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Apsigarsintoju. Jeigu
gate liga, tai eikite pu s,
miesto daktara.
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Jaigu turi dantų gelimaj
nūs ant koįn, tai gausi po'
gyduole. Jaigu nepagelh.
bus sugražinti piningai, ?(
gi iszsius placzes infortoatį
no ko plaukai slenka ir pį
ka, pleiskanų atsiradvmiĮ
nupuczkave veidai. Toįį
czei dekavoja už dyka roj
Baszyk tuojaus ant adreso:

siGratis Specialists
is
2. Box 106 Sta. W.Williamslt
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Barsiu Llaluilszku-LtikliziįVilili

Kiekvienas Lietu, įsakas Scomiriu
teipgi privalo užlaikyti visada cx
puikias Lietu visiku Gydoola
Šuoruose ant pardavimo, kad nj
tautieczei reikalaudami galėtu q
pirkti ir
nereikalautu isxdx;
piningus dovanai kokiems non i;p
vikams tose apielinkese. Sztorma
rašykite pareikalaudami mus gyti I
les, nes geras uždarbis; parduotai
musu tyras Lieluvlstkas Gydooial
kurias mes gvarantuojame.
I
Egiutero No.l..............................25c.
Egiutero No.2............................. .Klc.
Zmijecaik.............. 25c., 60c. ir |1.0H
Gumbo Laszai....................... -....lit |

Meszkos Mostu........
Trejanka.....................
.ii
Limmentas vaikams
Gyduoles nuo Kosulio................... &
Liepiu Bahamas ...................... & Į
Anty-Lakson del vaiku............. ŽSci
Milteliai vaikama nuo Kirmėlių..A
” nuo Kumeliu del suaugušuA
Vanduo nuo Akiu..........................A
Ugmatraukis.................................... A
Skilvio Laszai................................. A
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios..................«......."it

‘Ulcure’ arba gyd. Pamatymo p.5i
Gyd. del nematinio Pilvo...........
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo............................ Ilk
Laszai nuo Dantų........... ........... l£t
Mostu nuo gedimo ir prakaitąvino
Kojų....................... . ..................... &
Geležinis sudrutintojas sveikatos 5x
Vaistas nuo Papauto................. Ik
Gyd. nuo Grippo......................^l.S
Plauku apsaugotojas. ................. 5ūt
Muilas del Plauku..................... Iii
Milteliai nuo Kepenų................ ,Jx
Rožes Balsimas...
Kinder Bahamas.
Bobriaus Lesiai..
Bavelnintojas.........
Kraujo valytojų......................
Mervu Ramintoju................. 411

...»

Egrema arba odoe uždegimu
pu Vaikus......................
Pleiflteris (Kaistavolo)...........„A
Pamada Plaukams................. ....A
Gyd. nuo skandejimo Ausūe....Jk
Gyduoles nuo Piemens....... . .... A
Vengrisakas Taisytoju Ūsu.....Ii
Inkstu Vaistu...............
Akines Dulkeles.......................it
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbotis
Gyd. nno Parku ir Niežu ..££
Gyd. nuo Dedervines............ jilt

d

Gyd. nuo Paslaptingos Ligos

a
i

S. Walunai
Geriausias Lletuvlstku.

Sziauczius ir Czeveriku Šiton
Parduoda visokius aptarimas c! p?
preke negu kitur. Užlaiko visokia Irt
ir Pantaplu del vynu, moterių ir
Geriausius skutulius ir guminius dariu.
Ctebatus ir Cieverikus. Priimi rar
pataisymus ir atlieka d&rba drucnsifci
ir pagal naujausia mada, pigiau Mpi
Pirkyte savo ayaiavimus pas mane o t®
užganėdinti ir suezedinate piningus

Vaikams ir Mergaitėms turiu puiri/
geltoniu ir kitokiu koloriu Cvnahj
rantaplu ir per sxita menes peria®!
labai pigia preke. Kreikite puns?
tciius pirkyte pu tautieti:

Simona Waluna
526 W. Centre UI,
Mahanoy City, Perai
SZ. J l'RGIO DRAUGE
KANKAKEE, ILL
-••AMKISIBAOEWl. Lioceviczia — Pret^
18 Union St .
Jos, Mockus — Vice-Fret^
439 Indian Ąve.
Ąnt. Usewicz — Prot. Sekrs^
259 Entrance Ąve.
Felix Jakszta — Fin. S«h<
452 Derbur Ąve.
M. Sabalauckas
—
214 Entrance Ąve.
Mat. Szabonaa

—

Ą. Waitekanas j Apekonti V
J. Grigoraa
Ą. Paraszinakaa

Dovanai
Atsiusime muso kales'
ant 1912 meto, knygos to

su gražeis pasiskaitimai1-'
siukyte savo adresa ir
ke o gauksite kalendori:
paczta dykai.
Bischoffs Banking Hk*

287 Broadway
(•j ■;)

New York^

Dr. A. Inszka, O
...Lietuvis Gyditoju ir Chircf*-

Vvro .

I

—: Gyvenimas ir ofiMi * ■

1749 So. Hibtd UL, Kufft
Ckicųo, ŪL Tekiom:

Ant pardavimoNamai ant keturiu
ant viso loto po no. WP
West Center ulycziw r
nokyte ant adreso:
r

Thomas HangM

Kahawy W

,
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45 vaikai inpuole lu ma
Tomis dienomis F.ladelfijos
— Ka asz dabar veiksu? —
Grtuokliszki iszsikalres.
supreme sude traukėsi bažny
paszauke pnesz kapelona.
bejimai.
San Rėmo, Italije.— Laike
tine prova lietuviszkos parapi
Kuningas jam da karta pri Pabaiga klniszkos clesorls
Garsingas visam Czikage G
kada 45 vaikai vaikszcziojo
jos Szv. Jurgio Szenadori. Kankytojns už katalikisz- mine idant užlaikitu prisatęs.
A. Pupauskas agentas “Real
Katras turi trezba iezminti,
Kaip nusprens tai da ne žine.
kimus dieviszkus ir visur kal Peking.— Panedelije užsi prie pamares, etaigai kėlės in
ka
tikėjimą.Septini
Kaip pasėsi, teip surinksi. tasai galėjo tukstanezius karta
E-tate” ir 1.1, ir 1.1, o teip gi
griuvo
o
su
juom
ir
vaikai.
bėtu
tejsybe
kur
tik
nusiduo

Lietuvei aresztavoti.
baigė randimas per ciesorių
garsingas raganius ir pardavė
Penki vaikai prigėrė o liku Petereburgas.— Laike bado iezgirsti sekanezius girtuokPer visus pacztus sviete pe Minersville, Pa.— Apie ant tu.
vieszpatistes kinu o nog tos
jas monu likos aresztavotas
sius
iszgialbejo. Priežastis in ir neužderejimo vienam kaime liszkus iezsikalbejimus:
— Nes asz niekur darbo ne
per paeztine valdže uZ apga- rejna kas metas 3,300,000,000 ra valanda utarnyko ryta, ke- aplaikysiu, — atsake sekreto dienos užstojo Republika. Pir griuvimo buvo paplovimas ke kokia tai nepažinstama ubage,
.... Geriu, ba sunkei dir
mutiniu prezidentu kinu yra
vista “Apmonijo” jisai dauge gromatu. Arba aut vienos die lioleka Lietuviu radosi kareze
vargingai pasirėdžius, ėjo nog bu. Geriu, ba ne turiu ka veik
nos pri puola po 9,041,096 gro moję Jurgio Margevicziaus rius. Jago pasakysiu teisybe, Daktaras Sun Yat Sen kurie lio per mares.
ii Lietuviu ir Lenku ne tik matu, ant valandos 376,712,
kaimo in kaima jeezkodama ti. Ba szalta.— Ba man karsz
jog už apgavista atsėdėjau ka yra amerikoniszku ukesu.
Auguole juoku.
Cziksge nes ir po visa Atneri ant minutos 6,278, ant sekun ant New Castle uliezios. Visi
maisto nog žmonių. Nekuriuo- ta.— Ba esmu alkanu.— Ba
lėjime,
tai
man
niekas
ne
duos
Kinus randijo Mancziu di Turime juokentisi gaza o sia grineziosia ne priėmė jo privalgiau.
ka jojo pati “Marya Pupa” dos 104 gromatu.-Jago taisias jau buvo pusėtinai užsitraukė.
užsiėmimo.
nastija nog 1644 meto arba teip-gi turime ir alkoholu nog sios suvis ir da gerai iszbardapasidavinejo už dydžiause visas gromatas sudėti viena Terp pasikalbėjimo pradėjo
Geriu, ba ne galiu užmigt.—
— Nes su melagysta dingsi. per 268 metus be palovos.
disputus
apie
tikėjimą
o
Miko
kuriuo juokėmės daug kada
prie
kitos,
užimtu
vietos
44
“ragana’ ant svieto. Lzdave
vo o kaip kur aplaikydavo Geriu, ba turiu ergeli. Geria,
In
kelis
metus
po
tam
atėjo
Praszalintam ciesoriui re- jin naudojeme, nes ne senei ezmoteli duonos, nes tik vienas
jin G. Tomaszevicze, nog ku kektam ploczio, svertu apie la Szveldovas (?) pyne savo
katalikiszka tikėjimą nog už- ana diena pas kalėjimo kapelo publikos randas mokes meti atrado
33,000,000
kilogramu.
Ant
vie
Arabijoi Auguole vargezas atsimynias jog lauke idant užmigt prie darbo. Ge
riuo Papauskas prisisavino no gyventojaus pripuola kas
riu, nes esmu vienas ant svieto.
puolu (valnamamu) kuriu ra na puikei pasiredias žmogus. nes algos 4,000,000 taelu. — juoku.
didelis ezaltis susimilejo ant Geriu, ba turiu draugus. Ge
apie 600 doleriu.
metas po dvi gromatas.
Kapelonas
pažino
savo
sveczia
dosi net septini. Negalėdami
Natūralistas Pulgzare tvirti
Kas galėjo tikėtis, jog Kina'
josios ir paszauke in grinezia, riu, ba ne turiu gylukio. Ge
perkalbėt Mikola, ėmėsi ant ki buvusi kalininka. Sekretorius kada norints pastos Rnpubli na, jog tai peraugsztina alko
Waszingtono ir Rusiszki di
o jojo pati tame laike kepda
holu. Taja auguole užtyko ap ma szviežia duona atlaužė riu, ba man gerai ejnaei ant
ATSAKYMAI. tokio budo; panaudodami kir pradėjo savo apsakyma:
ka?
plomatai apsvarstineja ant pa
svieto. Geriu, ba pralaimėjau
—
Sugrižias
in
Najorka,
nu
vius, kojas nog stalo ir szmota
linkinėse
Omau ir Raeeen.
darinio naujos sutarties apie
szmota padavė ubagei.
prova. Geriu, nes prova iszGrinoriui isz Redingo.— lu szvinines paipos. Vi-i užklupo sidaviau in viena isz didžiau
Meile brollszka.
Yra tai mažas krūmelis su pui
amerikoniszkus paszpartus. Ba formacijas, pagialba ir rodą ant apginejo savo tikėjimo H siu namu, su užklausimu ar ne
Visi tiejei žmonis kurie ne laimėjau. Geriu, ba turiu pi
keis
lapais
turinti
mažas
juo

dai sutartis bus užganadyta, visosia atsitikimuosia (.uodą teip apdaužė, jog vos paliko turi del manias kokio užsiėmi Hamburg. — Gera davada
pasigailėjo jai szmotelio duo ningu o ne turiu kam palikti.
nes amerikoniszki ukesai ko atejviams dykai randaviszka jam kibjrksztele gyvasezio - mo. Likausi nuvestu pas pati broliezkoe meiles davė czionais das uogas, kuriuose randasi nos likos užprasziti in palociu Geriu, ba turiu ejti in vaieka.
tris juodos sekios.
kio tai ne butu iszpažinimo ir kancelarije New Yorke. Ra- galvoje padare skyle, jig net virszininka ir parodžiau savo vienas jaunas vaikynelis:
ant vakarienes. Kada inejo in Geriu, nes sugrįžau isz vaisko.
Kada tais seklukes susimala
Ejdamas Karaliszka uliezia
tautos, gales keliauti po Rosi- szyk ant žemiau paduoto ad smegenis iszteszkejo. Szveldo pabudinimus. Perskaitęs juos,
valgoma pakaju, paregėjo ma Geriu ant atsisveikinimo ir
reso kokioi norints kalboi, ja vas likos nuvežtas in Pottsviparegėjo priesz narna sedinezia ant dulkeliu ir užsitraukė in ža staleli, o teip-gi ir dideli
je be jokio ergelaus.
pasisveikinimo. Geriu, nes es
go likaisi apgautu, apvogtu lles ligonbuti kur daktarai tu po tam tarė:
nose, žmogus pradeda juoktis,
stala ant juju kaip kur nekur mių ant kriksztinu. Geriu, ba
— O kur ponas buvai per mažo mergaite bovijentiasia
arba melagingai tave prikal ri mažai vilties, jog isz to iszpo
tam
pradeda
giedot,
szokt
su lelukia. Prisiartino prie
Perdetinis
klosztoriaus bino ir t. t. tai raszyk: Bu liks. Kaltininkus visus areszta tuos tris metus?
gulėjo szmotelis apipuvusios veseile. Geriu ba pagrabas....
josios,
paklausė mergaites var ir daug kalbėt tankei per dvi duonos o kur kitus pora bul
Czenstakave, kun. Rejmanas, reau of Industries and Immi vojo ir nugabeno in pavietava
Szirdis mano plake kaip sti
Praszau tik gerai ant to viso
kuris likos nužemintas per gration, 22 East 30-th Str. kalėjimą o tieji yra: Mikola kuju. Pamislinau valandėlė. dą ir pravarde numara namo adynas.
viu o daugiau nieko.
apsisvarstyt,
koki tai iszsikalKada juokas praeina: užsto
Kiszkis, Adomas Jendenskis, Atsiminiau sau rodą kalėjimo ir uliezios ir ta viską užraszias
apipleezima stebuklingo pa New York.
Tada poni prakalbėjo: Ar bejimai girtuokli), kurie yra
Poniai
Agotėlei
isz
FreelanJonas Kasiulonis, Jurgis Zu- kapelono ir atsakiau naršei:
in knygute, pagriebė isz ran je migis, priežaste didelo iez- atsimeni sau vakarykezezia
veikslo per “tęva” Macocha
gana teisingi, nes yra paymti
ku mergaites lelukia leidosi siemimo pajėgu, kuris trauke ubage? Asz tai jaja buvau
iszkeliauna in Amerika.... “Te do.— “Szventapetre” arba jus, Franas Tamanauckas, Vin
—
Kalėjime.
isz gyvenimo žmonių!
cas Petrasziunas ir Boleslovas
“
Petrinis
Graszis
”
(lotiniszkai
bėgt. Ant ryksmo mergaites si per dvi adynas o kada pa norėjau iszbandyt jnso gera
vas” Rejmanas ras czionais
Tik tiek liūdna, kad niekas
Kaminskis.— Oj kele Lietu — Už ka buvai apkaltin
vadinasi
Denarius
Petri)
kitos
leidosi, vyt kelios ypatos pas bunda, nieko suvis ne pamena. szirde. Tieje du žmonis mane
puike dirva ant darbszavimo
tas?
vei
lietuvysta
Skulkino
pavie

ne
pasako teii-ybes, kaip tai,
vadina duokle užvest apie 725
kui vaikina o davija jin pa
terp Lenku...
Toji auguole yra labai pavo priėmė ir valgis su manim geriu, nes geidžiu pasilikt uba
te, kele!
— Už apgavista.
mete po Kristupui per Ina,
ynga, ba buna priežaste ner- ir duosiu jiems paskirta pensi gu, sunaikyt savo sveikata,
— Ir ponas drįsti prisipa ėmė priesz sudžia.
karalu Wesseksa ant užlaiki Sunklauses žmogus Skul
Užklaustas ant stacijos del viezkos ligos ir turi tokia in je kas metas. O jius valginkite
Diena 8 Oktoberio 1902 me mo atkelevusiu pelegrimu in
žint prie to atvirai? Juk gali
ge’džiu savo vaikelius su krepkino paviete mirė.
te, 60 metinia naszle Ona Ryma. XI szimtmetije nžvede Mt. Carbon, Pa.— Ambra apie ta apsvarstyt, jog tave nie ko dasileido prie vagystes, at tėkmė kaip ir opium.
ti kuom apteiket ubage ir atsi ezeis leist in svietą, noriu atyBaum isztekejo už 39 metu taja duokle Lenkijoi ir Lietu- ziejus Moore 42 metu senumo kas ne pryims prie jokio užsie sake:
minkyt priek tam jog tokia duot židui savo turtą ir 1.1.
Smarki merginu.
— Ne pavogiau leluke, nes
naszlaus Augusto Ressel. Per voi o vėliaus ir kitosia skly mirė ana diena. Buvo tai žmo mimo.
Tada tai pasakytu tikra
Parižins, Francuzije. — Tur nagrada aplaikyeit kada ant
— Kuningas kalėjimo rodi- norėjau nuneszt jaja mano
10 metu toji pora vede gana puosią, nutraukinedami nog gus 5 pėdu 10 coliu augszczio,
ano svieto.
teisybe.
kuri tingas Parižinis kupezius priė
malszu gyvenimą ir sutikime, kožnos szeiminos po sidabrini 36 colius per peczius o 60 co no man kalbėt nuolatos teisy mirsztanczei sesutei,
Teip tai szetonas parengine300 npvaikszcziojimns
kanecz spiresi lelukes, o kad mė mergina prie vaiku.
kaip tai.... del jaunu pripuo graszi. Toji duokle o ir kitos liu aplink liemens o svėrė 525 be, prižadėjau jam ta.
ja
savo aukas per girtuoklyeta.
svarus.
Dienoje
laidotuvių
tu

Roinunoffii.
le. Tomis dienomis vyras pra priežastes laike reformacijos rėjo iszpjaut dali namu idant — O ar prižadėjai jam ir at esame labai vargingi ir negali Josios užsiėmimas buvo ves
Per
girtuoklysta auga netiiszpildinet
savo
užduoeiteje
Petereburgas.— Jau viskas
me jai lelukes nupirkt, pa ti mergaite 8 metu ir vaikineli
dėjo parodinei savo meile buvo priežaste persiskirimo kuna iszneezt o kuri nesze 24
kysta ir auga visi prasižengi
tes?
5
metu
kas
T
diena
ant
epacieyra
parengta
ant
apvaikszcziokatalikiszkos
bažnyczios
o
vė

ėmiau jaja nog tosios mergai
per. . . . suspaudimą. O buvo
vyrai.
mai! Girtuoklysta nužemina
Kada užtvirtinau jam tai,
liaus toji duokle kaipo prispites, norėdamas padaryt jai ne riaue. Apredidavo juosius in jimo 300 metu sekaktuviu nog
tai nepaprastas suspaudimas, riama
dovana likos per popie- Su teisybių toliaus nuke isztrauke in mane ranka ir ta
žmogaus
karakteri o vis dau
tikėtina džiaugsma. O kad ma daugiausia supliszueias drapa kada pradėjo Romam ffai val
jog net kaulai braszkejo.... O ži praszal nta. Nog laiko su
re:
liausi.
giaaše užmusza jo dorybe kaip
nas
ir
važuodavo
in
užmiesti
dyt
Rosijoi,
(caro
gymine.)
jieje geidže da pagyvent ant griuvimo katalikiszkos viesz— Ui tai jog iszpildei po no tėvai kalbėjo jog sesute
Pereita meta vienas jaunas
kukalus terp rugiu, visas do
svieto ir per tai innesze skun patystes atgijo szventapetre žmogus ketino iszejti isz kalė nas pirma prižadejima tikiu, turės numirt, paėmiau mergai ir tenais ejdama nog namo in Ant tos atminties pacztae isz- ras žmogiszkam szirdije.
narna ubagaudavo su vaikais, davė naujės pacztines markes
da ant atsiskyrimo.
kuri katalikai renka po visa jimo. Buvo jisai sekretorium jog ir iezpildysi antra ir tar tes adresa idant po smert sesu
Gerdami szetono trucizna,
tes galecziau sugražint jai lelu perstatydama save kaipo uasz- ant kuriu rasis paveikslai ca
Ar-gi tai svietas nepersiver svietą del popiežiaus idant at- didelėm bankiniam name Na- nausi man isztikimai.
pražudinam tikėjimą, meile
le
su
dviem
sieratelems.
Miela
ru.
Ant
kapeikiniu
markiu
ra

Szimtai
kitu
žmonių
jeszKo
jorke
ir
turėjo
paeze
ir
viena
kia. Asz ne vagie, praszau ma
eze augsztyn kojom.... Randasi ligint metinia alga kuria itatėvynės, instumem in varga
jaunos pacziules, ka skuudžesi liszkas randas jiam geide mo kūdiki, Priesz iszlridima ant jo darbo per visas nedelias — nias ne baust, asz lelukia aty- szirdingi žmonis davinėjo gau- sis paveikslas Petro Dydžiojo.
muso vaikelius, ezeimynas, kai
luosybes likos jisai nuvestas man nusidavė surast ant kart duosiu, nes paleiekyte mane, sei -almužna isz ko vaikai la
ant stokos suspaudimo ir rei- kėti o kurios ne priėmė. Szven priesz kalėjimo kapelona (ku- ir tai tik del to, jog pasakiau
Mirtis kuningo.
mus, miestus, tevynia!
bai
džiaugėsi,
o
slūgine
kas
melde su aszaromis vaikinelis.
kalauje atsiskirimo, o oze ve tapetre jau kas metas daugiau ninga).
Telsziuosia mirė gyvenantis
tejsybe.
Ar-gi ilgai teip trauksis !, ..
Klausytojai su aszaromis dien surinkdavo suvirszum 10 tenais nog 1889 meto kunin
lei sena boba turi jiu net už atnesza ne kaip paskirta alga.
Ar visi isz palengvo turime
franku.
klausė tosios kalbos nuėjo su
daug!
pasilikt nevalninkais tuju, ka
Viskas iszsidaveper neapsau gas Juozas Siemiaszka.
vaikinelu in joja narna persiSunūs žmudiezko kaimuo- iszpleszineja kruvinai uždirbta
gojima
vaiku,
kurie
iezsikalbe
Ka veikti?
kanot teisybes, o vargingai jo priesz tėvus jog kas dien bu cziaus, per visa savo gyvenimą
Unije anglekasiu (United
skatiką. ... Savžine tegul ant
szeiminai sudeja piningine au vo geri, ba žmonis jiems nuols szelpe gerus užmanimus ir bu
Mine Workers of Amerika)
Nevienas isz Skaitytoju gal
to atsako!
ka iezejo.
tos davinėjo piningus.
vo geriausiu prietelum Lietu,
iszmokejo in trauki dvieju me nesyki užsiduoda sau klausi
Stokime visi po karūna
viu ir lenku.
tu suvirszum tris milijonus do ma: Ka veikti?.... Ir pamaKūdikis
pagriebtas
per
“
Atejties
” iszsižadedami alAresztnvojiinas iszejo ant
Skaitluje kitu užraezu, pas koholaus, o susilauksime ge
leriu del suszelpimo savo sana czius placziu-placziausius tevy
erelus.
giaro.
riu. Suvirszum milijoną dole nes dirvonus (reczius) giliai už
Polneroje, Karpatuose. — kyrė 8,000 rubliu ant uždėji resnes atejties, geresnio ryto
Kopenhaga. — In biurą Atsitiko nepaprastas atsitiky- mo priglat du prie bažnyczio: jau}-!. . .. Ejkime pirmyn, ka
riu aplaike patis straikierei simasto apie savo tėvynės Lie
loterijos atėjo mergina idant mas pagriebimas kudiko per Gielžuoeia, par. vilkavi-zkiam riaukime prieszais taji dyNaujoi Szkotijoi.
tuvos likimą. Mes neturtingi,
Vedimas paskutinio sejmo pavargę, visur daugybe vargu
per žiūrėt euraeza laimingu erelus ir supleszitno jo. Koke ir keluos’a pav. raseinti o teip džiausią muso nevidoną kokiu
Indianapoliui kasztavo $180,- ir nelaimiu, musu gyvenimo
traukimu. Uredninkas loteri tai motere nuėjo in giria surink gi 500 rubliu ant senu moterių yra alkoholizmas! O laimėsim
000 arba daugiau kaip po reikalai nesutvarkyti. Kur tik
jos, pasakė jai jog laimėjo tie sausu ezaku paguldydama Telsziuosia.
ieztikrnjn, nes tai priguli nog
1000 doleriu ir iszmokejo jai keliu menesiu senumo kūdikėli
$7.000 ant dienos. Dabartės žiuri — ežia trukymai, betvar
mus v su!
— Bas Bleu.
važinėja prezidentas White po ka, tamsumas, apsileidimas ir
piningus bumaszkosia po 100 po medžiu. Sugrįžus adgalios
Perkitres Žalnierius.
— doleriu. Nudžiugus mer rado tik kelis szmotelius kud apigardas anglekasiu isztirine- skurdas.
In židyszka krom >, kuria * Frahcuzijoi mete 1910 li
gina nusidavė pirkinei in kre kio, o in trumpa valandėlė nu me pardavinėjo aliejų ant su- kos atspavdyta 16,625 nauju
ti, kokios yra anglekasei nuo Bet ka-gi veikti ? Nuo ko
mus kas tik jai patiko, o karta sileido du milžiniszki erelei ir taisymo visokiu valgiu, inejo knygų. I-z to duodasi suprast
mones apie straika— ar geidže pradėti? Kaip pradėti veikti?
mokėdavo izimtinem bumasz- paemia likuczius nulėkė vele. Žalnierius.
kad franeuzai myli skaityt.
straikuot ar ne.
—Tai klausimai, kuriuos ne— Duokyt puskvatiei ki akom Kupczei tuojaus nužiūrė Ant riksmo moteries subėgo liejaus!
* Sausio 28 suėjo ezimta me
Anglekasiu virszininkai ke kiekvienam lengva iszriszti.
tu nog pirmutinios dienos ka
jo mergina ir davė žinot polici žmonis isz kaimo o dažinoja
tina suvažiuot in New Yorka
Kiekvieno lietuvio pirmuti
— Ny, a kur tam alivu in
jei. Neužilgio atėjo detektivas, kas atsitiko paėmė ginklus nu pilt? užklausė židelka,— at- da pradėjo naudot gaza del e p
ant rodos su kumpanijoms ne pareiga pažinti save, kad
szvietimo ulieziu Londone. Bu
paėmė mergina ant szono ir sidave ant artimo kalno kur mieravus bleezineje aliejų.
apie paderima szokios tokios pats esi lietuvis, pažinti savo
vo tai pirmutinis miestas ant
radosi
ereliu
lizdas
rado
tik
paklausė isz kur gavo tiek pi
sutaikęs.— Isz visko duodasi kraezta, kur pats esi gimęs ir
— Cze,— atsake žalnieris, svieto kuriame pradėjo gaza
kaulus ir galvele kūdikio, Vie
ningu. Mergina pasakė jog na isz erelu paszove o kiti nu paduodamas puse,kepalo duo naudoti.
suprast, jog straiko ne labai augės, pamylėti savo prigimta
nos isz kurio vyduria kone vi
iszgrajino ant loterijos, per lėkė.
anglekasei geidže, nes iždas kalba ir stengties »avo kalba
sas buvo iszvalgytas o tik pa
Didelis balius.
ka detektivas ne tikėjo jai ir
(kasa) kone iszsitusztino ant kuogeriau iszmokti kalbėti
siliko pluta.
Szv. Ludviko parapija isz
vedimo paskutinio seimo.
aresztavojo, nes pirma nusida
Paskui reikia rūpintis sutvar
Trumpinote!.
Židelka inpyle.
Gilbertono, Pa. laikys dideli
vė abudu in biurą loterijos.
kyti savo gyvenimo reikalus.
balių, Utarninke 20 Vasario
Žalnierius
laiko
pluta
per
*
Yra
apskaitoma,
buk
Azi
Kada detektivas paklausė
Ne tik Skulkino ir LuzerSvarbiausia žmogaus gyve
koki tai laika rankosia ir var ant S. Niedzinekio sales. Ba
joi
randasi
in
170,000
telefonu
n edejaus ar tikrai toji mergi
nes pavietuosia alutis pabran nime — užsidirbti duona ir tu
tė ant visu ezonu, po tam atsi lius prasidės tuojaus po piet.
na... Nes uredniukas pertrau isz kuriu daugiause randasi Ja liepė:
Bus tai paskutinis balius
go nes ir Milwaukees bravo reti gera ir laiminga pragyve
randasi
priesz
užgavenes.ir kožnas pri
ke jam ižtardamas jam žo ponijoi. Smgapori
rai pakele preke ant aluezio nimą, kad nereiktu skursti ir
— O kiek kasztuoje tasai
tūkstantis tas pats ir Siame.
valo ateiti ir linksmai pasibodžius persipraszimo kalbėjo:
aliejus?
nog 50 lig $1 ant bertaiuio. isz kitu tykoti, kad ka gavus.
vyt. Inžanga ant sales 25^.
* Afrike randasi tebyriam
— Poni iezgrajinai ne 1000
— Deezimts grasziu.
Priežastis yra pabrangimo mie Paskui reikia iszsimokyti nuo
laike
15
Episkopoliniu
kotenes 10 000 doleriu. Nes poni
Parsiduoda Farma.
— O tai per daug, asz ne
liu ir kitokio materijolo ko nelaimiu ir nesveikatu apsisau
teip greitai iezejai jog paskui dru o 12 Rimo Katalikiszku. noriu, iszliek sau jin adgalios.
kius naudoje ant padirbimo goti. Žodžiu sakant, darbo
240 Akieriu isz to 120 akiene galėjau atrast.
* Lig 1 Sausio 1910 Rosijoi
— Žinoma, kone puse alie riu iszdirbtos žemes. Naujas
alaus.
daugybes, tik reikia darbuotis
Naujas tunelis po Hudson upe.
Tai-gi tasai navatnas atsiti- radosi 160,748,400 gyventoju jaus inmirko in pluta duonos tvartas ir kiti budinkai. Visos
— Ne kurie bravorai Skul ir veikti, kuodaugiausiai veik
Ne senei likos atidarytas naujas tunelis to ups Hudson, kymas iszejo ant gero, ba ured arba užaugo in 13 metu ant nes židelka keikdama, turėjo reikalingos maszinos su gyvu
kino paviete iszdirbineja toki ti.
New
Yoke, kur'uom ejs vanduo isz nfujo prūdo Catskill, ninkas norėjo mergyna apgaut 190,000. Norints kolera ir ki nors tiek priimt kiek apsiliko liais. Viena mile nog dypo 13
Bet
pradedant
gyventi,
pra

alų, jog ne laukinei jin ne
giartu ir ne žine del ko preke dedant darbuotis, pradedant kurie, kasztavo $175.090 000, Vandeni naudos gyventojai ant 9 000 doleriu, nes paregė tokios ligos užsmaugė tukstan adgalios— Žalnierius iszejas, miliu nog Hazel tono, (gf o))
mielino ežius per meta bet stebėtinų suvalgė duona gardžei, pamir
Mrs. M. Gelgot
pakelinėje ant.... pamazgų. veikti — reikia mokytis, mo miesto New York. Atidarime tunelio eme dalybas majoras damas palicijanta,
jog a tej na jin skaust.
miesto Gaynoris ir virzsininkai.
kytis ir mokytis!....
budu gyventojai vis auga.
kyta su aliejum.
lank, P*.

KAS GIRDĖT?

ISZ AMERIKOS.

(SZ VISUSZAL1U.

Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.

MEILE AMERIKONISZKOS POROS. KURJBUNA

Gera tarnaite
Toji szne.kta tojo c'mbalo ir
paliko merginai, kurui saužiae1
kalbėjo, jog ne reike p.'ktaraut žmoiiims, kuriu duuBa
valgo*!.

— Na, pa.akikis atvirai, pa
sa Marijona, — kalkėja tek*
jus, žiūrėdama*!* ■□•Intos ia
zerkola; — ar matei kada to
kia pasiutuaia boba, kaip mu
so bareuieni ?
— Ar z ezion esmių kad tar
naut del josios, ne apkalbinet1
jaje,.... atšaki szaltai mergi
na.
— N* ka ponia ezion dabar
dirbi? — paklausi lekajns, jau
apie ka kita užaiefdama*.
— Na teip, dirbu — atšaki
Petronėlė juoką skaito,
mergina, ar-gi ne privalau
Isz džiaugsmo net apkaito,
dirbt, ar man už tai ne užmo
Kas jin galėjo paraižyti,
ka?
Jiaja teip pralinksmyti,
Oj, kūdikis esi!— pa '
— Kur rasztiuinkas t
szauki p. Jonas su juoku; —
matit jog isz kaimo.... dirbk
Laike važevinio dažiureto piinesza; — laba' džiaugiuo iu
tada, kada ta sena ragana žiu jas kalbėjo visu kėlu su Ma isz tavęs, nuredikie mane ir
ri, nes kad dabar dirbi tai su rijonele ir pažino joja sveika eikie gult; asz pati paskaitisu
vis ne iszmanai.
iszminte ir drūta doribe. Nes kol ne užmigau. Pabudinsi
— Gal pana esi skirs ant senis tasai neisztikejo; mėgo mane apie 6 adina, ba eisu
skaitinio? — asz turiu meilin jisai iszkvost gerai būda kožno rinkt auguolu in kalnus.
gus apraszimus.
Sustojo prie kromo drabužinio
Mergina nuleido akės ir ta
—■ Asz tokiu kningu ne no ir liepi jei pirkt visokius daig re:
ru ekaitit ir ne žinau apie jai- ius kokiu* poni suraszi ant
— Kad da visi tami laike
ses.
iarszkelio ir dadavi:
miega dvare ir ne žinau,
— O ka pana skaitai?
— Už adinos asz pribusiu ar....
— Givenimus Szventujn ir užmokesuir važiuosi va namon.
— O! gal ne turi ziegorelo,
tokias kninga* kurios duoda
Marijona iszpildi prisakima — tarė baroniene maloniu
pamokinimą.
ir paemi tavoru už 500 auksi gai ir szipsodamasi; — atneszk
— Važniczia turėjo teisibe: nu.
mano ziegoreli, kuris guli pą
tai tikra davatka, —kalbėjo in
— Ant kokios sumos turu kajnje ant dežukes.
*ave lekajua ir apswukias isz- prirengt rokunda paklausi
Marijona iszpilde prisaki
ejo.
kupezius.
ma.
Sztai inejo tuojau* kokarka
— Na ant 500 auksinu, —
— Ziegoreli paimkie del sa
ir paszauki:
atšaki mergina — juk tai aisz ves; ne bus tai paskutinis žen
— Prakeiktas
givenima*! kus daigtas.
klas mano malones, jagu ir
kad ne gera alga tai....
— Turbut panaiti ne no se ant tolaus tokia busi koke lig
— Kas tau, mailukia? — nei dvare būni pas poni baro szol buvai.
paklansi Marijona,
niene.
Marijona per savo pasielgi
— Kas ?—atšaki nžklansta.
— Del ko ?
ma pertikrino baroniene, jog
Szitai vos pasivelku. Ar ne tu
— Mes esame papratę būtie tikibe ira didžiausia parenke
riu kas diena virt penkis pus malones del panų tarnaieziu, kokia gali reikalaut no tarnai
riaziu: arbata del ponios, eze- puikiu poniu; ,ka pas mus peri tęs; pertikrino priek tam savo
kulada del lekajaus, bif-ztiki ka Tokeis norime būtie ir del draugus, jog tikibe ira viena
del važnieziaus, kotletus del panaites.... asz padariau ro tine gidnote ant pakramtu ir
dažiuretojaus, kava del szepar kunda aut 550 auksinu; isz vargu ta mist oje. Jau visi pa
kos. Ach! tai baisibe.
tu 50 bus del panaites.
žino ir ajeieniavojo doribes
— Del mane* ne turėsi
— Už kokia mane ponas josios, nes Apveizda, norėda
daug uszsiemimo. mano medu laikai? — tari užpikus mergi ma josios nuopelnus iszrodit
ke, suvalgiau, ka duosi.
na.
pr.czioja gražibeje, daleido neti
— Tai ne teip einasi! — ta
— U-gi už pana tarnaite, ketus atsitikimus, kurie per
ri kukarka, mano panaite. Pa kaip man rodosi, — atšaki ti- mainė Lute baronienes.
na sziezion daugiau ženklini cziuodamasis kupezius.
Atėmė ijje baise žine; per
kaip kiti, iszskirus dažiuretoju
— O jagu toji nedorybe isz- dienas sėdėjo uszsidarius su da
ta sena kvaili.
»iduotu ?
žiūrėtojo ir provininkais, o
— Franciezke! Franciszke,
— O! bukie spakaina, ma po tuju ilgu
rodu būdas
o kur tave kvaraba laiko? — no szirdele; kaip akmuo in josios stojosi ne dalaikomas:
szauke szeparka, kuri in ezion vandeni inmestas.
Nulovi ritmetiniu vaikszczio
dabar atėjo.
— Inra‘zikie
ponas 500 jimu ne galėjo miegot, sveikata
— Reikalauju geresnes va auksinu, ba jagu ne, tai pas po sumažėjo, o būdas kas katras
karienes, ba turesu sveeziu ma na paskutini karta perku.
buvo navatnesnis. Marijona dR
no pakojoje; bus ponas Jonas
— Pana esi stebuklinga tar labiaus buvo prilankesne ir
(tekajus). Asz miglinu jog ir naiti, — tari ezipsodamasis meilesne prie ponios; nes la
tu pana Marijona ne atsieaki gundintojas.
bai stojosi bjauri del visu.
ei, o pribusi pas mane in sveDažiuretojas jau no valan
Viena vakara poni da la
ezius, tari in Marijoneli, kada dėlės geros stovėjo už pundo biaus buvo nupuolus ant dva
kukarka jau iszejo.
tavoru ne matomas no nieko, sės negu visada, atsigulė aug
— Labai ponei dekavoju,— viską girdejo|ir iszejas isz slap szcziau, kalbėdama in Marijo
tari Marijona eus;ergelavua, tos vietos, užmokėjo kas pri na.
mano tarnista man nevėlius; guli ir liepi daigtus neezt in
— Smutna, man mano kudi
žinai poni, jog turu ilgai skai- briczka.
ki ir sunku ant duszios: atnesz
tit mano ponei.
Marijona sugrįžus namon, kie man kninga, kad kiek su
— Inmesk in gėrimą mieg- rado eovo ponia supikusi mat siramintau. Mergina nubėgo
žoliu, ka baronieni gere.
ketinus praloszt prova, o kuri in savo pakajeli ir atnesze Gi
— Asz to ne padariau, — kiszosi josos turtu, ir kada veninius Szventuju. Baronie
atšaki Marijoneli.
mergina ne spėjo jaje vakare ne norint buvo labai nuludus,
— Kūdikis esi; kiti teip da nuredit, perpikus pakeli ranka ne galėjo susilaikit no garsaus
ro ir ant te gerai iezeina.
idant užduot y pa per veidą.
juoko!
— Mane eaužine estu per
— Ne, poni to ne padarisi,
- Asz to ne skaitau nieką
ciela givaste už toki darba.
— paszauki sierata apkaitus, dos, — tai'e, — atneszk man
— Saužine?— paantrino ti ne, ba esi motere puikei užau
kninga isz mano kningino.
cziuodamaei szeparka, — ach ginta.
•
Ir Marijona nuėjus paėmė
asz užmirszau, jog tn esi szven
Su sarmatita tuom baronie kninga, eidama pradėjo skaita! — nes norint apie tai nieko ne, nuleido ranka ir^žiureda
tit ir szipsotis.
nesakisi kitiems?
ma ilgai ant Marionetes, pra
— Isz ko tu szipsaisi, ma
— Padarisiu, kas prie ma kalbėjo in jaje:
no kūdiki ?
nės priguli, nes jagu da karta
— Iszsitari labai puikei;
— Ach poni, atleisk man,
ant to mania poni kalbinsi, tai kas tave užaugino?
nes toji kninga niekados tavęs
asz pasakiau ponei ir dažiure— Pirmiause mano motine poni ne suramins.
tojur.
O ka tu tada skaititum?
— Padarikie tai, tu maža te paskui muso prabaszczius o
po emeries motinos, zokonin— Apie sekimą Ižganito
ragana.
jaus.
— Asz tavęs mažiau bjau. kes Sandamierije.
— Apie sekimą Ižganito— Asz girdėjau, jog esi la
ei, negu grieko.
— Palauk tu, asz tnru los- bai pabažna ir net juokas isz jaus? — paantrino baroniene
ka pas marszelka.
to.
nusidvijus. . .
— Na teip, poniute, asz to
— Tai ne gali būtie, atailie
— Asz ne mielinu, — tar
pi balsas — ir pasirodi dažiure nauju Dievui kaip moku, guo je kningeleje visados suraeda
tojas isz kito pakajaus, isz kur doju savo ponus kaip Dievas vau suraminima.
— Pažiūrėsime vėlaus.
niekas jiojo nesitikėjo.
prisako; — tai mano užduotis.
Marijona pabuezevo rankas
— O asz tau duodu rodą,
Lengvas barszkinimas per
savo
ponei.
mano szeparkele, — tari dažiu trauke kalba; buvo taidažiure
(Toliaus bus.)
retojas, — ne daritie vakarie tojas kuris atneezineje pirki
nes ir juoku sveeziu ir lekaju nius pirktus per Marijona.
Marijona ant paliepimo da
ne kviest.
žiuretojaus, iszejo. Balsas var
Szeparka pabėgo.
— Mariuk, — kalbėjo da- pelo už valandos paezauke ja Į
----- ARBA PRADŽIABinretojas malonei, — važiuo je.
Skaitymo Ir Raszymo
— Ponas dažiuretojus, —
lira szedien in miestą su pirki
DEL VAIKU.
2«*.
neis del muso ponios; arklei tarė baroniene, — pasakojo “Saule” Mahanoy Cty, Pa
man apie daigius, ka tau garbe
jau pakinkiu

A-B-Čela

Oj tam Skrantone,
Ufe kaip uzbone,
Bobų liežuvei baisei ilgi,
Burnoje sutalpyti ne gali.
Kožna su liežuviu pasieka,
In bite katra pasiseka,
O gal paklausyte apie mer
ginas,
Apie taisės gamulas?
Vaikinai ne gali vieko pasa
kyt,
Ba isztikro sarmata iszsižiot.
U-gi po stritus begioje,
Vaikinus genioje,
O katra pagauna,
Tai jau tasai invales velniu
gauna.
#
*
»
Indianoi buvo balus per die
nas kėlės,
Ir pribuvo merginu keletas,
O mandros,
Ne byle kokios.
Ba kaip kas szokti pavadino,
Tai szirdeles visaip iszvadino
Mat, su byle kuom szok ne
norėjo,
Ba pilna snuki gurno turėjo,
Su senais eingeleis szposus
varinėjo,
Net žmonis isz to juoku tu
rėjo,
Ka tai ženklina ne žinau,
Ne apie tai ne iszmanau.
Asz da daugiau apie jiaises
dažinosiu,
Tai ne trukus padainuosiu,
Dabar ant to nustosiu,
O apie ka kita padainuosiu.
#
#
«
Ne žinau kaip ir kur musztine
buvo,
Badai Szenadori ant vakaruszku atsibuvo,
Ir da daugiau mergų ten pri
buvo.
O tiejei vaikinai geresni giluki turėjo,
Katrie lenkiszkai ir lietuviszkai kalbėjo,
Tuosius ir merginos mylėjo,
Ir kad kame prasižengė, tai
tylėjo.
#
*
#
Ten kur Santlujije,
Badai galvas bobas prosije,
O ne kurios ir britva panau
d oje,
Taip szirdeles kvailoje.
Tai nieko! Asz jiaises apmalszysiu,
Kaip tik in ten atsilankysiu,
To ne dovanosiu,
Gerai pakoczositi.
«
*
•
Buvau atsilankus in Pleinės,
Vyrai turėjo bedas,
Ba bobeles baisei prisitesi,
Isz vietos in vieta neszdinosi.
Kuningas bažnyczioje tankei
barasi,
Spjaudo ir galva kasosi,
Taisės girtuokles bausdamas,
Ir ant gero kelio vesdamas,
Nes kaip rodos nieko ne pa
darys,
Isz velnio aniolo ne perdirbs,
Jau kad szvarios bobeles tai
szvarios,
Ne bite kokios.
Ir in bažnycze žerk oteli neszesi,
Laike nobažanstvos in terlas
žiūrisi;
Nu-gi ar tai ne juokas,
Ar ne puikus tiiksas?
Tikrai gurbą priporycze,
Kad biski daugiaus laiko turecze,
Valuk ant kito karto padėsiu,
lr sau biski pasilsėsiu.
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Knyga druozei aušinta.
Kas nusipirks, ras vis<A'U
Dainų isz visu užkaboriu ka
dainoja Lietuvoj*.
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Nusipirkite o turėsite Daiurli,
Per ciela meta ant visu dienai u.
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Mahanoy City, Pa. S

Jis buvo ant baliaus— pažino jia ten. .. .
Sziidis jo meilia pradėjo liepsnot!
Dangiszku aniolu pramynė jia;
DeŲjos gyvasti gatavas aukaut.—
“Szalin ne dra-a! - Szalin dūsavimai!”
Ejna praszyti in ezoki— jos.
Ali, koks laimingas!— jojo meldimai,
Priymti maloniai— of course/!
Waltz, two step, polka ar quadrille,
Jis su jia. . . . Ant ranku savo neszioja,
Jausliai kugžbedamas: O dear, O dear!
Rodos po dangų su aniolu skrajoja! —
Ji velei glaudžias prie jo krutinės,
Meilingai žiuri jiam in akis,
Jam nieku sziandien linksmybes rojines!
Smagumuose skėsta jo duszia, szirdissl....
«
*
#
Namon po baliui sugrįžęs vėlai,
Nejauczia vargo, neyma jo miegs....
Vakara praleido teip smagiai- • linksmai!
O deszimts doleriu — tai kaipi nieke! ...
Teip deszimts doleriu nuėjo — Donl c>rel
Jis vien svajoja tik apie jia:
Jiam sviete brangesnio nieko-gi nėr,
Jie turi turėti būtinai jia: —
Tėvas turtingas turi saluna ir namus,
Jia turi viena— ji jo norės, —
Jog ne bus teip piktu.... jis geras žmogus,
Ir isz jo gera žentą turės.
Plianas parengtas! - Reikia pradėti. —
Nusprendęs tvirtai, užmigo saldžiai, —
Nubudęs karstoja: Turiu iszteseti!....
Prausiasi, szukuojas, rėdosi gražiai.
Apsitaisęs segas raudona rože,
Kaipo meiles ženklą prie savo krutinės;
Drąsiai ir linksmai uliezia drožia. —
Kiszeniuj skamba piniugs sidabrinis.
Sztai jau czionais, ežia ir jos home,
Czia jo svajonių brangiausia vieta,
Czia iszgirs geidžiama mandagu Welcome,
Cze pasimatys su numileta.
Varpeliu skardžiai skamba: din-din! —■
Judina jo szirdi savo skambu;
Jau girdi skardu balsa: come iu,
Ejna in vidų su tikru džiaugsmu!
*
*
#

Randa jia viena; daugiau nieko nėr;
Mislis jam kugžda: Ah, kaip-gi smagu!....
Ji supdamas! aut rocking chair,
Sveikina jin: 1/oin do you do?
“Kaip-gi po baliui einasi tau?
“Ko gi teip stovi? Please take a seal!
‘ Czia-va prie manes — areziau. sit down, —
"Yes, buvo balius "daisy and sweet....
Jo szirdis kaip knju beldžia krutinę,
Bet protas jam sako: go shw —
Ejt prie piano praszo mergina,
Go and play my dear, pleas go •—
With pleasure - atsako ji jam — if you... .
Užgauna kleviszi S — moll,
Ir risza t nūs Two girls in blue —
Jau gaidos skamba My darling Gall.
"My darling, jis sako, "asz tave miliu,
“Tau vienai priklauso my life!
"Ar nori manes? 1 beg this favor of you,
Te girdžiu nog tavęs— nori buti my wife?
"Doleri uždirbu in laika dienos,
“Pavojaus ne reike besibaiset —
“Del tavęs paszvensiu, del tavęs vienos,
“Viską— tu tvirtai man gali tikėt.
Ji iu ji žiuri!— What do you think? —
Klausia ir stebis.— “Kalbi gal vien,
Szposaudams? Sure thals a funny thing!
“Ma dolerio mažoi for candy kas dien.
“Doleri uždirbi in diena? 1....
Ir szalta ranka paduoda jam;
jVb Sir!.... Tai tiktai juokas! Good byri
A h, jis suprato, jog jau po visam....
Kaipi Perkūnas jam trenke in galva,
Zodžei tos, kuria jis teip numilejo! —
Veidas tolidžio pradėjo mainyt spalva,
Kol nelaimingas neatsikvotejo. .. .
Kuogreicziaus apleido namus numiletos;
Užgeso jo viltis ir szir is atszalo,—
Perkūnus jai siuntė, vengdams net ir vietos,
Kad mate “velnią" vietoje “aniolo.” — Bas Bitu."

Mano brolis Martinas Mondeikis,
ir Antanas Miciunckas paeina isz
Kauno gub , Panevėžio pav. Kibeldžiu sodžiaus Snelgiu para.. 20 m.
kaip amerike, 7 m. gyveno Thomas
VV. Va., isz ten iszvaževo nežinau in
kur jis pats ar kas kitas praszau
duot žine ant adreso;
(91 °1)
J. Mondeikis
Box 48 camp 42
Davis, W. Va.

Box 806

Herrin, Ht

Kazimieras Budnis, Antanu Tam F

lunas OnA Stasiczia, Magdebni Wo
lesczkaite, turiu svarbu reikalą jį!’

>»’

<r'

1^’

Wincentas Boszkus paeina isz
Kauno gub., Telsziu pav. jis pats ar
kas kitas praszau duot žine ant adre
so*
Wl. Norvilla
Box 34
Bush, Ill

c nik1

f "f

Antanas Norkewioziua paeini iu
Kauno gub., Szauliu pav., 5 m. idgal gyveno Portsmouth, N,H. ir An
tanas Zaire paeina isz Wikoo kiimi
pirmiau gyveno Cedar Rapids, loti,
o dabar nežinau kur jis pats ir ku
Mano szvogeris Logena Savicke kitas praszau duot žine ant adreso:
K. Norkewiaz
paeina isz Kauno gub. Szauliu pav.,
9 m. kaip amerike pirmiau gyveno 947 Terry avė.
Kewiflii Ill
New Britian. Conn, o dabar nežinau
kur praszau atsiszaukt ant adreso:
Jno. Paskevioz
20 Oxford st.
New Britian Conn.

i"®
g-:

įgarsėsi a‘>

Naujas Iszradimas.

Mano dede Vincas Adomaitis paei
Sulaiko pnolanczius plaukui, prigiilhU
na isz Suvalku gub., Vilkaviszkio ■laukams augti. Turim* tukstancsiD
aavoniu. ItaBiuncsiame dykai gem ūuoral
pav., apie 23 m. kaip amerike pir dja* apie prietaMi* pnolanciioi plauku Ii
miau gyveno Philadelphijoj o dabar
nežinau kur praszau duot žine ant
LM.BnaU C« Im Tirt l lortfe
Jį
p®
adreso;
G. Girdauckas
| fSŽ
3 9 4th. avė.
Homestead Pa.

M. VARZINSKAS
Lietuvlszkas FotografistM

I

205 E. Centre St. Mahanoy City į pr4'

nsęito
jBflĖliiĖ. jiS

tsin-ai ii s

NEMANYK

a'ipi&įE?
n# picKiiiii -CT?

kad tas mažas kutenimat gerklėje, arba
kad mažas krunksztimas kosėjimas yra
niekai. Szitie apsireiszkimai paroda greit ateisanti
pavoju. Stversis gydytiės rimtai ir nuosekliai su

hutiĮiijai

Mūrija^'
ti I

Severos Balsamu Plaucziams^

imp na
■ ĖčiEiriii

(Severn’s Balsam for Lungs)

Jis gydo, ramina ir gražina sveikata. Preke 25 ir 50^

Wit. b!

ttištijiiĖiu:

Kūdikiai

■ĮtdunpS;
IMja k Mįu

verkia, nerimsta ir negali miegot,
jagu juos duria diegliai, jagu jie
negali vejoti ir t.t.
Tokiuose
atsitikimuose motinos duoda
vaikams

k ik r. pilte

«b^ji iiiiii
tolhp! [Kil.
'l|i!iahijaji|

Severos Maloniuo. ius Laszus

UitMlipn, |

(Severn’s Soothing Drops)

•kiįriia g
fciatsl-kįii

Duodant ju po truputi, pi
direkcijų iszraszytu ant bonkutes
greit pranyksta visoki skausmai.
Gryni, nekenkia, isztikinii.
Preke bonkutes 25^

Opt'-jonpa,

k N ĮB ta l

Vaikai

toi ra nli jilt
'■'tjtliah b rah
ta

teip pat kaip ir suaugusi žoiones
insigyja viduriu užkietejima,
pagedima. Labai szvelnios o bet
pasekmingos gyduoles no panasziu nesveikumu, yra

lifi fiiKiis

tau fra k-;

friffltenjtkiK

'Bittijhiį ji
tatati tm

Severos Laxotonas
(Severn's Laxotok)

Szitos gyduoles yra skanios ir
todėl patartina jas vartoti vai
kam ir silpnoms moterims.
Nedrasko viduriu.
Preke 25^

Apiaugoja Namaz ir Namiaat Rakandas aog Ugnies.
lidluist Uetnvisdu Agentūra.
Kantaras Bankinis ir pardaviste Szipkarata ant rfsoUi Ltel}>

lob ir

tatssĖk

Del Drangysczia—

Ku kokiu non< reikšta
kas-link Bcipkorcaisk
Piningus ir LL
Rašykite pas moM «
aplaižysite
Maakys**-

nikeliuta dūda, kuris
graina gereiiraiszkei
visokias muzikes ir
dainias. Kiekvienas
gali turėt savo name
Kone. na. 2.Geriau«ia
Armonika vokit-zko
iszdirbimo su notom
ir nurodimais.
3.Puikius staiavas ni
kelinis laikrodis su
muzike,
kiekviena
karta grajina 10 min
utiu. l.\ yriszki arba
moteriszki storai paauksoti laikrodėliai. 5.-Sialavi irankai gražioje dežuteje:
6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli
szauksztai, 6 maži, 1 peilissviestui ir szauksztukas cukrui.
Už musu dovana vien norime
k& d po garsintume! i maru fiima terpjusu pažįstamų
Atsiusk minis nnt lankos 5Cc. markėms, o mesjumt-,
Erisiusime 40 t-krinreziu tai ako 4 gntunku už
ir jnsu užrinkta dovana.
ikusius $5.50 užmokėsit gavės tavora Kr m tavoras nepatiks gali ja nejimtL

TA'Y’IT' Ą TfPirkyte už $6 00 vertes musu
a Ax2xX»2jnoUjoB tabako? del cigaretu
ir fczidrinkit sau dovana isz sekaneziu daiktu:
Naujausia importuotas Fonografas sudidelia

ENQLISH-ASIATIC TOBACCO COĮ Daptt 115E.7tkSt;NewYoriuN.lTi

ee

earn -hwj

Mahanoy City, Pa.

Pristatas paikes Staff*
Juostas, Keparas, Kaina*
Špilkas ir L L

t

Mano brolis Vincas Gencerewi------- o—
L
,
czius paeina isz Vilniaus gub. Traku Puikei
Telkei iiir ,pigei nutraukė vinokesFotogrifi)* , |
r jjgjįhl
Padaro
Didelua
Fotografijas
isz
nužiū
k
|
darn
FM<1
a
I
ii
H
Fntop
’
rafllaa
isi
rfližiū
II
4
.
pav., Butrimonių volos., pirmiau gy
Indeda in Špilka
veno Nashua N.H. isz tenai girdėjau indeda in Reitnus.
iszvaževo in Lowell, Mass , o dabar Kompasas ir L L Parduoda visokes Reunu
nežinau kur, turiu svarbu reikalą, jis Lietuvei su vires-minėtais reikalai* netm
pats nr kas kitas praszau duot žine kitur eiti, kaip tik pas savo sens pyvenU'jl
ant adreso:
(^j o)) tr patinstama Varlinėk* kuris padus
riaka kanogtriauM o ir biwit* niganedind
J. Genserewicz
Ejiba;®6'
daro Foto^rapi]1*
l'**t Kires,
Box 284
;
Ledford, Ill

-iNOTAItU'SZAS:-

•arduodn Szipkortes ant
iaoki n drucziauslu ir
geriausia Laivu.
tiuncaiu Piningus In
Visas Dalis Svieto
reicziatiM ir pigiau**,
r iai tie kurie per mus
Šunta apie tai geria žino
lasduoda Doetovierne
ial tu ka nori savo dali
faSnmĖs kaaa paroatL

bar nežinau kur praszau daot tiu|
ant adreso:
:
Fr. Zigmoatai
1

pats ar kas kitas praszan duot Žiu F
ant adreso;
Cb. Grush
Appleton Wii. |
Mano drauge Apolionija Nurialite
paeina isz Kauno gub. metai adgal
Mano pusbrolei Antanas ir Jom
gyveno Philadelphijoj, o dabar neži
nau kus jis pats ar kas kitas praszau Guda paeina isz Kauno gub., Piid
duot žine ant adreso:
(g[ O)) vėžio pav., 4 m adgal gyveno įpid
Jno. Utsinowicz
Chicago turiu svarbu raikala jis pitil
100 Wahoanoh st.
Pittafield Mass. ar kas kitas praszau duot žine m
adreso:
Ant. Gudauzis
Mano brolis Ignas Janaviczius pir
822 S. Clay st.
Taylorville Ill,
miau gyveno Mahanoy City Pa. o
dabar nežinau kur paeina isz Suval
Mano brolis BranislovaB Jorgiltk
kų gub. Kalvarijos pav. turiu svar
bu reikalą praszau atsiszaukt ant tis paeina isz Suvaiką gub, NuJ
adreso:
(cį o;) miesezio pav. jis pats ar kas kitu'
praszau duot žine ant adreso;
Ant. Janavicz.
S. Jurgelaitis
•
Box 288
Toluca, Ill.
1317 Boismene avė. E. St. Louis Ill,

XV. Rynkewiczius
233-235 W. Centre St.,

Mano szvogeris Jurgis Damoj
pirmiau gyveno Primrose. Pa. o J

‘l’soiti hį

Severus gyduoles parduoda aptiekose, jagu neturi tai
gali gauti. Imkite tik Severos. Žiruekite kad ant
pakelio ar bonkos butu pravarde “Severos”. Daktariszka rodą duodame dykai per gromata.

•tat
taūhsa.

O F. Severą Co. ce“S*7

“Muitai
'i1®! utigni

________ L_____ 11

Ff

AKVE”“!

Jį_ -----------

Kultūros. Politikos,
Politikos. Literatūros,
I itemtūms
- Visuomenės, Kultūros,
--------------- -- Populiariškai-Moksliškas LAIKRAŠTIS
1
KAd I I d

Eina du sykiu sąvaitčj: Utarninke ir Petnyčioj.
I
Laikraštis “LAISVE” didelio formato, talpina raštus1 geriausiu
geriausiu rašraš«
tininky ir visuomet pilnas naujausią ir tikriausiy žirny. “LAISVES”
prenumerata Suvienytose Valst. metams 2 dol., pusmečiui 1 dol. Už«
rubežiuose—metams 3 dol., pusmeči u—$1.50.

Ant pažiūrėjimo siunčiam vieną numerį DYKAI!
Užsirašant laikraštj arba turint kokius nors reikalus adresuokite taip:
“I

V L.

.

242 West Broadway. 8

so. boston, MASS.

’“•■iitilnu

į

Imtasi
i
I

"\i!

------------------------------
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Mano szvogeris Jurgį

jirmiiu gyveno Primrcae.Pį

linu Mondeikis, bar nežinau kur presus
kis paeina isz ant adreso:

Er. Ziguoitu

ižio Į»v. Kibei-

in pan.. 20 m, Bn 886

Hj.
—

gyveao Thomas
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įeina in Savai-
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Bnsb, III pirmiau gyveno Odu Rapid;
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.ogeaa Savicke kitas pruzau duot tini
K. Norkiria
b. Szaolin pa v.,
pirmiau gyveno 947 Terry ava.
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) dabar nežinau
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iviei
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Severos Laxotonas
(Seven's Ltiotok)

Szitos gyduoles yra skaūice
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}D 242 West BroaW'II
SO. BOSTON, MA*J|

Vienatine Lietaviazka Banka aa kapitalą $75,000
’ % kuria randasi popriežiura Valatijoa Pennaylvanioe ir
talpinaai loonam name kurioa verte iazneaa apie
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo Ir
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
Bankos P. V. 0BIECUNA8 & CO., parduoda
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariusso už
(tvirtinto per Gub. Val.I’ennsylvanios; padaro Doviemastis ir
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK

S. Norkewicz

Ant Gavėnios Į

k

ttip pat kaip ir suaugusi h®5
insigyja viduriu uikietej®

Nedrasko viduriu.

pypkių ten dvieje rugeja, kad
O kad tankiausia moka pri
No. 6.
“prazidentas nežiūri paretko’’, sidengi, per tai retai kada apNusipirkite sau keletu
(Pajuoka.)
ten vienas reikalauja, kad jam laiko žaiduli. Usz prasižengi
Buteliu
NORKEVIGZIAUS NO. 6.
Pirmininkas tai yra toks “paezelpine” greicziau iszmo- mą paezias musza gi su laz
Geriausia Arielka Visair
žmogus turintis galva, dvi ran ketu, o kitas tam prieszinasi, dom senesnes moteres. Isz to
Mieste. Tik $1 už Buteli
kas ir dvi kojas iki žemiai, ten vienas reikalauja nubaust gali suprast, jog Australijo ira
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. A te i ky te dabai
kuriu galai užsirietę. Pirminin tuos ka ruko be pazvaleinios, mažiau moterių negu viru: ira
priešu laika, duokite save
‘I o. 6
o
kitas
liepia
jam
pirma
pers
orderi o bus jums pristatyt*
apsunkitos darbu, pajėgos grei
ku yra visame sviete, bet dau
kaityti
kostantucija.
Taigi
tai
iszsisemia,
per
ka
gimdima
giausiai ju yra Amerikoj'e.
Czia fabrikai turi pirmininkus ežia pirmininkui galva sukasi, buna labai nuvargintos ir
duonkepiai, suszlavu iszvežejai nes nesumano ne kur žiūrėti, szlektai laikomos] o ant galo,
408 West Mahanoy Ase.
muzikantai, kazirninkai, pesz- ne ko klausytis, nors butu ma jagu nakti kokis kitas sztamas
Naujausi aprasziiuai
tukai. Apgarsinimu lipintojai, lonu viską iszklausyti ir viską uszklumpa ant abazo, tai tan
Dykai.
laikrasziu pardavinėtojai, ban- pamatyti bet ne “sztant”, nes kiausia ijosios pražūva, bajne
Kaip galima apsaugoti oda no
kur
viena
galva,
tai
ne
keli
turi
ginklu
ir
ne
gali
teip
grei
kieriai, net ir lietuviai o turi
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
visokias odines ligas, plauku puolimą
pirmininkus, Visi tie pirminin desetkai irgi tokiu pat gaivu, tai su vaikais pabėgt. Paczias
ir užsiauginima nežuli papuczkus.
kai jaueziasi laimingais, nes o kiek viena arza ūžia. Jeigu ne tiktai perkas, nes ir pagrie
pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
visi juos myli ir guodoja, kaip prie tokiu aplinkybių, yra vie bia no kito sztamo. Tamia mie
Prisiusime visai dykai paraszyta per
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton
tik galima juos mylėti ir guo- nos durys “ekstra”, už kuriu rija jaunikaitis selina su savo
N. Y. Vėliname del norinoziu pasi
galima ka nors gauti tai bepi- prieteleis nakti tikoja ant ko
doti.
naudoti. Teipgi vėliname naudoti
ga, nes tada pirmininkas pa- kios merginos, renkantes szak‘Dr. Brundzas Ointment” No 24351
Pas lietuvius pirmininkams
szokes sunervuotas, iszbega už neles girroja, uszklumpa ant
naujausias iszradimas del užlaikimo
vietos skiriamos draugystėse, 1
plauku gvarantuota gyduole. Preke
duriu ir ant drąsos maktelia ijosos isz nežinių ir gabenasi
yra 20o 50c ir §1 ir užteks ant ilgo
kuopose, susivienyjimuose, net
du
mažiukus
ar
viena
didely,
in
savo
abaza.
Pasigedus
ana
laiko ir didesne verte už doleri ne^u
ir sanjungose. Lietuviai taip
nekuriams apgavejams daktarams m
du didelius ir viena mažių j gauja mergos,, medžioja ant
juos gerbia, kad net nežino arba
'
mokate po keletą desetku doleriu už
neiszgydima. Naudokytes greitai isz
kaip geriaus juos ir pavadinti, ka ir tada sugryžes užbaigia j kaltininko ir storoj esi jin nuszitos progos. Raszykite tuojaus ant
reikalus.
Bet
jeigu
reikia
to'
korot. Tankei isz tos priežastodėl ir vadina juos pirminin- ,
adreso:
kioj
vietoj
būti,
kur
nėra
eks

tes
paieina
musztini.
kais pirmsedžiais ir primseJ. M. Brundza and Co.
Papratimas ne vėlina imtie
106 Sta. W.
Brooklyn, N. Y.
džiais. O kur labai mandagus, tra
' duriu, tai kartais pasitaiko
ir
taip,
kad
pirmininko
kin

paczia
isz
tos
paczios
kuopos
sakysim, inteligentiszkas žmo '
gelis kartais pavadina net ir kos ima drebėti, akys merktis arba sztamo, isz to labai pikti
Namine Mokykla
ima ūžti. .. . Tada su nasi, teip kaip pas mus susinę
pone prezident. Bet atsiranda ausyse
1
Gramatika Angliszkos kalbos be
mokintojo (apdaryta)
§1.00.
dar ir tokie pataikūnai, kurie prantama pirmininkas turi tie szimas su artimiausia gimine.
Puikus ir brangus paveikslas
Vaiko Draugai arba kaip mokintis
pirmininką net supredentu pa- sa
! atsisakyti nuo pirmininka Austrajini mergina turi vai
Milijonieriai Pierpont Morgan na aenei pirko puiku ir skaityti ir aszyti be moki. 15o.
vadina. O lietuviai gyvenanti vimo pridedant, kaipo priežas nista ir pati sau poni: niekas brangu paveiksią po vardu “Gainsborough. Morganas turi Naujai Budūi mokintisraszyti be
mokintojo
lOo.
garsiose ir istoriszkose koloni- ty,
1 pasiteisinimą, kad jis pir už pikta ne palaiko jagu ve senu ir brangiu paveikslu už kuriuos užmokėjo in $15,000,000. Aritmetika
iszmokinimui rokundu
dasi
ne
moraliszkai;
kaip
tikmu
kartu
randasi
tokiame
su
su
paveikslais
(apdaryta)
35o.
jose tokiose kaip Bostonas, pir 1
o pirmininku nerastai iszeina už vyro, arba gauna Gainsborough paveikslas yra puikiauses ir brangiauses.
Pinigus siuskit per Money-Order.
mininka kartais pavadina sirinkime
!
niekad
buvęs
ir
todėl
turi
atšipau
poną,
tada
turi
būtie)
dora
P. Mikolalnis
“mister czerman.” Taigi nie- 1
Box 62.
New York, N. Y.
sakyti.
Bet
tokiame
atsitikime,
ir
neprasižengt.
Mergina
12
ISZ
LIETUVISZKL
kas taip nemoka gerbti pirmi- !
susirinkusiems
yra
leista
nepi
r
metu
yra
jau
isznokusi,
bet
ninkus kaip lietuviai kurie !
KAIMELU.
imt pirmininko atsisakymo ir ne tankei duodasi matit motiIntroligatorne. jam yra nukalė net szeszis vai- 1
jam paaiezkinti kad jam atsisa j na no 13 jr 14 metu, Vienas
APU1BBTCVE KNTGU.
So Wilmington, I’ll.
nikus, kurie pasiūlomi ponui 'kius nuo pirmininkavimo, bu
pirmininkui, kaipo preziden- .tu tai negirdėtas atsitikimas i pakelevingas apsako, jog lau
— Darbai gerai eina net
Geras atšakiom.
l kinei, tarp kuriu jisai perbutui, pirmsedžiui, primsedžiu, musu istorijoje.
viskas braszka, isz kitur pri
| vo, tai per dideli svetingumą
— Asz in Dieva ne intikiu
ponui prezidentui, supredentui
Tada, žinoma pirmininkas
buvusiam darbas ne sunku
turi atsisėsti ir sėdėti, nors ;i.r dovanojo jiam mergina 12 me gaut, kitokiu darbu nėra ap- ne in jokia bažnyeza, o bet ma
ir “mister czermanui."
tu ir stebėjosi, o ir biskuti sune velnes neima, — kalbėjo
Lietuviszki
pirmininkai kasžin kaip nenorėtu.
ricz mainos, uždarbei geri.
piko, kad tasai ne emi givos
vienas progresistas.
imant nuo primedžio ir bai
— Oras szaltas.
— Tai kam da velniu terio
giant misteriu czermanu užima .Moteres ir vaikai AuS dovanos. Isz priežasties štoko — Lietuviu ne didelis bū
Aysidirba senos maldakn ^ges, istorini
maisto Austroliczei užbeginetis su tavim, kad givu tu po natos
ir laikraszczei, kaipo tai:
augszcziausias’vietas draugijo
relis ir visi grąžei užsilaiko,
tralijo.
smart ir teip gausiesi velniui
Linksma Valanda, Dilgeles^
ja naudoja visokius spasabus,
se kuapose susivienyjimuose ir
ko nes jau peczius truko, ku
Dagis.
Draugas,
Tėvynė ir Lt.
in nagus.
kad ne butu per daug vaiku,
Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai
sanjungose, kuriose jiems su
ris kasztuoja apie 900 szimtus
ekspreso kasztus.
Adresas:
Sunkus, labai slinkus ira gi- o ir dasileidineja žudinstos ant
Lithuanian Bindery,
teikta neaprubežiuota laisve,
dol.
venimas australiszku moterių; kūdikiu, po užgimimu.
W. Srrurr
Viburcv Cit v.
kuria jie besinaudodami, gali virai, užimti medžiokle ir ga-Į Ta«ai losas tankiause patinBadai kalt* sudeda ant pecz
Pritalki gerai.
elgtis taip kaip nori. Jie gali, ,
kurio.
Praszau jegamasti, ka tas
su snevidonais, ka pe- ]ja mergaites; motina uazkasa
užėmė savo vietas nieko ne- lejimais
'
ženklina
tasai liberalizmas pa
A. J. Keydoszius
Gilbertville, Mass.— Dar klausi katalikas savo praba
veikti bet gali ir veikti, jeigu reina jiu rubežius medžiot, su- kūdiki gyva in žeme. Ba ka
-AGENTASnori. Gali laikyti saliunus, ku vereze ant moterių sunkiausius gali biedna padarit, jagu turi bai gerai eina, dirba pilna lai szcziaus.
202 Troy St. Dayton, 0.
darbus. Kelaujent motere turi viena ant peeziu, kuri turi ka, isz kitur pribuvusiam dar
riuose parduodama lietuvisz
— Prabaszcuius truktelejas
neszt sunkenibia, apart kūdi neszt o cze kitas atsiranda, jog bas sunku gaut.
kas sznapsas, tautiszki cigarai
peczeis
atsake: — Liberaliz
kio; ginklus, gurbus, tinklus, kitokio spasabo ne mato kaip — zitas miestelis yra ma
ir socialistiszkas byrąs “Slitz”,
mas, tai ira netikiste, ka nori
vienu žodžiu, visa viro turtą, tiktai uszkast. Kada motere žas.
kuri padaryti moka tik Mil
ties katalikine bažnieze užgie
ne karta sukniubdama no sun pagimdo ant grinos žemes pap
- Oras szaltas.
waukee’s socialistai. Gali užsi
doti
“Libe a me”.
kumo; kada sztamas austrolie-,.rastinąi, niekas to ne paiso; vi
Parduoda Laivakortes ant visu geriau
- Lietuviu mažas būrelis,
imti pardavinėjimu armonikų,
siu ir greioziausiu Laivu in visas dalis
ežiu kur susilaiko, ne nuimaIrai
;
apsedia
ugni,
klausia:
ar
isz tarpo tu atsiranda keli tamsvieto. Norintieji kelaut in South
ezvilpyniu ir moliniu dudukiu.
.
1
kūdiki no peeziu, ima savo lazj; vaikas ar mergaite? Jagu da- suolei kurie ne naudoja jokiu
Amerika ar in Australija tai tikietus
Gali pasiskelbti, kad suteiks
da ir gurbą ir eina jeszkot' žino, jog tai mergaite, tai nesi kningu anie laikraszcziu cziogalite pas mane pirkti. In Lietuva
apdirbtas paskaitas draugijas
Laivakorte pas mane yra labai pigios.
maisto. Jago po ilgam usztru- judina no vietos, jagu-gi vai nais yra dvi aludes kurias lai
nariams kurie tik ju reikalaus,
Mano agentūra yra po kaucija 1U
kimui ir jeszkojimui parnesza kas, tai pasikelineja su džiaug ko lenkai.
bet tiems pareikalavus gali ju
tukstanoziu doleriu, Ohijos Steito.
daug peteliszkiniu kirmelai- smingu kliksmu ir bėga pas — Per adventus buvo susi
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte
nesuteikti, jei nori. Gali prisi
in gromata 2o. marke ant atsakymo.
cziu, szamelu, laukiniu pupu, veikint naujei užgimusi. Tas tverus giedoru choras suside
žadėti važinėti su prakalbomis
kur tik kuopa jo pareikalaus arba rižiu, tai pats argu josos daigtas yra vertas uszsistana- dantis isz dvieju tautu lietuviu
W.TRASKAUCKAS
bet kokiai kuopai pareikala ponas žiuri ant ijosos malonei; vijimo; jog t>ejei laukinei, ku- ir lenku, keletą kartu buvo
prieszingam karte musza be su įrie
'
Pirmutinis Lietuviszkas.
teip baisei nukankina kudi sugiedota gana puikei, bet ai
vus, jie gali atsakyti, jei jo ge
similejimo.
Ne
laiminga
mote

GRABOR1US
kius
yra
paveizdingais
vai

risziu kuningas sumanė pakel
ra loeka, kad negali atvažiuoti
nes labai užimtas bizniu, ku re turi žiūrėt isz tolo ant le- kais. Jagu kūdikis pasilieka ti mokesti einantiems in bažLaidoja Klintis Numirusiu.
Pasamd
rio ineigae virszija kelis tuke- baujeneziu viru, ne vale del ant auginimo, tai motina labai nyczia nes sako esą labai gra Spaustuvėje “Saules”
Ryginus ir Vežimo* del P*.-iva?.inejim
tanezius kas nedelia. Gali .sei ijosos drauge seste prie valgio, rūpestingai augina; neszioja žu tai reike brangiau, dabar galima gauti visokiu
Krausto Daigius ii L t
o kada privalgo virai tai meta tam tikram lopszija, pririsz- czionai brangiau, kaip kitur reikalingu knygų
Viską atlieka ka nogeriause ir puikiau**
mams parengti rapartue, priro
Su virsi minėtais reikalais kreipkitės pi>
si
ant likucziu kaip žvėris. Ne tam ant peeziu, ne apleidžia imama 15c. tai czionai 20c.
jin o busite visame užganėdintais.
daneziue, kiek laiszku ir kiek
gana da to; pagal papratima ne ant valandos, per ciela die .Suprato lietuvei ir mete giedo Gyvenimas Jėzaus Kristaus
520 W. Centre St. Mahanoy Cit)
poetalkorcziu yra paraszes per
su paveikslais, popierinpis
pati
ira
locnaste
viro,
teip
na,
o
ir
laikia
sunkiausio
dar

jimą
po
tam
ir
lenkai
pameti
metus, taipgi gali priminti ir
apdarais
•
50o.
a MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI
tai kad per metus bedirb kaip jio smūgi ir kiti daigta ir bo: kartia nelaimes gina kūdi czionai norėjo susitverti drau Apdaryta in juoda audima 75o.
)abar Laikas Mokintis
ka
nori,
gali
su
ijaje
padarit.
ki
kad
ir
paezei
pareitu
praKanczia
Vieszpnties
arba
gyste, nes ne pasisekė Gilbert
damas draugijos labui, penkis
Geriausiu* r.inkvadzius ir žodynus gali
Dievobaimingi
apmisliji
"jimai
utį. ii kurių pats per save lengvu ir t
kartus ėjo vėlai gulti, kas Jagu prasikalsta, gali ija už- žuvt. O kad Australieczei ne ville lietuviams nieko gero nu
ant kiekvienos dienos per
u b u d u gali išsimokinti angliškai kalkė'
muszt
ir
kuna
szunims
suturi
ne
piragu
ne
žvėrių
apsa
neteik tingėti.
veikti.
isztisa
gavėnia
25o.
daug užkenkė jo sveikatai ir
1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLI
sziart, o ir giva sudegint ir nie vintu ka duoda pieną tiktai
'įtaisė J. uankis. tračia pataisyta laida, ps
Stacijos arba Kalvarija 10c.
bizniui.
1, kaina ....................................................... Ž5
Verksmai • 10o.
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALRO1
Jeigu pirmininkas kuomi kam ne vale gint ne usztara- prastus ir kietus valgius per g Catlin, I’ll.— Darbai ge Graudus
-.gal Ollendort a. Harvey, Mr* .veli ir k
Kantlczkos .... 50evot.
Atsitaiko
tankei,
jog
vi

rai
eina,
isz
kitur
pribuvusiam
s. sutaisė J. Lauki*, pusi. 30/ kaina SI..
tai
iju
vaikai
turi
žinst
kruti
prasikalstu priesz narius drau
Ta pati drūtai audimu apdaryta .... Šl.S
Maldeles Arcibrostvos Szv.
L KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuviško!.
Veido Vies p. J. K rista u s 10c.
gijas, jam nėra jokios bandos, rai parduoda savo paczias, su■ motinos net igi ketvirtam me darbas ne sunku gaut.
angliškojo kalboto. Sutaisė J. Laukis. Šiknygoje yra daugybė laiškų visokiuose re
maino,
arba
dovanoja,
europie—
Lietuviu
yra
tik
tris
fatui
o
ir
penktam.
Abudu
teIstorija Szventn, Seno ir
duose ir atsitikimu*:* abejose kalbose. Pin
nei nėra tokio kuris ji galėtu
’3, kaina ................................................... 75.
ežiam pakelevingiem ka irai vai apsieitineja su mažais la milijos, ir penki pavienei.
Naujo Instatymo
su 50
Ta
pati drūtai audiniu apdaryta . . . $1.0
nubausti kadangi nėra tokio,
paveikslais
•
35o.
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviška
bai lagadnei, niekad jiu neinu
— Oras szaltas.
•gliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų. Fclj
kuris ant pirmininko valia tu ženklu didelo svetingumo,, sza, glamonėjasi duoda vigada
Lietuviszkai ir
•ie 18,000 žodžių, paranku* nešiotis kisjiam motere nubosta, sumaino
— Patiko baisi nelaime Evangelija
•uje. Pusi. 151, grąžuose audimo apdaru
Lenkis'zkai, ant viso meto,
rėtu. O jeigu koks drąsuolis,
visamia o ir už prasižengimą
-. kaina ....................................................... 65<
Tas pats skuros apdaruose ..............
95.
apda.
in
juoda
audima
73c.
su kitu. Norintis paezuotis, ne baudžia nes niekados ne Fairmont kasyklose Joną Ra
po pseudonimu pasislepes, per
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir an'
'kai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. I.alis, d
perkasi sau mergina no ijosos buezuoja, ba bueziavimas del džiūną, kada Jonas norėjo Gyvenimas Visu Szventn
s I turi pusi. 439, dalis ii turi pusi. 83
laikraszty ir iszplustu, tankiai
visos 6 dalis vienoje knygoje
■kių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryti
tėvo, duodamas už*; ijaje tam jiu ne yra žinomas, vietoja bu- greitu laiku atidarytįbertainiu
liną ........................................................... $6.0
puikiai apdaryta • • §3.50.
daleidžia lietuviszkas manda
Užsisakant virš minėtas knygas, kartu re
cznot
pūsteli
jiam
in
kakta.
tikra skaitli kirmiu, smigiu,
parako kirto su pikiu isz ko Trumpas Katekizmas pagal
e ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntirr.
gumas, tai toks žmogelis, pel
s
apmokėsiu.
Adresas:
iszguldima Kun. Pilauckio,
Kas ezalis tai paprotis!
skuru ir t. t. Isz tosos priežaspasidarė eksplozija ir Jonas
nytu isz to tiek kiek ir kad
M. J. DAMIJONAITIS
su
nekurtais
naudingais
tes, turtingi senei iszpirkineja
likos baisei apdegintas, dabar
M2-B14 33rdSt. CHICAGO. ILI
pridėjimais
- •
•
10e.
apie bala vaikszcziodamas
■u
visas
moteres
ir
turi
iju
po
pen
guli
ligonbutije
didese
kau

Aukso-Altorius
arba
Didis
f
szvilpautu.
SJ
Szaltinis 1,000 puslapiu §1.00
kėse.
Bet pasitaiko kartais pirmi kias ir daugiau, ba motere pas
Senas ir Nau jas Aukso Altorius
juosus
nevalninke,
dirbante
v
ninkams ir nesmagumai. To
visos reikalingos Maldos, 864
-PO VARDUdel viro, per-ka, juom kas tu
Auburn, Mich— Darbai
puslapiu
•
•
00
kie nesmagumai vadinasi sei ri daugiau moterių tuom leng
I
PRIEJGIAUSES
gerai eina, dirba kožna diena, Balsas Balandėlis arba Mažas
mais, suvažiavimais, konferen viau givena.
<1
Szaltinis, 711 puslapiu 75o.
MOKSLAS
uždarbei neszlekti, kitokiu
cijomis, sueigomis, susirinki
Garbe Dievui ant Augsztybes
Jaunikaiczei biedni, ne gale
darbu nėra apriez anglių ka
ANGLISZKO
640 puslapiu
•
75o.
mais ir mitingais, in kuriuos1 darni sau pirkt motere, turi gi
syklos.
Aukso Altorius apdaryta In
LIEŽUVIO BE
susirenka daug žmonių, tarpe• vent jaunikiu, arba džiaugtis
Francuziszka skūra, apvalaia
— Oras gražus, tik labai
PAGIALBOS KITO.
kuriu ir pirmininkas atsilanky' su senam ižbrokuotom, apie
kampais, auksuoti kraštai su
dideli
szalczei
vieszpatauja.
kabo
•
•
$L50.
Lietuviszka Agentūra
ti turi laime. Czia tai pirminin1 kuriais nesirūpina. Tasai stoYra tai praktiozniause Knyga ų
—
Lietuviu
mažas
būrelis,
Mažas Naujas Aukso Altorius,
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
kokios
lig
sziol
Lietuvei
turėjo.
J
kams karszcziausia pirtis, nes• kas moterių, kuriu Australijo
Celeloido
apdarais, puiki
apie 4 familijos ir apie 6 pa
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
reikia viską iszklausyti, kai ira daug mažiau negu viru,
knygele
•
$1.00.
piningus už žemiause preke ir greitai
ausys girdi, ir apžiūrėti, kai usz tai prasižengimas moteres pribuvias Grinorius isz Lietuvos m vienei merginu visai nėra, ja Aniuolaa Sargas, minksztai
ne vienos dienos nelaikau pas save
gali in trumpa lai kA pats per
gu pribūtu pora tai gautu po
apdaryta in skūra
apvalais
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
akys mato; o blogiausia pirmi• pas virus ira tokiu jau prasi- save iszmokti Angeliškai sziek |
kampais auksuoti krasztai,
gražu ir bagota vaikyna.
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
ninkui tada, kada susirinkę1 žengimu kaip ir vagista kokio tiek kalbėt,
visos
reikalingos
Maldos
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
geriausia už visas kitas 75c.
pradeda parlamentariszkai elg; norint daigto. Nutvert viras
— Londone, in teatrine sa Aniuolas Sargas, apdaryta in
atsilankitie arba
atsiszauktie per
Toji Knyga druezei apdarita 3
laiszka su minėtais reikalais.
tie: Czia dvieje atsisėdę plūsto' prie katro moteres, turi stot! in Franouzini raudona audima 3 le “Crystal Palace'’ gali intilpt
tamsai rusva audima
50c
Su godone
si užtai, kad ju dvieju paczios1 ant pleciaus su daneziu be; ir kaaztnoje tiktai į, Kantus I 100,000 ipatu ant kart.
A. I II ETm
3
sueipeeze, ten trise szaukis kad ginklo o viras nuskriaustos mo nusiuntimo mes apmokame,
— Szalcziausips miestas cieViktoras Lapinskas
užbaigt greitmitinga, ten vie teres su smigia in jin laiko o SAULE Mahanoy City 1 lam sviete ira /akutsk, Sibe- Mahanoy City, Penna.
601 W. Mahanoy Avė.

PIRM1NIKAS.

NAUJA KNYGA

kas rėkia kad leistu parūkyt■ jis turi «u daugeliu saugotis.

5

rijoi,

Mahanoy City, Pa.

Cor. 12-11i. A (trun St., S.S.ritHhurg,P

AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO

GYDYTOJAS

Dr. Ignotas Stankus M.D.‘
pabaigę* daktarišką mokslą universitete valstijos Indiana,
ir baigęs kvotimus aukščiausioje ir jau paskutinėje dakiamokykloj New York Post-Graduate MEDICAL
SCHOOL & HOSPITAL, kurioje speciališkal ilsllavlna gy
dyme visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų: pa
baigęs tą mokslą įgaun vardą aukšlo. didžio daktaro. Dr,
IQ. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi
anapolis. Ind . kur turėjo didelę praktiką gydyme Įvairių
ligų atlikdama* savo užduot kuo geriausei ir užganėdinan
čiai žmonijai dabar-gl pasišventęs labui tavo brolių tautie
čių. ir kad apsaugot Juo* nuo išnaudojimo per nesąžintškua
daktarus. įrengė savo locną naminį ligonbutįir:

KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubėt kreipkis pas manę ypatiškal arba
laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok,
nes aš turėdamas didesnę praktiką Ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir suteik
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių peraitlkrp. kad
esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai
avetimtaučiai.
.

^r- APSIIMU

PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS 1EL

Nuo reumatizmo, skaudėjimo Ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų: nuo viso
kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbimo vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, višokiu spuogų, dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies,
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. numiejojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų. Ir visokių kitokių nu^.
silpnėjimų sveikatos. Teip gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų rr neregulanškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:

Turiu Speclališką Diplomą dėl darymo Operacijų. x
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai negal pagydyti kaipo
tai: augimo vėžio skilvlje ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje, inkstuose, kepenyse ir Žarnose, viską tą su pagelba operacijos galima praša
linti kuo geriausei ir už menką mokestį.
Darau teip gi operacijas ant kaulų,
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vyrų teip Ir moterų Ištiesinu pritrauktas
kojas ir rankas. Išgydau su naujausio budo operacija rep’urt. už menką preką.
Penai kreipkitės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypatiš
kal, tai parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij, o aš suprasiu
vi»ką ir Ištyręs duosiu rodą o Jeigu reik*, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvenate Amerikoi, Anglijo!. Kanadoj ar k'iose šalise.
-4
Atsilankantiems ypariškal ir dėl operacijų, turiu savojoeną naminį pulkų
LTGOKBUTĮ. Biednus gydau DOVANAI.'_______
,

Dr. Ignotas Stankus M. D.
Vai. Ofiso: no 9 ik 12. no 2 ik 4. ir no fl ik 8 vakare Nedeliomi no l ik 5 vakare-

Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, nnt veido ir kaklo ir vigo kūno taipogi nuo kitu odo* ir kraujo ligų,
niera gervinu, daktaro, kaip Du. I. STANKŲ*.
Daug daktarų atlankiau, bet net vienai negalėjo iigydytt Taip kalba Joi švilpa. 1011 Carlton Street Philadelphia Pa.
>•
Siuomi viešai išreiškiu sa»o širdincij padčkij Du Stankui ui išgydymų nervų liga tr sugrąžinimą
vyriškumu, kuriu kiti dakiara. at.isakė išgydytu Ir visimi >u slaptomis ligomis pataria kreiptis pa*
Du lG. STANKŲ, o nepasigailime savo žygio A. Zmudren, Salem, Mass. &7 Pingree Street.
O John Akuotaitis Montreal Que Cana la. rašo: Meilutis gydytojau:-S-šta diena kaip gavau nuo
’Tamstos liekarstas ir vartoju sulvg užrašo, jau ncgnbu atsioekavou Tamstai iš dbaugsrooda tik pu
sę Ii karstu sunaudojau bet jau visas susriprijau ir baigiu gyti Davgiap nciuru ką rašyti Ties jaunereikalauiu daktariškos pagelbos Ta jkin Ilga koti taip daug prikankino mane .r kūną kiti daktarai!
Inikf ui neišgydoma, dabariaa baigia gyti. Ačių Tamstoms už pinų ir greitą išgydymą.
AŠ JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dykavo u Dr STANKUI už išgydymą manęs nuo sutinimo veido^
skausmo krutinėję, po širdžia ir nugaros; nuo didžio skausmo ir sutinimo vidurių ir gel mo kaulų. Kiti
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs j mano nauma
iškarto manę išgydė ir padare sveiku. 253 N. 15 Sirett Philadelpaia, Pa.
JAMES PAKO. 923 So. 6th Street Philadelphia. Pa. sako taip: ,,Manęs niekas negalėjo išgydyti nuo'
užsisenejusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo gyduiemis kurtas
po mano akiu savo aptiekoje suUise. manę j trumpą laiką išgydė. Ačiū jam. Patariu visiems kreiptis,
prie dakv'sro Ignoto Stonkaus; kurie jau pometet nodieją išsigydyti.
'

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

A’ew.ForA;, A. F
Kas reikalauna teisingo

Kampas Beade Ullcze
Telefonas; Worth 2822.

patarnavimo ir nori idant

Jo

reikalai liktu greit,

atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei.
(rediszka kasė.

Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir iu
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujeneziu in Kraju pastarajame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentalisskas Poperas su
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteislngiausiai.
— : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.

Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei, teisingiausei, ir
pigiamei galite atlikti.

NAUJAS GYVENIMAS!
TIKRI NAUJI METAI

Tik tada pastoja žmogui, kada užstoja naujas gyvenimas, kaip
palluosuoja nuo visokių varginimų Ir numeta nuo savgs ligas,
yvairių skaudėjimų npfitį.
Philadelphlos M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su
tikrais naujais metais, sutelkiant nauję gyvenimu ir
džiaugsmu, išgydant sergnnčius-nesvelkus, sugražinant
gėrę sveikatętę. tę brangiausiu žmogaus turtę. Ii dau
gelio Štai patys žmonės kalba:
GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau
gavimo Jųsų Nekarštų buvo teip bloga,, kad dirbt nega
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsišaukiau ir kaip
apturėjęs Jųsų Myllstos liekarstas, kurias suteikėt, su
vartojau, tai trumpam laiko Išgijau ir visi skaudėjimai
be! romatizmas išnyko. Dabar sveikas, linksmas ir tukstantĮ kartų dėkavoju. Savo draugams
reikalaujantiems gero Daktaro pagalbos, visada rodysiu kreiptis prie Jus.
Su guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.

H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St., Philadelphia, Pa. Labai sirgęs sunkia vyriška
liga. Nuodugniai išgydytas, širdingai dėkavoja Klinikų! už gerą sveikatą ir naują gyvenimą—
tikrus naujus metus.

Nemažiau yra dėkinga Mrs. MARE OČIPĖNE, IŠ Conemaught, Pa. kuri sirgusi 9 motu* skau
dėjimu galvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi »u nauja gera
sveikata ir dėkavoja Philadelphlos M. Klinikų!, kurio tikros liekarstos Ir tobulas daktaras išgydė

KAIP DAUGELĮ, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
jei tik nori be peilio Ir operacijos. PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujų
liekarstų, Išradimų Ir pagerinimų, teip kad kitur goresnių llckarstų negalima gauti. Čio
nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriškų ilgų.
JEIGU negali pributasabiškai, tai parašyk lietuviškai kas kenkia, o gausi rodą, pamokini
mus. reikalingas liekarstas ir ant vietos išslgydysi. Apturėsit tikrą sveikatai pagolbą nuo visokių
ilgų, kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola; kaip šviežių, teip užsisenėjusių, kaip ir nuo tų, ką kiti daktarai nesumano Išgydyti. Kreipkis drąsiai, neklaldžlojant,
šluom adresu rašyt:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.
VALANDOS kasdien nuo 10 iki 4 po plet Nedalioms nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnikais ir Pėtnyčlomls.

Philad. Med. Klinikai tikrai salima tikėt Padėkavonės litlrto*. telslntrosI

UNION RATIONAL RANK
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000,

SURPLUS IK PBOF1T8 $300,000.

Sot. Valit Rudu tari man Banka radata pininga.
Mokame antra pr»eenta ant sudėtu piningu.
Procentą prideda ai prie tavo pininga pirma
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszi pared i nt knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reiksią su
musu Banka, nepaisant ar mažos ar dydelia.

Harrison Bali, Preridentai.
F. J. Noonan, Vict-Prarid—iaa,
W.lLKoUer Kaiijerina.

...SabatMUS...
• ryta ly( 12

B. RAGAŽINSKAS
Siutą ar Overkoti
Geriause pirkti pas

MallaiH'V l'lane. Pa.

RYNK1EVICZIA
Sziomis dienomis muso tautietis
B Ragažinskas pargabeno visokiu
garimu, Amerikoniszku ir Importitu
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu.
Arako, Kimelio. Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio
Duokyte dabar orderi o bus jumif
pristatyta in namus.

f1 RYNAI vilnonio ir kitokio materijolo
geriausio dirbimo, pasiūti pagal
naujausios mados. Visokiu koloriu ir ||||
prekių, yra isz ko pasirinkti.

S

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

. 1 ūkiam |h

Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu
ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepuru, pirsztinu, marszkinu ir 1.1, ir 1.1.

Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

g

RYNKIEVICZ
233-235 W. Centre St.

Mahanoy City

Pas mane galima gauti naujausios
mados laikrodėliu, žiedu, armonikų,
fkripku, ir visokiu
muzikaliszku
instrumentu. Geru britvu, drukuojamu maszinukiu, albumu fotografi
joms historiszku ir malda kningu,
popieru laiszkams raszyti su pasiskai
tymais ir dainomis, su drukuotais
aplinkui konvertais, tuzinas 25c., 5
tuzinai $1 Perkupcziams 1‘ 00 už $6
magiszkos kazyros su kaziromis gal
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit
mano naujo didelio kataliogo, prisiu
skite 2c. marke ir aplaikysite jin rasi
te daugybe naudingu daiktu.
Naujai iszejo isz spaudos labai rei
kalinga katalikams kninga (Szaltinis(
su puikiais apdarais kasztuoja $2.
Kreipkitės ant sziuo adresa:

MERCHANTS

Bush I’ll.— Darbai gersi
eina.
j — Lietuviu didelis būreliisz tu visokiu atsiranda. Del
ne kuriu p. Taradaika laba'
reikalingas.

mini

t

|
g
Į
'
į
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I
'
|

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAI.

Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaisti,

EZEIN

Amerike j
WANT GUI

IV.
520-522 IF.
istawwe**

Visiszkas Turtas
Visiszki Depositai

W GI
Jurgis
Gyme ffesti
te, Virginioi,

MAHANOY CITY, PA.

mete 1732.
Boro pinant
Soriemtojū St

$739,566.97.
$537,569.34.

lira 30,1789 liį

1797.

Turtai yra 137į Procento Depositu.
Tas yra protekcija ir susiligina su sargiausais
Bankais szitam Steite.

Appletoil, WiS.— Darbai

— Lietuviu familiju visai
laivo kukorius ir greit rziunamas anuotas.
nėra, jagu isz kitur pribūtu
pora familiju turėtu gera gy
NE LAUKITE.
Gera paveizdadel tėvu,
venima, o merginu jagu pri
geidžentieje gero savo
būtu gautu po gražu vaikyna.

Kapitalas j
Pervirszinis >$201,925.
Profitai
j

37į procento dep situ.
Tas parodo kaip szitas Bankas auga.

losze “Shen. Lietuviu Teatr.
kuopa”
2d. Vasario 1912 m.
D. M.GRAHAM, Prezidentas.
ANT BOCZKAUCKU SALES
C.L. ADAMS, Vice-Prezidentas.
Kairio svetainėje Mah. City.
D. F GUINAN, Sekretorius.
Iszgiria ta loszima ir geidžia
J. J. MEYERS, Kasijeriiu.
...DIRDKT0RIAI...
paaiezkinimo; kodėl ten buvęs
vaikams
linky te Mnliaiiojiiiis žmo
II. GAVULA.
W. RYNKIEWICZ
A. DAN1SZEWICZ.
Mahanojietis irzpeikia to vei
W. J. MILES.
L. ECKERT.
gaus rodą, kolei dar
J. HOKNSBY.
j Catlin. 1’11.- j 5 d. Va— Praszau susimilet ant m#
kalo loszima. Asz ten buvęs!
ne per vėl u.
isario atsiskyrė su szuom svietu nias, pone, ba jau kone mirszMahanojietis, gal ir iszsitariau)
Inžanga Visiems tik 5c. biski per daug bet kadangi)'Jonas Radžiūnas, a. a. velio tu isz bado- kalbėjo kokis tai John Thnnins neg 520 E. Centre
i nis buvo 28 m. amžiaus, ue vargszas in praejnanti poną,
man teko matyti ir girdėti Liei
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Galite ateiti bile kada nog
ženotas, reike primyt ir tai kuris ėjo greitai uliczia žiemi-’’ St. Mahanoy City, Pa. sako: “Asz
tuvius
losžiant
daug
geriau
to

ir
dabar
garbinu
Doan
’
s
Kidney
PiPirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke
7-tos. lyg 9:30 ad. vakare o
kad nabasznykas buvo Goraus ni vakara namon.—• Praszau I
gulkas nog kepeniu. Per metus ken
dėl man ir atrodė sulosztu blo
matysite visa perstatima.
idant greit parduoti.
gyvenimo, likosi palaidotas su mažos almužnos, geras pone;' tėjau dideli skausmu pecziuose. Kaip
gai. Gal ir patiko kam bet ne
Mes parduodame dauginus Kailiniu Kotu negu kiti
bažnytinėm apeigom ant lietu- Dievas sugražins tau szimtaro kada praeidavo paskiri sugrįždavo
manau. — Gilėjo patikti tik1'
sztorai visam paviete.
viszku kapiniu, paliko didele- pai!
didesni skausmai. Per keturis mene
tam katras niekad ne mate Į
sius ka tik galėjau dirbti, kada pasi
me nubudime broli amerike,
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.
Nusistebėjo ponas tokia kai
Lietuvius losziant panasziusĮ
lankiau vos galėjau • vėl atsikelti
antra broli Scotlande, seseri ir ba, ir ponas tarė;
Dagirdan apie Doans Kidney Pigai
■ City, Shenandoah
— Bukmaute sudegė pub- veikalus, arba gal pirma karta] senus tėvelius lietuvoje, na— Iszrodai mano mielas te’ap kas ir pamielinau iszbandyti. prade
Jit. Carmel, Landsford.
likine mokslaine. I'gnis pada mato losziant. Anglu laikrasz-' basznykas paėjo isz Suvalkų kaip rodos ne visados butum I jau jias vartoti, skausmas peczuos?
tis
‘
Mahanoy
American
’
ant*
re bltdes ant 3,000 doleriu.
guli, Szuncku para , Lai buna tokiam padėjime. Ji----ago ---nori’' urnai prasiszalino ir kiti nesmagumui
kiek asz manau negali daug
Polithania State Bank
lengva jam szioi svetima žf- man iszpažint kokia buvo di teip- gi dingo. Asz visados esmių
— L tarnyke likos palaido
ka sprensti apie Lietuviu lo-l
Cor. 22d. & Carson Sts.
pasirengęs duoti garbe Doan's Kid
' mele.
tas Jonas Vasilus 35 metu am
džiausia klaida savo gyvenime
szitnus, nes jie ne supranta)
S. S. Pittsburgh, Pa.
ney Pignlkoms.’’
žiaus. Dz priežasties maiszatai tau duodu piningu ant
Vieniutele lietuviszka Bnnka, uždėta pei
kalbos ir jos vertes tiktai ga
Ant pardavimo visuose aptiekose
Allaquippa,
Pa.
—
Darnnezius
lietuvius ir randasi po priežiūra
czio parapijoi likos palaidotu
po 50c. baksukas. Agentai amerike
S aldžios. Priimam pinigus suezedinimui
lėjo stebėtis isz Lietuviu seno- bai gerai eina net viskas brass maisto ir nakvynes.
yra
Foster-Milburn
Co.
isz
Buffalo,
be bažnytiniu apeigų.
pradedant
nuo $1.CO ir už sudėtus pas mm
— Rodos ne galėsiu tave už
ves kariszku rubu. Jeigu kas ka.
pinigus mokam 1-ta procento, prakaitam
N. Y. Neužmirszkite vardo ' ‘Doans”
.
.
.
!
ganadyt,
—
atsake
vargszas.
kas 3 menesiai. Siunczinm pinigus in visar
—- Szi vakara ne bus roda norėtu daugiau iszgirsti apie j — Lietuviu tris famibja ir
ir neimkyte kito <iu.
...................
•
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam
— Atsimyk tik, sztai turi
laivakortes ant vi.-u linijų ir geležkeliu
mi paveikslai ant Boczkaucku loszima to veikalo, tegu krei- (keletas desetku pavieniu, o
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
lazdirbam
sales, bet ryto vakare rodisim piasi pas Mahanojieczius ten 1 mergynu ners, jagu isz kur doleri, kuris gal pagialbes
visokios ruszies Kejentalnus Dokumentus ii
vedam provas senam krajui. Rejcntelnn
prie
atsiminimo.
N°s
duodu
labai puikus paveikslus ir ž:- buvusius. Man-gi teko girdėt pribūtu pora tai gautu po grakancelarijayra rėdoma per valdiška notaro
tau tik tokias iszligas idant
J. (i. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius u
nome kad visiems patiks.
žmones kalbant: jaigu Lietu-:žu ir dora vaikyna.
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest m imu
man kalbėtum teisybe.
jusli bankinius reikalus o i»eraitikriBit, kad
viai
visados
taip
losz
tai
visai
- Ne leiskyte už daug van
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
Vargszas
suspaudė
doleri
ii bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigui
denio be reikalo, nes mažai neapsimoka lankitis ant panasiunezant paczedumui in Banka, arba siusi
Nepaprastas szliubas.
rankoja o po trumpam laikui
-žiu
vakaru.
in
Lietuva, galima siųst Paėsto Money
pruduosia randasi.
atsiliepe:
Orderiu, Registruotam Laiscke, ar pe>
Ten buvęs Mahanojetis.
Viena
jauna
pora
Philadelp
Ex
preso
Money Orderi.
— Seredos ryta likos surisz
— Kaip man rodos tai di(Ant to tegul ginezai apie szi hioi, Pa. bu vo jau nog kokio
tas mazgu moteristes p. Petras
veikalą užsibaigė.- Redaktoris) tai laiko susižadeja.— Vienai džiausią klaida padariau jog
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Broadway,
Ntw York, N.Y.
czuotis.
czinte. JSvodba atsibuvo pas
j prie tinginiavimo, nesirupinda
Mylėtojai!
I žprnszoiu visas Moteris kurios geidže
— Del ko?
tėvus nuotakos. Pranszkevij mas api nieką ir buvau tosios pasilikt ‘‘Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes
Diena 19 Vasario 1912 (19
— Apmislinau kitaip.
czius yra artistu skutimo barz
nuomones, jog visados teip ir inoteriszkunio, kaip tai kitad-s buvo jau NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS
Feb.) Mahanoy City, Pa Bacz— Na, tai gerai. Nieką ne bus. Tėvai rūpinosi man duoti nėtoje, pribūtu pas mane ir pamautu ka
dų ir kerpimo plauku.
kaueko svetainėje 507 W. Ma- gali prie meiles prispirt. Nes
padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo
Sziame laike nphiikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu
gera mokslą o po užbaigymui ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. L’žpraszome visus atsilankyti
— Isz Mahanojaus eme da hanoy Avė. aulosz gana gražu duoriu'tau'tokia‘rodą,
Kada gimnazijos iszsiunte mane in - silpna ■*ir ligūsta, IIVOI.K*
ir
pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruoee vargei
I
..-v|
nesisarmalyk
nes
pribuk
lybas puikiam pokili Szenado- veikaleli “Tris Mylimos'. Pa ,
Ibi jokios abejones.
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu
žmonis daž nos jog tu mane universitetą.
Tenais
laikas
ri sertdos vakara apie 15 po baigus loszimtii vietinis Bažnjr aĮmetej
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku
, tai ne galėsiu iszeit man bego ant nieko. Jagu bu- jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikiRyt**
.lekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga
ros muso lietuviszku ukesu su tinis “Birutes” choras vedamas
už kito vyre
Tu galėsi vis tau vargingu ir priverstas prie geresne PR1ŽURA ir gydimo ne kaip gau
del apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
savo pacziulems ir milemoms p. Sodeikos padainuos keletą'
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
apsipacziuct. Duosim ant už- darbo, butau geriau iszkirttas. tumėte nanrie no savo (laktam.
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu
— Parsiduoda puikus vai Lietuviszku dainelių. Po dai-' saku, o kaila tavęs knningas Turėdamas nuolatos daugiau
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
ko kerieziukas ant pavidalo nu bus szokiai, grajis orkestrą' paklaus: “Ar nori paymt sau piningu ne kaip reikalavau
Ateikite o patis peraitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.
Mrs.
.1.
P.
Phillips
pati
miestiško
automobilaus. Jaigu kas nori Lietuviszkus ir svetimtautisz- už paeze Ona Szmelc?— tai tu mislinau jog gyvastis mano inžinieriaus Scrantone sako:
Pae mus dirba Lietuvaites.
pirkti tegul ateiszaukia pas kus szokius. Visoki užkandžiai atsakysi:
Dr. Alex. O Malley
122
W. Center Str.
vis
bus
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ir
kėlės
pil

Wilkes-Barre, Pa.
Į| “Teip.” o kada manias pa
Daktara Dunn’a Kampas Cen ir gėrimai bus aut vietos.
Mahsnov City. Pa
nas
rožių.
Milejau
vyną
ir
ge

Su Dz:a’’g-mu danesziu jumis kad visisz
Meldžiame visus lietuvius k)al](i:. “Ar man psymt šau
kai mane iszgydote nog sunkios ruptures ir
ter ir Catawissa St.
(ę| o;)
rus
draugus.
In
kelis
metus
po
vėlinu kiliems ligonia-es kreiptis pas
atsilankyti, pažiūrėti to gra-',lž ,vyra Leona Buczku ? asz
iaigunori Imti isz.gydili be peilo arba
— Gedimino draugyste nu
tam numirė mano tėvai, o gala jumis
pavnjtngu operacijų. Su Gucdone
žaus
veikalėlio
kaip
yra
keb-*
a
^
s
■
tarė per 3 menesius priiminėti
{atsakysiu: “Ne.”
M ra. J. P. Phillips
tai jan ponas gali pats dasinaujus sąnarius tiktai usz 50^ lu ir juokingas padėjimas tu I Leonas sutiko ant to, ba ne
prast. Aplaikes po ju emeit 1122 Sweet land Ave.. Scranton, Pa.
t
instojimo mokesties. Bus pri rint tris mylimas, teipgi
pa ga]ej0 kitaip iszsikalbet. — Pa
imti nog 21 m. lig 40 m. am klausyti Lietuviszku dainelių,*’ ženklintoje dienoje abudu sto turtą viską praleidau in trum
pa laika o dabar jau už vėlai
žiaus. Norintieji prisiraszyti bei paszokti Lietuviszkus szo-l
158 So. Washington St.,
tegul ateina ant mėnesiniu su kius. Labai bus malonu ir emai jo priesz altorių. Kuningas idant atprasezian nog savo pa
Wilkes-Barre, Pa.
^paklausė jaunikio svarbius žo pratimu.
sirinkimu kurie at-ibuna Utar
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama
gu
Lietuviams
praleisti
szi
va-'
—
Tykiu
tau
ir
sugrįžus
ninkais po 20—tai kožno mene
džius, ant kuriu atsake “teip,”
ir siLsiiaszoma.
I po tam užklausė nuotakos o namon apsakysiu savo vaikam
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz- kareli.
Prasidės 7:30 vakare.
tavo gyvenimą. Isztikruju gai
kos Mokslaines. Nauji prisiParsiduoda Farma
toji ir atsake “teip.”
Inžanga 25^ 35j8 ir 50jL — Ka?— suriko isz baimes la man tavęs nes pasitaisyt
rasze ka neturi Amerikonisz
Didžiausias pardavimas ka da buvo,
Turi 132 margu žemes, susi
’U . 1- *
» 1 . av. a Vk.va
ku j opiem, draugyste to
niekad ne pervelai. Ateiki ry deda isz 18 margu puik’o-J
Tikietus
galima
bus rvnllFl
gauti' jauūikiis.
,
atsibus Herskerio name, kur pirmiaus
kiems parūpins popierae in isz> anksto
n n I?
«-in ei
to in mano kancelarije o rasis
pas i'Kirnfac
“Birutes”’ LOsą
girios o reszta dirbama žeme.
— U-gi ketinai atsakyt tau kokis užsiėmimas.
trumpa laika. Szita draugyste
laike sztora Joe Robins ant E. Centre
narius.
užtektinai
geras
“ne!”
teipgi moka posmertine o ir
Kalbėdama tai inbrauke Vandens
Kvieczia Komitetas.
paszialpa ligoje. Todėl norin
— Žinau tai gerai— atsake nelaimingui in delną piningus tvartas ir sodas. Visa žeme ap
Uliczios.
Kada szitas pardavimas
tieji prisiraszyti prie szitos pui
tvoroms. Du arklei,
jauna paeziule, nes apmislinau i ir adresa; eidamas namon. tverta
prasidės apgarsinsime vėlaus.
kios draugystes privalo nepra
kitaip.
Parsiduoda Salimai.
I Ant rytojaus nepažiustamas karves ir visos prietaisos koki
leis! szitos progos. Nelaukyte
Ka buvo daryt, buvo jau su atėjo pas poną, o in trumpa tik yra reikalingi prie gaspaTuriu ant pardavimo 4 sapaskutines dienos— prisiraszy
Laukite tos Dienos!
parsiduos
lunus
ir
“
Wholesale
Bizni
”
(
riszti
mazgn moteristes ir ture- laika stojosi geru ir pagodotu dorystes. Farma
kite kogreieziause.
(t. f.)
žmogum
ir
paveizda
visiems
tik
už
28
szimtus
doleriu
o
Į
Preke salunu nog $1400 lig jo gyvent su savim.
isz savo doraus gyvenimo.
Tavoras bus parduodamas už
Pajeszkojiniiis.
gyvulei ir prietaisos parsiduos
$2800 su naujais laisnais. Tie|
23 Akmenų Railroad Laikrodis
atskirum kaip kas uores. Szita
Pajeszkau savo szvogerio salunai randasi Mahanojuje ir
Parduodu
farinas.
pigiausia
preke.
Patentuotai) regu’a‘oriu
Lietuviu kolonijoi Michigan stei- farma randasi prie plataus
Antano Salaszevicziaus kuris aplinkinėj ir parsiduos be na
užsukamas isz viražą u s,
del moterių ar 'yru, 18k te kur turi pirkia 105 Lietuviai farkelio lig miesto ir stacija ran
paejna isz Suvalkų gub. Vilka mu tik parsiduoda “good will
gvarantuot as ant 20
metu. 8iusem szita mas Mason paviete. Turiu ant par- dasi 3 milos tolumo. Parsiduo
viszkio pav. Bartniku par. ir ir “fikszczerai” Kas norėtu
laikrodi visims C.O.D davimo gyvenamu farmu bu budinuž$S.76irexpre«o
da pigei, už tai kad locninikas
gmino. Turiu pas jin labai pirkti tegul raezo ant žemiaus
leszas iszegzaminavi^ kais ir sodais. Lake paviete turi dau
svarbu reikalą. Tegul jisai ar padėta adreso o gaus visas in
mui, jei nebus toks gybe neiszdirbtu geru farmu ant yra labai senas žmogus. Raszy
takom, Nemokėkite lengvu iszmokescziu. Raszykite o
kite tuojaus ant adreso, (dy)
kas kitai danesza man ant formacijas.
('06 °1)
nei cento,
informacijas,
ATMINKIT, gausite lietu viszkas
John Kvietkus
adreso:
B. Ragažinski.
knygele
ir
mapns
dykai,
(į
udy
oi)
kitur užmokėkite už toki
t—laikrodi
--------- - .in
w |35
—
Box
158 Brookfield, N. Y.
Bu
komu
Laikrodi
duodam
LeociugelL
54
N.
Main
St.
Anton Kiedis,
Mr. J.J. Bagdonas,
Madison Co.
Mahanoy City, P«. Excelsior Watch Co. °0'
«ia
Peaooek, Lakf ęp.
Jlf LynualSt. New Castle Pa,

Szia Nedela Tiktai
Seredoj ir Subatoj

PU-KA

BANKNG TRUST COMPANY

KRUTANTI
“Darb. Viltije” No. 6, 1912 gerai eina net viskas braszka,
Portugalijos laivas Amerike.
Patemijau straipsneli apie uždarbei ne vienoki nog $1.76
Ne senei atplaukė portugaliszkis vajaunas laivas m
PAVEIKSLAI m.loszima
“Piliniecziai"' kuri su- lig $2.00 ant dienos.
New Yorka kuris vieszinosi kėlės nedėlios Paveikslas parodo
(MOVING PICTURES)

Apsigarsintoju. Jeigu apn
gate liga, tai eikite pas sail
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą:'^
nūs ant kojų, tai gausi po 5
gyduole. Jaigu nepagelbet,
bus sugražinti piningai. T(i|
gi iszsius placzes informacij,
no ko plaukai slenka ir plį
ka, pleiskanų atsiradymas į
nupuczkave veidai. Tukstaj
czei dekavoja už dyka roį
Raszyk tuojaus ant adreso:
Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsbmi
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn. N. Y.

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE

» linsknsj tik truputi ap-idraskr
nes gyvastis likos apsaugotauž ka szendien yra Dievui de, kingas.

Nemokėk dykai §10.00, !

W. WAIDELIS
112 Grand Street

ka pakol jin ne suėmė už ran
ko. James McCool ir laikės
pakol iiiotormonas ne sulaik-

Apleloszima“Pillniecziir |

LIETUVIO KRAUTUVE.

Puikus Pluszinei Kotai del Moterui

Žinios Vietines

MOTERIS

Dl Alex. O’Malley

QCIUERTQ E. CENTRE ST.,
Ou V LR I u HAHANOY CITY
ssn

Kiekviena* Lietu,.szka* bzturniūkal
teipgi privalo užlaikyti visada mina
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
bztortiose ant pardavimo, kad musu
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu lazduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. tiztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras LietuvLzkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l.
.25c.
.50c.
Egiutero No.2. ................
Zmijecznik........... 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laužai.............................. 35c.
Meszkos M ostis.
.25c.
Trejanka...........................
,25c.
Linimeutas vaikams ....
.25c.
.25c.
Gyduoles nuo Kosulio...
Liepiu Baldamas ----- ...
.25c.
Aniy-Lakson del vaiku
.25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu....................... 25c.
Ugtuatraukis...
.25c.
Skilvio Laužai.
__
.25c.
<jyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................. 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Gyti, del nemaiimo Pilvo.......... 50c.
ai liteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo............................... 10c.
Laszai nuo Dantų........................ 10c.
Muštis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų.......................................... 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Vapamo................. 15c.
Gyd. nuo Grippo..................... $1.25.
Plauku apsaugutojas.................. 50c.
Muilas del Plauku.................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų................ 35c.
Rožes Baisumas...........................25c.
Kinder BaLsamas........................ 25c.
Eobnaus Laszai......................... oOc.
bzveln intoj as.............................. ..35c.
Kraujo valytojas...................... $2.00.
Nervu Ramintoja*.................. fLOu.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus.......................... $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)..............25c.
Pamada Plaukams..................... 26c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise..... 25c.
Gyduoles nuo iiiemens....... . ...... 60c.
Vengni-zkas Taisytojas Ūsu....... 15c.
Inkstu Vaistas.............. 2oc. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ............... 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arta
h belu a i skausmo ir skar būtis $1.25.
Gyd. nuo Parku ir Niežu....... $200.
Gyd. nuo Dedervines.............. $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
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Geriausias Lieturiszkas
Sziauczius ir Czeveriku Sztoru.
Parduodu visokius apsiavimus už pigem
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Cieventa
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vnh.
Geriausius ^kurinius ir guminius darbini®
Czc batus ir Czeveiikus. Priima visokiu
pataisymus ir atlieka dalba dniciiai,puikiu
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kili
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o bnaU
užganėdinti ir suezedinsite piningu.*.
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku balto,
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku lf
rantaphi ir per szita menesi parduodu oi
labai pigia preke. Neeikyte pas svetimi*’'
te žiu s pirkyte pas tautieti:

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

Šn. Steitaos

lep-gi kate
j»go czion r
11 milijonu
Bet tasai

nidaro, n

Snv. Steita
lig šiolei

masn po
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T degi
ti Hear

Dovanai

ridento,

Atsiusime muso kalendorių
ant 1912 meto, knygos formate
su gražeis pasiskaitimaie. Pnsiukyte savo adresa ir 2yf mar
ke o gauksite kalendorių per
paczta dykai.
Bischoffs Banking House.
287 Broadway
(■j ’i)
New York

ta ia n
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prezid
te ka
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tu

Dr. A. Yuszka, JI. D.

¥

... Lietuvis Gyriitojas ir Chirurgei..
Gydo visokius I igas

Moterių
Vaiku

—: Gyvenimas ir ofisas
1749 So. Halited UI., Kampo 18-toi. UL
Chicago, III. Telefonai: Canal 2118.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familijr
aut viso loto po no. 604 — 606
West Center ulyezios. Dasižinokyte ant adreso:
(y J')
Thomas Haughney
12 E. Mah. St.
Mahanoy City, D

Fr.Strawinskas
Lietuvlszka Krautuve
...Vyno, Likeri], Areilkoi ir Akai...

1807 Carson St.,

J
t

g

ki

ii
«
i

S.S Pittsburgh, fl.

Didžiuuses Tikras LieluviszUs
Skl oriau Gerymu
Amerikoj.

Atraazykit man gromata, o as: ju
pertikrinsiu kad galit pas mine got
U vora pigiau ne kaip kitur,

. f

