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giszkus reikalus su lietuviais
Iszgania motina.
Lietuvei pradeda susiprast
Gabena anierikoniszkas
Svetimi apie
Isz
Visu
Szaliu
atlikt lietuviszkai.
Miescisko, Galicije.— Czio
ir taisės niekystes pažinti. Jau j
mergaites in Japonijc.
isylvanijos Valstijos {jį.:
lietuvius.
Priesz suvirsz 20 metu, Ry
nais
likos
aresztavota
tarnaite
prasivardžiavimai nustojo ir
Chicago.— Emigracijos viretas per Valstija du hit J
gos lietuviai buvo užsimezga
Norėjo iiuszaid l’opieziu — Malakiute, kuri radosi ant tar
Laike
provos
daktaro
Bidviskas
pradeda
pareiti
in
IiNarsi
motore.
szinykas Foote aresztavojo ko
s Valstija turi radėja pįJ
I szove in kuningus.
Peterburge iszeinantis len- draugyste giedoriu; toji per
delo su savo paezia Pottsvilles gybe. Barbarai, križiokai, be
nystes pas gaspadoriu BruesScranton, Pa.—■ Du italio- ki tai Eugene Hughes korejeti,
Rimas.— Kokis tai Petras clia, už tai kad savo naujei kiszkas laikrasztis “Kraj”. tris metus pagyvavusi nukrito.
rne ant pirmo morgieto j
sude ant atsiskyrimo iszejna dievei, szluptarnei, valnamanei nai, sanarei “juodos rankos” kuris peržengs tiesas kaipo
kas kart daugiau slaptybių ir t. t. anot tos pasakos “susi- ateja pas Antana Piazza Mi- kupezius “gyvojo tavoro”. Ba Pešanti, gavosi in bažnyczia užgymusi kudyki gyvu palai 1904 m. raszo apie Rygoj gy- Dabar priesz 10 metu per rū
irne ant sudėtu pinifi I
Ashlando ligonbutes. John miksino ir pasidarė “trejenka” nookoje kerszino Piazzienei, dai tasai korejetis su pagialba SzV. Petro, apsiginklavęs in dojo. Žudintoja prisipažino venanezius lietuvius simpa- pesti apszviestesniu lietuviu
is katrie kalba Lietinį
tiszka žine ir žodis in žodi darbininku luomas, susitvėrė
Lenahan advokatas ponios
Ir laikraszczei nustoję,
buk jago neduos jiems $700, kitu kalbindavo jaunas ameri- revolveri, ir be mažiausio per prie kaltes.
ikai, Rusiszkai, Vokia!
czion paduoda iszguldes in lie draugyste paszelpine ligoje.
koniszkas
mergaites
idant
su
sergėjimo szove in kuningus
Biddelienes tvirtina, buk turi
Tarp saves nesikoloje.
tai visa josios szeimyna ir na
Gera bausme del szinkoriu tu viszka kalba.
juom
keliautu
in
Kansas
City,
Szioji draugyste dabartiniame
prie
altoriaus.
Ant
giltikionie

davadus, jog toje ligonbuteje
Tiktai ne turi Lietuvei bež- mas iszleks in padanges.
Kopenhagoje ir Amsterda
n1700 tukstaeziu doleriiiU
St. Louis ir kitus dydesnius ką nepažeido tik palicijantau
laike turi 500 sąnariu, 15 tuks
Ryga,
Gegužij.
yra arsziau ne kaip tur- džionkauti o ypatingai sutuom
Piaziiene tame laike prosino miestus o isz tenais siunsdavo
me valdže iszrado pasekminga
;ai tau uždirba daugiais.
taneziu rub. kapitalo. Szioji
(Lietuviai Rygoje.)
kiszkam hareme o priek tam kas yra negalemu. Amerike o marszkinius ir ka tik nuėmė Į jais in Japonije del pardavimo su kuriuom susirėmė kada
būda nubaudime szinkoriu ku
ivo pinigus sudėtus n® fa
paskutine draugyste laiko draNuo
laiko
iki
laikui,
Įnik

jin
inorejo
aresztavoti.
Vėliaus
turi daugeli davadu apie te- ir kožnoje vieszpatysteje pasi nog pecziaus karszta prosą. turtingiems Japonams ant ve
rie duoda už daug gėrimo sa
rasztij “Kraij” apsireiszkia ži matiszkus vakarėlius pamar
naitines “nurses” kuriuos bu dalinę ant apskrieziu, guber Kaip tik vienas isz juoda-rau dimo nemoraliszko gyveninio. dažjnojo nog piktadario, buk
vo “kostumeriams.” Kada pavo “prilankios” visame dakta nijų, steitu,pavietu, valscziu ir kiu tai isztare, motere piispy- Mergaites Lena Carter, Anna jojo mieriu buvo nuszauti pati licijantas susega girta, szauke nios isz lietuviu gyvenimo gintus chorais dainoriu ir szoIGoldbero’ ir Jule Flake, 16 Popiežių. Sztai jojo priežaste
mieste Rygoje, nors tai kartais keju ji džiaugėsi savo gerais
rui Biddelui. Da visos bjaury t. t. kožna dalis, turi savo per- re kerszintoju prie sienos, pn-l
I SZITO BANKO YRA!—
ietu ge°umo likog s()ymtog
tuojaus karieta, insodina girta
su pakraipomis, ir Pertrau materialiszkais pasisekimais.
del
ko
teip
padare:
bes
toje
ligonbuteje
ne
iszejo
detini, o tai del geresnio pa dėjo prie veido karszta prosą 1Ie]enaj MontanO) japoniszko
. GRAHAM.
žmogeli ir tiesiog nuveža in
Tikiuosi, kad szie keli tiesMICHAEL GAVCU. I
koms, bet sziuom kart kolioni“Turėjau turtinga dede ir
ant virsz bet galime tikėtis, red ko.— Tas pats Amerikoje palikdama ženklą proso ant i f
1(.istuviu l)rvoje. Visos p.
policije. Tenais daktaras ap
JOBS HOB!®.
moki faktai isz gyvenimo Ry
ja
lietuviu
gyvenaneziu
Rygo

deAiene,
kurie
ketino
man
pa

ir
Lietuvei,
iszsimetia
po
apy

jog
svietas
apie
tai
neužilgio
viso gyvasezio kerszintojm,
s
)t()8 b.
iutos ka.
THOR F. FIA5AGH
žiūri pasigėrus! o kamisorius
je, užsitarnauja savo gyvenimu goj lietuviu, stosis vienstypei
likti visa savo turtą, nes kudažinos o tada stebėsis isz ins gardas. turi savo parapijos tu kuris iszbego laukan su riks- ,
W. J. MILES.
iszklausineja girtuoklaus kur
LEON ECKEET.
I
,
,
liejime.
ri
parapijose
draugystes
ir
gas

ant akyvesnes svarbos, darbais suriszti “Krajuj” nuo laiko ik
nigstii prikalbino juos priesz
tituto del priglaudimo anglepasigėrė o vėliaus nuveža jin
padoriu—tai yni kunyga. Tu mu o motere apalpus puolė aut
DANIEL F. GEM
ir skaitiniui musu pusbroliai. laikui, ir gyvenimas lietuviu
kasin kuria užlaiko steitas ri dvasiszkas itsvietiuias tie- ąrindu. Subesria kaimynai at- 1 oi šėliojo I >> 111 ill lit 11 .Uit i smii’t idant paliktu savo turtą
namo. Ant rytojaus locninybažpyczei. Alane teip tasai inUžteks paminėti, kad Rygoje bus visiems aiszkesnis.
Pennsylvanios. Visur szunysta sas. tai ar reikalinga tokius gaivino narsia motere.
kas karezemos aplaiko rokunF. R.
ant svieto.
reivakus kelti ir ten kokia Aresztavojo du Nihilistus. [ Alliion, Ind.— “Po szimts pikino, jog abudu nužudžiau. da už karieta ir daktara kuria skaitlius lietuviu yra didesnis
negu Lietuvos miestuose kito Raszejas szio straipsnio lenatskyriu vieszpatysta tverti,
pipkiu czion szalta, del ko ne- Per daugeli metu atkentėjau
Pottsville, Pa.— Emilus At iszmeti szita sena peeziu o nu- už Lili kalėjime o kada iszejau turi užmokėti ant policijos.
kad bile dikaduonius maityti
se kaip kad Kaune, Sziauliuo- kiszkame laikrasztij Peterbur
rape, sąnaris rusiszkos ambasa 1 perki geresni ?” teip kalbėjo praejta meta, prislėgiau, jog at
Aplaikenie pirma uumari
se, Panevežij ir kitur ir gal vi go “Kraj” apie Rygos lietu
ti roniata isz Lietuvosdos Washingtone pribuvo in j! J.F. Stuart in savo tęva, kada kerązinsiu užtai kunigams ir
naujo laikraszczio “Laisve”
su tu miestu lietuvius suskai- vius, teisingai prirode kad paczionais ir drauge su kazokais pribuvo jin atlankyt. “Tas pe- pachiam Popiežiui. Senei jau
iszejnantis So. Boston, Mass.,
Meldžiu garbaus redakto czius nepasiektu skaitli lietu czios Lietuvos miestuose sykiu
>okiu labai puikia Visarr.lpį'
Aplaikem'e isz Rygos bro- aresztavojo Aleksandra Nome
rgaieziu. UžpnszoiDevčisi&r
242 W. Broadway Str. Yra
visose trijose Kaune, Sziauliuo
| ežius yra gana geras” atsiliepe I bandžiau gautis in Szv. Petro riaus laikraszczio “Saules” viu Rygoje apsigyvenusiu.
Uos] I licinga ir Gnitsniebra, nihilii
tvora, kokio kituosią
sztira po vardu “Kaip radosi
iszleidžemas
persakanezius
lei

Į
bažnyczia
nes
nepasiseke
man
idant
patalpyt
sekanezes
žinu

se
ir Panevežij lietuviu apsi
tėvas
truputi
užpikes.
“
Gana
Szitos
aplinkybes,
turi
būti
ras susideda isz Niajicsi be
.10tus, kuriu randas nog senei! jau, gana, ant tokio puodo per I lig panedelio diena ir nutariau tes del muso broliu Amerike.
dėjus: J. Neviackos, J. P. Va- žmoguj duszia?” parasze
isokiu Apatiniu Drapanų, hfct
pakaktinai
užtikrinanezios gyvenusiu tiek nėra kiek Ry
pajeszko. Abudu likos iszga- sedecziau per 15 miliutu ir ue- norfnts kelis kunigus padėti,
Lotu ir viską ta ka vn
A. Neviackas, P. NauMuso miestelije Panemunėje “Krajuj” telpant apie lietuviu goje. Mat, Lietuvos miestuose
iu. Vaiku ir Kūdikiu.
bentais in Was-hingtona. Nihi sudegeziau”.
J. Undžius ir M. MizajagJ
ne
pati
Popiežių.
Turiu
kaip
del nekuriu yra žinomas Rygos reikalus.
fabriku kaip ir nėra, liet, dar
del Szlubiniu Szlebiuoifto^
listus randas reikalauje už ko
dyijeje neapikanta prieszais vi su Kaunu per Nemuną apsiaub
kszto turime visokiu SzltbcbLj
Kokis lietuviu yra Rygoje bininku teip-gi nėra. Lietuvos
ki ten slaptinga prasižengimu iszlaimesi deszimts doleriu” pa su ^kunigus ir popieži užtaii, tas drutvetem (fortecoms) ku
ia pas mumis pigiaus pirktiBf.e
Montvidas Kasztuoje ant me
miestai paskendę miestelenijoj
“Dilgeles” prauesza buk
skaitlius?
riosiie kad pas mus gema p
Rosijoi, kuriuo czionais neisztu $1.50.
kai? per jin priežaste pasilikau ruosią randasi daugeli karei
Ant to klausimo ne sunku sulenkejusioj, o lietuvyste žino
r Pas mus dirba Lietuvis
“Szvyturio” spaustuves už ne reiške siuntinis ambasados.
viu. Dar žada statyt_ir stacije, nors siauras duot faktiszkas me kad užsilaikė tik kaimu
Pasiszaukes kita žmogeli ku Įžiidjntojum ir ubagu.”
mokėta randa ir vieno darbi-1
122 W. Center Str.
gyventojuose. Isz kaimu be že
Kupinės ingriuvo in
maldnami ir dydele sziopa del
ris radosi tėvo valgomu tavoninko alga — iszviso apie už
Bjaurus darbas žalnieriu. lakiojaraos maszinos, žmonis atsakymas. Rygoje surokuoja- miai žmones kada pradėjo duo
Mshanov CiU
ru
krome,
liepe
žiūrėti
ant
ziekasikius.
Globėjas pažcnldin
ma in 00 tukstaneziu kataliku
Kaznrmesia prie ulyczios lauke su nekantrybia tosios
nutes jieszkot toli už kaimu,
Scranton, l’a.— Katalikisz- irorelaus Duane užszoko ant
nedaugiau kaip 100 dol.
tas del Szv. Jurgio gauta
pecziaus, o tėvas tuom kart už Grojleskiej, mieste Lwawe, žal maszinos kurios da niekad ne iszpažinimo; kompetentiszkai pasiekė ir Ryga, Odesa ir ki
Beveik
didesne
puse
atpirko
I
k°
s
kapines
aut
AVest
Scranapskaitoma,
kad
tame
skaitTIONAL BANKAS
pecziu idant geriau trauk nie^i papilde negirdėta prasi
yra regeja. Kaip girdėt tai per liuje yra didesne dalis lietu tus miestus kur fabrikai yra.
parapijos Szenadori “Szvytuirio” kompanijos prezi-ltpn ingriuvo iu kasikius.. Ke-. dare
INO Y CITY, PA.
tu ir uepralaimet dešimtines.
sumcsiiMFnst
dentas- Viltrakis. Paties k >m- lioleka grabu atsidarė per ka Sūnelis sėda deszimts minutu kaltimą. Sztai nakties laike nesz isz Kauno ligonbuti in viu, tai-gi reik manyti kad
Malonu matyti svetimam
intrauke in kazarmes 17 metu Panemune.
laikrasztij, kad Rygos lietuviu
Pottsville, l’a.— Sudas se- panijos organizatoriaus ir sy galima buvo matyti kaulus gana malszei ant deganezio pe
Rygoj
lietuviu
skaitlius
pasie

iri musu banke sudėtu fili'
kiu “Szvyturio” redaktorius —
senumo Marya Warinyca mer
— Panemune yra susitverus kia ik 30 tukstaneziu,- o kad draugyste ir visus lietuvius .
redos diena paženklino teip va Pūko visai nebuvo. Tokiu bu lavonu. Ingriuvimas randasi cziaus, kada dvileka minutu
I
gaite
isz Zloczowo, o patalpi- draugyste in kuria priguli tik
ta ant sudetn piningu, te
dinama priėmėju (receiver) du “Dilgeles” pasiliko Pitts- arti biskupo Ilobano
praėjo pradėjo kraipytis m vi-1 °
tikrai grynai surokuot, tai ne Peterburge “Kraj” pagarbina,
ingu jirn a diena Samioji*
sas szalis isz karszczio. “Da dvi nia, jiaja ant pastoges subjau vieni darbininkai— ukinyku galima. Prileiskim, kad viesz- bet skaudu ir nemalonu girdė
kuris valdis visa parapijos burge vėl vienos, kaip siratos. ežios o kitas prie vai tu.
■ atneszi parodint knygutersį
minutas” szauke Laikantis zie- rino. Ant rytojaus iszmete jia suvisai ne pryima. Draugyste patystes gyventoju suraszuose, ti apie organizacijas, tas in ku
turtą.
Teip-gi buk
“Chicagoj
Žudinsta anglekasio.
goreli. Bet jaunas Duane, nors ja per langa ant uliezios, kur vadinasi “Katalikiszka Lietuturėtumėt reikalą su sos “J
Rygoj skaitli lietuviu kaip rei rias nepraszyti svecziai (erge
I’arapijonai pripažinsta val “Amerikos Žinios” iszeje jieszSt. Clairsville, Ohio-— Pra jam svilino užpakalis gerai da likos surasta pusgyve. Pakoti
po
Amerika
žinių
pakly

viszka Darbinyku Drauguve. kia nepaduota; szitame kliudo liai) insirenge, ligomis net svei
ae mažas ar dydelis.
dže biskupo ir yra užganadinti do ir nuėjo pas Abraomą ant nas Kutva, 35 metu senumo li- laike penkioleka minutu nu szauktas daktaras isztinnejo
— Diena 16 Kovo atsilankė dalyka lietuviu skaitliaus tas> kus žmones užkreczia.
BANKO
isz savo prabaszcziaus kun. [lietu ir daugiau nebemano I kos nužudintas ana vakara per šoko nog pecziaus, pagriebė buk mergaite turėjo susuktas
Senas Kapsas.
in czionais nepaprastas kuny- kad ju dalis gyvenanti užsiedeszimtine
nog
tėvo
ir
iszduPlytelę
Kaminsko, nes tvirtina jog grižti ant szios “aszaru [pakai-j savo tautieczius. Galva Kutvos
tas
žarnas. Toliaus pasirodė buk gas zokoninkas su lazda ir
me
laukan
kaip
kate
su
pūsle.
Site®
nij Lietuvos, save paduoda in
dentas.
I’ennsylvauijos tiesos duoda nes”. Ant ju kapo užriszta likos sudaužinta su szmotu len
subjaurino jiaja 20 žalnieriu
118.
tos kurioje radosi keletą vy- Pavogė Krisztapavicziaus taja nakti. Konia mirsztanczia ūsais kuri vadino “Kapucinu” skaitli ne lietuviu bet svetimu ISZ LIETUVISZKU
pilna vale vedimo parapijos akmuo su užraszuij
iszbuvo czionais penkes die tautu žmogum, tokiu budu
“1 raeivi, minėk, jog ežia uįu inka]togj teip-gii aplaike
’
veikalu parapijonams ir to kaKAIMELI!.
nuveže in’ ligonbute. Policije nas: laike czionais misijes.
guli a. a. “Amerikos Žinios , I___ ____ ' ■>
teisingas ju skaitlis sumažyta.
necz spyrėsi. Terp bažnytines
kelis ypus su peiliu in pilvą.
Pottsville,
Pa.
—
Paskalas
davė
žine
kariumeniszkai
vai
laikrasztis, kuris ir“lunch’iui”
Kožna diena tasai zokoninkas
Rygoje toks lietuviu didis
fIR SKAITYK C
Policije aresztavojo du nužiū apibegineje, buk Krisztapavi- džei apie ta bjauru atsitikima.
valdžios o parapijonu pakylo suvyniot per mažas buvo”.
Donom, Pll— Darbai ge
kalbėdavo puikus pamokslus skaitlis susideda daugiause isz
įtrūkiu jama matz'nrlr. iewl’’sA
isz to nesutikimas ir už tai sū
rai eina, dirba kožna diena,
Laikraszti iszdavinet labai rėtus. Badai žudinsta likos pa cziaus galva likos pavogta per Sliectva darode, buk Petras sugraudindamas visus žmonis,
s vyriui ar moterei, kompase, B®
luomos daugiaušei darbinin- uždarbei geri, isz kitur pribu
dąs paženklino globėju ant lengva (?). Kelis svarus litaru, pildyta isz pakėlimo barniu nežinomas ypatas isz lietuvisz- Kot, vienas isz žalnieriu nu
G videlcai.
peilei,
kuriu buvo privažiavę isz Kau kiszkos, kur vieni dirba fabri
raaszinuke
ir
spaustuve
gata

apie
darbus;
katras
tini
geres

ku
kapiniu,
kur
likos
palai

valdimo
finansiszku
veikalu
vusiam darbas sunku gaut.
□ektaizo, masznrlr pinipi^
girdės mergina, kuri paėjo isz no, Zapiszkiu, Prenu Balbiekuose kiti daruszninkai ir t. t.
1L0 kitokiu reikalingu dtigic* srv
paTapijoi, kuris priymines pi va. Kas užsimano pasilikti iž- ni darba kasiklosięi.
dotu po pakorimui New Phi- to paties kaimo ir buvo jojo
— Oras szaltas.
riszkio, Maurucziu ir t.t. Baž- Lietuviu turtingu ir inteligen
žmogui: isziuncziaine juos f”
ningus nog parapijonu ir isz- duotojum!! tegul pabando!!
ladelphioi. Kaip nekurie mena milema su kuria nog kokio
— Lietuviu yra apie 74 faI
’
asikelelei
užklupti
isz
^siuskite nei vieno cento
'
nyczioje visi nesutilpo o ant tu Rygoj skaitlius labai siau
tai turėjo galva pavogti dakta laiko turėjo meilingus susinęmokes visas iszeigas kurie ne
milijos, isz tu visokiu atsiranda.
□skyte už 4c marku ant
, nežinių.
szventoriaus teip-gi buvo pri- ras.
rai
del
isztirinejimo
smegenų
nori mokėti piningu prabasz— Parafijos reikalai labai
szimus.
suviliojo
in
kazarmes.
sigrudia. V isi stebėjosi isz Ka
Supply Co. cziui. Kas likos paženklintas Teip, teip! Vasara ant tik Chihuahua, Mex.— Terp žudiutojaus.
Lietuviai Rygoi apgyvenę gerai stovi, vietinis kunigas
rųjų
užstojo
(?)
o
kas
netiki
150
pasikeleliu
o
350
randa. Dept.3. New
’. . . . .YorkAV “globėju” lietuviszkos parapi tegul.... dirsteli in kalendo
Simus nužudė tęva už pucino, nes da tokio kuningo labai seniai; laipsniszkai ju P. Misius iszkeliauna in lietuViesulą sunaikino
viszko vaisko atsibuvo kruvi
nebuvo matia. Bet ne ant ilgo apsigyvenimas Rygoje pradėjo
piningus.
jos Szenadori tai ne dažino- rių, juk tenais aiszkei pasaky na musztyne. Pasikeleliai po
miesteli.
buvo žmonių džiaugsmas. Mat, augti su neapsakomu dar spar va ant trijų menesiu aplankyti
ta.
Le Mans, Fiancije.— Jau
Mobile, Ala.— Baisi viesulą
Ktai 5 Centą' jom.
paėmimui Aldonos parengė
kuningas neturėjo pavelinimo tumu, ypatingai per paskuti savo senus tėvelius iszkeliaus
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kuris pribuvo ant jio praszimo laike nog vyriausybes kad prie pa su pasididinimu visokiu
uksztai, gvarantyias ant 2" ■du®14
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ba mat tasai kuningas uždrau met kalbėta kad jau užteks tu kavota su bažnytinėm apeigom
11 desetkai likos pažeistais.
dvieju.
Po
porai
metu,
jau
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karaliszir ta Fonograma dra» ge su 'W»J
P. Masaitis,
ai per Eap'&a. nlmilfslle li^®
kas ypatas kada nepasiredo pagal karaliszka papratima. Maž tadarius— gyvus ar numiru Sudže patalpino taji apgaviku žino buk tai jisai nuszove tęva diena iszmusze 300 oszku far- metu sakyt lietuviams pamoks
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iszsigandes. Czion buvo lygu
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ko jo sandraugei ji ne palai
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jo likosi tik gailingi likuczei.
nikaitis D., persitikrinęs, jog
Tai aplaiko skaudu ypa per
zonas tuojaus ir nuvejo. Tai bu visai ne toli jo ėjo.
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do judėjimą rankos susilenkiguoda, padarius krikszczionisz sas tiesas, kokiu iji atsiekt vi
{
bos
pražūsiu
isz
bado
ir
szal

ma alkūnėje. Jis daleidžia cie
ko gailestingumo darba, o Ka
šoriui valdit jo ant arkli ir duo czio susimilk ant manės ir gel- roliukui gausiai atlygino nasz sai ne gali po jungu “civilizuo
tu vyru”.
da rankai didele stipribe, kad ] bėk mane!
laicziu Motyna už dideli Jeijei
Bet nesinori tikėt, idant citikroj rankoje žmogus niekad
— Nepražūsi, mielas, vaike pasitikėjimą.
[ vilizuoto svieto moteriszke no
tiek stipribes neturi. Ciesorius Ii,— suskambėjo ta pat valan-]
(Galas.)
rėtu tokiose sanligose givenigal padekavoti tam, usz perga dele koks malonus balsas.—
] mo būti. Jai jau daug geriau
le, kokia gavo laike manievru,
Moteriszke turi visa būti po “jungu” bet ir protek
atakuodamas su savo joeziais Eikszen su manim!
Geroji Katre stovėjo priesz
cija viro, negu givent be vipėstininkus, priesz neseniai.
me pirmibe.
riszkos globos.
nustebusi
vaika.
Labai sukomplikuotais yra
Ah, kaip butu gerai, kad
ju dėjimai pirsztu kuriais cie — O,—suszuko,—tai Szven Į
sorius gal judint kaip kad gi- cziausioji Liurdo Panele at- Į Isztikro paklaus ta moterisz butu galima in ten isztremt
ke, kuriai nepatinka būti pa- visas tas piktas moteriszkias
vos rankos pirsztais, sugniau siunezia tave manes gelbėti!
nenorinezias nelaisvėj civili
žinet kumszczia ir veikti pavie
Tarnaite paėmė vaika, pa donka viro— kur teip ira! zuoto viro givent, o kurias ci
niais. Paveizdan gali jis uszsiKur-gi
yra
tas
krasztas,
ta
sza
praminė
segt knipkius savo apsivilki sodino jin szale vežejo ir in- lis, kur moteriszke vieszpatau- vilizuotas svietas
“Xantipom.” Tada jau butu
mo tokiu budu, kad ciesorius spaude jam in ranka gabalėli
ja
ant
viro?
Juk
ir
tarp
lauki

smagus givenimas.
smiliu ir didžiuoju pirsztu duonos, kuri vaikas godžiai
niu žmonių nelaiminga mote
kaip kad kanabeku ima k ip- eme valgyti.
ki, nikszti deda ant knipskiles
— Szviesioji poniute, iszgel riszke turi būti viro, tarnaitia,
ir tada lengvai su viena ranka bėjai Tamsta vaikui gyvybe! kada jis buna jos ponu. Del
be pagelbos deszines uszsisega.
— tarė isztikimoji tarnaite, suraminimo tu nelaimingu moTeipgi gali isz kiszeniaus iszsi
teriszkiu, kurioms sunkus jun
iminet besirandanezius jame kreipdamosi in savo ponia.
gas civilizuotu viru, parodisiMirusiojo
Enrikelio
paveik

daigtus.
rne ta szali ir pasakisime kaip
Bet kad padarit koki nors slas vėl stojo ponios atminty laimingos ten moteris.... —
judėjimą reikia vis paspaust je. Jai rodėsi, kad jos sūnelis Szitai ta szalis randasi net Af
tam tikra elektriszka knipki, isz kito pasaulio dėkoja už pri rikoje ir vadinasi Sachara, o
prie ko ciesorius teip priprato glaudima naszlaiczio. Viduri moters ten tikrai turi visame
kad beveik jau ranka nedaro nis koks balsas, tarytum, jai pirmibe. Pagal studijų Dejam jokios sunkinibes ir ne kalbėjo:
moulin’o, kursai aprasze ta,
— Mamyte, visi maži ir ap
smagumo. Žino kokioj vietoj
gal daugumui moteriszkiu -‘ge
kokiam judėjimui randasi leisti naslaicziai— tai mano ra szali’' ir budus givenimo
knipkis ir nereikalauja net broleliai.
toj begalinėj pustinej žmonių,
Tylu ir tuszcziai buvo seno
spaust su pirsztais deszines ran
viras ten givena kaip “amžinas
kos, gana jam prispaust prie je pilyje, kurioje pirmiau židas”, kuris ne turi apsirin
szono, idant ranka užgana pa- skambėdavo vaiku balseliai. kęs jokios givenimui vietos.
daritu jo norui. Ipacz sededa Ponia, invažiavusi in pilies kie Moters-gi paėmė in savo ran
mas prie stalo, labai lengvai ma, drebėjo isz skausmo. Visi kas valdžia, be kongresu, be
gali valdit savo ranka, spaus jos mylimiausieji vaikeliai te- triukszmu, be peticijų, be uni
damas knipkius prie braunos beilsejosi kapuose, kas-gi dar versitetu ir egzaminu atsiekė
stalo. Vienatiniu nesmagumu, galėjo ja riszti su gyvenimu ? virszinibe.
Pasinaudodamos
Ant rytojaus anksti jin nuė
koki ta ranka jam daro yra
isz
savo
laisves,
kurios nevar
tas, kad kartais ji veikia prie jo pilies koplytelen.
žo virai, nereikalaudamos sek
—
Dieve
mano!
—
meldėsi,
szingai ciesoriaus norui, ka
ti viru pėdomis, giveua’pint
dangi pamirszes netieziapris- — suteik man tvirtybes ir stip aprinktu sav vietų, arba su
paudžia katra isz knipki u, rybes! Szvencziausioji Panele tvertuose valsczuose, redo pagimdaneziu judėjimu; tada sav kuri esi apsireiszkus Liurde, czios savais ir valstiszkais rei
noriai keliasi, arba užgniauži- asz esu nuolankiausia Tavo kalais ir turi tokia^persvara
tarnaite, daryk su manim ka
neja kumszczia ar kitokius ju
tinkama, pakreipk mane pa ant viru, apie kokia drąsiau
dėjimus nereikalingai atlikine
sia feministka ne svajot nebe
gal savo valios.
ja. Todėl ciesorius labai turi
Katre buvo maeziusi savo gali. Givena savredingai ir sapaiset ant jos, idant nepadariponia einant in koplytėlė, ži vistovingai, kaip sako Anglas
tu jam kokios gėdos.

Ranka ciesoriaus
Wilhelmo.

Del muso vaiku.
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Mano draugas Jurgis Jodsnukis,
pirmiau gyveno Shenandoah, Pa. o Cor. Elm. & Main Sts,.
Plymouth, Pa
dabar nežinau kur praszau atsiszaukt
... SAVININKAS IK FABRIKANTAS...
Mano tikra duktė Agota Žoliniene ant adreso:
po tėvu Valaitis, koki 2 metai iszva
S Dragūnas
žiavo isz Chicagos ir nežine kur <lar 99 Water st.
Wilkes-Barre, Pa. Egiutero No. 1. 25c.
Gyduolis nuo Grippo 25
Plauku apsaugotojas 50c
randasi. Paliko savo vyra, duktere ir
Egiutero No.2 50c.
Muilas
Plauku saugoto^
Zmijecznik 25c.
savo sena motina. Angelskai, Len
Mano draugai Vincas ir Jonas Gumbo laszai 35c.
Milteliai nuo Kepenų 35c.
kiszkai, Zydiszkai ir Lietuviszkai kai Gandrimai paeina isz Kauno gub. Meszkos Mestis 25c.
Valytojas Plėniu Drabu.
25c.
ba Kokiu 25 m. senumo juodbruva Rastiniu pav. Batakių para, varnai Trejanka
žiuose - 52c.
Limmentas Vaikams 25c.
Rožes Balsamas • 25c.
tamsi geltoni plaukai skruostai juodi ežiu kaimo 3 metai atgal gyveno Gyduoles nuo Kosulio25c.
Kinder Balsamas - 52c.
Liepiu Balsamas 25c.
viena ranka storesne už kita. Viduti Chicago, o dabar nežinau kur jie pats Antylakson
Bobriaus Laszai - 50c.
del Vaiku 25c.
35c.
Svelnitojas
nio ūgio ne dykta Motina j s labai ar kas kitas praszau duot žine ant Milteliai Vaikams nuo
Kraujo valytojas
$2.00
Kirmėlių
25c.
apie jia rūpinasi ir tegul ji pati ar adreso;
Nervu Ramitojas $1.00
” nuo Kumeliu del
Egzema arba odos uždegi
kas kitas moloningai duoda žinia ant
suaugusiu35c.
M. Zeringis
mas pas Vaikus $1.2.Vanduo
nuo
Akiu
skaudeji
pasako
adreso: Arba tegul kas jiai
Box 170
Divernon 111:
Groblevskio Pleisteris
mo 25c.
(Kasztavalo) 25c.
kad ji apsisaugotu nog piktu žmonių
Ugniatraukis
25c.
Pamada Vaikams
26c.
Skilvio Laszai - 25c.
bet tegul duoda žinia ant adreso:
Uchotyna nuo skaudėjimo
Mano pusbrolis Petras Sareevi- Gyd. užlaikimui Viduria
Ausise
25c.
Del
Visu
vimo
ir
Kruvinosios
75c.
arba tegul pati atvažuoja*
<83 oi) czius ir szvogeris Ignacas Gopszis
“Uicure” arba gydymas Kentejimu ir Skaudėjimu. Gyduoles nuo Piemens 50c
Wm. Traskovvski
Ven
gersko
Fixator
del
Rumatyzmo
$3.50
paeina isz Kauno gub, Szauliu pav.
Ūsu 15c.
520 W. Centr st. Mahanoy City Pa, 8 metai kaip amerike, jis pats ar kas Gyd. del neinalimo Pilvo Geriause gyduole del skaudėjimo

KUR BUNA

Garsiu Lietuviszku-Lenkiszku Vaistu

(50c.
Milteliai apstal>dymui
Galvos skaudėjimo 10c.
Laszai nuo Dantų
skaudėjimo - 10c.
Mostis nuo gedimo ir
prakaitavimo Kojų 25c
Geležinis sudrutintojas
sveikatos - 50c.
Vaistas nutildymui Vaiku
25c.
Vaistas nuo Papauto
Corn Cure 15c.

kitas praszau duot žino ant adreso:
Mano pusbrolis Simanas Szileika
Ant. Petraitis
(gg oą)
paeina isz Suvalkų gub., Mariampo- Box 31
Wilson, Pa.
les pav., Aleksoto gurino, Poderiszkiu kaimo, tris metai adgal gyveno
Mano pusbrolis Petras Stravinskas
Detroit, Mich., jis pats ar kas kitas paeina isz Leipumi, para. Girdaszo
praszau duot žine ant adreso:
sodžiaus, jis pats ar kas kitas pra
Jos. Szileika
szau duot žine ant adreso:
929 Morgan st.
Rockford, 1’11.
P. Inskin.
Box 1315
Orange, Mass.
Mano pusbroli! Jonas ir Juozas
Petkunai, paeina isz Suvalkų gub.,
Naumiesczio pav., Zipliu gmino,
Kupriu kaimo, turiu svarbu reikalu
Ponia:— Esi niekam neti
pas juos, jie pats ar kas kitas praszau kusi, vis tavo turi būti paskuduot žine ant adreso:

vi New_York, N. Y.
Kas reihalatna teisingo
patarnavimo ir nori idant
jo reikalai liktu greit,
tlikti tegul atsiszauki in

Pinigus lirr.ciime in Kiaju kuo greieziausei.
pinigus visu kmztu ii:maine me Jfgal kursą.
Pinigus jriimrrra ant procento ir iszducdrire ant pareikaiavmo,
Szipkortes parduodame ; nt gerausiu Garlaiviu visu Linijų in ir isz
Krajaus už pigiause preke.
Patiporlus del keliaujoncziu in Kraju paeterojeme nereikalaud: mi
jokiu poperas.
Doviernastes padalome p igiai ir viras kitas rejontalirzkas Poptras su
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
- : Del vygados' Tautiecziu laikome atidaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.’
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
Ib'piaszi m e atlar kiti m mis at a bit >1 ai er per lain l a ir persitikrinti
jfV 1 as n 119 'ins minėtus reikalus greieziautei, teisirgiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

[ALL NATIONS DEPOSIT BANK]

Pittsburg, Pa

Musu Vienatine Lietuviszka Panka su kapitolu $75,000.00
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežinis
kapitolas $40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po
4-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in visis dalis
svieto ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir
Užrubežiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats
P.V.Obiecunas organizatorius tos Bankos.
Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per
gromatas ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei.
Piningus
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi per
Express Co. arba pacztini MoneyOrderi.

NEW YORKO GARSAUS^

VYRIU LIGOS O

Dr. F. Bartmanno

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

A7V.
...NOTARIUSZAS...

APSAUGOJA NAMUS IB NAMINIUS RAKANDUS NOG UGNIES.

Didžiause Lietuviszka Agentura. Kantoras Bankinis
ir Pardaviste Szipkorczin ant Visokiu Linijų.
323-235 W. CENTRE ST..

Nauja Metodą Gydymo!

j
(;
j

;

Šita nauja metodą gydymo visokias ligas, yra
teip pasekminga, kad šitas daktaras gali pasidi
džiuodamas sakyti, jog tai tikriausias ir geriausias būdas išgydymui visokių
ligų; todėl kad tai yra paslaptys surastų raistų paties Dr. Hartmanna ir pa
slaptybė to išradimo: apie kurią kiti visai nežino tojo budo sutaisymo vaistų
kaip Dr. Ilartmannas yra išradęs.
Kadangi tai naujas būdas gydymo tik
dabar atidengta, tai ir vadinasi NAUJA METODĄ GYDYMO, — be abejonės
kuri sergantiems pagelbsti ir išgydo greičiau ir teisingiau, negu koksai su
jermulka iš New Yorke netikras.
Dr. Hartmanui, yra dėkingi žmonės,
kurie tik kreipėsi priėjo, tai visi apturėjo sveikatą, tik pasidėkavojant jo
geriems vaistams ir NAUJAI METODAI, kurią naudoja išgydymui sergančių.
Jeigu tūlas vaikiozas tik buvęs New Yorke ir pas mane, o pabėgęs iš čia, nesisarmatija užsidėjęs žydišką jermulka su kitu, vadytis dideliu daktaru, tai
galit žinoti, kad Dr. Hartmanas turi būti daug sykių didesniu daktaru, todėl
kkd suvirš per 20 metų New Yorke hospitolusia buvo ir dabar gydo žmones
tam pačiam mieste. Geras daktaras nereikalauja bėgiot. Dr. Hartman viso
kias ligas išgydo be peilio: ir nežudo žmonių su aperacijoms, nes pagelbsti su
gerais vaistais.
Nereikia daug kalbėti, bet štai patys žmonės kalba, kurie yra dėkingi
Dr. Hartmanui už jo gerą gydymą: tad iš daugumos nors porą talpiname-

MAHANOY CITY, PA

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausu
ir geriausiu Laivu. Siuncze Piningui in visas
dales Svieto greieziause ir pigianse. Visi tie
kurie jH-r mus siuntė apie tai gerai žino.
Iszduoda Dostovierene del tu ka nori savo
dali Lietuvoje kam pavesti.

Del Draugysczlu pristatau pulkes Szarfas.
Juostas, Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir 1.1,
tu kokiu nors reikalo kas-link Szipkorczin,
Ciningus ir t. L, raszykite pas mane o apla’ysite teisinga atsakyma.

Telefonas.- Worth 2822.

Seniausi
Bankini
Namu
Uždėta 1S48111.”

Dentistas:— Ar galiu matyti ponia?
Tarnaite:— Ne, ponia sere
ga ant dantų.
Dentistas:— Tai ne galimadalykas, jau asz turiu jos dan
tis savo kiszeniuje.

“Dingusia Pajėga” vyru “Eszema” ir kitas panaszas “L'žtrucintas Kraujas” in 30
iszgvdain in 14 dienu.
ligas iszgydau latai trumpam dienu-be naudojimo merikuri“Silpnus Vyrus” ju kunJla,ke'
I®“
■
sugražinu in normaliszka ‘Paslaptingas Ligas” in 3 lyg
ia
Pedo n
padėjimą
in trumpa
1
J
1 laika. 5 dienas.
_
‘Varicocele gydau m 15 d.,
“Rumatiszma” visoki “Hydrocele” in 24 adynos, “Szaszius” ir skaudules f kuros
iezgydau labai greitai.
> be operacijos.
iszgydau greitai ir ant visados
OFISOS A DINOS: Nog 9 ryte lyg 9ad. vakare.
PQP D
A
Nedeliomis nog 9 ryte lyg 4 popiet. Gyveniujlr I flfAn7 B-iU 1 61111 AVC»,
Pittsburge nog 15 metu toj paczioi vietoj.
UI l L UI U1142 Floor Front PjtlsblKP Pa
Kalbame Lenkiszkai, Rusiezkai ir Vokiszkai.

Kam pas; Reade Ulicze

287 Broadway

P. V. OB1ECUNAS & CO.
Cor. 12-th & Carson Sts.

Inkstu Vaistas (mažesne)
25c.
Inkstu Vaistas (didesne) $1
Akines Dulkeles - 60c.
Gydimas nuo uždegimo
Dantų arba abelnai
skausmo ir skurbutis $1.25
Gyduolių ir mostis nog
Paiku ir Niežu
*$2.00
Gyduolių ir mostis nog
Dedervines $2.00
Gyduolių nuo Paslaptingos
Ligos $5.1'0

BISCHOFF’S BANKING HOUSE

I tinis žodis.
Fr. Petkunas
{ Tarnaite:— O isz kur asz
Box G95
Struthers, Ohio i
r
•
• i
galiu
žinoti, jog
ponia
daugiau
Mano dede Jonas Kadiszus pir- nekalba ?

miau gyveno Brocktone, o dabar no- į
žinau kur teiposgi ir mano draugas
Jurgis. Juozas ir Kazimieras Waiciekauskai. visi paeina isz Suvalkų gub,
Kalvarijos pav. Liubavos gmino, Ka
disziu kaimo, jie pats ar kas kitas
praszau daot žine ant adreso:
Ant. Saladnonis
Box 883
Carbondale, Pa.

Galvos, K atara, Pecziu, Krutinės
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio,
Nuralgija irnukandima visokiu
vabalukiu.
Pasarga: Kas nori parsitraukt
gyduoles perekspres turi atsiusti
$1 iszaugszto, o už kitus siuneziamej erc o.d. Mažiau negu už
$1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo
kasztus apmoka pats apturejas.
Siunsdamas piningus per Money
Oredr visada yaduoK tikra ir
aėzkutavoadresa.

Guod. Taiuista Daktare.

Aš žemiau pasirašęs, Širdingai dėkavoju Dr. Ferd. Hartmanui, už išgydy
mą nuo ligos, kuri kankino mane per 3 metus, skaudėjimas viduriuose, page
dusių nervų ir’kraujo; kas mane labai privargino.
Nors kiti neįstengė išgy
dyti, bet kad Dr. Hartmanas pataikė, ir pamatiškai išgydyti, tad pripažinstu, kad esi geras daktaras.
FR. LEVACEK9,
514 W. 50 St., New York, N Y.
Malonns Dr. Hartmanai:

Su džiaugsmu siunčiu didelį dėkingumą už Išgydymą mano vidurių ligos,
išbėrimo kūno, blogo kraujo, sutinimo ir skaudėjimo blauzdose. Dar kartą
sakau, nemažai aslų dėkingas už sveikatą
JOS. TURKEVIUIA,
695 Sheridan Road Canal,
Wilmette, Ill.

aRfeiJAUNI
VYRAI
SENI VYRAI

Kad kitiems pagelbėjo, tad Dr. Hartmanas gali ir tau pagelbėti, tai atsišauk
pas j į parašydamas liatuviškti, aprašant liga, o apturėsi tokius vaistui ir pa
galba, kuri tau išeis ant sveikatos nuo rheumatizmo, dispepsijos, nusidėvėjimo,
širdies ligos ir kraujo nečystum j, kaip tai išbėrymus ir niežėjimo odos ant
viso kūno ir t. t., teip-pat užkietėjusių vidurių, nuomario, mažumos kraujo
ir įvairiau piktas ligas, kurias dėlei negražumo vardų neminim ir nuo saužagystės, teip-pat ir motorų nesveikumus ligų ant kurių tik sergate.
Atsi
šaukite ar parašykit apie savo liga adresuojant:

Mm
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VIDURAMŽINI VYRAI
Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamė
neprotingi dasileida perviršumų—vyra* nusilpnei. nerviški, sunaikinti
ir kurie sulaukie amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma
gamtos.— vysi tie vyrai tur pareikalauti viena Iš tuo knygų.
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igauna
l
ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime.
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip
vyrai kurie tur UžnuodiJIma kraujo, arba syflll,
a

Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpnelma, Abel"------- na pragaišti špeku, Pragaišti gyvybes skystlmo, Naktinius nubeglmus, Rheumatlzma, Organiškas Ilgas, Pylva, Kepenų,
Pūslės ir Inkštu ligas, gali but galiutinai

DR. F. HARTMANN,
East 14 St.,

Valandos nuo 10 ryte iki 5 po piet.

New York, N. V.
Nedėliotu nuo 10 ryte iki 1 po piet.

Dr. F. Hartman*, parašė ir jau išleido knyga po vardu “NAUJA ME
TODĄ”, yra tai žingeidi knygelė, kuri aprašo, kaip kraujas teka po žmogaus
kūną ir visokias ligas.
Prisiųskie 10 centų ir čionai paminėk savo liga ant
kurios nesveikas ir iikirpęs prisiųskie.
Vardas pavardė.........................................................................................................................

No. ir gatvės.............................................................................................................................

Miestas ir S teitas....................................................................................................................

išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma-_
žais kaštais.
Tūkstančiai vyru atgava sava tobulą sveikatą, spėkas
ir stiprumą per pagclbą tuos knygos. Ji ira krautuvė ži
nios ir talpina šiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi
žinoti. Netrotikiet sava piningu mokiedami už prastus,
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti šitą knygą Ji
pasakis kodiel jus kentėti ir keip galėt galiutinai isigydyti. Atmink, jog ta knyga yra duodama VYSAI DYKAI.
Męs užmokam ir pačta. Išrašik aiSkeie sava varda, pa
varde ir adresą ant šio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.
DR. JOS. LISTER & CO.
L. 302, 22 FIFTH AVE., CHICAGO.
Godotini: Aš esu užinteresuotas jusu pasiulimlnui dykai
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiustumet man
vieną iš tuo knygų.

Vardas ir pavardė.

Stejtaa

DABAR LAIKAS:

NAUDOKITĖS VISI!

Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano
kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn
N.Y. in SCRANTON. PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje
galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIŪGĖLIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ,
KALC1KU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKRIPKU, KLERNEIU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BR1TVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUl MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFIJOMS GU
MINIU UTARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su
puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ už
25c., 5 tuž.’-$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLUA arba ŠVENTAS RAŠTAS
seno ir naujo testamentu lietuviškomis literomis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su
tprisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3
pareikalaukit šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5c,
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Aš
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės
kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gari gaut pirkt tavora daug pigiau kaip
kitur. Kviečiu visus su orderiais ir visokiais pirkiniais krciotiea
Muo adresu: M. L WILeLWICH, 115 W. MARKET Str.,Provider* Sq. .’’'CRANTON, PA.

GRINA TEISYBE

PIGUS

PARDAVIM/S

Isz priežasties kad neužilgio aplaikysinie nauja

Vasariui Tavora, pastanavijom iszparduoti v'sa
Žiemiui Tavora už labai numažinta preke idant

’padaryti vietos del naujo Vasarinio Tavoro.
Dabar yra gera proga pirkti Siutą arba Overkoti

ir kitu žieminiu apredimu.

Todėl ateikyte

pasinaudoti isz szito pigaus pardavimo o suczcdinsite piningu antkožno pirkinio.

W. RYNKEWICZIUS
233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines.

— Pas Viktoriu Lapinską
net uže buczerneje. Reike ži
not jog prižadėjo laikyt kanogeriausia mesute del savo kos— Nedelioje pripuola “Ver tumeriu.
bų Nedelia”.
— In nedelia laiko vagis
— Ashlando
ligonbutije
apvogė New Bostoną, Delano,
randasi deszimts nelaimingu su
Yatesville, Jacksona. Utarninsulaužtoms nugaroms. Visi yra
ko nakti paezistino Park
anglekasei kuriuos patiko ne
Place ir Trentona, Apvogė na
laime prie darbo.
mus supredento Reese, Swartz
— Praejta subata Brook Butler, Casserly, Casey Bow
line arti Morejos laike girta man, Adoma Jakubina, Jona
vimo Dewey Bosiszok nuszove Palaucka ir Jona RamanaviJona Rusczila su revolveriu. eziu. Kazokai pradėjo j ieszkot
Kokiu bildu paleido szuvipats pedsakio vagiu ir tikysi trum
Bosiszokas nežino nes buvo ge pam laike juos suyrati.
rai užsigėręs.
— Ant St. Charles semina — Jagu katra moterele pa
rijos Overbrooke, sudėjo kata- mėtė tris ražanezius sūviniotus
likiszkosia bažnycziosia isz in skepetaite tegul atsiyma
Skulkino pavieto suvirszum 50 juos angliezkoi spaustuvėje
tukstaneziu doleriu. Mahano- “Record” o aplaikys, nes tū
jui sudėjo Szv. Juozapo para- las anglikas juos surado.
pijoi $50, Szv. Kazimierio $36.
Didelis. Koncertus.
30.
— Utarnyko ryta apie pu
siau septinta valanda, krito
negyva Bronislova Skrobacziute 19 metu senumo tarnai
te salune pas Stanislova Raikaucka. Mergina nog senei
skundėsi ant skausmo szirdies
ir nog to numirė. Paėjo isz
Lenkijos. Laidotuves atsibuvo
ketvergo ryta.

— Pas ziegorninka Milleri
dabar pigus pardavimas ant
visokiu ziegoreliu, lenciugeliu.
bronzolatku, auskaru, špilkų
ir t. t. Dirstelekyte ant j-io ap
garsinimo, ir naudokytes isz
progos. 113 \V. Centre St.

Lietuviszkas Benas isz Ma
hanoy, City, Pa. iszkele dideli
koncertą kuris atsibus Nede
lioje 23 d. Aprilaus ant Kajerio Opera Sales 2:30 ad. po
piet. Apricz koncerto bus ro
domi szventieji krutanti pa
veikslai, dainos ir t. t.
Ateikyte visi o visi ne tik
isz Mahanojaus bet ir isz visu
aplinkiniu miestu ir miesteliu
o žinome kad tikrai busite už
ganėdinti isz szito puikaus Ne
delinio koncerto.
Inžanga bus 50^—250— 150.

— Groserninkas Szukaitis Namai ant pardavimo.

Namai po No. 511 ir 513
W. Mahanoy ulezios ir namai
No. 532 ir 534 W. Pine uly
czios Mahanoy City. Parsiduos
pigei. Dasižiuokyte apie dau
giaus po No.
(}o g(j).
238 W. Centre St.
— Paklydusios aveles jau
Mahanoy City, Pa.
pradeda konia visos sugrįžti
prie tikrosios Motinos BažnyAut pardavimo.
czios. Dieve duok Dvasia
Namai ant keturiu familiju
Szventa.
ant viso loto po no. 604 - 606
— Saugokitės visokiu ap- West Center ulyczios. Dasižinokyte ant adreso:
(y j’)
gaviku kurie trankosi po apThomas Ilaughney
linkiniu parduodami jums
12 E. Mah. St.
šoki tavora ir yma isz augszto
MahanOy City, Pa.
piningus o tavora neprisiuncze.
Ant pardavimo.
pargabeno daugybe szviežiu
kiausziniu ant Veliku ir par
duoda už keletą centu ant tuzi
no pigiaus negu kiti sztorninkai. No. 536 IV. Centre tilyczios.
(65 o})

Malniiiojtuis gyventojei
apie szita gerui žino.
' Mrs. Julia Brennan nog 10?7 K
Mahanoy St
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa
giritna Doan’s Kidney Pigu Įkas. Ka
da tik ateina proga vis rekamendavo
ju szitas pigu įkas asz pažinsiu keletą
žmonių kurie likos iszgiulbeti
skausmo pecziuose ir inkstuose. Sz ta pati liga mane vargino per ilga
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai
kino kad negalėjau atlikti namini
darbu. Turėjau ženklus kad mano
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas
Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man
paginlbejo ka kitos gyduoles nega
lėjo padaryti todėl veliju kitiems
naudoti taisės pigulkas.
Ant pardavimo visuose aptiekose
po 50c. baksukas. Agentai amerike
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo,
N. Y. Neužmirszkito vardo ‘Doans”
ir neimkyte kitokiu.

Ant Pardavimo.
Namas del vienos famihjos,
ant viso loto 28 pėdos ploczio
150 pėdu ilgio Girardville, Pa
namas turi 4 ruimus su skiepu
ir vasarine szante. Parsiduos
ne brangiai ba locninikas važuoja ant fanuos. Dasižinokyte apie daugiaus ant adreso:
(85 °1)
Mikas Karulis
Girardville, Pa.

OBUOLIAI
Vaisiu Karalius
Liuosuojas Vaistas.

UETUVISZAS

Fa r mos-Fa r n kis.
S/.tai proga ingyti fnrma tarpe 61
Lietuviu farmeriu. Szitoi kolonijoi
susiorganiz įve Ukiszka Draugyste
palengvinimo ūkininkavime ir susir
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita
kolonija randasi Mason ir Lake pa
viete vakatineme kraszte Michigan
valstijoj prie Miczigan ežerio. Arti
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie
l gi ležinkeliu, daugybe czisto van
dens upeliu ir žuvingu ežeruku.
Szitoi kolonijoi turime ant pardavi
mo del tukstaneziu farmu geros že
mes, del visokiu jevu, daržovių, so
dams, pietoms, gyvuliu ir pauksz-cziu auginimui, gali pasirinkti kokios
žemes tik nori pigei ir ant lengvu
iszmokescziu. Prekes nog $10 lig
$25 už akeri žemes. Norintieji pirk
ti raszykite pas mane, asz pats gyve
nu ant tu farmu. Adresavokyte.
(gi ounp o))
Anton Kiedis,
Peacock, Lake Co. Mich.

lietelis su laisnais
Namas aut trijų laiptu auksz
ežio, yra sale ir gali but
laikomi mitingai namas turi
50 pėdu ploczio teipos-gi di
delis sztebelis, ir ant 4 familij u stubos ir žemes ne toli 2
akerei, medžiu 200 visokio
sztamo, vasara ant parko ne
toli nog ezionais buna laikomi
piknykai, labai linksma ir gra
ži vieta parsiduos pigei isz
priežasties locninykas važuoja
ant fanuos kas norėtu pirkt
tegul raszo ant szio adreso:
(65 °D
Jno Kasputis',
Box 22
Rainerton. Pa.

Puikei ir pįge1 !
nutraukė viso
iSfjiSsA
kės fotografiio
.VVį®'
Padaro didelui
fotografijas is>
sįM(_£mažių ir indeds
*n re*,n,,Bdeda fotografe
—
jas in špilkas
kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja j>ost
karezius. Parduoda visokes reimas ir LL
Lietuvei su viraz-minelais reikalais netur
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoj*
ir pažinslama Vartinska kuris pat!aro vi»
ka kanogeriause o ir busite užganmlint
'iuame.
LiMnvel pas Lietn<*
-

‘

PYDYS

GYDYTOJAS

Dr. Ig. Slankus M.D.

tismo—be peilio, pjaustymo, operacijų, bet
su geroms liek tirštoms, kurios spec ai szk g
p-įtaikytas, kad pergalėti liga, užraszonie

:i -j i dakuiru moksli

ir gydyti
< ligomis.

..................

•Jaigu sergi, pribuk arba paraszyk pas
mane, o busi iszgydintu.'’ , Daug yra ligų
atru negalima iszgydint, f bet toki serganti
apturės pas mane tikra tauli-zka ir broliszka
rodn. Neįeik dykai ne tint sunkei uždirbtus
centus nes neiszsigyde^ ir paleidęs savu pi
ningus inpulsi in sunkesni padėjimą.
negu pas koki s •eitimtauti. Kožnas k> ris
’ik ai gydmsis pas maue-supras kad a«z es«
pabaigė* didi- ui daktariszka mokslą ir kad
galu ger ini’ gydyti negu kiti daktarai.

Aps inu Pase ra ngai tszg dyti Ligas

Ar Jus ikvalei ju valgot?

mes gydome labai pasekmingai, nevilkinant bet isz karto atsiszaiikusius. Jei nori,
kad gera> daktaras gydytu, tai neklaidžiojant belia kur, liet atsiszauk prie:

I’hiladelphios M. Kliniko!

dirbtus in sviesta

Vienas daktaras ir tas pats, negali gerai
visas liga gydyti; todėl szitam Klinike yra
paskirti sj ecialistai ant invariu ligų ir per
tai czion visokias ligas iszgydo. (’zionai yra

geniausiu obuoliu.
Nieko nėra taip pigaus ir
kad butu taip skanu.

Pamatiszkai Iszgydo: sunku kvėpa
vimą, kosuli-plaueziu ligas, te’pat užsikrecziainas slaptas rannatlyvas ligas ir užiinodyjima kraujo.
Viduriu nesveikumus, nedirbima ir
žarnų ligas; teipat inkstu, pūsles kepenų ir
kitas visokias ligas, teipat nusi'pnejimo
kūno ir proto.
Vyru ir Mot erų visokias l'gas, kurios
tik užpuola del varginimo žmonių.

Mes Iszgydoiue!

kams pasiimti in mokykla; <>
vakariene Imtinai jumi reikia

NŪRKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buleli.
[norkEMcT Teil,gi c.ziaKa,,site ir visokiu
tfgayįaĮ kitu gėrimu. Ateikyte dabai
* priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyt?

S. Norkewicz
408 West Mahanoy Ate.

Kataliogas Dykai
šBBi "oSS

rumatizmo, skaude:imas szonti sąnariu kai*
sifilis iižk'eti-jiir.n irnulii birua viduriu, iszLerinia, ncžejiiua ir augiuia ant veido ir
kimo vi-okiu *p igu dedervinių ir slinkinai
plauku, galvos >'<aud<jini:i, szirdies inkstu

..Visokiu..
Muzikaliszku
Instrumentu,
ypatingai:

Armonikų
Lietuviszku Knygų
ir kitokiu Daiktu.

mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo.
Jaigu negalima prib ti aoibiszkai tai para
szykite o asz supras •, isztirsu ir duosiu rodą
o jaigu reike (ai prsi tinsi u gyduoles.
N\
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerikv

Ofiso
Valandos

Prisiusk savo adresu ir 2c.
naczto ženklą, o katalioga gausite
dovanai. /Adresas:

M. .1. Damijonaitis

Didžiausia Lietuviszka
Aparatu Dirbtuve
Amerikoje.

Godotinoms Tautiszkoms ir

Dayton, D. T. I. Andriiszevicz & Co.

•go Amu

- SPECIALISTAS —

Mainines Maszinos

lerviszku ir Kronisku Lygu.
X

Parduodu 40 visokiu Masziniu su
HD mi CDgreisztais,
Penntik
Avc
Pittsburg, Pa.
plieaineis
su >szitokia
UDi MILlII Adiuos: 9iki 5 vakare. Neduloj nog 9iki -IpopieL
Maszina galima iszgreszti tiese
skilę anglėse ar akinenise. Asz
pats dirbu szitas Maszinas ir
gvarantuoju jias visame, parduodu
pigiau negu kiti.
Priimu visokius pataisinimus ir
atlieku dailia kanogeriause.
Pakaustimas Arkliu yra mano
specialiszkumas. Kreipkitės pas
mane o busite užganedyti visame.

I. G. Wisniewski
— Badai steitinei kazokai
“Wholesale Biznis” su viso
Kampas C ir Water UI.
Mahanoy City.
ketina musu miestelije padariti kiais reikalingais daigtais. Par
“ablava” ant visu ttiju ka siduos neperbrangiai. Atsivaikszczioje apsiginklavę in szaukyte tuojaus ant adreso: DR. ROLER, LIETUVIS GYDITOJAS
()o 56)
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotas
revolverus. Jau laikas idant iszVarszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo,
Paul Mitrikas
naikyt taji bjauru papratimu.
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz
New Philadelphia, Pa.
Juk doras žmogus neturi ko
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktimis Trotimus
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
bijot nes jin apsaugoje tiesos
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas
ir valdže, tik piktadarei bijo
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauczii
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim?
tiesu.
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu,
— (Jtarninko vakaru numi
Reikale raszykite ant adreso
rė Juozas Dauczis 43 metu se
numo, gyvenantis pas sunu po
No. 813 E. Pine uliezios. Dak Buk iszniintiiigas ir prisiPolithania State Bank
raszyk prie “Owls”
tarai tvirtina buk Juozas mirė
Cor. 22(1. & Carson Sts.
draugystes.
isz uždegimo plaucziu, nes
S. S. Pittsburg, Psi.
prietelei nebaszninko kitokia Duoda sąnariams paszialpa ligoje
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per
nelaimėje,
pagrabine,
daktariszka
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
turi nuomone apie jin, tvirtin
Valdžios. Priimam* pinigus suezedinimui
dami buk Juozas mirė isz gai- prižiūrėjimą dykai o ir pasilinksmi pradedant nuo §1.00 ir už sudėtus pas mus
nima. Paszialpa ligoje $7 ant nedė pinigus mokam l-(a procentą, priskaitant
lesties ir plyszimo szirdies. Du lios per 13 nedeliu pagal nutarimą kas 3 menesiai. Siuneziam pinigus in visas
svieto, greit ir pigei. parduodam
metai adgalios Juozo pati pa kuopos. Szita draugija turi 80,000 dalis
laivakortes aut visu linijų ir geležkeliu
bėgo su prielaidiniu kuris bu sąnariu o suvirszum 1000 kuopti. bib'etus Amerikoj ir Kanado*. Iszdirbam
visokios ruszics Rejentalnus Dokumentus ir
vo geriausias draugas Juozo. Organizatorius dar randasi Coal Dale vedam provas senam k rajui. Ręjentelna
ja yra rėdoma per valdiszka notaru
Po tam atsitikimui Juozas in- ir Landsforde kur uždestineja naujas kanrelari
J. G. Miliaucka. t’žkviecziam lietuvius ir
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums
puole in nerimasti, užsiszalde kuopas. Insiraszitnas $5. Mėnesinė jusu
bankinius reikalns o pen-itikrisit, kad
mokestis 50c. Norintieji užsiraszyti
ir nelaimingas sudžiūvo in sze tegul pamato organizatori Browns viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisingai. Pinigus
szeli isz drutaus vyro o mirtis hotelije ant First St. Coal Dale arba siunezant paezedumui in Banka, arba siųst
in Lietuva, galima siust Paežio Money
ant galo palengvino jio rupes- American House hotelije Landsforde. Orderiu,
Regisi r uotiini Laiszke, ar jicr
Expreso Money Orderi.
Bile
kas
gal
prigulėti.
ęzius.

X

Asz Gydau
R lipt u ra —
Be peilo ir
Varlkocelc—

...MAHANOY CITY, PA...

Po priežiūra Penusylvanijos Valstijos Bankinio
rfS Departmento, Peržiuretas per Valstija du kartu ant JS
TsĮfineto. Pennsylyanijos Valstija turi sudeja piningus*!#
inrasii banke.
.
Pinigus skoliname ant pirmo morgiczio.
RjJ
Procentą mokame ant sudėtu pinigu.
r
Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai,
SįV Lenkiszkai, Slayokiszkai, Rusiszkai, Vokiszkai ir"#
Angelskai.
Banko turtas iszneszaant700tukstacziu doleriu vertes. JUJ
Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes X#
mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu bankefaę

------ DIREKTOREI SZITO BANKO YRA:-------

D. M. GRAHAM.
MICHAEL GAVULA.
JOHN HORNSBY.
ANT. DAN1SAVICZ.
( HAS. F. KAIER.
TUOS. F. FLANAGAN.
JOHN J. MEYER
W. J. MILĖS.
LEON ECKERT.
CHAS. L ADAM.
DANIEL F. GUINAN.
(HAS. BURCH ILL

NAUJAS PAVASARINIS TAYORAS.^g

npredimo Moterių, Alerginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
I žlaiki me visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlcbiu o ir turime teipgi
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu SzleUukiu, Keipu,
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis persitikrinsite Kad pas mus geriausia pirkti,

in (Meili r
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Ibis irus dirba Lietuvaites.

1^2 W. Center Str.
K/iahanov Citv. Pp

UNION NATIONAL BANKAS
Su v. Valst. randas turi musu linuke sudėtu piningu.

Be poilo ir
dideliu skausmu

;; Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentą'
pridedam prie tavo piningu į irma diena Sausio ir Liepos'
;; meuesuose, ne) aisant ar atueszi parodiat knygute ar ne. !
;; Mes norm kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka/
"
nepaisant a>- mažas ar dydelis.

Gražus gvarantytas ziegorelis, drukuojama masz:nele, revolveris, britva,
pat skutant) britva, leneugelis vyriui ar moterei, kompasas, • bronzoleta,
pypke, guzikai prie rankovu, 0 videlcai. 6 p eilei. 6 szauktai, plunksna ka
laiko ir atramenta. špilka prie nektaizo. masznelu pinigams, baksukas del

Lietuviszka
Likeru Krautuve.
VYNU IK LIKEKU

Pas Ziegorninka Milleri
moterių g\arantj tas ant 20 metu.
Elgino vidurei. I iriiiians buvo $18
dabar tik $12. (Lenciūgėlis dykai).
Moterim puikiosSzukosiszmarginti

(Russian American Mail Steamers)

Ak
Bus duotas kiek
link vienam kas nupirks
—Pas nius R,|s>szko
'
,/Z
Tabko, už $6.
1Nieko nuo jusu
D
daugiaus nereika—\
R
lauiame tik kad
beartumėte savo
J
diati-Ginis pirkti isz
'
mu'ii firmos tabaka
~~
■ -^ziins Impoiluotas
--Ji ? j;
/
R T
Fonografas
C Vū -v,a. padarytas isi
r
«™
rfežk
I
geriausio metalo,
f
S
įJi
' turi ilidele nikeline
/
OF
s
|9
truba ir labai gerai
~y
Įa
skamba. Tuivtlauii
V-.X
- -<'musu Funogiafa ga
ji •
_ >.3*
lite surengti namie
Ki",iku m||i,-i|io5
K^^***^
koncertą,
p
I ’
Užsuksite tik
i
.
ma'zinele, uždėsite
voliuta, ir galėsite iszgirste gražiausias tauliszkfls, daibimi.kiszkas ir kitokias
dainas, isztraukas isz oj era ir < ueiccziu, žaidin a vi:< kili imtum entn pavieniu ir
oi kęsti oje. Klausant tai virka bus malonu ne lik jun s ii jusu szein ynai, bet ir
įusii pužys ūmiems ir kamienams.
Musu Fonegiafas yra geriausias k< ks tik
dabar gali būti. Už toki Fonografa t zn oketim 11 u ažiausi f 12. Mes duodame .
jums ta l onografa suvis dyka*. I’ris-nskite tik ’(>e. markėm ir mes atsiųsim jum
vėl iausio Ru.-iszko Tabako už JC ir ta Fort grafa dia* g’e su voleliais ir nurodymai
kaip reikia apsieiti. Apturėję tai per Fxp'esa. iižiik kesite likusius §5 50.

Ruski Pacztavi Laivai iszeina:
KURSK
8. Balandžio F-Hl
LITHUANIA 22,
BIRMA
13, Gegižio ”

Szi Dovana yra supiantama ir puiki, nėra ežia jokios rizikos, taigi naudokite^
pamatysite, kad busite užganėdinti. Parearga: praezome neeuligitemiwulirmaeukltom

musu krautuve; atsiuskit mums jusu
adrisa, lai mes prisiusiu! jums musu

ir

piningus;

Zoeller & Strawinskas
I807 Carson Street
RUSISZKAI-AMERIKONISZKA LINIJA
Vienatine he persėdimo tarp
Amerikos ir Liepojaus|Rusijos],

aukso isziuarginta vertes $3 dabar
tik $1.50.
14 k. aukso Branzoletkos vertes $5

Moterių puikios Špilkos vertes
$1.50 dabar tik 75c.
Gvarantyti Guzikai rankovėms
vertes $1.00 dabar tik 50c.
Špilkos prie naktaizu vertes $1
dabar 50c.
Vyru ir moterių Žiedai vertei
$1.50 dabar po 75c.
Nužemintos prekes ant visokiu
Deimantiniu ir Stikliniu Daigtu.
Nepraleiskyte szitos progos bet
ateikyte nusipirkti’ ta ka jumis reika
linga o tikrai suezedinsite pininga.

New York. N.Y.'1'1”1

Naujausias Importuotas Fonografas Dykai!

Lenkiszkai,

Didelis Pardavimas

daigtu reikalingu kiekvienam žmogui: isziuncziame juos po prisiuntitna
mumis $2 00.
Bet dabar resiuskite nei vieno cento tiktai raszykilo
kad jias galėtum matyt ir prisiuskyte už 4c įmukti ant adreso:

107 W. 27-th. St., Dept.3.

Visa ifzaiszkinima apie mano budo gydimo
paduodu tiems panorės žinoti.

158 S. Washington St.,
Wilkes-Berre, Pa.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama

-t-t-M-M-H-M-H-I-M-H-I-l-

SUSTOK IR SKAITYK

51-56 N. Main St.,
Mahanoy City.

OLD BIRMINGHAM CLUB

Pa troli] Ima Ncrvlszkiinia Ir Slaptingos Lygos.

Df.Alei.fllalky

BANKO A D YNOS:
9 ryte lyg 3 popiet
Subatomis
9 ryte lyg 12 ad.

i n ingus.

Užtrucinta Kiauja be miniraliszku
mikstūrų arba povojingu gyduolių.

;

- :Kur iralit gaut visokiu:—

St riktu ra

113 VV. Centre UI.
Mahanoy City.

S MERCHANTS BANKING TRUST CO. $
Rį

-.j*

B. RAGAŽINSKAS

Teisingai Lietuviszka Krautuve Gerymu

Be skausmingu
daktariszku
bildu.

G. MILLER

•«*«****«

Sziomis dienomis muso tautietis
VYRSZININKAI:
B. Lagažinskas pargabeno visokiu
gėrimu, Amerikoniszku ir Tmportitu. / Ilarri-oii Bali Prezidentas
ae Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, ;; F J NoonanVice-Prezidentaa.
i; ha M . Barnes Kasijerius.
Arako, Kitnelio. Dziniu irt. t.
Taipgi skambanezio Alaus ir Porterio.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
pristatyta in namus.

Dr. Alexander O’Mdley

Shenandoah

Mt. Carinei, Landsford.

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS ir PROFITS $800,000

Atsiszauk isz syk prie geru specialistu da
ktaru, kurie gali iszgydyt Ateik asabiszkai
Siunczia Piningus in visas dalis
o jei t« Ii gyveni Amerikoj ar Kanad j, lai
paraszyk kaip sergi ir kenkia lietuviszkai;
užrašysim liekarstas, duosim rodą ir pagel- Agt ntai.
Mano agenlt
besim. Visada adresuok teip:

priežiūra Ohijos Valstijos.

Halianoy City,

1421 Division St., ( liicago, III.

Parduoda Szipkortes ant visi u
Geriausiu Unijų in ir isz Lietuvos

PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC

I 'J

Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu
dt 1 Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
kokio kituosią Sztoruose vargui
galima rusti. Szitas Ta
iideda isz Naujausiu Vasarinis
Mados Ceikiu, Szilku,
Apatiniu Drapanų, Andaroku,

. >arpas, Juostas, visokios ruszics,
auksinius ir metalinius ženklelius
Uniformas, Kepures ir Marszalkoms
I parėdus. Adresuokite sziteip:

-AGENTAS-

1 I IX. I /\ IX I

Vertelgyste egzistuoja 14 metu.

2 lig 4 popiet.
6 I g 8 vakare.
Ne Ieliomis2-5po|»ie',

202 Troy St.

i

XJ7 k—J I I

812 33-rd.St., Dept 2. Chicago, l'll.

Philadelphia, Pa.

A. J. Keydoszius

Visokį Daigtai parsiduos pigiai del greito pardavimo.
Geriausias Kukninis Peczius yra Keystone. Vis: ji gire.

V. RYNKIEWICZ.

Or. Ignatius Stankus M,D,
1220 So. Bread St,

Misingines Lovos po §15.00.

Puikiu
Drukavojimul Granatas Maszineliu

nnariu, greito supy-

1117 Walnut St , Philadelphia, Pa. pas mane k
asabiszkai o
Uždarytas sveikiausiose, emaliuotose Valandos kas dien nuo 10 ik 4 popiet.
patarnausiu.
dėžutėse. Praszyk jo pas savo gr<> Nedeliomi uno 11 ik 3 popiet.
šeri sziandien. Pigus, o labai skanus Utarninike ir Petnyczioj nuo 6 ik S vakare.

S

Nusipirkite sau keletą
Buteliu

ligonbuti (Sa iiorium).

Nuo Visu Ligų
Jus niekad negalite valgyti ju
perdaug — juo daugiau tuo
geriau.

IX!o. 6

Pnbiiige-i medikaliszka mokslą Universitete
Indianos valstijos leipgi buvo miestą' u dak
taru Indianapolis Ind. katram tutejo did
žiausia praktika gydyti visokias I gas.
l)akta*iH Stankus te pgi pabaigė kvotimą

Obuoliai daugiau nfei vaisius iS"Tik Iszgyjiis Užmokėsi
jie yra geriausiu maistu, koki
Biednus Gydau Dykai!
galima gauti.
Jie sotina ir Pirmiau už Gydymą Turiu Specialiszka Diplomą del
Darinio Visokiu Operacju
stiprina, jie turtingesni fosforu nemokėk ne cento.
negu kitos daržoves ar vaisiai.
kiu organiškų ligų.
O-gi atsimink fosforą esant pa Mes a|>siiname iszgydyli serganezius tikrai
kurie tik atsiszauks ir vartos musu užrnsztas
matu vaistu nuo dirksniu ligų. gyduoles
pagal pamokinimus nuo:
Obuoliai taipogi paliuosuoja. ^iubegimo Sekios, vyriszku nusilpnėjimu
saužagystes
baisiu pasekmių ir suirusios svei
Jie užlaiko jusu organizma
Pageilu-in nervu, ga’vos, streui, |
veiklum. Jie duoda szviesia katos
krutinės, kaulu sąnariu skaud.jimo ir runia-

angos nuo viduriu nevirinimo.

Del Vyru ir Moterių.
Nauji Pavasaiinei Karpetai.
Bovelninei Matresai po §6.50.

M. Varzinskas
205 E. Center St. Mahanoy Cit)

Dabar kvlvrzlu Seriruncilim pan save nak)damas:

Ant Pardavimo.

Fotografistas

Er'GLI'H ASIATiCTCBACCO CO. r^,15ENE7wTYHORsKT, N Y,

Tlesog in Libnva, apleidžiant Rotterdania.

Prekes Laivakorcziu (Szipkorcziu):
In Roterdamu.
In Liepoja. I
$60.( 0 — 1. Kliasa
— $70.00
$45.00 — 11. Kliasa
— $52.00
$33.(X) — 111. Pagerinta — $40.00
...Isz Liepojaus in New Yorka...
I. Kliasa
$62.50
II. Kliasa
$57.50
III. Kliasa
$42.50
Apart visko keliauninkai (emigrantai)
III. Kliasos moka $4.00 taksu paskirtu
Amerikos valdžios.

A. E. Johnson & Co.

Jaigu pristosi mokėti po 5'*. kas dien-tni iszsiusime (nujaus
jumi- tint bargo szita l'iiiku llk<ratu Paauksuota Zk'tjurcll
uzdatomi hiksziai, gvarantytas ant 20 metu,drauge su leneugeliu ir kompasu.

Preke Ziegorelitius Tiktai 832.00.
Dabar nereikė siusti nei vieno cento, bet raszykite o mes
prisiusime katalogu ir atsakymą
l’risiuskyte marke ant adreso:

- GOLD WATCH COMPANY

Gen Pass. Agent, 27 Broadway

New York, N. Y.

Namie galite iszbai tlyti musu Fonem a fa, o jaigu jis jums
nepatiks, tai galite sugražint mums Tabaka ir Fonografa, o
nies sugražinsime jums visus inmoketiis Piningus.

New York, N. Y.

ę?, dv oj

