jog laike pasibai- gauti
Mostis
nuo
gedimo
ir
prakaitavimo
520
VV.
Centre
St. Mahanoy City.
naujausios mados Laikrodėliu,
422 N. 2 St.
Pottsville Pa.
— Žiurekyte in Refaviczio priliginimas prie mano raudo
Kojų.......................................... 25c.
dimo
arklu,
laiki
taji
vaikeli
Žiedu,
Kryželiu,
Armo

Geležinis
sudrutintojas
sveikatos
50c.
langa. Nektaizos vertes 500 už
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
S100 NAGRAD0S
nu kialniu, pasninkaut yra tai su savo ranka jiojo galva.
nikų, Skripku visokiu
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
S. Walunas
250 marszkinei vertes 750 už sunku ir nekeneziamu daliku.
Mužikalisku
Instrumon
Plauku apsaugotojas....................50c.
Juom toliu suvis iszrodi kaip
Geriausias lietuviszkas
Muilas del Plauku...................... 10c.
500. Vaiku siutelei 500 lig $1
“tu,Britvu, drukuojamu
— O del ko tamista deveji ranka. Viena motere isz rupesMilteliai nuo Kepenų.................. 35c.
45
45
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
Maszinukiu, Albom u
pigiau negu kitur. 138 W. ant galvos taji sunku helma ?
Rožes
Balsamas
............................
25c.
czio rimojo ant stalo, ir kur
Potogjafijoms laikitie, Lietuviszka Agentūra
Kinder Bahamas..........................25c.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne
Center St.
(gą, oj)
Bobriaus Laszai........................... 50c.
Istonszku ir Malda
— Del to, ba tokie yra pa buvo dalipsteta ranka ant
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
Szvelnintojas................................. 35c.
ir
Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku.
/
kningu,visokiupopieru
Paraszyk numera kožnam langelije, nu
— Nedeloje pripuola mėne liepimas vaiskavas, idant apsi plauku, toje vietoje pražilo.
in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Geriaurius siaurinius ir guminius darbinius metąs turi but neaugsztesnis už 19. ir sudek
G romą toms rasziti su
Ramintojas................... $1.00.
Czebatus ir Czcverikus. Priima visokius teip kad ant kožno szono padaryti 45. .Po
sinis mitingas Y.M.L.I. klobo. saugo! galva no neprieteliaus Seinų viskupas kun. Lu- pasiskaitymais ir dainomis su piningus už žemiause preke ir greitai Nervu
Egzema arba odos uždegimas
pataisymus ir atlieka darba drueziai, puikiai iszriszimu atsiusk mumis ir jaigu atrasime
ne vienos dienos nelaikau pas save
pas Vaikus............................ $1.25.
Visi sanarei privalo pribūti.
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. kad gerai sudejiai, mes tada atsiusime jumis
bienskis, kada žandarai paeini konvertais tuzinas už 25o, 5 tuzinai už svetimu piningu paskirtu siuntimui,
ypuPleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Pirkyte savo aysiavimus pas mano o busite patvirtinta kvitą vertes $100 aut 4 puikiu
§1 Perkupoziams 1,000 už $G Magisz viskas dirbasi teisingai nes esmių po
Pamada Plaukams....................... 25c.
užganėdinti ir suezedinsite piningu".
— Pirmam varde yra pasi — Pasninkus paliepineje baž nakties laike isz lovos ir veži kos Kazyres S3.
lotu, 10,000 kampiniu pėdu dydumo, tik 10
Jai norietumete kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, milu nog New Yorko miesto, Regularhzka
davė du Lietuviai ant miestisz nieže, del to, idant apsisaugot administratiniu paredku in Si- mano nauja dydeli Kataloga prisiu- atsilankitie arba atsiszauktie per Gyduoles nuo Riemens..................50c.
geltoniu
ir
kitokiu
koloidu
Czeveriku
ir
preke tu lotu yra $199. Jaigu gerai iszrisn
Vengrhzkas Taisytojas Ūsu......... 15c.
2o. marke ir aplaikysite, kuriame laiszka su minėtais reikalais.
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už virsz minėta Lzriszima tada kasztuos tik $99
ku urėdu, o tie yra Julius P. no kirtimu bjauriausio neprie- berije ant gyvenimo, tai in po skite
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtau- szita suma gali užmokėt ant syk $5, po tani
telpasi daugybe naudingu daiktu.
Akines Dulkeles.......... ................. 25c.
Su
godone
tezius pirkyte pas tautieti:
$3 ant menesio. Atsiųskite iszriszima ir
Mockaitis ant konselmono ir laus, tai yra szetono.
ra dienu pasidari galva žila Maloniesite kreipkties su sziokais
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
praszyk kad atsiusti jumis mapas irinformaabeluai skausmo ir skarbutis $1.25.
Juozas Milauckas ant Asseso- Aficieras daugiau jau nesi- kaip obelie, o da vos turėjo pirkimais ant szio adreso:
Viktoras Lapinskas Gyd.
apie musu lotas. Adresavokyte:. Simona
Waluna
nuo Parku ir Niežu....... $2.00.
Reikalaujame geru agentu visur.
Gyd.
nuo
Dedervines
.....
..........
$2.00.
riaus. Abudu yra pasidavė ant ginezino su kuningu apie pas 50 metu ir neturėjo ne vieno
601 W. Mahanoy Ave.
526
VV.
Centre
UL,
W. WAIDELIS
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,
Lltb.
Depl.
2. R0Mij9l2,63 Park Row
ninkus.
Mahanoy
City,
Penna.
Republikonrszko tikieto.
žilo plauko.
Mahanoy City, l’a.
112 Grand Street -:- Brooklyn, I. Y.
Ą

NAUJAS PAVASARINIS TAVOBAS.^
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