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Metas XXIV

— Tai tau, gavausi in pui žoposti mesas mano kambari
Raulas Krapila, milžiniszko
Auka lengvatikystes.
kės
rankas,— pamielinau sau je, atėjo patyka su paeze idant
ūgio anglekasis nuėjo praejta
Baisus Atsitikimas f
Milwaukee, Wis.— Lengvapati
su vaikais lauks su ne atpjauti szmota mėsos del dar
nedelia
in
tula
lietuviszka
tikysta buvo priežaste mirties
Terp lietuviszku parapijonu
Karezemoje.
f kantrumu mano sugrįžimo, o bininku, o asz buvau tosios
Pittstone pakylo nesupratimas miesteli kur ta vakara ketino Anglekasei ne nori straiko mažos dukreles Kaziarsku gyasz czionais kas valandėlė ga nuomones, jog tai mane atėjo
o tai isz priežasties nesutikimo atsibūti susirinkimas socialisIndianapolis, Ind.— Prezi venanezius ant Midland avė.
Gali apsisaugo! nog
liu tikėtis perpjovimo gerkles papjaut.
tu-valnamaniu.
Raulas
ir
nu

Mergaite
turėjo
4
metus
am

terp vikaro Stuczkio o vargo
dentas John P. White unijos
kariiiinenes už 24 rublius. Ne senei aplaikiau paliepi
arba būti sukapotu in szmoteToliaus persitikrinau isz ko
nininko. Nedelos diena prie- ėjo isz akyvumo paklausyti ka United Mine Workers of Ame žiaus sirgdama ant džiovos.
mą
nog
savo
gydintojaus
idant
Petersburgas.— Rusiszkas
telei vikaro susitarė ne inleist tieje socialistai tenais pasakos. ria tomis dienomis iszsiunte Kada grasino pavojus, tėvai randas pad dins savo iždą ant kehautau in kalnus del atga lus ir užkastas girrioje. Kas-gi kios priežasties szinkoris buvo
vargonininko in
bažnycze Atejas ant sales iszgirdo, kaip gromatas kožnai kuopai apie norėjo szaukti gidintoju, nes 16 milijonu rubliu kas metas vimo savo sveikatos. Ka turė dasipraetu kur asz dingau ir teip nusimynes ir nuludes. Ke
los dienos adgalos buvo palaigrayt. Likos paszaukta pali- vienas isz tu j u iszmin tingu (!?) padėjimą ir stovi nniju ir ko tame laike atėjo pas juos lengvu budu. Kožnas paszauk jau dant? Turėjau keliauti ir kas mano kuna surastu?
Rūpinausi
ir
apie
tai,
jog
ne
dojas savo vienatini sūneli ir
visaip
paniekinėjo
Dieva.
cije ir ne poilgam viskas apsikios dvasios yra angleka- kokia tai žinoma burtininke, tas kandidatas in kariumenisz- palikt savo szeimyna namie.
turėsiu
krikszczioniszku
laido
už tai taip iszrode.
malszino. Prabaszczius atkal Szventuosius ir Bažnyczia, dai apie ateinanti straika kuriuos užsiėmimas buvo isz ka tamista gales apsisaugot
Pasisamdęs vežimėli važia
Pavalgęs gardus pusriezius,
bėjo Miszes o palicije sergėjo Aut galo baigdamas savo kal Aprilaus menesi. Jojo gromata gujimas piktu dvasiu. Burti nog tarnavimo per užmokėji vau pro tankia girria; sztai tuviu, norints prigulėjau prie
keloleka
paszelpiniu
draugysužmokėjau
ka buvau skolin
ba
iszsitare:
“
Girdėjote
Broninke
apžiurėjus
mergaite
ir
paredka. Neužganadinti parateip skamba:
mą ant meto ezeszis rublius patiko mane viesulą su lie cziu.
gas, atsisėdau ant vežimėlio o
pijonai laike pamaldas ant lei Lietuvei! ka kalbėjau apie
tum, toliaus važiuoti buvo ne
“Ymu proga jums duoti ži iszvuostus visus kampus kam per keturis metus.
Nutariau apgint savo gyvas kada buvau pasirengęs važiuot
sales o vikaras Stuczkas likos Dieva? Jago randasi kokis nia apie padėjimą muso milži- bario, apreiszke tėvams buk
Kaip jau yra žinoma, jog spasabas, buvau priverstas ti lig paskutiniam laszui krau
Dievas,
del
ko
ne
siuneze
vie

szinkorius in mane atsiliepe:
piktos
dvasios
inlindo
in
ligo
perkeltas in kita vieta.
niszkos organizacijos. Kada pa
randas szauke in tarnGta tuos, jeszkoti kokios norints pri- jo.
— Jagu misteris kada vėla
Kaip mums yra žinoma, tai na isz savo aniolu isz dan silikau perdetiniu juso Apri- nia.
glaudos.
Po
ilgam
važiavimui
ka jau yra pabaigė 21 metus,
Lzskirent
mažo
kiszeniniaus
gaus,
idant
mane
kirstu
per
pro
czion kada važiuosi, tai
Už “visus piningus” kokius bet visu ir teip ne priyma o užtikau terp girrios karezema.
vikaras badai geide ir pati
laus 1, straikai vieszpatavo
peiluko
jokio
kitokio
ginklo
praszau
vela atsilankyt o priprabaszcziu už nosies traukti veidą?” Jau to tai buvo už Distrikte No. 26 Nova Scotia: tavai turėjo namieje pradėjo L[’daugelis iszsisuka per užmoBuvo tai steite Tex uosta,
nes tas jam nepasiseke, tai no daug Raului, priejas prie kal- Diet. No. 5, Irwin Field; Diet. gidyma tai yra, burtininke isz-1[.kejima kysziu lig 100 rubliu kur da ir szendien galima už prie saves neturėjau; iszemiau ymsime svetingiau. — Nes asz
rints ant vargonininko iszvere betojaus niurnėdamas sau po No, 15, Colorado; Dist. No. 18 barstė druska visus kampus isz ko pasinaud.ije daugiause tikti visokiu piktadariu, ku peiluka, atlenkiau ir laikyda atsižadėjau ant visados sustoti
nosia “jau tavo praszima bro" Kanadoi: Tuscarawas Dist. kambario, po tam pradėjo mur
mas rankoje, taukiau ant žu- karezemoje kuri randasi giruo
savo piktumą.
Virszimnkai, per tai randas rie taiko žmogaus gyvasti už
luk galima tuojaus iszpildyt o Ohio o ir Dist. 5 Western met po nosia kokiu ten užžade
dintojsus,
kuris kožna valan je.
paženklino vienoki padotka nieką o valdže mažai rūpinasi dėlė gali pribūti atimt mano
ant to nereikes ne aniolu isz PennsylvanijoiTaji atsitikima neužmirsziu
jimus
ir
burtus.
Pabaigus
savo
Ant vietos mirusio a. a. kun.
visiems ligei — 24 rublius ant apie tuosius prasižengelus
gyvasti.
dangaus!” Ir pakol kalbėto
lig
pabaigai mano gyvenimo,
burtus,
boba
pasakė
Kaziars
Visus
Straikus
pasekmingai
Szinkorium
buvo
kokis
tai
Delinikaiczio likos paskirtas
jas .suprato kas su juom atsi sutaikiau iszskyrent Colorado- kam idant mestu sauja drus meto.
Sztai
iszgirdau
žemai
kokius
ir
da
szirpulei mane payma,
kun. Inszura isz Wanames in
Tik Kazokai ne gales pasi milžiniezkas Meksikonas, BU tai eznabždejimus ir galanditiko, iszmintingas (!?) socialis je. Dviskaitlines organizaeijes kos paskui jiaja, kada iszejs iž
kada
raszau
szita atsitikima, o
Hazletona.— Vėliname kanonaudoti isz tojo ukazo. Dalie raudonu veidu, o priek tam
tas gavo per žandus du smar praszalinau o sąnarius vela namo o tada visos nelaimes ir
ma peilo. Norints buvau ketu kad isz baimes taja nakti ne
rauplėtu,
kuris
ant
manias
pa

geriausio pasisekimo naujoi
tojo padotko ejs ant užlaikikius ypus, jog net po staleliu suvienijau:
ligos nustos namieje. Tėvai isz no senu kareiviu.
dare baisu inspudi. Jojo pati ris metus prie kariumenes ir pražilau, tai esmu dėkingas
para pij oi.
ne buvau szeszku, bet iszgir- tik del to, kad tame laike bu
nusirito. Raulas nusiyres adRinkimas padotku (asses- pildė prisakimus bobos lig ma
persistatė man “kaipo sesere“
Mazurovskis
pribus
in
bulas
kalbėjo
in
kalbėtoju:
des
gatandima peilo, visas ma vau plikas kaip kėlės.
Lietuvei gyvena be apsiromentu) kuriuos rinko per 18 žiausiam paliepimui.
garsingo raganiaus TvardaucAmerika.
no narsumas sutirpo kaip le
—F. W. S. B.
kavimo o per tai ne turi pasi ‘Dievulis liepe tave puikei menesiu likos palautas, o szen
In nedelia po tam boba atė
ko apie kuria buvau skaitės
das ant peeziaus.
sekimo, jagu ir ka pradeda. pasveikint, ir kalbėjo, jog to dien muso milžiniszka organi jo vėla, nes persitikrino kadi; Petersburgas.— Garsingas knygosia.
Su neiezpasakyta baime tai
Ne vienas apskaites savo pi- kiam perkitrusiam asilui ne zacije yra tokiam padėjime, mergaitei da arsziau pasidarė, teploris (maloris) W. W. Ma
Karezemoje iszskyriant ariel
ningelius, užsideda koki bizni, norėjo siunsti isz dangaus anio jog gali kariauti priesz nevi Tada liepe tėvams toliaus zurovskis pribus in Amerika, kos, duonos ir lasziniu, dau kiau rankoje peili, sztai iszgir
apie kuri ne turi mažiausio la nes ta padaris už jin ir Rau donus, norints ejna paskalas barstyti druska po kampus padirbti kelis milžiniszkus pa giau nieko del valgimo nesi dau žingsnius ant trepu vedan
Sznuliai.
supratimo ir teip, keli szimte- las Krapila.”— Juoku buvo buk muso organizacije vos tai idant iszguit velnius, o jago veikslus isz praėjusios Revo- rado, o norints gana norėjau ežius in mano kambarėli ir kas
Anot “Vilties” isz spaliu 31
lei doleriu nuejna in trumpa užtektinai o kožnas gyre Rau- kosi ant kojų.
kas pabarszkintu in duris, kad Jucijos ir Ameriko. Iszpanisz- apleisti taja karezema, nes jo tokie sustojo prie mano duriu.
la per plojimą delnu— mitin
Žmogus stengėsi duris aty- dien. in lapkriczio 1 d. nakti
laika!
Tikrai galu kalbėti, jog sa ne atidarinet, nes tegul patis kos kares.
kiu budu to ne galėjau pada
darit,
o kada persitikrino, jog “Birutes” saldainiu dirbtuves
Brangus Dieve, nori kožnas gas tuo ir užsibaigė.
inejna.
Kada
sveczes
stos
vidų
narai daugiausia užsityki terp
Daugalane.
ryt. Lietus puolė kaip isz sta
duris buvo užstatytos su kede, (Sodnu gatve) iszkaba, kuri
pnut puikei pasiredyt, pilvą
tautiszkam sejmui kuri sutaiko riję aslos, prymtu jamszluota
o priek tam pradėjo ir
(Kauno gub.) Geda, kad tynęs
i
ineispaude imduris ir kede ati buvo stipriomis geležies vini
.^-užsiaugyt. O ne iszmintis!
muso visus norus ir neužgana ir iszguitu svecze ir viskof-pas- GTai-kurie ūkininkai, patįs ger temt.
Buvau priverstu kareze-'
1
ATSAKYMAI.
trauke
inejdamas patyka in mis prikalta prie muro sienos,
Užsideda koki bizni, turi
kui
jin
iszneszti
o
ant
tikrųjų
dimue. Atejteje ir laikykimės
darni, nugirdo su savim ir pie- moję
i
pernakvot.
kambarėli. Paregėjau kad tai atrasta isz nakties nupleszta ir
prižiūrėt, turi apsirokuot ir
S. K. Nanticoke.— Ne turi to budo o ant to geriause isz ir.velnei iszsinesz.
Szinkoris
su
nusimynusiu
menis. Pas mus taip atsitinka.
nuvilkta in kitu namu paszali
szinkoris su paeze.
teisingai su žmonimi apsiejti. me o ir neužeimoka tokia ture kirsime”.
Tuom kart mergaite sirgo
veidu, iszrodantis ant tikro
sulaužytame,
sulankstytame
O kaip gražu žiūrėt ant to ti.
kas
diena
arsziau
teip,
jog
ir
Isz to r pasirodo, jog prezi
žudintojaus, nuvede mane
pavidale.
Keli
medaliai,
gauti
kio sztorninko, kuris be jokio
K. N. Shenandoah.— Ant dentas White yra prieszingas paszauktas daktaras nieko ne
girgždanezeis trepais in drėg
sziu metu parodose, kurie bu
puikumo, ’ miltuotas, tempe to suvis nepasipažinstu. Kas straikui o ant atejnanczio susi galėjo prigialbet ligoniai o po
na kambarėli, kalbėdamas, jog
Szvent va gysta.
vo stipriai prikalti iszkabos
maisza myltu pas savo kostu- butu geriausia ant papuczku rinkimo anglekasiu apie tai szesziu menesiu mergaite mirė.
Krulewskoi
Hutoi ant rasiu ten kuli sziaudu ant ku
virszuje, taip-pat nupleszti
meri. Teisybe, sunkei žmoge ir raudonos nosies? Kaip man placziau pranesz.
Dabar tėvai skundže boba už Szlonzko. nakties laike insiga riu galėsiu smagei pernakvot.
nuo sienos ir iszmetyti po palis dirba, nes pažiūrėkime: m rodos tai ant papuczku geriauapgavi sta.
Žiburio man negalėjo duoti,
vo vagis in bažnyczia, pavogė
szalius. Matyt, kad tai yra pa
keletą metu stojesi turtingu se gyduole yra prausimas szva Apleido vaikus ir vyra už
daryta isz kerszto. Regima,
Deimantinis
žiedas
nes
tik
turėjo
viena
lempukia
du
brangius
kielikus
isz
taber
burdiugieriu.
žmogum isz savo sunkaus dar rei veido o ant raudonos no
kaip lietuviams kiekvienas su
kiaulėje.
nokulum. Szventintas Ilostijes kuria pate reikalavo.
sies
nueiduok
pas
daktara.
Ja
bo.
manymas sunkiai atsieina inPhiladelphia. Pa.— Henry— Gud nait mister!— kal
go tau neprigialbes, tai duodu
Plainfield, N.J.— Jonas iszbarste po bažnycze o dali
vykinti.
Tiktai ant nelaimes tokiu rodą tamistelei baikatavot vi kas Hazzardas i nnesze skunda
bėjo man iszejdamas isz kam
Campbellis pirko nog savo paėmė su savim.
mažai turime— tai yra, mažai sas karezemas ir gerti tiktai ant $10,000 prieszais Walter
Kaunas.
barėlio, o jojo veidas teip ma
kaimyno ktaule sverente 200
Atsitikimas klosztorije. ne pereme, jog net szirpulei
mokytu ir protingu vyru, ba pieną.
Morgan už tai kad atkalbino
Keliu ministerija rengia ins
svaru kuria ant rytojaus pas
tiktai mokintas ir szviesus žmo
Rimas. — Klosztorije mi- pro mane perbėgo.
tata apie panaikinima mokesJ. D .R. Wilkes-Barre.— jiam paeze. Morganas buvo kerdė. Kada perpjovė skilvi
gus nesiearmatina dirbt.
czio už plentą tarp Tauragės
Krikszczioniu ant svieto ran ant burdo pas Ilazzarda, susi rado jame puiku deimantini niszku prie Piazza Farnese,
Viesulą lauke siautė pasiuir Rygos.
Mokslo ant visko reike,
dasi 477,000,000 isz tu yra neszdamas su Morgano paeze žiedą vertes 150 doleriu. Kai nog kėlu menesiu radosi cziotiszkai o perkūnai trenke, jog
— Kauno gubernatoriaus
249,866,533
kataliku,
o
143
Ir darbszaus niekas ne peike.
su kuria gyveno kaip vyras su mynas dagirdes apie radini nais 18 metu senumo mergaite
net visa karezema drebėjo.
kancelerija stato nauja saraTies mokytu darbininku, nė 237,625 protestonu.
paeze o kada apie tai Hazzar- Campbello, provinosi sugrąži Rainalda Riccioti gymus Vtlle
Turėdamas prie saves kelosza Paprūsės miesteliu ir so
stovės budelis bu nahaika, tik Konstantinui.- Polemikavotis das isztirinejo, pati iszkeliavo
troi. Ana diena atejas in klosz
Vienoje rankoje laike ilga
tai ties tamsunu, teip kaip ne užsimoka, tas da giaro neat su vaikais in New Yorka o nimo žiedo, tvirtindamas buk tori puikai pasiredias vyras, leka zapalku, užžibinau ir pa žibanti peili o antroje žvake; džius, kuriu gyventojai gales
gauti bilietus iszvažiuoti 24
ties gyvnlu!
neeze jokiam laikraszcziui. Te paskui jia ir Morganas. Tenais tai jojo dukriukes, nes Camp kurie persistatė buk yra mer regėjau konia tuszczia kam užpakali stovėjo jo pati, kuri dienoms in Prusus. Tokius bi
bellis
vėla
tvirtino
buk
jago
Del suaugusius geriausia bu gul sau szunes loję, o “Saule”
barį, ant grindų kuli sziaudu
suvis apleido vaikus ir neda- kiaule pirko tai ir viekas pri ginos gyminaitis melsdamas
jam sznabždojo in ausi: “Pa- lietus gales gauti Paprūsės gy
das apsiszviest, tai yra ska’ti- vis pirmyn važiuoje. Už tai
ir viena kede o priek tam pa’
žiurinejo
o
trumpam
laike
mi

perdetines
klosztoriaus,
buk
maželi Jose nepąbudink jin, ventojai, gyvenantieji per 28
mas kningu ir laikraszcziu.
siunta kad “Saules ’ spindulei
gulėjo prie jojo kas joje rado
regėjau, jog ant duriu ne buvo
varstus nuo sienos.
re
abudu.
Hazzardas
ne
tekes
geidže
su
Rainalda
pasimatyti
pjauk
pamaželi!”
del
tokiu
yra
pavojinga,
nes
Jago ne skaitys,
si.
jokios
spinos.
— Agronomas Tūbelis mi
turėdami mažai smegenų, yra paezios ir vaiku skundže da
Perdetine neprijausdama nie
Sztai prisiartino mano pas
Bus visada kvailys.
nisterijos patvirtintas Reseiniu
Duris užstaeziau su kede,
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Surado kelis gyvus
Sienos buvo drėgnos ir ne
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Juozapas Rupszys, Vevirženu
namitienns ne apgynė, tai kiek
Apredalas moteres.
Briceville, Tenn.— Iszgial- ir trejetą akiu. Tasai navatnae
ir sziaudai rodos buvo drėgnos
po tam pats save perdure ir
Szinkoris padavė žvake sa virszaitis, Pr. Gedmintas ir Ra
privalo aplaikyt garsingas deApredalae moteres turi būti betojai kurie nusidavė in
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tektivas Burns’as, kuris dina- visados atsakantis pagal jio- Cross kasiklas, mierije jeszkot
— Kauno iždo rūmai neta
ir oras kambarije rodos atsisau linksmai.
liaus dasižinoja buk nepažinelo, atsistojo ant kėdės ir pake rė lig 1 sausio 1912 metu būti
mitierius atrado ir atydave in sios luomą laika ir aplinkini- pražuvusiu anglekasiu užtiko
davinejo nebaszninkaie.
tamas vadinosi Napoleonas
le peili in virezu.
rankas teieingystes?
nai iszjieszkoti visus užleistuo
be.
netikėtai ant dvieju gyvu, nes
Neturėdamas daugiau za
Parboni, paejnantis isz augszBuvo tai baisi valanda!.... sius mokeseziue gubernijoje.
Laikia triūso namieje turi isz priežastes teip baisios nelai
palku, negalėjau persitikrint
Patemijimai
tos gymines. Priežastis žudins
Jaucziau, jog žudintojas me
Konia pusią Rosijos keneze devet apredala isz pigaus cei mes buvo papaike o kada pa
Vilkaviszkis.
ar mano prijautimas buvo tik
Žmonis ne iszmanidami apie tos yra nežinoma.
sis ant manias ir inkimsz peili
ant bado! Tukstanczei suau kio — nes turi būtie szvarus regėjo savo draugus pasislėpė
(Suv. gub.). Ana nakti Serras ar ne.
gera giedala — ne keneze geru
in mano szirdi!....
gusiu ypatų ir vaiku dingsta
Pas daugeli Amerikonku toliaus in gyluma kasikiu. Kas giedalu, o mėgsta blovima
doku kaime vagiai iszplesze
Bomba teatre.
Užmigti negalėjau, nes per
Toji valandėlė, buvo ilgiau
Į isz bado.—■ Maitinasi pakol ira puikus papratimas, ba kol diena suranda po keloleka la
ūkininko Sakalausko kieti
Liege, Belgije. — Laike mano smegenis slankiojo bai se mano amžiuje!....
avinu ir aviu.
užtenka; žieva, gilėms, szakni- triusesi prie puodu tai prastai vonu pražuvusiu anglekasiu.
(svirną) isznesze visokiu daik
* Pabažnas žmogus ne pitle krutaneziu paveikslu perstati sios mislis; rodėsi man, jog Atydaviau Dievui dusze ma
inis, szunu ir kaeziu mesa o ir nes szvarei pasirėdžius; kada
tu. Ta paezia nakti ties SerdoEksplozije pakylo praejta voje su lupomis poteriu, nes, nio, kae tokis mete dinamitine gavausi in urvą razbaininku, no.
žiurkėmis.— Durnoje apie tai jau buna po piet, arba tikisi subata kaip jau apie tai buvo
kais ant kelio užpuolė žmogų
jog
szinkoris
yra
razbaininku
bomba
terp
regėtoju.
Eksplo
Sztai
szinkoris
žiūrėdamas
yra uždrausta disputavoti nes sveczio, tada paima kita raperi me garsinta utarninko diena. atkalbineje savo poterius pa
Kirveli. Primusze atėmė pini
maželi — su pakialta misle zije buvo smarki, užmuezdama vadu, o kada mokėjau už va ant manias; taikydamas ant
per tai svietas apie tai placziau nes ezvaresni. Dabinasi tiktai
gus, nuavė batus paėmė ke
kariene,
pateminau
kaip
szin

dvi
ypatas
o
pažeido
63,
aszmanias
žibanti
peili,
—
atpjovė
dažmotu. Randaviszka pagialin Dieva.
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pure ir, padare dar viena žaiz
ba yra bloga o czinovnykai tada, kada eina in bažniezia
* Giedalas —dvejopa malda tuoni isz tu turėjo būti nuga- koris akyvai dirstelėjo ant ma szmota Tukintos mėsos, kuri da galvoje, paliko. Policija, da
senam
krepszije.
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virszui
mano
guolo
nu
dydesne dali pagialbos prisisa ant balana, in teatra arba pas
no
maszneles
ir
duodamas
ka
banti in ligonbutes, kur gadin
ka in sveczius.
Peru, Ind.— Ana diena na ir dvejokei duszia pakelinėje. tojai turėjo nupjaut kojas. Ba toki suprasti savo paezei kuri lipo nog kėdės ir kaip atėjo rydama kratas, rado mieste
vina del saves.
* Akis — ira langu duszios.
Skribele turi pagal neszei me mirusios Mrs. Salon ėjos
dai kokis tai pusgalvis bomba rodos persergejo akimi savo palengva teip ir atsitolino su pas viena— Kirvelio batus ir
paeze.
kepure, Sakalausko iszplesztu
Teisybe, jog muso židelems ne ne puiki ir ne pervirsz pa Kerner, surado senam krepszi- Kas tankei nuleidineje akis, mete.
vyra idant neiszduotu savo mis
Visas apsiprakaitaves szaltu daiktu, ir sako, dar rasta viso
tasai
ne
turi
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eavžine.
puoszta.
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be
apszvietos
je
47
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yra padarita dydele skriauda
liu.
prakaitu, pergulėjau neužmi
* Kas apie moteres tupineje,
kiu ginklu. Dvi dieni atgal
* Tikras dvasiszkas vado
Rosijoi, kuri suvis nepripažins motere norint tu ja in ak ningus rado mirusios sesuo
Szirpulei praėjo pro namo gtas per visa nakti.
somus
ir
szilkus
padabinsi,
Tas
niekiste
ir
nelaime
vari
Mrs. Magdalena Kleinhaus.
ta amerikoniszko— židiszko
vas, ira kaipo pasiuntinis ir kuna, rodos kas apliejo szaltu
Kada pradėjo dienytie, atsi pas grintelninka Gincevicziu,
paszparto. Randas ketina su- tai vis nieko ne maezis ir ijosos Gymines nog senei mane buk neje.
inpedis Kristaus — mili nuola vandeniu su ledais, atsimainiau kėliau ir nulipau žemyn in paplentėje, 3 verstai nuo Vil* Inprates girtuoklis nieką tos savo prietelus ir nepriete apie visokes žudinstas, atsimin szinku.
tarte pertraukt su Rosije, jog ne perdirbs; ipacz, motere rė nebaszninke kente dydeli var
kaviszkio insilauže nakti plenepagodoje amerikoniszku ūke dantis! ne pagal savo luomą, gą ir gal isz bado mirė. Turtas dos ne turi gana; — jagu jau lus — meile savo Mokitojaus. damas, jog regėjau dydeli maiDažinojau vėliaus, buk dar szikai, ir norėjo žmogų kirviu
su. Kaip paskutini telegramai iszrodo labai juokinga. Ne susidėjo isz 7,000 doleriu pi ne eztant su ranka iszlaikitie Ne tikras — ira nuolatos neisz sza karezemoje, tuojaus dasi- bininkai dirbanti girrioje atė sukapoti, bet paliko gyva Gin
danesza, tai Rosije sutiks ant drabužis žmogų dabina, tiktai ningais ir 40 tukstaneziu rąn- stiklą, tai gula in bala ir sn
siamtu szaltiniu nuodu dvasi pratau jog tai yra parengtas jo nakties laike ant pasidruti- cevicziu, sukapojo kuparus ir,
pareikalavimo Suv. Steitu.
jio apsiejimai. •
daviszkoms popieroms.
snukiu purvina maukia.
szku.
del mano nusidėjusio kūno.
nimo, o szinkorius turėdamas paėmė apie 300 rubliu iszbego

KAS GIRDĖT?

ISZ AMERIKOS

Isz Rosijos, Lietuvos

Akivos Žinios isz Lietuvos.

ISZ VISU SZALIU,

Protavimai seno jaunikio.
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PRAGANIUSĮ
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Buvo kitados, labai senei
kokis tai karalus ir jis turėjo
viena dukteri, kurios vardai
buvo Morta. Buvo ijje labai
gražaus veido, jog kita toke
vargei sviete radosi. Teip-gi
tas karalus turėjo po savo valdže uždarita ir prirakita r ga
niu apie 300 metu senumo, o
kuris buvo ne mireztantis, no
rint jiam maisto ir ne davė vie
nok jie ne mirė. Kada tasai
karalus jau buvo senas ir jau
tėsi artimu smerties, tai užėmė
žentą ant savo dukters ir pa
vedė jiam visa karaliste, nes
žentas tiktai turėjo prižadėt,
kad niekad neejs to baisaus
Vakarienes, balti ir teatrai;
raganiaus pažiūrėt, kad koke
Del
jaunu žmonių tas negerai,
nelaime ne patiktu.
Veda
greitai in prapulti,
Ir teip jaunas karalus valde
O po tam turi kentėti;
karaliste laimingai per koki
Isz to szinkorei turi pelną,
tai laika ir viso buvo pilnas,
Trina isz džiaugsmo delną
tiktai nuolatos jam rūpėjo,
—Kur szinkoris?
kad pamatit ta baisu raganių.
Ir teip viena karta paemes
Karalus norint labai ne po vejes pro ausis szvilpe. Jiojio
rakta nuėjo pas ta kalini, in noru buvo ejt ant tarnistos, per trir dienas ir dajojo to
kiszo in skilę surūdijusios epi- bet kaip jau kitokios rodos ne raganiaus dvara, kur jo pati
nos, isz ko galima buvo su buvo, tai ir turėjo, ba kanecz radosi. Tada arklis sustojo ir
prast, jog no senei buvo ne
norėjo pacze iszluosuot, kuri liepi jiam, kad ejtu pas pacze
varstoma. Per beda spina at
per jio priežasti prapuolė. Tuo ir ka greicziause paimtu ir
rakino ir duris atsidarė su jaus jis atsiminė apie ereli, ku bėgtu, ba raganiaus namie
girgždėjimu ant surūdijusiu ris tuojaus ir pribuvo. Tuo nesiranda. Tuojaus jisai ilgai
zoviesu. Dirstelėjo in tamsu jaus prasze erelo, kad jis jin ilgai ne vilkindamas inejo ir
ma ir pamate baisu raganių nunesztu ant tos salos pas ta rado savo pacze sedinte po
prirakinta už kojų ir ranku o ragana. Erelis tuojaus jin pa langu ir verkente. Vos tik ijje
ir ant kaklo turėjo baise gele ėmė ir nunesze ant tos salos, pamati savo vira, tuojaus
žine rinke prie storo lenciūgo. kur toji ragana radosi.
puolė ir apalpo o jis ilgai ne
Norint jiam iszrode gana bai
Kada jis stojo ant tos salos, laukdamas paemes iszsinesze,
sus, bet matydamas teip drutai kagreicziause ėjo pas ta ra užsėdo ant arklo ir ka grei
czei prirakita nesibijojo. Bu
gana ir praszesi ant tarnistos cziause leidosi ant namu.
vo jisai teip silpnas ir sudžiuRaganis kožna diena iszjoda
vienu metu su tai iszliga, kad
vias, kad vos tik skūra buvo
duos arkli koki norės pasiim- vo ant medžiokles ir vakare
ant kaulu— iszrode ant gilti
tie. Ragana tiko ant to, tik tik grįždavo. Ta diena jiam
nes, Raganius su aezaroms
pasakė:
bejojant eme jo arklis ir suklu
melde, kad duotu jiam nore
— Jagu neiszpildinsi užduo po o raganis suriko:
atsigiart. Pagailo jiam tojo tęs, tai pražūsi!
— Ko klupineji senas arim
raganio ir atnesze jiam viedra
Uždavė jiam arklius gani- nike! gal jauti koke nelaime?
vandenio. Raganius ižgeres ta
tie. Ižgine jis tuos arklus in
Arklis atšaki:
prasze kito b po tam ir treczio.
lauka ir ganė per diena; kada — Jau nesiranda dvare
Trecze kada ižgere, mete vied
buvo vakaras, tai ir vėl par Mortelės, ba isznesze ja josos
ra in žeme, musze tuos lenciū
ginė ir teip buvo per visa me viras pribuvęs ant greitojo
gus teip, kad net mūras sudrė
ta. Paskutine diena jiam ga arklio, kuri uszsitarnavo pas
bėjo ir suteszkino in szmotus.
nant, džiaugėsi karalus, jog ragana.
Ižbego in lauka ir tarė:
jau baigėsi jio tas vargingas
Raganis tarė:
— Dovanoju asz tau gyvas
givenimas, o labjause, kad
— Ar da galime jin pavjit?
tį, szvoger, bet tu daugiau sa
viskas gerai sekesi per visa
— Arklis atsake:
vo paczios ne matisi.
meta geriau, negu mielino o — Reike kvieczei paset
Tuojaus pagriebė jio pacze teipos-gi, jog ne užilgio gales
kaip užaugs nukirst, iszkult ir
kuri sode sau ne jausdama jo jotie pas pacze atimt isz nagu duona padarit’ po tam paval
kio paojaus sėdėjo ir iszniko
raganiaus. Ir teip jiam bemis- gius vjitis.
jiam isz akiu, kad vos spėjo
linant artinosi vakaras ir jau
Pasėjo kvieczius. Kada tie
ižgirst baisa savo milemos
mislino varit arklus namon. užaugo nukirto, iszkule ir duo
Mortelės, pagelbos! Bet kokia
Bet koks per divas, jog tie ark na padari o po tam pavalgęs se
galėjo duot pagelba ? Teip jis
lei vietoje bėgt namon kaip do ant arklo ir vijosi. O tuom
isz baimes ir gailesties apalpo.
visada būdavo, szoko vi«i si- tarpu karalus su savo Mortele
Bet kada vėl atsipeikėjo, pra
kiu ir nubėgo in girre. Iszsi jojo ant arklo kiek tik gali ir
dėjo mislitie kaip ir kur galė
gando labai ir ne žinojo ka jauį buvo ne per toli idant
tu ejt jeszkot ir savo milema
darit, ba tuojaus suprato kad parjot in savo karaliste, iž kur
atimt isz baisaus raganiaus.
tai raganos darbas ir arklu ne jau antru kartu imtie raganis
Teip jis ilgai ne laukes, isz
gales surastie, ba jau buvo be ne galėjo, ugi pamati, kad jau
sirenge in kelone, norint ne ži verk ir vakaras ir kad turės
raganis atsiveje. Bego ir ark
nojo in kur nusiduos, bet ėjo, jau smerti gaut no raganos
lelis kiek tik pajėgu turėjo,
ba ne galėjo rimt be savo mi kaip pareis be arkliu. Teip isz
betka-gi gelbes, kad raganiaus
lemos, kuri per jo priežastį baimes ir gailesczio, jog ne
arklis buvo greitesnis. Dasivijo
pateko baisiam raganiui.
gales paczios iszvalnit, kuri spire in ana arkli ir užmusze o
Teip jis iszejas ėjo per gir turės but su bjaurum raga
karalus su pacze nupuoie ant
ies, kalnus ir klonius ir atėjo nium per jin, eme keikt net
ant žemes. Tada raganis tari:
ant mariu kranto. Ne galėda ant paukszczio, ka jin atnesze
— A ba szvoger! tai tu
mas toliaus ejtie per vandeni, pas ta ragana.
man didei prasikaltai, nes asz
ėjo krantu mariu ir rado ant
Vos tik suminėjo varnas, tau pirma karta tai da givasti
kranto apsenusi vėžiu karalių, tuojaus tas ir stojo pas jin.
dovanoju už tai, kad mane pa
kuris nog saules butu jau gala
— Ko tu teip nuludes, tarė leidai, bet paczios ne mislik tu
gavės. Tuojaus kaip tik vežis varnas,— karalus pamatęs var retie, kuri man priguli.
pamate karalaus žentą eme na nudžiugo biski ir apsakė
Karalus iszsitrauki karda ir
praszitis kad jin paleistu in apie atsitikima. Tada tarė var norėjo gintis, bet pamate, kad
mares. Žentas ilgai ne laukes, nas:
raganis suvis to ne bijo, ba jio
paėmė veži ir nunesze in van — Jau asz tai senei žinau, niekas ne galėjo užmuszt ir
deni, už ka vežis prižadėjo bū nesibijok arklei parbėgs, ba kardas neeme ir vėl turėjo
karda padėt o raganis pacze
tie jiam pagelboje.
asz liepiau visiem varnam, pagriebė ir iszniko.
Po tam vela ėjo tolin per kad radę girnoje arklus kiek
Iszsigando karalus labai ir
girre ir pamate ereli, kuri tuo- gali kapotu.
isz gailesczio vos szirdis ne tru
jaus norėjo nuszaut, kad iszsiko kaip iszgirdo baisa szauken
Ir liepe jiam ejt namon.
kept, ba jau buvo alkanas.
Vos tik spėjo jisai prieit ežios paczios kad gelbėtu, o
Erelis eme praszitis, kad ne
prie vartų, pamate visus ark kūrei ne galėjo duote ne maezautu, už ka prižadėjo būtie
lus parbėgant su viesulą na žiause pagelba. Puolė ant že
pagelboje. Paskui tolaus ejmon. Atidarė vartus ir suleido mes apalpęs! Kada atsipeikė
damas rado varniukus lizde, in tvartus. Atėjo pas ragana jo, dairėsi aplinkui ir pamate
kuriuos norėjo iszimtie del ir prasze, kad atiduotu jiam ereli tupinti szale jiojo. Pasi
kepenies. Bet ir varnai pradė ju aikli, ba jau buvo metas. darė vėl jiam lig biski sma
jo praszitis ir žadėjo būtie pa Ragana buvo labai insiutus ir giau ir da turėjo vilti surast
gelboje ir pasakė, kad žino, ne žinojo ka daritie isz piktu pacze. Erelis suramino jin vėl
kur jio pati randasi, kuria ra mo ir tarė:
ir liepi da karta mėgint ejt
ganius nori priverst ant savo — Da tu man karta papulsi pas ta ragana ant tarnistos, ba
kitaip ira ne galima padarit.
noru, bet ijje ne pasiduoda. ir kaili, ciela neiszneszi.
Tuojaus eme jin erelis ir vėl
Bet norint pas ija dasigautie,
Ir nuolatos keike varnas,
tai sunku o ir kitaip ne gali kurios mislijo kad pasiuto, jin nunesze ant tos salos pas
ragana. Karalus nuėjo su numa kaip tik turi ejt ant vienos kad teip arklus kapojo, ba ji ludusiu veidu ir praszesi pas
salos mariu pas ragana ant
ragana ant tarnistos. Ragana
tamistos ant metu, tai jago ge to ne galėjo suprast. Tuojaus suriko:
rai iszbusi per metus, tai ijje jin nuvedi in tvarta ir liepi
— A-ha paukszteli! ar asz
duoda iszsirinkt viena arkli, rinkti katra nori.Karalus ap
ne sakiau, kad da tu man atne
žiurėjo
visus
ir
pasiėmė
san
tai kad tu gautum ta arkli,
«zi savo kaili ir tai džiaugiesi
tai tada galėtum dasigaut pas kur gražiause. Užsėdo ant jio kad tik priimu, gal misliji
savo pacze, ba tai tolimas kė ir iszjojo su džiaugsmu.
Kada prijojo prie mariu, kad ir dabar iszsisuksi su pa
lės. Bet jagu ne isz butum ge
gelba varnos? O ne! jau cze
rai ant tarnistos, ka paliepė ne žiuri kad jo arklis ne vadnenije daugiau varnos ne matisi.
padaritum, tai pražuvt ture- ne skensta nes bėga viszum ir
(Toliaus bus.)
tai su tokiu greitumu, kad net
|um.

West Pittstono moterėles apsimalszykit,
Tiek juoku po miestą ne ne
darykit,
Pamaldas geriau apvaikszcziokit,
Aluczio ir dektines tiek ne
naudokit.
Sztai po pamaldų kelos iszejo,
Žinoma tiesiog in karezema
užėjo,
Tuo apsėdo aplinkui staleli,
Szauke, duok giart sakalėli.
Kėlės bonkas isztusztino,
Da daugiau klabino;
Aluczio,
Biruczio,
Virytos guzutes.
Už valandėlės visom akis už
temo,
Ba mat, tai moteriszko sztamo,
Kniupszczios prie stalelio su
virto,
O ne kurios ir po stalu par
virto.
Szinkcris pajuto kad ne gerai
bus,
Tuojaus pasamdė automobi
lius,
Kožna inmete kaip kiaules,
Ba jau buvo to invales;
Namo nugabeno,
Kur kožna gyveno.
Kas isz tokio meldimo,
Jagu ne yra Dievo padėjimo,
Maldas atkalbėjo, atgiedojo,
O karezemoje apieravojo.
Moterėles geriau kad palautumet,
Dagtines ir aluczio ne many
tumėt,
Juk tai visiems darot geda,
O ant galo papuolat in bedaMoterėles, na, na,
Ant szio kart bus gana.
*
*
*

— Motere kuri savo vira už
niek laiko, ira ženklu, jog mo
tina dešimties senu jaunikiu.
— Mutere gali virui inpult
in aki, stotie jiam — kaulu
gerkleje ir szonu iszlinst.
Motere ir tada gali nupult
kada — guli.
— Jagu moteres butu ne
mirtinos, tii niekados miletis
ne pasilautu.
Drąsą n erg:n i reikaluo
se meiles teip buna didele, j >g
ne paiso ant ateites.
E damas ant vainos, su kal
bėt poterėli viena; sėsdamas
ant laivo, sukalbekie du, o
rengdamasis sukalbekie tris
poterius.
Jagu viename name randasi
dvi patogos, o nori viena paim
tie už pacze, ti i ne už mirszk
paimtie taje katra geriau su
naminiu szunelu apsieina.
Kas akise staigios moteres
ne apkvaista, tasai ira protin
guGera rodą daugiause patin
ka tam katras jaje davineje.
Kožna motere ira magnesu,
nes tokiu, jog ploniausios ada
tėlės ne pakele, usz tai virus
tuzinais prie eaves trauke.
Žmonių nuolatos sakiti teisi
be, ira tai tas pate, kaip nesziot karda be makszties arba
britva.
— Szunes del to nakti Joje
ba žmones nuetoje lotie.
— Kas ant senatvės prade
di būtie paczedue, tai panaszus ira in žmogų, kuris tik ta
da pradeda mislit apieesekura
cije namo, kuris jau dega.

UNION RATIONAL RANK.
MAIIANOY CITY, PA.

Moks lai n ėja.

CAPITOL STO K $125 000.

Nepaklausęs

SURPLUS IR PROFITS $300,000.

NAUJA KNYGA

parejas, vienan

Sur.Vdit. Randai tari main Banke indetn pininga.

Daraktoris: — Hei. Leibuk
pasakikie isz ko žmogus gali
mist, ba dibar visiem kalbė
jau, j°g gah mist i*- givent
mesa, duona ir visokie auguolem.
Leihukas: — Geriausia mait'tis ir givent isz paluku (pro
centu).

pasipasakojo a

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
diend Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

tas ji labai pag
įsodino ir sako
re dantis, brola
ir duona, musai

lydavo. Atsiras

9 ryte lyt 3 ppieU
...Subatomii...

Harriion Bali, Prezidentai.
F. J.Noonan, Vice-PrezideatM.
W. H. Kohler Kaujeriaa.

bos bos,

nueikie

to boba nežiną

reikalauja, sake

a T. insakyk teg

Slidžia in girtuokli: Ar jau
isztikro niekados ne pasitnisisi ?
Juk žmonis jokios naudos
isz tavęs ne tu i i ?
Girtuoklis:— Oj turi didele
nauda.
Sudzia: — Kokia nauda?
Girtiukls: Asz esmių pave'zda del visu, kaip baisus isz
rodo girtuoklis.
Agota: — Tu Adomai apie
mania teip labai ne tupinekie,
ba jagu ne palausi mania uszkabinias, paszauksu motina
tai tuojaus pa^akis: — Dabar
szunie turi ženitis kad mergaitia suedei.

Girtas: — Persipraszau misiukes .... ar mieiuki ne žinai
kur givena Jonas Karvaitis.
Moterį: Nu - gi kad tu pats
esi Jonas Karvaitis. .
Girtas:— Asz žinau, ale ne
g du pas jin pataikit.

Saldutėlis kaų

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie
♦150,000.00. Priima piningus ant paczedumo ir
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis
svieto, greicziause ir pigiause. Agentūra minėtos
Bankos P. V. O Bl ECl’N AS & ČO., parduoda

i

rūpestis tartom

■

vėjais.

i

moteria pagarbiu

Nuėjo senis eal

- Ka mamyte

Laivakortes ant geriausiu lin*ju, apsaugoje namus ir kitokius
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo p-ovu
kancelarije po vadovyste Karaliaus VaiasziausNotarinszo nž
tvirtinto per Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Doviemast s ir
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Kusujoj Konsulis.

ras jos sake kad

:

ateiti
- Labai gera

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
bbb.

kad atėjai, nueik

AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO

ten prikirsk malki

Cor. 12-th. & Carson St., S.S. Pittsburg, Pa

viedra augliu, o pi

I si toks geras pada

ezians neapsviltu.
Saldotelis T. kn

■ iteze auglio, pra
1 malko, alėjas stub
j kėdėn, iszsieme skt
■ ri (uaszna) su taba

i j« popeross.

- Palauk neri

|

M. K. Wilkewich,
Doot. s.

led kartais vieni 1

Į

Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš
perkėliau savo krautuvę j Chicago, III., kurioj galit gaut: laikrodžių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, koičikų,
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų,
• triibų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
^erU *,r^.v4» v*s°kio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
fotografijoms, guminių litarų. Alonų knygų, istoriškų ir malda-knygių. Gražių popierų gromaioms rašyti su puikiausiais
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu —
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas neurite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano
)idelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano
avoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Pcrkupčiai gali gauti pirkt
avorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiai*
r visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

">25 So. Halsted St.

rin būtinai eiti mi<

į

SKAITYK, O ZINOS! VISKĄ.

i tninm! Iszemusi
j bonka isz ezepos su

Chicago. IF

j šrate viena Sal

nikeliuta dūda, kuris
grains gereiiraiszkei
visokias muzikes ir
dainias. Kiekvienas
gali turėt savo name
kone rta. Ž.Geriausia
Armonika vokitzko:
iszdirbimo su notom
ir nurodimaia 3.Puikius stalavas ni
kelinis laikrodis su
muzike,
kiekviena
karta grajina 10 min
utiu. 4. Vyriški arba
moteriszki storai paauksoti laikrodėliai. 5.-Stalavi irankai gražioje dežuteje:
6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli
szauksztai, 6 maži, 1 peilissviestui ir sziuksztukas cukrui.
tsrs*'
»
■ i
musu dovana vien norime
R
'
ki d psgarsintume ti mu u fiinia teqijusu pažįstamų.
Atsiusk minis ant rankos 5Cc. markoms, o mes jums
prisiusime 40 skrinueziu tabako 4 gatunku lž $6 ir jusu iszrinkta dovana.
Likusius $5.50 užn okesit gavės tave ra Kam tavoras nepatiks gali ja nejimti.

I įbedu pietavo.

rTZ" 4 T! I’irkyte už $6 00 vertes musu
A./ X XX.2XX•žinomos tabakos del cigaram
ir it-zsirinkit sau dovana isz se kairuz i u daiktu:
Naujau-is importuotas Fonografas sudidelia

Petras:— Esi asilas!
Baltrus:— Ar tu Petrai ant
te'slbes teip kalbi?
— Žinai kad asz nie
Griebkimes amatu. kadPetras:
ne meluoju.
Baltrus: - Tai tavo gilu kis,
Apie nieką turbūt lietuviszki laikraszcziai tiek neraszo. ba asz szpcsu ne keneziu.
kaip apie reikalingumą amatu
Lietuvos žmonėms. Ir teisybe;
laikraszcziu balsas matyt vė
jais nenueina, nes kuo tuolyu, 'S 390
S
yl SUU su NUStiktai
|UNT1MUuz W
tuo labyn ^lietuviai imasi už
amatu. O pora desetku metu 'a) Iž.daveme Didele Kuine
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO; Dept.E. 115E.7tb.St;NewYwk.N.Y
atgal, tai beveik niekur nega TO Dainų susidedanti
390 DAINŲ
lėjai rasti lietuvi amatninka, S
Lengvas,
visuą amatus buvo apėmė svetimtaueziai, kuriems Lietuvoje
Knyga druezei susiūta.
labai lengvai ir sziltai gyveno
Kas nusipirks, ras viso t
si; jie dargi lietuvius kaipo
Dainų isz visu užkaboriu
Jainoja Lietuvoja.
tamsuolius— isznauduodavo.
B-no 1 iv man senui, o ryioj gausi mano netuviSKą iliustruotą Katalogą:
puikiausių armonikų, koncertinkų, klernetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų
Nusipirkite o turėsit-* Daineln
Pradeda griebtis jau dabar
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.
Per ciela meta ant visu dicne-b
lietuviai prekystes ir amatu.
JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus
sau daiktus, o už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapato.
Tik dabar vis sunkokai lietu
SENIAUSIA
lietuviška prekystė, kuri nuo 1902m. teisingom prekem išpildo užssakymus (j
3
“SAULE
SAULE”
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius ), per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:
viams einasi, nes dar jie nepri M Malianoy City, I
M. J. DAMIJONAITIS,
pranta ir vis dar nebėgai to
812 - 814 W. 33 rd St., Dept. 11
CHICAGO, ILL.
lenkiszko raugo atsikratyti,
kuris baisiai kenkia lietuviams.
Dabar sztai baigiasi ruduo,
ateina žiema, prasideda visoje
TV
•! Gauk nauja Severus Kalendorių ir Vadova in Sveikata aut 1912m.,
L/UValiai, nuo arezia-usio aptiekoriaus arba vaistu pardavėjo.
Lietuvoje kailiu iezdirbimas.
O ar daug lietuviai tuo pelnin
gu amatu rūpinasi? Kaip tik
žiema artinasi, tuojaus isz gi
SEVEROS..
lumos Rusijos prislenka “kacapu” ir iszdirbinedami lietu
viams aviu kailius, gerus pini
gus surenka.
O kailininkystes amatas ga
(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)
na lengvas ir pramokusiam la
bai paranku dirbti. Prie to
amato iszleidimai nedideli; di
Ankstos vertes vaistai nuo...
džiu užvedimu ir nereikia. Tik
reikia noro ir mokėjimo o vis
Sauso ir Krunaiiczio Kosulio
kas kitas atsiras.
Palaido ir Lojaiiezio Kosulio
To kailininkystes amato ga
lima pasimokyti didesnėse kai
Hytemtinio ir Naktinio Kosulio
liu-dirbimo instaigose. Beto
Ilgo ir Nenustojnnczio Kosulio
dar yra svetimose kalbose tam
tikri rankvedžiai, Ir lietuviu
kalboje yra knygele “Gąrborius ir kailiadirbis” kaina 10
GERAS KAIP SUAUGUSIEMS TEIP IR MAŽIEMS
kap. galima gauti visuose kny
niuose.

Ne tik Pittstone bet ir kitur
moterėles mėgsta in karceeums
atsilankineti ir funes iždarineti.
Vektuoja bara,
Klikia, oladrala,
Nuolatos riaugezioja,
Be palovos girksznoja.
O grinezioja sėdėt,
Vaikelus prižiūrėt!
Vyrams valgi gamy'i,
Ne in karezemas lakstyti.
I-z tikro, toki vyrai niekam
ne tikia ir nog visu atlikia.
Norint vyriszka galva turi,
bet savo boboms valia duoda
o apie savo bobos pasielgimą
ne žiuri. O jagu bobai vale
duoda ir per pirsztus žiuri,
tai jau giaro ne turi, Prisižiū
rėkime ant amerikonku ir ant
juju apsiejimu. Ne viena turi
pulkeli vaikucziu, visi apszvarinti ir apžiūrėti. Burdingieriu jokiu ne laiko o vienog
gyventi grąžei pataiko ir da
piningu ant zoposties turi ii'
kad kas užfunditu, ne praszo,
ba ne girtuoklauje.
O dirstelek in lietuviszka leidia,
Daugelis isz juju pasileidia,
Vaikai sumuria,
Baisei nuekuria,
Vargicznai auga,
Ant bomu užauga.
Pavirsta in nieką,
Tėvus palieka
Ne buna namieje,
In svietą iszrunije.
Paczedumo ne užlaikote,
Vyro uždarbi metote,
Branges dreses perkate,
r
A
o
Viena kitai neapsileidžete.
v
Poniutėms ne busite,
\l
it
•PO VARDUKad ir brangei pasipuoszite,
O jagu bjauriu paproeziu ne PRIEJGIAUSES
pamesite,
MOKSLAS
Liūdnos senatvės susilauksite.
ANGLISZKO
Tykejimas su visu menkas,
LIEŽUVIO BE
O boba be tikėjimo, tai niekas
PAGIALBOS KITO.
Jau kaip in bažnyczia ejna,
Tai ne dydeles kningos neima.
Yra tai praktiezniause Knyga į
Ka mažiausia payma del ma kokios lig sziol Lietuvei turėjo. įj
dos,
Ir teip sudėta, jog ka tiktai d
O nesimeldže ne ant tos,
pribuvias Grinorius ioz Lietuvos |
Ir ant tu nesimeldže, tiktai gali in trumpa laika pats per įl.
dairosi,
save iszmokti Angelskai sziek įį
Kaip katra rėdosi,
tiek kalbėt.
Kokia skrybėlė,
Toji Knyga druozei apdarita J
in Franouaini raudona audima y
Kokia drese.
ir kasztaoje tiktai £ j , Kasztus S
Bausme nog Dievo pareis,
nuaiuntimo mes apmokame.
S
Kaip bedarbe atejs,
SAULE Mahanoy City |
Dings tie puikus parėdai
Kaip dirsteles in akis bėdai.

kursai gan

i jeeiti miestan, pali
; Mi pas vaikus, di

tija tokia:

i

- Mano prietel

• aszdabarjau iszeii

vaikuczius, nes než

: dpi užtruksiu; jeig
i mano žmogus, tai ji

' i>d tika dabar gasp
j jo, tai nežinos ar ilgi
pi mieste užtrunku.

; is to-zes davė 50ž ii
j Saldutėlis Tiszpus
go, pasidaręs papievi
kydamas mistiną sze

_5S!4tperknnelin labai.

‘dariau kad neszokao

ii, ir teisingai sakyt
davė dantis duos i

sziandien spakainas
us, ba žinau kad bt

rime.

Tai sėdėdamas, tai
pavaiksztinedamas tr
neiszkelio idant kas
bot, tai su darbu an:

but rupeatiee: galu g

tele jam prote, kai
gab but jam kasdien

turi daug pažystami

ra kaip u- moterų, ti

tos. Bemislijant žiur
tas vaikas ant aslos
ke. Paszoko prie va:
tydamas. grindis

BALSAMAS PLAUCZIAMS

Jis suteikia tikra palengvinimą vartojant nuo...
Perszalimo, Bronchiczio, Kokliušo, Krupo,
Užkinimo ir daugelio kitokiu panasziu ligų
kvėpavimo organu.

Po pieta, gaspad

,

kad tave tzelmi kv
nors nepridabok. I

v o phaua darė:

— lai ka macz
-

no toksai sapalioji:

siu pasiszneiet tu
geras vyras: teisinį
pasakys žiūrėsiu.

Teip be autzinan

tupėtus, sztai parėji
Ūme kuri liepe pala

karienei.

luojaus parėjo

v

Hude pavalgė raka
Ms taidotelis pasakei

ujo namon ir attigul
Ant ryt anksti,

m

žmogulis pas pneteh J

rudos.
Koka radęs namie,

siekelis.

Saldote.— Rokai kai

tee atėjau pas tave ant
Saldutis.— Perkunelia

Visada Pasitiketinas

Visada Pasekmingas

luiktziol pats žinai

°ai bulevau nors ne kas

Vartok pirma bileko ir savmaliai ar nepaisanti žmones tau patars vartoti.

l*t dabar kada

užėjo

pakeiktas kuzis, visur

P atsiduoda visur, kur yra Aptiekos ar Vaistu Prekejai

Preke

25c. ir 50c.

l*, o jeigu kokia darbo

tepaukyezina, tai dalba
ten jaunus, oatz jau priį
dteugua liekuos užpakali

*W ueitzpatakytai uusu

Sakyk “Ne” ku< met tau siūlys kitokius vaistus in vieta szitu.

Parsiduoda Apitiekose. Imk egzempliorių Severas Lietuviszka Kalendorių antį912m.
Duoda ji dykai. Daktariszki patarimai uždyka. Raszyk pas

vienas gėlas žmogelis

ten piauatzaudamt tako
btdavuk— Pievas davė <

•los ir duona.”

Vakar

Mu nusiuntė mane m jo i

atneaau jo bobai pon

W; F. Severą Co. CE0Wdš 1

•di anglių pi akinau

m,

Mbovijau vaikus itzei”'

^an ir per|'; ’

Vargszas Saldotas teip mingai kaip pone, ir da gavau
50c.
Laimingas, kaip kad
Rokas: — Nugi mat tai ir ge
kursai gana Turtingas. rai ale kokios tu rodos klaust
Nepaklausęs blogas mislies
parejae, vienam savo draugui
pasipasakojo apie atsitikima;
tas ji labai pagyre kad nesiskandino ir sako— “Dievas da
vė dantis, brolau Dievas duos
ir duona, mus seneliai teip sa
kydavo. Atsiras darbai ir duo
nos bus, nueikie pas mus, ma
no boba nežinau kam tavęs
reikalauja, sake jeigu pamaty
si T. insakyk tegul ateina”.
Saldotelis kaip ir nudžiugo,
rūpestis tartum nuszvilpe su
vėjais.
Nuėjo senis saldotas pas ta
moteria pagarbinęs klausė:
— Ka mamyte sakysit, vy
ras jus sake kad liepet man
ateit ?
— Labai gerai Tispusza
kad atėjai, nueik in skiepą,
ten prikirsk malku, atneszi du
viedru anglių, o potam asz tu
riu būtinai eiti miestan, tai bu
si toks geras padabosi vaikus
kad kartais vieni like prie pecziaus neapsviltu.
Saldotelis T. kuo veikiausei
atnesze anglių, prakirto skiepe
malku, atejas stubon, sedesis
kėdėn, iszsieme skurinr pankie
ri (maszna) su tabaku ir viniojoe poperosa.
— Palauk nerukykie pietuisim 1 Iszemusi gaspadine
bonka isz szepos su trejanka,
suveite viena Saldoteliui ir
abudu pietavo.
Po pietų, gaspadine apsiren
ge eiti miestan, palikdama saldoteli pas vaikus, davė instruk
ei ja tokia:
— Mano prietel saldoteli,
asz dabar jau iszeinu, dabok
vaikuczius, nes nežinau kaip
ilgai užtruksiu; jeigu pareitu
mano žmogus, tai jam sakyk
kad tika dabar gaspadine iezejo, tai nežinos ar ilgai ar trum
pai mieste užtrunku. Iszsiemus
isz toszes davė 50^ ir iszejo.
Saldotelis Tiszpusza nudžiu
go, pasidaręs papierosa ir rū
kydamas mislina ezeip— “Vot
perkuneliu labai gerai pa
dariau kad neszokau in vande
ni, ir teisingai sakyta, Dievas
davė dantis duos ir duona”
sziandien spakainas kaip po
nas, ba žinau kad bus ir vaka
riene.
,
Tai sėdėdamas, tai po asla
pavaiksztinedamas mielina kad
neiszkelio idant kas dien teip
but, tai su darbu ant doku ne
būt rupesties: galu gale tvokstele jam prote, kad beviaik
gali but jam kasdiena teip, nes
turi daug pažystamu teip vy
ru kaip ir moterų, tik reik dra
sos. Bemisbjant žiuri kad vie
nas vaikas ant aslos pricziurszke. Paszoko prie vaiko, szluostydamas grindis bumba: O
kad tave szelmi kvarabos tik
nors nepridabok. Po to vėl sa
vo pliaxia dare:
— Tai ka maczin mano vie
no toksai sapaliojimas?! megysiu pasiezneket su Koku, jisai
geras vyras: teisingas, ka jisai
pasakys žiūrėsiu.
Teip be amžinant žmogeliui
rupesne, sztai parėjo ir gaspa
dine kuri liepe palaukt ik va
karienei.
Tuojaus parėjo vyras, visi
sutede j avalge vakariene, se
nas saiclotelis pasakęs acziu pa
įėjo namon ir atsigulė.
Ant ryt anksti, nucimpino
žmogutis pas prieteli Koka ant
rodos.
Koka radęs namie, pradėjo
ezneketis.
Saldote.— Rokai kad žinotu
he atėjau pas tave ant rodos t
Saldutis.— Perkuneliai paim
tu ik tziol pats žinai vis da
(lai bulevau nors ne kas dien,
bet dabar kada užėjo szisai
prakeiktas knzis, visur bedar
be, o jeigu kokia darbo dienute pasikyezina, tai darban pai
ma jaunus, o asz jau pngrube6
žmogus liekuos uzpakalij. Bu
vau neiszpasakytai nusiminęs,
bet vienas geias žmogelis tar
tum pianaszaudams tako: “Ne
bedavok—Dievas davė dantis
duos ir duona.” Vakar jisai
pats nusiuntė mane m jo stuba
ten atneszau jo bobai pora vie
dru augliu pi akinau malku,
pabovijau vaikus iszejus jai
pnestan ir perleidau diena lai

nori 1
Saldots:— Taigi brolau Ro
kai kaip tu žinai mane gerai,
kad ne esu koks apgavikas,
dabar būdamas mat bėdoj, va
kar pas vaikus tu žmonių likes
misliau, misliau ir sumisliau
ve kaip; Man rodosi but gerai,
kad asz insivierycziau mus lietuviszkoms moterėlėms placziaus, galetau joms kas dien
ne vienai, tai kitai patarnaut,
tai malku prakirst, tai anglių
atneszt, tai vaikus pabovit tai
kur ka reik isz kur parneszt,
arba kam kokia žine duot, ir to
kiu budu galetau tai pas viena,
tai pas kita prasimaityt ir ma
žu pasiseks pelnyt už stubute
randa, Ir ka bepadarans— nu
eini žmogus prie to darbo, vy
ru kaip kermosziui ant rinkos
ja utoku pristoja rėdai jaunu
tai ko jau man ten besiskverbt
Moterėles isz to man rodos jo
kia nuotrota nebeturetu. Na ir
ka gi tu Rokai ant to be pasakans?
Rokas:— Asz brolau isz ta
vo szito padaryto pliano net
turiu nusiszypsot.
Plianas geras kaip paties
mandro ir gudraus Salamono,
ir szitam pritariu kad gali vis
kas būti gerai ant galo tarpe
bobų tokio žmogaus reik, nes
kartais kanecz turi eiti, in szto
ra ar kur, paliekti vienus ma
žus vaikus, klausyk tai jau to
ar kito vaikas suspirgę nuo pe
cziaus ar nuo ko kito.
Prie visko mat reik gudru
mo ir darbsztumo. Tu dara'
užmanymus ir rokuoji duonele
daryt be pinigu, o tankei biz
nieriai su pinigais vieni pada
ro duona kiti bankrutija; net
toje pat vietoje vieniems seka
si, kitiems ne. Palauk užsideg
siu pipkia pasakosiu toliau.
Ne duosi brolau man me
luot, žiūrėk ten ant kampo
bizneva vieta, du net žydai in
kisze pinigus, peisakus pasika
sė, abudu turėjo bėgt, ir kada
Jurgis nupirko, kas galėjo ti
kėt kad biznis jam eis?! toj
pati vieta iszrode juk tai rais
tas pelkinyczia kur varles
kvarke savo jomarke; pažiū
rėk tu dabar, nueik subatomis,
pilna kaip kuinai ant zalabu
užsirėmė žmones alų geria, vė
žius triauėzkia ir, ne nepamie
lytai kad toj vieta ta pati kur
žydai smirdino. Turim suprast
kad ir tas Jurgis ne viena sy
ki galva kasė pinigus in pus
tynė inkiszes, ir gal miego lai
ke sapnavo kaip turi daryt,
nes žmonių apielink yra, bet
kaip juos patraukt ir susigau
dyt, tam paežiam Jurgiui nero
za kiszkos truksėjo, kad ne
būt teip kaip žydams, pinigą
patrotijus, neezdintis
lauk.
Mat planavojo būda, kaip žmo
nese gaut simpatija, kaip juos
prisitraukt, ir dar jam viskas
prie gero noro ir truso pasise
ke, vyras yra laimingas visu
godojamas.
Saldots:— Rokai! Isztikro
tu man dar kaip szvents Ro
kas visas rodąs ir prilygini
mus davei gerus, ir sakai kad
tokio žmogaus bobelėm reikia,
tai asz jau pažystamuliu nuo
seniaus turiu bet anot tavo pa
takos reik pamislit kad ju
daugiaus turėt nei Jurgiui kos
tamieriu.
Rokas: — palauk, asz per
traukiu tavo kalba. Visados
laikykis instrukcijos sziokios:
Rytais, netursok pasturgali
atmetės ik 9-10-11, bet kel
kis anksti, pereik per stubas
kurios tau žinomos, nesisarmatyt bile pažystami ir ten,
kur da nebuvęs visados, kalbo
je buk malonus linksmas, klau
sinek kaip sveikatele ? kaip
einasi? ir t. t., kada jau busi
visame viernas ir paklusnas,
jos tave jau paezios rekomen
duos ir kitoms, o tu iszsidirbsi
plačia tarpe bobų dirva, ir ne
reiks kuki po juosta pasikiszus
eit prie doku dirbt. Beje da
viena dalyka tau prasergesiu,
nes tu neženotas tai gerai bo
bų maniera nežinai. Sergėkis
liežiuvaut, neapsznekek ne vie
na, tau jos visos tegul buna ge
ros ir padorios, busi sakau lai
mingas; bet saugok die jeigu
kur nors jais apsznekesi, arba
lieži ivius suvadžiosi, jeigu isz

KUR BUNA B. RAGAŽINSKAS
Mano drauge Ona Bakute paeina
isz Strelcziu para. Mariampoles pav.
teipgi ir pusbrolis Motiejus Karanauskas Prienų para. Mariampoles
pav. ir Jurgis Glaveckutis paeina isz
Amalviszkiu kaimo, Dauksziu para,
visi isz Suvalkų gub. praszau visu
atsiszaukt ant adreso:
(101 oj)
Maggie Glaveckiute
Box 16
Granby, Conn.
Mano tetos Mare ir Petrone K a
minskiutes, Juozas ir Andrius Juodgudukai, visi paeina isz Suvalkų
gub, Senapiles pav. Jevaravo gmino,
Szlavancziu kaimo praszau atsiszaukt
ant adreso;
( joj oj)
W. Menkeviczius
Box 16
Granby, Conn

Ragina žmonis^ važiuot in žiemiu-sziaurus.

Mano vyras Antanas Ažukas kuris
20 diena Nov. iszvažiavo isz Shenandoro in Philadelphia pasiduoti in
szpitole gydintis ant akiu ir lig sziam
laiku j nežine kur dingo, ba daktarai
sako kad visai in tenais nepribuvo.
Gal kas isz Lietuviu jin mate ar su
juom sznekejo tai tegul duoda žine.
Buvo pasirėdęs su rusvu overkotu,
drapanos isz Anglijos, pilka kepure,
kokiu 27 metu senumo, maži ūsai,
veidas sumargintas paraku, ant vie
nos akies visai nemato o su kita ma
žai ka. Jaigu kas jin mate ar žino
kur jisai randasi tai tegul duoda ži
nia ant adreso;
Mrs. Ona Ažukiene,
113A S. Bower st. Shenandoah Pa.

Keli ateitai susitarė apgailint gerove savo szaliu ir ta
me mierije parengė puiku truki kuriame randasi visoki iszdir
bimai, auguolei, daržoves ir t. t. Trūkis ejs po visa Amerika
idant žmonis regetu gerove žiemiu-sziauriniu steitu ir idant Alekas Daugerda iszvažiavo isz
Shenandoro 10 ad, Panedelio vakara
ten apsigyventu.
paimdamas nog manes auksini ziegotavo liežiuvavimo jos turėta su
sipykt, tai jau gana! Jos greit
padarys savo krivulia ir tave
užklups nei vilką su priszalu
šia aketei vudega ir, su savo
kaczergomis nemilaszirdingai
kaili iszpers. Da atkartoju il
gai nemiegok ir netinginiauk,
nes kiekviens tinginis nevertas
duonos.
Saldots: — Rokai, kad tau
Dievas duotu sveikatelia, labai
dėkui už rodą, megysiu taip
daryt kaip tu sakai.
Saldotelis po gavimo pas
Roką rodos, mitrei taisė savo
apigarda, visada anksti kelda
mas atlankė pažystamas gaspa
dinelias, viernai joms patarnaudams.
Dabar per kelis metus jisai
iez dirbo savo dirva teip plaežiai, kad jau žmogelui ant do
ku eiti dirbt nereikia, jisai pa
valgęs ir apsirėdęs, kartais ir
kvoteruka keszeniuje turi liežiuviaut gana atsargus, nieką
neapszneka per tai turi gera
varda.
Jeigu pasiseks žmogeliu
prie kantrybes visada laikytis,
visiems paklusniu but, tai isz
tikro jisai biednas saldotas
teip laimingas, kaip kursai
žmogus turtingas.
Kartais jeigu pradėtu mandraut, tai ir pasisekimas galė
tu nupult, bet regis jisai mo
kes save pasikeravoti visada.

MOTINA.
Isz tikro atsitikimo mieste Ashland,

Pa.

prasze manias idant pribucziau kanogreieziause atsisvei
kint su juom priesz smert.
Kalbėjo greitai, su pertrau
kimais, verkdama ir drebėda
ma no susigraudinimo ir skaus
mo.
— Norecziau tuojaus tenais
nuejt, pas jin, pas mano Jonu
ka, nes tuojaus, ba numirsiu
isz skausmo.
— Gal poni pernakvosi ežio
nais liotelije, lig dienai jau ne
toli, o apie adina septinta, asz
tuntą.
— Ne, ne— pertrauke man
motere—asz turiu tuojaus ejti
pas Jonuką in szpitole.
Pasidarė man labai blogai
ant szirdies o szirdi suspaudė
neapsakita gailestis juk ir asz
turiu motina,— per ka isztariau:
— Nuvažiuosiu su ponia
pajimsiu vežimą ir neužilgio
busim szpitoleje.
Senuke bueziavo man ran
kas. Po kokiam laikui pribuvom priesz szpitole.
Užskambinau ir po ilgam
laikui ir praszimui, pasisekė
man iszpraszit tarno idant mus
inleistu, nes isz pradžios ne no
rejo, pakol ne pasakiau kas es
mu per vienas. Senuke bego
pirma, o asz paskui jaje Ėjo
me ilgu karitorium maža apszviestu. Mano pravadirka in
puolė in viena isz didelu sa
lų, kurioje guleje kelioleka Ii
goniu.
Ligoniai pabudo Senuke sto
jo ant vyduno sales pastirus.
Del ko toji lova yra tuszcze?
— užklausė baisum balsu—
kur Jonukas, kur patalai, kur
mano Jonukas?!:
— Jau
lavon-name,-tare
užsnudias tarnas-szi vakara
jin isznesze....
— Jėzau!....
— Pribėgo prie mažos tusz
ežios geležines lovos, o po va
landėlei iszbego isz sales, kaip
papaikus pagriebė mane už
rankos.
— Veskie ponas mane pas
Jonuką, pas mano brangu Jo
nuką, veski mane, tenais, kur
jisai yra, jisai da in mane
praeznekes....
Ne žinau pate, kaip tai atsi
tiko, in pora minutu vėliaus
radomes abudu prie namo kur
gulėjo nebaeznikas. Geležinis
bromas buvo uždarytas. Senu
ke pradėjo muszt su kumszcze
in bromą.
— Praszau
atidaryt!....
asz einu pas savo sunu.... Jo
nukai atidaryk.... Jonuk,
Brangus mano Jonuk!
kaip vėliau dažinojau, tai
nelaiminga motere likos nuga
benta in narna paikszu in Har
rieburga.
—F. W. S. B.

Iszejdamas isz hotelaus apie
pusiaunakti, sutikau ant uliczios bludžiojante motere, ku
ria tuojaus pažinojau jog yra
svetima.
— Praszau pono—prakalbę
jo in mane senuke-—kur kelias
•
in szpitole?
— In szpitole einasi tuom
keliu, nes dabar nakties laike
tave ne inleis in tenais.... Ar
poni sergi- paklausiau.
— Ne, ne asz nes mano su
nūs tenais guli jau no keturiu
nedeliu ir rasze, idant atvažiuo
tau pas jin ant atsisveikinimo,
ba mirszta, mirszta mane vie
nutėlis. ...
Senuke apsiverke graudžei
ir po valandėlei, apsimalezinus truputi, pradėjo man apsa
kinet su aszaromis, kaip tai jo
sios sūnūs, vienturtis, kuris ją
ją ir keletą broliu ir seserų
maitina, dirbdamas mainosia,
o kada likos pažeistas ir nebu
vo isz ko daktara paszaukt, li
kos nugabentas in Aszlando
szpitole, kur jau karta jin bu
vo atlankus pereita nedelia.
Rodėsi jam, jog truputi geriau
------ARBA PRADŽIAper ka liepe jai sugrižt namon.
Skaitymo ir Raszymo
Dabar vela rasze gromata, jog
DEL VAIKU.
25c.
jauezesi menkiau ir kaip ro
“
Saule
”
Maha
noy
Cty,Po.
dos ilgai ne pagyvens, per tai

A-B-Cela

reli su literom J.B. teipgi §32 dole
rius. Jisai yra biski kurezias povalei
kalba, turi melsva siutą, juoda skribele, kokiu 5 pėdu 4 coliu aukszto,
be usu, mirkszczioje akimis, 26 ar 27
metu senumo, ant jauno iszrodo. Gal
apie lllinojaus ateita iszkelavo. Jaigu
kas apie jin duos man žine tai gaus
§5 nagrados. Duokyte tuojaus žinia
ant adreso;
(Z0l °1)
Jonas Banketą
342 Turkey Run. Shenandoah Pa.

„Jus mane išdribę jot c”!
taip rašo išgydyti žmonės, «kaip kiti dak
tarai ir visoki vaistai negalėjo išgydytu.

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

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

Ai AMBRAZEJUS STAKSEVIČE, prl.lančlū Phlladelphįjos M. Klinikos glaunam daktarui padCkavonųnž
gerae liekaretaa, kurios nustumt! nuo manqs ligos akme
nuką slogino perkelis metus, nes pirmiau didžiau!
akodemčikai daktarai is New Yorko gydo, o visi jie ne
galėjo pagelbsti, — o Fblladelphijos M. Klinika | trumpą laiką sveiku padaro ir tikiu bflJ sveiku visada. Per tai žlčyju Klinikai ilgo gyvavimo ir visiems lietuviams, kurie serga,
aad kreiptus | Phil. M. Kliniką, kuri tikrai gerai tarnauja ir sergantiems sugrąžina sveika
tą už ne brangiai.
Ambr. 8TAKNEV1ČE, Fulton County, Norris, Hl. Box 102.

GUODOTINAS DAKTARE: Slnoml da nešu, kad dar n0 pusq llekarstų neeuvartojau,
o jau esu sveikas ir daugiau gydytis nereikalauju. Širdingai dOkavoju už gydymą ir labai
geras llekarstaa. Dabar dirbu malnose. Jurgis B a c e v i č e, Box 5, Rush Run, W.Va.

GUOD. PONE: Apturėtas liekaretaa suvartojau, — jos yra ląbal geros, nes nuo var
ginamos ligos galvos, krutlnOje ekaudojimo išgydo, nes ant visos sistemos dabar jaučiuosi
gerai sveikas. Esu labai dėkingas.
Tony Mataškevlč,
117 Plumpton st. Washington, Pa.
Labai daug padOkavonių už išgydymą nuo visokių ligų, Phllad. M. Klinikas turi kasdie
ną. Kaip kiti visokį daktarai neišgydo, tai šitas Klinikas ir tiems sugrąžina sveikatą, — be
peilio, be pjaustymo, be operacijos, — vienok su tikroms, geroms liekarstoms, kurias tik
gamta ir mokslas išduoda, kaip Amerikoj, taip ir iš Europos.

KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KĄD
TEISINGAI GALI BŪT IŠGYDYTU
nuo įvairių ligų kaip slaptų, taip ir kitų, kurios užgula, kaip iš viršaus taip
ir viduriuose kūno, kaip šviežiai užpuolančių taip ir nuo apsenčjusių, kurioe
tik sutelkia nesmagumą ir skaudėjimą, KAIP VYRU taip ir MOTERŲ nes
velkamus.
BUSI IŠGYDYTAS, atsilankyk, o jei toli gyveni, tai aprašyk
nesveikumus-ligą lietuviškoj kalboje, o apturėsi rodą, pagelbą ir tinkamai
sutaisytas šviežias llekarstaa iš geriausių medikamentų, kurios gali išgydyti.
NEAPSIRIK, NESUKLYSK, bet visada ateik, ar rašyk ant šito adreso ;

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC

Lietuviszka Agentūra

1117 Walnut Street

VALANDOS:

.-. -

Philadelphia, Pa.

Nuo 10 iki 4 po plet. NedClloj nuo 10 iki 3. Vakarais
Utarnlnke ir Subatoj nuo 6 iki 8 valandai.

Laivakorcziu ant geriausiu Laivu
in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu
piningus už žemiause preke ir greitai
ne vienos dienos nelaikau pas save
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
-iNOTARIUSZAS:viskas dirbasi teisingai nes esmių po
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu
233-235 W. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.
Apiangoja
Namui
ir Naminus Rakandus nog Ugnies.
atsilankitie arba atsiszauktie per
Didžianie
Lietuviszka Agentūra.
Kontoras
Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Lnljw
laiszka su minėtais reikalais.
Parduoda Szipkortes ant
Del Draugysczia..
Su godone
risokiu drueziausiu ir

W. Rynkewiczius

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City, Pa.

A. J. Keydoszius
-AGENTAS-

202 Troy St.

Pristatau pnikes Szarfna
Juostas, Kepuras, KarvMg
Špilkas ir L U

perinusiu Laivu.
iiuneziu Piningus in
Visas Dalis Svieto
p-ei ežiause ir pigiau**,
visi tie kurie per mus
tunte apie tai geria žino
Tszduoda Dostovierne
tol tu ka nori savo dali

Su kokiu nors reiMe
k as-link Bzipkorcaiu,
irtu

Jtetuv^s kju« pavesti.

VYRIU LIGOS

Dayton, 0.

Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa
nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziansios Lygos kurie
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojinga
fyduoliu, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka
augiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iszgydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

Parduoda Laivakortes ant visu geriau
siu ir greieziausiu Laivu in visas dalis
svieto. Norintieji kelaut in South
Amerika ar in Australija tai tikietus
galite pas mane pirkti. In Lietuva
Laivakorte pas mane yra labai pigios.
Mario draugas Povilas Saliklis du Mano agentūra yra po kaucija 10 “Dingusia Pajėga" vyru “Exzema” ir kitas panaszas ‘TJžtrucintas Kraujas" in 3*
ligas iszgydau labai trumpam <d ienų-be naudojimo merikuriiszgydam in 14 dienu.
metai adgal gyveno New Britian, o tukstanoziu doleriu, Ohijos Steito.
ioszo ar potasu.
“Silpnus Vyrus" ju kana laike.
Norėdami
apie
ka
dasižinoti
indekyte
“Stryktura" be peilo te
dabar nežinau kur, paeina isz Suval
in gromata 2c. marke ant atsakymo. sugražinu in normaliszka “Paslaptingas Ligas" in 3 lyg skaudėjimo.
padėjimą
in
trumpa
laika.
5
dienaa
kų gub, Sejnu gmino, Szventažerio
“Varicocele" gydau in 15 d.
“Rumatiszma" visoki “Hydrocele" in 24 adynos,'“Siaszius" ir skaudulus skaros
kaimo, turiu svarbu reikalą jis pats
iszgydau greitai ir ant visados
be operacijos.
iszgydau labai greitai.
ar kas praszau duot žine ant adreso:
visai Šeimynai randasi inusų No. 3 katalioge OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg Sad. vakare,
p | ArAn_ 626 Penu Avė.
P. Karaszkevicž
Jame telpa aprašymai suvirS 200 ligų, vyrų, mote
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis llf.l IĮ
ll 7 2 Floor Front DIHchiinr Da
ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jas 10 lyg 2ad. popiet.
Gyveniu Pittsburge MllLUlUIIL
rlnSUUlg, r 3
1343 S. Grove st. Philadelphia, Pa. rų
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokius gyduole*

NAUDINGI PATARIMAI

Mano pusbrolis Juozas Jencziulis
10 m. kaipamerike paeina isz Suval
kų gub. Sejno pav., Kapcziamiesu
paczto praszau atsiszaukt ant adreso:
(SOI °»)
Mat. Jancziulir
601 W. Coal St.
Shenandoah Pa.
Mano moteres brolis Antanas OI
butas, paeina isz Kauno gub- Kauno
pav. Vilkijos volos. Buczkunu kaimo
du metai adgal gyveno Bend o da
bar než inau kur jis pats ar kas kitas
praszau duot žine ant adreso.
.Ino. Rimkej
O‘Fallon, III.

naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jus gauti. Mu
tų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki 81.0C Teipr
paveikslai ir prikėš yvairių kvepenčlų ir gydan
tių muilų, Periamų, Eleklro-gydančių aparatų

nog 15 metu toj paezioj vietoj.

287 Broadway

A'ew York, N. Y

Mano giminaitis Leopoldas Pszalgowskis priesz 4m. gyveno Apple o
dabar nežinau kur jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso;
Ch. Pszalgowskis
Farmersburg Ind.

Mano brolis Levonas Petriką paei
na isz Kauno gub. Szauliu pav.
Vieksznu para., 4 m. adgal gyveno
Anglijoj, isz tenai iszvaževo in amerika o dabar žinau kur jis pats ar
kas kitas praszau duot žine ant adre
so:
Ant. Petrikas
126 Jackson st.
Newark N.J.

Telefonas; Worth 2822.

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.

Rotorinių išdirblinų, Painų, Štukų. Brukuojami
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Uritvų. Pavln
Eevonlų ir šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lyk ų. Kožnns kas prisius savo tikrų vardų, pra
vardg, adresų ir keletu markių apturės musų No. S
katallogų dykai. Rašyk šendien, o už keletos die
nų šita naudinga knyga bus tavo namuose.

Szimtas Tukstanoziu Doleriu (§100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
(rediszka kasė,
Pinigus visu krasztu iszmainome pegal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujencziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliezkas Poperaa bu
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiauBial.
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

M. VARZINSKAS

Mano brolis Juozas Kakneviczius
paeina isz Suvalkų gub., Kalvarijos
pav, Kirsnos gmino, 20 m. kaip ame
rike pirmiaus gyveno Baltimorei jis
pats ar kas kitas prpszau duot žine
ant adreso :
(tOT °1)
J. Kaknewicz
99 Caroll st,
Pittston, Pa.

Kampas Reade Ulicze

Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszaukt in

Mano szvogeris Steponas Sacichas
paeina isz Vilniaus gub., Traku pav.
Lietuviszkas Fotografistas
Varėnos miestelio jis pats ar kas ki
205 E. Centre St. Mahanoy City,
tas praszau duot žine ant adreso:
------- o-----St, Vilkowskis
Puikei ir pigei nutraukė visokesFotografijai
Box 161
Westfield Mass. Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir

Mano draugas Juozas Micuta ir
Mare Draugaliute paeina isz Suval
ku gub, Wirbalio para, Stanaicziu
kaimo praszau duot žine ant adreso;
Jno. Jurkszaitis
1079 E 64 th. st. Cleveland, Ohic.

Kalbame Lenkiukai,Busiszkaiir Vokizska

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.

Mano pusbrolis Jurgis Shalm, 6m.
JOHN’S SUPPLY HOUSE
kaip amerike. priesz 3 metus gyveno. U34-2JJ8
SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. Ill
Patersone, paeina isz Kauno gub..
Naujas Isxradimas.
Raseinių pav,, Serbentu kaimo turiu
Sulaiko puolanczius plaukus, prlgialbsta
svarbu reikalą jis pats ar kas kitas plaukams
augti. Turime tukstaneziu padepraszau duot žine ant adreso; (j-qi o? kavoniu. Iszsiuncziame dykai geraa inform*
rija*
apie
priežastis
puolanczius plauktu te
Jno. Bastis
kaip tame užbėgti, adretavokytei
917 W. 33 rd. St,
Chicago Ill.
J.M.Bnuulzi 6i: Km Yirtfclriikfe

Mano draugas Teofilius ir Povilas
Laurinaitis paeina isz Kauno gub.
praszau duot žine ant adreso:
B, Sillpna
Box 490
Troy Ill.

u,

indeda in Bei mus.
Indeda in Špilkas
Kompasas ir Lt Parduoda visokes Beimąs
Lietuvei su virsz-minetais reikalais uetur
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
ir pažinstama Varžinska kuria padaro
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti.
Teipgi daro Fotograpijas ant Post- Karcziu.

Naujausi aprasziniai
Dykai.
Kaip galima apsaugoti oda no
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
visokias odines ligas, plauku puolimą
ir užsisaugima nežuli papuczkas,
pleiskanas ir kitas panaszas ligas.
Prisiusime visai dykai paraszyta * per
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton
N. Y. Veiname del norineziu pasi
naudoti. Teipgi vėliname naudoti
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351
naujausias iszradimas del užlaikima
plauku niežulio ir pleiskanų. Preke
yra 20o 50o ir §1 ir užteks ant ilgo
laiko ir didesne verte už doleri negu
nekuriams apgavejams daktarams inmokate po keletą desetku doleriu už
neiszgydima. Naudokytęs greitai isz
szitos progos. Raszykite tuojaus ant
adreso:
J. M. Brundza and Co,
106 Sta. W.
Brooklyn, N. Y.

TŪKSTANTIS
NAKTŲ IR VIENA
ARABISZKOS ISTORIJOS
Perdėjo Lietuvitzkai
D. T. BOCZKAUSKAS.

540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.

PREKE $1.
Tik Ant Trumpo Laiko!

Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.
W. D. Boczkowskl-Co.
Mahanoy City, Fa.

K.-.-. . .

Bell Telephone Dickinson 3757 w.
Del daktariškos rodos galima atsišaukti
pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš
ku ir iš kitų Šteitų, taipgi Kana‘dos.

r

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —

Jis yra pabaigęs augščlausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo
(miestavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The Nexo York
Post Graguate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra
i ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
j
Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name
padirbo pui kią mcdikališką kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir aptiekąsu geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, išįsigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:
,,Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi
nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus.
'Daug daktarų atlankiau, bot nei vienas negalėjo išgydyti." Taip kalba Jos.,
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa. (
,,,Šiuomi viešai išreiškiu sa___ ”
GARBUS DAKTARE: neiš
vo širdingą padėką Dr. Stan
randu Žodžiu padėkavojimu
kui už išgydymą nervų ligų
Tam istai už išgydymą skau
ir sugrąžinimą vyriškumo,
dėjimo šonuose ir po širdies i
kuriu kiti daktarai atsisakė
gėlimo strėnų ]r skausmin-1
išgydyti. Ir visiems su slap
gų mėnesinių, kurių kiti vi-(
tomis ligomis patariu kreip
si daktarai neapsiėmė gydy
tis pas dr. Ig. Stankų, o ne
ti. Bet Tamistos operacija
kaip ranka atėmė kentėjimą*
pasigailėsite savo žygio.
A. XXUXUU.K.XX,
Zmudzen, wmvux,
Salem, xixooo.
Mass.,
nuo manęs. Ela Mažinacky '
57 Pingree St. DrStankus.
1325 s. Front St., Phila. i
>
John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: ,,Meilutis gydytojau.—
,Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau
negaliu atsidėkoti Tamstai iŠ džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet{
jau vjsas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne-<
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino <
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių <
Tamstoms už pigų ir greitą išgydymą."

'

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo: \

'

reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuoi
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėjim ą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi-l
solcių spuogų, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias‘nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sąna
riu, greitą supykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsimą, sunkų J
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas
skausmingų ir nolegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su ope-1
cija rupturą, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, Į
guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų'kaului
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir
gerkles.
L.

Dr Imta Stankus, M. D. U22* ,s*-„B,r?1ad PS1TO*’o

J

Philadelphia, Pa. f

Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 0 iki 8 vakare. Vi
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.
<
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Geriause pirkti pas

RYNK1EV1CZ1A ®

Didelis balius.
Para] ija Sz. Ludviko isz
Gilheitonp, Pa. parengė miližinif-zka balu pirma diena Nau
ju metu ant St. Niedzinsko
sales. Balus yra parengtas ant
naudos bažnycz os ir visi
parap:j"nai privalo pribūti
Inžanga 250 Vaikams 100 gra
jis sp< cialifzka muzike o bus
pasilinksminimo in rales del
visu. Todėl ateikyte visi o visi

Chester, Pa.— Darbai ge
rai eina, net viekas br.iszka
i z kitur pribuvusiam darbas
ne sunku gaut.
— Oras szaltas.
— Lietuviu api' 30 familijn sz tu visokiu atsiranda.
Del ne kuriu vyrebu p. Taradaika lalu.i reikalinga.

p RYNAI vilnonio ir kitokio materijolo

Du Bois l’n
— Szv.
Juozapo parapijos janumene
diena 21 Nov. atlosze drama
naujausios mados. Visokiu koloriu ir
trijuosia veiksmuosia po vardu Iszgydoma
GREITAI
‘ Katriute” ir “Degtine” labai
prekių, yra isz ko pasirinkti.
Didelis bulius.
pasekmingai. Visi atliko savo
Szv. Petro ir Povilo LietuSVEIKAI
roles kaipo didžiausi artistai,
viszkos Parapijos isz Tama
Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu
kad net visa publika gėrėjosi
GALUTINAI qua, Pa. atsibus antra diena
ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepuL
ir matyt buvo užganadyta
Kalėdų ant Walters sales. Par
ant
ko
parode
milžiniszkas
ru, pirsztinu, marszkinu ir t.t. ir 1.1.
Raiszcziai Pinszalinami sides 2-tra adina po piet ir
plojimas ranku lig sziol svetim
traukeis vi a nakti. Muzike
Ant Visados.
tauczei nežinojo kad ozonais
bus pirmos klaeoe ir visi gales
norite gerai pirkti tai pirkite pas
gyvena lietuvei, nes tik žinojo
Visiszkas Rupturos iszgydymas puikiai paszokti ir pasilinks
apie “polish priest, polish užtikrintas (bile lyties) seniems ar minti. Tribukite visi o visi ne
choir ir t. t.” o apie lietuvius jauniems, nežiūrint, kaip ilgai užsisen tik isz Tamaqua bet ir isz visu
nejus, be jokiu peilio piaustymu.
suvis ne žinojo.
aplinkiniu miestu ir miesteliu.
Dr. O’Malley’o nauja gydymo
Dabar-gi atsidarė svetim
methoda tikrai yra L1UOSA nuo visu Inžanga vyrame 350. Mote
taucziams akis o ir daugelis pavoju. Nėr piaustimu, ner skaudė rims ir merginoms dykai.
233-235 W. Centre St. Mahanoy City
atsilankė ant tojo perstatimo jimu, nėr operacijų. Nereikia aplei
Didelis balius
už ka jiems priguli didele sti darba. Nereikalauja raiszcziu
Sz.
St.ti lovo draugystes
kada
jau
iszgydytas.
dėka, nes jago ne svetintauczei
isz Gilbeitono, Pa. iszkele
tai but mažai ka i?z laimėta.
Užganedinimas užtikrintas
— Antra diena Kalėdų Mu O tai del to, kad buvo apgar Dėkingi apraszymai ir paliudijimai,no d deli balu ant p szialpos
žmonių. Daugiau kaip 500 paliegusio
sinario, Baltro
zikaliezka Draugyste “Birute” einta bažnyczioee kad tas dėkingu
ligoniu praeitais metais 4szgydyta.
Butkeviczio.
Balus atsibus an
perstatimas
yra
ant
naudos
laikys dideli Balu ant BoczDėkingumo paliudijimai nuo
tra diena Kali du ant St. Nied
vargingo klieriko reikalaujen
kaucku sales.
dėkingu žmonių.
— Gedimino draugyste nu ežio pagialbos. Juk musiszkiem Skaityk, ka sako iszgydyti Pacijentai zineko sales. Draugyste uszpraszo visus pribūti o turėsi
(MOVING PICTURES)
tarė per 3 menesius priiminėti geriau pragiart 50 centu ne apie Dr. O’Malley’a.
pasilinksminimo
invales. In
kaip
praleist
kėlės
valandas
ANT BOCZKAUCKU SALES
naujus sąnarius tiktai usz 500
Unijos Doku užveizdetojas
instojimo mokesties. Bus pri ant smagaus pasilinksminimo Raubso Kasyklų, Luzerne, Pa., sako: žanga tiktai 250.
Tikietai ka buvo parduoti
imti nog 21 m. lig 40 m. am Kas geide savo artimui giaro Brangus Dr.O’Malley:
ant
traukimo ziegoreliaus bus
padaryt
tai
nesiklausineje
viens
žiaus. Norintieji prieiraszyti
Asz raszau Tamistai fzi laiszka, kad
Tamistai, kiekvienam R upturn
geri ineiti ant balus.
tegul ateina ant mėnesiniu su pas kita, ka ten kalbės ar praneszti
serganeziam; kadangi asz buvau baisi
padėjime, bet nuo Tamistos vaistu
sirinkimu kurie at.-ibuna Utar veiks o ne kurie kalba: “ko am
likausi visiszkai iszgydytu. Asz duodu
Didelis balius!
asz
te
ejsu,
u-gi
jago
ten
pavelijimą pavartoti mana vardo, kad
Inžanga 10c. Vaikam 5c ninkais po 20 —tai kožno mene
ir
kiti
ligoniai
gali
būti
iszgydytais.
Parengė
dideli balių del pir
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz- kalbės apie dai bus tai daejtau
Ad. Kut enberger, Box 131
mos
dienos
Sausio 1912 m. antį
paklausyt,
ko
asz
ejsu
ant
Luzerne, Pa.
kos Mokslaines. Nauji prisisuszelpimo jauno vyro Vinco
kokio
ten
“
ežio
”
ar-gi
negirde
rasze ka neturi Amerikonisz
p. Thos. Curry, Lehigh Valley Mainu Kuvilos isz Springfield, III.
ku popieru, draugyste to jau, kaip, lietuviszkai kalba Mekaniku Meistras pasako svarbia
ir
gieda
ir
karezemoje
mes
istorija tėvams.
Sžtai ka jis sako: ant 7 ir Adam Strs; balius pra
kiems parūpins popieras in
sides 1 ma valanda po piet ir
teip
galime
iždaryt.
—
Pu
’
gal
trumpa laika. Szita draugyste
Plains, Pa., Nov. 1,1911.
trauksis lig 12 nakeze, už pra Į
— Tik 9 dienos lig Kalėdų. teipgi moka posmertine o ir vu netrūksta visur juos rasime Brangus Daktare:
Asz noriu Jinns padekavoti, ka
szo visus lietuvius ir lietuvai
Svetimtauczei
szelpe
viskuom:
Jus esat padare mane vaikams, abudu
— Keturesdeszimts valandų paszialpa ligoje. Todėl norin
tes atsilankyt aut to puikau?
atėjo
ant
perstatimo,
davė
iszgydet nuo Rupturos: vienas vaikas
atlaidos jau pasibaigė. Dauge tieji prisiraszyti prie szitos pui apgarsinimus in programa ir dvieju metu (gimes.su ruptura) ir kitas baliaus.
metu senumo. Jie dabar yra
lis pasinaudojo isz teip pui kios draugystes privalo nepra t. t. Teip-gi priguli dydele devynių
abudu sveiki ir neneszioja raiszcziu; yra
stiprus
ir
diktus, ir tikėk man, asz
leis!
szitos
progos.
Nelaukyte
kios nobažanstvos.
Parsiduoda Salimas
garbe vargonininkui
P. K. dabar esu laimingas
tėvas.
paskutines
dienos
—
prisiraszy
Gražioj vietoj ant W. M ha
Vaisietui
už
jojo
nenuilstanti
Su guodone, Thos. Curry.
— Ant nauju laisnu pasida
( j q) darba iezmokinima dainelių
noy ulyczios, Mahanoy City
ve Elzbieta Kalvicziene John kite kogreieziause.
kompozicijos Naujelo per ku Gerai žinomas Klerką Iszgydytas. geras traktas. Parsiduos ne
Leahy, Petras Jenkerta, Jur — Rytoj leiskite savo vai rio stengima teatras likos
Asz gavau patrūkima (ruptura)
brangiai. Jaigu kas nori pirk
baksus kuomet asz tarnavau
gis Mozdzinievicz, Povilas Ba- kus ant krutancziu Paveikslu insteigtas. — Dubojaus Para- kilnodamas
krautuvėje. Asz ėmiau Dr. O’Malley’io
ti,
tegul atsiszauke in “Sau
ant
Boczkaucku
sales.
Perstavaistus ir dabar esmu jau iszgydytas
naviczius ir Jonas Svit.
nijonas.
nuo rupturos, kuri vargino mane per
les
”
ofisą, o jagu kas nemislitimas prasidės 2:30 popiet.
kelis metus. Asz geiseziau pasakyti
Sugar Notch. Pa.— 18d. kiekvienam ruptura serganeziam žmo na pirkti tegul ir neatsiszauke.
— Decezije parapiniam er- Bus rodami specialiszki pa
gui, kaip asz labai estui dėkingas Dr.
gelije likos perkelta lig atei- veikslai kurie vaikams labai szio menesio prasidės eletriki- O’Malley’ui už jo stebuklinga Gera proga del atsakanezio
nei teatrai visa sanvaite kožna iszgydyina.
žmogaus.
( J '1)
nancziam menesiui Sausio patiks. Vakare patis ateikyte diena naujai bus rodoma kauJ. Rudolph,
1912.
o žinome kad ir jumis paveiks boys, indijonai, revoliucija
30 E. Northampton St.,
-*«
•••••
■>Wilkes-Barre, Pa.
lai pasidabos.
rosijos, dideli miestai Francijos,
— Juozas Dulskas nog 635
visu Vieszpatyscziu gyventoju
Ant pardavimo.
W. Spruce St. pristato in na
no karalių igi vargdieniu bus Prisiusk 2c. marke o gausit
Namai ant keturiu familiju
mus anglie, malkas ir t. t ISZ LIETUVISZKU parodita. Jauni ir seni, dideli iliustruotai knygai apie Ruptura. ant viso loto po no. 604—606
ir maži, visus szirdingai užpra
Teip-gi turi del pasamdimo
West Center ulyczios. DasižiKAIMELU.
szom ant to puikaus teatra
arkli su boge. Su virsz-minenokyte ant adreso:
(p j')
bus
rodoma
ant
Micheal
SHENANDOAH, PA.
tais reikalais kreipkitės pas jin
Thomas
Haughney
Ofisas
158
S.
Washington
St.,
Slavoski. Maine St. Sugar,
12 E. Mah. St.
o busite visame užganėdinti.
Wilkes-Barre, Pa.
— Zofije Gregis, 6 metu Notch svetaines. Inžanga suau
Mahanoy City, Pi
(601 oi)
gusiems
100
o
vaikams
50.
mergaite inpuole in ceberi ver
Ten kur galite raszyti ir
(101 to)
— Piuezas, sūnūs ponetvos danezio vandens ir teip baisei
N tujas katalogas.
kalbėti Lietuviszkai.
Juodeszku ant Spruce uliczios apsiszutino, jog vargei isz to
Kas pnsiuns pora markiu tas apstaigai apsirgo aut pendecitie iezliks.
laikys puiku lietuviszka iliustravota
Lietuviszki Mėsininkai katalioga kuris reikalingas del visu
ir buvo priverstas nusiduoti ka
PREKES GERU GERYMU
— Netikėdami in bankas,
Krauczunas ir Szeskeviczia
Adresas;
(į 'usp)
greicziausia in Ashlando ligon
Szventes...
Juozas Ratagis ir Petras Bona ...Ant Kalėdų
1020
E. Centre St., Mahanoy City, Pa.
K.J. Kraucelun
GorfzluH
Bonka
2
Bonku
būti ant operacijos. Operacija
8.
2.50
nis szedien apgailestauja savo O. B. C. - - - .75
120 Grand st.
Brooklyn, N.Y.
Parduoda visokia Mesa kanopigiause.
3.
8.50
Keystone - - - .75
pasisekė pasekmingai o Piukruvinai surinktus paezedu- Birmingham Club 1.00
3.50 O kad du vežimai vis randasi darbe, tai
10.
szas ne užilgio vela rasis na
Thompson Sam - 1.00
10.
3.50 galima mesa in namus pristatyti in trumpa
laika. V ežimai važuoja in visas dalis mies
aj MOKYKLA SZOKIU.
mus. Jonas Daza pasinaudo- Special
- - - 1.00
12.
4.
mie ir pralinksmins visus savo
Waltz, Two-Step Side Step, BarnPrivate
Stock
2.00
6.50 to ir in aplinkines Peczes.
20.
jas isz laiko atplesze abieju Kimelis - - - .75
dk, Dim e, Buck&Wing. Irish J'g a. log,
Mesa, Deszras, Taukus ir t.t. teipgi
8.
2.50
pažinstamus.
*
rt
"
Spanish
Waltz ir 95 kitokius.
už
maža
preke
parduoda.
Mesa
yra
visada
Kimelis
1.00
3.50
10.
kuparelus o iszemes $410 din
Brandy - - .75
8.
2.50 szviežia ir ka noczistaueziai užlaikoma. Prof. Julius, 2124S. lialstedSt; Chicago, III.
Pirkyte
mesa
nog
szitu
buezeriu
o
busite
go
kaip
kamparas.
10.
Brandy . - - 1.00
3.50
— Thomae Coal Co. nog
10.
Apple Brandy - 1.00
3.50 sveike ir drūti.
— Kaz. Žitkus, 36 metu am Apricot Brandy - 1 00
10.
Naujo Meto invee paezelpini
3.50
Namine Mokykla
Rock & Rye .75
8.
skyrių prie kasikiu kaip tai tu žiaus, gyvenantis po No. 620
Gramatika Angliszkos kalbos be ■
VvnacPort> Tokay, Apricot, Orange, W.TRASKAUCKAS
mokintojo (apdaryta)
§1.00.
ri Redingo kompanije, mokės E. Center uliczios likos už- * j Bdo Banana, White Port, Blackberry
Pirmutinis Lietuvuzkas.
Vaiku Draugas arba kaip mokintis
Catawba, Angelica nuog 50c. Kvorta
posmertine ir laike ligos pa- musztas Ellangowan kasiklo- Kleret,
iki $1.50.
skaityti ir aszyti be moki. 15c.
GRABORIUS
sia. Palike paezia ir ketvertą
ezelpa.
Naujas Budas mokintis raszyti be
Per Szventes iki Nauju Metu
parduosim
Gera
California
mokintojo
10c.
vaikucziu.
Aritmetika iszmokinimui rokundu
Vyną vertes 75c. kvorta:
— Jurgutis, trijų metu eune
Laidoja
Kunua
Numirusiu
Pasamd
— Ant kalno terp Fraksu paveikslais (apdaryta) 35c.
Wine, Sherry Wine, Tokay Wine, Ryginus ir Vežimui del Pasivažinqj>m
lis Jono Luckaus mirė utarnin villes o New Castle inžinieriai Port
Pinigus siuskit per Money-Order.
Klaret Wine, gražiuose buteliuose po
Krausto Duigtus ir L t.
Viską atlieka ka nogeriause ir puikians*
ko diena Trentone. Laidotuves rado negyva žmogų ant kurio
I’. Mikolainis
Su
virsz
minėtais
reikalais
kreipkitės
pu
25c. Butelis
Box 02.
New York, N. Y.
atsibuvo ketverge.
ženklai parodo jog buvo nu- Kas perka Tavora ne mažiau kaip už jin o busite visame užganėdintais.
520 VV.Centre St. Mahanoy City
$10.00 tai kasztus prisiuntimo asz
— Arti Jacksono užsidegė žudintas. Ant negyvėlio rado užmoku. Prisiuskit savo adresa tai
Parsiduos pigiai.
si
szviesos
drižiuotos
kelnes.
G KINĄ TEISYBE.
asz jums atsiusiu mano katalioga
elektrikinis karas isz priežas
Szeszi
hotelei ir salonas;
kuriam rasit visokiu gerymu.
ties sugadimo motoru. Isz pra Isz kur paejna tai ne žinia.
tipgi keletą pigiu prapereziu
Mahanojaus gyventoje!
— Palicije aresztavojo du
amaqua, Pa. nog $800 lig
džių paeažierei buvo dydeliam
apie szita gerai žino.
$2000. Dabar yra laikas pada
pavojui, nes kara sulaikė ir vaikus ir mergaite už vagysta
ryti piningo.
maiszelo miltu isz L. V. vago
užgesino ugni.
Lietuvlszka Krautuve
Mrs. Julia Brennan nog 1027 E.
John F. Mcginty.
no. — O gal vaikai buvo la...Vyno, Likeru, Areilkoi ir Alaus...
Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. Sa
Real Estate <fe Insurance
f Praejta subata atsiskyrė bai iszalkia, jog buvo privers 1807 Carson St.,
S.S Pittsburgh, Pa. ko; “Asz vėl linksmai atkartuoju pa
Didžiauses Tikras Lietnviszkas
7 Bervick St.
su szia pasaule gerai žinomas ti vogti.
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka
Sklodas Gerymu
Arucrikoi.
Tamaqua, Pa.
visiems saluninkas Stanislovas
da tik ateina proga vis rekamendavo (pOl)
Steubenville, Ohio.
Eer 10 dienu 3 dovanos. ju szitas pigulkas asz pažinsta keletą
Szimkus, kurie laike bizni
Ant pardavimo.
1 masznele del gromatu žmonių kurie likos iszgialbeti nog
po No. 1124 E. Center uli — Darbai povalei eina, isz
Gera
karve su telycze, dvie
skausmo
pecziuose
ir
inkstuose.
Szi

czios, sirguluodamas nog ko kitur pribuvusiam darbas sun drukavojimo, 2 mėnesinei ma
ta pati liga mane vargino per ilga ju nedeliu senumo. Atsiszaugazinai
angelskoi
kalboi
ant
ku
gaut.
kio tai laiko. Laidotuves atsi
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai kite pas:
cielo meto pus. 32; 3 kalendo kino kad negalėjau atlikti namini
— Oras szaltas.
buvo seredos diena su miezioJ. C. Schroeder,
— Lietuviu didelis būrelis, rius ant ateinancziu metu darba. Turėjau ženklus kad mano
mie Szv. Juozapo R. K. bažLocust Valley, Pa.
nyczioje. Velionis prigulėjo isz tu visokiu atsiranda. Del 1912 bus ifzsiunsta tiem ka inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
Naujas Audėjus.
prie Szv. Jono draugystes ir ne kuriu moterėliu p. Baltru trie pirks krutancziu paveikslu kau Doans Pigulkas del Inkstu pas
maszina ka buvo $5.00 o da Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man
Audžia visokes karpetas
Saluninku drauguves. Paliko viene labai reikalinga.
bar parduodam už $4.00 tik pagialbejo ka kitos gyduoles nega pagal naujausia būda. Preke
dydeliam nuludime paezia.
Union City, Conn — Dar per 10 dienu, kas nori pirkt lėjo padaryti todėl veliju kitiems 300 už mąstą. Darbas gvarannaudoti taisės pigulkas.
(to Dec. 28).
— Muso tautietis Bagdonas bai povalei eina, bet uždarbei tegul raezo ka greicziause Ant pardavimo visuose aptiekose tytas.
J.
Scherer
gromata indedamas
už 20 po 50o. baksukas. Agentai amerike
saluninkas buvo priverstas nu menki.
Szapas 48 N. Main st.
marke.
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo,
siduoti ant gydimo in Ashlan — Oras szaltas.
Arba 624 E. Mahanoy St.
Jos.
Russell
N,
Y.
Neužmirezkite
vardo
‘
Doans
”
—
Lietuviu
pusėtinas
būre

do ligonbuti. Badai neužilgio
Mahanoy City, Pa.
Box 226
N. Adams Mass ir neimkyte kitokia,
lis visi sutikime gyvena.

geriausio dirbimo,

pasiūti pagal

RYNKIEVICZ

KRUTANTI
PAVEIKSLAI

VALSTIJOS KAS1JERIUS LAIKO PININGUS BANKE

MERCHANTS

BANKNG 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 iu szita banka.
Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada
tokia diena kad tau padarys giaro.

Pfeno/wrata Kaai

^socaowsi
nu

Slid!

A. G. GROBLEWSKI
C°r. Elm & Main Sts.

D. M. GRAHAM, Prezidentas.
C.L.ADAMS, Vice-Prezidentas.
D. F GUINAN, Sekretorius.
,
J. J. MEYERS, Kasijcrius.

Plymouth, Pa.

... D1RDKT0RIAI...

6arsiu LietuvIszku-Lenkiszku Vaistu.

0)

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

■

Puikus Pluszinei Kotai del Moterai

■

Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke
idant greit parduoti.
Mes parduodame daugiaus Kailiniu Kotu negu kiti
sztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

GUINAN

Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Lands ford.

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mut
pinigus mokam 1-ta procentą, pnskaitanl
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visat
dalis svie’o, greit ir pigei. parduodam
laivakortes ant vi.-n linijų ir geležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
visokios ruszies Ręjentalnus Dokumentus ii
vedam provas senam krajm. Reientelna
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notaro
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ii
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mumt
jusu bankinius reikalus o |>er.-itikrisit, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu’
siunezant paczedunuii in Banka, arba siusi
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
Oideriu, Registruotam Laiszke, ar pe>
Express Mcney Orderi.

Žinios Vietines.

Temykite Broliai Lietuvei

^įlTJEJIU®

“SAUL
-gSSS"”

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS-

Kas Vakara ant 7 ir 9-ad
Subatomis 2:30 Po-piet

Dr. Alex. O’Malley

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
nūs ant kojų, tai gausi po 50
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir
nupuczkave veidai. Tukstanczei dekavoja už dyka rodą.
Raszyk tuojaus ant adreso:
Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburg
Brooklyn, N. Y.

Rusiszkiii A m er ik on isz k h Linija.
Vienatine be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8 j dienu in Roterdama
11Ą dienu in Liepoja
III klasa $31. rn ,
n
.........
JIlklasa$33.
II ” $45 TDel smulkesniu zmiu kreipkitės m musui
,, ’
i
m
e-o' |_AgentUBir centraliszkakontora.
J .
,, į , ‘

A.E. Johnson & Co.,(General P.itenger Agi..) 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
Jekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu 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 Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

He Mi I

grl’a- mus dirba Lietuvaites.

122 W. Center Str.
Mehsnov City. Pc

Pirkinei Ant Grnodž’o Menesio
Užsimokės ji mis prsiraudoti isz pig'u pirkinu ka dabar
randasi musosztore

r
Visokiu puikiu Jekiu vertes nog
$2 lig $4 galima dabar pirkti už 49c. ir 9SC.
Puikiu Kaspinu vertes nog
39c. lig 50c. dabar po 19c. ir 25C. mąstą.
Puikus Kotai del Moterių ir Mergaitėms
vertes nog $3 lig $20 dabar po

Tik painsliykite — Kotai vertes J 3 lig $20
tiktai po 81.00 lig 85.00.

utis till U

East ceutre strcet

...Mahanoy City, Pa...

l,s"
L.JJkgeriufe-;W9to"
aterinirW“ -mk,Pj

'Metimais j

‘

pį.^ddipsrieti'- «Ėilaikyti. <
Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietnviszkas Gyduoles savo
bztoruose ant pardavimo, kad musu
tautieczei 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
i! musu tyras Lietuvit-zkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

(ilitrifiiM buto Ant galo di

jt irtoje Wa k foiunie
ts m pihrimo sopint pirmi
ar endet dekler
__

jinu). jog tm

BMjejim "taoaotto.

Oisiinscaniir
įpJtšn viinžoi-kil" M(iien

Egiutero No.l.............................. 25c.
Egiutero No. 2.............................. 50c.
Zmijecznik........... 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................. 35c.
Meszkos Mostis.
.25c.
Trejanka....................................... 25c.
Limmentas vaikams ................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio................. 25c.
Liepiu Balsamas ..
25c.
Anty-Lakson del vaiku ............ 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.
nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
Lgniatraukis...
.25c.
Skilvio Laszai.............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................... 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del nemaiimo Pilvo............ 50c.
Mikeliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo.............................. 10c.
Laszai nuo Dantų....................... lUc.
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................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus........................... $h
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 Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbūtis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines...............$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
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J. KAZLAUCKAS

rsejuHals bo- jiam jojo locninii
Siitaingije padare ant anksir
ėlOožka! o po nžbaigymui p

Parduoda Szipkortes
Už kompanijų preke ant
ir greioziausiu Leivu.
visokius Dokumentus ir
per Konsuli.
Duodu
visokiuose reikaluose.

geriausiu
Pardarau
paliudyju
patarimus

3.' log kokio
, .
Vponntis teip
'
ta jog
iaz.
rltls,
joi A priesz

J. Kazlauckas

■iii priežastis1

se szuniukni snuki
siniam
v.uiuiu blndelije.
ujuueiiie.

reikėtų siunsti iu
•

ma arba in narna p
Laikraszczinose

priversti rogones ant kun. a
• pasiputusias turns lankiusi ks

7 3 West St. New York, N.Y.

:Kereles turės važere isz Ameriki

tinsią nosi- gaiš sudoranotais
Geriausias Lietnviszkas
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.

?■’ szmintingos lietuvius prakalbos

niekados peike.
Parduoda visokius apsiavimns už pigesne
: Hodu o ir Tie kunigai An
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku,
tMsiines tuvius peike regis i
Geriausius skurinius ir guminius darbinius
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius
skuduro gio ant blogumo, 1
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai
^ąlvos. Var mi kad lietuviai Ai
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti.
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite
užganėdinti ir suezedinsite piningus.
keliautu keptu kar
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu,
kot nes ir Lietuvo,
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už
labai pigia preke. Neeikyte passvetimtau- ‘bi ttsitin ka nes reikalingi.
tezius pirkyte pas tautieti:
F
Lietuvos laikras:

Simona Waluna

nauja ko skaityti kad ten
WUe) ant net agitatoriai sula
*545.000,000 eivystes uri gana

526 W. Centre UL
Mahanoy City, Penna.

\ dgil tasai leidžia Lietuva, c
'^to 10 do atsidangina svetim

N usipirkite sau keletą
Buteliu
'^1-00 pėdu

NORKEVICZIAUS NO. 6.

‘*,Jir34-tos
.
Mieste. Tik $1 už Buteli. x-*tta Jlf)00,
Teipgi ežia gausite ir visokiu 'fyj i .
kitu gėrimu. Ateikyte dabar , , *^l0 gft
R S3 priesz laika,
■' . duokite savo 'tyjk .... u
do.G
orderi o bus jums pristatyk ■.
pa-

Fr.Strawinskas

Geriausia Arielka Visam
visam

Skaitom

kad Si

mnszejas esąs ne[

gyvas paleistas ir g
kita pravarde kur

kartas esans kitas
kalėjimo paimtas.

S. Norkewicz

Tas gali but teisy

Dtl ID

408 West Mahanoy Aro.

sai užmuszejas

Stx

kalingas mat vale

Vienatine Lietuviszka
'J'^oniska
Agentūra Amerikoje.^11" Pllko

TURINYS: Peržvalga; Pramonė ir Prekyba (G.J.Leveskio ref.); Naminei
Higiena (M.Jurgelionienės ref.); Iš sveikatos srities (Dr.A.L.Juška); lOmetines Aušros sukaktuvės; Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada žmonės
vartoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee's socijalistai (iliustruotas); Pir
moji Gegužės; Nuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečiu (liet,
ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informacijų Skyriai; Pasakaitės;
Įvairus Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir šiaip įvairus raštai ir
naudingos žinios. Puikiai iliustruotas; daug paveikslėlių ir pagrąžinimų.
Naudingiausias, gražiausias ir geriausias už visus Kalendorius. Didumo
7x10 colių, į 100 ar daugiau puslapių.

Kaina 25 centai.

Agentams geras uždarbis.

Kas prisius 25c, tam pridėsime gražų kišeninį kalendorių Dovanų.

J. ILGAUDAS, 1613 S. Halsted st., Dept. 10, Chicago, III.

Ka užsiima pardavinėjimu viaokiu|(L
bižniu kokiu tik randasi. Pasekmių,; .^CZei pragai savo darba atliekame. Jaigu norO^iQg
savo bizni parduoti tai kreipkitės paspi^
mus, mes rasime pirkėja. PirkejuįV ’ kuriame
patarnaujame dykai. Jaigu mislini-^ Užginges
nate pirkiti Farma arba Namus krei«sl j| 0
pkytes pas mus asabiszkai arba peiji 6(1 fflOgrom ita. Mes visada turime daugybei^ 8C8UO flF
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir.
mažių už labai pigia preke.
p t
Adresavokite
ftt b 7terica*

gabus sznipas.

Prusnos lietuviu
daug, bet jie ežiu

ruoszesi pastatyt Ii
keli Reidi kandida:

rystes seimą. Jie bv
in kandidatus uuo

czioniu ūkininku.

Socijalistai

“K<

fa-II Cfr kad McNamaro dai

A. K. Abraitis & Co.11 Co.
...REAL ESTATE...

137 N. 13th. St.,

v

Philadelphia, Pa, X

pjeD‘

jiems eocijalistav’1blogai »•

