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Nelaimes akmedaužesia ir
kasiklosia Suv. Steituoeia 1911
mete buvo sekarezios; isz 1,005,281 darbininkujiuvo 2602;
akmendaužesia 188 likos už
mufzta,
kaaiklosia augliu
2791, metaliniuosia kasiklosia
695.
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Del vieszpataujencziu valdo
nu iszejo tokie laikai, jog val
dingas jiems jau dagriso. Turkiszkas sultonas geidže padekavot už dinsta o jojo impedie
teip-gi atsipraszo nuo to dinsto. Juodkalniu Mikalojus ir
jojo sūnūs Danila teip-gi nu
bodo karaliavimas. Geriausia
tieje europiszki monarkai pa
darytu, jago atsitrauktu nuo
dinsto o padarytu vieta del
prezidentu. Amerike gerai po
tokiu randimui, Prancūzams
teip-gi. Žmonių ant dinsto
prezidento atsirastu su noru.

Senas priežodis sako: —
Pasimelsk viena karta, kada
ejni ant kares; du kartu mels
kis sėdėdamas lovoje, pas:melsk tris kartus, kaip turi no
rą apsipaeziuot o jago ejni ant
parapinio susirinkimo tai su
kalbėk visa rožaneziu.

Miestas Omslia, kurie kone visas likos sunaikytas per
baisia vėtra, pradeda atsigaivyt. Isz 1,779 suardytu namu,
Sutverti koki daigta, tai la kone 70 procentas likos sutaisytais. Aukszcziau paveikslas
bai sunku ejna ir ant to reike parodo kokia blede vėtra padarb ir kaip szendien tas pate na
kelioleka iszmintingu viru, o mas likos atgaivintas isz griuvėsiu.
sugriauti, užtenka vieno kvai
Jau tik ant svieto dedasi ne Kareje Bulgaro — Turlo. Sziur!
paprastai. Sztai netoli Potte- kiszko dingo nemažai auku o
Pirmutiniuosia trijuosia me- villes randasi lietuviszkas fer teip-gi ir daug piningu kaip
meris, labai sutukee žmogelis pasirodo isz sekau ežio skait
nesiuosia ežiu metu likos atga
(kitados laike karezema) kurie lius: Bulgarije pastate, ant
benta in New Yorka 4,406,nuo kokio tai laiko serga ir lo pleciaus 300 000 vyru kuriu
573 blesziniu pieno. Kožnovoje guli. Pati jojo labai užlaikimas kasztavo 24,750,je bleszineje tilpa 40 kvortų
triuši motere ir gera gaspadi- 000 ezterlingu; Serbia 200,000
pieno, tai pasidaro 176,262,920
ne, norėdama padaryt nauda — 16,500,000; Graikije 150,
kvortų. Tiek tai najorkieczei
isz jojo ligos, padėjo prie jojo 000 — 12,375,000; Juodkalsunaudoję pieno in tris mene
vieztiniu kiausziniu. Už ke- niecziai 40,000 — 3,300,000;
sius.
turiu
nedeliu praeimufze 42 Turkije 400,000 — 33,300,
A-hlando ligonbutes globė vieztukai. Partnerio pati isz 000. Iszviso 1,090,000 vyru
jai nutarė buk nuo pirmutines to labai džiaugėsi, bet ferme kuriu užlaikimas kasztavo 90,
Nedėlios Juniaus menesio, ne- ris susiraukęs, nes jin visi pra 225,000.
inleis in ligonbute jokiu ypa mynė višzta-perekle.
tų, kurie ne turi gyminiu liVienas spekulantas apgarsi
gonbuteje o jago ir kas norėtu
no laikraszcziuosia, jog turtin
Nekurie
ponai
saluninkai
atlankyti sergante gymine tai
bus inleistas tik po tikietu. rugoje, jog biznis ne ejna, o giausios kasiklos aukso yra
Priežastis tojo užvedimo yra, ypatingai tieje katrie neužlai ant kapiniu Amerike. Pagal
kad vasaros laike atsilanko ko lietuviezku laikraszcziu- jojo apskaitima, verte (aukso,
daugeli ypatų tik isz akivumo, Tai ka veiks žmogus inejas, katra dentistai sunaudoję czioka labai kenke sveikatai ligo ar pone saluninke nori, kad nais Amerike, ieznesza ant
niu o ir virszininkai ne turi žmogus inejas in karezema, dvieju milijonu doleriu, vertestotu prie baro ir bepaliovos gi sidabro ir platyno ant mi
atsilsio. .
sriaubtu
alų? Užsiraezyk lijono doleriu. O kad neyra
papratimu traukti dantie nu
Tūlas valnamanis užsidėjo ‘Saule” o biznis ejs.
mirėliams, tai kas metas dau
Konetike karezema. Biznis ėjo
gybe aukso ir kitokiu brangiu
po szimts pypkių. Stovėjo
daigtu ejna in žeme. Ameri
abudu su paeze už baro nuo
“Cocktail” tai yra gardus konai da nee'yma prie eksploryto lig vakaro, sziokiom ir
szventom dienom. In bažny- maiszymas gėrimu. Dabartės tacijos kapiniu, ba užimti
cze ne reikėjo ejti, ba ir laiko Chicage iezrado nauja “kok- Alasku, kur da darbas užsimo
ant to neturėjo. Misiuke per teil” teip vadinama “coroners ka. Geriauses biznis Ameri
bizni, neturėjo kada nusipraust cccktail” arba “koronerio kok- ke del dentistu; czion dantis
ir in zerkola pasižiurineti, o teil” (karoneris yra urednin- gadina ezaltas vanduo su le
intuko kaip kopėta o maitele kas, kurio priderme isztirti dais, ajskrimasir kitoki saldus
ir zerkolo ne turėjo, ba kaip priežasties staiga atsitikusiu daigtai.
kraustėsi in karezema, tai zer mireziu arba pavieto dakta
kola sukule. Viena karta in ras). Tasai kokteilus yra pa
ĮPįIT* Jago in kur atsibalaasztuones nedelias, aps’žiurejo dirbamas sekanezei pagal koro
iszsipagiriojus misiuke, jog ners Hoffmano būda: Ymasi dos “kompanije” po dažiura
zerkolo neturi, nupirko “czip- tris linksmas aktorkas ir tris lietuvio kurie siuva siutus už
sztore” už 49 centus, su neligiu sportus, visus reike iszmirkyt $15 00 tai apsieaugokyt nes tai
stiklu, jog žmogaus veidą vi geroje guzutėje ir szampane; apgavikai kurie duoto žodžio
Lietuvis kurie
saip rode — ir kreiviai akie potam gerai “iszmirkintus” so neiezpildo.
dina
in
automobiliu,
pridėt
dayra
manadžerium
tos “kompa
sueodytoe, kreiva, nosį, perkraipyta galva ir t. t. Kaip reike kelis kliksmus ir girta nijos” ne turi mažiausios eavtik toji saluninke in ta zerko szoferi ant galo reike “taji žines irjauslosdel savo taula diretelejo, jog galva kaip di maiszyma” gerai sukratyt su tiecziu.
nas eusikreivinue, teip ir puo pagialba 70 miliu ant valan
lė ant grindų nuo iszgaezczio dos.
Jonas Paužis isz New PhiAnt pabaigos dasiduoda —
ir apmirė. Ateigaiveliavus už
ladelphios
ka tai likos perezaugeros valandos, iszeižadejo koroneriaus isztirinejima stai- tu laike mueztines tūloje kargos
mirties.
Galima
in
vieta
alaus ir arielkos ir bedievystes;
czemoje, mirė ana diena Pottspradėjo vaikezezioti in bažny- aktorku paymti kėlės “links villes ligonbuteje. Kaltinin
cze ir szendien stojosi dievo mas moterėles” kuriu randasi kus da karta perklausys ir bus
baiminga motere ir prezident- užtektinai visur. — Tokis tai pastatyti priesz suda už žudinska draugystes. — Tai mat naujas “koktelius” kuri dau- ta. — Vela vardas Lietuviu
koki stebuklai atsitinka ant giause naudoje “joy riders” pakylo ant vieno laipsnio
su automobilum.
svieto.
augszcziau!

Milijonicris apsipaeziavo
su tarnaite.
Nevada, Mo. — William
Williams vienas isz turtingiau
siu ukesu czionais ir milijonieris apeipaeziavo su panna Em
ma James. Nuotaka turi vos
17 metu o jaunikis 72. Pan
na James buvo už tarnaite
czionaitineje restauracijoi.

Motyna ir kudykis mirė
isz bado,
Wansan, Wis.— Kokie tai
William Christy, gyveno su
Nellie Brownmiller “ant vie
nos”. Vargas buvo baisus, ba
girtavimas vieką paėmė o mais
to nebuvo už ka nusipirkt.
Ana diena motere pagimdė
kudyki. Žinoma, jog apie pa
gialba daktaro ne buvo ka
mislyt, ba ne nebuvo su kuom
užmokėt Christy nebuvo na
mie per kėlės dienas o mielaszirdingi kaimynai pristatinėjo
maisto del vargszes pagal ižgale. Vakar kada viena isz kai
minku atėjo atlankyti ligonia,
rado jaja gulinte ant lovos nu
mirus, laikanczia sustengusiom
rankom kudyki prie krūties.
Paezauktas daktaras, nutarė
buk jau kelos valandos kaip
abudu yra minia. — Baisus
tai paveikslas nemoraliszko
gyvenimo, nes kaip priežodis
skelbe “kokis gyvenimas, tokis
ir mirtis”.

Insimilejo in zokoninke.

Nepaprasta ceremonijeSwenksville, Pa.— Nesenei
mirė czionais motere Edwardo
Hussey. Susirinkusio
ant
sžermenu veliones su nusiste
bėjimu paregėjo vira mirusios
kiesimilint ir bueziuojenti su
kita moteriszke Lizzie Miller
turiu buvo sesere mirusios.
Inirsze gymines ir kaimynai
s.usirinkusie ant sžermenu, mė
tėsi ant Hussey ir Lizzes, iszvede abudu ant lauko, apliejo
stnala ir apipylė plunksnomis
iszvare isz kaimo su kerszinimais idant daugiau nesugrižtu
tenais. Teip nubaudė vira
mirusios moteres ir jo numilejjne, ėmėsi už palaidojimo ve
liones.
Tai-gi ant kart atliko ir
svodba ir szermenis: vienus
epvinezevojo smala o kita pa
laidojo.

Nanvoo, III. — Robertas
Pearson isz Fort Madison, lova
ir zokoninke Beatrica, po tėvu
vardas Cecilije Foley isz New
Yorko, likos suriszti mazgu
moterystes ana nedelia. Pearsonas buvo stalerium ir dirbo
prie klosztoriaus. Tokiu budu suejdavo labai tankei, na ir
apsivedė. Zokoninke radosi
klosztorije per 12 metu ir tu
rėjo aplaikyt pavelinima nuo
popiežiaus ant apsivedimo. —
Meile ant niek nepaiso. Ar
ne?
Tėvas pardavė duktere už

“Laukine motere”.

8130.

Pottsville, Pa.— Ant cirkuso kuris czionais rodė kėlės
dienas adgalios, atsilankė ko
kis tai Mathew Kemmery.
Ant apgarsinimu buvo garsin
ta, buk akyviausiu dalyku bus
“laukine motere” — suymta
tarp laukiniu žmonių, net kur
ten ant salų Filipinų, o kuri
minta tik žalia mesa. Galva
“laukines moteriszkes” uždenginejo ilgi juodi plaukai (žino
ma pritaisyta peruką) o in
kletka mėtyta laikas nuo laiko
szmotus žalios mėsos. Kemmeriui žiūrint in “laukine” pa
sirodė, kad josios veidas yra
jam gerai pažinstamu, pradėjo
teminti su dydesne atyda ir
netrukus pažino “laukinėje”
savo szeeziolekos metu senumo
duktere Violeta, kuri du metai
adgalios pabėgo isz namu su
kokiu tai komedijantu.
Tėvas tuojaus nusidavė pas
palicije, kuri aresztavojo savi
ninką cirkuso ir “laukine” nu
gabeno po teviszka pastogia.

Wilmington, Del. — Teresa
Sasso 15 metu mergaite pasi
skundė palicijei, buk josios tė
vas pardavė jiaja del Antano
Cotillo už 130 doleriu ir da
privertė ant apsivedimo su
jnom. Sudas patalpino mer
gaite priglaudoje del vaiku o
tęva ir jauniki patalpino kalė
jimą lig atsiskirimui.

Pavirto in akmeni
būdamas gyvu.
Warren, Pa. — Williamas
Irvine, 82 metu senumo mirė
ana diena nuo suakmenėjimo.
Jau nuo keliu metu Irvinas
pradėjo akmenyt nuo deszines
kojos o kada toji baisi liga daėjo lig szirdies turėjo mirti.
Daktarai isz visu szaliu suva
žiavo pažiūrėt tojo žmogaus ir
visi stebėjosi nepaprasta liga.
Būdamas gyvu svėrė 238 sva
ru o po mirimui arti 400 svaru.

Nuotaka 13 metu,
jaunikis 28.
Wilkes-Barre, Pa. — Ana

Dvase nužudintos
diena likos ižduota laisnas del
mergynos neturi atsilso. Stepono Sinkovo 28 metu se
Atlantic City, N. J. — Tris
metai adgalios likos nužudinta
czionais jauna mergyna Jannie
Adams bet žudintojaus nesueme. Dvase nužudintos ne turi
atsilsio ir tankei duodasi ma
tyt del savo szeimynos rodos
melsdama, ydant josios žudintojas butu pajeszkomas ir nu
baustas. Mergynos dvase pe
rej na per sienas ir uždarytas
duris o kuria ne karta regejo
-josios sesuo Lena ir kiti sanarei szeimynos.

AUKSZCZIAUSIAS NAMAS VISAM SVIETE,

numo kuris ketina apsipa
eziuot su Stefanija Lesikiute
turinti 13 metu. Sinkovas yra
arti 6 pėdu dydžiu ir svėrė konia 200 svaru o jojo milema
yra vos ketures pėdas dydžio
ir svėrė 90 svaru dėvėdama da
trumpas szlebes. Tėvas norin
gai pasirasze ant pavelinitao
tvirtindamas buk jojo duktė
yra užganadyta isz Sinkovo.—
Geriau legislature padarytu,
ydant inneeztu prova ant už
draudimo tokio apsivedimo.

hz Besijos Lietuvos
ir Lenkijos.
Vaisei tamsybes.

Tai tau prietelei
darbininku.
, Boston, Mass. — Tomis die
nomis iszejo in virszu vagysta
$10,800 isz surinktu $68,000
aht suszelpimo straikieriu
Lawrence per žinuna Winfield
Slocum, kuris peržiurėjo visas
rokundas.
Juozas Bedard kuris rinko
aukas del straikieriu Law
rence, padėjo in banka ant sa
vo vardo $10,800 o isz tu iždalino del Vincento John isz Chi
cago, sekretoriui Industrial
’Yorkers of the World $2.800,
- Tamoeziui Powers isz ProVfdenre $3,000 ir Desire Steur
isz Lawrence $5,000. Iszsiuntimas vaiku straikieriu pas gy
mines in Philadelphia ir New
Yorka kasztavo $1.500.
Tai-gi visi “prietelei” darbi
ninku pasinaudojo gerai isz
surinktu auku bet straikieriai,
kurie davgiause nukente aplaike szpiga. Tai vis teip iszejna, agitatoriai straikieriu pa
sinaudoję daugiause isz tokiu
sumiszimu o tu vargsze darbi
ninke kentek ir tylėk.

MAHANOY CITY, PA.

Dabartės patis skaitytojai gali dasiprast, kaip iezrodo dydžiauses namas ant svieto nakties laike kada buna apezviestas.
Yra tai dydysis “Woolworth Building” New Yorke kurie nesenei likos užbaigtas. Prezidentas Wilsonas, paspaude elektrikini guzikeli Washingtone kurie užžibino ant kart 80,000
lempukiu tam 55 aukezto name. Namas kaeztuoja $13,000,000
o yra 792 pėdas augezezio. Name talpinsie 10,000 gyventoju.
Namu savininkai seniau buvo neturtingi židelei, Jie užsidėjo
kroma ir pradėjo pardavinėti visokius daigtus po 10 centu
(czipeztori), ir szedien tieje kromai randasi konia po visa Ame
rika žinomi kaipo Wool worth Stores.

Moskva.— Vienam kaime
radosi du vaikai, kurie galė
davo gerai sum ainyt savo bai
sa arba kitaip pavadinus pilvakalbei (ventrelogistai). Kai
mynai nutarė kad vaikuosia
tupi velnei ir būtinai reikia
iszvaryt isz vaiku piktas dvases, nes prieszingam laike nu
puls ant viso kaimo arba ap
linkines dydeles nelaimes.
Viena isz “mandru” bobų da
vė rodą, ydant nuvestu vaikus
in pirti ir ten ezutyti per puse
valandos, po tam nuogus iezgyt ant kiemo su drebutine
rykszte o velnei ant tikrųjų
apleis vaikus. Rodą “gudros
bobos, tuojaus iszsipilde kuogeriausia, bet nieko ne gial bė
jo, velnei vis pilve vaiku kal
bėjo. Panaudojo tad kitokio
budo. Sztai koeziojo vaikus
per septines petnyczes terp
dvieju lentų, kad net policije
turėjo apginti vaikus nuo kancziu ir patalpinti nukankytus
ligonbuteje. Po sugrįžimui
vaiku isz ligonbutes, kokis tai
“žinunas darodijo rūkyt vai
kus pastipusiom katėm. Nežine isztikro ka darytu su vai
kais, jagu valdže ne butu pa
ėmus vaikus po savo apgloba
ir nenubaustu kaltininkus.—
Ar da ne ajszkus davadas tam
sybes gyvuojenezios terp gy
ventoju Rosijoe?
1

Dydele szokyke.
Nelaba motyna užtrucino Buvo tai jaunas vaikynas prie
Petersburgas.— Grafiene
teip ateakanezio darbo, nes ži Lamsdoifiene, badai yra dysavo sunu.

nojo ir perėjas per laivinius džiause szokyke ant svieto,
mokslus, aplaike teip svarbu
dinsta. Ant laivo radosi daug kuri tvirtina buk iszszoko
žmonių, terp kuriu radosi ir 15,000 miliu su 1700 virais.
keli kuningai. Vienas isz ju Atlankė jieje 1082 balius, ezopriejas prie vaikino tarė: “Per ko 2934 kadrilius, 500 polkų
praezau man už mano akyvu- 4500 valcu.
ma, bet aez nesuprantu, kaip
tai kompanije galėjo teip jau
na vira pristatyt prie teip at- Trumpi Telegramai.
sakomiszko dinsto, juk galėtu
§ Washington. — Randas
gaut senesni ir atsakantesni
žmogų kuris yra ilgiaus prie sugražins Helena Bugadžewsto darbo.
ka adgalios in Europa už paMirtinai sužeido savo
Vaikinas atsake: “Teip yra leistuvinga gyvenimą.
žentą.
mano guodotinas kuninge, o
Minersville, Pa. — Jonas jagu aez nesuprastau gerai sa § Patterson, N. J. — Už
Pavlovskis mirtinai sužeido sa vo užsiėmimą tai czion nebu- apetojima fabriko kuriame tę
vo žentą Joną Blaszka in kuri tau”.
“Na gerai, — atsake kunin- sęsi straikas, 43 mergynos Iiezove tris kartus isz revolverio
gas
jago tu esi ir gali būtie koe apsūdytos in kalėjimą po
Pavlauckas pasidavė in rankas prie —
to rato, tai parodyk man penkes dienas.
palicijos o Blaszka guli ligon ar gali ta laiva varyt adgalios”.
§ Cumberland, Md. — Ma
buteje. U tai viskas pakylo
Vaikynas tuojaus parode gazinas parako arti Elkhart
nuo gėrimo. Draugas Blaszko jam, kaip jis gali laiva valdyt
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atnesze in namus alaus o Pav in kur norėjo. Kuningae isz to
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stebėjosi.
Bet
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Truko 1700 svaru dinamito ir
ir isz to prasidėjo 'musztyne. valandėlės vaikynas užklausė
50 bertainuku parako.
kuningo:
Pavlauckas nubegias ant vir§ Coalport, Pa. — Sugrįžus
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szaus, paėmė revolveri ir pra
isz
Hazletono, Mare Czepuloteip
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apejnu?
dėjo szauti in savo žentą. Abu
nis rado sudeginta grineze kudū da nesenei pribuvo isz tė “Aez esmu kuningu.
“Teip asz tuo supratau, kad rinoje pražuvo vienas kudykis.
vynės o Blaszko pati randasi
kelionėje in Amerika. Pav esi kuningu, bet kaip ylgai esi
§ Lincoln, Nebr. — Baisi
lauckas tvirtina buk jojo žen kuningu?
viesulą sunaikino visa miesteli
telis per daug kibo prie jo pa“Apie 23 metus — atsake Seward, 12 ypatų likos užczios o karta užtiko jin iszej- kuningas.
musztos o 50 sužeido.
“Tai ir savo bizni gerai su
nant isz josios miegstubes, bet
apie tai nieko nekalbėjo ir ant pranti. O jagu tu buvai aky
vu dažinoti apie.mano darba,
kart už viską atsimokėjo.
tai ir aez tavęs užklausiu, bū
damas kuningu, ar moki savo
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“
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kad
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—
atsa
Munich,
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West Berwick, Pa. — Tel
jor-general von Levinski, prulie De Fibre, septiniu metu ke kuningas.
vaikiukas mirszta ant labai re “Na tai sukalbėk “Teve siszkos kariumenes siuntinis
Musu”.
in czionais likos nužudintas
tos ligos vadinamos per dakta
rus “kretinisma”. Yra tai už Kuningas sukalbėjas “Teve per Strafferie, paiksza; palici
kietėjimas pakauszio ir skuroe Musu” po tam vaikynas atsi jos sargas teip-gi likos nužu
o sergantis taja liga pasensta liepė: “Labai gerai žinai kal dintas.
isz jaunu dienu ir iszrodo kai bėti poterius, bet dabar man
po seniauses žmogus. Tellie sukalbėt nuo pabaigos lig pra Balsi vėtra aut Filipinų.
turi žilus plaukus ant galvos džios.
Manila.— Filipiniszkas sa
ir iezrodo kaip senukas turin Kuningas paraudonavo ir los atlankė paszelusia vėtra,
prisipažino, jog nespasabas tai
tys 60 metu.
kokios nepamena nuo daugeli
padaryt. Tada vaikynas atsi
Iszmintingas stirininkas. liepė:
“Matai, tu esi kuningu metu, padarydama daug ble< New York. — Ana nedelia, jau 23 metai o aez tiktai esmu des del žmonių. Daugeli lai
ant laivo plaukenczio isz czio prie rato puse meto o žinau sa vu likos nuskandytu, 58 žuvi
nais in Hamburgą, prie rato vo darba geriau ne kajp tamis- ninkai nuskendo, ezithtai na
kuris kieravoja laiva sėdėjo ta”. — Pamokinimas isz to to mu sugriuvo. Kiek isz viso
jaunas vaikynas James Cal- kis: Neklausk to, apie ka ne- žmonių pražuvo, tai da neiszberton, apie 22 metu senumo. iszmanai....
tiryneta.
Spokane, Wash. — Mary
Johnson likos areeztavota už
žo dinsta savo sunaue 28 metu
Rejmondo.
Nužudintas sūnūs buvo asekuravotas ant deszimts tukstan
ežiu doleriu ant ko pasigodejo
nelaba motyna ydant iszteket
už kito viro. Daktarai pripa
žino, buk motyna užtrucino
sunu.

ISZ VISU SZALIU.
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Ne sudink!
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Duris kambario Petro Randai 3
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Kapsai,
dzūkai
ir
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Marina nusijuoki.
Jagu
už
burdingierius
susieda,
do pakajuje, per taj nužiūrėjo
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begiedos.
nuku kiszeniuje ir skripkoje
sios?
O
jagu
tarp
ju
yra
žmogus
Tėvas Mariutės iez tosios
tirinejo vis akivas Zienba, — ro paroatisite.
— Tejp kalba, tejp pasako- ne stokavo.
— G raj-gi taj varg-zej ne
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sulą} visi ižbego laukan idant
Katra iadeda žmogizu ateiti
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— O paezauki ciela uszeide— Ne nieko jum ne atsitikę valdonas.
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RUBINĄ SULVA.
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Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
Z’enbieni buvo ant lajku da ba ant ežio svieto ne turi vai
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trauki gaepadoriue.
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— Ir tas atsitinka — atšaki ga ir liepi grajint. Medis tas muose skara kada pirkinėtu, o mi pleczka ir paslepi in szepa mielauees žino ten. . . . Ant
visokiom
pajiegom stengėsi
Gerkite kiek galyte,
4r Skaitei Kada Laikraštį ‘ LIETUVA?"
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tingaj muzikantuj, ba kožnae jaus atsirado stalas kreslaj, o
czka da ne buvo tuezcze, o pas
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nugirdint ir paguldint po suo ezetonaj su ragajs ir uodegoms valkiojęs! po kromus skaros sugrieži dantimis ir suniurnėjo krutinės.
pats Budintu ’.
Norints
suvis
protą
mažina;
Pusbrolis norėjo persižegnot,
ka
tokio
po
nose.
Po
tu
žodžiu
paeikeli
uezsieRašyk adresu:
lu.
Juk pasigėrus smagiau,
pirkinet ant mastu, nes tavoro
—
Del
to
rejke
ejt
—
tari
mauki
ant
galvos
druczej
ke

— Nes ka jie mate —klausi nes ne galėjo, nežine del ko.
A. OLSZEWSKI,
— Ha, biesaj jam to ne pa uszperka ant cielo meto net isz o jau gaspadoreli paminkite pure ir nuėjo ant kiemo. Bu Ir vaikyne daug linksmiau.
Zienba.
3252
So.
Halstad St., CHICAGO, ILL.
Jagu girti ir susimueza,
Poznanės.
apie rit diena. Pabutau da il vo jau tamsu, nes toki pamati
— Ka mati ?— paantrino su vėlino. . . Isztikro, gal isztikro
Tai
bilia
neužsimueza,
—
A,
ha!
te,
te!
—
emi
szipimu Marina, akivi esate ir usztvirtino Marina, —nes klau ezandit Marina iez moteree — giau nee turiurejt pas Brdysiu- koki taj pavejkela žmogaus,
Ir ne skaudės suvis.
žinoma taj tejsibe, nes jis vis sikiti tolaus. Kas-žin kajp no poni Zenbieni uezstoje už jin czion ne toli ba nupirko puo kuris etajgaj iezniko jam iez Jagu katram byra smegenis.
ko apie viską pasakit ne ga jio bajme nuėjo pradėjo val- ir dovanaj ima in savo apglo- du ir asz nore tau vieno jio pra akiu.
Ne gali girtavimo palaut,
Mano tikras brolis Mikas Jaskovigit, gert, o kuom daugiau gere
— Vardan Dievo Tėvo ir Turi kanodaugiausia traukt,
manit.
li.
ba.
Tas
ka
pargabena
iez
Poz

kas 14 metu Amerike 4 metai adgair
valgi,
tuom
daugiau
norėjo
— O taj del ko?
Ba kaip guzutes ir raugalo lios gyveno Windber, Pa. dar girde,
nanės ueztektu jam gal vos — O ar parduoda — atsi- Sunaus ir Dvasios. . . . paezau
ki nusistebėjas bėgdamas at
Lietuviu
— Hm, del ko? ar taj su g e gert ir valgit. Po valandaj lie ant kėlu nedelu; taj tiktaj da ezauki Zienbieni.
jau kad buna netoli Pittsburgo. Pa
ne gersi,
pi
raganos
jam
grajint.
Del
to
gal
in
stuba
ir
apsakidamas
eina
isz
Vilniaus
gub..
Traku
pav.,
Gydytojas
r u vejkalas?
— Parduoda, norint ir ne
Tai gyventi ne galėsi,
pusbrolis grajinoir grajino net ro kad del žmonių akie apmo- puodžius — dadavi kitrej apie taj psezej.
miestelio Semeliszkiu. Tegul jis pats
— O taj ne?
Jokio darbo ne pradėsi,
nit.
..,
Nes
asz
žinau
iez
kur
ar kas kitas duoda žinia ant adreso.
— Kas ten buvo paklausiau
f Man-gi jis pasaki viską, skripkoje lig kas stenėjo, o ra viekas imaei!....
Marina — nee geriems prieteLietuvos neatgaivinsi,
638 Penn Avė.
Juozas Jaskovikas.
ganos
su
velnejs
szokinejo
kad
nusiszipeojimu
motere
—
ieznes turėjau prisiegt ant ižganiNe parapijos nesutversi,
Pittsburgh, Pa.
Sztaj Bužala turi inkluza o lame atlejs.
438 W. Poplar St,
sunku
nevet
ir
suprast
žmoguj
— O taj ir geraj - tari tikro gal Marina nuėjo pažiū
mo duszios, jog tame niekados
Shenandoah, Pa.
Mergynos ne gausi,
tas
jam
tavoro
daetatineje.
...
Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde imti
ne iezeitarsiu ir jio ne galu iž- ne mataneziam, ba ten buvo ir — Vardan Tėvo ir Su nudžiugus motere — kad ži rėt kiek turime visztu tvartesavo paveikslą Siame laikraštyje. Dr. Koler na
Ir neapsiversi.
?imęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler praiti*
jaunos ir senos....
duot.
lije.
Nuejk-gi
tik
tu
pažiūrėt
kavo
visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskuti*
nau. Mano jau iszeimuezi, o igi
Jagu maekolei ne giartu,
Mano kūmas Antanas Kazlauskas niais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buvo
— Ir jaunos?.... —paszau naus. . . . atsiliepi pabūgęs
— Ka taj jis tuojaus tokiu
'.igonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri"
Zienba
uezžibino
liktarne
ir
jomarkuj
da
toli.
Ar jiejei kariauti galėtu,
paeina isz Suvalkų gub, Starapoles vatiškas ligai vyrų ir'moterų.
Zienba — kae taj vėl tas mprisiegu rejkalauje —suniurne ki Zienba.
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę606. dide*
Marina da pasirūpino, žiūre iezejo, atadarias tvartuką perpav.. praszau atsiszaukt ant adreso. Ij išradimą
kiužas. Arba taj jin tejp leng
Kaip vodkos užsitraukia,
profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu
—
Ir
jaunos....
—
paantri

ienti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoj
jo Zienba.
ekaiti
o
persitikrinęs,
jog
bu

S. Czepukaitis
va gaut.
dama, jog ne gaspadorius ne
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
Drąsiau ant pleciaus traukia.
no
boba
—
ezedien
jauni
dau

ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir ncatsiki?
Box 73
Coketon, W. Va. tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kilti
— Na, taj ne navatna, ba
Kae-gi nori turėt inkluza tu jio pati ilgiau .pabutie ne pra- vo visos sugrįžo epakainej in
Girtam smagiau,
’iškrėsi savo liga.
jago asz jum viską pasakitau giau jau numano, negu seni ri peklaj pareiduot, o tada pek ezo, pažiurėjo da karta iezeza- stuba.
Nenaturališkus ISTEKEJIMUS visokiais bi
Ir
drąsiau,
lais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI
Pusbrolu
pradėjo
jau
vėl
net
(Tolaus bus).
la ir jos tarnaj nieko blogo lies paszlapcze ant gaspadines
taj jum plaukaj ant galvos suMano seseris Marijona ir Marcele r kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigui
Tai
vaikyne
matai,
sugrąžinu.
plaukaj ant galvos keltie, ba jio gyvenime ne gal padarit,
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
—
totu.
kas valanda girdėt užimąs ir visame turi jin gelbet o dabar sukandus dantie, tejpo-gi dir
Jog del girtuokliu visu szlek- Swetekutes paeina isz Vilniaus gub., nančias
iš SAUŽAGYSTES prašalinu į iŠ dienai,
Traku pav., Kronu gmino, jios pa kr jautiesi mažu m, jog neturi tos pačios vyr.lkti
— Brr!—sudrėbėjo Zienba, vėl viena ragana atlėkė, idant kajp žinome Bužalskas vos stelejo da ant gaspadoriaus, ir
tpėkos.
kaip pirmiau? Jei teip, tai negaluok,
tai.
ezios
ar
kas
kitas
praszau
atsiszaukt
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galčtua
TŪKSTANTIS
būti yyru.
taj ten turi but kas baj- paszokt su velnejs.
iezejo.
galo ne gavo balose!
ant adreso.
o;)
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ksNAKTŲ
IR VIENA
Nes.... nes.... paduokite
lalo išgydau į 21 dieną ir tai be skaudėjimo,
saus!....
W. Swetaka,
Marina lajke tos kalbos lin Tada-gi abiem ponstvaj
ARABISZKOS ISTORIJOS
HYDROCELĘ arba vandeniną rupturągydą
30 minutų be operacijos.
Box 4.
Glen White, W. Va.
— O žinoma bajeaus, ira man dabar .... brr! viena.
Mainersville apygardoje,
Perdėjo Lietavitzkai
gavo su galva taj pamaželi tai Zienbam buk akmuo no krūti
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
D.
T.
BOCZKAUSKAS.
Gaspadorius pritarnavo.
liepimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimu
tas tejsibe —trauki Marina to
Ne labai dydeloje,
etajgaj, taj krestelejo, tai pa- nes nuslinko.
■ usišlapiniino (peršėjimas) irdesėtlttikituienklą
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
tpie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, ašilgydM
laus —ir kada aez apie taj daViena bobele szposu padare, Pajieszkau atsakanozio siuvėjo, savo
— Sztaj-gi— kalbėjo po iez krejpi in kajre, tai in deezine — Tuojaus tu ten turi su to
sistema ant visados.
PREKE
$1.
kuris mokėtu gerai dirbt kelines ir
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, penatu
sižinojau kėlės naktis miegot gerimuj Marina tarp raganų ezali, o lupos nuolatos drebėjo. ke valkata in sznektas insidaIr daugybe juoku pridarė.
Jakus,
niežus, parkus, skrupulus ir visas k tu
Tik Ant Trumpo Laiko!
veskas (kamzoles) mokestis gera, ?dos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo
ne galėjau ir kas tejsibe, turė buvo ir pažinstamu.
Da palauksiu,
Jis-gi pate gal jis ne turi ir vineti! — kolojo pati vira ži
-šgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per
darbas
ant
visados,
miestelis
labai
trauk t savo darbo
Nusiuntimo kasztus
jau viena iszgert, o nevet visa — Huuu! .... te! —paszau ne rejkalauje, nes kas kitas jiu, nai Jjog
Ne garayeiu,
D tai Aivziu
liežuvninke
»uiuao plauezpouch'
mes apmokame.
czistas ir linksmas gyventi.
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 nloN
Kaip
prisirinks
daugiau,
da kada tik pamielinu atsimi ki Zienba.
namuose — kalbėjo uezkimu-i- ke suvis niekus o kada pasigeAtsiszaukite ant adreso; (jp ‘o;) ?ėtnyiiomis iki 5 popiet Nekėliomis Iki 5
W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Ea.
Tai bus apraszyta geriau ir
nus turiu ižgertie ba mane szur
Jos Kemeza
popiet. Ateikit tuojau s.
— Teip, teip, buvo pažine- siu balsu apekelbike. Aez taj re, taj statosi, buk viską ge
Vandergrift Pa.
|riau žino no kitu.
—
daugiau.
pulęj paima....
tamu — kalbėjo vargsze —nes žinau....

BURTAI

Kai
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KUR BUNA

Dr. KOLEB

o®

S

.^i’Tas mano patarimas, ir jeiJ*! manės nepaklausysi, tai nie
nuostabaus, kad Tamsta
i$Jnancziais metais neiszgirsi-

nk!
gam

Del muso vaiku.

dvare,

enamo lajku

‘■V
’'“•UiifJ

iu Jokūbas MlPmlip'n ,d

sre Marijona
s'ženklino su

Iszgydytas ligonis.

hSį

Didžturcziai dažnai, nežiū
rint savo žemiezku turtu, yra
iee. Del to-g’
prislėgti sielvartu ir tokiu li
a milejoirz
gų, apie kurias, acziu Dievui,
®nt>,
davo in dvara
prastas žmogelis ne nesapna
Domia:,.,
i so joju dnkves; yra, mat, daug tokiu ligų,
Norint Onute
kurios mėgsta turtuoliu kuopuikiausius valgius ir gėrimus,
turtingu t-vu,
taus,.
minksztas kėdės ir augsztai isz
>aniekino Me
*41^
klotas lovas.
ringai su jaja
Vienas tokiu ligoniu, netu
p perejo keliontoa,,
rėdomas jokio darbo, tik sede
snes B
davo atsiloszes minksztoje kediena varduvių
deje ir supdavosi.
i no savo motiIsz nuobodumo rūkydavo
'kenh c,1
karas su brausaUfei- ,
tabaka
ir tik žiovaudavo žiū
Kada prisrsoti■U lis tį>
tins®,,
rėdamas per langa; pietus gi
les, padėjo ant
kirste kirzdavo.
siSSOexr nubėgo in dar
Po pietų tai valgydavo, tai
Mariute teiporgerdavo
ko užsimanęs, bet, ži
arit del Onutės<
noma,
be
jokio noro, ir teip
ana, padare vaiiszpaleto besidarbuodamas nu
i kvietkuirnustumdavo nuobodžia diena
ju Onutės. OinMahif
I-ztiesu, nieko tikro negalima
atsimoket ut gebuvo pasakyti, kada baigdavo
t Mariutei, liepi Introligtsi pas szi turtuoli pietus ir ka
vo pakajui o pamair; da prasidėdavo vakariene.
motina supraVakare, dar ka užkandės,
dovanotu del Mskuogreicziausiai guldavo lo
isz savo puikiu
von ir jausdavo save taip nu
Aada ant to motiilsusiu — nuvargusiu, kaip
itbego Onute pas
kad butu visa diena sziena
zlebuke o noredapioves ar malkas kirtęs. Mie
int priesz jaja su
godavo pusėtinai — vis 15 va
rana — auskarajs,
landų per j a-a.
g j u ne buvo ant MloiirliiOKiĮ
’
Iszryto atsikėlęs ligi pietų
Liikn'tt nieko nevalgydavo, kad pie
s visur iszjieszkoDim Ina
r ne rtdn. 0 kad Prirariiti-^ tume atėjus didesnis butu apetitas (noras valgyt). Taip betame karte nesira
gyvendamas ponas pasidarė
', per taj nužiūrėjo
I storas su dideliu pilvu, vos pa
i vagista auskaru,
I sirangydavo ir iszrcde lyg mil
is innesata in suda,
s' tu maiszas.
apsodinta ant vieno
Nemielus jam buvo nei valįėjima.
*į
giai,
nei gėrimai ir vis jausda
dariutes isz tosios
vo
save
ne tai sveiku, ne ligolabaj susirgo ir in
Įltu. Jam rodydavosi, kad kiekka numirė, o ant jo
įjviena diena jie sergąs ir vis
Akos priimtas kitas
Jjnauja liga: tai ezone diegdavo;
18.
tai ranka — koja geidavo ar
ienos vasarines diejjkur kitur sopedavo. Kreipdaoaisus szturmas, ku
SJvosi turtuolis prie invairiu gytinėjo medžius o ir
CKlidytoju, kurie jam suteikdavo
eniausiu ržiolukuu 'PL_ieokiu patarimu. Jis sugėrė
ties dvaru. Po vie„teBau kibirus vaistu ir priėmė ne
ižbego laukan idant
Sc.- riena szaukszta visokios ruit kiek vejas padare
zes milteliu.
etoli no iszversto me' Bet joki vaistai negelbedasjo paukszcziu lizdas;
k vo: mat, turtuolis neiezpildy“k lavo gydytoju nurodymu.
imta akivumu, pakePritt;
dant jam prisižiuret,
Jis sakydavo: “Kam ežia
te
eik man turtingam kankinti
nusistebėjo, kada pa
avė. Gydytojas už mano piniine ka tokio blizganBuvo taj tos paczios Aihofc ;us privalo gydyti mane tinf y Ramesniais vaistais, tik ne kar
, už koriais Mariute
ikej kentėjo nekalta] feį. ziais milteliais, valgyje varžynais ir tam panaeziotnis prie. Lzskirent auskaro
, lonemie”.
daugiau visokiu blizAnt galo, kad ir tekdavo
kuriuos euneszi sena
o ps1 ada kiek pagyti, tai tik trum
i81*9
■j^am laikui: vėl visos ligos ap
s gailestis perene vi- Kacaijodavo vargsza.
teip ne kaltaj apsėdiausi*! Galop iszgirdo apie viena
Mariute. Tuojausli^^Rydytoja, kurie gyveno koalnita isz kalėjimo ir _____^iam ten mieste už 200 myliu,
n
pajiegom stengėsi
utis buvo labai pagarsėjęs.
idint jej už panesita
'..Tane kreiptis turtuolis prie
a. Nes užlietu gnuJio’ gydytojo ir paraeze jam
saro ne galėjo sugra- "Lll'pie savo sveikata.
kaip turime sergėtis su 6^*1 Gydytojas tuoj pasakė, kas
kitu! Christusas pssa- h-'D “Gm yra, ko turtuoliui trūksta,
e sud nk kito, ba busi ™pC <Utent — ne vaistu, bet judė
ja i^mo ir darbo. Todeliai gydydintu’.
W*fjj
usiunte’ laiszkuti tokio
įįįrinio: “Gerbiamasis Tamsta!
$1^6 padėjimas labai blogas,
L^t visgi dar galite pasveikti,
manes paklausysite.
UR BUNA ^/“Tamstos pilve iszsigyveno
sūrūs žvėriukas kirminas su
o tikns brolis Miku Jukorisfišįotyniomis žiotimis.
meto Amerike 4 metai adgam^“Su tuo kirminu aez pats
veno Windber, Pa. dar girde,
jM
ri u pasikalbėti, ir todeliai
id bans netoli Piltsbnrgo. Pa®į> donekite Tamstele pas maz Vilniaus gnb., Trako per.,
yS atvykti. Bet pirmu kartu
lio Semeliszkin. Tegul jis pats
A 1,8 privalote pas mane pešti
kitas duoda žinia ant adreso.
Juozas Jaskoviku.
■■ riti, o ne atjoti ar atvažiuoti,
438 W. Poplar St,
' j tokiu budu suerzintumet
Shenandoah, Pa
^(Jmina, kuris gali Jums padurius.
no komas Antanu Kuiliuku 5>į;.‘Tad priduriu, Tamsta turia isz Suvilko gob, Stanpote «*į^ie
daugiau valgyti, kaip
pmszao atsisaukt ut idieso.
iricziu pora stikliniu arbaS. Czepukaitis
jJmVI iszgerti, pietumis nedaug
73
Coketon, W. Vi.
įsč ios ir vaisiu, vakarienes koauszini ir kavos.
ano seseria Marijona ir Msiwl*
>^^‘ Juo daugiau valgysite, juo
tekutes paeina irsi Vilniaus gnbminas tik augs ir, sakau,
ko par., Kronu gmino,ji« p* ĮWj/JTaniBtai prisieiti, kad šiu
hiUs nnsnn
atasanM’
a___—_________:
Bšu
u kas kitas
pruzau itasauk
as daugiau Sveiko nepriadreso,
(-ppoi)
ruoš, o tik dailide.
W. Swetaka,
Wu,

te ir kalbeji-

r 4.

Glen White, W. Va

’ajiesikau

atakinotio

ris mokėto

geru dirbt kelines ’

sow)0,

jj^gegutes kukuojant. Dary
sku (ksmiolee) mokestis g**
rbu ant risadoe, miestelis W* ti A kaip tinkami! ’
-'•a ir linksmas gyventi,

Ml

Ligonis, tai perskaitęs, pa
Apie židus.
liepė tuojau ryta nuvalyti ba
Židams visur darosi isz da
tus ir iszsiruosze kelionėn, lies ankszta; jie pasirodo visur
kaip tai jam buvo paliepęs gy kaipo nenaudėliai žmonijos,
dytojas.
juos iezgujo Iszpanija Vokie
Pirma diena jis ėjo taip pa tija ir kitos szalis, bet jie savo
lengva, kad vėžys galėtu su maniero nesiliauja, kaip buvo
juo paspėti.
gesztfinikai ir besaužiniszku
Antra ir treczia diena ėjo sukeziai, teip ir toliaus ira.
jau spareziau, paukszcziai, kuŽidiezkas svietas, ira tai pakuriu cziulbejimas pirmiau davine nemilinti kitokio dar
jam buvo taip negeistinas, ro bo apart giezeftavojimo ir jaib
dėsi dabar maloniu, visi žmo galima rasti dirbanezius židu?
nes, kurie ji patikdavo, buvo tai tiktai prie lengvesniu dar
jam meilus ir prielankus; žo bu, kaip kad kriaueziaujandžiu, visa gamta tarytum szyp- czius ir t. t.
savosi turtuoliui. Kiek viena
Bebaniutijimas ju terp šie
gi diena, kada tik didžturtis niuose Maekolijos, suteikė diiszeidavo isz užeigos namu, bu džtureziam židams mieli apidavo vis linksmesnis, apsukres pirkti kolionijas idant ten vien
nis.
tik židai apgiventu, ir teip bu
Asztuoniolikta diena atvy vo padaręs baron įrėžius, nu
ko didžturtis tan miestan, kur pirko Argentinoje laukus, mo
gyveno gydytojas.
kėjo kasztue keliones ir pragiAtsikėlęs ryta linksmas ir venimo kad tiktai inpratit ta
sveikas, pasakė pats in save: izraeliezka veielia prie ukisz“Ar gi negalėjau afz iezgyti ku darbu, bet kur tau, viskas
in kita parankesni laika, o tik nuėjo per niek.
ne dabar atėjus pas gydytoja”.
Teip pat turtingesni židai ir
Gydytojas 'pasveikino atėju rabinai Amerikos ir Anglijos
si savo ligoni ir pasakė:
1899 mete Liepos m. sueivažia
— Dabar papasakokite man via in Londoną apkalbėjo rei
Tamsta, ko Jums trūksta.
kala kad nupirkt nuo Angli
Turtuolis atsake:
jos sala Cipr, ir ta apgiven— Pone Gydytojau, asz vi dint židais kad ateiteje butu
sas sveikas, ir jeigu Tamstele toji sala kaipo židiezka vieszesate taip sveiki, kaip aez, tai patiste.
man labai malonu.
Sunku tikėti, kad židai vie
Pratarė gydytojas:
ni sau be gojų givendami ga
— Gerai, kad paklaueete lėtu iszgivent. Greicziaus mesz
mano patarimo. Kirminas da ka prisavint galima prie žmo
bar jau nudveee. Bet yra dar gaus neigu žida prie sunkes
kūne kiauszineliu, delei ko niu ukes darbu.
Tamsta turite vėl peseziom
Visos szalis ju nekenezia
griežti namon, namie malku kaip nevalive sutvėrimu ir di
papiauti ar taip ka sunkesnio džiu apgaviku dasieda ju dar
padirbti. Valgykite tik tiek, bai žmonėms in giva kaula
kad nebadauti; tada sulauksi kur tik jie apsėda, bet toji ne
te žilos senatvės.
laiminga veisle moka žmogų
Taip tarės, gydytojas nusi- apgaut teip greitai, kad pasi
szypeojo.
junti, jog židas pelną sau nu
Didžturtis gi prabilo:
sigabeno, o tu žiopsok.
— Pone Gydytojau, žinau,
Sziame paskutiniame laike
žinau gana gerai, ka Tamsta grūmėsi, veržiasi dideliais pul
eu manim padarėt. Acziu, kais jie in Amerika ipatingai
acziu už tai.
in Suvienitae valstijas, o kiek
Paklausė didžturtis gydyto bus jie czion naudingi, tai at
jo patarimo ir 87 metus 4 me eito parodis. Sziandien jaigu
nesius ir 18 dienu pergyveno židai kur taukiaus apsėda,
sveikas, kaip žuvie vandenyje, Amerikonai dauginasi nuo ju
ir vis atsimindamas dekavoda- ezalin bet kada židai gal visi
vo savo geradariui, kuris ji isz suvažiuos czion, tai ?r vis dan
gelbėjo nuo mirties.
Aa. ginsis nuo ju szalin? Reik mie
linti kad ne begs bet pike ir
Pavasaris.
rustibe kur kad gali pradėti ir
Jau atej pavasarėlis,
czion jiem kaili perti kaip Mae
Atgaivindamas laukus,
kolijoj.
Ir atskirdo pauksztuželis
Ž'.dams suteikiame nesmagu
In mus gimtinius krasztus.
mas, iszsikraustit szalin iez že
Atsitupės ant szakeles —
mes ant kurios gimęs, iezeižiuri
Užgiedojo daina jis
gana neteisingu, nes kam tai
Ir pasklido po girele
gali būti reikalingi žmones
Tos daineles atbaleys...
kuriuos pati Maekolija ar kita
Perkūno Oželis.
žeme nekenezia.

Neapkalbinekie.
Jonukas buvo labai links
mas ir meilus vaikelis. Mokė
jo jis juoku dirbti ir visokiu
žaislu. Bet jis turėjo labai blo
ga inproti — savo draugus ap
kalbėti. Už tai Jonelio visame
kaime vaikai nekęsdavo, ne
priimdavo sykiu žaisti, o kar
tais ir muezti gaudavo.
Syki Jonelis parbėgo namo
visas purvinas, apdraskytas ir
verkdamas pradėjo molynai
skustis, kad ji vaikai musze ir
purvais mete.
Motina, žinodama Jonelio
būda tarė:
— Imk vinuti ir prikalk sa
vo liežuvi, arba visai nupiauk,
nes tavo liežuvis yra tau di
džiausias prieszas; jie tai kelia
vaidus tarp draugu!
Jonukas gerai suprazdamas,
ka tai reiszkia, labai nulindo:
jam buvo geda, kad jie savo
liežuvio nesulaiko. Taigi jis
ežia stipriai pasižadėjo prilai
kyti savo liežuvi. A. Dzūkelis.

NAUJA KNYGA
-PO VAKDDPRIEJGIAUSES
MOKSLAS

ANGLISZKO
LIEŽUVIO BE
PAGIALBOS KITO.

Yn tai praktiozniause Knyga
kokios lig salei Lietuvei turėjo.
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
prlbuviaa Grinoriua iez Lietnroa
gali ia trumpa laika pats per
tave Užmokti Angelakai aniek
tiek kalbėk.
Toji Knyga druoaei apdarita
te Franouini raudona aurti»a
ir kaastaoje tiktai f J , Kaoatan
MMdantiaM omo apninka me.

lAUU KaluaejCnj

Teisybes.
Kaip ugnie ruda isz geležies
isztrauke,
Teip rupeetei no žmogaus sopulue nutraukė,
Tiktai narsuna ingaleei,
O jagu vedykla szvituosi, dydeliu daigtu ne padarysi.

Jagu motere sensta, turi nors,
ta džiaugsma.
Jog ir jiu prietelkos drauge
su jaje sensta.
Moteres dydesne dali gyveni
mą praleis prie zerkolo,
O pabuvusuose metuose ant
papuoszto lango.

Su aszaromi nieko ne iszpraszysi,
Jagu kumszte ne panaudosi.
Jagu eu mažu protu žmonye
daro dideliu,
Tai yra dydžiausiu kvailumu.
Ant savo kentejimu ne rugok,
Tiktai gylei pas save užkavok;
Per ugni ruda in plieną,
Teip ir kentejima už artavoje
ne viena.
Jagu už padaryta klasta visi
žmonis peike,
Tai vaikine to gailėtis ne
reike.

Kad ir gera galva turėsi,
Nes jagu nesimokysi,
Tai vis kvailas busi.
Ir nieko ne žinosi.
Jagu ir garsei o niekus kal
bėsi,
Tai vis garbes no žmonių ne
turėsi.

Sir Cecil A. Spring-Rice Anglijos
Ambasadorius in Amerika.
4 Lietuvis pas Lietuvi!

Kokis užsiėmimas ilgina
amži.

dvasiszki, daktarai ir provinikai. Mat daugiau kankina nėr
vus ir pnvertineja prie kasdie
ninio krutėjimo be atsilsio.
Bet dvasiezkae ilgiau givena
negu advokatas, o advokatai
ilgiau, negu daktaras, kurio
užsiėmimas ira daug ne sveikes
nis. Kas užsiiminėja politika,
tam buna ant sveikatos nes ant
ligibes dirba su galva ir prie
to visados krutejime. Kas už
siiminėja literatūra (raszimu),
velei katras užsidariae savo
ruime ar laboratorijoj, papras
tai ilgai givena. ir pergivena
teim na, ant kiek turėjo pa
skirta ant svieto giventi. Vertelgyste ne ira naudingu ant
ilgo amžio, nes visokios rūpes
tis vargina žmogų ir gadina
nervini sistema. Ira labai kenkentu užsiėmimas kelauninko,
nes tai ne turi regulariszko gi
venimo. Szinkorei labai, grei
tai sensta, netenka litiszku pa
jegu, praskista sniegenos, susipuleja kraujas ir be laiko
turi kelauti in kita svietą ant
pasilsio. O kad ilgai giventi
kas gali būti literatu, mokintu
arba ūkininku, paliemonu ar
ba gromatne-z u ir tegul nege
ria jokiu svaiginaneziu gėrimu
tiejej ilgai givens ir grąžei iez
rodis veliboja senatveja, priek
tam turi szvaruma užlaikiti api
save ir apeiaubimia.
Blaivei užsilaikik,
Pipkes ne rukik,
Miera visame užlaikyk,
No pasiutimo eusilaikik.
Ilgai givensi
Busi drūtas, kad ir pasensi.

“Lietuvis pas lietuvi”, tas
žodis garsei skamba beveik vi Tuom klausimu ne karta už
sose lietuviszkuose apigarduo- eiiminejo ir persitikrino, jog
se ir kiekvienas lietuviszkas labai daug prisideda prie trum
vertelga (prekejas) skundžiasi, po ar ilgo amžio: Tūlas dakta
kad lietuvei neejna pas ji pirk ras angliszkas daejo tosios žiti, ejna pas svetimtauti ir per nistos per savo sznipinejimo.
Iszsidavetai lietuvis vertelga negalėda Ipatingai tikrina mus, jog gi—
Ar
tu kumute ne iszpirez
mas atsilankyti, turi uždaryti venimas be jokio užsiėmimo
savo krautuve. Girdant ta ir prie pabaigos givenimo skubi tum kokiam vaikinuj muso
apsvarstant tai pasirodo žmo nasi arba trumpinąs!. Turczei Onutės?
nių nesupratimas szelpti sve- nieko ne veikdami labai trum — Kad asz da juso dukre
timtauezius o apleisti savo tau- pai givena. Ilgiau givena dvar les ne pažinsiu, O ar graži?
— O kumute?! priesz lenk
tieczius. Bet žiūrint isz tei ponei. O norint turi daugiau
meti,
jau bus 26 metai, tai kas
singos puses daugiausei tame vargo ir rupeeczio, nes ant tan
yra kalti patis vertelgos. Lie kaus buvimo ant lauko pailgi tiktai pažiurėjo ant josios tai
tuvis su vargu dirbdamas už- nta amži. Trumpiau givena ne galėjo atsigėrėt....
czedino keletą szimtu doleriu,
na ir mielina sau reikia užves
...ISTORIJE SZVENTA...
ti kokia prekysta ir padvigu
binti savo turtą. Su ta miele
atidaro krautuve arba kareziaNuo Sutvėrimo Paiaulei iki Kristaua Viizpatis užgimimui lyg Paikutinio Sūdo.
ma, o supratimo apie ta neturi
PARASZE
mažiausio. Na ir jau prekye
VISKUPAS
MOTIEJUS
VOLONCZAUSKAS
ta yra, tik reikia daryti pinin
gus, ežia kokis žydiezkas
su 60 PAVE1KSLELU.
agentas ateina ir nežinaneziam
tokiam vertelgai parduoda tavora prastesni ir už brangesnis
preke, tuomet vertelga iszrokuoja jnigu jis teip parduos,
kaip svetimtautis, tai jis ne tik
ka nieko neuždirba bet dar tu
ri savo patrotinti, todėl jis rokuoja ant kiekvieno daikto
brangiaus ir per tai nuo saves
nuvaro pirkėjus ir nepoilgo
turi krautuve uždaryti. Lie
tuvi darbininke, kurie dirbi
kruvinomis rankomis ir pasise
ka tau surinkti kelioleka dole
riu nesigriebk niekad už tokio
amato kurio tu nemoki ir ne
pažysti. Norėdamas užvesti
SUTVĖRIMAS SVIETO.
prekysta turi pirmiausei stoti
prie kito keletą metu ir isz110 Puslapiu. 6įx9į Coliu Dydumo. Preke Tiktai 35c.
mokti to amato o tuomet pra
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.
dėti prekiste, pažinti žmones
W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City, Pa.
suprasti ju pasielgimus o tuo
met pradėti prekiste ant saves.
Musu lietuviu paproeziu yra
paregėjo savo dranga Joną ar
Jokūbą kad jis turi krautuve
PAVASARIS, • PAVASARIS!
__ 7 TAI LINKSMIAUSIAS LAIKAS;
ant vieno kampo gatves, pa
bet tik tada tikras >r linksmas pavasaris, kaip žmogus paša
misima sau ir sako: “Kam
lina 13 savo kuno-organizmo Hg| bei nesveikumus, kaip žie
mos Šiurkštų ŠaltĮ, kuris vargina. Vienok, jeigu to nepadary
man ežia sunkiai dirbti, ar aez
sit* tai liga kankins kunę kaip iš viršaus, teip vidurių, naiki
nant sveikatų ir gyvastĮ y t aršiausias neprietelis Ir teip besant
neturiu pinigu, ir ar negaliu
netik pavasaryje, bet vasarų ir niekad neturi Jo
būti ponu vertelga teip kaip
kios linksmybes Ir ramumo, bet vargų.
mano draugas”. Na ir užde
KAD JAUTIESI»u!i.^
smų pavasarį, tai išsigydyk, išvarykligų lauk iš
da krautuve ant kito kampo
kūno, kraujo, nervų ir vidurių: o kad ta vlskų pa
daryti atsišauk lietuviškoj kalboj prie tikro
ir teip vienas po kitam ant
Profesonalio Daktaro Klinikos, kurs pagal reikalų
kiekvieno kampo uždeda vie
pritaikys speclališkai gerinusias llekarsbis, kurios
kaip šilti saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, taip ligų išvarys lauk, be peilio, be sopulingų _
nokiu krautuvių, o netekia
operacijų
'
pirkėju, subankrutina ir po
Apturėsi tikrą linksmą pavasari i* gerą sveikatą;
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodami. IŠ DAUGYBES nor keletą patalpinam :
tam ruguoja ant lietuviu kad
GUODOTINASAI DAKTARE IR SPECIALISTAI:
Esu labai dėkingas už gerų išgydymą, kad su liekarstoms teip gerai pasilikau išgydy
lietuviai neužlaiko savo vertel
tu, nes pasilikau kaip naujai atgimęs, dabar linksma ir smagu, dar pusė liekarstų pasiliko,
gų.
K. Gedminas.
bet gerai esu sveikas, kad daugiau nereikalauju vartoti,—taigi šimtų kartų dėkavoju Phlla-

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANIA

Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, Fa.
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalia Svieto
greicziauae ir pigiause. Parduoda Laivakortes anl
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
su tiesomis Russijos.

GERIAUSIAS Armonikas ir Koncertinkas
GALI gauti pas mane ir užčediti sau
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas
ir Itališkas armonikas dideliam paslskyrlme. Parašyk tik man savo adre
su ir pridėk už pora centų marke, o
tuojaus gausite mano naujų iliustruo
tų katalogų No. 9, dykai, iš kurio ga
lėsit pasiskirti visokių muzlkališkų in
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
rų britvų. Adresas:
M. J. DAMIJONAITIS
812-814 W. 33rd St.
Chicago, UI.

P. S. Nesiunčiu katalogų i užrubežlus ne j Chicagos

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

Pati, kuri savo vyra pa
tinsta.
Sėdo valgit. Pati paima bu
teli su arielka no stalo ir tarė:
— Jau ne gersi daugiau, ba
ir teip užsitraukė^ gerai. O
žinai, jog ir daktaras ne liepe
tau gerti.
— Da tik viena stikleli.
— Ne, ne gausi.
— Tiktai viena gurgszni iez
butelio.
Pati pamielinus:
— Tiek to, tai jau yeluk
duosu da stikleli....

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujencziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkafl Poperas su
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atlieka
teisingiausiai.
—: Del vygadoa Tautlėoziu 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 greieziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

Del išvarymo soliterio.......... $3.00
Del lytiškų ligų........ 50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
Nuo kojų prakaitavimo............25c
Gylanti mostis .. . .......................50c
Antisept iškas muilas.................25c
Antiseptiška mostis................... 25o
Nuo dusulio................................ 50c
Proškos del dantų .................... 25c
Nuo kosulio del vaikų.............25c
Kastorija del vaikų ... .10o. ir 25o
Nuo viduriavimo ?................... 25c
Kraujo Stiprintojas.................... 50c
Gumbo Lašai.............. 50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo................... 50c
Blakių Naikintojas.................. 10c
Karpų Naikintojas................... 10c
Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25o

Kraujo Valytojas ........................ $1.00
Gyvasties Balsamas........................75c
Nervų Stiprintojas.......... 50c ir SI 00
Vaistas nuo viduriu .... 50c. ir$1.00
Nuo kosulio........................ 25c. ir 50c
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c
Skilvinės proško® ...................... $1.00
Pigulkos del k į..................
25o
Nuo galvos skt
io ................. 25c
Nuo kojų nuos
.... 10c. ir 25c
Nuo dantų gėlii
...................... 10c
Nuo peršalimo
...................... 25c
Plaukų stiprinto
.... 25c. ir 50c
Linimentas arba
-elleris .... 25c
Anatharynas ploviniai.................. 25 :
Nuo kirmėlių...................................25c

Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir L L, kokios
tik yra žinomos Ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.
Krelpiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus
patarimus kiekvienoje ligoje.
Jeigu Jums brangi yra Jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA

VINCAS J. DAUNORAjfk
229 Bedford Ave.

APTICKORIUS-

Brooklyn, N. Y,
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UNION NATIONAL BANK ii
MAHANOY CITY, PA.
I
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CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000. į j
Suv. VahsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.
i

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

! HARRISON BALL, Prezidentas.
! F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
■ W. H. KOHLER, Kaaierius.
■H I 1 14-i- bl I I
1 ‘I I ri niMMIHITI

WTCDn KORKINEIS

I^edU

galais

Kožnas Ruko

NEBO
Cigaretus

•1
*‘
*J
•<

9-ad. ryte lig 8 popiet. • •
Subatomis 9 lig 12-ad. *!
•J
|

Cigaretai
Garsiausi
Amerikoje
už tai kad
esą geri.

Partlavejei parduoda daugiau
NEBO Cigaretu kožna diena.

mn nnvn^nrill
mu pavaaai 1U

irdėkavoja už Išgydymų nuo visokių šviežių ir užsenėjuslų
Nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, gal
vos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nesveikumų ir užkietėjimo, sėklos nubėglmo nuo
saužagystės, greito pailsimo, negero Ir sumažėjimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų
ligų ir tam panašios rųšies vyrų nelaimių. Teip-pat moterų nuo įvairių skaudėjimų strėno
se ir kitokių ligų.
I/nd noo-al?
Lili asablškal, tai parašyk lietuviškai, o apturėsi rodą,
Kaa negali prlDUL paB,|bft lr tiUra3 nekarštas, kurios gan tavo išgy
dyti ir turėsi Linksmų pavasarį. Visada rašant adresuok teip:

Uetah MENW II KONTORAS BANKING
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
savo locnam name vertes $12,000,00
y Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
greieziausiu laivu, Siunoziu piningus in
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
gav0 nej vjenOB dienos, bet tuojaus
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko*
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasilinoti reike prisius
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip
5

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut St.
Philadelphia, Pa.

„DAKTARAS“ šitaityk šitų knygų, kuri parašyta naujausio mokslo ir labai reikalinga kaip
vyrams teip ir moterims, turėt tą knygų. Atrasit daug paslaptybių ir pamokinimų apie kų
ikšiol nežinojot. Apturėsi dovanai, tik prlsiųsk kėlės štampas už prisiuntimo kaštus
Philadelphlos M. Klinikai. •

Jau nuo keliolikos metų Brooklync-New York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybą specijališkų gyduolių,
sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
*

10 UŽ 5c.

Tūkstančiai žmonių džiaugiasi tikru links-

. Valandos kasdien nuo 10 iki 4 po plot Nedėllomls nuo 10 iki 3 po piet.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnlnkals ir Pčtnyčiomls.
KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS. KAD GALI BŪTI GREITAM LAIKE IŠGYDYTAS,
tik reik atsišaukt į Phlladelpbijos M. Klinikų, kuris va'džios pripažintas delei žmonių labo.

Telefonas.- Worth 2822.

Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszauki in

SENOJO IR NAUJO INSTATYMO

delpbios M. Klinikul, kaipo geram daktarui už pritaikinimų ir sutalsymų teip labai gerų
liekate tų.
Su guodoue. Good bye Jurgis Dulskis, Box 81, Alfred, N. Y.
Mr. Jur
gis Lutauskas, Jerome, Pa. St. Liudzevlčia, 216 Pleasant str. Be!oit, W18. K. Olševiče,
1444 Boss st. Camden, N. J. Mrs. Kazimiera Jurevičiene, Bos 226, Glens Falls, N.Y.

Kampas Reade Ulicze

New York, N. Y.

I
'
'

A. J. KEYD0SZ1U8,

202TroySt. Dayton, Ohio.

W. RYNKEWICZ1US
___

.. NOTARIUSZAS..

-:-

233-235 W. CENTRE ST.,

MAHANOY CITY, PA.

PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
" PBIZT BA BANDOS......

Mano Privatiszka Banka yra po
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
pinigiszkns reikalus galima pas mane
be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujancziu pa
rūpinu.
Didžiause Lietuviszka Agentūra
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo
Pinigus in Visas Dalis Svieto greicziause
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas,
Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus
ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
Apsaugoju Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies’

MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų
ir Apredimu del vyru ir vaiku.
Sziame laike ka tik
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir praszome ateiti ir peržiureti o jaigu pirksite tai busite
užganedyti.

Žinios Vietines.

f Nesulaukus matyti iszaugusi savo; kūdiki, nors nu
kentėjo baisei už pagimdima
— Nedelioje Szv. Traices. jo, turėjo skirtis Ludrika Buragiene su savo szeimynele ir
— Velikine jau užsibaigė.
keliauti in amžina kelione.
— Baisei sužeistas Maha- Velione turėjo 26 metus, pa
uoy kasiklosia, Petras Pet liko dydeliam nuliudime vira
rauckas gyvenantis po 511 ir viena vaikiuką. Mirė NeW. Maple, Str. likos apžiūrė delos vakara o laidotuves atsi
tas per Dr. Petriką ir teip pa buvo seredo.
lengvino sopulius, jog ne rei
— Parsiduoda risi naminei
kėjo ne vežt in ligonbuti.
daigtai labai pigei, nes locni— Morejoi prasiplatina
nink as keliauna in Lietuva.
ezkarlatina terp vaiku ir isz
Kas nupirks gales parandavot
tos priežasties likos uždaryta ir stubas. Atsiszaukite po No.
mokslaine. Derini vaikai ser
519 W. South Alley, (o f o;)
ga o viena mergaite jau mirė,
— Parsiduoda namai ant
— Pirkite mesa pas buczeri
trijų
familiju ant puses loto
Adoma Geguži o suczedinsite
po No. Ill W. Spruce uly
pininga. Gausite geriaus ir piczios. Namai beveik kaip
giaus pirkti negu kitur. 523
nauji in parsiduos pigiai. Da
W. Pine St.
(iu o,)
sižinokite po No. Ill VV.
t Utarninko ryta mirė Mor Spruce Str.
(if o;)
ta Paulukoniute 18 metu se
numo mergina isz Trentono
peczes. Nebaszninke per koki
tai laika sirgo nuomerinea li ISZ LIETUVISZKU
ga ir toji liga buvo priežastim
KAIMELU.
josios mirties.
Nabaszninke
paliko dideliam nubudime tė
SHENANDOAH, PA.
vus, du brolius ir viena seseri.
— Jonas, 12 metu sūnūs
Laidotuves atsibuvo Ketverge
ryta. Graborius p. W. Tras- Antano Vinickio likos labai
kauckas užsiėmė su laidotu sumusztas su pagaliu per V.
Brizniaka, jog daktaras turėjo
vėms.
jin apžiūrėti. Ergelis užsi
’ — Parsiduoda
naminei baigs pas skvajera.
daigtai. Parsiduos pigei ba
— Burdingieris Jonas Linlecninikas iszvažuoja in vestus
czauckas baisei apkūlė savo
Kas pirks gales ir parandavoti
gaspadine
Damijonaitiene.
stubas. Dasižinokite pas Joną
Mat Jonas likos iszmestas už
Stankeviczia, 627 W. South
neužmokejima burdo, nes su
Alley.
(IT °1)
grįžęs kada nieko nesirado na
— Nedėlios nakti arti Gi mie, užklupo ant gaspadinee
rard Manor likos suvažinėtas geide paymti nuo josios $123
ant geležinkelio Panko Hny kuriuos turėjo už enties. Suda 29 m. senumo rusnakas muszta motere paliko gulinkuris ant rytojaus mirė. Na- ežia ant grindų ir iždume.
baszninkas paliko paezia su Vėliaus likos suymtas ir nuga
dvejetu vaiku Austrijoje. Gra- bentas in kalėjimą.
borius p. W. Traskauckas at — Arti kapiniu Odd Fel
gabeno kuna in Mahanoju ant lews ant kalno Locust, Girard
B. ulyczios isz kur laidotuves Estate tomis dienomis peržiu
atsibuvo Seredos ryta.
ręs nauja vieta kur statys dau.
— Parsiduoda namini daig geli namu del 500 szeimynu.
tai da geram padėjime, parai Kaip rodos kompanije neužduos pigei. Atsiszaukite pas ilgio pradės darba.
Ad. Geguži 519 W. Mahanoy
St.
(if oą)
Frackville, Pa.— Už ke
— Malina Massa isz Raven liu nedeliu bus czion paszvenRun, kuris nuszove savo pa tinimas naujos katalikiszkos
ezia, likos pripažintu kaltu bažnyczios Szv. Juozapo kuri
pirmam laipsnije žudinstos. priguli prie ajrisziu. Nieko
Yra tai antras kandidatas ant stebetino tame neyra, bet tik
pakorimo nes ana nedelia rado tiek reike primyt, jog ajriszei
kaltu Szuezinska. Dabar ejna nestato teip puikiu bažnycziu
teismas Simanaricziaus už žu- kaip mes, isz naujos bažny
czios turės dydesne nauda
dinsta paezios.
— Dr. M. J. Petrikas, lie- kaip isz muso bažnycziu; vir
turiszkas medecinos ir chirur ažui dievmaldystes randasi dydele sale ir mokslaine o žemai
gijos ligonbntes specialistas
puikus skiepas. Žodžiu tarent
priima ligonius kasdien nog
gales bažnyczioje loszt dy10 lig 12 ad. priesz piet. nog
džiaueius perstatinius ir 1.1.
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30
Tai-gi turės dviguba nauda:
vakare. Kazuno aptiekoje
garbint Dieva ir parapije da
237 W. Center St.
(j •;)
ria piningus nuo pasamdimo
— Nepristatytas
gyvulis sales.
— Vari ūke.
žmogiszkam kūne yra Doridas
Lindemuth gyvenantis ant 700
Pine uliežios. Tasai ponelis
užklupo ant 14 metu Mariutės
Dr.(LIETUVISZKAS
Jonas C.DAKTARAS)
Milleris
dukters Jono Leckio, kada to
ji rinko žiedus prie Primrose
WILKLNSONO NAME
kasikiu. Ant riksmo mergai Kaiapu Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.
tes adbego keli darbininkai
pprrtf A
( IKI 10 AD. RYTE
TTnrįJrnfl S 2 iki 4 popiet
ir ižgialbejo mergaite isz ran
LJGfJNlUO Į - jki g VAKARE
ku szetono. Lindemuth likos
BELL TELEPHONAS
nuvežtas in Pottsrilles kalė
jimą.

Szaukia Pagialbos.
Daugybe Mahanojaus žmo
niu szaukia pagialbos.

ĮRUPTURA

Jia skaitlis kas kart mažinasi.
Žmonių inkstai tankei szaukia pagelbos. Szitai gromata parodo ka
viena motere sako apie Doan’s Pigulkos del Inkstu. Mrs. Wm. Horey
isz H Ilso Feezes sako: “Doans Kid
ney” pigulkos praszalino skausmą
mano peczuoee ir kitus netvarkumus
kurie buvo priežastim nesveiku inks
tu. Asz tikrai mielinu kad nesiran
da geresnios gyduoles už Doan’s
Kidney Pills.
Ant pardavimo visuose aptiekose
50o. baksukas. Nepamirszkite varda
Doan’s ir neimkite kitokiu. FosterMilburn Co. Buffalo, N. Y. parda
vėjai del Suv. Valstijų.

SOT'

Kožnas gal iszniokti būti Ba1 beriam
u cm {tun laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu.
Raszykite apie daugiaus pas

Nossokoff's 3ai ber College

Ant Pardavimo
Namas ant vienos familijoe
ant loto 38 per 150 pėdu di
dumo, tuojaus už lietuviszkos
parapijos klebonijos Girard
ville. Atsiszaukite po No. 27
Beach St. arba ant adreso: ,
(if) Wm. Paulaickas
Box 411
Girardville, Pa.

Ant pardavimo
Parsiduoda seluna^, geroi
rietoi prie gražios ulyczios;
laisnai neperbrangus, arti dipo, ir prie doku apie daugiaus
dasižinokite ant adreso: (ot °l)
A. Doyd
Box 520
Sag Harbor N. Y.

Gera proga i neiti in
apsimokama bizni

$103,000 PRIAUGIMO PER VIENA META.

IR JOS ISZGYDIMAS

Visiszkas Turtas Gegužio (May) 3, 1912 - - $751,192.63
” Lapkriczio (November) 1912 - 790,858.99
”
” Gegužio (May) 1, 1913 - - - 854.209.58

BE PEILO - BE OPERACIJOS
BE PATROTIJIMO LAIKO.

Asz kožna diena gauna paliudijimus
nog iszgydytu, ka porodo kad beabejones mano būdas gydimo Ruptu
res ira vienatinis spasabos del iszgydi
mo ligos. ManoCHEMIC-ELECTRO
Spasabas del gydymo Ruptures yra
dar placziai žinomas kaipo geriausias
spasabas del gydimo Rupturęs ir
ypatos kurie kentėjo su taja liga dar
gal rasti pagialba.
Nerandasi
jokio namino iszgalbejimoper paczta
arba per nesziojimo dirzio. Ta visi
žino.
Iszradimas mano spasabo
gydimo ant visados visokia sztamo
Ruptures yra tai didžiausias iszradi
mas lig szitam laikui* Kožnas vyras
motere ar vaikas gal but iszgyditas
be senoviszka būda baisos operacijos
asz iszgydu be oparacijos, be peilo,
be patrotijimo laiko. Atsilaukykite
arba raszykite o gausite knygute
apie gydimo Ruptures.
Atsiųskite 2c. stempa.

Farmos—Farmos.

Sutrumpytas Raportas Banko
MERCHANTS BANKING TRUST COMPANY
Mahanoy City, Pa.
Nog prislėgto Raporto Gegužio (May) 1, 1913

W.Waidelis1,2

Parduoda Szipkortes ant geriausio
linijuj in ir isz Lietuvos. Siunczia
Piningus in visas dalis svieto, greitai,
pigiai ir teisingai.
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
savo gymines ar pažinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
galima dar pirkti Szipkortes ož labai
nužemintas prekes. Raszant prisiuskite už 2c. stempa o gausite greita
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kremą visokiu
Valgomu tavoru ir Buczerne.

DYKAI “S;
Szitie Dobeltavi Rekorderei, ant
vienos puses grajina muzike ant kitos
poses dainuoja. Duosime dykai tiems
kurie atsiszauks pas mus ir kurie turi
Fonografus.

Raszykit dar szerdien ir
atsiunakite 12c. štampu ant
uersiuntimo n:

M0R0Z0W & C0.

Lietuviszka Agentūra
Sziomis dienomis muso tautietis
B Ragažinskas pargabeno visokiu
gėrimu, AmerikoniszKa ir Importita
Galima gaut visokia Arielka,, Vyniu
Arako, Kimelio, Dzinia ir t, t
Teipgi skambanozio Altas ir Porterio
Daokyte dabar orderi o bas'jamD
pristatyta i> namas,

Laivakoroziu ant geriausiu Laiva
in Lietava ir atgal. Teipgi sianozia
piningas až žemiaase preke ir greitai
ne vienos dienos nelaikau pas save
svetima pininga paskirta siautimai,
viskas dirbasi teisingai nes esmia po
kaaoije, taigi meldžia visa Lietuviu
atsilankitie arba atsiszauktie per
laiszka su minėtais reikalais.
Su godone

54-56 N. Main St,

Viktoras Lapinskas

Mahanov City.

601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City.Pa.

ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE OF UNITED STATES
COURTS.

Geriaases ir didžiaasiag sumas
piningo iszlaimeja provose al pa
žeidimą kasikloae, fabrikuose, gcle*
žinkelaose, laivose ir t.t. Iszlaimeja
provas kurios kiti advokatai atsako ar
atmeta.
Rodą daoda dykai.
Ądresavokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street
New York, N.Y.

Cash and Reserve
....
$69,544.66
Due from Banks
.....
5,336.33
T
,
. | Loans
...
657,715.04
Investments -j Bon(k
j 18,354,38
Furniture and Fixtures
...
3,220.00
Overdrafts
.....
39.1 i

Total Assets

...

MIELE BROLEI LIETUVEI
NEGIRDĖTA NAUJENA!
C. P. HERMA, R. PH:
Iszrado stebuklingas dvejas gyduoles
10 d. Balandžio (April) 1912m , jau
nog to laiko tapo iszgyditu nog
Dusulio 87 o nog Reumatizmo 108.
Pasiskubinkite o gausite tikra pagial
ba, moteris ir vyrai, raszykite Lietaviszkai ant adreso:

C. P. HERMA R. PH.,M,£I2£,uV"RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
Laivai plauke ties-'g tarpe Roeijos
ir Amerikos.
Didžiausi, paikiaus!
ir greieziausi Rosiszki Imperaliszki
I’a< ziavi, nauji dubeltavi szrubinei
laivai.
Russia. 16.000 tonu. Kursk. 13.500 tonu.
Czar. 13.000 tonu.
In Rotterdama in V di>-na* be persrdimo.
11 dienu be pervedimo In l.iba*a.
IN ROTTERDAM - IN L'BAVA
$31.'H) Trerzlos Klasoa 8-33.00
845.00 Antrus K lasus $50.00
865.00 Firmos Klasos 8<5.00
I^ivnl i-zeina
an'ra subata.apie daa^iaus infonnaeijoi kreipkite* pas
A.E.Johnson.GeneralP.Art. 2. Broadway
New York, N.Y. arba pas vietinius agentus

A. G. GROBLEWSKI
C«.H» & M«i> Su. Plr»»rtS.P«.
—SAVININKAS LB FABRIKANTAS-

Garsiu Lietuilszkn-LeoklszkuValsti.

8S54.209.5S

LIABILITIES.
Capital Stock
.
.
$125,000.00
Surplus Fund
......
75,000.00
Net Profits
....
18,645.59
Deposits
....
631,647.63
Dividends Outstanding
...
40.00
Due to Banks
....
3,876.36

Total............................................... 8s54.2O9.5S
D. F. GUINAN. Kasierius.
Geras patarnavimas muso Banke atnesza kas-kart dau
giaus Depositeriu.
Užsimokės jumis turėti piningiszkus reikalus su szita
Banka. Pennsvlvanijos Valstija ir Mahanojaus miestas laiko
piningus szitam Banke.

Kiekvienas Lietunszkas Suomi n Hi
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietavisikas Gyduoles savo
bztoruose ant pardavimo, kad.muso
tauūeczei reikalaudami galeta^nosipirkti
ir
nereikalautu issdooti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. 8ztorainiai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuoj ame.

Merchants Banking Trust Co.
MAHANOY CITY,

Egiutero No.1................................... .25c.
Egiutero No.2....................................50c.
Zmijecznik.............. 25c., 50c. ir |1.00.
Gumbo Ilsiai....................................35c.
Meszkos Mostis................................. .25c.
Trejanka.........................
25c.
Linimentas vaikams...................... .25c.
Gyduoles nuo Kosulio................... 25c
Liepiu Balsamas.............................. 25c.
Anty-Lakson del vaiku............. .25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kumeliu del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu..........................,25c.
U gni a traukis........ .. .......................... 25c.
Skilvio Laszai.................. ................ 25c.
Gyd. užl&ikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios.................................. 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del n emalinio Pilvo............ 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo................
10c.
Laszai nuo Dantų........... .. .......... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų................................................. 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto....................15c.
Gyd. nuo Grippo........................41.25.
Plauku apsaugotojaa.................... 50c.
Muilas dėl Plauku........................ 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................... 35c.
Rožes Balsamas........... .. ..................25c.
Kinder Bahamas............................ .25c.
Bo briaus Laszai......... ..................... 50c.
Sxvelnintoj as...................................... 35c.
Kraujo valytojas........... .. .............$2.00.
Nervu Ramintojas..................... ji.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus................................. $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)...... .. ........ 25c.
Pamada Plankams.......................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
Gyduoles nuo Riemens........ .......... 50c.
Vengriszkas Taisytoj?s Ūsu____ 15c.
Inkstu Vaistas................. 25c. ir $ L 00.
Akines Dulkeles................................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu.........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ .$2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.

PA.

...DIREKTORIAI...

D.M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Homs by.

C. L. A dam, V ice-Prezidentas.
A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

KARPETAI

D.F.Guinan, Kaajerius.
M. Gavula.
W. J. Milės.

Parduodam Karpetus nog 10c. lig 25c.
ant masto pigiau negu karpetu sztorai.
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku.
Mes perkam teip pigiai kaip ir
didžiausi “TVholesalerei” ir tokiu budu
galima pigiau pirkti ir jumis suezedinam pinigą parduodami pigiai negu
kiti.

3202 3-rd.St; New York, N. Y.

Guinan’s

Mahanoy City, Shenandoah,
Mt.Carinei, Landsford.

Polithania State Bank

Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.
Vien:ntele T.ietuvKzka Panka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
pradedant nuo
ir Jauniaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
prukaitant kas pu‘e metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
ir šute kiaui vi-okia^ nula* krlioneL Iszdirbam visokius Rejentalnusdokumentus.Lietuvai
reikaluose ju u. L n i
prie vieninteles Lietuviszkos Rankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecriai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad
jau aFzneju daugiau ne locniniku ne virszininku,ne darbiniku
“All Nations Rankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
atidariau ofisą mano nauj >i v i etoi
Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
Reikaluosia me džiu kreiptis prie^savo seno pažistamo po
tokiu adreso-

PAUL V. 0B1ECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S S. Pittsburgh, Pa.

23 AkmenuRailroad Laikrodi
Patentotas regulatoris
už u karnas isz virszaus,
del Moterių ar Vyru, ISk
gvarantuotas ant 20m.
siusim szita laikrodi
visiems j>er C.O. D.
už $5.75 per expres,
■“įza jei nebus toks
Nemokekyte nei Cento.
Atminkit, kitur užmekesite už toki lai
krodi $3-5. Su kožnu
laikrodi
duodam
Lenciugeli.
901 CENTRAL BANK
BLDG. CHICAGO, Ill

Port Carbone, Pa. (Grays
Addition). Atvažuokite peržinreti kolei da neiezparduoti.
Preke $150 lig $200 pagal dy_
dumo ir vietos. Gera proga HOFFMAN BROS. 77s2;Bw\iX;KD.7.UTdO
turėti savo Iccna gyvenimą
29 MOTERIŲ GRAŽYBES
Eicelslor Watch Co.
Skulkillo paviete. Parsiduos
Tikiai artistiszkus paveikslus
nž visus piningus arba ant
gražiausiu moterių,mes siunKATALOGAS^
lengvu iszmokescziu. (gf o;)
cziame uždarytame laiszke
Mano katalogas yra tau reikalingas.
už 42c.
Dr. Robert B. Gray,
Jame rasite visokiu instrumentu,
knygų ir uotu.
Jaigu norite būti
B.
AUTURI
221 Pike St. Port Carbon, Pa.
geru muzikantu tai raszykite pas mus

B RAGAŽINSKAS

Baltrus S. Yankaus

ASSETS.

DR. ALEX. O’MALLEY

Jaigu norite pirkti farms,
tai pirkite tiesog nog savinin Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
ko. Asz prirūdysiu farmaB
nog $12 lig $35 už akeri. Pal
aiduos ant lengvu iszmokescziu. Žeme ir oras kaip ir Lie
tuvoje. Apie daugiaus raszy
kite pas
(TT °l)
Ben Diokas
Irons, Mich.

Lotai ant pardavimo.

Pasidaugino Turtas per Meta - - $103.006.95

Asz užlaikau Colambijos Grafofonus su Lietuviszkom dainom, kanas
iszgieda labai gareei ir aiszkei. Ant
abieja pusiu yra po kitokia dainelia,
rekordai yra padariti gana druezei
gali laikitie ant kelia metu. Kožnas
rekordas prekiaoja tik 75c.
Jaiga ne tari mano kataloga tai
prisiusk až 2c. pacztinia markia o
apturėsi didelipaika kataloga kariarasi visokia geriasia Armonika,
158 So. Washington St., mia
Skripka, Triabu ir daagybia kitokia
Wilkes-Barre, Pa.
mazikaliszka instramentu. Istoriszku
Kur Lietu visatai ir Lenkiškai susikalbama ir Malda knygia kokia tik randasi
ir susiraraoma.
Lietaviszkoi kalboi Gražia popieru
gromata raszimui sa puikeaseis ap
skaitimais ir dainomis sa drakuotais
JpO
D'DELIS ALBUMAS! aplink konvertais, tuzinas 25c. penki
až $1.
Sztornikams, agentams ir
TIK UŽ 30c. SU pedliorems parduodu visokias ta voras
labai pigei. Reikalaukitia visokio taPKISIUNT1MU. voro tikra Lietuvi o gaasitia teisingas
Artistiszka Fotografijų ir vaizdu, pas ta vorus, adresas:
kur telpa in “900 PAVEIKSLU”
garsiojo kompozitorio. poeto, literatu
didvyrio, socijalisto, karulio, prezi
dento, garsiu operos da:niu, szokiu
DEL REKLAMOS
kostiumose, visam pasaolij žinomu
LAIKRODĖLIS
gražuoliu, gražiu moteriszku galve
DOVANAI.
lių ir t.t.
Del rėkiamo; iszle'sim
Asz siuneziu ta poiku Albumą už
tarp musu _emaicz*u Savie30c. Pinigus siuskit money-orderiais
nitose Steitose ir in Kanada
vysai dovanai 1000 prepuiarba 1c. štampais. Kanados štampu
kiu Laikrodėlio 11 karatu
nepriimu. Paskubėkit, kol albumas
aukso ir ant 20 metu
gvarantuoto.
neiszparduotas. Adresuoki taip:

S. MAIOANSKY *

“Bench Moulderin’’. Gera
mokestis, darbo invales. Raszikite arba atsiszaukite pas.
(ST °1)
Bohl Malleable Iron Co.
Foot c f Adair St.
Detroit, Mich

(su 16 Dainomis)

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

ŽIŪRĖKITE KAIP MES AUGAM.

VYRU - MOTERIŲ -VAIKU

Parsiduoda puikiai ir gerai
intaisyta dirbtuve temprenco
Kostumeriu daugybe, biznis
randasi Shenandoah, Pa. ir
parsiduos labai pigiai ba loc- 328 6-th. St., Dept. 40, New York, N. Y.
nininkas turi kanecz apleisti
Lietuviszkas Agentas
miestą, todėl pasiskubinkite
SZIPKORCZIU
IR SIUNTIMĄ PININGU.
ba kas pirmesnis tas geresnis.
Apie daugiaus atsiszaukite in
“Saules” c f sa.
(j ;)
Mahanoy City, Pa.

Reikalinga.

$25 Grafafonas už S21

Naujas Pavasarinis Tavoras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
Naujas Iszradimas
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio Apraszima siunczia dykai
uel Szlebes ant Pavasario.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, Kaip galima apsaugoti no liga ir pats
Andaroku, Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie iszsigydyti be daktaro visokias ligas
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Plauko puolimą ir ažsiauginima,
Nežali, Papuczkas, Pleiskanas
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokia vasariną Kota del moterių ir mergaiezia
ir kitas panaszias ligas.
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaas pirkti negu
kitur.
Gyduoles nao Danta,geriausios,*20o
Nao Korna užtrinu tik 10c.
Mes
Pas mus dirba Lietuvaites.
tarime apie pase milijono laiszka sa
padekavonears nuo žmonių visokia
122 W. Center Str.
taatysezia. Raszykite tuojaus ant
Mahanov City.
adreso pas Specialistas:

fit Mt I

o mes prisiusime visa informacija
lietuviszkai iszdrukuota, kaip galite
iszmokiti greitai ir gerai grajit bile
ant kokio instrumento. Jaigu norite
linksmumo sav stnboj tai prisiuskite
mumis $5 o mes prisiusime jumis
Grafafona su rekordereis keletą kalbuose. Nelaukite bet tuojaus raszy
kite, prisiusdami 2c. stempa katalogo

Pora Auskariu, Špilka. Žiedas, Bronzoletka su

puikiais akmenukais ir gvarantita grino aukso, bos daota4 drauge
su 81( 0 dovana tiems kurie prisius tikra iszrbzima žemiaus padėto
pozelio ir jaigu pirks nog mus 4 lotus kurie parsiduoda po ?50.00
ai viena lota.
ISZRISZIMAS ISZ 15

Prof. G. Twardo 131 LSį?*/. r

Sudekite numerius no 1 l:g 9 langutese kad skaitant isz
visu pusu iszeitu 1 uei 1-5. Kožna numeri variuojant
tik syki. Prisiuskite iszriszima ne vėliaus kaip už 15
dienu. Ypatoms žemiaus 1* m«tu nevale imti dalybas
iszriszime. Suraižykite aiszkei sav<» adresa. Prisiuskite
tikra iszriszima, drauge pra>zvkite kad* prsiestume ju
mis mapas su informacijoms kaip gauti dovana.

Mill Order Dept. S. 63 Park Row Room 1013

Drs. Brundža & Co.
B’dway & So. 8-th.

Brooklyn.N.

'APSZVIETA' Moksliškai

Istoriška Knygi

palytinti daug isz Lietuvio praeites
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
su 780poslapio, preke:
Apszvie'ta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis so 60 pas. lOo
Gaunama pirkt tik pas:

T. Astrmski, 943 S. 2nd. St, Phlla. Pi.

SZALIN SU NULIUDIMU!

Jaigu kada bosite

PHILADELPHIA, PA.
J

Tai užeikite in
IETUVISZKA

OTELI

■jiETCVISZKAS -< OTOGBAFISTAS

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City.
Paikei ir pigei nutraukė visokes
Fotografijas. Padaro didelusFoto
grafijas isz mažių ir indeda in reimus
Indeda Fotografijas in Špilkas
Kompasas ir t.t. Paikei nutraukia* ja
Post-Kartės, Parduoda Reimus ir t *

MAHANOY CITY, PA.

NORKEVICZIAUS

NO. t

'Geriausia Arielka V išari
Mieste. Tik $1 už Buteli,
Teipgi oris gausite ir visokit
kita gėrimu. Ateikyte dabai
priess laika, duokite save
orderi o bus jums pristatyt/

S. Norkewicz
401 Wut Miliuj Ali.

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Sireots.
Ten busite sveitingai priimti. Gauste
pavalgyti ir galima pernakvoti.

.

C.X SziTAS

No. 6.
Nusipirkite saa keisti
Batelio

JUOZAS
0K1NSKAS
(LOCN'ININKAS)

FIRST
NATIONAL BANK

Del Visokiu
Pasilinksminimu
Reikalaujate GERU Gėrimu.
Pirkite nog savo Tautieczio
kuris teisingai jus užganedis.
Atsiųskite adresa o gausite
kataloga dykai.

Fr. Strawinskas
1807 Carson St,

Pitbbarg, Pa.

Bankas su
visais ligei
apsiejna, neJ h>paisant ar piningiszkas reikalas yra
mažas ar didelis.
Ge iausias būdas pasi
rūpinti save su pininga
is ant ateities, yra tuo
jaus pradėt czedint o
laike [pareikalavimo
turėsite ant ko pasi
renti.
Seniausia National Bsnka
SchnyUcillo Paviete.

INTEREST PAID ON SAVINGS
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-^GRABORIUS^

Jaiga apsiimsite mokėti po 10c ant dienos, tai mes nusiasim jumis ■
labai gražu Gramofona, (plokszta) sykiu ir 6 rekorderius ka iszgra- <
jina 12 visokiu lietuviszku aainu, valcoku, polka, marszair t. t. kurios ’
patis galite sau pasiainkti. Gerumas szito Gramofono yra gvarantaotas *
Turime visokiu nauja lietuviszka, lenkiszku, ruska irt. t. rekorderiu. <
Raszykite taojaus o gausite kataloga ir informacijas dykai. Atsiųskite <
2c marke ir raszykite ant szito adreso:
’

Liberty Commercial Co, 34 3 E. 9-th Str. New ^ork, N.Y.J

Laidoja Kūnas Numirusiu.
Riginus ir Vežimus del Pasivažiūf’'ir<J
Krausto Daigtus ir L L
Viską atlieki ki
negeriause ir pui kiauše. Su virsz nuceto
reikalais kreipkitės pas jin o bosite vii 1D*
užganėdintais.

620 W. Centre St., Mabanoy Cit,. F*

