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Metas XXIV

City, Pa. Petnyczia 14 Lfepos (July) 1911

Szv. P.
Anglijoi randasi gyventoju
Nedora motina.
Philadelphia, Pa,
Isz Rusijos, Lietuvos Pavogė paveiksią
Marijos.
sekanezei: Anglijoi 36,075,Niagra Falls, N. Y.— Lai
Varszava.— Stefania Zig- Žadintojas detektivo
ke koronerio slieetvos laikytos
Tulas advokatas isz Cliica- 269, Szkotijoi 4,759,521, Irir Lenkijos.
f Joniniu dienoje t. y. 24
niundiene, 29 metu senumo li
Kuiiygas-apgavikas.
veikale mirties Juzės Kravicz
Petrosinio kalėjime. Birželio tapo palaidotas ant S.
gos skundže savo paeziule ant landijoi 4,381,941.
kos nubausta ant 5 metu in
Reading, Pa.— Lenku ku- prieszais jiosios motina Juzeatsiskirimo ant tuju pamatu,
Neapolus, Italije.— Rosario kryžiaus kapiniu Jonas Idika
Patėvis suymtas už
kalėjimą, usz pavogimą pa Riola, garsingas sąnaris “juo žmogus apie 40 m. amžiaus.
Mus korespondentai “Vie nygas A. Maluseckis prabasz- fina už nedora apsiejima su
buk jiam buvo neteisinga. Pa
žudinsta.
duoda jisai pravardes septiniu nybe” 26 No. inžengtiniame ežius Szv. P. Marijos bažny- savo dukriuke kuri isz to mirė
Kijevas.— Priknedkis, pa veikslo Szv. P. Marijos Czens- dosios rankos” kuris nužudė Jonas buvo isz amato kriauvyru kurie buvo milemais jo straipsnij yra daug paaiszki- ezios danesza palicijei buk ko o nelaba motina likos paszauk- tėvis nužudinto vaika Jusz- takavos mete 1910 isz vieti- New Yorkini detektiva Rosa czius, paėjo isz Lietuvos kaujo paezios. Gal tai yra labai nimo ir pažadinimo link raszi- kis tai apgavikas Rev. Adal ta už tai ant iszsiteisinimo. Ro czins|cio, kruvina kuna rado nios bažnyczios.
rio Petrošiui ir prasiszalino in no gub.
milinti moterele.— Czrkage nejimo in laikraszczius kores bertas Abusko. prasimynias zalije Jakielakiene, Judintoja, urvoje užmiestije Vasario 28
Perstatys musztine po Italije, kur likos aresztavotu, Sirgo keletą metu džiova ir
kunygu, kuri laike pas save kuri gyveno tam paežiam na baisei supjaustyta, likos aresz
pondencijų.
daug tokiu randasi.
nes isz priežasties mažu dava- da vis eidavo dirbt, bet jau
Sebastopolui.
Viskas gerai, bet kad kores per kėlės dienas, apvogė jin ant me, pripažino buk karta turė tavotti už papildyta žudinsta.
Petersburg.— Laikrasztis du likos paleistas ant luosybes priesz mirti keletą menesiu sir
Sztai paduodame žemiau po pondentai tankei neapsilenkia 250 doleriu ir iszsineszdino in jo paszaukti kaimynus idant
Iszipi'adžiu mane, buk tai ži “Gazeta” raszo, buk neužilgio vela gavosi usz sztangu. Tuom go szpitolei kur ir mirė palik
litikiszka psalm a “23” in kuri su melagystėms, o po to pada kur kitur. Isz czionais Rev. užbėgti nedoram apsiejimui du darbas, kurie papjovė vaika bus czionais perstatimas gar kart priežaste jiojo suėmimo damas paezia su mergaitėms
daugelis Lietuviu tiki- “Poli ro žiniomis neteisingomis ir Abusko nukeliavo in Phila motinos su dukriuke o karta ant macu, nes vėliaus likos isz singos musztines po Sebastopo buvo motere— milema žudin- siratoms. A. a. Jonas prigulėjo
tikierius yra mano ganitojum; laikraszczius neteisingais, ge delphia kur panaszei padare net vyras jiaja baisei už tai tirinqfa buk tai buvo darbas liui, kuria payms kompanije tojaus, kuris jiaja privertė in dvi lietuviszkas draugystes
nieko man ne stekuos kada ji ma protestai priesz melus, o paymdamas tūlam kunygui sumusze. Paskutini karta ne “juoijo szimto” kurie su pa- krutaneziu paveikslu. Su pa- prie pametimo tėvus drauges kriaueziu, S. Antano, 10 kuop.
sai ‘ runije” aut urėdo. Jisai tas viskas melas ir protestai $50 o Trentone $10. Detekti- laba motina teip ilgai musze gialba patėvio, vaika nužudi- velinimu rando, toje musztine- ir pažinstamus o gyveno su Susivienyjimo L. A. ir muset
mane veda in karezema del rna skaitytojams neatnesza jokia vas Merkelis jin aresztavojo. mergaite pakol nenumirė. Isz no nepaleido paskala buk tai je yms dalibas visa divizije juom Turise.
m viena angliszka.
no balso. Jisai pripildys kisze- nauda.
Iszgydintii per usztariina viso perklause 17 ludintoju. židai i jin papjovė, idant pa peksztinyku ir artilerija. Ke Kada patogi Carmela Gua A. a. Jonas buvo laisvama
Motina randasi kalėjime.
Tai paežiai “Vienybei” isz
nius mano cigarais ir gerkles
kurstyt gyventojus prieszais lioleka tukstaneziu szuniu no ne sutiko ant jiojo noru ir nis bet palaidotas tapo su baž
Szv. Onos.
surannntoja. Jisai rūpinasi da- Philadelphijos koksai Marso
jau likos užkalbinta ant teip atsake apleisti Neapolu, Rio- nytinėms apeigoms.
Detroit, Mich.— Bažnyczio- Žudinstii laike kriksztinn. židus’ir padaryti skerdyne.
žinoti apie mano praėjusia szei musei vaikas No. 25 inelagys- je Szv. Onos, kur randasi re
Kuningas Kaulakis laidot
milžiniszko perstatinio. Vais- las kerszino jiaja nužudiniAdena, Ohio.— Tris ypatos
į Brol-žudinsta.
myna, mili mano vaikelus ir cziu priplempe nei sena boba- likvijos Szv. Onos de Detroit, likos nuszautos ant smert, ke
mu. Po tam ne sunku buvo da neapsiėmė nes sakes kad kada
kas
bus
parėdytas
in
RusiszKaime Szczivana, paviete
Jisai, tas korespondentas, pa ir kur atsiprovinejo novenos
apdovanoja paezia dovanom .
lios mirtinai pažeido o suvir- raczeiįĮskam, asztuoni metai ad kus, Angliszkus, Francuzisz- žinoti nog merginos, kuom bu kunygas szpitolej buvęs, tai
garbino
Keistuczio
Tragedijos
Isz tiesu sakau, noriuts ejnu
per kelioleka nedeliu, pagal szum tuzinas turi permusztus galio.) dingo staigai kaiinuotis kus ir Turkiszkus Žalnierius. vo josios milemas. Palicije Jonas jo ne prisiėmęs spaviedo
per pur.ina ir lietu idant už loszikus, apie kuriuos geriaus tvirtinimą prabaszcziaus tai pakauszus laike apvaikszczioji
Neužilgio taji perstatima ga insilauže in jiojo gyvenimą ir tis, motere Jono nuėjusi pas
Jonas: Saradzus. Norints gyjin balsuot ir rėkauju už jin buvo jau tylėt negu pagarbint, likos iszgidintais stebuklingai mo kriksztinn. Terp apsigyve
jin suėmė, o ir davadai geres airiszi kleboną prie Szv. Te
mines) jeszkojo ji o visur bet lime paregėti už penktuką
net gerkle iždžiusta o kada nes isz visu losziku vidutiniai penkios ypatos. Viena isz tu nusiu slavoku vieszpatauje ne
ni atsirado.
reses bažnyczios ten apsiėmė
krutaneziu
paveikslu
teatreniekur nesurado. In laika din
liekasi iszrinktu manės nepa- atrodė Keistutis, Jagelia ir yra Miss Lillian Francour gy rimastis. Ergelis prasidėjo ant
Detektivas Petrošiui buvo su bažnytiszka ceremonija lai
luosia.
gimas; Jono likos užmirsztas.
žinsta. Isztikruju, akis mano Mare, kiti visi ne tik ka neisz- venanti po No. 231 Dubois kriksztinn, kada kūmas nesze
garsingu italijoniszku detekti- dot puikei tiktai už 25 dol.
Gegužio inenesije pasklido po
rode
loszikais,
bet
visi
bebal

užtemo o per visa savo amžių
vu kuris iszsznipinejo lizdą
Draugyste ir teip žmones
uliezios, kuri sirgo per szeszis kudyki in bažnycze, piasidejo kaimaj paskalas, buk palicijos
gyvensiu name paikszu.”— siai, tai nors arti sėdinti žmo metus ant neiszgydomos ligos nesupratimas apie užvardini*
“juoda raukiu” New Yorke per keletą dienu vis kalbėjo
kamienus su pagialbininkais
Taji penima privalo kožnas nes girdėt nieko negalėjo.
už ka likos nužudintu.
apie gražias ceremonijas prie
viduriu. Daktarai patvirtino ma naujei užgimusio. Tėvas pradės atkasti kalneli kuris
Tolesniame apraszyme savo buk mergina niekados ne pas
ukeaas gerai perskaityt keliouž Joną Želamisziu atprovy
norėjo
saviszkai
užvardyt
o
radosi ant lauko Aslano Šara Kunygu permainos Vil
rado areziausei, kad 8 kliubai
15,000 anglekasiu sustojo tas nes miszios buvo su delmaleka kartu priesz rinkimus.
veiks,
nes
skausmas
jiaja
ap

kūmai
kitoki
varda
norėjo,
niaus
Vyskupijoje.
palaiko vien girtuokliaujendų brolo nužudinto Jono. Ži
dirbti.
tika ir vienas da klerikas be
czius o czion nesą ne knyginu leido po atkalbėjimui novenos duoti ir isz to prasidėjo musz;1 nomas, visas kaimas nusidavė
Kun. B. Težik perkeltas isz
Angliszki laikraszczei karsz ne laikraszcziu.
Kristiana, Norvegije.— Isz del matike.
in Szv. Ona de Detroit o szen tine, kuri pasibaigė žudinsta.jg ant tosios vietos ir isztikruju Niemirovo in Buividžius tkun.
tai kritikavoje virezininkus ir
priežasties nesutikimo darbda
Pasakoja kad kiek PhilaKliubuos lietuviszkuose jei dien suvis yra sveika. Dakta
'a po atlĮasimui rado kaulus ne Baneviczius isz Buividžiu in
pAlicije miestelio Gilberton, gu lietuviai nedeliomis po piet rai tvirtina buk tieje stebuklai
viu su anglekasiais apie užmo delphijoj mate laidotuvių tai
gyvėliu. Gyraines pažino ant Nietnirova kun. Al. Težik isz
Pa., kad už mažiausia daigteli iszsigert negautu, tuomet ju pervirszina jiuju mokslą ir isz- Gromata isz Lietuvos.
kesti ir kitokes iszligas, sus su tokioms iszkilmems nebuve
drapaiiu ir plauku kad tai nu- Nestaniszkiu in Glebokius,
baisei vai gina ir aresztavoje butu pilna spykizese, ir ten minti žmogaus.
tojo
dirbti visosia dalise Nor su kokioms Jonas tapo palai
.... O dabar guodotinai ta- žudinL-s Jonas. Tame atsibu kun. Sziinelinnas in Parieczius
“foreignerius” kurie turi už brangiaus atsieitu negu lietuvegijos 15 tukstaneziu angle- dotas.
mistai
turiu
daneszti,
kas
Lie

viszkuose Kliubuose,
vo tas, ko palicije nesitikėjo. kun. Szlamas isz Pariecziaus
Lenkas Ir murinaite.
mokėti bausmes ir doleri del
tuvei atsitiko, Kauno gub. Va Brolis mėtėsi ant keliu ir su in Nestaniszkius, kun. Kurpis, kasiu. Jago nesusitaikins in. — Diena 3,4,5,6, ir 7 buvo
Laisves Kliubas turi savo
Baltimore,
Md.
—
Stanislo

kousztabelio. Vienas isz laik knygyną isz kur kas nori kny
žiavo vienas žmogelis isz Ame verksmu prisipažino prie žu- Slonimo kam, in Szumska laika nedėlios tai sustos da tris czion baisus karszcziai kad
raszcziu raszo sziteip: “Gerai gas pasiskaityt, gauna ir na vas Grabauckas, kuris nog ko rikos ir turėjo gana laiminga
tukstanezei darbininku.
prie darbu darbininkai nedadinstos szaukdamas: “Asz jin laik. klebonu, kun. Sabaliaus
yra užlaikinet ir prižiūrėt kad mon parsineszt pelikdamas kio tai laiko buvo susineszias kelione visur bet kada perejo
laike,
darbus turėjo pamest.
užmusziau su matiku isz dy- kas palieka Usnarze, kun. Ma
300 pražuvo ugnese, 3
su murinaite Maggie Ander
miestiszkos tiesos butu iszpil- kaucija.
Matyt buvo kad saules spindu
rubežiu
(mat
jisai
važiavo
ant
liukeviezius,
Vilniaus
kate

miestai
iszdege.
delio
godumo.
Norėjau
apim

Kliubuose sako nėra laik son o ant galo pallrido jiam dviraezio) isz Telsziu in Sziau
domos ir kad palicmonai apie
liai nugriovė nuo vežimu važti po tėvui narna, nes mano dros kamendorius, paskirtas
Toronto, Kanada.— Tele
tai rūpintųsi nes nerandame raszcziu, o tuorai tarpu gerai juodas veidelis savo milemos, lūs ir sustojo nors truputi at- savžine nedave man atsilsio ir
Traku dekonu, kariuomenes gramai skelbe buk 300 ypatų nyczias kurie paduota szpitopriežasties idant vargingas ir žinom kad kiekviename laik pamėtė jia. Murinaite vienok silset tuom kart užpuolė ant ne galiu ilgiaus kentėti skaus
raszczius rasim, kibą tuomi
kapelionui, kun. Bužinskui, pražuvo ugnese kuri naikina lesna, arklei krito ant ulycziu
paikas (!!) atejvis butu gabe kaltinama, kad pavogti duot ant to nepaisė, nes su savo mei jio neprietelei, subadė szonus, mo, kuris mano szirdi griaužė
insakyta isz Rygos persikelti girres steite Ontario. South bevažiuojant.
namas pas skvajerius už ma kliubu laikraszczius užgina le visur Grabaucka persekio burna supjaustė o galva apde diena ir nakti.— Veskyte ma
Liepos 4 diena buvo Maple
gyventi
Vilniuje.
davo. Grabauckui teip insipyPorcupine, Pottsville ir Tis
ne in kalėjimą.”
žiausia prasikaltinima, nes tai ma.
Grove
parke 5 lietuviszku
ko Maggie, jog kada tas ėjo gino kad niekas jin ne pažin
dale iszdege.
Vilnius.
tik iszjuokimas teisdarystes ir
Laisves kliubas kas metai
draugyseziu Pikninkas, bovySuėstas
per
kiaules.
tu.
Niekas
ne
žino
isz
kur
ta

Biddleford, Me.— Ugnis
Vilniaus gubernatorius jau
paniekinimas patis save. Jau moka po 24 dol. vien tik už isz darbo, mergina isz dydeles sai žmogus pribuvo ne in kur
josi visi lietuviai grąžei tiktai
Kaimo Kropivne ant Podomeiles
norėjo
jiam
iszlupt
sunaikino
kaimeli South Walaikraszczius,
—
tai
kaip
czion
leido
kun.
Mironui
iszleidineti
dydelis laikas idant “doleri
vienai moteriai apsirgus, trupu
laus,
kada
visi
namiszkei
ra

važiavo.
Vilniuje laikraszti “Vilniaus terboro. 30 szeimynu pasiliks ti susiergelevo palicija su žmo
nes szarkos” butu apmalezy- laikraszcziu kliubuos nema- akis, nes jisai iszemes peili
dosi
ant
lauko,
pasilikias
na

—
Sziauliu
par.
Kauno
tyte.
dure mergina in krutinę. Mag
Spindulys”. Redaguos laikrasz be pastoges.
tos.”
nemis.
gub. iszaugo labai puikus mie 5 metu vaikas užmigo
Tokius melagius redakcijas
Detroit, Mich.— Tris ypa
O keno tame kalte? Ar-gi patyrė, geriaus kad neskaitytu gie likos nugabenta in ligon- obuolei an aržuolo medžio. Da priemenėje. Kada tėvai sugrį ti kun. Kraujalis.
— Szvento Jurgio parapi
ne paežiu atejviu (Lietuviu, savo korespondentais ir ju pra bute o Grabauckas randasi už žmonis ne buvo mate tokiu žo namon, persistatė jiems bai Nuo 1 liepos p. J. Strazdas tos sudege kaimelije Oscoda.“ joj prie klebono kun. Miluko
žada leisti nauja menesiui lai
Lianku ir Slavoku) kurie duo neszimams netikėtu nes melą groteliu.
parapijonai vis nenusiramina
dyvu. Obuolei yra gražus ir sus regėjimas: priemenėje ant
Sziupinis.
dasi už nosių vestis laike rin giai žemina ir laikraszczius.
187 adatos iszimtos isz skanus.
žemes baigė apgriaužinet gal kraszti “Teatras”, paszvesta
vyskupas sakaus kad kun. Mi
teatro reikalams.
Senas Kapsas.
merginos kūno.
kimu Lile pasmirdusiam ža* Irlandijoi randasi 24,000,- lukui nesurandans vietas jin
— Vilniaus gub. Traku va ir pirsztus vaiko. Buvo tai
leblekiui. Tada tai turi proga
Wilmington, Del.— Han pav. atsitiko ant geležinkelio vienatinis sūnelis, tėvas isz to
Vilkaviszkis,
000 visztu.
nieks nenori. Dar parapijonai
atsitikimo aplaike sumiszima
“Kovoje” socijalistu Sanjun nah Richarson, laike operaci
kožnas ukesas “foreigneris”
(Suv. gub.) Sziomis dieno
juokavoja
teip; Kad kunigą ta
nelaime.
Juozas
Pipas
buvo
*
Japonija
turi
879
elektriproto, begioje po kaima su
(kaip mus vadina) atsimoket gos organo spaustuvėje didės jos, kuria laike daktaras
mis Vilkaviszkio kalėjime nu kiniu dirbtuvių.
niekas
nenor
priimt, tegul ei
susipykias
su
sargu
geležkelio
peilu
rodos
geidže
ka
toki
užuž toki pasielgimą. Neužmirsz permainos.
Chandleris, likos iszimta isz ir ne karta trankėsi po sudus. muszti.
mirė 16 metu mergaite Vladis
na
pas
Abraomą,
tai mes duo
Brooklyne laikytame susi* Kongresas Suv. Steitu su
kiti
lovą Jankauskaite, isz Kauno
sim kad ir keletą penkinių ant
važevime kuopu atstovu nu josios kūno 187 adatos, kurias Pipas norėdamas jiam atsimo
Merga-bezdžionka.
sideda isz 300 advokatu.
gub., Reseiniu apskriezio Skau
kelio.
tarta praszalint isz darbo prie nog mažens mergina buvo nu
Kaime Ponaszczeve arti Len javinsko valscziaus, Paglepio
Grand Rapids, Mich, len- “Kovos” redaktori p. Smels- rijus. Kiek da jiosios kūne kėti paprasze savo pažinstama
* Standard Oil kompanije
Parapijom! daugybe visai
ir da paėmė savo tris dukters, czicos, randasi mergina suvis
kiszkoje parapijoi kurioje toriu ir tris zecerius.
like be velykines spaviednes
randasi adatų tai ne žine, bet nuėjo ant geležinkelio, prikro
sodžiaus. Vargsze, mat norėjo turi 700,000 darbininku.
yra prabaszczium kun. Pan
* Norvegijoi vienas obuolis pas kleboną aiptol nenori eit.
Praszalinimas invyko isz Hannah jauezesi, jog da dau vė akmenų o jauniause duktė panaszi in bezdžionka. Ran pasiekti Amerika, bet liko su
kos ir kojos iszsukintos ir ap
Mat isz nesutikimu kas iszeigonis isz kurio visi buvo už- priežasties, kad tie darbinin giau adatų randasi jiosios ku
gauta, ir atsigulė net kietuos- kasztuoje 11 centu.
sergėjo
idant
jiuju
niekas
nena.
žėlusios plaukais, suvis ne
ganadyti. pakurstė visus para- kai buvę sumanytojais kilusiu ne.
*
Suv.
Steituose
randasi
patemintu. Atėjus maszina isz- vaikszczioje tik szokineje o na kapuosna.
Parapijoje Szvento Kazi
pijonus prieszais jin naujei pernai “Kovos” darbininku
250,000 valgomu tavoru kro- miero prie klebono Kaulakio
siverte nog sztangu o daug
pribuvęs vikaras Krakauckas tarpe pesztyniu ir besiprovoji- Baisi nelaime ant
miega susirietus sėdint, suvi
ramu, jokiu ergeliu tarpe pageležinkelio. žmonių likos pažeistu. Norints sai nieko nekalba. Mergina Trumpi Telegramai. mu.
kuri prisiuntė biskupas. Szen- ino redaktoriaus Smelstoriaus
rapijonu ir klebono nesigirdi.
*
Tarnai
Kinuosia
aplaiko
paėmė
kaltininkus,
bet
kaltes
dien malszumas parapijoi din su darbininku Jurgiu Miszkitoke yra nog užgimimo ir su
Bridgeport, Conn.— “The
§
Shamokin,
Pa.
—
Czionais
Dabar visos draugystes vis
go o užžidejo neapikanta ir niu.
po
$4
ant
menesio.
F ederal Express” puikiauses negalėjo iszrasti, tada policije vis neprijaueze savo nelaimin
Pikninkus kelia ir daugiausei
nesupratimai.— Ir dvasiszkiebuvo 103 liepsnei karszczio
go
gyvenimo.
Randasi
pas
gas
'szsiunte
pas
merginas
agenta
*
Milwaukee,
Wis.
randasi
trūkis ant New York, New
parkuose linksmi
je panaszei elgesi szendien
ATSAKYMAI. Haven ant Hartford geležke- žida idant isz jin iszgautu tei padori Martina Ogrodovczika. nog kurio mirė Mare Sedauc- 2600 sziaucziu o tik 170 isz to Subatomis
nasi.
kaip ir svietiszki žmonis. Oj
Prie darbo suvis netinka, tik kiute o kelioleka ypat u apmi skaitlaus priguli in unije.
sybe.
Židas
pribuvęs
pas
mer

tas užvidejimas!
— Philadelphjoi Seredoje
S.K. McKeesport.— Kad ir lio nuszoko nog sztangu api
kaip bezdžionka pamegdžioje rė.
* Louisville, Ky. randasi mirė nog karszczio 23 ypatos.tainista iszymtum szimta prasz pusiau keturiu isz ryto utarny ginas kalbėjo buk jiuju tėvas kitus.
§
Nanticoke,
Pa.
—
Juozas
didžiauses fabrikas vargonų Isz viso 149.
Skrentu diecezijoi ketina partu tai nieko tau neprigial- ko ryta kuris ejo isz Washing- iszbego isz kalėjimo ir reikaNepaprastas atsitikimas. Szumas, 10 metu senumo sude ant svieto.
Senas Kapsas
trumpam laike uždėti moke- betu jago pabėgai nog vaisko. tono in Bostoną. Tame laike lauje nog jiu piningu ant ke
Isz Wielovses danesza, buk ge ant smert, laike kada dege
laine mierije mokinimo kuny- Jagu suymtu tai butum nu trūkis ejo greitumo 60 miliu liones in Amerika nes tik man
* Mete 1910 Suv. Steituosia
Ant parandavimo.
baustu.
ant valandos. Inžinierius su pasakykite ar tikrai dejote nakties laike apie 1 valanda popieros pecziuje.
gu ant misijonieriu. Tebiriani
buvo iždavineta 1200 laikrasz
Dvaras Zyplej Gr. Tamoeziu
isz
ryto
insigavo
įn
miegstube
§
Louisville,
Ky.
—
Perkū

Del
Mikuczio
Kle.
...
Gal
akmenis
ant
geležinkelio.
Vi

peczkuriu likos užmusztais, 10
laike randasi tik keturios to
cziu svetimtautiszkosia kalbo- Potockiu, Suvalkų gub. Nautamisteles protas susimaisze
Kaukusu du maskoliszki sar nas trenke in penkis namus,
miesezio pav. nog Nenumo 3
kios mokslaines: Francuzijoi, nog karszczio, geisdamas to pasažieriu ant kart užmusze, sos ir prisipažino židui prie
sia.
lyg 14 viorstu o nog geležin
Vokietijor, Italijoj ir Irlandi- kios informacijos nog mus, ku apie 14 mirtinai pažeido o in kaltes, nes tik jauniause nedė gai rubežiaus per atydarita perejdamas nog vieno lig kitui
*
Mete
1898
ant
geležinke

langa. Vienas isz jiu uždege pažeisdamas penkis gyvento
kelio Pilviszkiai 30 viorstu.
joi.
rios tau ne daktaras ne duotu 60 maž daugiau. Bledes milži- jo akmenų. Visas ir aresztavo
liu czionais, radosi 874,558
Szitas dvaras tur ant parandajo o jauniausia paleido ant žvake, antras su bagnietu at jus.
o tik iszmestu laukan spirda niszkos.
§ Malden, Mass.— Boston darbininku o 1910 mete rado vojimo ant 12 metu ir dau
luosybes. Dabar lauke proves sistojo prie lovos ir penkis kar
Paskutinioje valandoje da- mas in sedynia. Muso rodą
ginus, žemes arimuj, pievų ir
Visas miestelis iszdege- o kaip su visais bus tai nežine, tus dure in patalus. Pataikė Rubber Shoe Co. apgarsino si jiu 1,451,000.
ejua mums gandas buk kuny- yra toke: nusipirk už 5 centus
* Dienraszcziu iszejna kas po isz kierstos girrios, apie 3
szmoteli ledo, pririszk ant gal
Bay City, Mich.— Miestelis nes galima manit kad bus nu in ranka gulincziam Kauku- buk yra priverstu sustoti dar
gas Viktoras Paukszta, vati- vos ir sėdėki malszei per tris
tukstaneziu margu giaros že
Oscada, 67 miles nog czionais bausti už tai rusezei.—
sui. Vežimėli, kuriam gulėjo bą isz priežasties neturimo už diena 22,000.000 kopijų arba
kaniszkas monsignoris (?) pla- valandas tamsiam skiepe, pa
mes prie molu, randa nog mar
tiek,
kad
ant
kožnos
ypatos
kudykis,
teip-gi
perdure
su
visas iszdege isz priežasties dekalbinimu.
3000
darbinyku
ne
William Kielle.
go nemažiaus kaip 3 rub. ant
czei žinomas po visa Amerika, kol atvesi. Sziur!
bagnietu, nes kūdikio neda- turės darbu.
iszpuola po 4 kopijes.
ganeziu girriu o miestelis sker
meto, be budinku, dauginus
mire ligonbuteje New Yorke.
W. P. Pittston, Pa.— State
* Kas diena buna iszkasta mokeszcziu nesiranda. Reika
§ Scranton, Pa.— Dvieju
§ Lisbonas, Portugalije.— lipstejo.— Pati Kaukuso iszPaduodame taja žinia paskui the No. you have seen the in sai upes An Sable teip-gi de
bėgus laukan pradėjo szaukti
ga. Keturesdeszimts tavoriniu Partije monarkistu padare sumetu senumo Juozukas Ru- 1,600,000 tonu anglių, kurias lingiausi butu tik Lietuviai.
kitus laikraszczius nes teisin formation in it will facilitate
pagialbos, nes užpuolikai praK. Tymoszewski
du
tiltai
ant
Michigan
Central
rasza
ant
paėmimo
Szv.
Jurgio
siezalino, bet pažino juosius sinskas, apvertė bleszirie su iszkasa Floridoi, New Mexico,
gesniu žinių apie mirimą kun. us in looking over our files
413 Park avė,
geležkelio sudege arti Gray drutviete, nes suraszas ne pa motere ir apskundė pas pro verdaneziu krakmolu ant sa West Virginijo ir Pennsylvamuch
quicker.
Time
is
too
va

Paukszto stekas.
(9504)
Brooklyn, N. Y.
nijoi.
luable to waste.
ling.
kuratorių.
sisekė.
ves ir isz to mirs.
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pati, ues mes mateme kad ir tu
turi darža, kuriame auga arbū
zai.
— O Abu-Novas,— kreipė
Aaa meta Turku karaliaursi
jis
iu poetą. Skaityk mane
Harun-al-Raszidas — didis
savo skolininku: nes isztikru
poezijos mylėtojas— labai su
ju neapsiriko darbininkas sa
pyko ant poeto Abu-Navaso
kydamas jog Aliuliui viskas
už tai, kad dainius iszdrises
geriau žinoma, nes asz matau
perskaityti savo valdovui nie
j ig nėra j-r siž ngimo kuriame
kam vertas eiles.
Girtas iszsipagirios,
nebotu kalti visi Baclidado
O, niekszai, sūnūs tukstauKvailas niekados.
gyventojai,
nuo
mažo
vaiko
ties nedorųjų suszuko kalifas
Ir maskolius ta pati sako:
ligi
žilo
senelio.
O
Jjeigii
taip
— kuomi tu sumaniai mane
Pijau vispisia vsiegda,
yra. tai prisiekiu Koranu;
vaiszinti? Rasit manai, kad
Durak nikogda.
mes
neturime
tiesos
bausti
asz panaszus in turgaus bo
Tokiu priežodžiu turime vimirtimi
ne
vieno,
idant
paskui
ba, kurios ausis papratusios
nereikėtų i-zpiauti visa mies suosia liežuviuosia ir tautosia.
yra prie asilu baubimo? Pri
tą. ... O kraujas visu nužudy Duraku niekur ne stokuoje,—
siekiu Allahu, tu mane taip
tu krinta ant musu, nes atkir visur gali juos užtikti.
Užrūstinai tomis dienomis, jog
Ir Francuzijo,
tus galva nekaltam sunku jau
asz pats nebežinau ka tau pa
Ir Vokietijo,
beatitaisyti
padaryta
apsiriki
daryti—ar inkirsti 4 szimtus
O daugiause Rosijo,
ma.
...
Ne,
Abu
Novase,
ma

lazdų arba galva nukiisti!
tyti kvailiszkai surėdytas mu Tikai Amerike visi apszviesJonukas Džulaju puikei apvaiksztinejo,
Abu-Navas, kursai gerai
tunai,
su instatimas ir Allahui negali
Kas
su
juom
atsitiks
ant
rytojaus
nesitikėjo.
pažinojo savo valdytojo būda,
Norint
griui
kaip
bizūnai.
būti patinkamas! Melsk da
Bet daktaras turėjo darbo invales,
tarė:
Apszviestunui
ne
gražu
dirbti,
bar
isz
manes
ka
tik
nori,
nes
Apriszti žaidulus nog fajerkrekes.
— Vercziau lazdomis! Nes
Turi už kokio bizkiako griebti
sulyg
duotos
prieiegos,
mes
—
Kur
daktaras?
paliepęs iszperti mane, tu paO jagu biznis pasiseka.
Atejnancziam nutnari parodysim kokia linksmybe Jonu iszpildysime visa, ka tik tu
pasiliksi mano galva kitam
Piningeliu susirenka,
musu
praszysi!
, kartui, o nukirtęs ja gali dar kas turėjo kada “krekes” truko.
Tada pagal savo apszvieta,
Nuleidęs
akis
žemyn
Abugailėtis, ir manyti jeg butu
il Gauna atsakante vieta:
Teisėjas užpykęs net isz vie šakojo, jog tai jos kaltybe, nes Novas tarė:
užteke vienu lazdų.
Usz perloriu,
—
Buk
iszgelbetas
nuo
viso
— Ak tu, niekszu-niekszas, tos paszoko szaukdamas:
ji kaip-tik ta diena pirm lai
Ar bakaloriu,
pikto
ir
skriaudų
—
bet
valdo

O, pasileidėli, jeigu viskas ko gimdžiusiu ir delei to tėvas
— gal tu manai kartais jog asz
Usz dreiveri,
neteisingas, jog ne pagal savo taip buvo ir tu pats prisipažis skubėdamas namon negalejes ve butu labai gerai jeigu savo
Ar bartended,
norą
palieptume!
inraszyti
darbu gauna užmokesni visi ti kaltu, tai kam tu dar mini sumalti visu miltu ir pristatyti
Viską mat mokslas daro,
instatimu knygoje nes| teisin
Bachdabo prasikaltėliai?
Allaho varda,— tegul bus pa duonkepiu.
Ir tik mokinti bizni varo,
gumas
—
dorybe
galingumu.
—
Visi net [apmirė isz baimes laimintas vardas jo! Tu esi
Ir tik-ka buvo nutilusi ma
O velei, jagu ne suksi,
laukdami ka atsakys dainius kaltas netik vagisteje, bet dar lūnininko duktė, kaip stovinti Tegu buna taip!.... tar^ ka
Tai neiszmaneliu liksi.
lifas
ir
jo
žodžius
su
džraugsisz Mosulos, nes visi žinojo gi ir Dievo vardo nužemini minioje asilu varytojas sudavė
Apipleszk tikra broli,
drasuji poetą kuris staeziai ka me! Tai-gi busi tu nubaustas sau per kakta ir lig ka tai ne mu atkartojo žmones ir iszneO busi “best” ir buli!
sziojo
po
visa
Bacbdado.
lifui in akis visa teisybe saky sulyg musu szalies instatimu tikėtai atminės balsiai suszu
Tada busi apszviestu,
Ir ta diena buvo didele
teisingumu. Ir sulig instatimu ko:
davo.
Ir paguodotu.
i Taip atsitiko ir sziuo žygiu. darbininkui nukirto galva.
— Vardan Allaho, sustoki linksmybe, ir per isztisa nakti
Tiktai pats apsisukti nesiduok,
dege
mieste
ugnis
o
gyvento
— Prisiekiu [Koranu, tyliai te!.. Dabar asz aiszkiai matau,
Nuleidęs akis Abu-Navas ty
Save ir savo būda apsaugok;
tarė Ilarun-al-Raszidas Džia- jei reikalinga yra kas nors nu jai valgė, gere ir puotavo lig
liai tarė:
Tada busi sztant vyras,
kad
po
Ramazano
szveneziu
ir
— Tu inspejai, palaiminta- forui,— teisėjas teisingai nu žudyti, tai žudykite tik mane
Ir del visu geras.
garbino
iszmintingaji
Kalifa
sai valdove, nes isztikruju ma teisė. Nes tas žmogus gavo to viena. Nes netycziomis perstuTegul
kožnas reikalauja tavo
nau, jog Aachdade visai ne ki užmokesti, koki pats užpel miau szita moteriszke kuomet ir garsingoji poetą isz Mosugera,
los.
brangina žmogaus gyvasties! nė.
ji seredos ryta ėjo per turgu
O už gera tavora, tegul niekas
Sztai
kodėl
Bachdade
nie

Tuotarpu lauke pasigirdo ir delei to turbūt kūdikis gimė
Iszgirde tuos žodžius visi
nesidera,
kados nebaudžia mirtimi o
neiszpasakytai persigando, o szuksmai ir isz žmonių būrio ankseziau negu reikėjo.
Ba geras tavoras kasztuoja
auk^zeziausioji
bausme
—
pūkš

Iszgirdes tuos savo szeimiveidas Harun-al-Raszido ap iszbego žmogus, nuo kurio vei
brangiau,
tantis lazdų. Bet ir lazdų te
siniaukė kaip tamsiausioji nak do varvėjo dideliais laszais pra ninko žodžius, asilas eme bal
Nesigailėsi
užmokėjas
dau
siai juoktis, taip, kad net visi duoda tik szimta, manydami,
tis.— Prisiekiu Allabu,— su kaitas.
giau.
jog
likusieji
devyni
szimtai
Garbe Allahui, jei asz ne atkreipė in ji atyda.
szuko jis dar labiau surauKdaJuk žinai, pigia mesa szunes
— Ho, ho, ho,— susiriesda atsieina kitiems,^nepanorėjusiu
mas kakta—tavo žodžiai ne pavėlavau—szauke jis dar isz
ėda,
geruoju ateiti ir pasiimti savo
ant vėjo paleisti, ir asz [reika tolo, bet prasimuszes priesza- mas juokėsi asilas,— sudrasky
Isz pigios mėsos uei buna nau
dali,
kaip
tai
buvo
su
nubaus

kiu ir iszvydes atkirsta žmo kite mane in szmotelius, jei ne
lauju prirodimu:
da.
gaus galva, eme verkti, pleszy asz vienas tik žinau kas ežia tu darbininku.
Be ko gali apsiejt, to ne pirk,
Ir kreipdamas in didiji vi
ti savo rubus, ir muszties in isztikruju kaltas. O tai juokai!
Pinyga padėta laikyk,
ziriu Dziafara ir Masroro, ku
krutinę.
Juk mano ponas perstume szi
O del giaro valgio ne skupek,
rie lig negyvi stovėjo netoli jo,
— O, teisėjau, žinok, jog tu ta neszczia moteriszke tik dėl
Valgis priduoda sveikata,
tarė:
nužudei nekalta žmogų nes ti to kad asz tuo laiku staiga
Priduoda
prie darbo ukvata,
— Bukite jus abu liudito- krasis prasikaltelis-asz! Juk truktelėjau isz skausmo pilve,
Ba
sveikam
kunia, sveika dujais! Jeigu nors viena szendien tai asz pardaviau tam nelai o taji skausmą gavau suedes
szia gyvena,
Bachdade nužudytuju pasiro mingajam raktus ir geležis, supuvusiarbuza... Ho-ho-ho...
O jagu turi ta, žmogui buna
dytu nekaltu buvęs—asz viską kuriais iszlauže jis kieti, nors Tuomet Harun-al-Raszidas, Introligatorne.—
gana.
APD1RBTCVE KNYGŲ.
iszpildysiu ka tik tas žmogus ir maeziau kad tas žmogus bu matydamas, kad isz žmonių bu
Tiktai tas linksmai procevoje,
manes praszys. [Bet jeigu jo vo girtas... Asz neprivaliau tai rio iszeina daržininkas kurio
Katras savo duszei ne szkažodžiai melagingi, bus [tuomet daryti!..
darže augo arbūzai, staiga at
davoje.
jis turės paguldyti po kirviu
— Isztiesu, tas žmogus sako segė savo rubus ir piktu balsu
Asz vyruežei, ka uždirbu,
savo galva.
teisybe prasznabždejo Ilaru- suszuko ant teisdario:
4 Tai ir viską pradirbu,
— Sulaikyk-gi karda suIr kalifas, patvirtindamas al-Raszidas-nes, jeigu nebutu
Po teisybei, menkas mano už
priesaikos žodžius balsu 'pers jis pardavės girtam inrankiu puveliau! Asz visai nenoriu
darbis,
kaitė pirmaji perskirima Ko. tai nebutu buvę vagystes. Ir kad pražūtu visas Bachdadas Aysidirba senos maldaknyges, istorines
Bet ne alkstu kaip alksta
rano.
jis dvigubai prasikalto... Jis delei vieno miltu maiszelio ir natos ir laikraszczei, kaipo tai:
kvailis;
Linksma Valanda, Dilgeles,
supuvusio arbūzo, kuri suede Dagia,
Po tuo visi keturi, persivilke užsipelne mirti.
Draugas,
Tėvynė
it L L
Ne atstumiu aluti ir porteTeisdarys nuteisė jin nužu asilas! Ar-gi tu nematai pra Prisiunsdami knygas apmokekyte paežio ai
kad niekus ju nepažintu iszejo
riuka
ekspreso kasztus.
Adresas;
dyti.
Bet nespėjo nukirsti an keikta avino galva, jog neužil
isz pilies miestan.
Lithuanian Bindery.
O ir geros guzutes stikluka,
Reike kuna maityti,
Buvo pietų laikas, kuomet trojo kaltininko galva kaip go prisieitu nužudyti ir tave 514 W. Spruce. Mahanoy City. Pa
Kad reikalingas pajėgas tu
Bachdade sumažėjo judėjimas atbėgo tretysis, visu geras parėti,
ir gyventojai slėpėsi nuo saules žinstamas smuklininkas.
— Nelaimingas asz! suszu
Karsztije tokiam po svietą
namuose. Labai nustebo visi
runiti,
keturi vyrai, iszvyde, tuo lai ko jis, pamatęs nukirstas dvi
Naujenas isz visu pakampiu
ku netoli turgaus didele minia galvas ir apsipylė aszaromis.
Sztai du nekaltai nužudyti
rinkti.
žmonių. Stumdydamies ir mo
Juk ir židas, ka su kromu
juodami rankomis, žmones, szu žmones, o teeziaus prasikaltėlis
vaikszezioje,
kaudami bego in viena puse. tik asz vienas! Nes asz nugir
Tas sau ant szabo geresni val
Haruna-al-Raszidas apsis džiau jin tuo laiku, kuomet
jis skundėsi alkanas esąs. Ir
gi pastel uoje,
tojo.
jei nebueziau alkanam davės
Ir
szabasines
laszeli turi,
— Tegu laimina tave dan
asz degtines, kuri apsvaigino
Maža stikluka vos inžiuri.
gus,— kreipėsi jis in viena bė
jam galva, rasit ne galvon ne
Ir kriauezius teip kerpa,
ganti,— kas tokio atsitiko
butu atėjusi jam mintis iszlauž
Kiek ceikio iszteuka,
Bachdade ir kur jus visi sku
ti svetima kieti... ir neko pik
Skupet ne reike,
bate ?
to nebutu buvę. Isztikruju vi
Kožnas skupuoli peike,
— Matyti, tai tu—svetimos sa kalte puola ant manes!
Jagu kožnas tai užlaikis,
szalies žmogus jei nežinai
Hm... prasznabždejo HaNiekas tamsunu ne vadys.
jog tuojaus bus teisiamas vie rum-al-Raszidas,— sulig teisy
Bet jagu visa uždarbi tik pranas darbininkas?
bes, tai ir tas žmogus užsitar
gersime,
— Ka-gi tokio padare tas navo mirti, nes kaip pasirodo,
lai nog kožno “apszviestuno
darbininkas ?
tai jis trigubai kaltesni už
ižgirsime,
— Teisznyksta vardas jo,— juos!....
Lietuvei tamsunai,
jis nakezia iszlauže vieno žmo
Ir jo galva kaip kopūstas
Irgrini kaip bizūnai!
gaus kieti ir pavogė miltu mai nuriedėjo žemen.— Netrukus
Asz sakiau ir sakysiu,
sza... o dabar mes einame prie po tuo atbėgo miesto duonke
Usz Lietuvius galva guldysiu,
teisdario.
pis ir eme aiszkinti jog visame
Lietuvei daugiausia piningu
turi,
Norėdamas iszgirsti teisda kame tik jis vienas kaltas, nes
Ir gražiausia usz kitus iszrio nutarimą Ilarun-al-Raszi- darbininkas praszes jo duonos,
žiuri.
das seke paskui minios, o drau o jis pritrukęs ir negalejes par
ge su juo ir jo sankeleivei.
duoti. Ir darbininkas nuėjės
Ateje teisman, rado teisdari in smukle.Ir isz tos priežastes
Nusipirkite sau keletą
jau besedenti _ savo vietoje, o visa tai atsitiko. Kiek vėliau
Buteliu
prieszais jo stovėjo prasikaltė po duonkepio atėjo maluninVisokios tautos pribuvo ant
NORKEVICZIAUS NO. 6.
lis sargybos apsuptas.
kas ir pleszydamas savo rubus
Geriausia Arielka Visam
karūnacijos
in
Angliję.
Mieste. Tik $1 už Buteli.
— Ar tai teisybe kuomi darodinejo, kad tik jis vienas
Teipgi ežia gausite ir visokiu
Karatus Jurgis yra valdytojum daugeli sztamu žmonių
žmones tave kaltina?—užklau kaltas esąs, nes ta nelaimingą
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
priesz laika, duokite savo
se teisėjas.
ja diena jis negalejes pristaty kurie prisiuntė savo reprezentantus dalybauti karunacijoi nes
orderi o bus jums pristatyt?
Viskas taip buvo,— tyliai ti visu miltu ir delei to duon buvo ir tokiu ba pribuvo be užpraszimo. Buvo tai kupezei isz
atsake darbininkas. Teeziaus kepiui pritruko duonos. Pas visu krasztu sklypo su savo navatnu tavoru. Augszcziau pa
Allahui dar geriau viskas žino kui atbėgo maluninko duktė veikslas perstato kuopa Somaliecziu isz Afriko pasiredia pagal
408 West Mahaooy Are.
ir graudžiai verkdama iszpa- mada savo sklypo.
Ina.

Desziints artikulu del
moterių.

MeuzrpuszK!

S. Norkewicz

— Pasakik man, del ko ap
leidai paskutine savo vieta?
— Tai, kas ežia per klausy
mas? Ar asz klausiu jusu, delko paskutine tarnaite negalėjo
ilgiaus pas jus būti?

Laike egzamin :— Kuom
dar skiriasi galvijas nuo žmo
gaus?
— Tuom, jog galvijas tiktai
vandeni geria.
Mikas su Jonu valgė degtitine su szauksztu, prisimerkė
duonos. Pamatęs tai Baltrus
suszuko:
— O Dieve! kaip jus galite
valgyti degtine?
— Valgome dėlto, kad ku
nigas užgynė gerti,— atsake.

1. Neturėkite jokiu kitokiu
prieteliu—apart loeno viro.
2. Ne minekie del įbereika
lo varda tavo viro, o ne daril ie skolų ant jo rokundos.
3. Ne pakelinekie namieje
vai.'u už bile mažmože.
4. Traukis virui isz kelio,
kada piktas: o jagu jojo ne
bijei tai nuduok baimia priesz
jo piktumo.
5. Ne daužikie [ torielku ir
puodu—norint ant jiojo gal
vos.
6. Ne k’rimsk galvos tavo
viro ir ne užvertinėk kitiems
galvos.
7. Ne vogk no viro piningus
ant puikiu paredu ir szilkiniu
szlebiu.

8. Ne kalbikie piktai apie
tavo vira, kad ir kame jin su.
sektum.
9. Ne geisk brangiu daigiu
ir nuolatos nauju, jagu ne no
ri sulaukti ubagistes.
10. Nesivalkiok nuolatos po
miestą, ne atsilankinekie pas
kūmutes ir in bankietus.

— Delko tamista muszi ma
no szuni? jis tamista tiktai pa
uostė.
— Ar-gi asz turėjau laukti,
pakol jis mano mėsos paragaus,
— atsake užklaustas.

— Pas daktarai— Gelbek
mane, daktare, prarijau centą.
— Na, tai niekas, szitai in
jo vieta priimk nuo manes ki
ta centą.

P. V. 0B1ECUNAS & COMPANY
,įrį(ALL NATIONS DEPOSIT BANK)
, <7

Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg,Pa.

-^3. Musu Vienatine I.ietnviszka Banka su kapitalu S75000.00
' rai da?' po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrobežina
s
kapitolaa $40,000.00.
Locnas Namas vertas $150,000.00.
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po 4-Il
procentą D°? szimto. Sziuficziame piningos in visu dalis
a|’l
svieto ir parduodame Laiva-Kortias ant visokio Linija
iNi Musu Rankoje randasi tam tikra Ręientalna teipgi irUžrube|įj]
žinių Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats P. V.
jj75 Obiecunas organizatorius tos Banko*. KreipKitestu visokn
”||j reikalais prie Musu Banko? pel gioįrafas ar asabiszkaiotLa
U|š iwpildisime visokius jutu įeikalus greitai, teisingai ir geni.

“LIETUVISZKAS
PASAKORIS”
Surinkimas visokiu Pasakų isz
visokiu Liežuvio.

v’Pz- Piningu ant [aezedimo nil a kitokiu reikalu galite pruiiai
W _. per Express arb Pacztini Money-Order.

414Puslapiu; 5įx7į Coliu Djdumo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

Jonas karalaitis, pauksztis ir
vilkas.
Paikazas Jonukas, arkliukas
antuite ka auksinius kiauszinius
dėjo ir kiaulaite žemeziugpile.
Karalaite paversta in varle.
Karalaite stebukl-merge*.
Jonukas karalaitis ir nematomai
muszanti lazda.
Netikėtas karalaitis.
Remuneles vainikėlis.
Velnes ir mužikas.
Melagis.
Giliukningas zbrajus.
Zerkolas.
Gudras Žalnierius.
Melage pati.
Paikas Jonas.
Milžinai, maži žmones ir
niksztukai.
Du brolei.
Karalaitis vargutis, szunitis
lojutis, katinėlis niauklelis ir
raganiszkas žiedas.
Petras Bude.
Tris brolei karalaiczei
sergantis ju tėvas.
Szleivis (tikras melas).
Mužikas karaium.
Mikutis kupriukas ir niksztukas.
Raganiszka pleczkute.
Jonukas pauksztukas.
Karalius vargutis.
Žuvininkas, geniuszas ir juodu 1
salų karalius. Į
Akmedas ir raganaite Paribana. |
PREK£

TIK

UNION RATIONAL gANK.
MAIIAN.OY CITY, PA.
CAPITOL STO K $125 000.

SURPLUS IR PROFITS $300,000.

Suv.Valst. Randas tari matu Banke sudėta pininga.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu
Procentą pridedarn prie tavo piningu pirma
diena Sausio ir Liepos menkuose, nepaisant
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydclis.
9 ryte lyg 3 popiet.
... Subatomii...
9 ryte lyg 12 ii

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

I) V k<11 — ®**’’*< ,e l’as ,uus už vertes Tabako
*
ir iszsirinkit sau dovana isz sekau
i-ziu daiktu: Naujausias importuotas Fonografas
su didelia nikeliuota dūda ir rekordu, kuris grajina gir.-ei ir aiszkei. Kievieuas gali turėt savof*

$1.00.

IjKįt' Nusiuntimo kasztus mes apmokame.

I

=: Adresavokite :=

W. 1). Boczkowski-Co. I

*) name koncertą. 2.
Geriausia Armonika
vokiško iszdirbimo
su notom ir t. L
3- Gražus, nikelinis
Laikrodis su mužike
kiekviena karta mu
žike grajina 10 minu.
4.- Vyriški arbamoteriszki laikrodėliai
5 Stalavi tarankiai
gražioje dežuteje: 6
peiliai, 6 szauksztes.6
dideli szauksztai, 6
6 maži, 1 peilis sveistui, 1 szauksztukas čakrai.
Apart tu duodame iszsiskiiti:
albumą fotografijoms su moti
ke, lOįcol. gražu užbonaalni,
su muzike, 8įcol., sugražionu
figūroms,
kada užbona

n
paimi muzike grajina,okada pastatai vėl perstoją. Už
musu dovanas vien norime, kad pagarsintume! muus firma.
Atsiuskit mus ant
rankos 50c. pacztiniais ženkleliais, o mes, jums prisiusime 40 pakeliu tabako už $6,
dovana per expresa. Kam pr ekes nepatiks, gali ji sugražinti.

English-Asiatic Tobacco Co., Dept.S. 115 E. 7th. St., New York, N.Y.

Mahanoy City, Pa.

Severos Gyduoles iszsiplatino, nes jos vertos užsitikejiino.

Mirszta Isz Bado

Vasarine Liga

turėdami viso ko iki valiai.
Tekis yra žmonių likimas, ku
rie turi sugadinta virszkinima.
J iems yra stoka apetito, o ka
suvalgo, tai visados kenczia
skilvio skausmus, kuris negali
gerai virszkiuti. Praszahnk
toki padėjimą, vartodamas.

cholerina, viduriu liuosumas,
greitoji, traukliai ir slėgimas
skilvio-kauki navaikus irsuaugnsius dabartinėj metu dalyj.
Tokios ligos tankiai turi blogas
pasekmes, jaigu ju tuojaus uepraszalinus vartojant

Severos Gyduoles

Severos

pries Cholera ir Greitąją

Skilvini Kartumą

Didesne Bonkute 50c.
Mažesne Bonkute 25c.

Bonkute Vienas Doleris.

Severos Gyduoles pardavinėja aptiekorei ir gyduolių
pirkliai beveik visur. Niekados neimk jokiu kilu gyduolių
jaigu jas tau siutintu, vieton tikru Severos gyduolių.

Negali Iszlaikyti

Ranku Drebėjimas

Tavo inkstai negali iszlaikyti
nuolatoinio kuriame randasi,
ir dėlto silpsta. Privalai juos
sustiprinti, nes nuo stiprumo
inkstu priklauso viso kūno
sveikata.
Pasieksi viena ir
kita vartodamas

neramumas, susierzinimas, ne
miga, baime ir rūpestis—tai
yra nekurie apsireiszkimai
silpnumo ir suirimo nervu.
Vienok yra gyduoles,
kuriu kiekvienas pavartojimas
suteikia ramuma, suirusiems
nervams ir priduoda jiems
Vartok
sveikata.

Severos Gyduoles

Inkstams ir Plaucziams

Severos
Nervotona

Didele Bonkute §1.00*
Maszeane Bonkute 50c.

Bonkute Vienas Doleris.

...Del isztikimu gydymo patarimu raszyk in musu Gydymo Skyrių...
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14 METU!!!

Jeigu kiti daktarai taip pasekmin
gai išgydytu sergančius kaip kad

1l-f
ZL IVI
F TIJ
IVIC.
I v

ka
‘PėjDr
c> Collins
Užd
0 * E>Medicališka
Instytuta, po vardu “The Collins
New York Medical Institute*’.

PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOJE,

tai ir jie būty taip mylimi žmoniy,
taip populariški, jiem dėkavoty taip
kaip iš daugybės išgydytu, nors ke
lios padėkavonės žmonių žodžiais
kalba, neminint tokiy padėkavoniŲ
už išgydytus nesveikumus, apie ku
riuos paejentai nenori kad kas bent
būty žinoma.

Nuo 14
METU
DaktaraiMo<u
I'WUW
IT IVI
L- i
kališko
Insty-tuto “The Collins N.Y. Medical Insti
tute” gydo Lietuvius Amerikos. Jaigu
gydymas ne butų pasiek mingas ir vai
stai ne užganadintu paciento tei Medikališkas Institutas ‘The Collins New
Dr. E. C. COLLINS
York Medicai Institute” ne butiĮ di
džiausiu Institutu tokio budu Amerikoj.
Uždetojas.
Nim 14. IVIFTIJ mn8U Daktarai gydė tianai, kur kiti
U
IV t I v daktarai gialbėt no galėjo. Tukstančiej
dėkingu laišku darodija apie tei.
Nuo 14 METU užpirkdavom tiktais geriausius ir griniausius chemikališkas vaistas, ka patvirtit gali didžiausios Sankrovos Apteku Amerikei.
Nuo 14 METU vaistai piarašiti pier musu Daktarus,
yra suteisieti pier gerai uzmokietus Aptekorius ir Chemikus Institute, o pier tei prašalintas kokis pri
malsimas ne cistų preparatu.
Nun 1ZL IVIFTIJ ^edikališkas Institutas “The Collins
nuu
IVI C. I
n. Y. Medical Institute” buvo viastas
sumlaniškai. Musu Daktarai neduoda pagialbos nelegališkuosė
acitikimusė, mias nekados negvarentinam už išgydymą, musu
prekės pigiausios ir vaistai musu gieriausi, kadangi žinome
kaip jas sugamitė.

Antanukui ėjo vos septinti
metai. Gyveno jis pas virszaiti. Kokiuo bu.lu ir kada An
Aš St. Suska turėjau didelius skaudėji
mus ausyje, kilo skauduliai arti metą lai
tanukas ežia atsirado— neži
ko, gydžiausi pas daugelĮ daktarų bet be
nia.
pasekmes. Kuomet atsilankiau gi prieg
PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKOS
DYDYS GYDYTOJAS
Virszaitis žmogus rustus,
daktarų, tai į trumpą laiką man ara^į ir
galvos skaudėjimą visiškai išgydė. Dabar
rimtas, su vaikais retai kalbė
esu visiškai sveika ir labai dekavoju PIIILA. M. KLINIKAI. Su guodone —
davo, o jo žmona visados už
Pabaigęs medikaliszka mokslą Universitete
St. Suska 2335 Calowhill St. Phila. Pa.
Indianos valstijos, teipgi buvo miestavu'dakimta buvo ūkio reikalais, to
GUODOT. M. PHILA. KLINIKA.
laiu Indianapolis, Ind. katram turėjo did
Ilgai sirgau sunkumu krutinėję ir a bei žiausia praktika gydyti visokias ligas.
del ir jai nebuvo laiko jais runu silpnumu skaudėjimu galvos ir didelio Daktaras Stankus te’pgi pabaigė kvotimą
kosulio, nors gydžiausi pas keletą dakta New York Post Graduate School di Hospital
pinties.
rų per ilgą laiką, bet niekas nemaczyjo. katras yra didžiausias ir jau paskutinis did
Jau
buvau visai nusilpęs kad negalėjau >.iiiju daktaru mokslas, ežia speciuliszkai in
Antanukas žinojo tik tai,
ne lengvą darbą dirbti. Bet kaip atsišau silavina daryti visokias operacijas ir gydyti
kad jis yra naszlaitis, tėvai
kiau prie PHILA, M. KLINIKOS dak lygonius serganezius su sunkiomis ligomis,
tarų, tad manę į greitą laiką pilnai išgydė. 'iabar kvleczia Scrganctlun pas save šaky damas :
seniai kapuose ir kad virszai
Dabar jau galiu gerai dirbt ir sveikas esu, “Jaigu sergi, pribuk arba paraszyk pa>
mane, o busi iszgydintu.” Daug yra Ilgu
todėl širdingai dekavoju už sveikatą.
Atsiųskite 10 centu markiems pačto, o apleikisitė garsinga
tis turėdamas tik viena savo
atru negalima iszgydint, Įbet toki serganti
J. MELNICZAKS. Coatesville, Pa.
knyga “Vadovas in Sveikatą’’. Knyga ta mokina Jumis,
iptures pas mane tikra t&utiszka ir broliszka
kaip sveikata savo užlaikitė o ligoj-kaipgalima ja atgautė.
dukteri paėmė jin pas save
GUODOTINI DAKTARAI.
Negaliu atidekavoti Tamistoms už ge- rodą. Neįeik dykai metint sunkei uždirbtos
Rašikitė
dar
šiadiena prie Dro S. E. Hyndman, Miedikališko Direkt.
auginti.
radejystę kurią man padarote. Pas daug •entus nes neiszsigydes ir paleidęs savo pidaktarų buvau, bet nieko nepagelbejo. ringus inpulsi in sunkesni padėjimą.
Dabartiniai globėjai— žmo
Kaip tik atsišaukiau prie Tamistų, gavau Serganti alsiszaukia pas mane atras teisingiJus vaistus dabar antrus, tai tik pusę su laktariszka gydimą ir geresni pasistoravimn
nes dori, nieko blogo nedary
vartojau, tai jau aš nejaučiu jokių skau negu pas koki sveitimtauti. Kožnas kuri»
140 W. 34
Street New York City
dėjimų ir viskas jau gerai. Kada nors tik Tiktai gydinsis pas mane supras kad asz esi
davo Antanukui, bet vis-gi
reikOs daktariškos rodos, tai visada tiktai pabaigęs didesni daktariszka mokslą ir kad
Ofiso
valandos:
šiokiomis
dienomis
nao
10-5
po pietų. Nedeldieniais ir
Karalus
Jurgis
ir
Karaliene
Mare.
tęalu
geriaus
gydyti
negu
kiti
daktarai.
jis ne taip jautėsi, kaip pas
pas Jumis šauksiuos ir prašau neatsakyt.
šventądieniais nuo 10-1. Utarninkais ir petnyčiomis nuo 7-8 v. vakare.*
Mag. Weiwerene, bx 64 Hardwick; Mass.
Apsiimu
Pasekmingai
Iszgidyti
Ligas
savo tikra tęva ir motyna.
Pirmas paveikslas parodo karalu laike kada likos apdo
Kurie tik norit išsigydyt, tai pri rumatizmo, skaudėjimas szonu. sąnariu, kau
Nieks jo nepagailės, nieks jo vanotu puikum kardu nog lordo majoro miesto Londono. An
būkite bei atsišauki t lietuv. kalboj lu, streinu, kojų, peeziu, nuo visokiu krauj<
ntiszku ligų, trypei- szankn
o
apturėsite
tikrų pagelbę. Geras ir ligu.užkreezemu
neprispaus prie szirdies. Bet tras paveikslas parodo karaliszka karieta traukema per asztuo
užkietejima ir nedirbima viduriu, isz
greitas atgavimas sveikatos, verta rifilis,
bėrimą, nežepma ir augima ant veido ii
dar gera, kad jo neskaudžia! nis arklus, o karalus su karaliene važiuoje isz katedros su ka
žygio. Jaigu dėl tolumo negalit pri- kūno visokiu spugu, dedervinių ir slinkimu
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
Antras menuo, kaip jis rūnoms aut gaivu.
galvos skaudejima, szirdies, inkstu
būt asabiškai, tad parašykit, aptu- plauku,
kepniu ir plaucziu ligas, visokiu nervu ligas
287 Broadway Kampas Reade Ulicze.
rėsit rodę ir pagelbę sveikatai.
vaikszto mokyklon; mokykneuralgija, drebejima sąnariu, greito supy
New York, N.
Telefonas; Worth 2822.
Jeigu liga neišgydoma, tad išsyk aptu- kimo, negalima miegot ir iszgasczio, greito
la— jam rojus. Mylėjo drau ninka, Ksantaus bieziuli, ku
Kas
reikalauna
teisingo
resit teisingą pranešimą, nes čionais yra pailsimo, sunkaus kvepavima, perszalimu
teisingas, lietuvis daktaras, kad lietuviam slogu ir nusilpnėjimas sveikatos, visokiu mo
patarnavimo ir nori idant
gus, mokytoja ir net mokyk ris ja paklausė:
tarnautų ir gelbėtų nelaimingus iš ligos. tena ligas skausmingu ir neregulariszku
Jo reikalai liktu greit,
los narna. Labiausiai, tai mo — Kur taip žengi?
PHILA. M. KLINIKOJ, visokias ligas mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo.
Visi dirbame, bet ne visi
atlikti tegul atsiszauki in
kaip vyrų taip moterų pasekmingai, ge Jaigu negalima pribūti asabiszlcai tai para
kytoja. Tokia ji gera, tokia
rai gydo; slaptas, užsikrečiamas ir visas ■<zykite o asz suprasu, isztirsu ir duosiu rodą
— Nežinau,— atsake Ezo vienaip. Vieni dirba tik isz
o
jaigu
reike
tai
prisiunsiu
gyduoles.
Ne
ligas,
kurios
tik
užpuola
ant
žmogaus
kū

maloni, kaip-gi jos nepaklau pas.
Seniausi
yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike
no bei organizmo.
prievartos, kiti liuosa valia:
Anglijoj, Kanadoj ar kitur
syti ka ji liepia!
Bankini
Valdininkas, manydamas, vieni nesirūpina, kaip darba
Visuomet kreipkitės šituo adresu:
Biednus Gydau Dykai!
Viena karta Antanukas iszNarna
The Phila. Medical Clinic 1117 Walnut St. Turiu Specialiszka Diploma del
kad Ezopas isz jo tycziojasi, geriaus atlikus, kiti žiuri dirb
girdo mokykloje sziuos moky
Uždėta lS48m.
Philadelphia, Pa.
Darinio Visokiu Operacijų
liepe nuvesti jin kalėjimam dami kad isz darbo butu kuotojos žodžius; “Btengkites,
Vai. ofiso: Nuo 10 ryt.ik 4 popiet. Neda Su pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Kuomet jin vede ir teisėjas didesne nauda. Musu dienose
Nereis kankylu ir
liom Nuo 10,30 ryto ik 3 po piet. Utarnj- kiu organiszKU ligų
vaikai, atlikti gera darba, t.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
būti ubagu visa favo amži nes po operacijos
kais ir Pctnyčiom. Nuo 6 ik 8 vakare.
norėjo jin kalejiman uždaryti, ypacz rugojama ant nesąžinin
gali būti iszgydytas vt maža preke.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
y. patarnauti savo artimu.'’
Iszgydau su operacija ruptura, apendesitis
jis tarė:
go darbo, skundžiamasi, kad
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
vėžio skilvije, auganczhi akmeniu, visokiu
Isz karto nustebo Antanu
Krajaus už pi^iause preke.
skauduliu, guzu (tumorą), kepeniu, inkstu,
— Gerbiamasai teisėjau! darbininkai tiek tedirba, kiek
kas Masto: kuo-gi asz galiu
ir pusliu. Darau operacijas ant gistu, kaulu,
Paszportus del keliaujencziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
juos prižiūrima. Tie skundai,
ar-gi
asz
netiesa
sakiau,
kad
nervu,smegenių, moterių irvyriu gymdančiu
jokiu poperas.
patarnauti artimui?__ _ Dau
organu, pritrauktas kojas ir rankas atytaisau
rugastis ne visada buna teisin
ir padarau sveikais. Del operacijų kvieczio
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
giau nieko, jei tik virszaiczio nežinau, kur einu?.... leztikpas
mane.
Turi
usavo
locna
narna
arba
gi, bet jaunimui visgi verta in Mano tikras brolis Antanas Luko-,
paliudyimu Konsulio.
ligoobuli (Sanitorium).
vaikus pasaugoti, karve lau ruju asz visai nežinojau kad
Dainų
susidedanti
isz
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
juos atsižiūrėti, pasiklausti szeviezius, paeina isz Kauno gub.
man
reiks
kalejiman
ejti
!.
..
.
kan iszvaryti, ka-gi daugiau?.
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
390 DAINŲ
Teisėjas, girdėdamas toki jo saves, ar mes isz jaunu dienu Raseinių pav. Jervines kaimo, jie
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
Mokytoja sake,— tai, be abe
pats
ar
kas
kitas
praszau
duos
žino
pratinames visuomet klausyti
I220 S*. Broil St., Phllidalphla, Pi.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jo, teisybe. Ir taip galvoda gudru pasiteisinimą, liepe jin
(to 58)
Ofi sn
I 9
12 P™3“ P**sąžines balso, ar, gal tik sveti ant adreso:
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
paleisti.
c/ Knyga druezei susiūta.
mas griszta jis namo... .
UI18O
t 2 lig 4 popirt.
P. Lukoszevicz
pigiausei galite atlikti.
mos prievartos. Kas inpranta
Kas
nusipirks,
ras
visokiu
(J
Ezopas nuėjo tiesiog pirtin,
Staiga mato senute, kuri
Box 158
Brookfield, N. Y.
Valandos
j
-lw'«
vaduotis prievarta, tas nieko
Dainų isz visu užkaboriu ka &
ant slenksczio malkas kapoja bet, pamatęs ten daugybe žmo
v
gero savo gyvenime nematys, Pajieszkau sau mergynos ant apsi 2/ dainoja Lietuvoja.
niu,
atsisėdo
arti
pirties
ir
žiu

ir tokia ji sena, kad vos kirvi
kas klauso sąžines balso, tas vedimo nesenesnes kaip 27 m. ne- įį^ Nusipirkite o turėsite Dainei n, uj
rėjo, kaip kas kart nauji žmo
A. J. Keydoszius
pakelia....
kils vis augsztyn ir augsztyn. jaunesnes kaip 17 m. asz esiu 24 m. TO Per ciela meta ant visu dienelu Jk
— Leiskie, man senute, asz nes ėjo pirtin maudytis.
-AGENTASNe lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa
Vienas Amerikos milijonie senumo turi mokėt angliszkai kalbėt g
“SAULE”
prikaposiu,— sako Antanu
Arti pirties duriu gulėjo
202 Troy St. Dayton, 0. nerviszkas
ir keletą szimtu doleriu turi turėt
systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
Mahanoy City, Pa
kas— esu stipresnis už Tams akmuo, ant kurio beveik visi rius kuris pradėjo uždarbiauti asz turiu bizni vertes 2,000 doleriu
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
grindis
beszluodamas,
dabar
Blogas
gydimas
tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie '
ta.
praszau atsiszaukt ant adreso:
einantieji žmones parklupo ir
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo
Prikapojo malku ir sune- daužė sau kojas. Atsitikus to gi turi in pusantro milijono
W. B. S.
ir kitokiu pavojingu oudu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingu
sze grinezion. Senute padeka- kiai nelaimei, visi einantieji rubliu metinio pelno, taip kar 1643 N. Ashland avė. Chicago Ill.
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka
vojo, o Antanukas nusiszyp- spiaude ant akmens ir baisiai ta kalbėjo jaunu!'vaikinu susi
Parduoda Szipkortes ant visiu daugiaaše ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados isz“Lietuviszkas
sojes, patenkintas ėjo toliau. jin keike; tik vienas ju, ant rinkime: Pasisekimo paslaptis Petras Laipienco paeina isz Vil
Geriausiu Linijų in ir greieziausiu gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:
Dainorius”
Ir galvoja jis:
Dievas davė galo, sumuszes koja, pasilen remiasi tuo, kad reikia atlie niaus gub. Traku pav. Varėnos volos,, Druszkunu kaimo pirmiaus gy
Siunozia Piningus in visas dalis
“Dingosią Pajėga” vyru “Exzema” ir kitas panaszas ‘TJžtracintas Kraujas” in 39
SUSIDEDANTIS ISZ
kant
kasdienini
darba,
iszpilman tiek pajėgu ir asz galiu kė, paėmė akmeni ir be keiks
ligas iszgydau labai trumpam diena-be naudojimo merikurigreitai, teisingai ir pigiau negu kiti iszgydam in 14 dienu.
veno apie Pittsburg o dabar nežinau
390
uszo ar po tašu.
Xgentai.
Mano agentūra yra po “Silpnos Vyrus” jo kana laike.
padėti kitam!
mo padėjo jin toliau prie sie dyti jin truputi geriau negu kur praszau duot žine ant adreso:
“Stryktura” be peilo ir
sugražinu in normaliszka “Paslaptingas Ligas” in 3 lyg
Visokiu Dainų
priežiūra Ohijos Valstijos.
tas-pat darbas bpvo vakar
skaudėjimo.
Kita karta padėjo mergy nos.
padėjimą
in
trumpa
laika.
5
dienas.
Jno. Baublis
“Varicocele” gydau in 15 d.
368
Puslapiu;
6x9
col.
Dydumo.
Su
virsz
minėtais
reikalais
galite
daryta. Pažistu— pasakojo mi 228 River st,
tei parsziukus kuten suvaryti.
“Rumatiszma” visoki
“Hydrocele” in 24 adynęs, “Szaszius” ir skandalus skaros
Paterson N.J.
pas mane kreipits per gromata ar
Sugrįžęs namo, Ezopas pa
PREKE $1.
iszgydau greitai ir ant visados
iazgydaa labai greitai.
be operacijos.__
įsabiszkai o visame kanogeriause
Žodžiu sakant, Antanukas in- sakė savo ponui, kad tik viena lijonierius— viena sena pabriNusiuntimo kasztus
OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad. vakare, n
I
PeilD Avė.,
patarnausiu.
mes
apmokame.
.
kauta,
jisai
karta
reikalavo
sitikino, kad ir jis, nors ma
Stanislovas Dawyota ^paeina isz
9 lyg Bad. vakare. Nedeliomis l|| I R|P||7 2 Floor Front niUAk..^ n,
=: Adresavokite :=
Keliaujantiems in Lietuva parūpinu Petnyczoje
žmogų pirtyj berado.
10 lyg 2id. popiet.
Gyveniu Pittsburge Ul ,LUI
PittSDlirg,Pa.
isz
pakrikos
prižiūrėtojo,
kad
Kauno
gub.
Raseinių
pav,,
Viduklės
žas, bet gali kuo-nors patar
Paszportus su patvirtinimu Konsulio. nog 15 metu toj paezioj vietoj.
Kalbame Lenkiszkai,Rusiszkaiir Vokiszkai.
W.D.Boczkowski-Co
Ksantus su Ezopu nuėjo pir ! nurodytu viona isz darbininku para, turiu svarbu reikalą praszau
■gX'Xvui
Mahanoy City, Pa.
nauti žmonėms, ir kad kiek
tin, bet, pamatęs ten galybe geresnei- vietai. Prižiūrėtojas atsiszaukt ant adreso;
vienas, kurs nori tai padaryti
A. Szveistis
žmonių, pasiklausė savo tarno, atsake, visi darbininkai atlieka
gali.
Rockford 111.
“MUSO PASAKOS”
kodėl jis jam sumelavo, saky-l gerai savo priedermes. Tebūna 523 S, First st.
-:NOTARIUSZAS:~
Linksmiau ir smagiau pasi damas, kad tik vienas žmogus'
—:arba:—
233-235 W. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.
ir
taip
—
atsake
pabnkantas
—
Surinkimas visokiu Pasaka
darė Antanukui. Pagalios tė
Mano brolis Feleksas VaitkeviApsaugoja Namus ir Naminus Rakandus nog Ugnies.
isz visokiu liežuviu.
pirtyj besimaudo.
Kontoras Bankini* ir pardaviite Szipkorcziu ant visokiu Linija
didžiame Lietaviszka Agentūra.
dabar penkta valanda, metas czius paeina isz Suvalkų gub. Kalva
vais ir globėjais jam pasidarė
288 Puslapiu; 5x7į Coliu Dydumo.
Parduoda Szipkortes ant
-PO VAKDUDel Draugyscziu...
— Ar matai, pone, ta ak pabaigti darba: tamsta pasa rijos pav , Balkunu gmino, Sipulvisas sodžius.
fisokiu drueziausiu ir
Telpasi sekanezios Istorijos:
Pristatau puikes Szarfaz
l
PRIEJGIAUSES
|
reriausiu Laivu.
cziskiu
kaimo
Slabadas
para.,
27
m.
kyk
darbininkams,
kad
dirbtu
meni,
kuris
dabar
guli
ten
pa

Vienas prakalbęs miela žo
Juostas, Kepuras, Karūnai
Biuncziu Piningus in
Karalių sultoną, jio sunu, dideli
I
MOKSLAS
|
kaip
amerike,
teiposgi
ir
pusbrolis
Špilkas
ir 1.1.
Visas Dalis Svieto
deli, kits pakvies pas save va dėtas?— aiszkino Ezopas— dar valanda. Darbininkai no
galineziu ir karalaite gulbe.
Antanas Langvinas paeina isz Li-‘
Su kokiu nors reikalu
rreieziause
ir
pigiauso.
Prapuoluse
karalaite
ir
7
ANGLISZKO S
karienes. Ne viena moteriszke pirmiau jis gulėjo ant tako, riai sugrižo in darba, bet arti- kiszkelio kaimo, alitaus para, pra- i
kas-link Szipkorcziu,
visi tie kurie per mus
)
o,
galinezius.
Piningus ir Lt.
iunte apie tai geria žino
paglostys ir savo šuneliu pa arti duru, ir visi, einantieji nanties szesztai valandai visi szau atsiszaukt ant adreso: (cę 04) ’
LIEŽUVIO BE
|
Juozas ir Marijona.
Raszykite pas mane •
Iszduoda Dostovieme
aplankysite
teisinga
Jussupas.
PAGIALBOS KITO. |
vadis. Perejo deszimts metu pirtin, susikūlė in jin savo ko eme žiūrėti in laikrodėlius
iel tu ka nori savo dali
Ant. Vaitkevicz
atsakymą.
Jetuvoje kam pavesti.
Neteisi
pati.
Harrisburg Ill.
Antanukas užaugo tikras vy jas; [kiekvienas, jausdamas iszskyrus viena ramiai sau dir Box 319
j
Yra tai praktiezniause Knyga $
Karalaite Miranda.
ras. Iszsimoko amato— liko skausmą, spiaude ir keike ak banti. Jisai laimėjo žadamaja
Kaip tai giliukis mainosi.
j kokios lig sziol Lietuvei turėjo. S
Ragana.
DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
kalvis. Dabar jis užmanė sa meni, ir tik vos vienas isz be- vieta yra dabar visos pabrikos Jonas Tamuleviczius gyvenantis i Ir teip sudėta, jog ka tiktai w
Elnes, velioribas ir arelis.
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotas
vo kalve atidengti kur-nors, simaudaneziu, susikūlęs koja, prižiūrėtojas, turis po savim kitados Herminie, Pa. tegul atsilanko i pribuvias Grinorius isz Lietuvos w
Medėjus,
in musu banka del pasiėmimo pioyVarszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo,
be
keiksmo
ir
spiaudymo
pra30
tukstaneziu
darbininku...
'
gali
in
trumpa
laika
pats
per
\t>
Dvideszims
keturi
razbainikai.
nes sodžius mažas— darbo ežia
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz
gu kuriuos pagal ana reikalavima
Szluocziaus duktė.
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimua
ne butu. Bet kai sodžiaus vy szalino jin isz kelio!.... Sztai Asztuoniolika metu atgal asz partraukėme isz Rusijos Valdiszkos i save iszmokti Angelskai sziek M/
Vaiskas
Sz.
Jadvigos
szale
tiek kalbėt.
$
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydė
rai sužinojo, kad jis nori pa tik szitas pastarasis, pagal ma pažinojau 15 metu vaikina kur Baunos.
(to 59).
Lasovicu.
Savvaliszkas Ligas. Jicflo speoialiszkumas yra gydimas
Toji Knyga druezei apdarita &
Vaitiekus.
nes,
yra
žmogumi!.
...
tik
jam
sai
atneszdavo
vandens
darbi

P.
V.
Obiecunas
Co.
likti juos ir eiti kitan sodžiun,
Užsisenenjusias Ligas, Nervą, ^Rumatizma, Plaucziu
Protingas Jonelis.
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegimi,
vienam tinka žmogaus var- ninkams, ta darba jisai taip cor. 12 and Carson st. Pittsburg, Pa. in Franouzini raudona audima $
labai nusiminė ir sako jam:
Nelaimingas bagoozius.
ir kasztuoje tiktai J j e Kasztus įjj
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu,
— Antanai, gyvenome visa das!.... Kitu visu negaliu gerai atlikdavo, kad vanduo
Kalvis.
Reikale raszykite ant adreso
nusiuntimo mes apmokame,
$
Raganius.
būdavo visados tyras, szvie- Mano draugas Petras Altaraviczius SAULE Mahanoy City |
laika drauge, o tu dabar nori žmonėmis pavadinti.
RD
yni
CD
638
Penn
Pittsburg, Pa.
Tris
brolei.
U Iii ftULtn Adinos: 9 iki 5 vakar*. Nedeloj neg 9iki 4popl«K
žias, darbininkams labai pati ir Petras Kaminskas paeina isz Kau
mus pamesti ir eiti kiton so
Staliorius daktaru.
no gub, Raseinių pav., Tauragės RE CtCi,C*r s.* *,r- r s’-r *
Nedora pati ir tris popai.
ko vaikino sąžiningas tarnavi para., pirmiau gyveno Cedar Rapids,
džiun. Nebijok, darbo bus li
Broliszka meile.
Ilgasis, platusis ir smark-akis.
gi kaklo, isz visu apylenkiu
mas gavo jisai dėlto ilgai ne Iowa, o dabar nežinau kur jie pats ar
Tris jaunikei.
SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Vienas turtuolis turėjo du
neez. Mes tavęs neleisifne ir tu
trukus,
ąugsztesne vieta: kas kitas praszau duot žine ant ad
Meszkinai.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš
nemanyk eiti, nes esi musu tik aunu. Vyresnysis sūnūs gerai
sziandien gi yra draugijoje reso:
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
NAUDINGI PATARIMAI Baidiklos,
ras sūnūs.
Akmenorius.
elgesį, ir tėvas jin mylėjo: jau
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
visai Šeimynai randasi musų No. 3 katalioge.
Jos.
Snyder
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų,
Jame telpa aprašymai suvlrS 200 ligų, vyrų, mote
Kalvis ir ponas.
Antanas taipo-gi nenorėjo nesnysis blogai elgesi todėl “Carnegie” vyriausias darbi
Silver Creek, Pa.
rų ir vaikę, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jas
trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
Pabaiga kazirninko.
ninku
prižiūrėtojas
valdas
ju
pažinti,
kaip
nuo
ję
apsisaugoti,
kokias
gyduoles
Gerų
britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
persiskirti su taip mylimu so tėvas jo nemylėjo. Priesz mir
Skarbas o pati.
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mu
Į fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir malGO
tukstaneziu!
Juokingas atsitikimas.
Mano pusbrolis Vincentas Degutis sę gyduolės kainuoja tik nuo 25o iki81.00. Telpa
džiumi ir pasiliko. Ir isztikro, siant tėvas visa turtą pavede
>
da-knygių.
Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
paveikslai ir prekės yvairlę kvepenčię ir gydau
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu
PREKE TIK 75c.
gerai jam buvo gyventi. Dar vyresniajam sunui. Kada jau Ka darai, gerai daryk ir rū paeina isz Kauno gub., Raseinių pav čię muilę, Perfumę, Elektro-gydančię aparatę,
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigii kas neNusiuntimo kasztus mes
turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano
bo negalėjo apveikti. Nepers nesnysis sūnūs sužinojo, jog te pinkis vis geriau daryti!— Vainoto para., Skiražemes sodžiaus,
apmokame. Adresavokite:
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano
teipogi
|ir
kaimynas
Petras
Miller
tojo jis ir dabar gera daryti vas numirė ir visa turtą pave taip turi sau kasdien sakyti
pirmos kliasos, o prekes pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt
W. D. Boczkowski-Co. (avoras
paeina isz Kauno gub., Raseinių
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais
savo artimui.
kiekvienas
vaikinas
mergina.
Mahanoy
City,
Pa.
de jo broliui, jis tarė:
ir
visokiais
pirkiniais kreiptis pas savo tautietį
pav., Vainutą para. Griiniku sodžaus
Taip besielgiant visur mums jie pats ar kas kitas praszau duot ži
Ezopo gudrumas.
— Asz taip užsitarnavau.
Senuose laikuose gyveno
— Ir nuo to laiko permaine seksis, visur bus kelias in lai ne ant adreso:
ISZPARDAVIMAS!
3225 So. Halsted St.
Depts.
Chicago, Ill.
M. Silis
garsus filozofas Ksantus, pas savo gyvenimą. Vyresnysis me gerove.

KA DARAI, DARYK GERAI

įAML

Naktis tamsai stuksant,
Mane neim miegas.
Einu žvelgtie ant oro,
Gaut naujas pajiegas.
Isz pietų vėjelis,
Palengvelia skraido...
Neaplenk ka patinka,
Ir isztremto veido!...
Žioffiuosia vanlites,
Koncertus vadžioja;
Žalcziuks slidžiaje krutinia,
Per rasa šliaužioja!
Tas vuodas kudasis,
Vis spangiais vadina.
Vabals ore juodasis,
Vis žvetnbia žadina.
Amsi garsiai keno,
Sargas ten szunelis.
Gaudžia, skambiu ant sienos,
Laikrodžio varpelis,
Spind grožibe žvaigždes,
Augsztai ten ritmuose,
Skrieja visos savo kėlu,
Auksiniuos rūbuose.
Pilnas meno augsztai,
Riet kokia ten tiesa,
Berdamas ant mus isztremtuju
Sidabrinia szviesa.
Rasa daugausi gausi,
Isz oro nukritus,
Adgaivina augalėli,
Žole kur apvitus.
Tenai kur rituose,
Debesėlis stūkso.
Kaip balzganasis kalnas
Tol už juriu niukso.
Ten tol augszt kalno,
Spind žvaigždite giedra,
Ka szviete mumis Tevine,
Gaigistems Venera.
Sziaurus vejai tenai,
Tevine grūmoja,
Ant kapu savo motinos,
Vaikai ar raudoja?

PRANESZIMAS
Sveikatos Jieszkan tiems!

Dr. Ig. Stankus M.D.

KUR B UNA

Dr. Ignatius Stankus M.D.

orini isz sekai
tootas Fonografe
'kordu, kuris gra
šgali lutei savo?

VYRIU LIGOS

tearti
1M pa
ra EĖigNiaH
aimi muzike grajina.obdipwi ftĮ®
I pagilintume! mens fm 18®°*!

ais, o mes, jums priaiBM
its nepatiks, gali ji stmimti

k

o, Dept.s. 115E.MW1-

jos vertos užsilipi*

iirszta Isz Bado... '
turėdami viso ko M |,(
Tokis yra žmonių lik®;? Į'i
tie turi sugadinta virsk?
Jiems yra stoka ap-tit". B
suvalgo, tai visados k*® j
skilvio skausmus. W»^
gerai virškinti. 1'^
toki padėjimą, vaitoda® s

tveros
Skilviui Karhima
Bonkate Vau1“8 Jį

ja aptiekorei ir s^1 v.
j neimk jokiu litu!)*1 ® I
t tikru Severus syii11®1 '

anku DrebejimaS"
■ ,. .
neramumas, susiei®1®'
miga, baime ir ruj*sti>'■
yra uekurie
silpnumo ir suiri®0 •,
Vienok yra g*į
kuriu kiekvienas pavadi

suteikia ramuma,
nervams ir pnduo® I1
sveikata.
Vartok

veros
Nervotona

W. Rynkzewiczius

į NAUJA KNYGA |

M. K. Wilkewich,

kuri buvo labai protingas ir
gudrus tarnas Ezopas.
Ksantus liepe Ezopui nuei
ti pirtin ir pažiūrėti, ar daug
žmonių ten maudosi; mat no
rėjo iszsimaudyti, jeigu pirtis
nebutu žmonių prigrūsta.
Eidamas pirtin, Ezopas su
tiko viena pažinstama valdi-

sūnūs, pamatęs kad jo brolis
pasitaisė nuėjo pas jin ir tarė;
K. KONEWKO
UŽLAIKO PUIKU
— Tėvas visa Jurta paliko
man, nepaskirdamas jo bloSALUNA
gam ir neisztikimam sunui bet 98 Main St.,
Ashley, Pa----- o-----ne tokiam kokiu tu esi dabar
Puikiause užejga del Lietuviu ir
dėlto asz skaitau savo prieder svetingiauses priėmimas del visu.
me sugražinti tau puse tevisz- Arielkele, Alus ir Cigarai tinkame
karalui. Sale del zobovu ir mitingu,
ko turto.

Box 321

Gramatika Angliszkos kalbos mo

Benton, Ill

Baime žydo.— Žydas kelio
nėje sustojęs kareziamoje valgė
ant pietų kiauliena. Jam be
valgant, 'pradėjo žaibuoti ir
smarkiai griauti. Žydas labai
iezsigandes tarė:— Oi Dievuli,
už maža kąsneli kiaulienos Die
vas toki baisu armyderi daro.

kintis be mokytojo (apdaryta) $1.

Vaiku Draugas arba kaip mokytis
skaityt ir raszyt be mokytojo

15c.

Naujas Budas mokytis raszyt be
mokytojo

-

-

-

10c.

Aritmetika mokinimuisi roku nd u

MaSinėlių, Armonikų Koncertinę, Britvę, PavinCevonlų ir Šimtai kltokię kožnam relkalingę dalykę. Kožnas kas prisięs savo tlkrę vardę, pra
vardę, adresu ir keletu markių apturės musę No. 3
kataliog^ dykai. RaSyk Scndien, o už kelotos dienę šita naudinga knyga bus tavo namuose.

Pinigus siuskite per Money-Orderi
sziuo adresu:

JOHN'S SUPPLY HOUSE *
tJJ4-2M8 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, lit

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

su pav. (apdaryta)

Viso $1.60.

-

35c.

Dabar už $1.

-iAUENTAS:-

Szipkorczia in ir isz Europos
Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto
601 W. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.

Parduoda Szipkortea isz Bremo, Antverpo,
Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia.
Piningus aiunosiu griotai ir pigei o priek tan
MM pe kaaoij* ima turiu abejoti mano teiirin-

MERCHANTS

Ant pardavimo.
daktarai. Tokie mat daktarai
GRINA TEISYBE.
Geras mėsinis biznis. Senas
gydo , žmpnes nuo
ligų,
tiek kiek tik žmogus gali kas Mahaiiojaus gyventoje! Ceikiu ir groser sztoras. Pui
kus popieru ir knygų sztora“.
Sziame laike pargabenome
Ant didei skalos Gaudavyriai. — “Daktarai” nog žiu kaip iszmislioti. Daugumas
apie szita gerai žino.
Gerai užmokama duonkeptuvisokiu skausmu yra dėlėmis visuo
isz j u rankiodami isz laikraszdaugybe Nauju Vasariniu Siutu
MAHANOY CITY, PA.
ve Teip gi daugybe namu ir
menes. — “Advokatai” pa< žiu apgarsinimus žmonių, kur Mrs. Julia Brennan nog 1027 E. lotu aut pardavimo už neperkampiuiai baszkirai.
del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai
([ iu|q)
gyvena kas dažinoja po visa Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa brangia preke.
Lengvatikiai žmonis juos užlaiko.
ko: “Abz vėl linksmai atkartuoju pa
yra gražiausi visam mieste, pa
Turiu aut pardavimo boti Ii
szali surankioja Idaugybes, ir girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka
Žmogus kuris turi piningus banke, visadss
siūti pagal naujausia mada.
Placziai duodasi girdėtis jau tad turi savo rankose tar da tik ateina proga vis rekamendavo su laisnais ant Main ulyczios
uždirbiueja piningus.
Win. Shugg.
apie privisusi nemaža skaitli tum kokias nelaimingas aukas. ju szitas pigulkas asz pažinsiu keletą
Szitus Siutus parduosime už
Su pagėlba broszureliu, pla- žmonių kurie likos iszgialbeti nog 246 E. Broad st. Tamaqua, Pa
Jisai gali silsėti karsztam laike, o jio piningai
visokio sztamo apgaviku ku
pigesne preke negu kiti sztorninkotu
arba apsigaršine placziai skausmo pecziuose ir inkstuose. Szi Ant Snpervaizoriaus
jiam dirba.
rie net stebuklingai viską vei
kai, todėl jaigu reikalaujate
po laikraszczius, toki žuvinin ta pati liga mane vargino per ilga
kia
SILAS DAVIS
laika, būdavo mane apkvaitina ir pai
Dekyte piningus in muso banka, tegul jie
Ant kiek yra buinesni kur kai žmones moka teip sudur kino kad negalėjau atlikti namini Repu bl ikonas.
Naujo Siuto tai ne eikyte kitur
Balsuokyte nž ji.
dauginus jumis uždirba.
Isz Mahanoy City.
augalei, ten randasi daugiaus nyti, kad tie bent su skaudėji darba. Turėjau ženklus kad mano
kaip tik pas mus o patis persitidarmajiedu, nes darmojiedai mu bėga prie j u stri ingai veis inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir Ant Pardavimo pigiai.
Procentą pridedant prie juso rokundos syki in
krinsyte kad geriaus ir pigiaus
necziulpe svetimo truso, isz mokėdami negirdėtai riebias kau Doans Pigulkas del Inkstu pas
6 menesius.
Sztoras
su
namu
Coaldale,
Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man
galima pas mus pirkti negu kitur.
savo vien teisingo truso gyven ju keszenin mokestis.
Schuylkill Paviete, Pa. žino
pagialbejo
ka
kitos
gyduoles
nega

Tokie “Institutai” randasi
ti negali. Augalai apgulti darVISOKIU MADŲ.
lėjo padaryti todėl veliju kitiems mas kaipo Charles Powell na
D. M.GRAHAM, Pi- zidenta«.
majiedais nei Lietuvoj klevai beviaik kiekviename didesnia naudoti taisės pigulkas.
mas. Bus tut-ezias 1d. Jui)
VISOKIU PREKIŲ.
C.L.ADAMS, Vice-Prez5<lenlft‘’.
vabalais gramboleis, negali, me mieste: New Yorke jie per Ant pardavimo visuose aptiekose 1911. Apie daugiaus kreipki
D. F GUINAN, Sekretorius.
Teipgi visokiu kitu Vasariniu
J. J. MEYERS, Kasijerius.
tęs
pas,
anuos atsikratyti, kantriai lau paczta prirankiojo nuo lengva po 50c baksukas. Agentai amerike
...DIRDKT0RIAI...
Win.
G.
Jones
Drapanų; žinome kad perkant pas
yra
Foster-Milburn
Co.
isz
Buffalo,
tikiu
žmonių
nesuskaitomai
kia kol darmajiedas galutinai
A. DANISZEWICZ.
W RYNK1EWICZ
M. GAVULA.
Coal Dale Pa.
pinigo tolei, kolei paczto val N. Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans”
J. JIORNSB Y.
C. F. K A1 ER.
W. I. MILES.
augala sužinda.
mus busite visame užganėdinti.
ir neimkyte kitokiu.
L. ECKERT.
T. F. FLANAGAN.
arba pas Ch. R. Powell
Panaszus pavyzdžiai yra ir džia nesuseke: o susekusi, jiems
Pirkyti savo Vasarini Siutą pas
1109 Grandview Ave.
tarpe žmonijos pasaulej gyve- ir sprandus ten nusuko.
Nemokėk dykai 810.00,
Vasarinis Pardavimas.
( j q)
Scranton, Pa.
Pacztas kaipo
institucija
W. RYNKEWICZIU
nanezios. Ten kur žmones ap
vieszpatystes,
baudžia
visus
Apsigarsintoju. Jeigu apser
sigyvenę neiszkaitlingai, ma
233-235 West Centre Street.
Kožna Liepos ir Augusto menesi peržiurinejame
žais bureis darmajiedu ir tranu tuos kas siuntinėja apgavystes gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
savo
tavora iratrandame daugybe likucziu kurios
budu
užginamus
rasztus
arba
beviaik
nerasiu,
jeigu
isz
kur
— Elute Kluczinskiute 12
Jaigu turi dautu gėlimą: kor Ruptura,
parduodame savo kostumeriams už labai pigias
metu senumo rinkdama uogas ir atitursuoja koksai, jam ap- kitus daiktus.
Varicocele,
Apgaudinėtojai žmonijos, uus ant kojų, tai gausi po 5^
prekes. Kaip kada pasilieka keletą Krėslu,tada
su kitom draugėm, likos už cziulpt nesisekant, nuleizdina
gyduole. Jaigu nepagelbetu
Prap-lūs
Pajėgas,
jias
iszparduodame pigiai idant padaryti vietos
nors
žinojo
kas
nevalne
paczszalin.
Prieszingai,
kur
apsigy

klupta per koki tai rakali Jo
bus sugražinti piningai. Teip
Ut ucintas Kraujas,
del kitokiu tavoriu.
ną Smitha isz Jacksono ir isz- venę žmones dideliais skaitlin tomis siuntinėt, savo velniszka gi iszsius placzes informacijas
Kaip kaila atlieka mažas szniotasKlijonkesvertes
žageta. Kazokai tuojaus leido gais bureis, o jeigu dramujie- role losze kol “institutus” ir no ko plaukai slenka ir plin ATIMA JUMISJY8IOTMA.
$1.25 mastas, tai atyduodame už 85c. mąstą.
si vijtis ir trumpam laike pa diszko tranu budo nesupranti, “kolegijas” uždare, pinigus ka, pleiskanų atsiradymas ir
grietai darmajiedai tarpan to nuo žmonių paczta siunezia- nupuczkave veidai. TukstanTeipgi dautrybe kitokiu daigtu pasileika, kaipo
— Nedeloje pripuola Szv, sisekė rakali suymti ir adga,czei dekavoja už dyka rodą.
kiu žmonių mines susispiet, ir mus gromatose konfiskavo, pa Raszyk tuojaus aut adreso:
tai Vyriu ir Yaiku Siutu, Karpetai, Lovti.Sieniku
benti
pas
skvajeri
Kelley
kur
P.M. Szkapliernos.
vieszi kuo puikiausei prasz- ežius garsius apgavikiszkus
ir t. t., ir tuos parduodame už labaipigai preke.
Gratis Specialists
— Karsztis dydelis. Vedi- mergaite jin pažino, buk tai
cziokelio syvas becziulpdami. daktarus valdžia sugavusi ' ci- Box 106 Sta. W. Williamsburg
tas
pats.
Daktaras
Cuningham
kloa tomis dienomis yra darbe.
Jtahanoy City, Shenandoah
Ypatingai czionai Ameriko pesna sukimszo.
Brooklyn, N. Y.
— Antanas Gulikas isz padaris tirinejima ant mergai
M t. Carinei, Laiidsford.
Nore vienus szarlatanus pa
je kur isz visokiu tautu žmo
tes
o
pagal
jiojo
iszradima
ap
karszczio sumusze savo pacziusisekė
bausmių
brizgilais
nes susimaisze tai visokiems
Ant pardavimo.
le už ka buvo paszauktas pas sudins taji rakali.
Polithania ■ State Bank
apgavejams ir cziulpikams apžeb iti, tai kiti nauji isznauvaita. Tenais susigadino ir už
— Jonas Sinko isz Passaic,
Szmotas
žemes 71 pėdu 10
Cor. 22d. & Carson Sts.
puikiausioji dirva insirangyt, dotojai darbo žmonių nepai
mokėjo kasztus, bet Onuka N.J. su aszaromis trankosi po
coliu prie W. Union ulyc.ios
S. S. Pittsburg, Pa.
ir daryt visokias ant žmonių sant asztriu bausmių, visneiezturės apsiejt be naujos skrybė miestą jeszkodamas savo pabe
o 70 pėdu lyg Simon idles
Vienintele lietuviszka Bunka, uždėta per
keszeniaus operacijas kas tik manelius ant savo tinklu gau
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
lės ežia vasara.
gusios pacziules kuri paėmė
Tamaqua, Pa. Skiepas beveik
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
žiūrėk, tai gerai net pasiseka do kol ranka teisingystes ir
Hr. O’Malley Hadas
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
iszkastas. Gera vietą del bile
j- Seredos vakara mirė p. su savim $200. Jonui ne teip Praszcziokeliai nors tampa tuos pasigaus.
Visados iszgydo!
pinigus mokam 1-ta procentą, priskailant
Jurgio Krasnicku 1 į metu se gaila paežius kaip piningu. persergeti, bet tartum užragakas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
Iszbandyta per 30 metu!
Vienatine del praszcziokeliu kokio biznio, ne toli Broad
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
Be
peilo
ir
vaistu!
ulyczios.
Preke
$525.
Atsinumo sūnelis Jurgutis. Laido
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
nauti apgavejams stiprei tiki. žmonių tiktai yra rodą kad ne
Isz-asla per mane!
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam
(i)ę oj)
tuves atsibus szendien.
ISZ LIETUVISZKU Paliekant kitus tyloje, pa inpultin tu szarlatanu tinklus, šzaiikyte pas:
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
Naudojamas tik mano ofise!
Win. Draper,
vedam provas senam krajm. Rejentelna
— Lehigh Valles kasiklos
KAIMELU.
kancelarijayra I’etloma per valdiszka notaru
PRASARGA: Darbininkai kairie pa
minėsite nors apie trijų kate saugotis ir lenktis toli nuo anų
37
W. Union Str.
dirbo tik 4 dienas szia nedelia.
manė dirbu, gal sakyti kad jie žino mano
J. G. Miiiaucka. Užkviecziam lietuvius ir
meszkeree,
nes
tankiai
laikrasz
gorijų darmojledus, apgavi
Lietuvaites kreiptisprie mus ir jmvest mums
methoda
ir
pagal
ju
gydo
be
operacijos
jit
Tamaqua. Pa gal ir painegžioja mano rasztus. liet ran
Panedeli vėl pradės dirbti.
jusu bankinius reikalus o perskikrisit, kad
ežiuose
žinomi
žmonijai
dakta

kus, melagius, gaudagraszius
viskas,
kas yra kalbama czion yra teisybe
SHENANDOAH,
PA.
dasi
tik
Venas
Dr.
O
’
.
M
alley
Hudas
ir
— New Bostono ir Morijos
Naujas Iszradimas.
rai prasergsti kame yra dakta
naudojamas tik Mano Ofise.
ir bus iszpildyta greit ir teisyogai. Pinigus
suviliotojus
kurie
savo
peryk

siiinczant
paczed-untii in Bailia, arba siųst
Sulaiko
puolanczius
plaukus,
prigialbsta
— Stasia Kulczinskiute, 3
kasiklos mokes savo darbinirai teisingi.
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
plaukams augti. Turime tukstaueziu padeAsz negaišiau jokiu Gromatu Lvgoniu.
metu mergaite iszgere “lajaus” las rado lengvas szioje szalij:
kams mokesti Subatoj.
Orderiu,
Registruotam Laiszke, ar per
kavoniu.
Iszsiuncziame
dykai
geras
informs
at-ilunkymas in mano ofisą parodys
Tokeis yra nemaž pnvatiszki Jeigu ka palyti bent liga cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir kadangi
Ex preso Money Orderi.
jumis kad turiu daugybe Groinatu nog
— Sziame laike
mirszta sumaiszito su vandeniu, kuris
kaip
tame
užbėgti,
adresavokyte:
reik kreiptis prie daktaru tei
Lygonin isz visu szalin pasaulės kurie tajx>
daugybe mažu vaikeliu, gra- stovėjo ant stalo. Daktarui pa bankieriai, pakampinei provu singu kurie užeipeluija yra ge J.M.Brundza Co; New York & Brooklyn. iszgydinti.
Rusiszkai Ainerikoniszka Linija.
rodadavei,
ir
daklarpalaikei.
boriai kas die n po keletą lai siseke iszgialbet mergaite nog
be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
Dr. Alex. O’flalley Vienatine
ra žmonėse varda ir teisinga
Yra
tai
individualai
isz
po
8į
dienu
in
Roterdama
11Ą dienu in Liepoju
smert, nes burnele visa baisei
doja in kapines.
W.TRASKAUCKAS
158 Washington St.
gydymo būda.
tamsios
žvaigždes
besautiniszki
VJ
į-Del smulkesniu žinių kreipkitesin musui
Pirmutinis
Lietuviszkas.
Wilkes-Barre, Pa.
— Szv. Kazimierio lenkisz- iszdegino.
i
>> t-o* L Agentus ir centraliszka kontoriL
J
,, * ‘
Reik tikėti, kad valdžių už
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszka
GRABORIUS
— Kada Petras Raulinavi- szarlatanai kuriu yra vinių- tikrinti daktarai už savo gera
ka bažnyczia ne užilgio bus
A.
E.
Johnson
&
Co.,
(General PaiseiiĮ.r Agti.) 27 Broadway, New York, N.Y.
telis inrankis iszcziulpt nuo
susikalbama ir susiraszoma.
padidinta, nes jau per maža. czius važiavo su arkleis, pra
Suvirszum 30 metu daktaravimo
praszcziokeliu žmonių pinigus iszgydyma, retas gauna užmo
bėgo
kokis
tai
automobilus
ir
Mokslaine jau konia pusiau
kėt už savo darba tiek, kiek Laidoja Kunus Numirusiu Pasanpb mieste Wilkes-Barre, muso gintinas
suvalant
savo
keszenen.
Ryginus ir Vežimus del I*a>ivažinėj us«
pabaigta. Lenkai kyla augsz- teip pergazdino viena isz ark
ofisas. Prisiusk 2c. marke o gausi
Krausto Daigius ir t t
Link privatiszku bankieriu, gauna tuszeriai ir prigavikai, Viską atlieka
ka nogeriause ir puikinusi
liu, jog tas krito isz baimes ne
tyn.
Knygute apie Ruptura dykai.
nes
geri
daktarai
patyrimui
Ii
Sziame laike nplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu
Su
virsz
minėtais
reikalais
kreipkitės
pa
link pakampiniu advokateliu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
jin o busite visame užganėdintais.
— Mikolas Lazzor, 20 me gyvu.
gos
daugiau
trusesi
negu
tusze

Ant
pardavimo.
nekarta
laikraszcziai
jau
gar

ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargui
520 W. Centre St. Mnlunioy Cit.'
— Jonas Semanczikas 45
tu senumo isz Bukmautes li
Namai ant keturiu familiju
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis
sino. Seniaus ju geriausia liz riai kuriems apeina ne iszgymetu
senumo,
ejdamas
in
dar

Mados
Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
kos nugabentas in pavietava
ant viso loto po no. 604 - 606
das buvo New Yorke. Jie su mas ligonio kiek pagaut ano
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
West Center ulyczios. Dasižikalėjimą už sužagejima 13 me bą apslobo nog karszczio. Ka taisė iszpuosztus visaip Afisus, pinigas, jie tuszeriai savo go
apredimo Moterių, Alerginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
nokyte aut adreso:
(y j )
tu slavokiutes Onos Kozelnik da atgabeno in Ashlando li- iszkabinejo juose szventuju donių ant pinigo, niekados
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
Thomas Haughney
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu
isz Mahanoy, City praejta su. gonbuti numirė. Paliko paczia paviaikslus, ant stalo žale ge neiszspeja ar pažysta liga ar
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Garsiu Lletuvlszku-Lenk Išritu Vaistu.
12 E. Mali. St.
bata. Mergaite nuėjo atlankyt ir ketvertą vaiku.
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.
lumbe
aptraukto, stovėjo ba ne.
—
McTurks
vaszeri
truko
Mahanoy
City,
Pr
savo gymines o tasai iszgama
TĮL
m „L „
(
Pas n.uH dirba Lietuvaites.
brangus gražaus darbo kry Jie tuszeriai, siurbeliai ne
TnA |t flhP |
122 W. Center Str.
pasiszaukes in savo kambari du garinei katilai. Du Balio žius kur kabojo paviaikslai tiktai žmonių pinigo bet ir
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Indeda in Špilkas
New Yorko Valstijos val
britvos, tai pirk nog manes, o ne kur limas, su didele svetaine aut
Filadelphia. Palicije jio jeszKompasas ir Lt. Paid i<> ia visoke* Ruimas
sokias anų rodomas pasekmes,
nusirito kaip bertainis patai
kitur.
džia
tai
žiūrėdama,
užvažeLietuvei su virsz- uinetais reikalu s netnr
kampe parko. Svetainei atsi
ko.
sveikas būdamas ligotu gali
kindamas in krūva medžiu.
Ne vienas nesigraudino katras nog
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoj’
laiko draugyszcziu mitingai
— Mikola Mikalauckas li vo galop tiem darmajiedams pasidaryti isz baimes susitikt
manes
pirko
nesigraudysi
ne
tu.
ir pažinstama Varžinska kuris pa laro
Baisei persim usze galva ir ap
kos pažeistas Kehley Run ant kailio sūriai. Leistatura su nurodomomis ligomis, na ir
Torrey yra barberines britvos jeis vestuves ir visokį pasilinksmi
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti.
sidraskė visa kuna. Turi 4’2
Kiekvienas Lietuviszkas Sztominkas
republikoniszka
sutaisė
provas
Teipgi daro Fotognipijas ant Post Kareziu. visur parduoda po 3 dol., nog manes nimai, biznis geras, aplinkine
kasiklosia. Aplaike suspaudi
teipgi privalo užlaikyti visada musu
jau raszo gromatas klausdamas
apgiventa lietuveis. Parsiduo
metus senumo paczia ir tris
perki už 2 dol.
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
mą kojos per puolanczes an priesz tokius apgavikus norė daktariszku rodu.
Sztoruose ant pardavimo, kad musu
Paklausk savo sztore po kiek par da už puse prekes isz priežas
vaikus. Likos nugabentas in
dama užbėgt kelia kad toliaus
B. RAGAŽINSKAS duoda “Torrey” britvas, o kada per- ties savininkas turi in trumpa
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
glis.
Jie tai siunezia pagelbos
pirkti ir
nereikalautu iszduoti
ligonbute.
sitikrysi kad pas mane daug pigiau, laika iszvažuot in lietuva pa
piningus dovanai kokiems nors apga
— Badai Lietuviu bažny- jie negalėtu praszcziokus isz- jaunom ypatingai merginoms
tada atsiusk Money order; arba re
— Jeszkodamas czeveriku
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
naudot,
ir
biednu
neiszmanecze Szv. Jurgio bus trumpam
raižykite pareikalaudami mus gyduo
gistrą votam laiszke 2 dol. o in pora siskubink nusipirkt ir busi dė
kokiu
budu
prisiviliot
kad
ga

po sena ąofka su deganczia
les, nes geras uždarbis; parduokyte
dienu per paczta apturėsi “Torrey” kingas: raszykite ant szio ad
laike uždarita. Liūdna labai. liu pinigais pripilt savo kesze- lėtu sau gražu vaikina: už to musu
tyras Lietuviszkas Gyduoles,
zapalka Jonukas Karczmarczi
•
(to 58)
britva. Szitos britvos yra padirbtos reso:
nius. Tie tai isz po tamsios
kurias mes gvarantuojame.
— Antanas Aidukas, likos žvaigždes szarlatanai ta paju kia rodą gauna atlyginimus
isz puikiausio plieno, o barzda teip
kas, 532 E. Railroad uliczios,
C. A. Paliulis
Egi u t e ro No.l................................. 25c.
lengvai skuta kad net darosi szilta
Egiutero No.2................................. 50c.
uždege jiaja o trumpam laike apdegintu per eksplozije para tę, persikėle isz New Yorko iu nuo 5 dol. ik 25. Merginai to
1444 S. Jefferson st.
in smakra. Atmik tamista kad cze
Zmijeeznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
ko
Shenandoah
kasiklosia
li

kios
medicinos
kad
negelbsti
Sziomis
dienomis
muso
tautietis
neperki tavora 20 dol, vertes, o tik cor 14 Pl Jeffersou Canal 1771
namas prisipildė durnais. Na
Gumbo La-zai ................................35c.
Valstija New Jersey kur tie
Meszkos Most is............................... 25c.
B Ragažinskas pargabeno visokiu tai perki tikra tavora biski pigiau
mie tame laike nieko nebuvo kos nuvežtas in Ashlando li- sos priesz j u apgavystes yra velraszo tuszeriams klausimu,
Chicago, I’ll.
Trejanka.......................................... 25c.
garimu, Amerikoniszku ir Tmportitu. negu kitur. Jeigu tamistai nepatiktu
Linimeutas
vaikams
.
....................
.25c.
gonbuti.
kaimynai užgesino ugni.
Galima
gaut
visokiu
Arielku,
Vyniu,
tai
mainau
ant
kitos
arba
gražinu
lengvesnes, apsisedo miestuose tie daugiaus pinigo praszo.
Gyduoles nuo Kosulio.................. 25c.
Pigus lotai.
Arako, Kimelio. Dziniu ir t. t.
tamistos pinigus pasilikdamas 20c.
— “Džiure” paluosavo nog New Jersey City Hoboken ir
Moterys yra tai delikatnesLiepiu Baisumas .......................... 25c.
— Praejta menesi isz szito,
31 lotai su stuba ant vienos
Anty-Lakson del vaiku ............. 25c.
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio. už savo klapata:
(g[
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
distrikto likos iszsiunsta 6, kaltes motere Moczkoviene, kitur ten dabar isz tamsuneliu nio budo už vyrus sutvėrimai,
Duokyte dabar orderi o bus jumis
frmilijos Pottsville, arba lotai
Fr. Uokas,
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
pristatyta in namus.
215,357 tonu anglių; Redingo kuri nudure peilu savo vyra siurbė tinausiszkas pajiegas jos greieziaus insimislija in liVanduo nuo Akiu.......................... 25c.
Box 80
Minden, W. Va. parsiduos pavieniutu. Turiu
Ugniatraukis................................... 25c.
teipgi 44 lotu St. Clair ir par
54-56 N. Main St.,
kompanije iszsiunte 1,135,749 kuris pasimirė ligonbuti. Pri be jokios malones nei tikri gustuma kurio visai neturi: jas
Skilvio Laszai................................. 25c.
Ant Pardavimo.
duosiu
labai pigiai. Da turiu
pažino
moterei
tiesa
gintis
nog
fuszeriai
savo
broszuromis
ar
Gyd.
užlaikimui
Viduriavimo
ir
Mahanoy
City.
Lehigh Valles 1,214,852 o
deles, užstatydami aniems priKruvinosios................................. 75c.
Puikus vargonas, 6 aktavu ant pardavimo namus Potts
girtuoklaus kuris jiaja tankei gaudinejimu meszkerias.
gyvu žodžiu priveda prie ner:nu
Lockavanna 906,722 tonu.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
1). J. CREEHON
r-*
Gyd. del nemalimo Pilvo............. 50c
geras kaip naujas, parsiduos ville ant 6 familiju kurios atsumuszdavo.
134 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
Tuosejmiestuose norint ap- viszku insitempimu, toliaus
— Nedeloje bus ekskursije
Milteliai apstabdymui Galvos
nesza $45 raudos ant menesio,
pigiai. Teipgi lova su spring211 N. Emerick St., Shenandoah, Pa.
prie histerijos kur yra pavoskaudėjimo................................. 10c.
ant Lehigh Valles in Wilkesir parduosiu jias pigiai atsi
So. Barre Mass — Darbai melže žmones, bet vis-gi ma jingiause isz naujei apsireisz- Laszai nuo Dantų...........................10c.
Iszcistina Vykadus pagal naujausia sais. Atsiszaukyte po No. 439 szaukyte ant adreso; (Sep. 15)
Barre.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
gerai eina net viskas braszka, žiaus negu New Yorke melže, kusi daru ligų. Histerija pri
ir sveikiausia būda.
Darbas E. Centre St. Mahanoy City,
Kojų............................................. 25c.
Jos. Maner,
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
— Kada Jonas Derisz sėdė isz kitur pribuvusiam darbas nes žmones pradeda susiprast
gyarantytas. Preke ne perbrangia.
Pa.
(įg o?) 422 N. 2 St.
Vaistas nuo Papauto....................15c.
Pottsville Pa.
kad pinigai siusti in sena savo kibusi gali užkenkt visam szeijo su pacze ant gonku atėjo nesunku gaut.
Gyd. nuo Grippo....................... $1.25.
myniszkam laimingumui.
Plauku apsaugotojo*..................... 50c.
Introligatorne.kraszta
atsieina
pigiaus
ir
raprie jiu Pranas Barovskis ir
— Lietuviu yra apie 4 fami
Muilas del Plauku........................ 10c.
APD1HBTUVE KNYGŲ
Saugokitės ypatingai jus
A M Ei: H A n- El ICO PE a N STE a MS 111 P COM PAN Y
Milteliai nuo Kepenų................... 35c.
pradėjo Derisziene kibinet ka lijos, pavieniu apie pusantro miaus per paczta arba per iszRožes Baisumas.............................. 25c.
moterėles
nuo
tu
visokeriopu
Kinder Baisumas........................... 25c.
pateminias Jonas užstojo už tuzino isz tu visokiu atsiranda. tikimesnes bankas negu per
Atyda! Labai Svarbi, Skaitykyte!
Bobriaus Laszai.............................50c.
apgavystingu gydytoju, .kurie
savo prisiega. Barovskis užpi- Del nekuriu moterėliu p. Bal apgavikus.
Szvelnintojas....................................35c.
UŽTIK KINAM (a, kad niekur negausyte Laiyakorcziu teip PIGIAI pirkti
Kraujo valytojas........................ $2.00.
kaip PAS MUS (parupinam nakvine prižiūrimejusu bagaža).
Suczedytus piningus, jau apart iszviliotu pinigu, iszviko pabarimu Jono, pagriebė truviene labai reikalinga.
Nervu Ramintojas..................... $1.00.
UŽTIKRINAM kožnam VALNYSTE G RON IUZIOJ E ir PASPORTA
arba odos uždegimas
daugume vietų žmones padeda lioja ir sunaikina ne tik ra Egzema
pielicze ir dure su smailu galu
nog Konsulo Rus’szko.
pus Vaikus................ ............. $1.25.
mybe bet ir visa namine laime.
I’ŽTIKRINAM kad jokis agentas ne iszsius piningus teip GREIT ir
Pleisteris (Kasztavolo)................. 25c.
Jonui in veidą ir kakla bet
Rockford, 111,— Darbai in pacztos bankas.

Vasarinei Siutai Pas Rynk^viczia.

APGAVIKAI IR
ISZNAUDOTOJAI.

BANKING TRUST COMPANY

BUKIA VYRAS

Žinios Vietines.

Bukia Iszmintingas
Likia Sveikas.

NAUJAS PAVASARINIS TAVORAS.^

A. G. GROBLEWSKI

t

Jonas pagriebęs stiklą mete su
smarkumu ant užkluptojaus
permuszdamas pakauszi. Dr.
Hollandas susiuvo žaidulus
pažeistiems o raiti kazokai nu
jojo in Bukmaute paėmė Frana pas vaita.

povalei eina isz kitur pribūvu
šiam darbas sunku gaut.
— Lietuviu pusėtinas būre
lis isz tu visokiu atsiranda.
— Del ne kuriu moterėliu
p. Baltruviene labai reikalin
ga-

Pacztavos bankos su laiku
užtvers tvora visokio sztamo
apgavikams ir siurbeliams.
Ui privatiszko menciaus
bankierius ir pakampinius ad
vokatus, da vodingesni baszki-

riai t. y.

* Geriauses ir suprantancziauses laikrasztis kuri žmo
nis daugiausia ant svieto skai
to— moteres vyrai ir vaikai—
yra “Saule ’ kuri iszejna du
kartu ant nedėlios Mahanoy

netikri gydytojai City, P*.

Pamada Plaukams........................ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
Gyduoles nuo Riemens................... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu.......... 15c.
Inkstu Vaistas............... 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........... .................. 25c
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu........ $2.00.
Gyd. nuo Dedervines................ $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos..... $5.

ŪC

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

Lithuanian Bindery*
5U W. Spruce. Mibauoy City, P»

no

ATSAKAN' Z1A kaip mes.
L’ŽTIKRINAM ta kad niekas kitas nepatropis teip greit, atsakaneziai ir
teip pigiai atlikti juso reika us, kaipo lai, notarialiszkas provas
atimti arba kam kitam pavesti dali, i-zmokejimai, padarima
dostoviernes, kontraktus aktus ir t. t.
L’ŽTIKRINAM tr/ganedinima visiems tiems katrie prie mus kreipsis.

AMERICAN-EUROPEAN STEAMSHIP CO.
121 NORFOLK STREET

-

NEW YOKK, N. V..

00

03
t

