IDAVIMIS?
Siutu.
r szita menesi.
□ei 29c.
nierei 5c.
otai §5.
810.
tse prekes.

SUBSCRIPTION $2.50.

Prenumerata Kasztuoja:

| Amenke{:::^z:;::: Europoje {
t
*

REPRESENTS THE INTERESTS OF NEARLY 500,000 LITHUANIANS
BESIDJNG IN THE UNITED STATES.

Ronljoje Ir Ltetnvoje 33.59.
Anglija Ir SkotlandljB 15 Sk.
Prūsuose 15 Marka.

PUBLISHED BY

ISZLEIDŽIAMAS PER

W. D. BOCZKOWSKI & CO.

W. D. BOCZKAUSKAS IR CO.

ADDRESS ALL COMMUNICATIONS TO

(SUCCESSORS TO D. T. BOCZKOWSKI.)

RASZANT GROMATAS IN REDYSTE UŽDEKYTE SZ1TOKI ADRESA

SAULE” 520 522 W. SOUTH AL.

f “SAULE” 520-522 W. SOUTH AL.
C€€€ C€€€

Valstijos Bankinio

Mieste New Yorke praejta
meta, staiga smerezia pražuvo
5408 ypatų, arba ant kožnos
dienos po szeszes ypatas. Au
tomobile! užmusze 62 ypatas,
stritkarei ir 62, atėmė sau gyvaste 79, nužudytais likos 185
ir t. t.— Kuom dydesnis mies
tas tuom daugiau nelaimingu
atsitikimu.

Metas XXIIII

Mahanoy City, Pa. Utarnhikas 7 Vasario (February) 1911

Kas Girdėt? IszAmeriKos

PA...

MAIIANOY CITY, PA.

MAIIANOY CITY, PA.

Noll

Sūnelis nukando tėvui
uosi.

Adgijo priesz palaidojima.
Glasgow, Ky — Jau viskas
buvo parengta ant palaidoji
mo Mrs. Jane Pitcock, gymines atsisveikinejo su nebasznyke priesz uždarima grabo,
kad sztai nebasznyke atsikėlus
grabe isztrauke rankas in savo
milemus, adgydama grabe in
laika. Bet ne ilgai buvo jio
sios gyvastis nes ant rytojaus
ant tikru motere numirė ir li
kos palaidota.

Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.

Daktaras užtrucino dau- geli žmonių.

Isz Visa Szaliu

Petersburgas.—Tomis dieno
mis prasidėjo akyva prova dak
taro Paczenko ir groto Patriko
'
O’Brien de Lace, apkaltinti
už žudinsta barono Vasylo Bo
turlino.
Daktaras Paczenko teip-gi
užtrucino grafa Kamaraucka
.
ir daugeli kitu turtingu ypatų.
Motelis kurios geide atsikra
'
tyt nog savo vyru, arba gymi
nes ka geide aplaikyt dydeli
turtą po savo gyminiu su pagialba daktaro Paczenko isz‘
siuntė juos ant ano svieto.
Prie tu visu žudinseziu dakta
ras prisipažino prie kaltes, nes
i
sudėjo visa kalte ant Lace,
jkuris jiam davė 200,000 rub
,idant užtrucintu Boturlina,
kad galėtu aplaikyti jiojo tur
(
tą.
>
Grdfas de Lacy paejna isz
Irlandijos, o jojo gymine apsi
gyveno Kosijoi pradžioje szio
'
szimtmeczio.
Tolesniam perkretime, daktaras Paczenko pripažino buk
]nužudino suvirszum 40 ypatų
,
su pagialba uždavimo jiems
gemalas koleros ir dipterijos,
Visa Europa akyvai temina
|ant tosios provos, o nekurie
žinunai tvirtina buk tai per
jiojo priežaste pakylo Rosijoi
:
kolera ir jog tai jisai pirmuti
i
nis jiaja praplatino.

Pasikėlimas Pcnape.
Berlinas.— Ant salos Penąpe (po valdže Vokiecziu) likos tomis dienomis apmalszytas pasikėlimas tenaitiniu gyventoju. No senei keli szimtai
pasikėlė prieszais randa nužudindami kelis europieczius.
Randas iszsiunte vajaunus lai
vus Carmoran, Emden ir Pla
net kurie su pagialba vaisko
malszino pasikelelius užmuszdami 50. Vokieczei turėjo tik
viena užmuszta ir kelis pažeistus.

Nelaime ant

geležkelio.

Calgary, Alberta.— Devinios ypatos likos užmusztos o
(daugeli pažeido, per iszsivertima pasažierinio trūkio ant
<Canadian Pacific geležkelio.
]Lokomotiva ir penki vagonai
,nusiverte in grabe ir likos už
(dengtais sniegu. Priežastis ne
]laimes yra nežinoma.

Pamokinimai del
moterių.

— Norint mokslai, perserge
jimai,
papeikimai ir t. t. ne
Pottsville, Pa — Isz piktu
yra
tiktai
del tavęs paraszyti,
mo, jog tėvas jiam nedave pi
Petersburgas.— Rusiszki lai
mano brangi mpterele, vienok
ningu ant gėrimo James Mc
kraszczei garsina api baisu mo
skaitidama apie tai apmislik
Allister atejas namon užklupo
raliszka nupuolimą terp teip
gerai, ar laikais prie tavęs ne
ant tėvo pradėjo kandžioti
vadinamu inteligentu. Sztai
tinka; jagu teip, tai pasirūpink
Barbariszkumas.
kaip žvėris. Pagriebęs danti
ne senei Uglicze, profesorius
Darmsztad, Vokietije.- Vie taisės klaidas pataisyt.
mis tėvui už nosies atkando ta
tenaitinios gimnazijos vardu
nam
isz czionaitiniu namu li — Szviesa saules ir szviežes
ja dali kūno konia visa. Nela
Malinin, papilde sužagejima
kos surastas kūnas 8 metu mer oras yra del sveikatos ir gyba sūneli patalpino in kalėji
gaites Užsiūtos in maisza ir vasties'reikalingiausi. Del toSkaitant muso lietuviszkus mą o tęva nugabeno in ligon- Navatna užduotis jauni ant mokitynes isz 5-tos klasos,
keturiuolekos metu senumo
kiui.
laikraszczius, pate minam bar buti.
paslėpta grindysia. Mergaite gi turekie langinyczes per ciej
Onos Ožyginiutes. Tasai pronius ir užmetinejimus vieni
buvo tai dukriuke kitados ten la diena atydarytas ir rolosus
Rockford,
Ill.
—
Edwardas
Kiicziukas su keturioms
z
fesorius
susitiks
su
Ona
laike
kitiems, kas neatnesza mažiau
gyvenanezio
mekaniko, kuris pakeltus, o langai miegstubese
I
galvoms ir keturioms Lee, kuris geide aplaikyt už cziužinejimo ant ledo, vėliaus
sio! naudos del skaitytoju ir
paezia turtingo ukinyko dūkpersikėle ne žinia kur. Palici- turi būtie atydaryti per visa
Degina
lavonus.
]
uodegoms.
Įapreiszke, jog jiaja nuves nadiena; o ir kitose stubose no
kuom muso guodotini skaity
tere, turi padaryt nepaprasta
Charbinas, Mandžiurije.— ;je jiu jeszko.
South Bound Brook N.J.—
mon.
Ejdami
namon
pradėjo
rint ant pora adynu turi būtie
tojai suvis neinteresuojesi. Ar
užduote pakol aplaikys jiaja
Valdže pradėjo degint laivoW. II. Darling farmeris turi
szviežio oro perimta.
gi ne butu laikas tam viskam
už pączia. O kad ne buvo tur mergaite prikalbinet, idant
nus, pražuvusiu laike drebėji
nepaprasta kaeziuka, kuris tu
—. Motinos tankei . papildo
palaut ir ymtis prie ko nau
tingu, susilaižino su tėvu savo užejtu in gimnazije. Nepnjausmo
žemes.
Daugel
uosia
vieto

ri ketures galvas, ir ketures
Isz
LietuviszKa
dama
nieko
pikto
Ona
sutiko
klaida,
jog iszvažuodamos in
dingesnio? Toki ypatiszki užmilemos, jog kada suvaikszsią lavonai yra sukrautais ant
uodegas. Kelios nedėlios adga
kur,
ypatingai
karu, arba eida
metinejimai tik dydesne ne
czios 5,000 nuliu o uždirbs ant praszimo, po tam Malini
Kainjelu.
kruvu po kelis szimtus ir tuks
lios tas navatnas kacziukas už
mos in bažnycze, redo savo
apikanta pakursto vieni priesz
500 doleriu, tada gaus jiaja nas intraukes jiaja in kambari
tanezius.
Deginimas
atsibuna
vaikuczius per sziltai ir perpui
kitus. Broliczei, tas jum giaro gimė tvarte, kada farmeris ate už paezia. Daugiau per 24 va atėmė jai panysta. Mergaite
sekaneziai: Sukrauna lauža
Elizabeth, N. J.— Dar- kei. Kudykis turi būtie parė
ne atnesz. Tas viskas yra tik jo pažiūrėt, tai net apalpo isz landas ne vale jiam bus vie sugrįžus namon, bandė atimti
medžiu, užmeta kelis desetkus bai
]
gerai eina.
užvidejimas.
Geriau tokius nusistebėjimo.
dytas grąžei ir atsakanezei pa
nam name užsilaikyt. Lee isze- sau gyvasti per iszgerima trulavonu ant virszaus, apipyla
—
Lietuviu didelis būrelis,
ypatiszkus užmetinejimus apciznos.
Daktarai
in
laika
at

gal turtą tėvu; nes apredalas
Numirė
isz
baimes.
jo isz Illinois Sausio 10, isz
karasinu ir uždega. Lavonu isz
■ tu visokiu atsiranda.
malszyt per gromatas o tokiu
gaivino
mergaite.
Tėvas
merne turi būtie papuosztas ir
Clyde,
N.
Y.
—
Mergina
Sa

kur
padare
sutaiką
iszkelaut.
budu svieto nejuokintumet ir
tiek randasi, jog deginimas jiu
— Czionais yra kelios drau
gaites davė žinia api tai polici
anksztas.
savias neiszstatytumet ant ku- die Hill, 18 metu senumo, nu
užims kėlės nedelias.
jgystes, in kurias visi lietuvei
jai kuri..............................
Malinina ir aresztavo— Daugiau vaiku buna pa
Bado užkasta skarba. k
dykiu,
ėjo su savo drauge pas ragana
1
Czionais susitvėrė gadintu per iszlepima motinos
30 užmuszti ant geležiu- priklauso.
1
Bridgeville, Del.— Vincas
idant iszburtu jioms atejte.
daininiku draugyste po vardu
kelio.
— Sztai antras atsitikimas
Badai isz paežio miesto Ga Ragana iszbure Sadei, jog tik Halovell rado dežuke senu
I“Giedra”, ir visi gerai susik negu štoku lepinimo. Ant ne
laimes, motere eina daugiau
Barcelona, Iszpanije.— Per ,
ry, Indiana, darbinykai isz- pagyvens tris dienas. Nebage žemeziugu ir auksiniu iždirbi kuris ne senei atsitiko Odeso
lauso, dabar 30 d. Sausio su jausla, negu protu; isz to paei
iszsiritima ekspresinio trūkio
siuucze kas metas $500,000 in apsirgo isz rupesezio ir in kė mu, kada isziminejo maszinas je. Ne senei pribuvo in tenais
sitvėrė nauja draugyste po
na jiosios klaidos apsiejime su
ne toli Valencijos isz priežas
Tevynia del gyminiu. Ne ga lės dienas numirė. Daktarai isz senos plitiniezios. Kada nu isz Moskvos pati sztaleskapivardu Lietuvos didžiojo kunivaikais ir vyru. Ant kožno už
ties nuplovimo kelio, likos 30
lima stebėtis, jog Ameriko nutarė, buk mergina numirė keliavo in New Yorka dažinot tonoS.... su dukriuke sergaikszczio Vitauto, inkuria metinejimo tuojaus atsako:—
isz baimes.
ypatų užmusztos, Trisdeszimts
nams tas nepatinka.
jiu verte, tai auksorius pasakė gante ant szkarlatinos. Gymi
iszsyk susirasze 36 draugai ir Juk asz mano vaikus ir mano
ypatų likos maž daugiau pa
Pagimdė -t kudykius aut jog visas radimas yra vertas nes darodino jai, idant pataiyra spėjama, kad to draugys
Slaptybe
ilgo
vyra teip labai mylu!— Ir mis
žeistos.
ant keliolikos tukstaneziu do pytu mergaite in vietinia ligon i
kart.
New Yorke likos atydengta
te augs didyn, ka mes ElizaLute,
kur
ir
patalpino
drauge
leriu.
Bronzoleta
(rinke,
ka
de
•
a
gyvenimo.
Toronto,
Ont.
—
Mrs.
James
bauda kineziku, kuri yra susiPardavė savo galva už gy bethecziai ir privalom kelti liną nebageli, jog ką del jin
su
kitoms
mergaitėms.
In
koki
daro, tai daro labai gerai.
Visminą ir nroairilotinne Tira VIvaszczio.
vienijus ir prasiplatinus po vi Brown isz Kingstono, pagim vejesi ant rankos) turi ant sa
augsztyn, dabar per pora me
tai
laika,
virszinykai
ligonbu— Motere kuri rėdosi ne
Vienas
kupezius,
užimtas
ves
litaras
“
from
W.
to
L.
sus Suvienitus ‘Steitus. Toji dė keturis kūdikius. Motina
Berlinas.— Zillerthale, Ty- nesiu bus pigus prisiraszymas,
pagal savo luomą, panaszi yra
savo
banda turi tris mierius: kontra randasi kanogeriausioje svei 1775”. Matyt, isz to. jog senei tes davė žinia poniai S. idant :nuolatiniais veikalais
roluje, likos tomis dienomis draugai
,
raszy kites in szia drau
,
in bezdžionka. Juk ir bezstebėjosi ne mažai, del
banda opium in Amerika, slap katoje. Panaszus atsitikimas jau tas skarbas buvo tenais atsiymtu mergaite, o kad da dinsto,
palaidotas be galvos tūlas Rie- gyste tai yra vardas muso didbuvo Londone kelioleka metu paslėptas.
ne
buvo
visiszkai
pasveikus,
džionka turėdama silpna pro
ko
jis
prie
savo
darbo
iszrodo
tiuga adgabeniu a kineziku ir adgalios.
saras, kuris turėjo nepaprastai virio kuris buvo teip garsus
privertė motere idant pasira- senesniu norint ne turi tiek
tą, gėrisi in puszinasi tuom, ka
žudinima žmonių. Da žmonis
dydelia galva o da būdamas 500 metu adgal. Lai gyvuoja
szytu, jrg atėmė sveikam pade metu. Kiek kartu jisai suėjo
ant saves mato. Motere, kur
neužmirszo nužudinima ameri- Rado 861,000, bet atydavegyvu pardavė jiaja daktarui musu draugystes.
dabinasi in blizganczius sziljime
ir
ne
turės
mažiausios
su
savo
kaimynu,
kuris
buvo
San
Francisco,
Cal.
—
Jur

konkos Elsie Siegel 1909 mete
už 1500 karunu. Kada RiesaTrupinelei.
priekabos prie virszinyku li- raudonas, linksmas ir sveikas,
kus ne yra del savo vyro prieper kinezika Li Linga. Zudin- gis Mulligan, kuris pribuvo
Szitas
ras numirė, daktaras spyrėsi
Puritan, Pa.—
gonbutes.
Kaip-gi
motere
nu

norint
už
jin
buvo
20
metu
se
telka, ba nesidabina del mei
tojus prasiszalino ir lig sziai isz Alaskos, pamėtė ant elek* Priesz vaina, Kuba turėjo ‘sistebėjo, kada atveže mergai nesniu, negalėjo to suprasti- nupirkta galva, ka gymines miestelis guli tarpe dideliu les savo vyro, tiktai del meiles
trikinio
karo
$61,000.
Pinydienai jiojo nesurado, nes ap
turėjo ir iszpildyt— nupjovė kalnu, ir labai dailus miestukonia 100,000 farmu, planta
svetimo vyro. Prakeiktos to
saugoje jin toji banda žudinto gus rado kunduktoris, ir nu- cijų ir kitokiu dirvų, verties ■ te namo ir paregėjo buk mer Karta muso kupezius insidra- galva ir daktarui atydave.
kas.
gaite
likos
apvaisinta
ligonbukios
moteres.
sinias
užklausė
savo
raudono
ju. Panasziu žudinseziu atsibu nesze in ofisą kompanijos. $200,0000.000.
— Darbu kitokiu nesiranda
Paliko savo turtą ar
teje.
Paszaukti
gydintojai
už

—
Paredalas moteres ne tu
ir
sveiko
kaimyno,
kas
tame
Mulliganas
įganas
adgavo
savo
s
pinyvo ir daugiau ant amerikonisz
kaip tik anglių kasyklos, o ka ri būtie ne pagal stoną, nes tu
kliams.
* Angliję praleidineja ant tvirtina, buk mergaite likos do slaptybe gali būti, jog no
adgalios o kaipo dovana
ku merginu kuriuos turėjo ar gus ai
už sugrąžinimą, davė kunduk- tabako ir pipkiu kone £14,- ant tikrųjų apvaisinta toje li- rint jisai yra 20 metu senesniu
Miskolczai, Vengrai.— Mirė syklose darbai szuom laik vi ri būtie szvarei parėdyta, czistimesni susipažinimą su kinezi toriui tūkstanti doleriu.
000,000 ($70,000,000) per me gonbnteje o priek tam likos, o daug jaunesniu iszrodo. Kai czionais senas kvailys vardu sai sumažėjo nekurios mainos tai— ne surugus ir grąžei,—•
kais.— Sanarei tosios bandos
Emilus Bizonas kuris paliko dirba po 2 ir 3 dienas ant ne nes ne in szilkus, kuri tuom
ta.
užkrėsta bjauria liga.
mynas atsake:
mokėjo kiszius palicijei už Tris gyvastes už meile.
dėlios, ir uždarbei maži, tegul savo vyra skriaudže, o tankiau
Badai panaszei atsitiko ir su
— Tai menkas dalykas, ma turto verties už 300 tukstan
Centralia, Mo.—O. II. Fred
* Naujės elektrikinis kėlės
apsaugojimą. Tas viskas iszsiin
czionais niekas nevažuoja, se tokios ant senatvės neturi
eziu franku. Po atydarimui
davė o randas turi gerus dava- riks jaunas farmeris, atėmė sau Hawajuje, bus valdomas per kitoms mergaitėms bunanezios no prietelau. Pirmiausia vedu
ba darbai nekaip eina, ir isz duonos szmotelio ir vargingai
toje
ligoubuteje
“
ant
iszgyditestamento,
prietelei
labai
nu

regulariszka gyvenimą,
tai
dus ir pravardes policijos. gyvaste su trucizna už tai kad Buffalinius kapitalistus.
kitur pribuvusiam darbas sun pabaigė. Protinga motere nie
nimo.”
Puikus padėjimas terp ameri- Klara tlaved ne ėjo už jio.
yra: valgau sveikus daigtus sistebėjo paregeja testamente,
* Vertes beneniu atgaben
ku gaut.
koniszkos palicijos, nėr ka kai Motina Klaros isz rupesezio
kados nesibezdžionkauje tiktai
Susidūrimas trukiu.
api viena ir ta pati laika, ejnu buk visa savo turtą paliko 12
ta szi meta in Amerika iszne— 19 d. Sausio inejo in sto besmegenes ir tamsunkos. Pro
bet!
arkliams.
Ka
galėjo
daryt?
nusiskandino, o Klara perpjo sze ant $4,236,418.
Astrakan.— Ant stacijas isz laik miegot, turiu sv.eika
vė sau giarkle su britva isz
Vierhni Baskunczuk susitiko stuba, pats ir viskas kas grin- Turtą atydave in rankas drau- ną moterystes p.Stanis Kaz- tas ir szvarumas motere dabi
*
Daržai
vino
Italijoi
užima
ATSAKYMAI. gailesties, jog josios jaunikis
ir susidūrė pasažierinis trūkis czioje randasi, yra užlaikyta guves del apsaugojimo gyvu lauckas su p. Aliena Wilinc- na o ne papuoszimai. Yra ir
8,000,000
akeriu.
papilde patžudinsta.
ejnantis isz Astrakano su ta- szvarei, kožna diena ta pati lai li!.— Gyvuliszkai gyveno ir kiute, velijame viso gero jau tokiu moterių, jog sako: kam
E. K. isz Cuddy, Pa.— Lig
navedžiams.
* Vežimai, kurie gina be! vėriniu isz Saratovo. Norints ka ejnu pavaikszcziot ir kožna gyvuliams turtas teko.
man szvarintis, lig manes žmo
sziam laikui nežinojome kas Žiurkes sukramto jiojo
— 19 d. Sausio užsidegė nis ne pažinsta.— Tai tame ve
pagialbos arklu, buna inves- kelioleka vagonu susidaužė mano darba atlieku su davadu Pasekminga apgavyste.
tai buvo do porele, bet isz taveidą.
namas p. Petro Lukoszevi- lei biustą, ba kaip priežodis
tais South Afrikoi ant vežimo bet pasažieriu ne pažeido.
be galvos sukimo. O tai da
Parižius, Francije.— Pas
mistos, gromatos suprantame
Nantucket, Va.— Henrikas pasažieriu.
cziaus, kur du vaikai sudege skelbei “Kaip žmonis tave ma
broluk
ne
viskas.
Turiu
da
tam
Atsitikimas sude.
viena auksoriu atėjo kokis tai
jog prisipažinsti prie kaltes. Vieke, gyvenantis po No. 25viena slaptybe iszreikszt, kuri Amerikonas, kuris be jokio viens dvieju metu antras 4 me to, teip stato.”— O norint del
*
Ira
tvirtinama,
jog
nog
Vilkaviszkis.
—
CzionaitiGerai mes apgarsisim tamistos 26 Richmond uliezios, kada
laiko istorinio užraszo 13,000,- niam sude atsibuvo juokinga gal ir svarbiause priežastis' derėjimo nupirko daimanta tu senumo, o tėvai radosi ant tavęs pažinstami ant drabužio
pravarde ir api tavo nekaltybe paszere savo arklus, atsigulė
ne paiso, vienok geriau užlai
puikios sveikatos jauno iszro- verties 50,000 franku. In tris veseilios.
ir kad žmonis tave nevadintu tvarte ant sziaudu idant trupu 000 ypatų pražuvo drebejimuo prova.
kyk szvaruma del saves paSztai Juze Kaminskiene aps dimo;
se
žemes.
dienas po tam, aplaike aukso“kurnu” su “kūma”. Ar gerai ti pramigt. Ne ilgai miegojo,
Philadelphia, Pa — Dar czios ir mylėt szvaruma ir ro
— Sztai gyvenu su mano' rius gromata nog pirkiko, ku
* Laike apsiaubimo miesto kunde savo kaiminka Julia
bus ? O gal tamista esi po val- ba pajuto, jog kas tokis pra
bai povalei eina, cukernes po dytis reike szvarei o ne bezpaeziule
puikiausem
sutikime
Macziulskiene
už
nupleszima
rioje dekavoje puikei už giara puse laiko dirba, kriaueziu
dže haliucinacijos ir kaip tos dėjo jiam veidą kramtyt. Pa- Parižiaus 1870—1 mete, per
džionkuoti.
szloves. Kaminskiene pavadi ir vienybėje.
patarnavimą praszidamas idant darbai per vasara slobnei ėjo,
žirkles “pabarszkyk in stala o szokts nog guolio paregėjo Franko Prusu vaina, givento— Antra klaida moterų ta
no
Macziulskiene
“
sena
kar

jei
suvalgė
65,000
arklu
1000
jiam pasirūpintu kita toki dei bet dabar pradėjo gerai eit.
jiosios atsilieps.” Geriau apsi- daugybe žiurkių, nog kuriu
me
yra jog “vyras nieko ne save.
”
mantą už kuri noringai užmo
malszyt ir sau isz to nieko ne vos galėjo atsigint. Vieke li asilu, 2000 mulu,1200 szunu
— Baltruviene del moterė kis, norint kuom apskriatus ir
Trumpi
Telegremai.
Norints
liudijo
asztuoni
lu,
3,000
kacziu,
viena
sloniu
ir
kėtu 100 tukstaneziu franku. liu labai reikalinga, ba per
daryt.
kos nugabentas in ligonbute
suszvinkus, juk tai locnas vy
dintojai bet sudže nerado tame
Nudžiugęs auksorius pajudina dienas su kūmutėms lekioja o
F. J. K. Scranton, Pa.— Mu Szv. Marijos, kur daktarai kongara, tie paskutinei tris
§
New
York.
—
Verhauze
ras priesz jin ne reike dabin
nieko
nužeminanezio
ir
apvaldangų ir žeme idant panaszu
so privalumu yra garsinti svar tvirtina, jog ženklus turės lig; likos paimtais isz miestines ma
savo darbu nežiūri.
Erie geležinkelio sudege 100
tis.”— Teisybi, vyras nieko ne
nino kaltinyke.
smert
ant
veido.
nažerijos.
deimantą pSrupyt savo klien
besnius atsitikimus ant svieto.
sakis o ir prie neszvarybes sa
Skundike labai inirszo tokiu vagonu aliejaus. Bledes ugnis tui. Ir sztai iszsipilde jiojo
* Indijose žmonis milisi in
Ne esame dvasiszkais idant Gyveno skupei, numirė.
Kingston, Pa— Darbai vo bobos pripranta o ir jiosios
padare
ant
220,000
doleriu.
nusprendimu
sudžiaus,
atsigrigeismas.
kožnam Kaului, Petrui ir Dži- Mount Vernon, Pa.— Ku-. provas ir sudus. In 1,500,000
gerai eina, dirba kožna diena. raugalu perimtas. Nes kad
žus in sudžia užklausė;
§ Ilarbinas, Mandžiurije. In
Kelias dienas adgalios pribu
mui iszguldinet Raszta Szven- nygas Alsiger, prabaszczius provu atsibuna suduose kone
— Oras gražus, szilta kaip kožnas žmogus turi patrauki
— Ponas audžia tai laiko už dvi dienas likos sudeginti 6000 vo pas jin kupezius deiman
ta, tas priguli prie kunygu. Szv. Pannos bažnyczios numi kas metas.
pavasari.
mą prie visko kas yra gražu,
nieko, jago kas pavadina kita lavonai, aukos buboniszkos tais ir parode deimantą pana
* Ne tik balti deimantai
Su tokeis užklausimais kreip rė ana diena. Už savo gyvas— Lietuviu didelis, būrelis tai ir locnas vyras tankei pats
ypata
‘
sena
karvei
”
plagos.
Daug
daktaru
mirszta.
szu kaip laszas vandens in ta
— Czionais vaikai labai ne žino, del ko jiam kitos,
kis prie pirmutinio kunygo o czio labai skupei gyveno, auk randasi ant svieto, nes melini,
— Ne.
kuri pirko Amerikonas.Godus serga ant difterito.
jisai noringai tau iszrisz arba są ant krūvos kuopino. Kada raudoni, rausvi, geltoni ir
szvarei ir grąžei pasirėdžiusios
— Tai jago teip, tai ponas
Pittston, Pa.— Darbai ge auksoris po ilgam derėjimui — Baltruviene del nekuriu moteres— su grąžei nupraustu
per duris iszmes. Toki klausi numirė praejta nedelia, dvi melsvi.
sudžia yra senas jautis....
rai eina, dirba pilna laika, isz pirko deimantą už 80,000 fran moterėliu labai reikalinga.
* Vokietijoi pereita meta
mai tik demoralizuoje visus sesers kurios gyveno užmariveideliu—teip patinka.— Kož
je, aplaike žinia api savo bro likos iszdirbta 6,500,000,000 Brangus austiniai sudege. kitur pribuvusiam darbas ne ku Buvo tai tas pats deiman
skaitytojus.
na
pati privalo savo vyrui, ne
Springfield, Ill— Dar
tas ka pardavė Amerikonui už
Petersburgas.— Ugnis na sunku gaut.
B. S. Chicago.— Korespon lio smerti. Pribuvia in czio cigaru, verties 250,000,000
svetimam,
patikt ir priesz jin
— Parafijos reikalai gerai 50 tukstaneziu o už kuri už bai sumažėjo, dirba po 2 die szvarintis.
dencijos nepatalpinome. Nuo nais o kada szvarindamos na markiu; toliaus 1,000,000,000 me kuningaikszczio Kokubos
nas
ant
nedėlios.
mokėjo
80
tukstaneziu.
Tokiu
mone ta pati, suraszyta per il rna savo brolio, rado paslėpta paperosu, verties 11,000,000 sunaikino puikia galerijo ab- stovi.
— Lietuviu didelis būrelis.
* Suvienitos Valstijos nu
— Atsitiko baisi nelaime budu apgavikai uždirbo 30
gai ir ne ajszkei, o sutrumpyt turtą iszneszanti vertes ant 40 markiu; 270,000 tuzinu pake- rozu ir austiniu verties 125
— Parafijos reikalai nepras siuntė pereita meta in Angliję
tukstaneziu
su
kureis
pasida

tukstanezius
doleriu.
Visa
remainose
kur
daug
žmonių
li

lu
tabako
už
40,000,000,000
tukstaneziu
doleriu
pinygais
ir
ne turėjome laiko— persedet
tai eina.
zidencije konia sudege.
lino.
kosi apdegintais.
4,618,000 galviju.
markiu.
kitokiom vertybėm.
kėlės valandas.

ilstija du kartu am
iri audėja piningus'

I

irtu pinigu

alba Lietu viszkat
kai, Vokiezkai ir'

icziu doleriu vertes.i
rba dauginus, mes'

udelus musu banke1

NKO yra: —
JAEI. GAVCLA.

S HORNSBY.

. F. FLANAGAN.
MILES.

I ECKERT.
TEL F. GUINAN.

GyditojtiS
is Pitthburge, diplomarotw

irez 15 meta iszbandimo,
o visukes ligas nepaisant isz
ipo tai: KukliuosTrotinuu

iszkas Pajėgos, teipgi gydo
ptcialiszkumas yra gydimu
rvu, Iiumatizma. Plauczii

ybe ir Kraujo Nobegim*

ajinanczics nog Tero.
ite ant adreso
I
I

tsburg, Pa.
j 9 iki 4 popiet.

BANKAS
•A.

Lt'S ir PROFITS t»,(W

e sudėtu piningu.

Procentą

ms Saudo ir Liepei

int knygute ar ne.

Ja su musu banka,
,’delis.

iNKO ADYNOS:
9 ryte lyg 3 popiet
Subatomis

9 ryte lyg 12 ad.

111 HI'imWHW

AVOEAS,
Radeninn Apredimu

zome visas atsilankyti
eia Satoruose vargei

.sujausiu RadeD)D:a

Drapana, Andaroktų

a yra reikalinga del
□u.

biu o ir tarime teipgi
ia Szlebukiu, Reipo,

me pirkti negu kitur.
jus

PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAY.

ISZEJNA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

s

piningu.

: ONLY LITHUANIAN PAPER IN THE UNITED STATES PUBLISHED 8EMLWEEKLT.
HAS A LARGER CIRCULATION THAN ANT OTHER LITHUANIAN PAPER.
BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS.
RATES ON APPLICATION.

YRA TAI VIENATIMS LIETUVISZKAS LAIKRASZTIS ABEBIKB
KURIS ISZEINA Dl'-KARTU ANT NEDELO8.

$

|

mergiezio

SAULE- SUN

“SAULE”

Shenandoah
rmel, Landsford.

jo

THE SEMI-nEEKLi

DU KART NEDELIN1S LAIKRASZTIS

X

geriausia pirkti,

a Lietuvaites.

iter Str.
ianov City, P?

1

Baisios teisybes iszeina
ant virsz.

Užkeikta urvą,
Arba kaip tai Mariute gavosi in požeminia
karaliste.

Vos tuosius žodžius, turinczius savije tik rūpesti api ki
tus o api save nieko ne prasze
isztare, davėsi girdėt isz visu
szaliu linksmas padekavones o
kapelije pradėjo grayt links
ma marsza. Ant visu veidu
pražibo neiszpasakyta links
mybe o veidas jauno karalaus
žibėjo isz džiaugsmo.
— O tu mano ižganitoja—
paszauke— dekavoju tau Už
praszima, kurio man praszei!
Mane apdovanojai taja loska,
kurios meldei kitiems. Tu pir
mutine, neszdama praszima,
mielinai tiktai api kitu nelai
me, užmirszdama suvisai api
save! Prakeikimas, kuris ant
manias likos užmestas, už tavo
užtarimą likos nuymtas. Nog
szio laiko, galėsiu vesti nekal
ta gyvenimą, ne brystie krau
juosią žmonių. Už tokia geradejiste, kuom asz tau galiu at
simokėti
— O szviesiausias ponia
paliepki mane nuvesti del te
veliu.
— Ne galiu. . .
— Tai juos atgabenk it
czionais.
— Ir to ne esmių sztant pa
daryt.
— Tai kuom tu gali man
patarnauti ?
— Nusiunsiu savo Raudona
Paukszcziu, mano greieziausia
siuntini pas tavo tėvus. Liep
siu jiam pasakiti, idant tavo
tevelei nesirūpintu, nes jiuju
gera dukrele yra pati karalaus
Užkerėtam Sklype, o karalus
yra jiai dėkingas už iszgialbejima nog prakeikimo:
Mariuką pasiliko karaliene.
Buvo laiminga pati ir motina,
nes josios akutes tankei apsi
verkdavo, žiūrėdama in virszu,
kur paliko puse savo gyveni
mo. . .
Matyt, jog ir užkerėtam
sklype nesiranda visiszkos lai
mes, jago nesiranda saviszkiu.
F. W. S. B.

Geradejyste Visiems z g'o nbms!
gwradejlagq žmonių

Philadelphijos Medikai Klinikas

Gausybės žmonių, per daktarus kurie yra Kllnikę, apturėjo sveikatą. I
išsigydė : Philadelphijos žmones nereikalauja papulti kur nors i apgavi I
rankas arba menkos vertės daktarpalaikiu; kurie apsimą o negali Išgydyti, I
nes Philadelphijos M. Klinikas visiems pagelbsti kurie čion tik kreipėsi. I
Philadelpliijos žmones yra laimingi, turėdami savo mi®.
tę tokį garsu geradėjinga Kliniką, kuris pasekmingai, teisingai, greit ir g«. I
ral, kad apsimą, tai kiekvieną serganti išgydo; todėl, kad čion:

Visi piemens ir piemenėles — Prisipildys jisai ne užilTik parinkti geriausi daktarai specjalistai darbuojuį
isz tolo sergėjosi priejti prie gio, prisipildys.— Laukėme
.PASARGA: Teisingumas, gerumas užtikrinta visiems; nes šitas Phi.
'užkeiktos urvos, kuri radosi ant szviežios mėsos ir.... sztai
ladelphijos Medical Klinikas, yra paties PennsylvanljosGu 
Jagu noryte sorkes matyti,
bernatoriaus užtvirtytas-legalizuotas.
prie augszto kalno. Api taja pribuvai in pati laika. IndesiTurite in Waterbury nusiduoti
IDANT IR LIETUVIAI ŽINOTŲ,
urvą jau nog senoviszku laiku, me tave in taji katila, kada
Pamatysite, kaip vaikinai
kur atrasti tikra pagelba sveikatai, kaip Philadelphijos, Pa., teip iš kita
visaip žmonis kalbėjo. Vieni prasidės vakariene.
szoka,
miestu, tad nutarta pranešti per laikrašti, kad pribūtu ar atsišauktu, ovy
Mariuką pradėjo verkti ir
tvirtino, jog tenais randasi
kurie trokšta apturės sveikatą ir visokias rodąs lietuviškoj kalboj ir, boj
O po knipeliu teip kaip moka
išgydyti nuo: skaudėjimo kaulu, sąnariu, strėnų, krutinės, pečiu, ranku Ir
baisus smakas, kiti, jog dyde- melsti kukoriaus, idant jai do
kojų. Nesveikumo viduriu ir inkstu, žarnų ligų. Nusilpnėjimo, sunkaus
Isz pradžios kaip sustoja dai
kvėpavimo, nervu, slaptu užsikrečiamu ir nuo išdykimo ligų. Blogus sap
le kirmėlė, o kiti vela, buk vanotu gyvasti
nus,
kosulio, širdies ir galvos Ilgu. Tcln-pat moterų, skausmingas
rosi,
menesinęs, gumbo ir visas kitas ligas, kurios tik atsiranda vargimul žmonių.
— Tik vienatiniu budu ga
tenais randasi žmogedžiai. Už
Kožnas iezsižiojas, rodos pra
Gydome kaip šviežes teip ir užsenejusias ligas. Tu ar tavo pažysta*
tai ne vienas isz piemenuku ne li iszsigialbet—atsiliepe kuko
mas, nepalsek kad tau niekas nepagelbėjo, neatidellok, bet pribuk ar atrf.
ryt ka taikstosi;
šauk, busi Išgydytas, jai dar galutinai mirties neapimtas. Kam mokėti
piemenėlių, ne driso prisiartyt rius.— Paypoki taji rakta, o
apgavikams daug kartu po dešimts doleriu už kvarbuotą vandenį; kad Phi
Pradeda alkūnes kilnoti,
ladelphijos Medikai Kliniką suteiks teisingas grynas gyduoles naujausio
prie jiosios, o veluk apejti jago atrasi durie su kuriuom
sutaisymo už mažą atnagrydyjima, išgydys.
Teip kaip varna rengėsi lėkti.
KAM SIRGTI, kail gall būti IŠGIDYTA8.
jais
atrakyei,
tai
tave
neiszviraplinkui ne kaip pro tenais
Ir leidžesi su dydeliu szturmu,
Atsišauk ant šio adreso visada:
Amerike merginos turi luosybia,
sim.... o surasim kita akivuo
praejti.
Su aremo jauezio miklumu,
Nes
motinos
panesza
visokia
sunkenybia
THE
PHILADELPHIA
MEDICAL CLINIC,
Viena puikia vasara, terp le del iszvirimo del jiojo karaKaip arklei aleinyczio vežioję,
1117 WALNUT ST., tarp 11 tos ir 12 tos Gatv,
Dukrelių
galvos
viskuom
užimtos,
liszkos
milestos.
piemenuku, atsirado jauna mer
PHILADELPHIA, PA.
Merginom ant andaroku min
Tik nog vyru nori būti miletos,
gaite, kuri da pirma karta bu — Del Dievo szento ne užPRIĖMIMO ADINOS: nuo 10 iš ryto iki 4 vakare. Utarnlnkais ir Pėtnyčiom nuo Imos iki 9niu vakare.
Šventadieniais nuo Imos iki 4taipopiet
Kur yra motina merginos,
vo pasirengus iszkeliauti su muszinekite kitos nekaltosios
Ne dyvai, tai praktikas atsi
Kuri sergti savo Onukos?
Vietoje mokėti už didelius apgarsinimus, kurie negydo sergančiu; tad Phlsavo kaimene in kalnus. Bu aukos in mano vieta, ar-gi
buvineja,
ladelphijos Medikai Klinikas, moka už chemikalus gyduolėms, kurios išgy
vo tai labai narsi mergaite, o jau nesiranda kitokios mė
do sergančius.
DR. ALEKSANDRA BROWNE, Supretend.
Tur miklintis, per dien misi
------------------------------ Visi krikščionys, ne žydai. ----sos?
•
Koki turtu davė Dievas
iszgirdus apie urvą, geide la
Pagiiilbii
— Tik tu api save prislinki
žmogui.
bai persitikryt, kas joje ant
Vaikine! Knyga in ranka paArklidėje stovėjo arklys ir
o mums ne davineki pamoki
tik ruju'randasi.
Karta vienas vaikinas nesi
avižas ede. Atskrido žvirblis; tenkino savo likimu ir eme ant
— Kas tau Mariuk insipai- nimu— atsiliepe kukorius.—
Ka naudingo perskaityk,
atsitūpė ant ėdžiu ir tarė:
Dievo puryti.
niojo in 'galva—kalbėjo jisai Tylėk, paymki rakta ir jeszko
Ba tavo guogeja ne gerai,
— Brangiausiasai arkleli!
— Kitiems Dievas davė ko
Ona, Rože, Antanas ir Szimu- ki del jio spynos, ba kitaip
Vieni tnsztumai ir pelenai. iszalkau labai: sniegas žeme ki turtą, o man nieko nedave;
kas—matyt, jog jeszkai smer- bus su tavim blogai....
Skaityt, raszyt ir rokuoti ne apklojo— ne vieno grūdelio kaip-gi man ir gyventi, kad
ties. Atsimyk, jog tave gali
Mariuką iszpilde paliepima.
moki,
rasti nebegalejau. Tu turi nieko ne turiu!
patikti baisi nelaime.
Perbėgo palociu ir iszbande
Iszgirdo tuos žodžius senelis
Vos kojas paveiki o “dukrilu” daug avižų, duok man nors
ir tarė:
Mariuką ant tokiu geru pra api tris szimtus Muriu, nes visi
szoki,
pora grūdeliu.
— Ar-gi tu jau toks vargsargu atsakydavo nusiszipsoji- stengimai juju ėjo ant niek.
Isz “kudrilans” duonos ne
— Prieteli,— atsake ark szas, kaip sakaisi? Juk tau
mu, stovėjo ant savo o viena Jau saule pradėjo nusileidinet
valgysi,
lys,— jei esi alkanas, lesk, Dievas davė jaunyste ir svei
karta, labai anksti, kada jiosos diena baigėsi, o jieje vis jeszIszmok veluk koki amata, tai kiek tavo szirdžiai tinka: už kata!
draugai ir drauges da gulėjo ko spynos in kuria raktas tik
— Ta tai davė: jėgomis ir
gerai turėsi.
teks man ir tau.
sveikata galiu pasigirti.
pasirenge ejti in užkeikta urvą. tu. Isz baimes priesz smert dre
O tos merginos, ka ant szokiu
Praslinko
žiema
ir
pavasa
Paėmė senelis deszinia ran
Priėjus prie urvos, inejo in bėjo kaip lapelis, jau ir pajė
valkiojesi,
ris, atėjo vasara. Muses ir ka ir paklausė:
vydu be jokios baimes, nes vos gu ne teko pritaikinet rakto
Isz tokios motin džiaugmo ne bimbilai baisiai arkli kanki — Ar tu duotum nukirsti
inejo kelioleka žingsniu in vi prie teip daug spynų. Kuko
turėsi,
no. Gynėsi arklys kaip inma- szita ranka už tūkstanti rublu
dų, butu noringai sugrįžus, rius su ketureis pagialbinykais
— Ne, neduoeziau.
Ba jagu nuolatos szoks,
nydamas, bet veltui! Muses su
bet jau buvo už vėlu. Vos per ėjo paskui jiaja nuolatos gėlės
— O gal sutiktum už deTai dorybes rubeži perszoks. kruvino jam szonus ir vis dar
szimti
tukstaneziu apspangti.
žengė urvą kad sztai su dyde- tydami peilius.
Tada motin su dukra dejuosi, nesiliove kandusios. Pastebė
— Dieve apsaugok! Už jo
— Skubinki, skubinki —■
lu trenksmu užgriuvo.
Sarmata nog žmonių turėsi, jęs tai, žvirblis inskrido ark kius pinigus neatiduoeziau
Mariuką paregėjo’ isz tolo szauke— jau saule nusileidže,
Tegul tavo dukra namie sėdi, lidėn, puolė ant mušiu — dali
akiu.
maža žiburėli ir buvo tuosios jau nusileidže.
Dirba viską— nesigėdi;
isznaikino, kitas iszblaszke.
— Tai matai, — tarė senu
nuomones, jog tai gal kita sky
Perbėgo per visas sale ir ma
Užsiyma siuvimu,
> ]if r:';.* pi A j <lirs-Trulae kaipo Geriausias,
Kas apsakys, kaip nudžiugo kas — kiek brangiu dovanu
le per kuria gales gautis lau žus kambarius, nuėjo auksztai
Valgio virymu,
į < M) iiriti i Tabakas.1;
Galima flpirktie
davė
tau
Dievas,;
oj
tu
dar
arklys, sulaukės tos netikėtos
kan ir ėjo be baimes toliau.
ir žemai, bandė rakta visuosia
Ir skalbimu!
Five Brothers’ Tabaka Visuose Sztorose Visur
skundiesi.
pagialbos!
Ėjo ilgai, labai ilgai, o ka spynuosia, nes in vienas buvo
Tegul blakes isz lovų iszvaiko.
Geras szunelis.
da jau buvo paylsus ir net al per dydelis o in kitas per ma
Paskui “kudrilue” nesivaiko,
10c. Pakeli.
po, radosi kokiam tai užkerė žas. Sztai saule pasislėpė už
Vienas pirklys iszjojo mies
...NOTARIUSZAS...
O bus gera gaspadine,
APSAUGOJA NAMUS IR NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.
tam sklype, api kuri lig sziolei kalnu, o kukorius isztare gra tan, o paskui jin nuseke jo kuNe iszeis ant valkatos nakti
Didžiause Lietuviszka Agentūra. Kantonas Bankinis
ne turėjo mažiausio'supratimo. biniu balsu:
dlius. Pirklys jojo pinigu parThe American Tobacco Co.
nes
ir Pardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linijų.
Dangus buvo raudonas, la
— Paskutinia tavo minuta sineszti. Gavės daug pinigu,
323-235 W. CENTRE ST,
IV AHA NCY CITY, PA
pai ant medžiu buvo melini, jau prisiartino....
supylė juos in maiszeli, priri. Parduoda Szipkortes ant visokiu drucziausiv
,r
geriausiu
Laivu.
Siuncze Piningui in tiesi,
paukszczei turėjo po keturis
Mariuką tame laike radosi szo prie balno ir iszjojo na Gavau žinia jog Indian Teri"ales Svieto greicziause ir pigiause. Viai ea»‘
I
urie
]
h
*
j
unis
siuntė
apie tai gerai žino.
sparnus, mažiausios peteliszkes priesz dydeli zerkola. Dirstelė mon. Kelionėje maiszelis su
tori,
A. G. GROBLEWSKI
Iszduooa Dostovierene del tu ka nori save
buvo kaip palmos lapai, o jus in jin paregėjo sedinezius pinigais atsiriszo ir nukrito že Ne gali pasigiart kad ir nori,
Lietuvoje kam pavesti.
Cor. Elm. & Main Sts,.
Plymouth, Pa.
kvapsnis davėsi jausti visur priesz grineziale savo tėvus. mėn; pirklys-gi to neužtemijo’ Bet už pinyga visko gausi,
Del Draugysczlu pristatau pelkes Szarfas.
...SAVININKAS
III
FABRIKANTAS...
labai saldus, žvėris buvo la Gal verke ne sulaukė sugrižIr gėrimo parsitrauksi.
Gudrus szunelis mate, kur
u tas, Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir 1.1,
Garsiu Lietuviszku--Lenkiszku Vaistu
bai pripratus, ir bėgiojo ap tanezios savo ^dukreles, kurie nukrito tas maiszelis. Jis ban Ne senei turbut nog “cziako,”
E v kokiu nors reikaln kas-link Szipkorcziu,
Gyduolis nuo Grippo !U
> iri opus ir t. t., ra.-zykite pas mane o apla Egiutero No. 1. 25c.
link Mariute be jokios baimes neprijautė kokia baimes tame dė dantimis jin paimti, bet neDaugelis net apjako,
Plauku apsaugotoji
Egiutero
No.2 50c.
’evsiteteisineaatsakyma.
Muilas Plauku
^mijecznik
25c.
kalbėdami in ja nepažinstama laike Mariute praleidinejo,
Valdžios
ne
proto
ne
teko,
instenge. Tuomet kudlius, pa
Gumbo la-szai 35c.
Milteliai nuo Kepenn it
Meszkos M os t is 25c.
kalba.
likes pinigus, prisivijo savo
Net ir jausies ne turėjo;
DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
— O mano mylemi tevelei
Valytojas Plėniu Dnhį
Treianka 25c.
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano
žiuose •
Linimentas Vaikams 25c.
Mergina ne galėjo tam vi paszauke Mariute konia apmi poną, užbėgo jam už akiu ir Ba aptersztas kelnes ant stogo kostumeriams,
kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn
Rožes Balsamas - h|
Gyduoles nuo Kosulio25c.
padėjo,
sam atsistebėt, dairėsi in visas rus—da karta galiu jus regeti balsiai pradėjo rizgti prie ark
Kinder Balsamas • ft
N. Y. in SCRANTON. PA ant žemiau paduoto adreso, kurioje
Liepiu Balsamas 25c.
Bobriaus Laszai • Si
galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENClUGtLlU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ,
'Liniment
Antylakson del Vaiku 25c.
lio. Nežinodamas kame daly
Juk blaivi to nepadaris,
szalis akyvai, rodos kad rojui priesz smerti!
Svelnitojas
&
Milteliai Vaikams nuo
KALCIKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLER1IEKraujo valytojas įill
Kirmėlių
25c.
IU,
TRUBU,
KONCERTINŲ
ir
daugybe
visokiu
muzikališku
instru^i^Z***
radosi.
Nervu Ramitojas ll (U
Isztardama tuosius žodžius, kas, pirklys erne barties ant Keiniu sutemtu ne pakabis. mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS, GU
”
nuo Kirmėlių del
Egzema arba odos uidsl
suaugusiu35c.
Kad visi matytu,
Atėjus ant takelio, iszbars- mėtėsi prieszais tęva ir motina jo ir dar bizunu uždrožė,—
MINIU UTARU. ISTORIŠKŲ ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su Vanduo nuo Akiuskaudeji
mas pas Vaikus |L1I
bet
veltui.
Geras
gyvulėlis
be
Groblevskio Pleistem Į
Juokus
isz
to
turėtu,
mo
25c.
puikiausiais
apskaitymais
ir
dainomis
su
drukuotais
aplinkui
konvertais
TUZINĄ
už
tyta auksiniom pieskom, isz- idant juos suspausti.... Su
(Kasztavalo) &|
25c
25c., 5tuž. -$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RASTA Ugniatraukis
Jago ten karczemos butu,
Pamada Vaikams žx|
girdo žmonių balsus. Nuėjo in raktu kuri laike rankoje sumu paliovos su tokiu inirszimu
25c.
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su Skilvio Laszai
Ucholyna nuo tkaudepĮ
Gyd. užlaikimui Viduria
rizgo
prie
arklio,
tarytum
ims
Ne
vienas
ant
Indijono
pa

tprisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 8
taja szali isz kur balsai daej- sze zerkola ant tukstanezio
Del Visu
Ausise i
vimo ir Kruvinosios 75c.
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5 c,
Gyduoles nuo Kiemai A
“Uicure” arba gydymas Kenlejimu ir Skaudėjimu.
ir nutrauks nuo jo savo szeivirstu.
tinejo, nuėjus truputi tolin, szmoteliu....
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš
Vengersko Fixator’^
Rumatynno - $3.50
mininka.
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės Gyd. del nemalimo Pilvo Geriause gyduole del skaudėjimo
Ura U
paregėjo terp puikiu medžiu
Už sumuszto zerkolo parege
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
(50c. Galvos, K atara, Pecziu, Krutinės Inkstu Vaistas (maUv
Matydamas, kad pirklys vis
dydeli palociu isz kur tieje jo mažas paslėptas dureles....
apstalxlymui
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio,
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip Milteliai
Kas tom Skrantu merginom
Galvos skaudėjimo 10c. Nuralgija ir nukandirua visokiu In kstu Vaistas (didesa) I
kitur. Kviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties
balsai girdėt. Kuom areziau Indejo rakta, pasuko spinoje joja tolyn, kudlius pradėjo
vabalukiu.
Akines Dulkeles • &
Laszai nuo Dantų
Šiuo adresu: M. K. WILKEW1CH. 115 W. MARKET Str. Provider* Sq. SCRANTON, PA
darosi,
skaudėjimo - 10c. Pasarga: Kas nori parsitraukt Gydimas nuo uždera
kasti arkliui in kojas, idant
prisiartino tuom daugiau gir ir duris atsidarė....
Dantų arba abeb
Mostis nuo gedimo ir
Jog
nog
vaikinu
kratosi,
fyduoles per ekspres turi atsiusti
jin sugražinti. Pirklys iszsiprakaitavimo Kojn 25c
dėjo kalbu ir juoku o insidra1 isz augszto, o už. kitus siunezi- skausmo ir skurbutiiP
Sustojo ant slenksczio dydeLiepe
angelskai
mokytis,
Geležinis sudrutintojas
Gyduolių ir mostii M
ame
per
c
o.d.
Mažiau
negu
už
gando: jam iszrode, kad jo
sinus ėjo tiesiog in palociu. Ne les ir puikios sales.
BiscHorr s BANKING HOUSE
sveikatos - 50c. $1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo Parku ir Niežu
M
Vaistas nutildymui Vaiku kasztus apmoka pats apturejas. Gyduolių ir mostii M
mylimas szuva pasiuto ir del Tada gales prie jiu gretytie.
Kampas
Reade
Ulicze
2S7
Broadway
driso inejti isz priszakio per
Dedervines
Įl#
— Laukėme ant tavias, ge
Siunsdamas piningus per Money
Liepe ir ežiu kramtyti,
TelcionasĄ Worth 2822.
Aew York, A. Y
Vaittrz nuo Papauto
Oredr visada paduok tikra ir Gyduolių nuo PasliftisĮ”
tai ėjo prie užpakalines duris, ra mergaite—isztare - jaunas to jis nusprendė jin nuszauti.
Corn
Cure
Liga
Kas reikalauna teisingo
Žaliom seilem spjaudyti,
ai-zku savo adresa.
dirstelėjo per langa ir pamate, karalaitis, paemias jiaja už Tecziau dar ilgai jisai stengėsi
patarnavimo ir nori idant
Tai tada Lietuvius miles,
maldyti
szuni
tai
gražumu,
tai
jog randasi prie kuknios.
Jo reikalai liktu greit,
rankos rodindamas jai sveczius
Ir kalbėti su jioms gales.
piktumu. Bet matydamas, kad
atlikti tegul atsiszauki in y
— Ko czionais jeszkai?— sedinezius prie stalo.
Vaikinai kitokios rodos ne turi
nieks
nepagelbes,
pirklys
su
užklausė storas kukorius su
Maruka dirstelėjo ant nepaJagu mislina paczuotis, ant
Seniausi
'-y
balta kepure ir baltu žiurstu. žinstamu o po tam ant savias. dideliu szirdies skausmu iszlenkaites
žiuri,
Bankini
— Jeszkau kelio, malonus Jiosios varginga szlebe, persi trauke revolveri ir perszove
Tai vyreli isz tokiu merginu
Narna
J
ponia, kuriuom galetau isz mainė ant baltos szilkines, isz- savo kudliu. Nelaimingas szu
juokėsi,
Uždėta 1848m.
nelis
krito
....
Bet
tuoj
vėl
czionais iszejti ir sugrįžti pas siuta auksu ir iždeta deiman
Prie lenku gretinasi;
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
saviszkius.
tais ir kitokiais bran geis ak- pakilęs, griaudžiai kaukdamas
Su juoms apsipacziuoje,
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
ir
kraujuose
plusdamas,
bandė
Pinigus priimama ant procento ir iszducdame ant pareikalavimo.
— Aha! tai tu gavaisi in menais.
Grąžei ir meilei gyvuoje.
paskui sekti. . .
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
urvai Sveikinam tavia, sveiki
Jaunas karalus—norints tur
Pirklys labai mylėjo savo
K rajaus už pigiause preke.
nam, jau nog senei tave lau to turėjo neapskaitoma ir daug
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
szuneli; jis, negalėdamas žiū
Kiek
naujenu
krepszije
ture
jokiu poperas.
kėme.
prie stalo draugu, bet isz. to
rėti in jo sopulius, spustelėjo
Doviernastes padarome pigiai
kitas rejentaliszkas Poperas
Storas kukorius pasakė tai ne buvo užganadytas o jiojo
arkli ir nujojo toliau. Pajojęs
paliudyimu Konsulio.
Visas jum sudėjau,
su nusiszipsojimu, o žiūre veidas iszrode labai nuluduAtjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
varsnas kitas, jisai atsigrįžo ir
Da vienas pilnas stovi,
damas ant merginos, gelendo siu.
- : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :—
užtemijo, kad maiszelio su pi Nes man dajnuot nesinori.
smailu peili, kalbėdamas nusi Pasodinias maruka prie sta
Sukatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
nigais prie balno nebera. Tuo
Bus jau gana,
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
lo, szale savias, atsiliepe in jia
džiaugęs !
met tai pirklys atsiprotėjo, del
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
Keliausiu in Sheboygana,
— Praszau paneles, praezau ja tokeis žodžeis:
pigiausei galite atlikti.
ko su tokiu inirszimu rizgo Nes gavau isz ten svarbu tele
sztai kėlės kuriom turi ejti.
— Patogi piemenuke, gali szunelis. Jis labiaus gailėjosi
grama,
Mariuką perbėgus per ilga nog manias praszyti ka tik szunies negu to aukso. Apsi
Yra puikus maistas del vyriu ir moterių kas unkiai
Dagirdau
api
viena
ižgama.
kantorių stojo dydeloje kuk- nori, o tavo noras iszsipildys sukęs grižo atgal, teeziaus szuP. V. CBIECUNAS & CO.
dirba, teipgi, de] auganeziu vaiku. Yra pilnas maisto.
Kaip dagirsiu,
nelio ant vietos, kur szove,
nioje kur dvideszimts kukoriu tuojaus.
[ALL NATIONS DEPOSIT BANK]
Praszyk savo sztorninko idant duotu jumis naujo
Pagiedosiu,
Cor. 12-tli & Carson Sts.
Pittsburg, Fa
— Szviesiausias pone—atsa jau rre berado: kraujo szliužes
parenginejo visoki valgi. Tris
gatunko
Kiir O (extra geremo).
parode,
jog
jis
nurėpliojo
atVisiems pasakysiu,
deszimtuosia puoduosia virė ke mergyna— geidžiu labai pa
___
Yra czistas kaip midus
Musu Vienatine I ietuvit-zka Panka bu kapitolu $75,000.00
Kada isz ten sugrižsziu;
randasi po priežiūra Valstijos Penneylvanijos. l'žrubežinb
tur' delikatus skoni.
visoki valgei, nes dydžiausiam simatyti ir sugrįžti prie savo
kapitolas
$40,000.00.
Locnas
nanas
vertas
$150,000.00
Kaip skaudu buvo pirkliui,
Jurz truli,
nieko da nesirado, buvo tusz- teveliu, bet ne to asz tavias
Nes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po
kuomet jis rado szuneli, jau
4-to procentą not sunito. Siuncziame piningus in viris dalie
Tai bus buli.
czias, norints stovėjo ant dyd- praszysiu.... Meldžiu tavias,
svieto ir parduedame I aiva-kortias ant visokiu linijų.
dvesianti szale maiszelio su
Musu Lankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ii
buki milaszirdingas ant kožžiausios ugnies.
pinigais! Gailestingomis, tary
L'žrubežiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pati
Mariuką tuom baisei nusis nos nelaimingos, kuri in czio
P.V.Obiecunas organizatorius tos Lankos.
tum žmogaus, akimis veizėjo
Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Banko® pei
nais inejtu, teip kaip asz pa
tebėjo ir iszdriso užklausti:
DideIj' .
10c. & 15c.
grematas ar asai inkai o mes iszpildisime visokius jusu
szunelis in savo poną, meiliai
iwoutn
bleszines
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei.
Piningus
— Ponas kukoriau del, ko puoliau in rankas tavo baisaus
laižydama jo rankas... Už ke
ant paezedumo ari a kitokiu reikalu galite prisiusi per
kukoriaus.
tasai katilas yra tuszczias?
Express Co. ai ba pacztini MoneyOrden.
liu minucziu kudlus nusibai-
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si daktarai specjalistai foL.
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’ 7*
■ai Klinikas, yn ptfe
^-legalizuotas,
IR LIETUVIAI
v.ik»ui, Ulp Phihdtlphik p,
iti per talknKi, bd pritan
s«U ir tįsoki^ rodis
kaulu, suariu, strara, feuaZ k'11
i Ir inkstu, žirou lipu.
užsikrrtiMtu ir nuo iMrktao
prijos ilgu. Telp-patmoten'rt.
s ktus ilgis, kurwtik nsirujį
ir užsenejusiis ilgu. Tu ar u “jį
niekas nepageKjo. neatidrilok.
dar galutinai mirties neapima
po dešimts doleriu už kvarkuos,
like suteiks teisinga gnu.
n.
grydyjimą, išgydys.
ITI, kad gali būti IŠGIDYte
Uišauk ant šio adreso visada'

DELPHIA MEDICAL to

rr ST., tarp 11 tos Ir 12 tose?/
PHILADELPHLk, PA.
nuo 10 iš ryto iki 4
. vakare. Šventadieciais

lūs apgarsinimus, kurie negydo
laikas, moka už chemikalus
v
DR. ALEKSANDRA BROVU
SI krikščionvB. ne ivd.i _

kias 2 sanvaites nuo pradžios
j
tymus, ir isz visu 8000 tu salti
KREIPKITĖS KIEKVIENAME ATSITIKIME
ligos jau skaitosi beveik svei- gyventoju persirgo tymais kuo
I S/
SU UŽSITIKĖJIMU, 0 APTURĖSITE UZGAku.
ne visi perdem —tiek maži
Bet ne visuomet tymai taip tiek dideli. Nesirgo tik, tie,
VF U II.
KEPINANTI ATSAKYMĄ DOVANAI !
laimingai eina. Kartais liga kurie turėjo daugiau kaip 60
Delko
kentėjimuose
tylite I
IŠKIRPK
ŠĮ
LAPĄ
TEIPGI,
IR
iszpat-pradžiu su tokiu dide- metu ir maži būdami buvo peTūkstančiai Tautiečių apturėjo
ATSAKYK
ANT
UŽKLAUSIMU.
sveikąta
ir
savo
jogas,
ues
Jie
liu karszcziu prasideda, jogei reje ta liga.—Taigi tymai liga
uorei ir su užsitikėjimu man
in kelias dienas ligoni užbai neiszvengtina taip tariant, vi
Ar yra kokia liga Jųsų genkartej?... atsidavė. Dėlto tikėkite manim !
beejna kas L'tarninka Ir Petrrtcee .
Kaip senei sergate?................................ Atsilankykite skubei. arba ragia. Dar esti, kad ligai papras siems reikalinga. Kai-kurios
Kiek turit metų ?.................................. šykiteLietuviškai,reikalaudami
RRENŲMERATA KASZTU8JE'
Ar patiko kada norints kokia nelaimė? patarimo Jųsų kentėjimuose,
tu
budu
prasidėjus
ir
iszberimotinos
vienam
vaikui
tymais
Ar stovis ligos eina blogyn?............... kol dar nėra per vėlų. Jųsų
IMEWR9 Awt cieto meto
Ar jaučiate save nuvargintu?............. slaptybė, bus mano slaptybę,
mui
tartum
kaip
reikiant
beei
•n< puses meto
Uw
apsirgus tyczia tuojau suguldo
nes noriu vien tik Jums pagel
Ar skubei nusigąstai?.........................
BO M nant, žiūrėk, ligonis yma sun
Ar skauda galvą ir kurioje vietoje?.. ta suteikti, per tai kreipkitės
su
juom
in
viena
lova
ir
kitus
Ar turit kraujo užplaukyma galvoje prie manęs kiekviename reika
BUROPA - ^O9r>e
kiau kvėpuot ir iszberimas sveikuosius vaikus, idant visi
le dar šiądien, o aš suteiksiu
ir kaip tankei?.................... .
Angftjr hr
16
Ar jaučiate kokį užimą ausise?......... atsakyma naudinga Dovanai I
darosi iszblyszkes, pameles. maž-daug kartu susirgtu ir
Prusus
15 m
Ar akis ne skauda ?..............................
Ar rodosi prieš akis margumai?........
Tad sakoma, kad iszberimas greieziau namuose liga iszsiIškirpkite Šį Lapą g
Mensslsk Rasztas "lleksma Valanda"
Ar liežuvis yra baltumais apdengtas?
ant viduriu sugulė. Ir isztik- baigtu, nes vis tiek, girdi, be
Ar tankei turite spjaudyti?.................
Gerbiamas Daktare,
Ar spjaunate su kraujais ir kaip tan*WUL1JK_______________________________7 ■
ruju daktaru daeita, kad to tymu neapsieis nei vienas. Bet
Collins N. Y. Medical In
• kei?................................................
trSUB.7 m
stituto, 140W.84th St. N.Y. i
Ar
gerklė
uždegta
ir
sutinus?
.............
XMM1JX----------------------------------------------kiuose atsitikimuose dažniau yra atsitikimu, kuomet reika
Siunčiu Tamstai atsakymu
Ar atjaučiate kutęninimą gerklėje?..
ant užklausymų ir meldžiu
Ar viduriai reguliariškai čystinasi?..
sia taip tariant visos ligos ant linga tymu kaip imanant ser
TAS UZtttKASZO “8AULB" IR "ElNKHMz
teisingai ir skobei man pra
Ar malimas vidurių yra atsakantis?..
VALANDA-. IR PILNAI UŽ MOKA
nešti, kas yra su mano svei
plaucziu supulta — pasidaręs gėtis: tai tuomet, jei kas turi
Ar atjaučiate sunkumą po valgiui?..
JUIHIKK....
kata? Ar Tamsta galite ma
Ar nupuolate sverime?........................
4OHMJK ....
plaucziu uždegimas ligoni už- mažu nesulaukusiu dar 2 m.
ne išgydyti, ar gal liga mano
Ar
turėjot
kada
karštligę
?
.................
.1OL1JOJ .
Ar
turėjot
kada
veneriška
(lytišką)
yra jau ne išgydoma? Meld
musza. Taigi nebereikalo mo vaiku, ypacz gi jei tie vaikai
žiu Tamstos prisiųsti man
ligų ?.........................................
Prick tam pilnai užsiniokejr tinos taip bijo kad iszberimas silpno sudėjimo. Mažiems vai
Dr. E. C. COLLINS
Aprašyki! apie ją?................................
Dovanai, nusprendymąapie
kentęjimus mano.
Ar turite išbėrimus aut kūno?...........
l&aitHojei, kas metas aplaik.
kams
ir
kuo
nors
apsilpnytiems
Vardas ir pavardė,...............
per
greitai
neprapultu.
Kuriose vietose?....................................
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Ar
jaučiate
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ir mirtinu. Ta liga nėra tokia niu, geriausia kur toliau iszve- ris
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Ar jaučiate viduriniame organizme
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Net ir persirgus tymais ne beti vaikai nuo ligos ir atidėti piktadario
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kuri ginczytusi, jogei tymais akiu invairus uždegimai, kitas sis? Gydyklų nuo tymu nėra.
Mano szvogeris Aleksandra Mamiau gyveno Clevelande o dabar ne
Ar rūkote ir kaip tankei?....................
pątys suprasite skirtumą.
neužsikreczia, bet taip sau ap- gauna isz ausu tekėjimą ir ap- Svarbiausias czionai dalykas, tarokis ketvirta karta atvaževo in žinau kur turiu svarbu reikalą jie
Ar daug miegate?..................................
Prisiųskite 10 c. markėmis apmokė
i Ar atmintis bloga?................................
jimui pasiuntymo lėšų, o apturėsite tą
serga. Daktarui pasakius, jog I kurtjmaj trecziam*noai8 isz vi- tai geras ligonio prižiūrėjimas. Amerika pereita pavasari paeina isz pats sr kas kitas praszau duot žine
Ar kankinot save jaunystes klaidin
Kauno gub., Raseinių pav., praszau
knygą Dovanai !
gumais?....................................
ant adreso.
(pj o;)
tymais ligonis užsikrėtė ruo i jaug jgzgenda ir ilga laika pu- Ligonis reikia paguldyti szva- ,atsiszaukt ant adreso:
Ar jaučiate skausmus lytiškose dalise ?
(to 11)
M. Wirszait’s
Ar turite baltus tekėjimus t...............
kito, turbut, neatsiranda tokiu liuoja, o ketvirtam vėl viduryj ,riame, sausame, dideliame, ge
Skubinkit dėlto pasiteirauti apie savo sveikatą, kreipdamiesi ypatiškai,
Kaz. Kalpatauskas
Ar turite gumbo ligą?..........................
905 Alter tt.
Philadelphia Pa,
kurios pasitycziodamos klaus burnos pasiliko pusliukesarba ,rai aprūpintame kambaryje. Bcx 200
Nuo kokios ligos?.................................. ar per laišką prie Dro S. E Hyndman, Viriausio Medikališko Direktoriaus,
Cuddy, Pa.
tu: “o iszkur pirmutinis užsi kūno oda nupugijo, szunvote- Žiūrėti
;
reikia, kad jame nebū
Mano szvogeris Aleksa Žilinokas
krėtė?—Czionai, sakau, ne mis nuėjo.— Visu tymu pasek tu
Mano tikras brolis Baltramiejus keli metai adgalios gyveno Du Bois
į oro traukimo, kad lova ligo
prisieina kelti delei užsikrėti miu ir priedu czionai nei ne- ,nio nebutu po langu. Langai Blažas paeina isz Suvaiką gub., Ma- Pa. isz ten iszvaževo in Iowa teipce
riaopoles pav., Antanavo gmįno, pur- gi ir Jokūbas Markeviozius Vincu*
mo gineziu ir nereikia atremti iszskaitysi.
įgeriausia užtiesti raudonu au
veniszkes gmino, apie 21 metu senu
INSTITUTE
nuo užklausimo kitu užklau
Bet viena dažnai nuo tymu deklu,
,
nes raudona szviesa ge mo plaukai geltom, melynoB akys, Daezkevicz ir Miki las Jaskowika",
praszau atsiszaukt ba turiu svarbu
simu: “iszkur-gi atsirado pir prasidedanti liga turi daugiau ,rai daranti szioj ligoj ir akis
pirmiaus gyveno Hermenie, Pa. oda reikale.
mutine pele, ar varle?”.
vietos czionai užimti; tai plau ligoniui ne taip duria Tamso bartesnežinau kur praszau atsiszaukt
Jno. Petrauckas
Ir daktarai, ir kaimu mote cziu džiova.
Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nuo 10 v. ryte, iki 5 v. po pietų. Nedeldieniais ir šventądieniais nuo 10 v. lyte,
(to 11)
je ligonio nereikia laikyti. Ne aut adreso.
Box 261
Ledford, Ill
iki 1 v. pietų. Utarninkais ir petnyčiomis nuo 7 iki 8 v. vakare.
ris pripažista, jogei tymais
S. Blažio
yra szutinti ir troszKartais ligonis isz tymu pa- naudinga
:
Bix
14
Norris,
III.
sveiki nuo ligoniu UŽSlkrC- kilo, vaikszczioja, bet tikro ge kinti ligonis patalais, pogalMano tikras brolis Tamoszias NorCZia. Tik nereikia manyti, ro isz jo nėr - sunykęs, valgyt viais, skrandomis užklojus.
keviczicF, paeina isz Vilniaus gub.,
Adomas
Tracy,
18
metu
adgalios
jogei tymu diegu nesziotojai nepasirenka ūpais po truputi Taip daroma buk tam, id >nt
Miglynu kaimo, j an keli metai kaip
tik tie, kurie iszberti ir lovoje pakarezeziuoja ir kosulys per ligonis neperszaltu. Bet to bu gyveno Mahinoy City ir prigulėjo amerike jis pats ar kas kitts praszau
in Lietuviszka bena ir grajino“Slid
guli. Ne, tymu diegus ingijes kelias sanvaites ir net menesius do reikia liautis Jei kas netu
duot žine ant adreso:
(to 12)
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu
Trambona” po tam iszvažiavo apie
Ig. Norkev’cz
ligonis patsai per kokia 10 die nepameta. Tokiame atsitikime ri szilto gerai apžiūrėto kam Skrantus. Prigulėjo 6 metus ameri
Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes
knygele.
Ta knygelė pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo
Da Bois, Pa.
nu nei nenusimano, kad jau tėvams reikia tuojau ligonis bario, tai gali insitaisyti ligo koniszkam vaiske apie 10 m. adga- 14 Robinson it.
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško
ligoie,
vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte
jis pas save tymvs neezioja, daktarui parodyti, idani isztir- niui butą apie pecziu apsitve lios ir daugiaus negryžo. Yra sakoma
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz ęidukles,
Mano
brolis
Franoiazkus
Tautke
kad
ir
dabar
priguli
prie
vaiskovos
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė del. vyru, jums bus
kad už keliu dienu jau isztik- tu, ar ne džiova apsireiszke. ręs palomis, skepetomis ir kito
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti
ruju sire;s. Daugiausia jau isz- Žinoma, taip gali būti ir be kiais uždangalais, kad szaltis kapelijos ir randasi Platsburge, N. rioz paeina isz Kauno gub., Raseinių
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo^per pagelba tos
Y. kazarmijoj. Jio pajeszko sūnūs. pav., Pasziles para., 9 metai kaip ame
vertingos knigelės. Ta knykelS ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
tikruju tymais beserga, jau džiovos, vien nuo užsitesusiosi prie ligonio neprieitu.
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygele yra gaunama vysai dykai; mas
Tegul jis pats ar kas kitas apie j rike, 5 metai adgal gyveno Ch:cage
užmokam ir pačtau. Jškirpkite zemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas
karszcziuodami darkelias die po tymu plaucziu slogos ar
(04 12). o dabar nežinau kur jis pats ar kas
Skalbiniai ir pataline reikė duoda žinia ant adreso:
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygele.
nas vaikszczioja ir tymu sėk mažo uždegimo. Bet vis-gi bent 2 kartu kas sanvaite mai
Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
kitas praszau duot žine ant adreio:
Laurence Tracy,
DR. JOS. LISTER & CO., L.TOO Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave...Chicago, Ill.
(to 12).
las aplinkuj sėja.
Old Forge, Pa.
Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygele.
reikia ežia ant atsargos būti. nyti. Rankos, veidas reikia Lrok, Co.
Anna Tautkevioz
Patemyta, kad tymais 'dau Beeitaisanczius isz tymu li sziltu vandeniu su muilu kas
Vardas ir pravarde
Hudson, N. Y.
Msno pusbrolis Juozas Mozurevi-1 67 N. 3rd st.
giau serga szaltesniais metu gonius turite rūpintis gerai dien ligonui nuprausti. Van
Statas.
Pačta.........................
dens
ežia
nėr
ko
bijotis.
Val

ožius paeina isz Suvalkų gub. Naulaikais, neg vasara. Bet tai isz- maitinti, nes džiova labiausia
gis iki ligonis karszcziuoja, tu mieeczio pav., Pustelninku gminc, Mano brolei Antanas ir Jonas Ki
siaiszkina tuomi, kad rudeni, kimba prie tu, kurie menkai ri būti skystas ir lengvutis—
Anglas:— Jus amerikiecziai
žiema ir pavasari vaikai po valgo ir suliese yra. Dar ir da pienas kruopeles su pienu, keturnaujienes kaimo, treczias metas užei, paeina isz Suvaiko gub., Stata
kaip amerike pirmiau gyveno Phila poles para., Dambraukos kaimo, pir mislinate, jog už viską patys
mokyklas susikemszi ir czio bar lokiu neiszmaneliu motinu, lengva koszele, pienas su ka delphia Pa, o dabar nežinau kur jis
miau gyveno Cleveland**, o dabar ne
nai lengvai vienas nuo kito už- kurios gavėnioj ir ligoniams vos ar kakao trupueziu, pienas pats ar kas kitas praszau duot žine žinau kur jie pats ar kas kitas pra sau esate dėkingais ale, turit
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai__ lyg visa
pripažinti jog esate daug dė
su
arbata.
—
Gėrimas
—
virtas
/ nerviszkass ystemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
sikreczia.
szau duot žine ant adreso.
nei mėsos, nei uždaro, net nei atauszytas vanduo su citrina, ant adreso;
kingi Koliumbui.
k darbo ir kitokiu užsiėmimu,
W. Mozurevicz
Tymu diegai neiszpasakytai pieno ar kiausziniu neduoda.
EI. Szarknviene
su uogu skystimu. Daugumas
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygo
Amerikietis:— Prieszingai,
(į į oą)
Glen Lyon, Pa.
lengvai parsiduoda nuo ligo Tai yra-nusidejimas, nes lyg duoda tymais sergantiems mi 346 Hamilton st.
kurie buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme’ prietai ir Koliumbas nebūt buvęs
Grand Rapids Mich.
szingi priesz pjovimo ir kitokiu pavojingu budu gydimo.
Kožas ligonis
nio sveikiems. Tymai tai tokia tyczia vaiku sveikatos naiki- daus gerti. Tai nebloga, jei
garsus, jeigu Amerikos nebū privalo
būti gydomas kanoatsargsausia ir “ant visados. Mes neduodame fal
Jieva Cibu lekiate paeina iez Kauno
liga, kurios iszsisaugoti beveik kinimas. Ligoniams ir be ku gauni gero medaus. Bet reikia
tu buvę.
szivu ar pavojingu gyduolių, nei neprižadam iszgidint ligoni in pora dienu
Mano brolei Mateuszas ir Andrius gub., Kauno pav., isz tenai pribuvo
negalima. Už tai tymu sėkle nigo žinios nei kokiu pasnyku atsiminti, kad dabar pirktinis
idant patraukti ka daugiause ligonu. Bet gvarantinu visiszkai nepavojingai
Miliauskai 14 metu kaip amerike pir in Suvaiką gub., girdėjau kad atva
Namine Mokykla.
midus
dažniausia
yra
su
sachair ant visados iszgidint in trumpiause laika, jagu ta galima nudaryti, be pali
les isz žmogaus kūno iszeju- nereikia užlaikyti.
miau
gyveno
Shenandori,
o
dabar
ne
Gfclliatika
angliszkos
kalbos
moka

ževo
in
Amerika
ji
pati
ar
kas
kitas
kimo jokiu blogu daliku systeme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:
rina padarytas ir toksai ligo
sios labai greit nyksta.
ntis be mokintojo (apdaryta) II “Varicocele” gidau in 15 d. “Hydrocele” in 24 adynas,
žinau
kur,
paeina
isz
Suvalkų
gub.,
praszau
duot
žine
ant
adreso,
(to
12).
Neskaitant ežiu tymu pasek niams nesveikas yra. Pacziame
be operacijos. “Paslaptingas Ligas” in 3
Iki sziol daktarams dar neMariampcles pav. Barberiezkio gmi
Jno. Krutulis
Valku Draugas ar^a kaip mokintis “Szaszius” ir skaudulua ska “Dingusia Pajėga
lyg 5 dienas.
” vyru
miu ar priedu, kartu su ty iszberime ir geras vynas su nc. Makriszkiu kaimo, jis pats ar kas
skaityti irraszyti be mokintoja 15c. ros iszgidau greitai ir ant iszugidam 14 dienu.
Box
96
Taft,
Ill.
pasisekė sužinoti, kaip-gi isz“Užtrucintaa Kraujas” n • 30
mais pas ta pati ligoni gali bu vandeniu tinkamas yra ligo kitas praszau duot žine ant adreso:
vssados “Silpnus .Vyrus” ju kuna dienu-be naudojimo meirku
Naujas Budas mokintis rokundu,
tikrųjų iszrodo tie tymu dieniams gėrimas.— Bet svarbiu
sugražinu m nonnaliszka riuszo ar potasu.
be mokytojo
10c.
■ ti ir kitos ligos, kaip — skarla svarbiausias dalykas tymuose,
“Eczema” ir kitas panaszas padėjimą in k rum pa laika.
(zi oi)
Izidorius Matele ir Franoiszkus
gai arba sekteles. Bet vis-gi
ligas
iszgidau
labai
trumpam
‘ Rumatiszma” visoki iszgi- “Stryktnra” be peilo b
Aritmetika
mokininmusi
rokundu,
su
tina, kokliuszas, karsztlige (ty tai žiūrėti idant ligonis neperS. Milauskas
Menkeliuna abudu paeina isz Kauno
skaudėjimą
laike. dau labai greitai.
(j
tikras yra dalykas, jog tai yra
paveikslais (apdaryta)
35c.
fas), difteritas ir kt. Supran siszaldytu ir negautu plaucziu 8310 Pulaski st. N.E.
gub , Raseinių pav., Girkalnes para,,
OFISOS ADINOS: Nog 9 ryte lyg 9 ad. vakare.
Nedeliomis nog9 ryte lyg 4 po pie
anie mažių mažiausieji gyvū
Pinigus siuskit per money-order, adresas Gyveniu Pittfiburge nog 15 metu toj paezioj vietoj. Kalbame lenkiukai, RuBiezkaii
Cleveland, Ohio. praszau atsiszaukt ant adreso.
tama, kad toksai dvieju ligų ligos. Isz kambario ligoniu ne
nėliai, mikrobais vadinami, ku
P. MIK0LAIN1S, Boi 62. New York, N.Y, VokifizkaL
A.
Szveistis
leiskite
nei
priemenion,
nei
vir
susivienijimas negali iezeiti li
DR. LORENZ, 624 Tenn Ave-,
F1»°'
Pittsburg Pa
rie sukelia ir kitas užsikreRockford, 111.
Mano brolei Antanas ir Juozas Ma 523 S. First st,
tuven:
neprileiskite
neapszilugoniui ant naudos, ir daugu
cziamas ligas.
siu tik-ka iszoro atėjusiu žmo tuseviozei pirmiau gyveno Scranton;
mas tokiu ligoniu mirszta.
nių prie ligonio; duris, langus Pa. o dabar nežinau kur jie pats ar
Tymais serga daugiausia
Pažint tymai daugiausiai apžiūrėkite, idant nepūstu szal kas kitas praszau duot žiu e ant adre Profesorius:— kas ten mie
vaikai pirmosios deszimties me
so!
nesunku. Sunkiau jie kartais tas ores ant ligonio.
ga paskutiniame suole?
tu amžiaus.
F. Matusevioz.
esti
atskirti
nuo
skarlatinos
ir
Jei
yra
akiu
uždegimas,
no

Vaikas atsako:— Jonas PoKas viena karta tymais per
Waterbury Conn.
sies is zszutimas tai galima var 776 Bank st.
nuo
rauplių.
Atminti
reikia,
ckorius.
sirgo, paprastai daugiau nebe
toti borine druska (lot. acidum
Profesorius:—- Tylėkite, te
serga, nors yra reti atsitikimai kad tymai prasideda iszlengvo borieumj, tai yra toki balti
Mano pažystamas Jonas Aniulis,
cziauduliu
kosuliu,
akiu
rau

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT:
kuomet tas pats žmogus po ke
žvyneliai. Ju imasi arbatinis paeina isz Baptu volo?, girdėjau kad gul jis pats atsako.
donumu, aszarojimu, traszka lygmalis szauksztukas ant sti gyvena ten kur apie Philadelph'a jis
lis kartus tymais persirgo.
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas mane,
Apsirciszkia tymai isz- nojimu, kad iszberimas pasiro klo pervirinto vandens ir to pate ar kas kitas praszau duot žine Pati:— Kaip drisai mane
aš pagelbėsiu! nes esn senas daktaras, pažįstu ligas ir žinau kokie vaistai go
(si <n) barti prie svecziu?
lengvo. Vaikas bevaikezezio- do tik in treczia, ketvirta die kiu skystimu suvilginta aptie- ant adreso:
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš daug sergančių perleidžiu ir
P.
Katkus
kine
vata
plaujasi
akis,
pano

Vyras:— Nes kad esame vie
turiu didelį pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas New Yorko daktaras. Aš esu padamas, sakysime, in mokykla, na, kad karsztis daugiausiai
629 Pemberwide st.
se kasdien kelis kartus.
n'1, tai man nepavelini ne žo siryžęs sergančius gydyti Ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras daktaras gali pa
pradeda cziaudeti, kosėti, aki tymuose irgi per kelias dienas
Port Chester N.Y.
sekmingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačių gydynlų paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:
Tymais persirgusi dar ilgai
džio isztarti.
mis skustis Tėvams iszpradžiu palengva kila. Skarlatiua-gi
Tegul bus pagarbintas, Jėzus
Malonus Dr. HartIi.
Guod. Dr. Hartsergekite,
kad
neperszaltu
ir
Krislus!
sSt . manas!
nei kam ko. Maža, ka vaikas prasideda umu dideliu karsz
manai:
Mano
draugas
Juozas
Triszkis
Esu labai dėkinSu džiaugsmu pri
Širdingai dėkavoju Dr. Harttruputi užsiszaldes iszrodo. cziu, gerkles skaudėjimu ir kad neįgytu plaucziu ligos.
•BALTRAMIEJAUS
NAKTIS'
k W gas už geras gysiunčia savo paveik
J manu! už Išgydymą ligos skaudėJeigu pasirodytu sunkesni paeina isz Kauno gub. Szauliu pav., Yra tai romanas, tikrosios meiles,
Atsiranda ir karsztis. Ligonis greitu (ant rytojaus) iszberimu
duoles, kurios man
Kurszenu para., 2 metai kaip ameri
Y'
J jimo po krutinę, sunkaus kvėpasią ir didelį dėkingu
svarbus tikejimiszki ginezai.
/y pagelbėjo nuo užmą už išgydymą ma
visgi tebevaikszczioja daugiau Rauples ^paprastai prasideda tymai arba prisimestu kokios ke, jis pats ar kas kitas praszau duot prancūzu
vimo, širdies ligos, nes nors kiti
Labai indomios karalių, vyskupas,
’
V
sikreČiamos
ligos,
n°lslen8fl išgydyti, o Najorko Šarno vydurių ligos, iš
šia. Tik in kokia ketvirta die be cziaudulio, be kosulio, be kitos ligos, arba tymu pasek žine ant adreso, o bus už tai atnagra- ir kunigu paslaptybes.
nes vos ponkioliką
z
latanų
Institutas
tik
sunkiai
užbėrimo kūno, blogo
• v
dirbtus mano pinigus viljo; bet
Iszskerdimas krikszczoniu tik viena
y Y dienų pavartojau
na pasirodo ligonio veidai, akiu uždegimo, ir toliau apsi- mes, tad greieziau begkite dyti,
kraujo, sutinimo ir
prie gero gydytojo.
Dr.
Hart
m
anas,
kad
išgydė,
tad
jam
ir
dėkin

Ant.
Virgdnis
nakoze
60
tukstanoziu.
Paryžiuje
ir
ir
j
au
j
aučiuosi
ge

kaklas truputi raudonomis dė reiszkia žinomomis pūslėmis
rai. Labai dėkin skaudėjimo blauzdose. Dar kartą
312 Hamilton avė.
Dequesne Pa. dvieju mirsztancziu kalba—bedievo gas; tai prisiunčiu paveikslą, kad į laikraštį paKas
daryti
ligai
iszsibaigus
sakau, nemažai esu dėkingas už
talpyli. ANT. JUŠKEL18, F. U. »x 2,
melėmis iszbertas; o dar už die ant kūno. Tiesa, yra dar leng namuose? Tymu sekleles net
ir kataliko ir kaip brolis, broli del
gas už gerą daktaravimą.
DU BOIS, Pa. D. POPOVIČE, Model Farm, Pa- sveikatą. Jos. Turkevičo, 695 Shei
karaliaus užmusze.
nos—kitos, žiūrėk ir visas lie vute liga raudonuke (lot. Ru virtos. Jos spareziai veisiasi ir
idan Road Canal, Wilmette, Ill.
Mano dede Franas ir Antanas Sau
schall, Philadelphia, Pa.
“Baltramiejaus Naktis”
didele
muo, o net ir rankos su kojo beola) vadinama, labai pagal bujoja tiktai žmogaus kūne. gaisi, Franas 5 metai kaip amerike o knyga, labai žingeidi ir reikalinga
iszberima panaszi in tymus.
Čia viršuj kalba žmonės, kuriems aš pagelbėjau, taip ir Tau skaitytojau galiu
Iszejusios-gi isz kūno, pasili- Ė ntanas 20 metu amerike, pirmiau kiekvienam perskaityti.
mis jau iszberimu apimta. Na
Bet tai liga visai nesunki ir ne
padaryti kaip ir kitiems.
tada, jau ir paprastos moteris bus dideles bėdos, jei nuo ty! kusios ant daiktu ar drapanų gyveno Chicago, paeina isz Kauno Preke 75c.
greitai
nyksta.
Per
tai
po
ty

gub. Raseinių pav. kaimo Kauza In audeklo drūtais apdarais Si SERGĖKIS nuo Now Yorko didžiausio humbuko „Instituto”, kuris garsina mirusį daktarą su rabino „jermulka” art
mato, kad ežia ne vien persza- mu jos neatskirti.
dvos, kaipo gyvą daktarą ir buk gydąs ligonius. Tas židolis jau šeši metai kaip numiręs |r todėl negali sergančių gydyt 1.
mu nėr reikalo daryt taip va- praszau atsiszaukt ant adreso: (^j |o Garsioji kita knyga “Raistas” $1.
limas, bet ir kitokios ligos be'ą numirėlį reklamuoja, buk jis parašęs knygelę „Vadovą į ligą” (žinoma, ir į kišenių), tai ir neteisybė. Ta knygelė i.-nr-.
Gramatikas iszmolcti angliszkai 25o.
Ar galima nuo tymu apsi■ dinama kambariu ir daiktu dė
t A. Petrauskas
soma —Kartu su iszberimu
ta daug vėliaus po smertios ano rabino, kuri apart iš kitų, paskutinė dalis išvogta, perspaūdinta iš kunigo Geručio knyg <
Be Angliszkos kalbos Amerike,
Tuscarora, Pa,
P paprastai smagiai pakila karsz saugoti? Tymais perserga kuo• zinfekcija vaistais ir tam tine tik geresni darba negali gauti, .Sveikata”. Kas vagia, tas ir meluoja; tai melagiams negalima tikėli!
|
bet ne pasipraszyti, tad reik iszmokt,
tie, kuris laikosi kokias 4 die ne visi žmones. Kas nesirgoi krais prietaisais; užt-nka-—
Kad sergi, tai aš esu daktaras, ir vietoje kur kitur, kreipkis prie manęs, aš duosiu vaistus nuo bile ligos i f
Mano pusbrolei, Kazis, ir Kastan busi laimingas.
nas, o po to staigu viena diena mažas, tam reikia ta beda di■ kambarius gerai iszvedinus, tas Trakszelea paeina isz Paplusczia Bet kuris ant sykio pirks prisiunoziant pamokinimus kaip vartoti ant sveikatos. Ateik ar parašyk pas mane prigimtoj kalboj.
RAŠANT ADRESUOK MAN:
nukrinta. Tai esti, teip vadi deliam atlikti. Ant Farero sa■ atidarius, langus ir duris,, daik kaimo praszau duot žine ant adreso. pinigus $1.65, apturės visas 3 knygos.
Siuncziant orderi, adresuoti:
namas, ligos persilaužimas ir lų iki 1846 metu per 60 metui tus gi iszežveitus, iszskalbus, 1
Fr. Tveri jonas
nuo tos dienos daugin daugiau niekas nebuvo sirgęs tymais.. laukan isz neszus, iszdulkinus,
Mitchell st.
Pittston, Pa.
n. v
>ia ligonis ima sveikti o in ko- Bet tais metais laivai atsivežė> iszvedinus.
j
OFISO VALANDOS: kasdien nuo 11 iki 5 po piet. Nodėliomls 10 iki 1 p. p. Vakarais Panedėlyj ir Pėtnyčįoj nuo 711c

KUR BUNA

•aSt maw

WlVr**

\L0UISV112£,KY.
ryiALTORACCOCfki^

140 W. 34th Street - New York City,

Tobacco
•ss pi A AJifsIttitabįtįn
h) si erti > Tabakas.* Giį^
■others’ Tat aka Vifu«t Sucie’

luoda po 5c.ir lOc.N
The American Tobacco Oi,

;.GROBLEWS(
& Main Sts,.
Pte
jAVININKAS IR FAB»
u Lietuviszku--Lenki«h'

■------------------------

.knos -5c.
J orelio Soč
is 25c.
Vaiku 25c.
ir* nuo
linDeliužžc.
JTEtllU del

UKIMEXT.

tkiu skandqi
mo 25c.
25c
d ^25c.
aui Vidurii- . T.
;viDošoB75c
Vėl y’sD
•t* rydmAs Kenifjimu ir Skaudqim.
me - *3.50
----o,«1imo Kl.o Geime gyfcle del
i50c- Gilro8.Katsn.Peara,Krcnne J®'
.raubd-ram f moceie, Emmimo, Mm .
.□dėjimo l(t Sunlzij, ir ūūlmčn rak: ta
Jiato
blukiu.
ta’
ėjimo - 10c. Paearrt: Kas nori preset jrdimo ir _ gyduoles per ekspre tnni®S
r-o Kojų 25c j i is Augalo, o už kiną suksįdroūnkjM
ame per co. d. Mitiiapąiid
- 50c. f 1 raistu nešunaem. Atsica®
Idmui Vaiku kasaus apcoch pas
25c. Siunsdamiš piningus M®!
j Papešto
Oredr visada paduok ukrtii "•
oro Cure 15c. ai-aku saro adraa.

KARO SYK
Yra puikus maistas del vyrio ir
irba, teipgi, del auganeziu vaiko’raszyk savo sztorniuko idant du

1

■atunko Karo (extra gerenw).
Yr» eiistu kaip rota .
turi delik>ta ii®

Dideli.
iQc. į 1*
bl0XlM«

J.NaujokasLįLTk'iJ'^N.v

DR.'F. HARTMANN, 231 E“‘ ‘į#W cmr.

■*!

SIUTAI IR OVERKOTAI
ANT RUDENS IR ŽIEMOS.

j

i

*Ka tik aplaikeme
daugybe nauju siutu
overkotu ir sziltu apsiredimu ant rudens
ir žiemos. Szitie siutai
ir overkotai yra pa
siūti pagal naujausios
mados per geriausius
kriauezius ir gražiai
ant žmogaus guli.
Ateikyte pamatyt o persitikrinsite jog pas
mane geresnis tavoras ir žemesnes prekes
negu kituose sztoruose.
Teipi parduodame “Stetson” skribeles.

W. RYNKEWICZIUS

draugystes saleje, politikiszkas
klubas pardavinėjo gėrimus,
bet pelnas ėjo ant gero mierio,
ba už papelnytus pinygus užrasze visus laikraszczius koki
iszejna Amerike ir Europoje,
o ir pats apsmeižikas vage laik
raszizius isz kliubo. Užmetineja tasai daneszikas buk visi
Lietuvei pardavinėjo alų, tai
matote kokia jio teisybe, ta
gali patvirtyt szimtai ypatų.
Tasai judoszius ne skunde ki
tu tautu bet tik savo tautieczius iždave. Veluk tegul musiszkei pasinaudoję nog eaviszkiu ne kaip svetimtaueziu.
Gyvenam visi padoriai, gir
tuoklyste terp mus da neinsiszaknino, skaitom laikrasz
czius ir knygas, jokiu bjauriu
atsitikimu negirdėt o visi gy
vena padoriai. Melagiste at
metam apsmeižikui in jio žioti ir kad tuom užspringtu.—
Broctvinykas.

Ant Pardavimo.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu fam iiijii
ant viso loto po no. 604 —606
West Center ulyczios. Dasižinokyte ant adreso:
(y j')
Thomas Haughney
12 E. Mah. St.
Mahanoy City, Pa.

Didelis Balius.

PUSE PREKES PARDAVIMAS.

Ant pardavimo.

Salimas su namais ant trijų
familiju vidurije Mahanoy
City miesto, ant 25 N. Main
ulyczios, tarpe dvieju stacijų
Lehigh Valles ir Redingo ge
ležinkeliu teip-gi elektrikinis
karas sustoja tuojaus prie vie
tos. Geriause vieta visam mies
te. Parsiduos už neperbrangia
preke. Atsiszaukyte pas. (to 13)
VargamistraP. Žilinskas
Gerai mokantis vesti chorą
31 N. Main St.
ir mokykla, reikalingas in Sz.
Mahanoy City, Pa.
Juozapo parapija Mahanoy
City, Pa. Alga $50 su docho- Introligatorne.dais. Atsiszaukyte pas. (gq 04)
IPDIBBTOVE KSTOV.
Rev. S. Pautienius,
Mahanoy City, Pa.
Farma 70 akieriu, Brandon
ville, 6į miliu nog Mahanoy
ShenanCity Pa. 5 miles nog Shenat.
doro. 65 akieriu iszdirbta. Visosj trobos geram padėjime.
Preke tik $4500. Dasižinoky
te ant adreso;
(jv
Mrs. Mary Brady,
F.D.R. No.2 Ringtown, Pa.

VISOS

MOTERYS
Užpraszom visas Moteris kurios geidže
pasilikt ‘Sveikos ir Drūtos’ pilnos gyvibes
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvo jaunistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka
-padarom del kitu Moterių kurios ir kentėjo
ant moteriszku nesmagumu, daigu jautiesi
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk
be jokios abejone?.
Tokie dalikai yra per svarbus ant atydejimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte
geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gautu
mėte namie no savo daktaro.

Dr. Alex. O’Malley
158 S. Washington St.,
Wilkes-Barre, Pa.

1 Kur Lietuvišžkai ir Lenkiszkai susikalbama
ir susiraszoma.

l^tuviszas

Moterių Kotu ir Siutu.
Pardavimas pigus tik per szita menesi.
Vyru 50c. Marszkinci 29c.
Vyru audeklinei Kalnietei 5c.
Vyru juodi Overkotai 85.
Vyru nauji Siutai
810.
Vaiku Siutai po puse prekes.
. ■ ■ ■ is. ■
v K—J I I

IX. I

>1

Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Landsford.

N<

S MERCHANTS BANKING TRUST CO.
. **

MfiUflNnV riTV

PA

...MAHANOY CITY, PA...

Fotografistas

Po priežiūra Penusylvanijos Valstijos Bankinio
Departmento, Peržiuretaa per Valstija du kartu ant
205 E. Center St. Mahanoy Cit) 'Mjfmeto. Pennsylvanijos Valstija turi sudeja piningus
Puikei ir pigei
smusii banke.
nutraukė viso
kės fotografijai
Pinigus skoliname ant pirmo morgiezio.
Padaro dideluf
Procentą
mokame ant sudėtu pinigu
fotografijas in
maziuir indeda
Turime klerkus katrie kalba Lietuviazkai,
in reimus. In
Lenkiszkai, Slavokiszkai, Rusiszkai, Vokiszkai ir
deda fotografi
jas in spilkaa.
Angelskai.
kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja postBanko turtas iszneszaant700 tukstaeziu doleriu vertes.
karezius. Parduoda visokee reimas ir L L
Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur
Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
mokam
2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke
ir patinstama Varžinska kuris padaro vis

M. Varzinskas

Aysidirba senos maldaknyges, istorines,
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagis, Draugas,
Tėvynė ir Lt.
Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai
ekspreso kasztus.
Adresas:

Du Bois, Pa — Ne senei
Lithuanian Bindery.
kokis tai asiu-galvis buvo pa Parengė dideli balių L. S. 514 W. Spruce. Mahanoy City, Pa
233-235 West Centre Street.
davęs in “Lietuva” apie czio- S. A. 117 kuopa, (E. Pitts
A. J. Keydoszius
naitini gyvenimą muso broliu. burg, Pa.), 21 diena Vasario
Belle Valley, Ohio — Bu Užsipuolė jisai buk tėvas Ka 1911 m. lenkiszkoi svetainei
-AGENTAStu viskas gerai, kad darbai tru
Dayton, O.
pucinas laikydamas miszes, už “Sokolu” 921 Talbott st. Bra 202 Troy St.
puti pasigerintu czionais.
ka kanogeriause o ir busite užganėdinti
klausė ar iszsižadat bedievisz- ddock, Pa. prasidės 7-ta vai.
▼ isam<
Lietuvei pas Lietuvi
— Praejta menesi 28 diena ku rasztu, tai vienas atsiliepe, vakare ir trauksis lig vėlybai
— Paszalo ir prisnigo. Kaip nupuolė czionais baisus lietus.
nakezei, prie to dar bus iszlai----- DIREKTOREI SZITO BANKO YRA:-------iszrodo, tai galime sulaukt ro Upe teip pakylo jog iszsiliejo jog neiszsižada ir už tai ketino metas $5.00 vertes keiksas
būti
aresztavotu,
bet
tas
buvo
D. M. GRABAM.
Nusipirkite sau keletą
gių kelia.
isz lovio ir užliejo visa aplinW. RYNKIEWICZ.
MICHAEL GAVULA.
Buteliu
neteisybe, tik buvo užklausta (Tartas.) Inžanga vyrams 25
Parduoda Szipkortes ant visiu
JOHN HORNSBY.
— Praeita Ketvergo nakti kinia. Vanduo nunesze gele
ANT. DAN1SAVICZ
centai.
NORKEVIGZIAUS
NO.
6,
per tęva Kapuciną ar iszsiža
Geriausiu Linijų in ir isz Lietuvos
CHAS. F. KAIER
THO8. F. FLANAGAN.
likos kasikloje sunkiai pažeis žinkeli ir kelioleka namu. Ble
Užpraszom visus lietuvius
Geriausia Arielka Visam
JOHN J. MEYER
W. J. MILES.
Mieste. Tik $1 už Buteli.
tas Mat. Valentukeviczia nog dės milžiniszkos. Gyventojai dat paleistuvystes ir neezista- ir lietuvaites ant to puikaus ir kitu daliu Svieto.
LEON ECKERT.
CHAS. L ADAM.
Siunczia Piningus in visas dalis NoDirrwiCl1 TeiPg‘czia gausite ir visokiu
tu, tai tada vienas atsiliepe,
CHAS. BURCH ILL.
DANIEL F. GUINAN.
W. Spruce ulyczios. Nelaimin buvo labai ižgazdinti taja ne
įglĮįim jgįTft kitu gėrimu. Ateikyte dabai
pasilinksminimo:
greitai,
teisingai
ir
pigiau
negu
kit
kad neiszsižada ir už tai likos
priesz laika, duokite savo
gas žmogus likos tuojaus nuga laime.
No.6
Agentai.
Mano agentūra yra po
Komitetas:
orderi o bus jums pristatyt*
aresztavotu, provos kaip rodos
bentas in Ashląndo ligonbuti.
priežiūra Ohijos Valstijos.
Des Moines, Iowa — Dar ne buvo.— Toliaus buk czio
Ant Pardavimo.
Teipgi užlaikau puiku Saluna kur
— Juozas Kaponis, 17 metu bai anglių kasyklose gerai dir
nais randasi tik 10 szeimynu
Geras mėsinis biznis. Se kiekvienas atras svetinga priėmimą.
senumo, puolė ant slidaus said ba, bet virszutinei darbai slob- Lietuviu, jago teip, tai gal
•f l JBUX
408 West Mahanoy Ave.
nas Ceikiu ir groser sztoras.
voko, nulanždamas du szon- nai eina.
kožna szeimyna turi savo drau Puikus popierių ir knygų szto
kaulius.
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotas
— Lietuviu pusėtinas būre gyste, nes czion randasi net ras. Gerai užmokama duonkep
Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbaadimo,
Katallogas Dykai
— Du lenkai susimusze už lis, ir pora lietuviszku salunu, devinios draugystes ir parapi- tuve. Teipgi daugybe namu ir
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz
..Visokiu..
savo draugyste. Vienas isz tu kur kas subata atsibuna smar je, o gal korespondentas ne latu ant pardavimo už neperkokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimua
GRABORIUSis(ųątu T
Muzikaliszku
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
buvo kalvis, kuris “pane bra- kus gaivu daužymai. Czionais galėjo gerai suskaityt szeimy brangia preke.
Instrumentu,
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas
Wm. Shugg.
ciszku” gerai apdaužė savo yra pora liet, paszelpiniu drau nu, nemokėdamas gerai skaitypatingai:
L’žsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizraa, Plauczii
246 E. Broad st. Tamaqua Pa.
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim*
prieszinyka.
Puikiu
gyseziu szv. Jurgio K , Vitau- lauš. Toliaus buk kun. Abro
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu.
— Nog kokio tai laiko kas to didžio kunigaikszczio lietu- maitis garsino ant pamokslo
Ant Pardavimo.
Laidoja
kunus
numirusiu.
Pasamdo
Armonikų
Reikale raszykite ant adreso
ryginus ir vežimus del pasivažinėjimo.
tokis vage nog trepu bonkutes vos, reikalai ėjo gerai. Parafi- idant visi balsuotu už demo
Farma 140 akeriu žemes, ge
Krausto daigius ir L L Viską atlieka
Drukavojimui Gromatas Maszlneliu
ka nogeriause ir puikiause. Su virst
su pienu o pieniai nutarė su- jos reikalai nekaip eina, ba kratus, to kunygas ne kalbėjo, ras sodas yra vanduo, viskas
DR. KOLER
minėtais reikalais kreipkities pas jin o
Lietuviszku Knygų
busite visame užganėdintais.
ymti vagius ir tame mierije žmonelei nieku daugiau neuž ne niekas negirdejo.
gerai intaisyta, kas turi akvata1
63S
Penn
Ave.,
Pittsburg, Pa.
ir kitokiu Daiktu.
520 W. CenterSt. Mahanoy City
Adinos nog 9 iki 5 vakare. Nedeloj nog 9 iki 4 popiet.
pasamdė detektiya Samuelu siima kaip tik gerymu.
Gal tasai pirmejvis už daug pirkt gali $15.00 inmoketjagu
Prisiusk savo adresa ir 2c.
paczto ženklą, o katalioga gausite
Naujas Lietuviszkas Potografistas
kuriam pasisekė suimti Vinca
paėmė suraminaneziu laszu nupirks nesigraudins parsiduos dovanai. Adresas:
Sadaucka 13 metu senumo New Philadelphia, Pa. kad ne žinojo, kad pas mus pigei, atsiszaukite ant adreso:
A. APONIKAS
M. J. Damijonaitis
A. Devonas
UNION NATIONAL BANKAS
— Darbai gerai eina.
vaika.
103 W. Centre St. Mahanoy City.
randasi penkios lietuviszkos
812
33-rd.
St,,
Dept
2.
Chicago,
l'll.
MAHANOY CITY, PA.
Kelly, Barre, Pa.
— Lietuviu nedidelis būre
CAPITOL
STOCK 8125,000.
SURPLUS ir PROFITS 8300,000.
— Kada poni Botinskiene
krautuves valgomu daigtu,
Puikiai ir pigiai padirbu Fotograpijus
lis, isz tu visokiu atsiranda.
pagal
naujausia
mada.
Isz
mažu
buvo iszejus laukan ant trum
draugistes sekan ežios: Sal.
ANT PARDAVIMO.
Suv. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu. ;
— 25 d. Sausio garnys pra
po laiko, dukriuke Mariute,
Szirdies W. Jėzaus, 200 sąna
Buczernes po no. 2512-14 RUSISZKAI--AMERIKO NISZKA LINIJA Fotograpiju padariau dydelius ir
lėkdamas pro pp. Augustus
be persedimo tarp puikiai indedu in freimas.
T Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentai
16 menesiu senumo, gulėdama
riu, Szv. Jurgio api 100 sąna S, 28-th. st. ir , antro no. 2803 Vienatine
Amerikos ir Liepojaus[Rusijos], Teipgi indedu
Ruseleviczius, paliko sveika ir
;; pridedam prie tavo piningu pirma diena Sausio ir Liepos^
ant sofkos nusirito ir pataikė
riu, Neprigulmingas Klubas Centrall st. ir deszimts namu (Russian American Mail Steamers) Fotograpijąs in
drūta sūneli, tegul auga ant
;; menesuose, nepaisant ar atneszi parodint knygute ar ne. ■
su nosele in trukusia spjaudiRuski Pacztavi Laivai iszeina:
api 200 Sąnariu, kuopa S. L. visus sykiu parduodu, sztebeŠpilkas ir
lis
ir
arklis
vežimas
ir
t.
t.
parVasario
1911
ESTORIA
n,
;; Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka,'
niezia, perpjaudama nosele džiaugsmo tėveliams.
R. K. A., ir S. L. A., T. M.
KURSK 25,
siduos pigei, jagu kas norėtu
Kompasus.
BIRMA 11,
Kovo
::
nepaisant a>‘ mažas ar dydelis.
baisei. Tėvai nepavelino dak Puritan, Pa t 16 d. Sau D., Moterių draugyste Szv. pirkt tegul raszo ant platesnio
L1TUANIA 1
Parduodu:tarui susinti žaiduli.
Katarinos,
D.
L.
K.
Vitauto,
Tieaog
in
Libava,
apleidžiant
Rotterdania.
VYRSZININKAI:
BANKO ADYNOS:
apraszimo
ant
szio
adreso:
sio patiko baisi nelaime pp.
visokius Reimus
Laivakorcziu (Szipkorcziu):
” Harrison Ball Prezidentas
9 ryte lyg 3 popiet
— Redingo kasiklos ketina Lukoszeviczius, sudege stuba, Socialistu kuopa, kurios visos
(01 °1) In Prekes
Roterdama.
In Liepoja. Špilkos, Kompasus ir t. t.
F. J. NoonanVice-Prezidentas.
Subatomis
dirbti pilna laika szia nedelia, kurioi radosi du, maži vaiku- stovi ant drūto pamato, visi
F. Wallawicz,
$31.00 — III. Kliasos — $38.00 Esmių pabaigęs mokslą didžiausiose
;; Ira W. Barnes Kasijerius.
9 ryte lyg 12 ad.
gyvena
sutikime,
socialistai,
$33.00
—
III.
Pagerinta
—
$40.00
visas dienas.
2512-14
S.
28th.
st.
czei, kurie apdege, isz ko ture
Fotograpiju Studijuose.
— 11. Kliasa B — $50.00
valnamanei ir katalikai visi
Philadelphia, Pa $43.00
— Sausio menesije musu jo mirt, likosi palaidoti su baž
$50.00 — II. Kliasa A — $60.00 Su virsz-minetais reikalais krepkites
pas mane o busiteuž ganedini visame
darbuojesi isz vien. Nepri
...Isz Liepojaus in New Yorka...
paviete mirė staiga smerezia nytinem apeigom Dieve sura
Ant
Pardavimo.
gulmingas
klubas
turi
savo
Dainos sn Natoms.
L
Kliasa
$62.50
28 ypatos sekaneziuosia atsiti- mink likusius tėvelius o jiem
Vertes $1, apdaryta, gaus visi kurie pas
II. Kliasa
“Wholesale” biznis su lais$57.50
locna svetaine ant kurios atsi
amžina
atsilsi.
mane
užeiraszys
laikraszczius užsimokėdami
kimuosia: kasiklosia 10, szir
III. Kliasa
$43.50
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Rudeninu Apredimu
$2 metams: VIENYBE LIETUVNINKU
buna visi susirinkimai o ran nais New Philadelphia, Pa.
dies ligos 9, ant rogucziu 1,
Apart visko keliauninkai (emigrantai) LIETUVA, KOVA ar LAISVA MINTI,
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. L’žpraszome visus atsilankyti
Amsterdam,
N.
Y
—
Dar dasi ir knyginas, o priek tam Locnininkas važuoja in Lie III.Kliasos moka $4.00 taksu paskirtu ar knygų už $1 pagal pasirinkimą isz mano
ir pa matyti szita Nauja Ta vora, kokio kituosią Sztoruose vargai
patžudinstes 2, nupuolė tro
katalogo, kuri visiems prieiuneziu dovanai.
bai gerai eina, isz kitur pribu buvo inneszta per klubą idant tuva todėl parduos pigiai. Da- Amerikos valdžios.
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu
1’. J11KOLAINI8, BOX 62. NEW YORK, N Y.
pais 3, isz kitokiu priežaseziu
Mados
Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
A. E. Johnson & Co.
vusiam darbas sunku gaut.
pertaisyt svetaine kad galima sižinokyte apie daugiaus ant
4. Iszviso 28.
.lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
adreso
(to
11).
Gen.
Pass.
Agent,
27
Broadway
B.
RAGAZINSKAS
— Lietuviu yra pusėtinas butu loszti teatrus ir kitokius
apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
— Praejta subata iszkelia- būrelis, ir visi sutikime gyve pasilinksminymus.
Peter Narijauckas
New York, N. Y.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
vo in Pittstona p. J. Czyžauc- na.
New Philadelphia, Pa.
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu,
Tai motote dabar, kiek pas
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Reikalaujame.
kas buvusis vargoninykas ežio
— Parafijos reikalai gerai mus yra muso broliu ir kaip
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.
Ant Pardavimo.
nais, apimti panaszu dinsta stovi.
czionais gyvuojame. Tokius
AHL..
PIm
aLa {f
Pas W.
mus Center
dirba Lietuvaites,
Kožnam mieste Lietuviszku
fnfi h
122
Str.
— 22 d. Sausio atsibuvo
Namas su 8 ruimais, tinka
tenais. Ponas Czižauckas nokorespondentus tai verta tik
agentu
de]
gavimo
orderiu
ant
pirmutinis
lietuviszkas
teatras
mas
ant
dvieju
familiju.
Pre

rints czionais ne ilgai buvo,
smala apliet ir plunksnomis
|
MahanovCitv.P»
Sziomis dienomis muso tautietis 111U U1UUU
bet paliko daugeli prieteliu, po vardu užgimimo Kristaus, apibarstyt už tokius melagin ke $3500. Galima pirkti ant moterių apredimu, teip-gi szto,B. Ragažinskas pargabeno visokiu
ninku
ir
pedloriu
kurie
norėtu
Dasižinokyte
kurie jin szirdingai apgailes- .puikei atlosze komedija, net gus daneszimus.— Senas Du- iszmokeszczio.
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu.
imti orderius ant moterių ap Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
nesuprasdami
tauje o ypatingai sanarei cho- fevetimtauczei
pas.
(čl
04)
bojetis.
redimu. Musu fabrike galima Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
134 South St.
ro Szv. Cicilijos, kuri buvo Bietuviszkos kalbos plojo ran-zAGENTAS:Pittsburg, Pa. S. S. gauti kanopigiause. Del agen Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio. Szipkorcziu ir siuntimo Piningu
iszląvines puikei giedoti, Ve- :om iez puikios komedijos.
-:In Visas Dalis Svieto:tu pristatome sempelius ir ki-' Duokyte dabar orderi o bus jumis
liname gero pasisekimo ant
Naujas Indoniavimas.
601 W. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.
tus reikalingus daigtus. Raszy- pristatyta in namus.
St.
Charles,
Midi.
—
Dar

naujo dinsto.
kite
Lietuvišžkai
ant
adreso:
Parduoda
Szipkortes
isz
Bremo, Antverpo,
RAGAZINSKAS
B
bai gerai eina, kožna diena,
Kartais mes jaucziame, kad Gerlauses patarimas-nemetlk pinigu dykai.
Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia.
J.
F.
Richard
(to
2G.)
54-56
N.
Main
St.,
bet isz kitur pribuvusiam dar mums niekas nebeindomu, net
Piningus siunoziu grietai ir pigei o priek tam
ISZ LIETUVISZKU bas sunku gaut.
140 Maple St. Holyoke, Mass.
Mahanoy City.
esmu po kaucije irne turite abejoti mano teisin
pats gyvenimas. Mes bjaureja- Vienatine per laiszkus vertelgiste
gumo. Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.
teisinga, ka reprezentavoje, tai ir
— Oras maiszytas.
KAIMELU.
mes draugija, niekuo nebesi buna pristatinta už pigiause preke— Lietuviu apie 10 famili
džiaugiame. Tai yra svarbus aukszcziausios vertes tavorai.
Suczedinsime Jumis Piningus
Tuscarora Paf Senuke ju, ir apie tiek pavieniu, ir vi liudyjimas ligos, kuri daugu Importuoti tavorai isz Rossijos,
Bus duotas kiek
Vokietijos, Francuzijos ir Japonijos,
Antonina
Mazurkevicziene, si sutikime gyvena.
vienam kas nupirks
Geriausias Ryžius po 6c. svaras.
moj atsitikimu bus virinimo daugelis daiktu. Rossijos džiovitu
pas mus Rusiszko
— 18 d. January atsilankė
ka tai praeita nedele buvo bai
Tabko, už $6.
19c.
Gera Arbata
organuose ir kuri turi but tuo- baraviku grybu tikrai isz Rossijos;
Nieko
nuo
jusu
cukerku ir kitu daiktu, visokiu kosmešiai sudeginta, kada dirbo prie guod kun. Pangonis isz Sagi
20c.
30c. Kava
daugiaus nereika
jaus gydoma. Galime nuoezir tiszku kvepilu ir essenciju; teipgi Dr.
laujame tik ka«l
pecziaus tai mirė praeita suba naw, Mich, aprūpint visus ka
3 bleszines 12c. K on u 25c.
džiai patarti jums vartoti Tri- Brundzos plauku keletu gatunku
patartumėte savo
25c.
” Tametes
ta. Laidotuves atsibuvo Pane talikus dvasiszkais reikalais,
draugams pirkti isz
properacijos
yra
gaunamos
už
puse
nerio American Elixira isz kar prekes, nuo kornu-spauduku nuo kojų
musu firmos tabaka
” Žirniu
bet nevisi isz to pasinaudojo.
deli, New Philadelphijoje.
Szitas
Importuotas
taus vyno, kurs iszvalys visa pleisterio “Brundzos University Corn
” Szebelboniu
Fonografas
Cure” tik 5o., paoztu 7c, priimame
yra padarytas isz
” Kropelin
Conuerton, Pa — t Pra Union City, Conn — No. sistema ir daug ja sustiprins. paczto stampoms visu vieszpatiszcziu.
geriausio metalo,
4c.
Faksas Krekiu
turi didele nikeline
eita Ketverga Ashlanduose 3 “Lietuvos” radosi straipsnis Smegenis gaus nauja peną pa Yra iszdyrbejeis daugelio daiktu
truba ir labai gerai
ir partraukem isz kitu krasztu visokiu
buk
Lietuvei
pardavinėja
gė

vidale
naujo
tyro
kraujo,
pro

skamba.
Turėdami
mire nog vandenines ligos MaGeresnis už Taukus—Mažiaus kasztuoja
tavoru del kitu vertelgų parduodame.,
musu Fonografu ga
teuszas Jesuleviczia ženotas rimus Nedelomis Stebėtinai, tas pataps aiszkus ir jus atgau Jumis pasakome ko oze negalite gauti
lite surengti namie
mažiaus
reike naudoti.
puiku mužikos
žmogus apie 50 ro. senumo. jog tokis laikrasztis talpina site energija ir vėl indomausi- Gydynt ligų per gromatas ant tau
koncertą.
Užsuksite tik
3 svarai 45c.
5 svarai 75c.
Laidotuves atsibuvo Panedeli. tokes žines, bet tame ne yra te gyvenimu. Vartokite szita kines plaukus neužauginame, ne
V
",
H.
i
_ _ maszinele, uždėsite
ant menulio lotus, ne
voliuka, ir galesite iszgirste gražiausias |tautiszkas, darbininkiszkas ir kitokias
Nabaszninkas paliko paczia su kalta, nes isztrauke isz anglisz- vaista sugedus nervams, užsto parduodame
parduodame ant maršo aukso mainudainas, isztraukas isz opera ir < perccziu, ^aidima visokiu instrumentu pavieniu ir
5 vaikais. Priesz atvažiavima in ko laikraszczio, kuri padavė jus nuliudymui, netekus apeti kasiklu szerus, neduodame su laukine
orkestroje. Klausant tai viską dus malchu ne tik jums ir jusu szeimynai, bet ir
jusu
pažystamiems ir kaimynams. Muso Fonografas yra geriausias, koks tik
czionais, nabaszninkas gyveno tas pats daneszikas ka rasze in to ar invargus, nesuvirinant kate veste spekulaciju, neduodame
dabar gali būti. Už toki Fonografa užmbketumet mažiausi $12. Mes duodame
dykai nieką už nieką, ir kitu panasziu
viduriams
ar
skaudžiant
vidu

jums
ta Fonografa suvis dykai. Prisiuslūte tik 50c. markėm ir mes atsiųsim jum
“
Lietuva
”
,
bet
pamirszo
da
1 svaras 25c.
5 svarai $1.15.
Mahanojuje.
daliku
geriausio Rusiszko Tabako už $0 ir ta Fonbgrafa drai gie su voleliais ir nurodymai
pridėt, jog tai asz “esmių ju- riams bei žarnoms, insigijus
kaip reikia a|>sieiti. Apturėję tai per Eipreaa, užmokėsite likusius $5.50.
Tik duodamo tarom nlrmos klanOK ir
kouo pigiause preke yra cae.
Namie galite iszbaudyti musu Fonografa, o jaigu Jis jums
Chandler, Colo.— Darbai doszium, kuris iždaviau bro galvos skaudejima bei remeni. Yra lietuviszkas
vertejes musu firmoje
nepatiks, tai galite sugražint nums Tabaka ir Fonografa, o
gerai eina, net viskas braszka, lius Lietuvius o man tas kasz- Vaistu sankrovosa. Jos. Tri- Galite rasziti trumpai paiszkinti ko
mes sugražinsime jums visus ii(iuoketus Piningus.
Adresą vokite:
Szi Dovana yra supiantama ir puiki, nota czia jokios rinkos, taigi naudokitės,
tavo $8 intalpinimas in ang- ner, 1333—1339 So. Ashland reikalaujete.
uždarbei neszlekti.
pamatysite, kad busite užganėdinti. Parutes: prnezome neeuligite musu firma bu kitom
EUROPEAN
SPECIALTIES,
R.S.H/
15 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
avė.,
Chicago,
1
’
11.
Daktariszliszkus
laikraszczius
tokia
ži

— Lietuviu nedidelis būre
Box 106, Sta. W. S. Eighth Str.
ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO.
nZw yor^ n.y.
nia. Teisybe, Szv. Jurgio ki patarimai per paczta dykai. Boro, of Brooklyn, New York, N. Y.
415 Pine St., TamaQua, Pa.
lis, ir visi sutikime gyvena.

Žinios Vietines.

S. Norkewicz

Dr. Koler, Lietuvis Gyditojas

VV. TKASKAUCKAS

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS.
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Naujausias Importuotas Fonografas Dykai!
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