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teta ir tetėnas numirė teip-gi
Czivinskas cze pas mus viską
iszpardave o tik nusipirko pas
Aleksotą fortuosia 6 margus
su trioboms.
Szimet pavasaris ir ruduo
bus biedni ant lanku jevai
menki o apie Starapolia gana
laukai geri o rugei ir kvieczėi
tik svėrės geltuonoje, tik pieskinesia matėm apie Prienus
ant lubinu rugei geri.

Ant rytojaus atėjo vaikas
pas skvajeri: iszbales ir nuvar
ges rodos nuymtas nog kriChicago.— Kokis tai rakaMount Aireiy, Ga.— Czio- Min ios insigavo in kasik
Tūlas žmogelis, gyvenantis
žiaus,
Stebuklas
ant
senu
Užinusztas piningais. lis vardu Adomas Lomickis naitinei gyventoje! tuom gyrė
ius.
Clevelande, rūpinasi aplaikyt
— O kas tau vaike?— už
kapiniu.
San Francisco, Cal.— W. S. neg kokio tai laiko pristatinė si kad turi dvieju metu senu ^Sydney, B. C.— Marios in
atsiskyrimą nog savo paeziuklausė skvajeris— kokis tu
jo jaunas mergaites in paleis mo vaika kuris svėrė 122 sva sigavo in anglių kasiklas Port
Sekanczia groinata aplaikeles, už tai, kad in jin nepra- Williams, vienas isz darbinin
szendien iszbales. O gal sergi,
tuviu namus. Ne senei prikal rus. Tasai sunkus vaikas va Ilood, kurios likos užlietos. me nog p. ([Juozo Vasilaucko
ku
menyczioje
piningu,
plikos
kalb.ejo ne žodelio in laika
iszgerki stikleli guzutes.
dinasi
Jokūbas
Cody.
Dydžio
bino jisai dvi mergaites isz kiSvarbiauses szaptas radosi ar isz Waterbury, Conn, kuria
dvideszimts metu.— Pagal permusztas keleis maiszeleis
— E.... praszau pono, jau
niszkos restauracijos ir atidavė turi 30 coliu, kaklas yra 14 ti mariu o kaip mena tai tan aplaike isz Lietuvos;
muso nuomone, tai tasai žmo auksineis piningais kurie nu
asz daugiau ne gersiu.
in paleistuviu namus. Mergai- coliu storio, rankos 8 coliu kus vilnis pramusze siena ir
“Gavės valandėlė laiko pagelis labai biustą. Turėdamas puolė nog krūvos ir kone jin
— Iszgerk.
cziu pravardes yra Stella O’ ploczio, aplinkui krutinę 36 užliejo visas kasiklas 100 pė raszysiu apie daugeli navinu:
visa
užgriuvo.
Willliainsasnertoki malszu aniola namieje,
— Ne galiu ponuli. Dau
Connor ir Rozalije Echer. Pri colius. Ant pusrieziu suvalgo du gylio. Tame laike dirbo ka pirmiause apznaimysiu apie
kam po nogiu jiam jeszkoti destinejo maiszelus su pinin
Smilgių Paczevicziu ir jio giau ne gersiu.
kalbino jaises, jog jioms pasi daugiau ne kaip suaugias vy siklosia in 600 darbininku ku- stebuklą: Juozuli, Sesnavoi
gais
nog
vienos
vietos
ant
ki

atsiskyrimo. ?
In koki tai laika po tam po
seseri,
Treiguti, Žukauckuti
ras,
nes
mėsos
valgo
mažai,
rūpins gerus darbus. Kada
tos. Nog pažeidimu numirė.
ant senųjų kapiniu apsireiszriė in laika iszsigialbejo.
nas
skvajeris važiavo ant vakamerginos gavosi prie tuju “ge nes už tai iszgere daug maske Panele Szvencziause isz Pa ir da kelis socialistus razbai- cijos in Atlantik City ant iszAtejvyste in Amerika labai Rado motore su perpjauta
Nelaime
ant
mariu.
ninkus,
ka
tai
žmonis
plake
ir
ru darbu” suprato kokioi vie- lonkos.
giviszkio Bartiszkiutei seserei
nupuolineja o iszejvysta isz
gerkle.
illelsingbors, Finlandija.— Juro, Juozo ir Antano. Gar- apipleszinejo tai Veiveriuos simaudimo.
toi randasi, pabėgo ir innesze Užmusztas per apgauta
Tarnaite sudėjus jiojo krepAmeriko kyla kas kart augszSheboygan, Wis.— Adolfie- skunda prieszais taji rakali.
Laivas Bor I prigulintis prie biausko jis dabar Amerike. sumusze moteriszke ir atėmė
mergina.
szius, nes nog to laik jau ne
tyn. Valdže emigracijos ant ne Waugeman turinti 35 me
nog
jios
piningus
ka
buvo
apk
unpanijos
Finlandia
—
SzveSudas labai gailėjosi, jog
Toji Bartiszkiute, sesuo szitu
New York.— Antanas FiEllis Island tvirtina buk iszej tus senumo, likos surasta per tam rakalui, negalėjo uždėti
kuri parandavojo ant vie- vyru ji labai dievobaiminga laikus už karve, o vėliaus mo laike vaikinu. Sueja kaiminverone
likos
nuszautas
per
vysta szi meta yra dydele. Isz savo vyra, kuris sugrižo nog dydesnes bausmes kaip nubau
tere suszunde, tai apsudijo kos prigialbinejo tarnaitei su
i į.i dienos, kokia tai draugavę
to galima pranaszaut kad lai darbo, mirtinam padėjime. Mo- sti ant $1000 arba ant kalėji mergina Anastazije Saglinbe F "t pasilinksminimo, iszejo mergaite kas dien ar tai žiema juos ant 12 metu in katoržna dėti daigtus pono skvajerio.
kuria prigavo. Mergina ajsz- • 14 povandenines uolos ir su- ar vasara per mus kaima vis
kai Amerike ne kas.
tere turi perpjauta gerkle ir mu ant viso meto.
0 -lyg gyvi nnt amžinos pasele- Kada viskas jau radosi ant
kino buk Antanas kalbėjo jai, sSįusze. Ant laivo radosi su- ejna in bažnycze in Sesnava,
vežimo, ponas skvajeris atsis
supjaustytas kojas. Motere li
nijos.
veikino su visais “gud bai” nu
'szum 400 ypatų. Kiek isz isz pats ryto ejna o vakare paVertelgysta Suvienituosia kos nugabenta in ligonbuti. Darbas “Baltu kepurių”. buk yra jaunikiu, jiaja mili
Wooster, Ohio.— Dvide ir apsipaeziuos su jiaja. Kada ji i pražuvo nežine lig sziam rejna ne valgius. Kada bažny
ant stoties.
Steituosia pradeda po truputi Kokiu budu aplaike pažeidi
TIK PO STIKLELI. važiavo
szimts
asztuonios ypatos susi- dažinojo buk jisai yra jau ap- 1: ikui. Kiti laivai atplaukė in czia uždaro tai ejna ant senu
Tarnaite po iszvažiavimui
pasigerint o ypatingai geleži- mus negalima aut kart dažinot
plgialba nes lig sziam laikui
niuoeia fabrikuosią ir dirbtu nes motere yra labai silpna ir dedanezios isz vyru, moterių ir sipaezeves ir tėvu dvieju vai u-surado ne laivo ne žmonių. kapiniu melstis. Besimeldžiant Juokingas atsitikimas su guzute skvajerio, nubėgo in jiojo ofi
daug kartu jai apsireiszke Pa
ku,
tada
isz
piktumo
jin
už

vaiku, prasiminus “baltos ke
są kur už stalelio radosi kelio
Szenadori.
vėse apsiavimo o kitosia dirb- kaip rodos numirs.
nele Szvencziausia praszidama
Gyvu
iszkeptas.
musze,
nes
jai
atėmė
panysta.
pures
”
,
tai
yra,
tieje
ka
nubau
leka pleczku, pradėjo kožna
tuvesia permainos dydeles.
■—• Gera dien ponuli,— tarė pavuostit. Paėmė viena už kak
Nepaprastus žmogus.
jios
kad
statytu
nauja
bažny

’
Miestelije
Chemlek,
Turki

dže kaltininkus smala ir pū
Bankrutimu praejta nedeGeras nubaudimas.
czia ir kelis kartus liepe ejti inejdamas skvajeris in Kaziu- lo, pavuoste ir vela pastate, pa
New York.— Czionaitineje kais, užklupo ant Mikolo Ileillia buvo 222, Kanadoje buvo
Monroe, Ga.—■ Myne inir- ja i, atsitiko sekantis baisus at
pas prabaszcziu idant jiam ap- no aptieka Szenadori.
ligonbuteje
raudasi
kokis
tai
mano,
isztrauke
jin
isz
namo,
seikimas,
kurio
vajsium
yra
eme antra, ir taja greitai pas
16.
szusiu žmonių užklupo ant
— Gera dien,— atsake ap- tate paėmė apie szeszta, pa
Kviecziu likos iszsiunsta Ellis Whitman, kuris pajėgia sumusze lazdoms. Po tam ap dvieju murinu Tom Allen ir i fnsybe. Tame miestelije gy- reikszt jiosios praszima, o ant
tiekorius linksmai.— O ko po. vuoste, yra kas, tarė: tai gu1,538,478 buszeliu, o in laika isznerinet savo kaulus kojosia, tepė karboline rukszte, api Joe Watts kuriuos prisiriszo ' no koke ten bulgariszka szei statinio naujos bažnyczios,
nulis, teip nusiminias szendie? zute aeziu Dievui! Paslėpė po
atleis
kaszta
geri
žmonis
isz
rankosia
ir
pirsztuosia.
Dau

barste
raudonais
pipirais,
ap

'lwna,
susidenti
isz
jaunos
pa51 nedeliu likos iszsiunsta isz
prie telegrafiniu stulpu ir su— Tegul velnei pagriebė— žiurstu ir iszejo. Buvo tai gu
tolimu
szaliu
(?
R.)
Bet
BarSuv. Steitu 120,796,356 busze giaaše stebisi daktarai, buk liejo smala ir apibarste pū szaude abudu ant smert. Tieje ■ motos poros, uoszvesir brolis
jau kibą nesiranda doru žmo zute užprovinta su gyduole ant
tuszkiute
ne
driso
ejti
pas
pra
tasai
žmogus
gali
perkelti
sa

kais.
Nelaimingam
liepe
po
piczios,
kuris
buvo
suparalidu juodi velnei užklupo ant
liu. Kornu likos iszsiunsta in
nių ant svieto—- atsiliepe rus vemalo.
laika vienos nedėlios 832,736 vo szirdi nog vienos szalies in tam bėgti—bego kiek turėjo baltos moteriszkes ir jiaja su zavotas (be valdžios). Ligoni baszcziu, tai dabar ir paežiam
tai
sudže.— Paėmiau vaikina
prabaszcziui
apsireiszke
vis
kita
ir
kur
geidže,
ten
ji
pla

bjaurino,
nes
jiuju
nelabas
dai

pajėgu o po keliu miliu puo
'įaugėsi iszgydint visokeis bu
Nubėgus pas kaiminka pabuszeliu.
lias iszsidave ir abudu likos ll is o kad ne vienas negialbe- ant senu kapiniu gluosnije ant tarnistos in ofisą, užsitike- szauke:
ka.
Daugelis
daktaru
jin
tirilė
be
žado.
Rado
jin
praejgiai
Darbai kasiklosia slenka pa
suymtais ir nubaustais gerai. j< nusidavė pas “žinuna” ku- tardama; “kad j,kagreieziausia jau jiam visame, buvau jiam
— Iszgiarkime po stikleli,
maželi ir teip bus lig rudens; nejo ir negali gana atsistebėti ir nugabeno in ligonbute kur
teip
nepaprastu
žmogum.
Iszlaimejo vyra už 10 rrj iszskyreut visokiu moseziu statytu nauja bažnyczia, o asz kaip tėvas, o tasai rakalis ma nes ir jus man prigialbinote
randasi ant mirtinio patalo.
norinte kietu augliu kasiklos
ccnlu.
Yį- bimu, paliepio Jigonui bū joje vis busiu o kas pasimels ne apvagineje.
“Baltos kepures” už tai jin
iszleidime skvajerio.
dirba sziek tiek, bet minksz- Babtistai reikalaus dydesteip baisei nubaudė, buk laike
Philadelphia, Pa.— Laike ti ant dydžiausios karszties. ant szitu senu kapiniu aplai- '— O ka tokio padare? už
Boboms tik saldu pasidarė
tuosia kas kai t darbas ejna
nes luosybes tikėjimo meilingas suejgas su kokia tai,
menkyn.
“feru” kuri laike aut naudos Bet pietine saule temino už ne kys sveikata, toliaus, kad at klausė aptiekoris akyvai.
ant szirdies!
nog Rosijos.
— Matai mano mielas, už
motere motina septiniu vaiku bažnyczios, Katre Flanagan labai dydeli karszti, per tai sivers szaltinis o kas jame apAkimirksnije visos suėjo
'New
York.
— Naujei isz- Volkiene. Jau karta toji mote
Ferdynandas Edmond Duez
19 metu turėjo taji giluki, nutarė naudot kitokio karsz simazgos bus sveikas ko pra- tikau jin kaip man guzute isz- pas tarnaite kuri isztrauke
pleczka isz po paduszkos. Pri
kuris apgavo Francuzini ran rinktas prezidentas Babtistu re likos iszguita isz miesto su jog už deszimts centu iszlai czio, Tame mierije likos uždeg szys nog V. Dievo apturės per giardavo.
pyle stikleli su užprovinta gu
— E, tai mažas daigtas.
da ant 1,200,000 doleriu likos tikėjimo ant susivažiavo Phi- Ileilmanu, o toji pribuvus in mejo sau vyra, kuris svėrė 280 tas peczius, priesz kuri galėtu mano užtarimą”.
zute tardama:
ladelphioi,
Ilev.
Dr.
Mac
Art—
Pas
tave
viskas
mažas
nubaustas tomis dienomis tik
Trail vela užsiduodavo su svaru, turintys 6 pėdas dydžio. ir jautis iszsikept, atnesze li Jau sze nedelia (June 10)
— Ant sveikatos kūmutes.
tai ant— meto kalėjimo. Kiek huras, keliaus neužilgio in Bo juom.
Isz pradžių norėjo atyduot ti- goni su kede ir pastate priesz ant tikrųjų atsivėrė szaltinis, daigtas, bet ar nežinai priežo
Visoms pripylė po stikleli,
tai atsirastu žmonių, kurie no siję melsti caro idant duotu
džio
“
nog
adatėlės
lig
merge

Jago Ileilmanas mirtų, tai kieta savo draugei nes apsvars liepsna. In urna laika pradėjo bėga upelis isz kapiniu. Tai
kožna iszgere ant savo kairingai ejtu in kalėjimą ant Babt’.stams dydesne luosybe
les
o
ant
galo
ant
kartuvių.
”
meto už daug mažesne suma. savo tikėjime. Vienam isz re valdže aresztavos visus kalti tinus dalyka gerai, nutarė už ant ligonio drabužei anglint, o toks Juozuti stebuklas Sesna — Atneszki man taja plecz- minkos. Sztai po trumpam
savo iszlaimeto jaunikio iszte- nelaimingas pradėjo szaukt ir voi (Suvalkų gub. Mariamponinkus.
porterių kalbėjo:
ket. Už keliu nedeliu atsibus melst idant jin no ugnies ati les pav. Kvietiszkio gmi.) Žmo ka su guzute, o asz jiaja teip laikui visos pajuto navatna
25,000 žmonių aplaikis svodba.
Matomai visi pamėgo “Links
skausmą viduriuosią; net pra
“Laikas jau atėjo, kad caras
trauktu. Nes gymine ne norė nis kas dien ejna ant kapiniu, “papiksisiu” kad daugiau nosi
darbus prie naujo tunelio.
ma Valanda” jog daugumas
dėjo alpti; dirstelėjo viena ant
turi susiprasti, jog gyvename
Italionai užpuolė ant jo iszpildyt jiojo praszimo, tik meldžesi, o vis kas 9j isz ryta in jaja nekisz.
užsiraszineja net dabar ant
New
York.
—
Jau
planai
kitos uždedamos rankas ant
linksmino
nelaiminga,
jog
—
Ka
nori
padariti
su
jaja?
dvideszimtam amžiuje o ne
Lenku kunygo.
apsireiszke ir kunygas taja
atejnanczio meto. Po szventai
burnos. Pirmiadse szoko in
bus sveikas o tas jiam ant ge
penkioliktam, o balsas tikeji- yra padirbti ant pradėjimo dar
—
U-gi
pripilsiu
in
pleszCleveland, Ohio.— Kada ro iszeis. Dejavimas vaikino valanda ejna melstis ant kapi
teisybei yra tai smagiauses is
bo
ant
požeminiu
geležinkeliu
kampa tarnaite laikydamasi
ka kelis laszus ant vėmimo.
torinis rasztelis už visus kitus miszkos luosybes turi atsimuszt kur reikalaus 25 tukstaneziu Italionai geide padaryti proce- kas kartas tyko, net ant galo niu.
už sienos, paskui jaja sukylo
net
in
Perterhofa
”
.
Truputi vaikinui sujudins vi
panaszius. Turime da invales
Szimet mus kraszte nebuvo
žmonių prie visokiu darbu. sije aplinkui bažnycze ant gar suvisai apmallszino. Tada rekitos ir ta pati dare. O-gi pra
szio meto numani ir kožnas
bes Szv. Jono kriksztytojaus, getojei mislindami, jog jau lietaus nog žiemos: visur balos durius nes ant atejties turės sidėjo vėmimas ant tikrųjų o
Rev. Mac Arthuras praszo
aplaikis nog pradžių visus nu- Suv. Steitu rando idant užtari- Bus tai dydesnis užmanimas j uju patrono, kunygas ajriszis “gydimas” savo padare, norėjo
gera pamokinimą.
ne kaip kanalai Suez arba Pa
tarnaite su piktumu szauke:
ligoni nuneszt in lova, nes per ir upelukai iszdžiuvia, net ir
marus katrie užsiraszys. Del
Skvajeris nusiszipsojo, isze
Ilaley
nesutiko
ant
jiu
noro
tu
už
juos
]
as
cara
ir
duotu
nama.
— Eeeee.... laukan neszsitikrino, jog ligonis likos isz jevai sudžiūvo pieskos sausos jo o už kokios valandėlės buvo
skaitytoju “Saules” kasztuoje
Babtistams palengvinimą.
tik 50 centu ant meto.
Padirbimas Panamos kana ir uždraudė laikyti procesije. keptas ant kepsnio ir senei kaip pelenai o žmonis ant ..ka
kytes, maaaan kambari suuujau sugrįžęs.
Isztraukdamas
lo kasztuos randui 300 milio- Italionai tuom labai inirszo ir numirias.— Prie ko tai tam piniu kas dien trauke nėr atsi
terszyyyteee.
Padekime viską in szali o Pilti saluninko paslėpė nu o padirbimas požeminiu prileido szturma prie kleboni sybe ir neapszvietimas žmonis vėrė szaltinis tokioi sausoi. pleczka guzutes isz po skverno
Laikydamosios sienos visos
tarė:
tverkimee in klubus, o tuom “laisnus” iii paneziaka. geležinkelu kasztuos$257.000.- jos. Policije pribuvo ir apmal- priveda ?
Jau freezes metas nes medžoslinko laukan. Prie namelio
— Tik kad jiam nieko ne
Lackawanna City, N. J.— 000 o intaisimas stacijų, vago szino inirszusius Italionus.
savo varda daugiau pakelsime
radosi darželis, ant kurio at
Kiek reikaliiuja miego jaus kaip tik padotkus iszmo- kenktu.
negu kokiom ten “parodom”, Saluninkas F. Knaszak, kuris nu ir elektrikiniu lokomotivu Procesije butu atsibuvus malkam kviecziai visai prapuolė,
sigulė
visos kaiminkos, tankei
jaunuinene.
szei ir kanogeriausiam pared— Buki malszus, jiam nie
“protestais” ir kitokeis paibe- laiko saluna po No. 483 Cen kasztuos da 50 milionu.
rugei menki.
pasilenkdamos veme kiek tik
ke,
jago
kunygas
Ilaley
butu
Daktaraj
ir
higenistaj,
kas
ko ne kenks— inpyle keliole
leis.— Pirmiausia api save ter uliezios, kuriam laisnus
Juozuti baigiu paskutinia
Dabartiniam laike prie to Italionams pavelinias apneszti
katra instenge.
kas mums labiause dalipsto o iszpirko bravoras po tu iszligu darbo Brooklyne turi užsiemi stovyla Szv. Jono aplinkui kartas labiau klabina, idant sveikata, nepajėgsiu nulipt ka laszu in pleczka, sukratė
Tuojaus ant tokio regėjimo
vaikai ir jaunumene daugiau
ne kudykineis užmanimais,— kad alų naudos tiktai isz tojo
gerai, pavuostie ir dapyle spi susirinko kiti kaimynai, kurie
bažnycze. In pagialba ajriszui
ne užmirszkime, jog esame bravoro, nes Knaszakas nemis- mo 4000 darbininku. Naujas pribuvo 40 palicijantu.
miegotu. Daktaras Cold tame nog pecziaus tai da kolei Ka- rito, po tam sugražino ponui juokėsi kiek tik instenge.
kėlės sunaudos in 250,000 to
Lietuveis.
rejkale teip iszsitare: tiktai ku zis namie, o kaip iszejs in ame skvajeriui.
lino iszpildyt prižadėjimo ir nu geležies ir plieno per ka ne
Dažinojo api tai ponas apDarbo busdikej invales iszsimiega. Mieg- rika (oj ta Amerika!) ir lauke
Aut rytojaus apie 10 valan tiekorius ir juokėsi per kėlės
kontrakta sulaužė ymdamas tik turės užsiėmimo 25tukstan
kas
dien
szipkortes,
sparnus
Nebijo karszczio.
Youngstown, Ohio.— Czio- ti jejei tiek, kiek nori, o nevet
da priesz piet kada skvajeris dienas paraszydamas gromata
Du angelski daktarai Dr. alų isz kito bravoro. Dažino- czei darbininku bet ir prie naitinei darbininkai yra labai tėvai yra užganėdinti, jagu isztiesias, kad tik greieziaus
kalbėjosi aptiekoje su aptie- pas skvajeri sekaneziai:
Hockon ir Colguhun, atlankė jas apie tai agentas bravoro, liejiniu geležies fabrikuosią.
nudžiugę isz priežasties pradė kūdikis miega ka ilgiause. No pamatyti ta Amerika tai ir korium, inpuola staigai moti
“Broluk nesugrįžk isz At
nauje Zelandije, mate ant salos atėjo pas Knaszaka irpareika
Bet ne daug randasi tokiu
jiam ne darbas namie nerupi
lantic City už kokio mene
na vaiko lauždama rankas:
Fijos žmones, kurie suvis ne ]avo laisnu. Knaszekiene ma darbininku ka geidže dirbti po jimo darbo Carnegie Steel szeszto meto amžiaus, tai yra,
jaute karszczio. Inkurino ak tydama pavoju ir kad gali ne žeme, norints už darba moka Co. Tasai plieno fabrikas ne no tada, no kada pradeda vai tik Amerikas (teip visi da
— Ponas aptiekoriau, duo
sio, nes tave bobos nukriro, nes važiuoje czionais ant kite kokiu liekarstu, nes mano
menini pecziu teip jog akme
žiavotu už pritaisyta guzute
gerai - po tris dolerius ant die dirbo nog praejto meto o szen kai eitineti in mokikla, ant
tekti
laisnu,
pagriebė
popiera
nis buvo balti, o grodas rode
dien viskas net uže. Uždarbei kart susitrumpina miegas kė vargo dydesnio R.) Buvau pae vaikas užsitrucino.
nos.
kuria iszgere po tavo iszva
400 lipšniu karszczio, tai tenai nog sienos ir paslėpė in pan
bus geri nes užkalbinimu fa lės adinas. Deszimtame lig mias berną, tai atsiradę darbai
— Kas atsitiko?— paszaužiavimui.
”
eziaka.
Agentas
nemislino
jesz
tinei žmones ant jiojo vaikezGiiznte užmusze kudyki. brikas turi daug.
dvilekto meto, miegti vaikai žmonesia iszeja gauna ant die ke skvajeris su aptiekorium.
Skvajeris paklausė aptiekocziojo ir sėdo ir suvis nedege. koti laisnu teip gylei apleido
Johnstown, Pa.— Jonukas
nos po 5 auksinus, tai kur jis
— Ponuli mieliauses!— pa- riaus ir ne sugrižo namon pa
Mėgino kelis kartus o visteip saluna ir apskundė Knaszaka, Mikeib, 6 metu senumo, pasi Rado senam szieuike 82,- jau tik 8 lig 9 adinu. o reika bernas ant metu už 45 rublius.
szauke
motei e in skvajeri,— kol bobos truputi neapsimallautu
10
lig
11
adinu.
Nuomo
paezei buvo. Daktarai kožna bet tuom kart ežiukuos to
1G5 kuri nupirko už 81 50
karta apžiūrinėjo po tokiam linus aeziu pacziules atsargu likęs vienas stuboje, kada tė Sparkhill, N.Y.— Keliole nia dr. Godo, lig 20 metu am Ant naujos bažnyczios jau mano vaikas, ka tai dirba pas szino.
— F. B.
vai iszejo in bažnyczia, užtiko
mėginimui, nes jokios atmai
ka dienu adgalos, poni Wid- žiaus privalitu visi miegoti 9 turime susirinkia in 16 tuks ponuli, veme kaip ne Dievo
mui
ir
jiosios
paneziakai.
puskvatierka guzutes szepoje
nos ant kūno ne nužvelgė. Kas
* Iszpanijo teip varpai bok
adinas, o ir senesni no 25 lig taneziu rubliu o teipgi aukas sutvėrimas, nežinau kas jiam
tame gali būtie, tai ne vienas Kupinos griūva iii kasikiu kuria konia visa iszgere. Kada ger nupirko ant Imitacijos se
sztuose bažnieziu pritaisiti, jog
prisiuntė isz Ameriko Jir An užėjo.
30
metu
įeikalautu
no
8
lig
na
szienika
už
pusantro
dole

daktaras ne gali atmintie.
Aptiekoris sukando lupas, tankei dzvanijentis su virve
Plymouth, Pa.— Suvirszum tėvai sugrižo, Jonukas jau bu rio. Kada adgabeno jin namon 9 adi. miego. Tiktaj velines- glijos. Gal žmonis pribus isz
idant
nesijuokt, o nuolatos liekti isz m estas per langa lau
300 grabu ingriuvo in kasik- vo sustingias.
Ameriko
in
Sesnava
(!)
gidinniame
amžiuje
reikalas
miego
Trumpi Telegramai. las kelioleka pėdu gylio o gra Auksas senam kamine. pradėjo nudulkinet szieuika,
nes labai nusistebėjo, kada pa mažinasi. Kada jaunumene tis. Augusto 10 atvažiuos bis- mirkezioje akimis in skvajeri, kan.
* Ant Iszpaniniu kuningu
Fredricksburg, Va.— Lai regejo iszpuolant isz szieniko ejnanti in mokikla miegti per kupas isz Sejnu paszventyt ak kuris pridėjo skepetaite prie
§ Philadelphia.— Ant Re- bai likos sugadinti, križei ir
dingo geležkelio susidūrė tru- tvoros sulužo. Kaip kur tai ke kada darbininkai sugriovi- punguleli bumaszku. Kada mažai, tai ne gali ne kūnas ne meni ant fundamento bažny lupu užkimszdamas taji sanari daug dabar pikto iszranda, o
pikti liežuvei sako, jog didelis
idant sulaikyt juoką.
kei 22 pasažierius pažeido du net asztuonios pėdos kapines nejo sena kamina senoviszkam pradėjo skaityt, rado isz viso smegens ganatinaj pasilsėti, o czios ir birmavos.
Motere aplaike gyduole isz- nobažnumas sunaikino Iszpaapsėdo. Kapines yra Szv. Vin name, rado geležine skryne tūkstanti szimta ir szeszesde- tas ne yra ant naudos svejkaJuozuti, jau numirė Staraisz tu numirs.
§ Wilkes- Barre, Pa.— cento airisziu ir Lenkiszkos. kurioja radosi $400 aukse ir szimts penkis dolerius.
tai ir nerviniam sistemui. Ne- poles kunygas Senkus, Gilus bego kaip žaibas isz aptiekos nije ant turto.
* Ant salos Barneo randasi
James Conroy likos trenktas Szimtai žmonių randasi ant $500 bumaszkosia teip senu
Locninykas szieniko aps damigusiam kudikiuj niekas ir Juraitis pirmiau numirė, o skvajeris su aptiekorium už
per perkūną kada dirbo kasi- kapiniu teisindami padarytas jog kada jiaises iszeme, tai net kundė Widger’iene provinda- ne miela ir labai nuvargina ir teip-gi numirė Antanas Pau pilvu susiėmė vos netruko isz navatniausi žvėris ant cielo
svieto.
masis sugrąžinimo piningu.
lius Kelmines, Žellonei abudu juoko.
klosią Coartdale tuneli.
bledes.
sutrupo.
didelėj sveikataj kenke.

KAS GIRDĖT?
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YRA TAI VIENATIMS LIETUVI8ZKAS LAIKRASZTIS AMERIKE
KURIS ISZEINA DU-KART ANT NEDĖLIOS.
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DU-KAllT NEUELIN1S 1AIKRASZT1S

ISZ AMERIKOS.

Norėjo palalpyt mergaites Turi vos du metus— svėrė
iii paleistuviu namus.
122 svarus.

IbZ VISU SZALIU.

GROMATA ISZ
LIETUVOS.

f)u Broliai Vienveidžci.
Parasze Ona Bandzevicze.

Giveno kitados biednasžmo
gelis kursai netur.jo nweno
sūnaus ne dukters, tiktai tmejo kumelaite ir kalaite; jisai
užsiimdavo žuvavimu,— gaudidavo žuvis ir isz to turėjo
maititis, o senelis daugiau žuvu nepagaudavo, kaip tik sau
dvi, paezei dvi ir kalaitei dv ,
labai vargas buvo jiems pergivent, o kad siki jo pati pra
dėjo jin plūst kaip tik iszmanidama ir tarė:
— Jagu tu senas gribe ne
pagausi szendien daugiau žnvu
kaip po dvi visiem, tai ne na
mon ne pareik.
Senis labai nusiminė ir iszejo žuvaut, kada jau insibrido
in upia; užmėtė tinklą ir pra
dėjo traukt laukan, nes nega
lėdamas patraukt mislino sau
senis.
— Tai turbut gerai užgrie
biau žuvu, kad ne tinklo pajų
dintnegalu. Džiaugėsi senis isz
to, ir tarė pats in save:
— Kaip parnesziu namon,
tai ne po dvi užteks ale po du
karezius ir mano paeziule ma
ne miles. Teip pamislines vėl
tinklą pradėjo traukt, nuilso
senis betraukdamas tinklą, bet
isztrauke ant kranto, o isztrau
kės labai nudžiugo kada pa
mate tinkle geležine skrine, ir
mislino kad tai skarba keno
isztrauke, prisiartino prie skrines, o kada atidarė sztai atsis
tojo žmogus skrineje ir tare in
žuvininką:

Jokiva namon o szuo
puri egs už valandos, o Žentas
at<aki:
— Knralus gali jot, o asz
josu szunes jeszkot ba jokiu
spisabu negalų ta szuni palik tie, ba tas szuo ir szitas arklis
yra sikiu su manim gimė ir au

Koralus paklausęs žento nu
jojo namon, o žentas iujojo in
liaise girre, o kad buvo tamsu
ir linojo, tai labai jiam buvo
szlekta kelaut nes už valandos
nusipagadijo ir menulis pralie
jo szviest, tada žentas kaj’alaus gavosi ant dideles pieirns
pamate ugni ir leidosi link ug
uies, o kada prijojo arti, žiuri,
-ėdi boba ir jio szuo, tada tari
in boba.
— Del ko mano szuni czioKad jin galas, del ko Vincas ne atejna,
uai laikot? O boba atsake:'
Teip man nubodo laikas praejna,
— Nežinau isz kur jis atbė
Bet Vincukas už uždangalo pasislėpė
go, o kad lijo tai szuo pribėgės
Už rankos Magduka pagriebė.
prie ugnies ir dabar szildosi, o
— Kur Vincas?
jaunikaitis tarė:
— Ar negalima butu ir ma
O ka mus jaunikaitis su cze pergulėti namo nonoriu
va giveno grąžei ir sutikime,
padare, apie tai kožnas
teipos-gi kumelukai ir szuniu- smaku
s
jot tamsumoje per girre. Boba
nori dažinot?
kai grąžei augo ir užaugo di- skaititojas
s
atsake:
Kaip tik smakas prisiartino
deli ir gražus, kad jiems buvo
— Kodėl ne, iszpeszk savo
drąsaus jaunikaiezio, tas
miela žiūrėt in juos, o už tai, prie
]
2 plaukus, szuns 2 plaukus ir
savo milžiniszka arklo 2 plaukus tai gali gulėt.
kad viens in kita buvo pana- iszsitrauki
i
m ; jisai ir padare, iszpesze
szus.
1karda ir vienu mostelėjimu
J
I|Teip
J
smako galvas nueini,
Kada jau tėvas ir motina visas
1
po du plaukus ir padavė bobai
smako nugarmėjo fginumirė, tai juodu tari viens stuobris
s
o boba jin, jio szuni ir ai kli
in kita.
]lumoi mariu, o vanduo pavirto pavertė in akmenis.
0
— Ka mudu czion iszbusi- iin krauja.
Karalus nesulaukdamas žen
va szito stubele, jokim in svie Žmonis labai nusidivino, jog (to namon parjojent leidosi jQz
visai lengvai su kot, nes jio jeszkojimas buvo
tą vandravot, teip vienas kito jaunikaitis
;
apsiėjo.
žodžio paklausė, pasibalnojo smaku
i
ant tuszczio, ir sugrįžęs namym
Karalaite kaip isz miegu pa jiszrede visa miestą želabnai
abudu po arkli ir leidosi in
pažiurėjo in jaunikaiti (del to, jog žentas prapuolė ir
svietą palikdami savo sena budus
1
grintele, o paskui juos ir tuo ir vėl apalpo isz džiaugsmo ;žmonėm prisakė nesziot želab
kad likos ižgelbeta nes už va- jnai.
— Dabar tu turi gult in ta du sziuniukai seke. Nes vienas 1
landeles velei atsikvotejo ir
isz
jiu
tarė:
Dabar paliksim szita, o gjiž
skrine ir gulėt 100 metu ba ir
pabiiczevą savo ižgelbe kim
]
— Palikim koki nors ženk- saldžei
t
prie jio brolio, kuris nujo
asz 100 metu iszgulejau. Žu
toj a.
jo po tiesei.
vininkas isz baimes pabalo la kad žinotume vienas kito i
Karalus pamatęs savo viena Anas atsiminęs apie tais kul
nelaime. Teip juodu paemia
kaip drobe ir ne žodžio isztart
tine
duktere giva ir su kokiu -kas, leidosi link savo senos
revolverius
inszove
in
aržuola
t
ne galėjo, nes už valandėlės at
po[viena kulka-tas aržuolas tai
1 jaunikaieziu bekalbant pri grinteles prie to aržuolo, pa
eik votejas paklausė:
tari:
radosi gale jiu grinczeles kada siartines
i
mate brolio kulka iszlind&^e
— Tai parodik kaip tu gu jau buvo viskas gatava, tada
Galingiausias mano jauni- pavirszium,
.
atsiduso ir pradė
lejei ? tasai atsigulė i n skrine vienas isz ju tarė:
kaiti, kuom asz tau galu atna- jo
' graudžei verkt gailėdamasis
o žuvininkas braukszt skrine
— Jagu katras papulsim in gradit?
;
savo milimiausio brolio.
užrankino ir tarė:
Jaunikaitis atšaki;
nelaime, tai toji kulka iszlis
(Toliaus bus.)
— Tiktai tuom atnagradisi,
— Da tu gulėsi 100 metu ir jant virszaus. Teip pasiroda ro
už ka asz galva savo guldžiau,
už mane. Iszsitraukias rakta ir ja leidosi in kelone.
— Susimylėkit ant biednb!
norėjo eit, nes iszgirdo skriKada prijojo križkele' tai o karalus ant to tiko. Karalai
— Kas tai! nežinai, knd
nioi žmogų praszanti paleidi- atsisveikino
■
ir vienas nujojo po te nežinojo kaip džiaugtis isz
ubagaut nevalia dabar? ■“*"
mo ant luosybes, o žuvininkas kairei
'
pusei o kitas po tiesei. tokio patogo jaunikaiezio.
— E.... asz tai žinau, tik
tarė:
Tasai, kuris nujojo po kai
Karalus su didele iezkelme
niislijau, kad ponas nežinai. . .
rei
pusei,
prijojo
kokia
tai
kaparvedė jaunikaiti in savo pa
— Nelesiu!
:
Tada gulintis skrinio atsi raliste, o kada injiojo in viena lečių, o usz poros nedelu atsi
miestą kuris buvo visas želab buvo iszkelminga veseile jau ■ii
liepė:
<L
e
u
Vii
— Leisk žmogeli mane lau nai isztaisitas, jaunikaitis pa nikaiezio su karalaite o jauni i15
Oi
kan, o asz busiu tavo gilukis, klausė: del ko tai ta želaba, o kaitis isz to džiaugėsi, jog po •Y
U
-PO VARDL\l/
jiam tuojaus atsake, jog szitoi uoszvio smertei bus karalum. P
ii,
o žuvininkas paklausė:
B I’RIEJGIAUSES
<lz
P
karalistei randasi toks smakas
y,
Viena karta karalus vadino ■:
— Koks tu mano gilukis
y,
MOKSLAS
kuris iszrijo visus žmones, o žianta ant medžiokles, pasi E
y
it
busi? o anas atsake:
B
ANGLISZKO
szita karta tai karalaite turės balnojo arklus, pasiemi po B
$
—- Kaip pareisi namon, ra duot ant prarijimo smakui.
I
LIEŽUVIO BE
szuni ir leidosi in medžiokle, EB
<1/
si paeze su dviem sunais, ku
PAGIALBOS KITO.
Jaunikaitis tai iszgirdes nu- in jojo in girre, szunes pamate »į
E
mele su dviem kumelukais o siszipsojo ir paklausė:
lape pradėjo skalit, karalus su o Yra tai praktiezniause Knyga
kalaite su dviem szuniūkais:
— Ar tai teisibe? o žmonis žentu sustojo ir lauki lapes ku kokios lig sziol Lietuvei turėjo.
Žuvininkas iszgirdes tai, atra jiam atsake.
re szunes vari link jiu, nes tas R Ir teip sudėta, jog ka tiktai
kino skrine ir paleido [ta žmo
— Teisibe, rit karalus vež laukimas buvo ant tusezio, jau P® pribuvias Grinorius isz Lietuvos
gų ant luosybes. Paleistas žino savo dukterį in pamari del
1 h gali in trumpa laika pats per
gus pavirto in vilką ir nubėgo smako ant sutdimo ant dvilek ka tik buvo girdėt szunu ska save iszmokti Angelskai sziek
lijimai, o po valandai suvis ne tiek kalbėt.
perjlaukus, kalnus, girres ir tos adinos ant piet.
girdėjo, o jau vakaras artino
Toji Knyga druezei apdarita
plines.
Jaunikaitis dažinc-jas teisibe si ir pradėjo linot, teip kara- R in Francuzini raudona audima
Žuvininkas likias prie skri- nusidavė in koteli ant nakvi- lūs užtriubino ant medejines E ir kasztuoje tiktai j į , Kasztus įk
nios vienas pamislino sau:
nes, o ant ritojaus nusidavė in triubos, karalaus SZUO atbėgo, k nusiuntimo mes apmokame.
®
— Parnesz.u [skrine o žuvu pamari kur karalaite radosi.
o žento szuo nežine kur dingo | SAULE Mahanoy City |
Karalaite pamaezius jauni tada karalus tari in žianta.
ne, tai pati ne in grineze ne in
leis. Pasiėmė tinklą ir vėl bri kaiti tarė:
— Gana manes vienos žudo in upe, o užmėtės tinklą pa
traukė ir isztrauke daug žuvu. vanezios, o da ir tu brangus
Supilęs in skrine užrakino, oi jaunikaiti cze pribuvai ant pra
kad ne galėjo pakelt nusidavė> žūties, o jaunikaitis tarė:
— Nesibijok brangi mano
namon, nuėjo prie tvartelokur■
kumele stove ir pamate kume karalaite, tai vis Dievo padele su dviem kumelukais. Gal1 j i m as.
Ne gelbes tavo brangusjauir teisibe tas vilkas man. sake,,
pamislino žuvininkas—eisiu ini nikaiti ne smarkus žirgas o ne
stuba pažiūrėt paezios. Kadai szuva—atsake karalaite pražuinženge in priemene žiuri ka. sim abudu, o jaunikaitis apsilaite guli su dviem szuniukais,, kabinės patoga karalaite tarė:
— Karalaite brangi, turėk
kurie buvo panaszus vienas in
kita, o kada inejo in grineze szirdi tvirta, o asz guldisiu sa
pamate paeze gulinte lovoi su vo galva už tave!
Teip jiems besznekucziuodviem sunais, vienveidžeis. Se
nis nudžiugo, apsakė paezei jant, pradėjo vėtra kilt isz ma
sziadienini atsitikima — apie riu vilnis lietis ant krantu, už
pagavima skrinios su žmogum valandos smakas iszkiszo dviir daugibe žuvu-pati liepe pa lika gaivu ir tarė:
kinki! kumele ir parvežt skri — Szedien bus geri pietus
ne su žuvim namo. Senis teip del mane, o jaunikaitis atsake:
— Jagu tu tuos pietus tiktai
ir padare.
No to laik žuvininkui labai mokėsi sunaudot, teip smakas
sekesi žuvaut, o prigaudes žu tuojaus ir mėtėsi ant jaunikaivu, veže parduot. ' Už poros czio o karalaite apmirė isz gaimetu likos turtingu ir leido lesczio ir baimes ir žmonių mi
nes stovėjo ir žiurėjo ant galin
abudu sunu in mokslą.
Vaikai jio labai mėgo moks go jaunikaiezio, o karalus ta
la—ba norėjo givent geriau re in žmones;
— Jagu tas jaunikaitis, ižnegu jiu tėvas.
Ilga laika mokinosi juodu, gelbetu mano dukteri, tai tuo
o kada geležine skrine prikro jaus užraszicze puse karalistes,
Anglijos karalienes Marijos karunavojamo
vė pilna kningu tada nustojo o po mano galvai tai jiam vis
szlebe.
mokinėsi. Teip juodu pas te- kas liktu.

NAUJA KNYGA

t

KURAS MOKINTOJAS.

NEW YORKO GARSAUS

Už diszimts kalnu, ir de
szimts upiu, vieszpatavo gar
singas ir turtingas sultonas
Bab-EI-Mandeb, kuris
no save Asze svieto ir Z
de iszminlingumo.
Viena karta didisis sultonas
atsikreipė in Susirinkusius dva
Del ko Amerikonai kitaip rokus, kurie apsiaubinejo sul
tono sostą, žibanti no aukso ir
[r tokio pasiutimo neparodo, žemcziuga, tire:
— Kas trokszta aplaik-it
Pasielgė davadnai,
mano loska ant losku ir paste t
Kaip džentelmenai?
O tai del to:
da niekas lig sziolei ne iszpilAnglikai gazietas laido,
įle. Puiki.iuse žemcziuga (dei
Kožnas prigulės skaito,
Norint turi pac ia, vaikus ke- mantą) duosiu tam, kinis rė
plom greicziause apeis svietą
Bet ir ant gazietos būna iszNusistebėjo visi dva
teklis.
i-z
tosios kalbos sultono:
O del ko? Ba teip negirtuokliaujn,
iszeitinet susikūprinę ipatos
Namai grąžei užlaikyti,
stojo rėplom priesz sostą, gata
Vaikai puikei padabinti,
vi atbuvinet kolone aplink
Valgis szvarei pagamintas,
svietą.
Stalas visko pristatytas;
O velei, amerikonai akivi At-irad<> vienas isz dvaroku
perkitres M-lunedas, ne ėjo
. žinoti,
Kas aut viso svieto girdėti.
Lietuvius tas mažai apejna, lom, ir pradėjo apeitinet ap
Ba vos nog darbo parejna, linkui sostą sultono, žibanezio
Vos spėja nusipraust ir pa
valgyti,
O kada apėjo aplinkui sostą
Redos ir skubina in karezema
atsistojas tarė:
ejti.
Ne sėdi grinezioje pas ka
iszminties. Asz esmių tuom,
luina,
Trauke, pypke insikandes in
ploni
saliuna!
Kaip t k kelis alus nuriję,
Tuojaus narsa ir moks'a in dis sultonas Bab-El-Maddeb,
liepe garsini, idant visi susi
g'j«!
rinktu in sale rodu po tam ta
Tuojaus liežuvis atsirisza,
Plauszke ne szi ne ta,
— M.-ilimedai! 'fe ž
Del tokiu skaityti ne reike,
Ir jai kitus mato skaitant
paliepimą mano, kaip ant
peike;
O jagu kas gazieta kokia mintingo vyro iszpuole...
laiko,
Tai da vaikyne perdantis
trauko.
Bet jau ne daug tokiu turime.
! Norint da atrasti galime,
Ba kur randasi Lietuvei,
Ten turi būti keli kvailei.
*
*
*

Dr. F. Hartmanno
Nauja Metodą Gydymo!
Šita nauja metodą gydymo visokius ligas, yra

teip pasekminga, kad šilas daktaras gali pasldi
džiuodamas sakyti, jog tai tikriausias ir geriausias būdas išgydymui visokių
ligų; todėl kad tai yra paslaptys surastų vaisių paties Dr. Uartmanna ir pa
slaptybė to išradimo; apie kurią kili visai nežino tojo budo sutaisymo vaistų
kaip Dr. ITartmannas yra išradęs.
Kadangi tai naujas būdas gydymotik
dabar atidengta, tai ir vadinasi NAUJA METODĄ GYDYMO, — be abejonės
kuri.sergantiems pagelbsti ir išgydo greičiau ir teisingiau, negu koksai bu
jormulka iš New Yorke netikras.
Dr. Ilartmanui, yra dėkingi žmonės,
kurio tik kreipėsi priėjo, tai visi apturėjo sveikatą, tik pasidėkavojant jo
goriems vaistams ir NAUJAI METODAI, kurią naudoja išgydymui sergančių.
Jeigu tūlas vaikiozas tik buvę* New Yorke ir pas mano, o pabėgęs iš čia, nesisarmatija užsidėjęs žydišką jermulkąsu kitu, vadytis dideliu daktaru, tai
galit žinoti, kad Dr. Ilartmanas turi būti daug sykių didesniu daktaru, todėl
kad suvirs per 20 metų Now Yorke hospilolėsia buvo ir dabar gydo žmones
tam pačiam mieste. Geras daktaras nereikalauja bėgiot. Dr. Hartman viso
kį ils ligas išgydo bo peilio; ir nežudo žmonių au aperacijoma, nes pagelbsti su
gerais vaisiais.
Nereikia daug kalbėti, bot štai patys žmonės kalba, kurie yra dėkingi
Dr. Ilartmanui už jo gerą gydymą; tad iŠ daugumos nors porą talpiname:
Guod. Tamista Daktare.

Kas žin, ai' tai gražu,
Jog vyras ir boba nuejna in
karezema ii- gere alų,
Nuejna pasilaka,
Ir diedas boba plaka.
Su stiklais vienas in kita laido
Niekas ne nesustabdo,
Tada vyras už kudlu laukan
iszvelka,
Duoda in kaili ir namon par
velka.
Po kožnai pedei teip jiedu
daro,
Gere abudu karezemoje prie
baro,
Kožna karta susimusza,
Ir susipesza.
O tai Szenadori regėjau
Taji atsitikima užraszyti tu
rėjau.
«

Saluninkai turi gana vargo,
Jagu katrie gere ant bargo,
Nes yra ir tokiu, ka da pas
kolina pinygu,
Kad atyduoti skole del kitu.
Girtuoklu ne reike klausyti,
Ant bargo ne duoti ir nesko-

Ba jagu girtuoklis ingriebe,
Tai jau kvaraba pagriebei
Žinot, jog ir skuosti už tai
negalyte,
Ne nog pedes sukalektavoti,
Nes gėrimus ant bargo ne
galite duot
Niekas už tai ne gali pMspirti
atiduot,
“Pei tu dei, trust trunaro
Tik už pinygus gerki prie
baro.”
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514 W. 50 St., New York, N Y.

Malonus Dr. Hartmanai:

Su džiaugsmu siunčiu didelį dėkingumą už Išgydymą mano vidarlą ligos,
išbėrimo kūno, blogo kraujo, sutinimo ir skaudėjimo blauzdose. Dar kartj
sakau, nemažai esiu dėkingas už sveikata. JOS. TURKEVIČIA,
695 Sheridan Road Canal,
Wilmette, Dl.
Kad kiliems pagelbėjo, tad Dr. Ilartmanas gali ir tau pagolbėti, tai atsišaik
pas j į parašydamas lietuviškai, aprašant ligą, o apturėsi tokius vaistui ir pagelbą, kuri tau išeis ant sveikatos nuo rheumatizmo, dispepsijos, nusidėvėjimą
širdies ligos ir kraujo nečystumą, kaip tai išbSrymus 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 saužagyslės, teip-pat ir moterų nesveikumus ligų ant kurių tik sergate. Atsi
šaukite ar parašykit apie savo liga adresuojant-
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DR. F. HARTMANN,
231 East 14 St.,
Valandos nuo 10 ryte iki 5 po piet.

New York, N.Y.
Nedėlieru nuo 10 ryte iki 1 popiet

Dr. F. Ilartmani, paraše ir jau išleido knygą po vardu “NAUJA ME
TODĄ”, yra tai žingeidi knygele, kuri aprašo, kaip kraujas teka po žmogaus
kūną ir visokias ligas.
Prisiųskio 10 centų ir čionai paminėk savo liga ant
kurios nesveikas ir iškirpęs prisiųskio.
Vardas pavardė...

No. ir gatvės.........
■Miestas ir Steitas.
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) name koncertą. «•
Geriausia Armonika
vokiszko isztlirbimo
su notom ir 1.1.
3- Gražus, nikelinis
Laikrodis sn mužike
kiekviena karta mu
žike grąj ina 10 minu.
4.- Vyriški arba moteri.-zki laikrodėliai.
5 .- Stalavi inrankiai
gražioje dėžutėje 6
peiliai, G szauksztes,6
dideli szauksztai, 6
G maži, 1 peilissveiFtUl, 1 szauksztukas cukrui,
Apart tu duodame iszsiskirti:
su midi
albumą fotografijoms
... o__
ke, lOĄcol. gražu užbonaalni,
RU muzike, 8įcol., sugražioms
figūroms,
kada
užbona

r

SAU L f”
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Aš žemiau pasirašęs, širdingai dėkavoju Dr. Ford. Eartmanui, už išgydy
mą nuo ligos,.kuri kankino mane per 3 motus, skaudėjimas viduriuose, page
dusių nervų ir kraujo; kas mano labai privargino. Nors kiti neįatengėišgy
dyti, bet kad Dr. Ilartmanas palaikė, ir pamati.škai
tad pri
natiskai išgydyti,
ilgi
pažinsiu, kad esi geras daktaras.
FR. LEVACEK8,

« 330

Ka jus broliezei ant to pasakysite,
Ir kaip ta dalyka apsvarstysite?
Viename miestelije surinko
piningu,
Del pargabenimo kunigu;
Ant kasztu atvažiavimo,
Del spaviednes iszklausimo.
Ar mislinate kunygui teko,
Ne! kipszui tie pinygai pa
teko!
Vietoje kunygui atyduoti,
Nesidrovėjo piningus pragerti,
Kunygas apie tai dasižinojo,
Ir jau daugiau užsižadėjo,
Pas juosius atsilankyti,
Spaviednes velikines iszklausyti.
Szitokie darbai,
Tai vyreli niekai.

P
fH’1

Paimi muzike grajina,okada pastatai vėl perstoją.
Už
Kmiisu dovanas vien norime, kad pagarsintumet minis firma.
Atsiuskit mus ant
Wt -inkus ode. pacztiniais ženkleliais, o mes, jums prisiusime 40 pakeliu tabako už $6,
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Jaucziuosi kaip naujai užgimęs.- Ponas J. Ik-ihal isz E..Ionian,
M :..!. prisiuntė ninnis sekanti
...................
.
laiszka: “Malonu
man pra
kali, pildydamas Jusu patarimus,

tūla laika vartojau
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dar jai vziucsi Miprus ir sveikas, r< dos naujai užgimęs?1
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L Iszrodai Senu?

hi,

vė

P

sumažėjimai jiegu ir kitos
o tai, kad žmogus iszrodo
’ažvelges veidrodin, matai
pule, visa veido iszvaizda

ond Stomach Tablets

Severos Gyvasties Bahamas

m icw.i
n <
W.F.SEVERACO.

Palaiko virszkiiiiina.
Paszalina už kietoj ima.
Pataiso jakuli nesveikumus.
Apgali silpnumą.
Padaugina krauju.
Suteikia nauja gyvūnui.
Vžliegn prjeszlaikini susenejima, kuris darko tavo iszvaizda.

Preke

Gsnnta reikalauja..
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Greitas palengvinimas...
Ar isz-

Sevcros Nervotonas...

s*'l’iiiianti m’u

75c.

vi<

yra reikalingas, kada užeina smar
kus reumatizmą skaudėjimai raume
nyse arba kūno suom iuose, skalnieji
mo kryžkauliu, diegliuose, sustyri
me arba neuralgijoje. Toki tai
greita palengvinimu suteikia.
Severus Szv. Golhardo Aliejus...

Jisia pasiekia pati skaudėjimo gilu
ma ii’ sulaiko ji. Nieko daugiau
neriekia daryti, tiktai trinti aliejumi
syst< ma,
užsipylus ant delno arba ant szmocziuko minksztos vilnones materijos
o paskui skaudama vieta apriszti.
Preke
Preke — 50c.
vartoti ir parduodamos visu geriausiu Aptiekoriu.
neimk kitokiu, kurios butu siūlomos.
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Dakhii iszkti rodą siuncziame dykai per Gromata
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f. Hartam
i Metodą Gydymo!
metodą gydymo linkiai lips e
uga, kad bitas daktaras gili

geriausias būdas išgydymuifcį.
raistų paties Dr. IhitmiLjj1
i nežino tojo budo su taisymo tv, [
langi tai naujas būdas gydyt;.
METODĄ GYDYMO,-be
eičiau ir teisingiau, neru kis. i į
)r Ilartmanul, yra dėkiurii^į ;
rėjo sveikatą, tik pasidėkit,«,
, kurią naudoja išgydymui
rke ir pas mane, o pabiMišfiu [
kitu, vadytis dideliu daktare, i'
daug sykių didesniu dakurab?
tolėsi&buvo ir dabar gydo
i ka1au ja bėgiot. Dr. nr.suu. I
mitą tu aperacijomi, nesparti.!, j
s žmonės kalba, keri* jn
9 daugumos nors porą tityoMt

jju Dr. Feri. Har.mmi,ihęr į
etus, skaudėjimas viduriixse. j
vargino. Nors kiti
i
ir pamatiškai išgydyti, taip
FR. LEVAtlB
514 W. 50 Si, XctY«UI I
mą už Išgydymą mino ridini A
skaudėjimo blauzdose. Du ir.
JOS. TURKEVIČIA,

Road Canal,

WiloewJ

as gali ir tau pagelbėti Ui tiį
igą. o apturėsi tokius nistuibį
mutizmo, dispepsijos, Dimitry
iSbSrymus ir niežėjimo owl*
lurįų, nuomario, naiimcg is; |
durno vardų neminint ir ti»£
ligų ant kurių tik šernu L
įjant-

ITMANN,
New York, N. Y
etlėliem nao 10 ryte iki Ippt
do knygą po variu "NAUJA E I
aio, kaip kraujas teka po hzoJ
tų ir čionai paminėk savo kas

) tume teesti1
Gerižūsiž Anuifl
vokiško wfcfe
rannMn ir L t
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Laikrvdū s aalikiekviena bu t:žikerrajini 10 na
L- V vrūki irto dleriszki laikrodi
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- gražioje dežaiėt t
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b i dideli saateii, ‘
* G maži. 1 peilis
Ftui. 1 sauksnub? cclrs
Apart io dariame iszite
albumą fotosrafijoresūDi
ke, lOįcoL gražu ožteula
su muzike, S] coL, sąnric?
figunw,
kada aitrai
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iuūs firma.
Auiuškit mos ai
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Vaikai ir Paredalai
Tas svietas jaunu ir mažu
buieziu neira, kaip mums su
augusiems, iszrodo teip visiszkai laimingas. Patirta jau, kad
vaikai praleidžia nekarta savo
gyvenime valandas pilnas
kartibiu liudnascziu ir nesma
gumu, jog ir jie pažinsta tuos
jausmus, kokius suaugusioje
nelengvai daturi.
Vaikai teip gi turi savo rupesczius baimias ateites, sim
patijas ir antipatijas, svajones
ir tikslus, arba mierius. Szis,
bei tas artavoja vale vaiko,
bei tvirkina lepina, gadina jo
pobūdi, arba vėl tobulina ji.
Bet paliksiu tai, kadangi no
riti ežia kelis žodžius tiktai
parasziti del parodinio to kaip
neiszmaniai elgiasi tie, kurie
savo vaikus, ypacz mergaites
mėgsta isz mažens puikiai ir
brangiai gerbti. Tas yra labai
vodingu ir didele intekme turi
ant kūdikio.
Netike tie kurie nenumano
apie psichologija, ir kurie ne
uszsiima psichologija kūdikio
kokia intekme turi ant laimes,
bei susikrimtimo, geruma, bei
piktibes, darbszumo, bei tinginistes vaiku neszeine (mada)
ana valditoja szirdžiu ir duszu
motinu, tetų ir globėju.

Paredalas vienog suartuoja
jauna svietą, daro isz vaiku
gerus, bei blogus žmones, arba
bent prisideda žirniai prie to.
Gimditojai labai turėtu paiseti
ant to, kaip tur savo vaikus
dėvėti, idant ju jauna pobūdi
tobulinti, idant nepadarit kū
diki savo iszdidžiu, nes žmo
gus iszdidus yra juokingu ir
paiku.
Gimditojai usz gerus darbus
usz gražu pasielgimą kūdikio,
tuojaus, žada, ypacz mergaitei
atmokesti, žada nupiYkt “gra
žia dresiuke” bei rkribele. Tas
szirdije mergaites pasėja grū
dus pagedavimo, kurie vėliaus
tarpstant kūdikiui iszsivisto,
iszbujoja ir jau isznaikinti to
negalima.
Kiti vėl matidami menkai,
o net suvis prastai paredita
svetima kūdiki, ipatingai “ma
ma”, rado ji savo kūdikiui,
kalbėdama;

— Szitai, žiūrėk koks ten
bjaurus vaikas—bei— mergai
te, kokis apdriskęs, purvinas,
o tu “cicis” gražus o tu gra
žiai pareditas, ar paredita. Ne
sibovik su juom, ir tam panesziai.
Ar tokie žodžiai motinos sė
ja in jauna kūdikio duszia donbe?— aiszku ir lengva kiek
vienam suprasti kad ne! Sėja
ių ja nedori bes grudus, grudus
neapikantos ir niekinimo ki
tais. Ipacz mergaieziu szirdise
veiktu piktibiu ir nedoribiu
grudai prigija. Matidamos sa
vo sandraugias praseziau pare
ditas akiveizdoj ju didžuojasi,
niekina anoms žemina, piktai
kalba ir iszjuokineja. Isz to
kios mergaites ateitej vargiai
gera ir dora bus moteriszke.

KUR BUNA

14 METU!!!

Mano brolis Vincentas Brazas paei
na isz Kauno gub., Szauliu pav.,
Sziauliu para., Leporiu sodžiaus, 2
metai adgal gyveno Oglesby, Ill. o
audžia:— Kaip tu dar, žmo
dabar nežinau kur, jis pats ar kas ki
tas praszau duot žine ant adreso:
gan, dristi juoktis, teip baisiai
(to 52)
sumiiszes savo moterį?
Ch. Brazas
Apskunstas:— SzviėcziauBox 368
Westville, Ill

1 /Į M FT 11
l-f l¥IUI V

kaip Dr. E. C. Collins
Uždėjo
MedicaliSka
Instytata, po vardu “The Collins
New York Medical Institute”.

Nuo 14 METU “xX

sias sudžia teiksis man dova
noti, tas atsitiko tiktai po deMano brolis Juozas Venckus 30m.
paeina isz Kauno gub. Telsziu pav., szimties metu musu stono mo
Garždu par. Medsediu sodos pirma terystes gyvenimo pirma syki.

meta gyveno Black Diamond Wash,
girdėjau kad iszejes isz proto o po
niu važiavęs in kraju. Kas žino apie
— Teiksiesi, Petrai, priimti
jin praszau duot žine o busiu dekin- mano geriausius velijimus, nes
gas.
sžiandien yra viena isz laimiu
Fr. Venckus
Box 44
Coketon \V.Va. ginusiu dienu gyvenimo.

— Acziu, ale mano szliubas
atsiliks
tiktai ryto.
Pajieszkau sau mergynos arba
— Už tai asz ir kalbu, jog
naszles už paezia, jagu kur yra te
sziadien yra viena isz laimin
gul atsiszauke ant adreso:
Ch. Janles
giausiu dienu tavo gyvenimo.
Manifold, Pa.

Box 1G2

— Kaip galima lenkti gal

Užbaigimas statimo milžiniszko vajauno laivo
Wyoming.
;
ant
to idant apgerbti kuopuikiausiai dukreles duszia gra
:
žioms
ipatibetnis ir doribemis,
idant szirdis jos mokėtu mileti
visas luomas, visus žmones vie
nuodai, idant pataikintu su
junginet
augsztesnius su že
•
mesniais, suriszti broliszka
meilia ir draugistia artimes
nius su tolimais ir t. t.
Isz merginos, ne bus gera
moteris, o isz mergaites— mer
gina, jeigu motina, ar globėja
paiso tik apie jos papirszine
iszveiza.
Nereikia ežia suvis misliti,
kad mažu mergaieziu suvis ne
reikia gražiai gerbti, arba redi
ti! Prider rediti jas gražiai,
bet motina niekad neprivalo
pamirszt to, idant redinimu sa
vo ne iszvistinet kudikije puikibes, arba iszdidistes. Esteti
ka būtinai yra reikalinga kū
dikiui visame, bet prie iszdirb
to pajautimo gražio, būtinai
reikia užlaikiti pedagogiszka
atsarguma ir nesiboviti kūdi
kiu nei lelia, o mokintis, isz
jo viso pasielgimo isztraukine
ti sau moksliszka nauda; teip
besielgiant motina pati tobu
linasi ir tuotarpu kūdiki savo
valdo, idant pastaiti ji ant givenimo gero kelio.
Prider saugotis pratini,
ipacz mergaitias prie nesziojimo brangiu apsivilkimu ir paredalu, nes paaugus tokia mer
gaite jau niekad neprisisotina,
niekad nepasikakdina paredalais, pastoja iszlaidunia, ir—
žodžiu sakant — motina viso
pikto.

Ar-gi vaikam arba mažom
mergaitėm tinka neszioti akso
mus, szilkus, gelumbias ir isz
kitu brangiu ceikiu apsivilki
mus, arba skribelias papuosztas brangiom plunksnom, sa
gutėm ir kitom brangiom papuoszem? Teip pareditos daug
juokingiau iszžiuri negu, butu
paredita prastai, bet iszmintinLabai lengva pateminti kiek gai, tinkamai ir pridereneziai
vienam tas visas virsz minėtas pagal luomos ir metu.
idas ir piktibes pas kiekviena
Labai blogai daro ir tie tė
puikiai tėvu gerbiama mergai vai kurie savo vaikelius visai
te. Jeigu tokia iszvista, kad apleidžia, daleidžia jiems vaik
jos paredalas menkesnis usz szcziot apdriskusiems, apipliparedala sandrauges, jau sznai szusiems, nors ir isztenka deriai žiuri, jau duszioje savo vet savo vaikelius geriau. Jog
jauezia užvidejima ir neapikan kūdikio drapanėlė niekad ne
ta, surenginejanezia jos szir gal brangiai tėvams kasztuoti,
džiai didi sopuli. Usz visa ta o da pigiau parsieis, jeigu pati
gali padekavot tik motinai, ku motina paiso apie savo vaike
ri per savo akla, meile, arba liui ir jiigu ji jai rupi, ko
per iszdidiste, bei daridama man rodos aiszkint ne reikia,
ant pikto kaiminkai stengiasi nes kiekvienam lengva supras
iszpaskutinio redit savo “pu ti— o motina dora ir paveizpele” nei lele. Isz teip augina dinga jog turi žinoti tai, kaip
mos dukreles neturės džiaugs1 skaudu ira kūdikiui esaneziam
mo motina, neturės ir tas nelai apipliszusiui, matant kitus
mingas, viras kuriam teks ta• gražiai, czistai, szvariai parejos dukrele. Teip auginant mo1 ditus, nupraustus ir suszukuotina paiso tik ant pavirszo sa tus.
vo dukreles, tik ant kūno, kad
Kaip puikus pervirsz dėvė
gražiai iszžiuretu, bet suvis ne jimas, teip ligiai ir apleidimas
mato, kad jos dukreles duszia visiszkas jaunose dusziose sėja
apželus visom bjauriausiom grudus piktžolių, nedoribiu.
piktžolėms kad nors kūno isz' Kūdikis matantis kitus pareveiza graži, bet duszia, szirdis,- ditus puikiai būdamas pats ba
bjauri. •
su, apipliszusiu, alkanu, paVisai netokie tur but pama jauezia apart kitu jausmu jaus
tai auginimo dukreles. Pui ma užvidejimo....
kus gerbimas suvis negal va
Tarp vaiku, jau paezioje in
dintis gražiu auginimu.
žangoje givenimo tveriasi ruMotina privalo visudaugiau- bežiai draugijiszki ir bendriszsiai paieiti auginant dukrele, ki....

Mano sūnūs Stanislovas Norbuta va priesz žmogų teip prasto
teipos-gi ir szvogeriu J. Raudoniu ir
vardo ?
W. Alek paeina isz Kauno gub., Ra
— Mano brangus, jis turi
šeiniu pav., turiu svarbu reikalą jie
pats ar kas kitas praszau duet žine penkis milijonus,
ant szio adreso:
(to 55)
— Tai del-to reikia guoG. Norbnt
doti?
12020 Halstead st. W. Pullman, 111
— Ale asz jin neguodoju,

Turtingi ir betureziai nuo Mano dede Petras Zakarevicze tiktai garbinu.
lat matosi, pasipažinsta, bet paeina isz Kauno gub , Panevėžio
■— Kur tu gyveni?
retai kada surisza juos brolisz pav. Lenkavos para, 20 m. kaip ameka meile, kadan-gi turtingo rike pirmiau gyveno Najorke o da — Pas broli— atsako.
— O kur tavo brolis gyvežmogaus, kurio gimditojai to bar ne žinau kur jis pats ar kas kitas
jia ?
kiais pat buvo, szirdis no ma praszau duot žine ant adreso;
M. Kerbauskiene
— Su manim.
žumes'in pratus niekiu netur
Maryd Pa.
•'
— O kur judu abudu gy
teliais.
Tad rūpinkite motinos au Petras Szilis penktas menesis kaip venai?
— Drauge,— atsake už
gint savo dukrelias, ipatingai isz lietuvos. 5 pėdu ir puses augszczio
dukreles dorai, stengkites in- rankos biski apdegintos gazu, paeina klaustas.
kvepti in jas visas gražias ipa- isz Kauno gub. kas jin sugaus aplaitybes ir doros pajautimus, nai kys nagrada, duokite žine ant szio
adreso:
“MUSO- :arba
PASAKOS
”
kinkite isz visos savo gales ir
:—
Jos. Jenkauckas
nedaleiskite keroti j u dusziose 111 S. Main st.
Surinkimas visokiu Pasaka
Ashley, Pa,
isz visokiu liežuvio.
iszdidistei, sav milistai, ueapi288 Puslapiu; 5x7 j. Coliu Dydumo.
kantai, neprisotintiems geis Mano brolis Vincas Stanczauckas
Telpasi sekanezios Istorijos:
mams, o rūpinkitės ju szirdis pasidavęs Smith 5 m. adgal gyveno
Karalių sultoną, jio sunu, dideli
Scrantone
jeigu
kas
apie
jin
žino
te

parediti visu puikiausiai, mei
galineziu ir karalaite gulbe.
Prapuoluse karalaite ir 7
lia artimo, dora mielaszirdiste, gul duoda žine ant adreso:
M, Stanch
galinezius.
ir kitom gražiom doribemis 52 E. 24th st.
Juozas ir Marijona.
Bayonne City N.J.
krikszczioniszkoms. Atsimin
J ussupas.
Neteisi pati.
kite ir niekad to neužmirszkiKaralaite Miranda.
te, kad jos ketina pasilikt mo
Kaip tai giliukis mainosi.
Sziupinisterimis ir motinoms, kad isz
Ragana.
* Moters yra naudojamos
Elnes, velioribas ir arelis.
ju tur gimti ateisianti gentkarMedėjus,
te, kad tik geros doros moti kaipo laivorei ant laivu DenDvideszims keturi razbainikai.
nos, pridereneziai auginami marke, Norvagijoi ir FinlanSzluocziaus duktė.
vaikai buna gerais žmonėmis. dijoi.
Vaiskas Sz. Jadvigos szale
Lasovicu.
Vengkite, kaip galėdamos isz
* Idant pristatint del fabri
Vaitiekus.
didistes ir visu idu akiveizdoj
Protingas Jonelis.
savo dukrelių, idant rėdant ir kantu sloniaus kaulu del pa
Nelaimingas bagoezius.
dirbimo
visokiu
iszdirbimn
gerbiant kuna ju, nesiibjauKalvis.
rintumet duszios, o priesz vis kaipo: bilardiniu bolu, klaviRaganius.
Tris brolei.
stengkites ir labai paisekit ant sziu ir tt. tai reike [kas metas
Staliorius daktaru.
to idant per puiku gerbimą ju, 75,000 svaru.
Nedora pati ir tris popai.
neinskiepitumete in szirdi dūk
* Amerikoniszki giventajei
Ilgasis, platusis ir smark-akis.
reles jausmu neprisotinto geis sunaudoję per meta 400,000,Tris jaunikei.
Meszkinai.
mo paredalu, del kuriu ne vie
Baidiklos,
na dukrele iszkripsta net isz 000 svaru cukraus, kuris par
Akmenorius.
doros kelio, ne galėdama ki siduoda po 5 centus už švara,
Kalvis ir ponas.
taip prisotint savo "geismus, per ka pasidaro $200,000,000
Pabaiga kazirninko.
pasileidžia ant to kelio, kur
Skarbas o pati.
Juokingas atsitikimas.
doribes nėra jau. Nepraleis
K. K0NEWK0
PREKE TIK 75c.
kite tu pamokinimu pro savo
UŽLAIKO PUIKU
Nusiuntimo kasz.tus mes
ausis su veju motinos, kuriuom
apmokame. Adresą vokite:
SALUNA
rupi likimas vaikeliu.

PRANESZIMAS

98 Main St,

Ashley, Pa-

------ o------

Puikiause užejga del Lietuviu ir
Sveikatos J tesakantiems! svetingiauses priėmimas del visu.
Jeigu kiti daktarai taip pasekmin Arielkele, Alus ir Cigarai tinkame
gai išgydytų sergančius kaip kad karelui. Sale del zobovu ir mitingu
PHIĮADELPHUOS MEDICAL KLINIKOJE,

tai ir jie būty taip mylimi žmonių,
taip populariški, jiem dėkavotų taip
kaip iš daugybės išgydytų, nors ke
lios padėkavonės žmonių žodžiais
kalba, neminint tokių padėkavonių
už išgydytus nesveikumus, apie ku
riuos paejentai nenori kad kas bent
būtų žinoma.
Aš St. Suska turėjau didelius skaudėji
mus ausyje, kilo skauduliai arti metą lai
ko, gydžiausi pas daugelĮ daktarų bet be
pasekmes. Kuomet atsilankiau gi prieg
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOS
daktarų, tai į trumpą laiką man a«f| ir
galvos skaudėjimą visiškai išgydė. Dabar
esu visiškai sveika ir labai dekavoju PIIILA. M. KLINIKAI. Su guodone — %
St. Suska 2335 Calowhill St. Phila. Pa.
GUODOT. M. PHILA, KLINIKA.
Ilgai sirgau sunkumu krutinėję ir abelnu silpnumu skaudėjimu galvos ir didelio
kosulio, nors gydžiausi pas keletą dakta
rų per ilgą laiką, bet niekas nemaczyjo.
Jau buvau visai nusilpęs kad negalėjau
ne lengvą darbą dirbti. Bet kaip atsišau
kiau prie PHILA, M. KLINIKOS dak
tarų, tad manę į greitą laiką pilnai išgydė.
Dabar jau galiu gerai dirbt ir sveikas esu,
todėl širdingai dekavoju už sveikatą. ,
J. MELNICZAKS. Coatesville, Pa.
GUODOTINI DAKTARAI
Negaliu atidekavoti Tamistoms už geradejystę kurią man padarėte. Pas daug
daktarų buvau, bet nieko nepagelbejo.
Kaip tik atsišaukiau prie Tamistų, gavau
Jus vaistus dabar antrus, tai tik pusę su
vartojau, tai jau aš nejaučiu jokių skau
dėjimų ir viskas jau gerai. Kada nors tik
reikės daktariškos rodos, tai visada tiktai
pas Jumis šauksiuos ir prašau neatsakyL
Mag. Weiwerene, bx 64 Hardwick, Mass.

Kurie tik norit išsigydyt, tai pri
būkite bei atsišaukit lietuv. kalboj
o apturėsite tikrų pagelbų. Geras ir
greitas atgavimas sveikatos, verta
žygio. Jaigu dėl tolumo negalit pribūt asabiškai, tad parašykit, apturėsit rodų ir pagelbų sveikatai.
Jeigu liga neišgydoma, tad išsyk aptu
rėkit, teisingą pranešimą, nes čionais yra
teisingas, lietuvis daktaras, kad lietuviam
tarnautų ir gelbėtų nelaimingus iš ligos.
PHILA. M. KLINIKOJ,vlsokiasligas
kaip vyrų taip moterų pasekmingai, ge
rai gydo;slaptas, užsikrečinmaslr visas
ligas, kurios tik užpuola ant žmogaus kū
no bei organizmo.
Visuomet kreipkitės šituo adresą:
The Phila. Medical Clinic 1117 Walnut St.

Philadelphia, Pa.
Vai. ofiso: Nuo 10 ryt. ik 4 po piet. Nedė
tiem Nuo 10,30 ryto ik 8 po piet. Utarn|-

Jkais ir Pctnydiom. Kuo C ik 8 vakare, A

1IETUVISZKAS
PASAKORIS”
-IARBA!—
Surinkimai v i tokiu Pasakų iiz
visokiu Liežuvio.

414 Puslapiu; 5įx7.į Coliu Didumo.

Dr. E. C. COLLINS
Uždėtojas.

musu Daktarai gydė tianai, kur kiti
daktarai gialbėt ne galėjo. Tukstančiej
dėkingu laišku darodija apie tei.

Nuo 14 METU
DYDYS GYDYTOJAS

Dr. Ig. Stankus M.D.
Pabaigęs mediknliszka mokslą Universitete

’.inusia pniklikn gydyti visokias l'gas.
Daktarus Stankus tepti pabaigė kvotimą
S'ew York Post Graduate School <V Hospital
catnis yra didžiausius ir jau paskutinis didinjii daktaru mokslas, ežia speeialiszkai in

Daug yra ligi;
t toki serganti
■ piures pas mane tikra t&utLzka ir broliszka
• oda. Acreik dykai nu tint sunkei uždirbtos
■entus nes neiszMgydes ir paleidęs sa
ningus inpulsi in sunkesni padėjimą.
negu pas kuki sveitiintaiiti. Kožn:
ik‘a i gydinsis pas mane supras kad
pabaigęs didesni daktariszka mokslą ir kad

Biednus Gydau Dykai!
Turiu Specialiszka Diploma del
Darinio Visokia Operacijų
Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
kiu organiszku ligų
Nereik kankytis ir
būti ubagu visa favo atnži nes po operacijos
sjali būti išgydytas už maža preke.
Iszgydau su operacija ruptura, apendesitis
vėžio skilvije, auganeziu akmeniu, visokiu
'kauduliu, guzu (tumors), kepeniu, inkstu,
ir pusliu. Darau operacijas aut gistu, kaulu,
nervu, smegenių, moterių ir vyriu gymdančiu
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytaisau
ir padarau sveikais. Del operacijų kviecziu
pas mane.
Turi usavo locna narna arba
ligonbuti (Sanitorium).

Or. Ignatius Stankus M.D,
1220 So. Bread St.,
Ofiso
V/lloU
1
-i

Philadelphia, Pa.

1 9 lig 12 priesz piet.
1 2 lig 4 popiet.
( 6 lig 8 vakare.
N©daliomis2-5popiet

390
Visokiu Dainų
368Puslapiu;6x9 col. Dydumo.

PREKE $1.
Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.

Telpasi sekanezios Istorijos:

=: Adresą vokite :=

Jonas karalaitis, pauksztis ir
vilkas.
Paikszas Jonukas, arkliukas
antante ka auksinius kiauszinius
dėjo ir kiaulaite žemeziugpile.
Karalaite paversta in varle.
Karalaite stebukl-merge.
Jonukas karalaitis ir nematomai
muszanti lazda.
Netikėtas karalaitis.
Remuneles vainikėlis.
Velnesir mužikas.
Melagis.
Giliukningas zbrajus.
Zerkolas.
Gudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Milžinai, maži žmones
niksztukai.
Du brolei.
Karalaitis vargutis, szunitis
lojutis, katinėlis niauklelis
raganiszkas žiedas.
Petras Bude.
Tris brolei karalaiczei
sergantis j u tėvas.
Szleivis (tikras melas).
Mužikas karalum.
Mikutis kupriukas ir niksztukas.
Raganiszka pleczkute.
Jonukas pauksztukas.
Karalius vargutis.
žuvininkas, geniuszas ir juodu
salų karalius.
Akmedas ir raganaite Paribana.

W.B. Boczkowski-Co

užpirkdavom tiktais geriausius ir griniausius chemikališkas vaistas, ka patvirtit gali didžiausios Sankrovos Apteku Amerikei.

Nuo 14 METU

vaistai piarašiti pior musu Daktarus,
yra sutoisieti pier gerai uzmokietus Aptekorins ir Chemikus Institute, o pior tei prašalintas kokis primaišiinas no cistų preparatu.

Nuo14 METU
IV9L. I W

Modikališkas Institutas “Tho Oollins
N y. Medical Instituto” buvo viastas

sumlaniškai. Musu Daktarai neduoda pagialbos nelegališkuose
atitikimose, mias Dekados negvareutinam už išgydymą, musu
prekės pigiausios ir vaistai musu gieriausi, kadangi žinome
kaip jas sugamitė.

Atsiųskite 10 centu markiems pačto, o apleikisite garsinga
knyga “Vadovas in Sveikatą”. Knyga ta mokina Jumis,
kaip sveikata savo užlaikite o ligoj-kaipgalima ja atgaute.

Rašikite dar šiad:ena prie Dro S. E. Hyndman, Miedikališko Direkt.

NEW YORK MEDICAL
INSTITUTE
IStĮšįS^■> 140 W. 34 irt Street . Ne.w York City
Ofiso valandos: Šiokiomis dienomis nao 10-5 po pietų. Nedeldieniais ir
Šventądieniais nuo 10-1. Utarninkais ir petnyčiomis nuo 7-8 v. vakare.

Rynkewiczius
-.•NOTAR1ŪSZAS:233-235 W. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.
Apsaugoja Namus ir Naminus Rakandus nog Ugnies.
Jidžianse Lietuviszka Agentūra.
Kantoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokia Linija.

Parduoda Szipkortes ant
risokiu drueziausiu ir
geriausia Laivu.

Del Draugyscziu...

'reieziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mus
iunte apie tai geria žino
Tszduoda Dostovierne
(ei tu ka nori savo dali
sietuvoje kam pavesti.

Su kokiu nors reikalu
kas-link Szipkorcziu,
Piningus ir Lt.
Raszykite pas mane •
a pi ai kyšite
teisinga
atsakymo.

Pristatau puikes Szarfaa
Juostas, Kepuras, Karūnas
Špilkas ir t. L

LIETUVIS

DR. KOLER,

GYDITOJAS

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotaa
Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo,
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimua
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi ^ydo
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaucziu
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi.
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu,
Reikale raszykite ant adreso
RD
CD g^8 Penn Ave., Pittsburg, Pa.
Ulli KULlII Adinos: 9iki 5 vakaro. Nedeloj nog 9iki 4popi«k

V alancios J

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

Namine Mokykla.
■ Gramatika angliszkos kalbos moky
Į ntis be mokintojo (apdaryta) II
i Vaiku Draugas arba kaip mokintis
: skaityti irraszyti be mokintoja 15o.
. Naujas Budas mokintis rokundu,
; be mokytojo
lOo.
Arltlllfitlka mokininmusi rokundu, su
paveikslais (apdaryta)
35c.
Pinigus siuskit per money-order, adresas

P. MIKOLAIKIS, Box 62. New York, N.Y

A. J. Keydoszius
-AGENTAS202 Troy St.

Bayton, O.

Mahanoy City, Pa.

SUSIDEDANTIS ISZ

Nuo 14 METU

Apsiimu Pasekmingai lszg>dytl Ligas
rumatizmo, skaudėjimas ozonu, sąnariu kau
Iii, streinu, koju, pet-ziu. nuo visokiu krauji
ligų, užkreezeinu litiszku ligu.tryper szankn
ūfilis, užkieteiimair nedirbima viduriu, isz
bėrimą, ncže|iina ir augimą ant veido ii
kimo visokiu spngu, dedervinių ir slinkimą
plauku, galvos skaudėjimo, szirdies, inkstu
kepniu ir plaucziu ligas, visokiu nervu liga.neuralgija, drehejima sąnariu, greito supy
kinto, negalima miegot ir iszgasczio greiti
pailsimo, sunkaus kvėpavimo, perszalimu
■ilogu ir nusilpnėjimas sveikatos, visokiu mo
toriu ligas skausmingu ir neregulariszku
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo.
Jaigu negalima pribūti asabiszkai tai para
szykite o asz suprasit, isztirau ir duosiu rodą
o jaigu reikė tai prisiunsiu gyduoles.
Ne
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike.
Anglijoj, Kanadoj ar kitur

W. B. Boczkowski-Co.

“Lietuviszkas
Dainorius”

tuto “The Collins N.Y. Medical Insti
tute” gydo Lietuvius Amerikos. Jaigu
gydymas ne butų pasiekmingas ir vai
stai no užganadiutu paciento tei Modikalifikas Institutas ‘The Collins New
York Medicai Institute” ne butų di
džiausiu Institutu tokio budu Amerikoj,

Parduoda Szipkortes ant visiu
Geriausiu Linijų in ir greieziausiu
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.
S'.unczia Piningus in visas dalis
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti
Ygentai.
Mano agentūra yra po
priežiūra Ohijos Valstijos.
Su virsz minėtais reikalais galite
>as mane kreipits per gromata ar
įsabiszkai o visame kanogeriause
uitarnausiu.
Keliaujantiems in Lietuva parūpinu
Puszportus su patvirtinimu Konsulio.
-gZ'Xvai

Mahanoy City, Pa.

_
A’etc York, jN. Y,
Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszauki in ry

Kampas Reade Iliczejgį)
L. Telefonas.^Worth 2822.

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
— : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

P. V. OBIECUNAS & COMPANY
(ALL NATIONS DEPOSIT BANK)
Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.
Masu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00
randasi jk) priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežinea
kapitolas $40,000.00.
Locnas Namas vertas $150,000.00.
Mes priimame piningus ant paczedumo ir mokame po 4-ta.
procentą nog szimto. Sziuncziame piningas in visas 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 visokeia
reikalais prie Musu Bankos jier giomatas ar asabiszkaio mes
iszpildisime visokius jusu reikalus greitai, teisingai
L; Piningu ant paczedumo arba kitokiu reikalu galite
galite prisiust
"r.LJį.
per Express ai b Pacztini Money-Order.

VYRIU LIGOS
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STO K 5125,000.

SURPLUS IR PROFITS 5300,000.

Suv.Valst. Randas turi musu Banke sudėtu piningo.

Mokamo antra procentą ant sudėtu pininga
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
diena Sausio ir Liepos menesuoso, nepaisant
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalu su
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
9 ryte lyg 3 popiet.
...Subatomis...
9 ryte lyg 12 ad.

Harrison Ball, Prezidentas.
F.J. Noonan, Vice-?rezidentas.
W. H. Kobler Kasijerius.

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. .Arsziaasios 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
daugiaaše ligoniu, bet ^varantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iazgydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

“Dingusia Pajėga” vyrui “Exzema” ir kitas panaszas ‘TJžtrncintas Kraujas” in 30
iszgydam in 14 dienu.
ligas iszgydau labai trumpam dienu-be naudojimo merikurinszo ar potasu.
“Silpnas Vyrus” ja kana'a^e*
“Stryktura” b« peilo ir
sugražina in normaliszka “Paslaptingas Ligas” in 3 lyg
skaudėjimo.
padėjimą in trampa laika. 5 dienas.
“Varicocele” gydau*in 15 d.
“Rumatiszma” visoki
“Hydrocele” in 24 adynos, “Szaszius” ir skandalus skuroe
iszgydau greitai ir ant visados
iszgydau labai greitai.
be operacijos.
OFISOS ADINOS: ai
Nog
9 ryte
lyg wuu.
9ad. vaiime.vakare.
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Nedeliomis nog 9 ryte lyg 4 popieL GyveniuĮlr
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš Pittsburge nog 15 metu toj paczioj vietoj.
UI IL UI UlItS Floor Front
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro Kalbame Lenkiszkai, Rusiszkai ir Vokiszkai.
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų,
trubų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
l'Gcrų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
W fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir malj da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
-:AGENTAS:apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
SiSRimo Piningu In Visas Dalis Svieto
turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiusdami už 5c markę, o apturėsi mano
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingi^ visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano
•01 W. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Pcrkupčiai gali gauti pirkt
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais
Parduoda Szipkortes isz Bromo, A atverto,
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį
Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.

Į nfflllT

Szipkorcziu in ir isz Europos

M. K. Wilkewich,

,3225 So. H al s ted St.

Depts.

Chicago, III.

Piningus si u n cm u grietai ir pigei o priek tar
Mina po kanoija irne turite abejoti mano teisin-

flQP

A
1 61111 AVc^
PjttSti 12. PL
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Vasarinei Siūlai Pas Rynlcviczia.

----------r----- -

Sziame laike pargabenome^^
daugybe Nauju Vasariniu Siutu
del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai
yra gražiausi visam mieste, pasinti pagal naujausia mada.
Szitus Siutus parduosime už
pigesne preke negu kiti sztorninkai, todėl jaigu reikalaujate
Naujo Siuto tai ne eikyte kitur kaip tik pas mus o patis persitikrinsyte kad gęriaus ir pigiaus
galima pas mus pirkti negu kitur.
VISOKIU MADŲ.
VISOKIU PREKIŲ.

Teipgi visokiu kitu Vasariniu
Drapanų; žinome kad perkant pas
mus busite visame užganėdinti.
Pirkyti savo Varasini Siutą pas

W. RYNKEWICZIU
233-235 West Centre Street.

Žinios Vietinas. ISZ LIETUVISZKTJ
KAIMELI!.
— Nedeloje Atlankimas S.
P. Marijos.
— Lenkiszka mokslaine ant
Catawissa uliezios, jau pradėjo
statyti.
— Atsimetus parapijonai
nog R. K. bažnyczios Szv.
Juozapo padavė praszima in
suda idant pavėlintu draugys
tėms laikyti susirinkimus mok
slaiueje. Kaip nusprendė sū
dąs, ne žine.
-— Del daugelio patinsta
mas Jonas Kvietniauskas (Kinitskey) apie 30 metu senumo,
kuris, paskutiniuosia laikuosia
gyveno Coaldale myre po trum
pai ligai.
— Tai ant tikrųjų sustos
dirbti Redingo kasiklos July 1
o pradės dirbti July 10. Le
high Valles teip-gi nedirbs
nog July 1, o pradės 6-ta.
— Burmistras miesto ketina
padaryti ablava ant tuju pore
lių, ka tai lig rytui susėda ant
žmonių gonkeliu aplinkinėje
Septintos uliezios o žmonim
per savo apsiejimus neduoda
atsilsio. Luk aut, merginos!
— Petras Milauskas, burdingieris pas Frana Kendee,
Morejoi, apvogė savo burdingbosio kupara ant szimto dole
riu. Norints kazokai jeszko
Petro, bet lig sziam laikui ne
surado.

SHENANDOAH, Pa.
— Ona Vonzelakiute,- 11
menesiu senumo laike ne buvo
motinos namie, inpuole in vied
ra szalto vandens ir butu nus
kendus kad ne butu jia užti
kus kaiminka. Daktaras vos
adgaivino kudyki.

— Chief Manly aresztavojo
koki tai Lackovicziu, žemiau
sio lipsnio rakali, kuris su
bjaurino dvi mergaites, viena
isz jiu 7 metu senumo prie
baseball parko. Taji pavojin
ga žveri uždare už groteliu.

Farmington, III— Dar
bai prastai eina, dirba, po 2 ir
3 dienas ant nedėlios, isz kitur
pribuvusiam darbas sunku
gaut.
— Lietuviu pusėtinas būre
lis, isz tu visokiu atsiranda.
Del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga, ba
jau per daug apsileido darbe,
namus suvis neapžiuri.

Seelyville, Ind.— t 20

Žmonių Teismas.

BUKIA VYRAS B.

Nors daug yra apgarsinimu,
bet kituose tai tik daktarai vi Ruptura,
saip laikraszcziuose giresi: mat
Varicocele,
kas save uegiria, ta isz turgaus
Prapolus Pajėgas,
varo, bet pagyro puodaz nie
ULucintas Kraujas,
kad netaukuotas,— ta kiek,
viena lietuviszka moterėle ži
no. Apgarsinimai tik toki bu
na geri ir tik tiems galima intikėti, kur patys žmones ir iszgydyti ligoniai rekomenduoja
ir iszduoda tikra ir teisinga vi
suomenes teisina. Isz daugelio
Priimtas 20 Juniaus 1911
yra labai smagu patalpinti vie
Paliudijimas
sza padekavone ir žmonių teis
W. F. Anderson Pres.
ma. Sztai ka raszo apie PhilaF. J. Bastian Sek.
delphios Med. Klinika? patįs
žmones, bet ne daktarai giresi:
patvirtintas per mane
Guodotini Ponai:— Nerandu
20 Juniaus 1911
Dr. O'Malley lindas
W. F. Dpchney Burgisas tinkamo pagerbimo, kaip jums Visados iszgydol
padekavoti už gera storone
Iszl landyta per 30 met n!
Žemiauk padėtas in- apie mano sveikata: taigi pirm
Be peilo ir vaistui
Iszrasla per mane!
neszimas miesto Mahanoy City vieko siuneziu nuoszirdu — lai
Naudojamas tik mano ofse!
buvo innesztas ant miestiszko Dievas užmoka ir veliju jums,
prasarga
Darbininkai katrie pas
komelmonu susirinkimo laiky ponai, isz visos szirdies laimes, mane dirbo, gal :sakyti
kad jie žino mano
to 20 diena Juniaus 1911, ir sveikatos, ilgo gyvenimo gero mellioda ir pagal ju gydo be ojieracijos, jie
gal ir pamegžioja mano rasztus.
Bet ran
nutarta apgarsinti apie tai pa pasisekimo ir duok Dieve, kad dasi tik Venas Dr. O'Malley Dudas ir
naudojamas tik Mano Ofise.
gal tiesas ir bus balsuojama jus turėtumėt laime iszgydyti
per konselmonus ant jiu susi kiekviena- serganti, teip kaip Asz negarsinu jokiu Gromatu Lygoniu,
kadangi at-ilankymas in mano ofisą parodys
rinkimo kuris atsibus 1d. Au mane. Taigi sažiniszkai iszpa jumis kad turiu daugybe (i romai u nog
Lygoniu isz visu szaliu pasaulės kurie tajio
gusto 1911, 7:30 ad. vakare. žistu teisybe, kad taip esmi iszgydinti.
Reikalaujamas del iszligini- iszgydytas ir taip esmi sveikas,
Dr. Alex. OTlalley
mo ta dali Water ulyezios tar kaip ir bueziau 25 metu am
158 Washington St.
pe Second Alley ir Third uly žiaus, tai taip dabar esmi svei
Wilkes-Barre, Fa.
ezios idant galima padirbti kas. Visi skaudėjimai prapuo
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai
cimentini uždengima ant Ma lė: ar tai lytus ar pagada d.v’ susikalbama ir susiraszoma.
hanoy Krikes ir reikalaujama bar man vis viena, niekas nie
Suvirszum 30 metu daktaravimo
kad locnininkai namu prie kur neskauda, apetitą prie va! mieste Wilkes-Barre, muso glaunas
tos vietos užmokėtu 2-3 kasz- gio turiu toki, kad visi pavydi ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi
tus del atlikimo to darbo.
mano sveikatos. Kad tai Die Knygute apie Ruptura dykai. (a’«pij.i)
vas duotu, kad mano sveikata
Skirias I. Kad szitas insta- ant visados tokia pasiliktu, o
timas butu iszpildintas per
vardas Philadelphios Klinikos
TŪKSTANTIS
Konsila ir Burgisa miesto Mategul pragarsės po visa Ame
honoy City ir kad butu per
NAKTŲ
IR VIENA
rika.
Su guodone del jusu
ARABISZKOS ISTORIJOS
szitas ypatas nutarta.
Perdėjo Lietuviszkai
Waitiekus Zbronskis,
D. T. BOCZKAUSKAS.
Kad ta dalis Water ulyezios
140 Baidler St.
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
tarpe Second Alles ir Third
Muskegon, Mich.
PREKE $1.
ulyezios butu iszmieruota ir 12 czerpcziaus 1911.
Tik Ant Trumpo Laiko!
uždengta cimentu Mahanoy

— Szesziu metu dukriuke
Jurgio Trinklio, puolė ant krike nog Second Alles lyg
galvos nog gonkeliu 15 pėdu Third ulyezios.
žemin. Randasi miltiniam pa
Skirias II-Kad 2-3 dali
dėjime.
kasztu butu užmokėta per loc— Vincas Vainauckas, 16 ninikus namu prie tos dalies
metu senumo likos sumaltas Water ulyezios, nog Second
ant szinoteliu ant Lehigh Va Alles ]yg Third ulyezios, pa
lles geležkelio terp Yatesvilles gal miera ir kad į dali kasztu
o Szenadorio. Vainauckas su butu užmokėta per miestą Makitais draugais važiavo ant hanoy City.
(gę o,)
“freitu” jeszkoti darbo. Gyve Paliudita per
Wm. F. Anderson Pres.
na ant 140 East Poplar uliFr. J. Bastian Sek.
czios.

— Tomis dienomis vieszinosi pas F. Boczkauskus ponas
J. Czižauckas su savo paeziule isz Pittstono, kur turi puiku
dinsta vargamistro prie Lietuviszkos parapijos. Ponas CziYorksville, Ohio.— Dar
žauskas kitados buvo czionais bai slobnei eina dirba po viena
vargamistru. Prie tos progos diena ant nedėlios.
atlankė visus savo gerus pa— Oras sziltas.
žinstamus, kurie gailesi kad
— Lietuviu yra mažas bunegali turėti teip szviesaus
relis.
žmogaus terp savo būrelio.

■j- Martino Vilcziauckio 5
metu senumo dukrele Alena
mirė praeita Utarninko ryta
isz priežasties gerklines ligos.
Laidotuves kūnelio atsibuvo
Ketverge.

Instatimas
Reikalaujamas iszdeti su
plytomis dali Mahanoy nlii žios ii- dali Main ulyezios.
Tegul Inina parengta per Kon
sila ir Burgisa miesto Milmnoy City ir buvo paliepia
idant. Mahanoy ulyczia tarpe
B ir D ulycziu butu iszdeta su
plytomis, teipgi ta dali Main
ulyezios tarpe Center ir Rail
road ulycziu butu sudėtos nau
još plytos.

Didelis Piknykas!
Parengė dideli piknyka dr.
Szv. Kazimierio lietuves sunu
kareiviu gvardija, isz Cleve
land, Ohio, kuris atsibus 1 ma
d. Liepos (July) 1911 m. ant
Edgewaters, M. Schneider par
ke 1233 W. 76th gatves, pik
nykas prasidės 3 ežia vai. po
piet ir trauksis lig 12 tai vai.
nakeze. Muzikantai grajins
Jaunas lietuviszkas Benas isz
Cleveland, Ohio po vadovysta
p. Norovecz, todėl kviecziame
visus lietuvius ir lietuvaites,
vietinius ir isz aplinkiniu mies
teliu atsilankyt koskaitlingiause o praleisite linksmai lai
ka ant szviežio oro, sode rasis
visokiu gerymu užkandžiu ir
tt. ka bus parduodami tik už
tikietus katruos galesite nusi
pirkt nog Komiteto.
Inžanga 25 centai porai.
Komitetas.

ta d. Birželio (June) 1911 m.
Po sunkė ir ilga liga vežo atsiskyre su szuom svietu Au
gustas Kucziauckas, A. a. nabasznykas buvo 52 metu am
žiaus ir pergyveno 20 metu Reikalingas Kriauczius.
Amerike. Nabasznykas paliko
Arba pagelbiuiukas kriauNELAIMES
paczia, tris dukteris isz tu vie cziui.
Atsiszaukyte kagreiKASIKLOSIA. na ženota ir du sūnūs didele- cziausia ant adreso: (to 53)
me nuliudime A. a. Augustas
P. J. Cummings
— Juozas Selickis kuris ne
buvo
doras
žmogus
ir
milejo
Cor
Second & Water St.
senei likos pažeistas kasikloMahanoy City, Pa.
sia Shenandoah randasi blo visokes draugijos kūrės tik ga
lėjo prilaikyt, kada sveikas
gam padėjime ligonbuteje.
Ant pardavimo.
buvo a. a. nabasznykas likosi
Namas ant dvieju familiju
— Antanas Mitka inpuole
aprūpintas visom bažnytinėm
ant loto 25x105 pėdu didumo,
in “manve” aplaikydamas bai
apeigom ir likosi palaidotas
11 ruimu su sztoru tinkamas
su sužeidimą galvos. Gyvena
23 diena Birželio, ant airisziu
ant bile kokio biznio. Garine
Shenandoah.
kapiniu, kuriam tegul buna
sziluma, maudykle, karsztas
— Antanas Szukaitis dirb lengva szioi svetima žemele.
ir szaltas vanduo, elektrikinei
damas Boston Run ir Jonas
Mulkeviczius dirbdamas GilPort Washington, Wis- žiburei. Parsiduos nebrangiai
bertone likos pažeistais per — f Atsiskyrė su szuom isz priežasties ligos. Atsiszaupuolanczius anglis.
svietu Juozapas Trinka, 23 die kyte po No 81 S. Catawissa st.
— Kazis Jukenas isz She- na June per nuskendima upeje, arba in “Saules” ofisą, Maha(to 54).
nandorio kuriam sulaužė stre- brolis szoko gelbėt ir tam bu noy City, Pa.
— Reikalinga
vidutinio
na Ellengovan kasiklosia sze- tu teip buvę, bet draugai iszamžio motere arba mergina
szios nedelos adgalos vela su gelbejo.
grįžo in ligonbute gidytis to — Darbai povalei eina, prie namino darbo. Gera mo
linus.
krėslu fabrikas sustojo ant kestis del atsakanezios ypatos.
Atsiszaukyte po No. 36 E.
— Juozui Delvanskui ang kokiu 2 ar 8 nedeliu.
Spruce St.
(to 53)
lis suspaudė koja Maple Hill
— Parafijos reikalai gerai
kasiklosia jog turėjo keliaut stovi per vadovysta guod.kun.
P. J. CUMMINGS
KRIAUCZIUS
in ligonbute.
A. B. isz Sheboygan Wis. ku Sinva siutus pagal
naujausia mada isz visokiu
ceiku.
Darbas
gvarantytas, preke nebrangi.
— Ashlando ligonbutis yra ris mumis tankei aplanko.
Teipgi czistina, taiso ir prosija visokias
Atneszkyte darba pas mane o
teip prigrūsta ligoneis jog
— Lietuviu nedidelis būre drapanas.
busite visame užganedyti.
(j23)
daktarai nežino kur juos talpyt lis ir visi grąžei užsilaiko.
34 S. 2nd. St. (prie KrUeajMabanoy City.

ATIMA JUMIS VYRISZKUMA.

Bukia Iszmintingas
Likia Sveikas.

Yvaii'ius žmones.
Tūli žmones nepakelia maty
darni savo artymo varga, kiti
gi tuojau stengiasi tokiems
gelbėti. Jie visados supranta,
kas reikia nelaiminguose atsi
tikimuose daryti, todėl jie visu
ir mylimi. Tokiems žmonėms
mes patartum visuose umuose
susirgimuose, szirdies supyki“
muose, viduriu skaudėjimuose
paeinaneziuose nuo gazu gal
vos sukimuose ir alpavimuose
vartoti Trinerio American Eli
xir of Bitter Wine. Tasai vai
stas tuojau sustiprina. Jis suszildo kuna suskubina kraujo
vaikszcziojima, sumažina skau
dėjimus ir viduriu traukymus,
sudrutina pilvą ir praszalina
visus kitus blogumus, pagimdy
tus viduriu nemalimu. Jis rei
kia vartoti taipjau atsitiki
muose nerviszkumo, umiu
viduriu skaudėjimu, nusiszaldymo galvos ir nugaros skau
dėjimo viduriu užkietejim o
anemijos, ir tam panasziu su
sirgimu. Visose aptiekose. Jos.
Triner 1333—1339 So. Ash
land Ave. Chicago Ill.

Ant partliiviino.
Krutanti paveikslai (moving
picture) ant geriausios gatves
902 Bank st. ir tirsztai lietuveis apgyventa vieta. Lengvom
iszligom galima nupirkt. Arba
galima pusiniuku but pora
szimtu in mokejes. Katrie akvatysite pirkt arba prisidėt
prie puses atsiszaukite ant ad
(to 53).
reso
P. Bindokas
894 Bank et.
Waterbury, Conn

GRINA TEISYBE.

Mahanojaus gyventoje!
apie szita gerai žino.

1

MERCHANTS

RAGAŽINSKAS

BANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

Sziomis dienomis muso tautietis
visokiu
garimu, Amerikoniszku ir Importitu.
Galima gaut visokiu Arielka, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
pristatyta in namus.

Piningai mili dirbti,
Žmogus mili silsėtis.

B Ragažinskas pargabeno

Nusiuntimo kasztus
mes apmokame,

W. 1). Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Fa.

Piningas visados dirba, pereina per visas rankas
ir vėl grįžta iii muso liauka, kur buna
iszskoliutas ir vėl pradeda dirbti.

51-56 N. Main St.,
Mali a noy City.

Mes padarome kad piningas del jus dirbtu.

Naujas Iszrad imas.

Atneszkyte savo dykus piningus in muso
banka o uždirbs jumis dauginus.

Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta
laukams augti. Turime tukstancziu nadeavoniu. Iszsiuncziame dykai geras i n forma
cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir
kaip tame užbėgti, adresavokyte:

J.M.Brundza Co; New York & Brooklyn.

Introligatorne.—

D. M.GRAHAM, Prezidento,.
C.L.ADAMS, Vice-PrezidenUu.
D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

iriiiKirrrvE Kxviir.

... D1RDKT0RIAI...

A. DANISZEWICZ.
W RYNKIEWICZ
M. GAVULA.
C. F. KAIER.
.1. HORNSBY.
W. I. MILE8.
L. ECKERT.
T. F. FLANAGAN.

Vežimėliai Vaikams
Aysidirba senos maldaknyges, istorine*
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgele1,
Dagia,
Draugas,
Tėvynė ir Lt.
Prisiunsdarni knygas apmokekyte paczto ai
ekspreso kasztus.
Adresas:
Lithuanian Bindery,
Mahnnoy City.

Pi

Nusipirkite sau keleto
Buteliu

NORKEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyta

Didelis pardavimas
labai pigios prekes.

Visi musu Vežimėliai turi storus
gurnus aut ratuku.

Gražus sudedamas Vežimėlis su
vyrszum už S3.98.
fSsvTik už Piningus ne ant Bargo.^l
F City, Slienandoah
Mt. Carinei, Landsford.

Polithania ĮState Bank

S. Norkewicz

Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburg, Pa.

408 West Mahanoy Ave.

Vienintele lietuviszka Banks, uždėta pei
paežius lietuvius ir randasi po priežim*
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
pinigus mokam -1-ta procentą, priskaitaot
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visai
dalis svieto, greit ir pigei, parduod&m
laivakortes ant visu linyu ir geležkelio
bilietus Amerikoj ir Kansdoi. Iszdirbim
visokios ruszies Kejentalnus Dokumentus ir
vedam provas senam krajni. Rejenlelns
kancela rija yra rėdoma per valdiška noUni
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mum
justi bankinius reikalas o persitikrisit, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus užpildyta greit ir teisyogai. Pinigus
siunezant paczedmnui in Banta, arba siųst
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per
Expreso Money Orderi.

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St. Muilino)' City.

indeJa in Reiavis.
Lietuvei su virsz- ■
kitur eiti, kaip tik |

W.TRASKAUCKAS
Pirmutinis Lietuviszkas.

GRABORIUS
Laidoja Kimus Numirusiu
Pa*<am<l«
Ryginus ir Vežimus del Pamažinejim
Krausto Daigtus ir t. t.
Viską atlieka ka nogeriause ir puikinus?
Su virsz minėtais reikalais kreipkitės pa
jin o busite visame užganėdintais.

520 W. Centre St. Mahanoy City

ANT PARDAVIMO.
Namas ant dvieju gyveni
mu. Gera vieta del biznio, prie
trijų ulycziu. Namas medžeis
apsodytas, ant kiemo randasi
viszniu sedelis. Dasižinokyte
apie dauginus nnt adreso:
M. Matuleviczin,
Box 67
(gę 05)
New Philadelphia, Pa.

Ant pardavimo.

Senas llritvu pardavėjas
ir Agentas.
Jeigu tomistą reikalauji geros
britvos, tai pirk nog manes, o ne kur
kitur.

manes pirko nesigraudysi ne tu.
Torrey yra barberines britvos jeis
visur parduoda po 3 dol., nog manes
perki už 2 dol.
Paklausk savo sztore po kiek par
duoda “Torrey” britvas, o kada persitikrysi kad pas mane daug pigiau,
tada atsiusk Money order, arba re
gistrą votam laiszke 2 dol. o in pora
dienu per paczta apturėsi “Torrey”
britva. Szitos britvos yra padirbtos
isz puikiausio plieno, o barzda teip
lengvai skuta kad net darosi szilta
in smakru. Atmik tamista kad cze
neperki tavora 20 dol. vertes, o tik
tai perki tikra tavora biski pigiau
negu kitur. Jeigu tamistai nepatiktu
tai mainau ant kitos arba gražinu
tamistos pinigus pasilikdamas 20c.
už savo klapata:
(g į ‘I“S)
Fr. Uokas,
Box 86
Minden, W. Va.

Namai ant keturiu familiju
ant viso loto po no. 604—606
West Center ulyezios. Dasiži
nokyte ant adreso:
(;’ J')
Ant Snpcrvaizorians
Thomas Haughney
12 E. Mah. St.
SILAS DAVIS
Balsuokyte už ji.
Mahanoy City, Pf Republikonas.

Vežimėliu,

Rusiszkai Anierikoiiiszka Linija.
Vienatine be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
8 l, dienu in
*111 klasa
II
”
p
”

Rotenlaina
1U dienu in Liepoja
$29. rir i
n
..........
, IIIklasa>30.
$4"
e* smulkesniuziniukreipkitesm musui
,,
Is*’
L ^gentU8 >r centraliszka kontora.
J j „

A. E. Johnson & Co.,(General Paasenger Agt».) 27 Broadway, New York, N.Y.

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS^g
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Vasariai Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
ir pamatyti szita Nau ja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargai
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
.lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
apredimo Moterių, Mergintu, Vaiku ir Kūdikiu,
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur,
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti,

The Glebe {

t^Pas mus dirba Lietuvaites.

122 W. Center Str.
Mahanov Citv.

Isz Mahanoy City.

Ant Pardavimo pigiai.
Sztoras su namu Coaldale,
Schuylkill Paviete, Pa. žino
mas kaipo Charles Powell na
mas. Bus tusezias Id. July
1911. Apie daugiaus kreipki
tės pas,
Wm. G. Jones
Coal Dale Pa.
arba pas Ch. R. Powell
1109 Grandview Ave.
(•j ■;)
Scranton, Pa.

COR. ELM & MAIN STS.,

NAUDINGI PATARIMAI

Mrs. Julia Brennan nog 1027 E.
Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. Sa
Ant pardavimo.
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa
Geras mėsinis biznis. Senas
g; rima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka Ceikiu ir groser sztoras. Pui
da tik ateina proga vis rekamendavo kus popieru ir knygų sztoras.
ju szitas pigulkas asz pažinsta keletą Gerai užmokama duonkeptužmonių kurie likos iszgialbeti nog ve. Teip-gi daugybe namu ir
skausmo pecziuose ir inkstuose. Szi lotu ant pardavimo už neperta pati liga mane vargino per ilga .brangia preke.
(1 tuiq).
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai
Turit! ant pardavimo koteli
kino kad negalėjau atlikti namini su laisnais ant Main ulyezios
darba. Turėjau ženklus kad mano
Wm. Shugg.
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas 246 E. Broad st. Tamaqua, Pa
Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man
Ant Pardavimo.
pagialbejo ka kitos gyduoles nega
Tris lotai Minersville, Pa.
lėjo padaryti todėl veliju kitiems
20 pedu ploczio 120 ilgio.
naudoti taisės pigulkas.
Parsiduos nebrangiai. Atsi
Ant pardavimo visuose aptiekose
szaukyte ant adreso:
(gg 0))
po 50c. baksukas. Agentai amerike
Aud. Czepla.
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo,
137 E. Coal St.
N, Y. Neužmirszkite vardo ‘Doaus”
fihenandoalq Pa.
ir neimkyte kitokiu,

Roberinių iMirbinių, Painų, Štukų, Brukuojamų
MaSinūllų, Armonikų Koncertinų, Britvų. Pavlnčevonių ir Šimtai kitokių kožnam reikalingų da
lykų. Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra
vardę, adresų ir keletu markių apturės musų No. 3
kataliogų dykai. RaSyk Seudien, o už kelolos die
nų Bita naudinga knyga bus tavo namuose.

PLYMOUTH, PA.
FABRIKANTAS.......

Garsiu Lietuvišku—Lenkiszka Vaistu.

visai Šeimynai randasi musų No. 3 katalloge. '
Jame telpa upraSymai suvirS 200 ligų, vyrų, mote- Egiutero
rų ir vaikų, pašuko nuo ko jos prasideda, kaip Jas
pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduoles Zinijecznik 25c.
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mu Gumbo laižai.....
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki J 1.00. Telpa Meszkoa .Mostie.
paveikslai ir prekės yvairių kvepenčių ir gydan
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydančių aparatų,

Reikalingas Vargamistra.
Kuris moka gerai grajit ir
vesti chorą. Alga $50 su doko
tais. Atsiszaukyte tuojaus ant
adreso:
(gS o})
Rev. S Pautienius
Mahanoy City, Pa.

...... SAVININKAS IR

I Linimentae Vaikam?____
Į Gyduoles nuo koeulio...25c
( Liepiu Balnama“..........
Antylakson del vaiku...
i Milteliai vaikams nuo
Kirmėlių...
i Milteliai nuo Kirmėlių
del suaugusiu......
Vanduo nuo Akiu
skaudėjimo..........
I'gniatruukis................ .
Skilvio Lasz.ai...............
Gyduoles užlaikimui Vidu
riavinioirKruvinoslos75c
“l'fcnre” arba gydymas
del Rumatyzmo. $3.5’i.
1 Gyd del neinalimo
Pilvo.......... 5Uc.
Milteliai apstabdymui
Galvos skaudėjimo...... 10c.
' Lasz.ai nuo Dantų
skaudėjimo........... 10c.
Most i? nuo "ėdimo ir
prakaitavimo kojų....25c.
Geležinis sudrutintojue
sveikatos....50c.
Valetas nuo Papauto
(Corn Cure)......... 15c.

Gyd. nuo Grippo.....
Plauku apMugotojM
Muilai del Plauku.....«•
Milteliai nuo Kepeoi-*Valtvojaa Hemu
drabužiuose---- Br
Rnžee Baleamas.----- *

Sz veUntojas-------—•*’
Kraujo valytojM..... $ilWNervu Ramintojų-—I1®Egzema ai ba odoa
mae pas valkus.V-“’
Groblevsklo Pleleterta
(Kasztarolo)..... -Bc
Pamada Plaukams.... HcUchotvna nou skaudėjimo
A u else.................
Gyduole nou Kiemeua Wc.
Vengriezkas taisytoja
del l’eu....... -....... **■
Inkstu valstaslmažMM)

Del visu Kentėjimu Ir Skaudėjimo. Geriausu
gyduole del ekaudejimogaivo. kataro,peczlu inkatu vaistas (didesne)
krutinės, szonosle. runiatiznio,ezalczio, nuJ1.5U.
ralgija ir nukandima visokiu iabaluklu.
...
Kiekviena? lietuviszkas eztornlnkae teipgi Akines Dulkeles-.... —
privalo užlaikj ti visada musu puikius Lietu- Gydimas nuo uždegimo
viezkas Gyduoles savo sztoruose ant parda- dantų arba abelnalekauvtnio kad musu taucz.iai: reikalaudami galėtu emo ir skarbutia....|l &
pas savo sz.torniiika nusipirkti ir n. reikalau- (. d . ..
ŪU0
tu iszduoti piningus d< vanni kokiem? nors pnrkii ir Niotn 1*00.
apgavikams tos aplelink.se. Sztornlnkal, rarKU “A,ezu ’’
raižykite pareikalaudami mus gyduolių,nee Gyduoles ir moatisnuo
geras uždarbi? ir parduokite niueu tyra? Lie- dedervines............ F®
tu \ iszkas Gyduoles, kur mes g varant uojame. Gyduoles nnoPaslaptlsnot
Raezykite tuojaus!
Ligos...............

JOHN’S SUPPLY HOUSE >
2334-DJ8 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILL-

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

ŽODYNĖLIS
LIETUVISKAIANGLIŠKAS
ANGLIŠKAI-UETUVIŠKAS
■r
*

*
4-——J-—•
Chicago, III.

Talpios savyje tiek žodžių, klek ir didelis žo*
dynas. Žodynėlis sutaisytas teip praktiškai, kad aii- {
kiai parodoma kaip kiekvienas žodis rašoma, taria*
raa ir ką reiškia. Knygutė yra labai paranki, nes len
gvai galima nešioti mažam kišeniuj. Popiera knygu
tės plona ir drūta, spauda jos aiški. Abelnai Žody
nėlis sutaisytas su didele atyda, iš geriausių šaltinių
ir suteikia didtlj pąleugvinipią prasimokinimui An
gliškos kalbos. Jis yra labai reikalingas atlikimui ka
sdieninių reikalų, todėlei kiekvienas tegul jį nusipirk*
o nesigailės!
Prancūziškos skareles apdaruose
(1.00
Audekliniuose apdaruose____________ 750

MICHAEL J. TANANEVICZ
670 W. I8th Si.,
Chlcip, lllv

