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KAS GIRDĖT?
Badai isz kiniszko palociaus
pavogta suvirezum $80,000,000. Ne galima intiket tai ži
niai isz dvieju priežaseziu,
pirmiause; jog tokios sumos
niekados kiniszkam skarbeziuje nesirado antras: juk Peki
ne nesiranda rusiszku czinovninku.
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Egtuleni No.2........

Gyi nuo skaudėjimo Anše .-į
Gyduoles nuo Eiaas.___ j.
Vengriškas TiL-yujis Usl. .jį
Inkstu Vaistas........JtB|Uį
Akines Dulkeles..... Gyd. nuo uždegimo [t.; rt
abelnai skausmo ii skuta
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Koliekos ir Siį
Skaitykit!!

Kanados randas, apskrities
Montrea', prisaki valdže palicijantams daryti krata tarp
r visu Italijonu, kur tiktai buna
į susikuopine, o jagu ras pas
* katra sztilietus ir revolverius
kad atimtu. Kaip rodos ir
czionais Suv. Steituose pana
szei padarys.

A?z esu Lietuviais! h g

priima Provis is Visa Kasi
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Vartojau Krovas už Kci-fti
daugeli metu. Sunkies p 2

katrie esate sužeistais, bš ir.

tukstanczius From rotoje, c
buvo pražudė ranks ir tejtp
szu jogei žmones si įlairii
gilidesetkus tise
>je stvom
ini iszgrait. Bet Konjp&p za
už
kelis
desetkus
doneks^a
00
ir Apznaiminu Lietuvius iri iss

Del daugeliu ka klausia
apie agentavima del “Saules”,
tai nuoszirdžei perpraszome,
jog jokiu agentu mums ne
reike. “Saule” randasi kožnoi
lietuviszkoje apigardoje ir vi
sur randasi skaitytoju, tai kas
“Saule” geidže užsiraszyt,
gaus adresa pas skaitytojus.

in samdo Lietuvius ne Adwbfcu
U3 save apsigaraituir jos
, ir tuom rik tiaša ir vilią - i
skundimo iszsibaige ir duju O
toRodauždjki i'Aia
sti! negali.
ip:: prisiuntimo markes.
Advokatą Jankaus, posssči

0.

B.S.YANKAVj
Cresskill. U
No. 6,

Teip, teip, bus geri laikai,—
bėdos ne turės žmonelei. O ir
dabar svietelis grąžei užsilai
ko, jau teip ne girtuoklauje, o
katrie ir per daug trauke, tai
ženkli vai susivaldė ir jau turi
zoposteli suczedinia.
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telpasi
Didelis Szalnna
pamokinu k*ip i?D11 u

Jeigu gyliau mislimis nusi
leisim, jeigu persta*ysim visa
judėjimą musu czionai laisvoj
Amerikoi, ne sunku matyt
kiek mes nuveikem gero, nore
garsiname teip nekarta triuksz
mingai savo triūsūs ir pastau
gęs. Jeigu vis teip besidarbuo
sime ant lietuviszkos dirvos
tai ne trukus matisime dar patis kaip ji užžels žolėms ir vai
sei musu triūso pragaiez.
Ar-gi neveidmainiaujeme
besigirdami darbais “del Tė
vynės ir Lietuvystes? ’ — Tė
vynei mes nieko negalime
sziandieniniam musu padėjime
pagelbėt o lietuvistes mokina
me patis save....
Ar akiveizdoje to, galime
tikėtis kokios geresnes ateities
musu tautai?

Kas
menesis skaitytojai
“Saules” dauginasi ir kaip ro
dos, turėsime neužilgio pirkti
rotacyna maezina kuri spaudys
10 tukstancziu kas valanda —
visa laikraszti ant kart. Tada
varysime po szimts pypkių.

popiens po 35c.
^MaloniU
pirkimai!

112 Orui Strttl

Littrnsih^
szipmBiin®"

Reikalingas Kriauczius

Muod.SiF*'
linijų in ir ®
Piningus in Visas t * y,
pigiai ir teisingį^ /
Ir lC '
•'
mane o ginsite
i
Teipgi užlaiko J \

Valgomu TiTom“ y

Fruufet^

.
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Kuris moka tiesog siute, ka
ir nesenei pribuvęs isz Lietuvos
gal gaut darba. Raszykite ant
adreso.
(g oį)
Jos. Sinkevicz
1505 Oneida St.
Shamokin, Pa.
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ENTERED AT THE MAHANOY CITY. l’A. POST OFFICE
AS SECOND CLASS MAIL MATTER,

1SZ AMERIKOS
Nubaudė žentą per
sedynia.

Ar tik vela ne bus
žudinsta?

"IMPERATŪRIS” 01 ŪŽI AUSES LAIVAS ANT SVIETO

Minersville, Pa.— Arti czio
nais pakylo kruvina musztine
ir tai Nedėlios diena kurioje
likos nudurtais peileis Jonas
Zigmandas ir James Liposkis,
kurie guli ant mirtino patalo.
Tris kiti likos mažiau sužeis
tais. Pesztukus aresztavojo.—
Jago tosios musztines ne apsimalszys tai pradės musiszkius iszkart kaip tai kitados
Ajriszius iszkore 35 metus adgalios.

4 rankoms Ir koj'oms.

Duryea, Pa.— Mrs. Anta
nina Delhoteh, gyvenanti po
No. 22 Chittenden uliczios,
panedelio vakara pagimdė kudyki su dviem galvom, ketu
rioms rankoms ir kojoms. Prie
ligones radosi Mrs. Rausom
daktarka ir Dr. Burlingtonas.
Kudykis gyveno tik dvi va
landas.
Galvos radosi ant pecziu
žiūrint viena in kita, kojos bu
vo paprastoi vietoi kaipo ir
rankos, galvos buvo puikaus
sudėjimo.
Tojo nepaprasto
kndykio likos nutraukta foto
grafėje o kūnas palaidotas.

sze ant smert o paskui pats
Susirėmimas palicijos su
save. Liudintojais tojo baisaus
straikierels.
darbo buvo ketvertis vaiku,
Clinton,
Mass.— Septinios
kuriuos kaimynai rado susi
glaudusius kampelije iszbalu- ypatos, terp tu dvi moteris li
kos sužeistos musztineje terp
sius isz baimes.
Anglekasei iszmesti isz palicijos o straikuojencziu au
dėju isz Lancaster dirbtuves;
stabu.
Pittsburgh, Pa.— Pustre- palicije naudojo revolverius o
czio szimto vyru, moterių ir etraikierei plitas ir akmenie.
vaiku likos iszmestais isz kom- Pažeistieje likos nuvežti in
panicznu namu Kaylore, mai ligonbuti. Daugelis palicijannymam kaimelije, 70 miliu tu teip-gi likos sužeistais.
nuo Pittsburgo per Great La Priežastis musztines buvo sukes Coal Co. ir turėjo apsigy- laikimas vienos moteres per
vent po dangumi su visom Graika, kuri ėjo in darba.
savo szeimynom.
Priežastis teip nedoraus ap Kiek yra gyventoju po
siejimo kompanijos su angle- amerikoniszka karūna.
kasiais buvo ta: Great Lakes
Washington, D. C.— CenCoal Co. privertinejo angleka- zuso bjuras apgarsino tomis
sius ant pasiraszimo ir priė
dienomis kiek randasi isz viso
mimo mažesnes mokesties ne
kaip kitose kasiklose kur an- gyventoju po amerikoniszka
glekasiai yra susivienija ant karūna. Pagal paskutini suraeza gyventoju 1910 mete
ko niekas ne sutiko.
In pagialba pribuvo pulkas Suvienituose Steituose buvo
kazoku kurie privertinejo ant 98,402,151 dusziu; ant Filipi
iszsikraustimo o katras pasis nų salų 7,635,425; Guamo
pyrė tai ju naminius rakandus 9,000; Sama’os 6,100; prie Pa
iezmesdavo ant uliczios o kaip
namos kanalo 50,000 arba isz
katram ir pakauszi sudaužė.
viso 101,100,000.

832,000 už prižiūrėjimą
senelio laike ligos.

Springfield, Mo.— Sudas
tomis dienomis pripažino 32
tukstanczius doleriu 12 metu
senumo Oris Northrip kuriam
teisingai prigulėjo o kurios
gymines mirusio James Burge
norėjo nuo jo paveržt.
Burge gyveno pats vienas
pusiau sugruvusiam namelije
žinomas per visus kaipo dydelis skupuolus. Su niekuom
neužsiduodavo o gymines jin
buvo apleidę. Ne senei senelis
apsirgo o jaunas vaikas jin
dažiurinejo visame lig smert:
pagamindamas jam* valgi ir
duodamas jam vaistus net ir
gulėdavo su juom pakol mirė.
Po smert susirinko senuko gy
mines, iszjeszkojo visas pa
kampes ir pliszius, rado net
32 tukstanczius doleriu, ka
riuos prisisavino sau.
Burge mirdamas užrasze
vaikui viską ka suras grinczeleje. Innesze skunda in suda
ant sugrąžinimo surasta turtą
na ir jam sūdąs pripažino vi
sus piningus, kuriuos gymines
buvo sudeja in banka pakol
neužsibaigs prova.— Teip tai
mielaezirdingi darbai nepasi
lieka be gausio atliginimo.

Palitlkiszkus maiszatis —
3 užmuszti.

Laikas.

Brussels, Belgije.— Kleri
kalu partije laimėjo po visa
sklypą isz ko pakylo daugė
tuose vietuose maiszatis terp
žmonių. Liege prie socialistu
klubo pakylo kruvina muszti
ne. Žandarai turėjo panaudot
karabinus užmuszdami tris
maisztininkus o 13 pažeido.
InirezuB myne po tam pradėjo
bombarduot prieszininku lan
gus ir kromus, iszverte kelis
stritkarius nuo sztangu o žan
darai turėjo darbo apmalszyti
maisztininkus.
Keloleka tukstancziu darbi
ninku fabrikuose stiklo ir ang
'ekasei pamėtė darbus.
Kelios kolegijos Jėzuitu ir
katalikiszkos mokslaines likos
sunaikytos per pasikelelius.
Visoje Belgijoi vieszpatauje anarkije ir revolucije.

Laikas — tai brangiauses
daigtas ant svieto; prabėgusio
laiko niekaip ne sugražinsi. O
vienok teip daug žmonių ta
brangiause laika ant niek pa
vertinėje.
Suprantant svarbe laiko no
seniausiu metu žmonis stengėsi
apsvarstyti verte laiko ir iszradinejo tame mierije visokias
pritaisas net ant galo padirbo
pirmutini ziegori. Kas tokie bu
vo, ka pirmutini ziegori su
tvėrė ir kokioja szalije ne žine
Rodosi, kad Indijose, reiketu
ylgai sznipinet, kadai lykosi pa
dyrbtae isz Indiju-gi mokslas
padirbimo ziegoriu ineigavo
pas Arabus, tie-gi perkele in
Europa.
Ilga laika vienok musu dali
je svieto ziegorei buvo retybia.
Pirmiause talpyno žiegorius
boksztuose; Trilektame ezimtmetije prasiplatino Valakuose,
kur ir dydelei lykosi pagerinti
ir nutaikinejo pagal szvituokle.
Kiszeninei ziegorelei yra isz
radimu vokiszku; Norimberge
pasirodi pirmutinei del rody
mo laiko.
Turtingas miletojas franeuzi
nis, p. Garnier, eurinkinejo zie
goreliu tiktai isz triamžino lai
ko XVI, XVII ir XVIII. Pra
eitas ezimtmetis likosi apleistas.
Su ranka jiojo, dydelei vertin
ga nes iezrodo deje ziegoreliu
kiezeniniu. Pirmutinei’ žisgorelei pasirodi antroje pueeje XV
— to amžio. Pavidalas juju
buvo visokie, nes prigulėjo no
iszmislo dirbanezio. Francuzijoje, už Franciszkaue I, kada
pasirodė buvo pirmiause apva
lus, cilindrinei, stalinei ziegore
lei Petras Hele dirbo Norimber
ge kiszeninius ziegorelius pavi
dale kiauszinio; tai ir vadino
juosius Norimbergineis kiauszi
neis.
Net lig laiku Henrikio V
ziegorelei turėjo visokį pavida
la: buvo apvalei pailgi, asztuo
niu kampu, szesziu ir keturiu
kampiu; turėjo ir pavidala
maltaninio kryžiaus, kaip gile
szližlukezczio, giltines galvos,
tulpes žiedo ir tt. Bet buvo la
bai puikei padirbti. Makeztis
ziegorelio retai buvo auksine,
tankiause isz kriezpolo pjauto,
iž sidabro, emaliavota, o ir isz
vario pauksuota puikei isz
pjaustyta. Mažiausi ziegorelei
buvo iždirbineti už vieszpatavimo Ludviko XIII. Tiejei bu
vo dydeli brangus, o nesziojo
tiktai penai augszto luomo.
Kuningaikszczei ir dvasiezki
pavidale lotiniszko kryžiaus ir
nesziojo ant kaklo ant lenciū
gėlio. Henrikis III po myriui
savo paczios Margaretos de
Clevis ant ženklo gailės po ijei
nesziojo riegoreli pavidale gil
tines galveles ir tame tai laike
buvo madoje del visu.
Pirmutinei repetierei pasiro
de 1675 mete Iszrado juosius,
kaip rodos Anglijoje, kur apiszrad/ma net trejetas turėjo
terp saves gineza: Bartose,
Q u are ir Tampion, Konia ta
me paeziame laike Prancū
zas Camus iszrado ziegoreli
kuris per ciela meta galėjo ejt
be užsukimo.
Už Ludviko XIV pasirodi
pirmutinei ziegorelei paplokszti apvalus ir grąžei emalijavo
ti. Puikiausi ziegoreli paskly
do XVIII — me amžiuje pra
dėjo maksztelis puikei papuoszinet o ir deimantais apkaiszinet. Tada tai buvo paprati
mu davinėti dovana del savo
mylemu priesz szluba, žinoma
tas buvo terp augszto luomo.
Sziauniause iždarbyste ziego
relių daejo 18 m. ir 19 m.
szimtmecziuose ir tai visokiuo
se pavidaluose ir jau kaip ro
dos ne atsimainys niekame.

Užvirtus senis.
Pavia, Italije.— 70 metu
senumo darbininkas Alessan
dro Paranaga, užmusze savo
70 metu senumo paczia su ku
ria pergyveno 40 metu. Prie
žastis žudinstos buvo nužiūrė
jimas, buk pati jin apgaudinė
jo! Po žudinstai nusidavė ant
kapiniu ir fenais perpjovė
gerkle su britva.

Is

Laikrodis isz stiklo.

Munich.— Josef Baier, bavariszkas stikloris, po daugeli
metu darbo, padirbo laikrodė
li ’szvieno stiklo; szriubliai,
luksztai ir ratelei yra isz vie
no stiklo iszskyrent sprendziDabartės Vokietije gali pasigirt, jog padirbo dydžiause
na. naikrodelis ejna gerai, o
laiva ant svieto kuri apkriksztino “Imperatorių’’ ir priguli
yra asztuoni colei dydžio o
prie Hamberg American laivines kompanijos. Tasai laivas yra
tris colius storio.
871 pėdas ilgio, 97 pėdas ploczio ir jame gales patalpyt leng
Szventvagysta.
vai 4,100 ypatų neskaitant prie to laivoriu ir visokiu virezininSzv.
Rimas.
— Bažnycze
ku o turi 11 augsztu. Perplauks per mares in 8 ir puse dienu
o pradės ejt atejnanti meta terp Hamburgo o New Yorko, Andriaus likos apvogta ana
Ant laivo rasis užtektinai luoteliu del ižgialbejimo visu pasa- nakti per nežinomus pleszikus,
žieriu atsitikus kokiai nelaimei.
Ciesorius Vilhelmas buvo kurie paėmė daugeli brange
kriksztu tėvu. — Žemiau paveikslo matome milžniszkas szriu- nybių. Terp tu radosi brangus
sto vilas Kudykelio Jėzaus,
bas kuriuos varis laiva.
auksiniu žiedu, szniurai perlu,
ir puike deimantine žvaigžde.
Pati pabėgo su 830,000.
Nužiūrėjimas puola ant kelo
Isz gailesczio ateuie
leka muloriu kurie ne senei
sau gyvastį.
Palaidotas gyvu — adgljo.
dirbo bažnyczioje.
Detroit;, Mich.— Ne galė
Žurawicos, Galicije.— Ne
damas užmirszt savo paczia ir senei mirė czionais turtingas Grabas 2500 metu senumo
du vaikus, kuriuos pasiėmė su gaspadoris turintis 50 metu.—
Geneva.— Darbininkai kas
savim ir $30,000 iszbego su Ant laidotuvių eme dalybas darni pamata del ligonbutes
kitu vyru penki metai adga- kone visas kaimas. Kada gra Nenchatele, surado antgrabi
lios, Henrikis Szuvalskis 30 bą inleido in duobe ir pradėjo padirbta isz bronzo. Szvaicariszki žinunai tvirtina buk ta
metu senumo atėmė sau gy mesti žeme staigai iszgirdo sai antgrabis likos padirbtas
vastį per inkvepima gazo.
grabe sunku atsidusejima!.... 600 metu priesz užgymima
Mete 1907 Szuvalskis isz Terp susirinkusiu pakylo ne Kristuso. Grabe rado gerai už
keliavo su draugais in Alaska paprastas sumiszimas ir baime laikyta lavona moteriszkes ant
kur surinko aukso verties 30 o ne kurie pradėjo bėgt nuo kurios ranku radosi puikios
rinkes isz bronzo ir aukso.
Milijonieris— ubagu. tukstancziu. Gyveno laimin
kapiniu. Atsirado keli iszmin
New York,— Czionaitine gai su pacziule, pakol toji ne tingesni kune inszoko in duo
Pamokinimai.
palicije aresztavojo gerai ži ižbego. Suvalskis labai gailė be ir atplesze uždangala gra
noma visiems buvusi milijo- josi paczios ir vaiku ir apie bo. Isztikruju pasirodė kad
Bukie drąsus ir nesibijok nenieri Waine Belvin. Jojo gy juosius ne galėjo užmirszt.
lavonas kvepuoje ir atgauna
vidonu,
venimas yra trumpas: Pralei
Po tam nusidavė in Kali- gyvastį. Tuojaus iszeme lavo
Jagu da turi laiko prasiszado jisai visa savo turtą, kelo- fornia kur vela dasidirbo tur
na ir nunesze pas dažiuretoja
lyt no j u.
leka milijonu doleriu ir pasi to nes ramybes ne turėjo mie
kapiniu kur po keliu valandų
liko be skatiko. Ne turėdamas lindamas nuolatos apie savo
lavonas visiszkai atsigaivino ir Jagu dvi szirdis plake viena
ka valgyt, pi adejo ubagaut ir nelaba pacze. Po mirtei Szuprie kitos,
pats galėjo nuejt namon. Ba
už tai likos aresztavotu.
valskio likos surasta turto dai gydintojas suvisai nesiran
Tai api save ne užmirsz nie
Turėdamas 20 metu senumo $136,000.— Dievulėliau, prie
kados
da prie mirties gaspadoriaus
aplaike nuo tėvo 100 tukstan- ko tai daveda žmogų nelaba
tik skerdžius, kuris nutarė
cziu doleriu ant pradėjimo biz pati.
buk nebaszninkas tikrai mirė Jagu per staigumą iszsitarsi
nio; turėjo giluki, ba in du Su kunu ir dusze iszlcke
nekaltai,
Sliectva tame traukėsi.
metus dasidirbo 5 milijonus.
Tankiause ergeli del savęs pa
in padanges.
darai.
Po keliu metu aplaike po tėvo
Columet, Mich.— Otto TurSkandalas Vatikane.
smertei 18 milijonu. Trum mala, geisdamas gautis in dan
Rimas.— Laike teismo prie
Tasai iszmintingu yra,
pam laike padaugino milijo gų su kunu ir dusze nutarė
szais
grafa Orsi kuris apgavo Katras žyno ka kalbėt pridera.
nus ant visakiu spekulaciju. padaryt greita kelione. Pa
Nepoilgam apsipacziavo su pa- guldė kelis szmotus dinamito daugeli ypatų, pasirodė buk ir
toge amerikonka ir iszkeliavo ant žemes, atsigulė ant jo ir kardinolas Merry Del Vai bu Žmogų tyka vadyna visi doru,
in Angliję kur pradėjo mėtyt uždege. Kūnas likos sudrasky vusia pasiuntinis Popiežiaus in Bet tokie ir niekam gero ne pa
daro.
piningus in visas szalis. Po tas ant szmotehu. Turėjo jisai Amerika, teip-gi likos prigau
keliu metu kada turtas iszny- vos 22 metus. Priežastis sav- tas ant 100,000 lirų. Badai
Jagu kitu ne apkalbėsi.
ko o pati jin pamėtė, Belvinas žudinstos buvo liga.
kardinolas inkiszo 50 tukstanPats neprieteliu ne turėsi.
sugrižo in Amerika ir pradėjo
cziu kaipo spekulacije in naf
epekuluot su aukso kasikloms
Jagu žmogus ko nori isz ta tinius szulinius ir 50 tukstanVelne tuom užganadysi,
ir vela dasidirbo milijonus, vo name paimt, tai nesiklaus cziu ant pastatimo milžiniszko
Jagu nuolatos keiksi.
hotehaus in kuri lankytųsi mi
bet ir tuom kart nesusivalde ir
kelio,
milijonai dingo o ant galo nie Ir per užrakytas duris ineis be lijonieriai ir pelegrimai isz
Ameriko. Isz tokios spekula- Niekas teip brangei ne kaszko daugiau nepasiliko kaip
raktelio;
tuoje,
cijos kardinolo Popiežius ne
O jagu ka atnešzt ketina,
ubagaut.— Greit atėjo ir greit
Kaip kas tau ka dovanoje
iszejo.
Tai klausė kelio pas ne viena. labai yra užganadytas.
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Sterling, Ill.— Mrs. W. A.
Vanosdel sutikus savo žentą
Jack Casey, pagriebė szmota
lentos permete žentą ant kelio
ir uždavė keloleka ypu per
sedyuia, pakol neprižadejo
pasitaisyt. Jacko draugai ap
stojo uoszve ir kerszino atėmi
mu nelaimingo žentelo, bet
uoszve paliepė jiems trauktis
szalin nes ir su jeis atsitiks
panaszei. Tieje suėmė skver
Kūdikis gyme su 2 galvom
nus dūme isz tosios vietos.

Kuningas A. Mlynarczikas
apgarsino savo laikrasztije
“Mlotek Duchowny” straipsni
po vardu “kuningai moterių
vagei,” paduodamas pravardes
visu kuningu kurie pavogė
nuo viru paczes ir su joms gy
18 užmuszti per,dinamitą.
vena ir laiko pas save kaipo
Kingston, Ont.— Žine pri
gaspadines. Tasai straipsnis
buvo isz Lake Opinicon apie
iszvere dydeli “givalt!” terp
baise nelaime kuri atsitiko
lenkiszku dvasiszku.
prie dirbimo naujo geležkelio
Canadian Northern. Per grei
Aplaikome daugybe žinių
ta iszszovima keloleka svaru
isz visu szaliu ir meldžeme ne dinamito likos sudraskyti aszpykt, jagu tuojaus ne nužvel tuoniolika darbininku ant
gėte savo daneszimu. Bet kas szmoteliu. Visi buvo Eumuprasitrauke tas ne nusitraukė, nais.
isz visu gromatu turime nauda Ne davė baheniu—
ir sunaudojame, nes jokiu buužmusze pacze.
du ne galime viską ant kart Kansas City, Mo.- Susibaręs
sunaudot. Raszykite visi apie su savo pacze už tai, kad jam
visokius atsitikimus, ba tokie ne davė baneniu su pienu ku
tikri daneszimai yra dydelei rias labai milejo, teip inirszo,
geistini del laikraszczio.
jog pagriebęs revolveri nuszo-

pas Vaikus.

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
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ISZ LIETUVISZKU
KAIMELI!.
Centralia, III.— 29 d.
Gegužio patiko baisi nelaime
Ignaca Bakuczioni, velibam
laike eidamas namo užsigerės
per geležinkeli pagavo ji trū
kis kur likos kaires puses ran
ka nupjauta, likosi tuojaus nu
gabentas in ligonbuti, kur da
bar randasi blogam padėjime,
per ka in trauke savo pacziule
ir vienu metu senumo dukrele
dideJeme varge.

Alderson, Okla.— f
sunkė liga 2 metu; atsiskyrė
su szuom svietu Mateuszas Auseviezius, 25 d. Gegužio ir li
kosi palaidotas 26 d. ant N.
McAlester kapiniu su visom
katalikiszkom apeigom. Nabaeznykas paliko dideleme nu
liūdime paczia, sunu Kazimie
ra isz Waterbury, ir dvi duk
teris Veronika ir Ona. Tegul
Dievas suramina likusius, o
jam lai buna lengva szioi sve
tima žemele.

Sioux City, Iowa.— Cze
miestas neperdidelis bet uždarbingas. Randasi dvejos dydeles skerdynes gyvulu.— Die
na 29 p. m. sustraikavo dar
bininkai ir aplaike padidini
mą mokesties. —
Randasi
czionais pusėtinas būrelis Lie
tuviu, nes dydesne dalis užsiyma girtuoklyste vietoje užsiymti naudingais darbais kurie
neatneSztu geda musu tautiecziams.
Hartshorne, Okla.— Mojaus 20 atvažiavo kuningas
Juozas Jonaitis isz S. Omahos,
Nebr. aprūpinti dvasiszkais
reikalais muso tautieczius.’ —
Randasi czion dvi paszelpines
draugystes Szv. Kazimierio ir
Gedimino, nes vos gyvuoje isz
priežasties apsileidimo sąnariu
su mokestimis. •— Gaepadineles baisei apsileidę su namais,
žmogus ejdamas ulyczia tuo ga
Ii pažinti lietuviszka grineze
nuo ruksztumo; nesutikimas
terp muso tautiecziu dydelis,
girtuoklystes prasiplatinus vi
sur, jog geda daro del geru
žmonių.— Darbai nepasigeri
no ne truputi, dirba tik vienos
kasiklos po dvi ir tris dienas
o kitos visai da stovi. Geriau
kad niekas in czionais ne va
žiuotu jeszkoti darbu.
Moon Run, Pa.— Darbai
gerai eina, net viskas braszka.
— 27 d. Gegužio suriszo
mazgu moterystes Vinca Akamavieziu jauniki su pana
Stefka Cibulckiute Szv. Ka
zimiero bažnyczioi.

Palmer, Mass— Darbai
gerai eina, uždarbei geri nog
9 lig 25 dol. ant nedėlios.
— Mikolas Kazlawskos li
kosi surisztas mazgu moterys
tes su pana Ona Witkaskiute,
‘
‘ ’’
’labai
’ ’ puivestuves
atsibuvo
kiai isz ko visi sveczei buvo
užganėdinti.

Oakmont, W- Va — Darbai gerai eina, isz kitur pribu
vusiam darbas nesunku gaut,
uždarbei nemenki nog 3 lig 5
dol. ant dienos, kitokiu darbu
czionais nėra kaip tik anglių
kasyklos.
— Lietuviu apie 3 familijos ir apie 10 pavieniu ir visi
sutikime gyvena.
Rumford, Me— Darbai
gerai eina, uždarbei nemenki,
iszkitur pribuvusiam darbas
nesunku gaut.
— Lietuviu yra didelis bū
relis, isz tu visokiu atsiranda.
Del nekuriu vyru Taradaika
neužilgio ketina pribut.

J

$

igain Labai Pascidauiaraa>

lovJC? knyga, mokslas apie sveikatą
lidiene ir usztrukau....
Balsas jos vienog te;p drėbė
jo, kad pntemijo tai motina
kuri paimta dar didesnes neri
masties prisiartino prie dūktos
ir uszklause.
— Kasgi tau dukrele, kogi
teip susijudinus ir visa drebi?
Ar girdėjai ka blogo apie An
taną? — Seniai sakeme tau su
tėvu idant pamirsztumiai jin,
nes vargini ir naikini savo svei
kata ir pajiegas, kaipo ir jauŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradi
Czikage naktimi merginos
niste liūdnoms mislimis ir besi
2?gydynio, pripildyta tokia puikia medoką, kad kitose iki šiol iščjnsiose lic.^
medžiojo,
^Jtuviškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.!
ilgimu...
Mk ŠITA KNYGA “DAKTARAS” aprašo visokių ligų vardus, kaip jos prasideda, kilpk
— O motinėlė mano — ta Kliksmns daro, žmonis zaga-ipsireišlŲn, kaip Išrodo ir kaip greičiau, goriau Ir kur galima išsigydyti.
'■.■■■ ■.
bavoje,
TA K N YGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir leip-pal npb ntotdlt
re mergina apsikabinus motina
tol pa daug
K
Kaimynus subudina,
j-*11
ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” dikčial aprašo atidengiant daug pnhptybitj.i
usz kaklo — jau pasibaigė
Sįrgcriatisius smagumus ženybinio gyvenimo ir telp-pat kaip ir kaili geriausiai ap-įvesti irg
Saldu
miega
pagadina;
mano kanezios ir besiilgejimas
likai p būti laimingu.
:>
jį
flL
TOJ KNYGOJE “DAKTARAS” gražiai pamokina kaip jaunus vy-u-i t<-in ir
Ypatingai ant llinois korto,
nes Antanėlis jau sugrįžo.
^Įkas būtinai kiekvienam reikalingu žinoti, visiems kaip seniems teip ir Jatiuiem-, ž.-.i tiem. T
Ir 33-czios kampo.
ir nevedusiems.
Motina nusistebėjo iszgirKIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yni labai žingeidus, o notų'k.iiitii'ins
dus tokia pasaka duktes; ant Ir moteres labai girtuoklauje,
M. tai mokantis kuris neturi dar šios knygas, su dideliu ukvata p«-r-k:i;.tys ti;-i:i. carshl. k.
XWgah's daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudingi irreimlingjg
Per
visa
diena
ne
palauje,
Lietuviszkas klubas gražino bole.
jos veido"apsireiszke teipgi ko
j^TTureti, Kuris tik nori bull sveikas ir laimingai cywii
Vaiku ne prižiūri,
KNYGA “DAKTARAS“ yra paveikslais iliustr
-< kuna c'.ilii.W
Uždavė kitam per makuole,
kis tai szeszelis džiaugsmo; at
^□atidengiant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikien
T.k penkaičiu^J
Ba pasilakia guli.
Pakylo terp visu sumiszimas,
SjLių knygų Atrasite visk i. ko čion negalima parašyti ir
sisėdo ant kraszto lovos, klaus
3
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rūdijama skaityti Japie tjervų. kraujo, inkstą,
Kaip ižsipagirioje,
Terp visu dydelis riksmas,
dama akimis iszaiszkinimo.
romalizino, od •.. viduriu nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas: U-ij> pat apie nm'enp
Bet kur tasai ka pažeido,
Marinka kuriai sunku buvo Tai nuo vyru piningus viloje,
Ja.
JEI SERGI, tai pirmiau no kaip manai vartoti kokias nors liekarstas ar kreiptis prieU
^■gydytojo, reikia būtinai perskaityti ‘‘DAKTARAS’’.
- 3 WArba paslapta payma,
Jog jin nuo ezito paveikslo apleido?
slept priesz motina tu jausmu,
J?
ŠITOJ knygoje “DAKTARAS“ netik pamokina kur ir kaip Išsigydyti, kaip bull įvelta.^
Kad
velei
pradėt
girtavima;
Vabellr kaip nuo visokių ligų apsisergūti.
kokius jaute, nusprendė pati
NOKSTA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant 1 lėtindami jų iBekto J
dima. Glamonėdamas mergele kėt jai elaptibe žinodama
Gerkyte, springkite,
nLPhiladelphlos M. Klinika, delei labo visuomenės, tad kiekvienas ją nptur' -. kuris tik prisiasflL
^kelias štampas už prisluntiino kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresai teip:*
kalbėjo insijauslines;
O
greieziau
pastypsite.
kad motina delei jos laimes
— Kuomigi kitu tau bran viską pasirengus buvo pada
J
ARBA KAS ATSIDUODA PO
gi atsimokėsiu, jei ne meilia. rit kas tik jos galeje buvo. To
^1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.1
APVEIZDA DIEVO, TAS
Priimk ja; mano szirdis tau delgi viską iszpažino motinai,
Ant saidvoko stovejau,
VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki Ir nori būti sveiki—išgydyti, tad kaipJodžIaM
Taftas laike prakalbu.
NEPRAŽŪSTA.
niekad neatsimaine ir neatsi- nieko neuszslepdama isz girde
/□trip ir raštu (lietuviškai) guli atsišaukti į šitų tikrų Klinikų. Ateinančius priimama šitnis/J
Ir ant Skrantu žmonių žiu
SL
valandomis per Klinikų Daktarų.
< flL
mainis iki paskutiniam jos gi- to Antano apsakimo, o motina
Norints prezidentas Taftas važinėja po visa Amerika ^3Kasdien nuo 10 iki 4 po plet. Nedelioj nuo 10 iki 3. Ltarn. Ir Petn. vak. nuo 6lkl8viJ.*
rėjau,
venimo
bridžiui.
Bet
turiu
jus
Pradėsiu vėl senoviszkai do
su neiszreiksztinu jausmu klau Kaip isz bažnyczioe iszejo, s jeszkodamas balsu ant jojo iszrinkimo bet mažai turi pasekė
rai giventi, dirbti sunkiai ir palikt bent ant trumpo laiko, ee to apsakimo duktes, pati ne Merginos iszsižiojueios stovėjo, ju ir kaip rodos ne bus iezrinktu prezidentu.
teisingai — bet jau ne ežia; tu kadangi negalimu man ira žinodama ka turi atsakinėt,
Del to, kad auksinius dantie
BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
Vietinis prabaszczius, dažiriu apleisti ta brangu lizdeli, daigtu teip, kaip esmių pasiro- vien patarinėjo ir lingavo su
turėjo, •< Prie ko daveda provos.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
nojas
apie
nuolatine
baime
ir
kuri sutersziau savo nepatogu dit žmonėms. Eisiu ant keliu galva.
Tai del žmonių parodyti ga
New York, N. Y
7'elefonas: Worlh 2822,
rūpesti
nelaimingos
naszles,
ir nedoru givenimu, turiu pra- dienu in musu artima miesteli,
Kas
reikalanna
teisingo
— Teip! tarė pagaliaus —
lėjo.
Nesiranda nieko neiszminpatarnavimo ir nori idant
siszalint in ten kur nieks ma idant sutvarkit savo reikalus. Antanas isztikro nors pateko
O-gi szirdelee iszsižiojusios tingesnio ant svieto no žmo atlankė jaja, ir stengėsi pa
Jo reikalai likta greit,
linksmint jaja ir kalbėjo apie
nes nepažįsta, kur svetimu bu — Bet ar sugrižszi Antanė in piktu žmonių draugiste, ne
rizena,
gaus, kuris del mažaus daigteatlikti tegul atsiszauki in
sutvertoju, kuris daug didesne
siu visiems ant visados.— Tu li? — klausė glamoniai milin- pasiliko tokiu jau kaip jo drau
Ir tai to ne buna gana,
lio, jauezia del savo artymo ne
sarmata
kantrei
nesze
pasi

brangi Mariuk pamirszk mane ti mergele.
Seniausi
gai, tikiu kad jo iezpažintis, Kol palicmonas ne nuvaro, atleista apikanta, ir jog visas
duodamas valei Dievo.
— Sugrižsziu, buk įami ma kuria man atkartojai ira tikra
jei da iki sziol turėjai mane
Bankini
Tada ir žiotis uždaro. * stengymas ant sutaikinimo ju
savo atmintije usz ka szian no numileta; neira jau tas ma Dievas jin iszgelbejo no pra O jus pusgalves ir beprotes^ ju ejna ant niek, o kurie vėli — Teip, nes tai buvo SutNarna
dien ne su džiaugsmu, vien su- no galeje idant pamirszt ta, ku žuvimo, doribe jo likos iszbanUždėta 1848m.
To ne darys ne varjotas, >' na provotys per daugali metu vertojas— atsake nuludus.
Ant tolesniu kalbu ir pradidžiu skausmu ir kartibe de- ri iezgide mano duszioj žaiz dita ir dabar ant jo doribee ga
Kad sveikus dantys duotu ne kaip szirdingai su savim su
Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
szimu
gero kuningelio, jau
kavoju tau, lengviau bus man das ir sutarpino abejones le Įima pasitikėt bet atsiras pikti
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
(rediszka kasė,
iszlupti,
sitaikyt. Kada tokis terp sadaugiau neatsakynejo, rodos
Pinigus visu krasztu iszmainome pegal kursą,
užbaigt givenima, jeigu žino dus. — Ir kaipi kad del pade- žmones, kurie, nors ir neteisiu
O misinginius indeti.
vias susikivirezina, tai jau ga
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
nesuprato ir ne giidejo ka in
siu kad tu be manės esi laimin kavones, kaipi kad del usztik- gai žemins jo garbe ir plesz
Veluk galva nueieukyte, lo ne yra piktumui.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivių visu Linijų in ir iu
jaja
buvo
prakalbejas.
ga, kad pamirszai ta, kuris tau rinimo savo meiles mergelei, ezlove.
O beždžiones užsidekyte,
Vienam nedideliam kaimeliK rajaus už pigiause preke.
Ant rytojaus pribuvo egzekareztai pabuczevo ja pripauspiktu usz meile atsimokėjo.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame,
— Motinėlė, brangi— kal Tai gal daugiau proto turė je gyveno na87le, kuri atsiženk
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas PoperuBū
Mergina apsiliejo aszaromis, damas szirdingai prie savo bėjo Mariuką — meldžiu ta
site,
lino didelu piktumu ir nuo- kutnikas, idant užtraukt kaszpaliudyimu Konsulio.
tus,
kurie
iszversze
szeszioleka
nežinodama, ar gal negalėda krutinės.
vęs nekalbėk to, ka tau pasa Sveiku dantų ne trauksite; brodumu. Viena karta norėjo
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotefsingiausial.
doleriu,
o
kad
nerado
nieko
ma atsakit jam ka nors ant to — O dabar duktė mano — kiau niekam. Supranti kad rei
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryia :—
dirbt savo darželije, o kad jo
Misinginiu nesidesite.
kio jo reikalavimo, kas jai isz- tarė motina — laikas jau tau kia laikittai iki kolaik slaptiSubatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
sios du maži vaikuczei turėtu vertes, norėjo pastatyt ant Iicitacijps, verszeli, ziegoriu, au
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
pildit nebuvo galimu daigtu. eit namon; labai ilgai pas mus beje; jis prasze manes, idant
per taji laika koki nors užsiė
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiauBei, ir
Antanas, gal atjausdamas usztrukai, o ten gal įtevai ta niekam nepasakot. O motin!
O jus grinorkeles, * mimą ir terp saves nesivaidytu deklą ir kėlės lovas. Dasižipigiausei galite atlikti.
nojas
apie
tai,
vaitas
iezsiunte
vęs laukia ir nerimsta apie ta ar žinai kaip labai nerimstu
jos jausmus, kalbėjo:
davė jiems truputu piesku iez
Ne bukite beždžionkos.
— O brangi mano! nenoriu ve; todėl eik vaikeli namon, apie ji ir bijau, idant jo nauja
Jagu in czion pribunate,
dideles krūvos kuri gulėjo savo berną pas naszle ir liepe
jai pasakyt, jog pats užmokės
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
teip dideles aukos no tavęs; bet ten niekam dar nepasakok nelaime nepradėtų spaust...
prie josios kaimino vaito.
Tai biski susivaidykite.
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvania ir
negali pasilikt moteria žmo kas buvo priežastim tavo pas — Nelaimingas mano kūdi Sztai Vaterburi kėlės užtikau,
Tame paežiam laike užėjo kasztus nes ne daleis, idant talpinusi locnam name kurios verte isznesa apie
gaus, kurs buvo vadu bandi mane usztrukimo.
Priima piningus ant paezedumo ir
ki, suprantu viską ir padari Su kocziolu jau muszti norė vaitas ir pradėjo koliot naezle, jaja licituotu. Naszle vienok $150,000.00.
užsispyrus pakratė galva kal moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis
kalb.damas,
jog
jam
pavogė
tu. Ne, to niekados negaliu rei
— Argi nežinau ir nesupran siu del tavęs viską, o pati su
jau,
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
bėdama:
kalant no tavęs! Meldžiu pa- tu to, jog ežia reikia užlaikit prantu kad reikia ežia užlai Per naktis nesivalkiokite, piesku.
Bankos P. V. 0B1ECUNAS & (’O., parduoda
ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
mirszk, eik kitu givenimo ta didžiausia elaptibe? —atsake kit elaptibe — jug tai tikras Bukite namieje lovoi tysokite, — Ka? ar asz turiu pasi — Nieko jau man ne rei Laivakortes
rakandus nog ugnies; užlaiko Kegentalna ir vedimo provu
likt vagiu? Užmokėsi tu man kia!
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už
keliu, tegul asz viens einu ersz mergina rimtai.
Malszei užsilaikykite,
stebuklas Dievo veikiasi —
per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
usz tai, ponas vaite! Asz tojo
Taji vakara; laikydama už tvirtinto
kecziu takeliu bet tau da jauDar karta atsisveikino An privalome palaukt kas bus tokitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Kussijos Konsulis.
Ir juoku ne darykite.
ne nukensiu!
rankos vaikus, ėjo pro grinniste rožias po kojų kloja; buk taną labai sziidingai, su ku- liaus Bet kas bus jeigu jin pa Pažinau ir mamuže stora,
Užpykęs vaitas pradėjo garALL NATIONS DEPOSIT BANK
czia vaito o paregėjus stovinti
laiminga, te laime beria tau rinom dabar nesinorėjo jai ims valdžia ir nubaus?...
Iszpusta kaip kubyla,
Cor. 12-U1.& Carson St., S.S.Pittsburg, Ta
sei vadyt jaja vagimi, ir abu
ne pasiturejes. Bet tai nieko
savo dovanas isz rago gausos. skirtie, kurio gaila jai buvo
— O mtoin! nekalbėt man Uj! no pavietres ir vainos, du pradėjo ant gero viens kita
AGENCIJA P. V. 0B1ECUNAS & €0
ne bromoje rasztininka vaito
— Ne milimas Antanėli! labai, o žinojo, kad rito neras to. Asz nepergiveneziau tokios
No tokios bobos.
koliot. Iez didelio piktumo,
— matau kad mano laime pra jo ežia, kadangi Antanas keti valandos. Tu motinėlė jug ne Kad ta storule prisižiūrėtu naezle pirmutine nubėgo pas paszauke:
— Pasakyk vaitui, jago ji
žuvo; negaliu but laiminga no priesz tekant saulei iszeit norėsi savo kūdikio mirties
kuninga, kaipo apglobeja nasz
ant kitu,
sai
mane paszauke priesz suda
liu
ir
sieratu.
kada manes iszsižadi.
in miesteli. Atsisveikino ir se matiti.
Moterėliu doru,
Ant niek geras kuningas tai asz jin dabar paszauksiu
, — Bogi turetumiai tiek ne- na motina, kuri jau dabar ne — Mariuk, duktė mano, ka Kaip savo dukreles augyna,
apikantos prie musu —pritarė buvo nubudus ir velidama la tu kalbi? Jug asz jo neiezduo- Kaip jiaises nuo pikto gyna, stengėsi jaja apmalszyt ir ant sūdo paskut’nio!
idant susitaikytu su savo kai Rasztinykas sugrįžo in grinsena motina — kad be gailes- bos nakties iszejo.
O tos yra: Mare, France,
siu — bet jeigu iszsiduos, jei
mynu. “Mokytas” advokatas czia ir paantrino žodžius nasz
ties nori apleist savo sena mo Antanas pasilikęs su moti gu viekas be mus iszeis.in aiksz
Katrute ir Marce.
tina ir ta kuria ir sziandien na, puolė drauge su ja ant ke te ir jeigu jin paims — kagi Daugiau nieko ne sakysiu, isz artymo miestelio da labjaus les su juoku. Vaitas nieko ant
teip labai mili. Ne, sunau! liu ir abudu pradėjo melstis mes darisime? Jug neapginei Ne trukus velei atsilankysiu, suarzino naszle, o kada vaitas to ne atsake, nes pabalo staiinnesze prova in suda, tai ne gai kaip diena.
mes tavęs jau neleisiva no sa vėl teip pat maldingai kaip me ir neiszgelbesime.
Su kocziolu pataisisiu,
Ant rytojaus inejo in grinbuvo prie to pabaigos. Iez
ves; turi pasilikt pas mus. Ne melsdavos kitados, bet dabar — Dievas jin iezgelbejo iez
Gerai storule patrinsiu.
czia
naszles kaiminka. Grinpriežasties,
jog
pieskos
buvo
reikalingai teip labai žemini szirdis motinos ir sunaus per- draugistes nedoru žmonių,
teip mažos vertes, naezle likos ežioje suvis kone nieko nesira
save, kadangi žinoma, jog ne pildintos buvo dekingistes Dievas apsaugos jin no toles
atvalnyta no koros, nes advo do, o ant stalo gulėjo popiereisz liuoso noro pasilikai draugu jausmais, o duszios perpildin- niu nelaimiu, bet tik meldžiu
Minersvile stuboi vienoi,
katas
apelanojo prova toliaus le at kuiios buvo paraszyta.
nedoru žmonių, toks tavo bu tos buvo tvirtu tikėjimu in tavęs brangi motinėlė, idant ti
Szv. Traices dienoi,
ir
per
tai varginga naszle likos ^“Padarykite mano vaikams
vo likimas, bet jog ir tame pa Apveizda Dievo, kuriam abu letumiai ir ne puses žodelio nie
Bobos pikniką padare,
dėjime mokėjai būti doru, du dekavojo karsztai, kad da- kam nepasakitumiai apie An Pasigeria ir zobova sau padare apsudinta in kalėjimą ant asz- puikes szermenas; juk jieje
tame ne kalti, jog juju motina
tuoniu dienu.
kaip galima sprenst isz tavo leido jiems sujungta malda taną.
O kokia? ne sakisiu,
Pribuvus nebagele namon, neteisingai buvo apkaltinta už
apsakimo; tvirtai tikiu, jog siunst prie jo isz to ramaus ti — Gerai, gerai! — atsake
Del saves ant kito karto pa- prasiezalineje visiems isz kelio vagysta.”
neesi papildęs piktadaristes, ko namelio. Po maldai sugulė motina. — Nereikalingai tuo
siliksiu.
Motere baisei persigando
ne kalbėdama su niekuom o
neturi ant saves eanžines sun in pasilsi.
mi krimtiesi, niekam nepasa
kada kas jaja užklausinejo perskaiezius kortele ir tuojaus
kios nuodėmės.
kosiu tik_ nusiramink ir už
IV.
apie koki daigta, tai vis at nubėgo pas vaita, kurie tuo
— Usztvirtinu jus tame; Mariuką eidama namon svars migk.
sakydavo ant užklausimo. Kai jaus suszauke savo žmonis ir
dekavoju Dievui kad jis sau
te ir mislijo kaip turi pasielgt; _ Mergina laikidama motina In Vanami boba pribuvo,
minkos paregėjo jog kada tik su dideliu nerimaecziu szirdigojo mane no to.
Ir czionais apsisedo,
szirdis jos smarkiai plake, ka usz kaklo apsikabinus abiem
ejdavo kur tai vis apeitinejo je, nubėgo ant kranto upelu— Taigi neturi ko sielvar- da pamislijo, arba uszklause rankom žiurėjo in ja liūdnai
Tai vyreli vyrams žandus aplinkui apie krūva piesku, ko, beganezio ne toli jojo grintaut, pavesk save apglebai saves, kas bus, jeigu jos gimdi ir tarsi, akimis dekavojo moti
tviszkina,
kuri tada buvo paėmus sauja ežios. Po ilgam jeszkojimui
Dievo, Jo Motinos Szvencziau- tojai dažinos viską apie Anta nai usz prižadejima ir klausė
Ir tai kas diena.
■* piesku del savo vaiku. Ant vandeni pasisekė ant galo su
sies, o jie tavęs neapleis.
Ne žine ar isz mandrumo galo sustojo suvis iszejtinet isz rast nelaimingos moteres ku
no givenima svietur? Nerami- podraug ar isztikro neniekina
Ar isz kvailumo
— Teip ira — pritarė da be ir baime ja apėmė. Troszko jos numileta Antana, ar isztik
eavo grinczeles, o norints rū na ir abeju vaikucziu kurios
O gal gerai daro,
bar linksmiau mergina.— Die turėt toki prieteliu, kure jat ro linki jai Antano. Motina,
pinosi apie savo vaikucziue, su pagialba szmotelio audeklo
vas tave i^zgialbejo ir gali did pritartu, kam galėtu iji patikei kaipi usztikrindama dukterį Gal tada, kaip nuo saves varo? bet nieko ne veikdavo. Dirs pririszo prie savias.
žiuotis tuomi kad pergalejei savo elaptibe, arba kanezias, pabueziavo ja ir pasikėlus pa Duok bobele per žandus, teledama per josios langeli,
Vaitas gavo ta pati vakara
Tegul biski doresni bus.
piktibe svieto ir sugrįžti datir- idant jeszkot jame pagelbos ir sakė.
galėjai jaja matyt sedinezia su dideli karszti szaukdamas nuo
tas ir persitikrinęs kas daro rodos. Teip bemislidama, pare — Laba nakt — buk rami
sudėtom rankom ir nulenkta latos: “Jieje mane paszauke
žmogų laimingu. Nemislik, jo namon ir neeibelsdama nuė ir nemislik daug, labai reika
galva.
O kada vaikai prie jo ant paskutinio sudo!” In dė
*
brangus Antanėli, jog asz ta jo in kamara gult. Motina vie- lauji pasilsio, nusiramink ir
sios prisiartydavo, tai atstum vimas dienas po tam, paliko
Bankieris More ir jo pati.
vimi niekinu, nesikrimsk vėl nog girdėjo jos sugrižima ir užmigk, pavedus viską Dievui
Viena davatkėlė,
davo juos su ranka szaukda- jisai naszle su szeszetu mažais
tu, nes asz tavęs neapleisiu ir atėjo su žiburiu pas ja.
Badai pasiutėlė,
ma:
kurio suredimo žmogus negal
vaikuczeis.
Vasario menesi bankieris Morse likos paluosuotas isz At
esmių ir busiu tau ta paezia — Teip vėlai sugrįžti na atmainiti; Jis bus malonus.
In bažnycze nuėjo,
Ir tai viskas isz priežasties lanta kalėjimo nes buvo mirsztantys(?) kaip daktarai nutarė
— Ejkite sau, juso motyna
saujos piesku!
F. W. S. B. ir nukeliavo in Europa ant atsigaivinimo. Pabuvęs kelis mene
kuria milejai ir kuri tave mi- mon Mariuk? — Labai neri Ir da karta atkartojus veli
Labai susijudejo.
yra vagim!
lejo ir mili ta paezia meilia. mastie eme mane ir negalėjau jima geros nakties ir savo ro
Bala prileido,
Kaiminai rūpinosi apie jaja
sius Europoje pasveiko visiszkai ir velei sugrižo in Amerika.
Antanas paszoko iszskete užmigt.
Ar tai aszaras paleido,
kokia intekme iszvers ant ne Profesorius; — Jago turė Bankieris Mors prisisavino ne mažai tukstancziu o už eavo pada idant daug nemislitu, nes
— Be reikalo motinėlė rū negales užmigti, iszejo isz mieg
To ne maeziau,
rankas, o mergina puolė jam
laimingos, kada atėjo jaja pa tum pirkt 6 svarus sviesto, ka luosavima isz kalėjimo badai užmokėjo advokatams 100 tukspinotės manim; neemiu kūdi tuves duktesNes mainose apie tai girdėjau. ymt m kalėjimą. Nes ne greit turėtum su savim paimt?
taneziu doleriu. Su piningais viską gali padaryt nes vargszas
in glebi!
Kas ta mieli atmye,
tas iszsipilde, ba kalėjimai bu Vaikas: — Gurbą Pone pro kad ir butu ant mirsztanczio patalo tai jin ne paluosuotu isz
— Meile numiletos mergi kiu, nieko blogo man neateiti
(Toliaus bus.)
Iszmintingu pavadye.
kalėjimo.
vo pripildytas.
fesoriau.
nos pergalėjo Antano nuspren ko: buvau pas naezle sena dai-

“DAKTARAS”.

ANTANAS

t

| The Philadelphia Medical Clinic

>•

Puiluos
kW, mokslą

ŠTARAS

iMjMsio mokslo Ir Manį
Ila nedera, kUkltaeikUįiiįj^'
i rasti, lu»jnMtllRk,jnj-M.cv
ipnio visokią liq
iaa. geriau ir kurgi',■mniUl2rJ• apie vyrą pariapiybb Ui |1JU
dikjial tpmJo aiilengAr
veninio ir teip-pat lu:p ir uh £.;

” graliai pamokins hlp jum
i noil, visiems kaip seura kipirjn^
s knygių yra labai linr-iK
lyg'ki. su ditklia uknu
'a knyga kivkrt’tiim yr* l£*i
laimingai gyventi.
i veiksi*^ iliustrao-a. parrii ir c&zvį&j,
ogi kaip sveikiems iripirkenaioi.
alinu paradyti ir daLaosi nn
|
atims rūdijama ska ".■.i .;■?
į^,p
įmo. Uvnehitia ir hopuoii l*u;
irt. k
p matui vartoti kokias run Lšimm k
DAKTARAS’.
’

B.ISG1NTCIA. M Ud rato
) visuomenės, ud fcdnkau >į
fcj*.
is. Aplami tnojiis. likvxčirtasr.į-.Kv.

Ipliia Medical (%
,

.

Philadelphia,?;

neveiki ir nori bnti
inkų į Jių tikTj Kliniką.
cs,,
nis per Klimko Ihkurj.
I
lėlio] ano 10 iki J. Lum.lrhtinl.tBtL i

BANKING HOU

S
y

Kampas Reade Uit®
r

Teltfona:

ėriu ($100,000) yra mesi hiriEs:
raja kuo greichiūEei.
(Mai
mainome pagal kurą.
rocenta ir igzduodame ut fishlna
ant geriaušu Gajlairiinz lajui
? preke.
Dciiu in Kraja pastorojime.

pigiai ir vins kitas rejentefiste Ftp

D.
ekame kuoteisogiaosaL
» Tautiecziu laikome ttjthrjn r
vakare.
Nedelioje nuo 10ii^

amis asabiazkai ir per lainh 3’^
.netuB reikalus greioriueii t®?8

inka su kapitalu 175,000
alstijos Pennsylvarios ii

JL
&

irios verte isznesa apie
į
gus aut paczėdumo ir/* L A;
i piningus in visas dalis'
ase. Agentūra minėtos,

SAS&CO., parduoda
, apsaugoje namus ir kitokia
anioe; padaro Dovienuolis if
žtvirtina Roadjoe Kusda

IEPOSIT BINK
t., S.S.Pittsburg,fi

)BIECrXAS4C0

eris More ir jo pa*1';
mkieris Morae likos pi0’”
o miratsDtys(l) k»’P “

i ant atsigaivinimo.
i viaiszkai ir relei wp'1
rino ne mažai tėkšti0®1' <
badai
uauai užmokėjo
U4U1U&DJU advoD > t

Laiszkas Silvestro Kvailaucko in Anuprą
Ziopliaucka.
Asz Silvestras Kvailiauckas
raezau in tave mano geras milimas prentai Anuprai su tik
rai dideliu puikumu. Teip tik
rai galiu puikaut, su pakelta
galva, kurios net nelenkiu raez;damas. Ta puikibe, tu žinai,
Anuprai, kad man pritinka —
orait. Net žiurėjau pats m liukingliasa — ir žinai ka? Per
sitikrinau kad patogesnio ne
rasi. Tu žinai kaip turiu placzia kakta, kad reik ilgai
jieszkot kepures sztore, idant
man tiktu — vis vaikiszkos.
Anuprai tu rods, teisingai esi
apkriksztitas vardu Ziopliaviczio, ba žioplis, bet nesupik,
asz tau sakau kaip savo gudprentui ir myninu, kad tu pripažisi, jog didžioj galvoj tur
but ir smegenų daug, o žinai
kad smegens tai protas, arba
razumas! Asz guodoju savo ta
didele galva, nes pirmutinis —
žinok kad visi kreizes — su
pratau kas joje randasi! Ha,
net mano boba — bet ka žinai
janke!... Dieve duok jai dvasia
szventa ir atleisk ta kaltibe ir
visas kitas, nemato mano gal
voje to didžio skarbo, ba kar
tais supikus, žinai boba bereikalo, sako: “Tu isztikro. K vai
lis ir nedek prie žcdžio savo
pravardes “auckas,” nes nepri
tinka. Ale mat janke bijo lifžiuvi sulaužit isztarimu pilnai
mano pravarde. Žinomas daigtas esmių Kvailiaucku, neiszgama savo tėvo sunumi, bet ta
mano janke!... Oj žmones, žmo
nes, ipacz jus kvailos durnos
bobos, niekinate iszmintingais,
glaudžiatės prie vėjavaikiu sudžiuveliu. Ne proto jus jieszkote pas vira, bet ko kito, o
jei ir randate katra, tas jum
nieko gero neduos....
Bet Anuprai, dovanok kad
ežia biski iszkripau isz vėžiu
ir parasziau apie ka kita —
bet žinai kad žmones kores
pondencijos mokina, ka pripa
žįsta dideli pilozopai kaip ir
asz, tai gi ežia parasziau kelis
žodžius del tavo pamokinimo.
Czia norėjau tau apie ka kita
praneszti: Norėjau paraszit
tau apie tikrai didviriszka ataitikima, kame atlosziau didvirio role.
Tikėk kad ežia nesigiriu,
nes žinau, kad tu nors biski
žioplas didelei guodoji mano
razuma, o dar daugiau guodosi — sakau tau tru, kas man
bus tikru balsamu, geresniu
negu daktaro Zmijeczniko giduoles. Mat perstatik sau ta
mano janke, vieton vadint ma
ne didžia viriu, galiantu, vadi
na — o! baisu isztart, bet tau
patils sakau “Kvailuku”. —
O žeme drėbė, klaupkite tau
tos! Kas do baisibes, kas do
nelabiste sviete! Kad tokia,
kuri mane “ ant ranku 'turėtu
nesziot, klupszcziaut — teip
iszdrista pliovot — bet žinai
cziutabakiai kazokai — jankes
vis vienas divelis!
Beto, kad žinotai apie mano
didviriszka darba, idant tavo
szirdis uszsidegtu afektu del
manes nuo mano apraezimo,
kaip pauderis nuo skvipo, skai
tik ka dabar raszisiu tau.
Jus ten Pencivenioj, kur ir
asz buvau ir jusu dabar juzinau per kelis menesius ir ge
rai numanau, nieko neiszmanot apie sapkoles — aria apie
darba sapkolese. Mai gudnes,
Anuprai, mielini kad tik pas
jus darbas dandžer, o, ir pas
mus pavojus po nose. Taigi,
matai ir asz buvau jame, bet
pasilikau galiant mian! Baj
Dži pas jus kitaip. Sapkolese
nėr szaptu, mainos vieno plioro, karus reik puszit net lau
kan, tru-op-vej. Bet tas nieko,
bet liuk-aut kad eina ap-saidaun. Asz eidamas gengve-žiu
rau karai smarkiai bega-žinoma tuszti. Pirma diena buvau
in tas mainas nuėjės dirbt, nes
kitose gavau sakti-bet te buvo
no-gut pleieas, reikėjo gulscziam krapsztitis, kas labai ne
patiko mano didžiai galvai,
kuria nuolat ture davau su
muszt in tapo rakus, o kad sa
vo givasti branginu pasistatit
norėjau pileriaus-žinai, nors
tapas žemas, bet tuo arsziam

liūgais risks gali
inczio patilo tai jintf *
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tis, paeina isz Suvalkų, gub., 35 m.
9iqa =Ain’{in
žiurau eina žemin karai, o dyrba po dvileka adynu. Prie kaip Amerike, praszau atsiszaukt
WTnlitl
:cį B.l nib
libHirut-.ioii ii ihiib'iniigSii
tos
progos
Edisonas
pasaki
o
ant adreso:
koke tai vaikijozas stovi su
ngal
«
__ •rilwrifai-.q iniai/e aj
A. Januszaitis.
’ 'tSr-Blil esaornbiHi 80
pagaliu ir prisilenkęs laukia. teip apraszo “Daily Telegraf
Donorą, Pa.
o 8P.S ira TS f tX(JKh\ O biioIjĮ _
/T'
~
Mano didi galva tuoj man jog traukije deszimties metu Box 258,
1
davė suprast, kad jis užmano svietas pamatys daugeli stebė
Mano draugas Jonas Yotauta pa
karus sulaikit — neiezmanelis tinu atmainų, kiek atsirado eina isz Kauno gub. Szauliu pav.. Introligatorne.APD1UBTUVK KHTG0
>oį ,ihu’į
bL
a :ir.t pqu-.d sirir.JU 1
nors nežinojau ar jis kazokas paskutiniuose 50 metuose. Ne Szadwos para.j Waidoliomiu sodos,
užylgo
žynyste
ūkininkas
ga

ar koks kitas, žinai Ameriko
2 m. adgal gyveno Newark, N. J.
oj
ni rjiuliipl
iinitni
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-V _K_T
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visokiu žmonių ira, o visi pa- les užveisynet žeme tlenu azo o dabar nežinau kur jis pats ar kas
Tai bl vi
ai die lis
Visos
Tinklines
fflrkiszkos
dabni kits in kita kas ten su to, paimto isz oro. Tuom pirm kitas praszau duot žine ant adreso:
.ACH ON.
TaUa
ugdi įs
priemaiszos
ir
kvapsniai^
J.
Paluokis
pras kas kokiu ira — bet ma dalyku, ka žeme reikalauje,
nis
kit^s
pavi jo
sudėti in ZIRA cigaretus —
2812 Penn. avė.
Pittsburg. Pa
tai asz labai doras neužmirsz- ydant padaryti vaisinga yra
mums
u
eiga Ito
visas sunkumas iszmestas.
damas kad kožnas ira artimu, tlenas azoto, bunanezio ir nie Mano szvogeris. Jonas Kuczinskas
pardajįget| po
10
Turtingi Szvelnus- Kvepia
Ayeidirba senos maldaknyges, istorine
kad gelbet jauna vaikina nuo kad neižsememo atmosfere. paeina isz Kauno,gub., Szauliu pav.,
Dovanjjes
laikraszczei, kaipo tai:
Ju priemaiszos suteikia
smertiee, kad nebuvo czeso nu Priesz ne senei žinojo api tai apie 10 m. kaip amerike, pirmiau natos irLinksma
Valanda, Dilgeles,
szvelnu
net
saldu
kvapsni
—
ra
randamos
kož
na
m
stumt ji szalin nuo kelio, o vėl, tiktai laboratorijose o profa gyveno Century, W.Va., o dabar ne Dagią Draugas, Tėvynė ir Lt.
iszimta rūkymą. Amerikos
žinau
kur,
jis
pats
ar
kas
kitas
pra

Prisiunsdami
knygas
apmokekyte
paėsto
ai
nai
garsino,
’
jog
atmosberinis
žinai, norėdamas parodit savo
kvietku u
prezidentas nerūko geresniu
teik
ekspreso kasztus.
Adiesas:
milžiniszka drutibe smarkiai tlenas azotinis, nesiduos teip szau duot žine ant adreso:
cigaretu, kaip kad jus galit
sleiei. *1
Lithuanian
Bindery,
Mar.
Baszkene
sius, isz
rūkyti nusipirko szitas ZIRA
514 W. Spruce. Mahannv City
atsiepires, atkiszau koja ir ran lengvai ižeigauti, ydant galė 1010 S, Union St.
Chicago, Ill
CIGARETTES
,
dailias paduszkaites ir 1.t.
CIGARETU.
kas. — Ir nežinau kas aesiti- tu būti naudingas per ūkinin
ko!.... Buvau apsiavęs gum- kus. Nes jau diena yra artyma, Mano pusbrolis, Antanas Dargis
batuose, kuriu paduose nėra kada oras yždavines tlena del paeina isz Kauno gub. Szauliu pav.,
Visi Pardavejiai Parduoda
neiliu — turbut paslidau ir vaisiu žemes ir augynimo gy Vekszniu para , Givoliu sodos, 3 m.
parpuoliau. Maj Gad toks vuliu. Norvaguose jau intai kaip amerike, abudu sykiu atvaževo
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink
pasiszventimas, tai ne baikos! se ateakante laboratorije ir re me in amerika jis in Lewiston iszvaževo, o dabar nežinau kur, jis pats
p. lorillard company
ir, tikėsi apsaugojau givasti zultatas ne liepi abejoti, jog ar kas kitas praszau duot žine ant ad
kazokucziui, nes nor parpuo traukyja deszimties metu tra- reso:
liau, karai sustojo ir jis inki- sza atmosferine bus prekiau
Jno. Dargia
Oakmont, W. Va
szee in tarpa szpikiu rato jamu daigtu Europoje ir Ame Box 10
Lietuviszka Agentūra
ezprege, ar pagali, atėjo prie rikoje. Jog „teip bus ne reike
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
Mano
brolis,
Stanislovas
Lukauo*
manės ir sako: “Wacdumader? abejoti.
kas, paeina isz Kauno gub., Szauliu, in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu
J u ar kreizi” — Ka su snarg Pasaki Edisonas, jog kožnas pav., Lukes gmino., girdėjau gyve piningus už žemiause preke ir greitai
liu bartis, kad butu viras, bu- laivas pridėtas su kvieczeis ir na Chioagoi, jis pats ar kas kitas ne vienos dienos nelaikau pas save
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
praszau duot žine ant adreso:
cziau atsakęs jam “kreizi” — kukurudzais ir plaukentis in
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
Jno. Lukauckas.
užmare,
ubagina
Suv.
Steitus,
atmintu jis diena savo gimi
(SEVERA’S STOMACH BITTERS)
1319 S. Front St. Philadelphia, Pa kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu
atsilankitie arba atsiszauktie per
tai azoto.
mo! Žinai, buvau piktas, nes nes ne turi per
_______
('Sf °l) laiszka su minėtais reikalais.
pataiso apetitą ir suteikia skilviui jiegu maistui sumalti.
Elekrikybe tikrina Edisonas Mano dede Faanoiszkus Martiszus
žiūrėk kuom man moka usz
Su godone
T as maistas labai geras silpniems, pavargusiems, senatvės
du
metai
adgal
gyveno
Chioagoi,
da
yra
vis
stikleluose.
Jis
pats
,
nuopelną! O žeme prasiverk!..palaužtiems žmonėms, taipjau po igos sveikaton
'
paeina
isz Suvalkų gub. Wlaays- Viktoras Lapinskas
'
Norėjau paszokes spiri neisz- norint be palovos dirba, tai lawowo
pav., Szilgaliu r gmino,
grįžtantiems.
601
W.
Mahanoy
Avė.
;
para.. Rukgniu kaimo, turiu
maneli — bet dribt atgal. Sto vis da ne daugiau žino, kiek Slawiku
Preke
: $1.00.
reikalą, jis pats ar kas kitas
Mahanoy City, Pa.
1
jau ant tos kojos, kurios didi- žinojo no pradžios savo iszrady svarbu
praszau duot žine ant adreso:
oj)
sis pirsztas buvo rato nukirs mo. Permato jis, jog trumpoja '
Antanina Budzinskiene
Naujausi aprasziniai
Persi dirbimas, nemiga, susijudinimas, rupescziai,
Aitrumas, apsunkimas, biogas upas,
tas — visas net su galu czeba- ateiteje iž anglies gales sutveri Box 253
Adamson, Okla
blogi paprocziai — tai priežastis
siunczesi Dykai
neramumas tai pasekmes
elektriką
daug
pigiau
Tiktai
to ir su nagu! Liepiu vaikiszMano tris brolei Martinas, Vincen
Kaip galima apsaugoti oda no
cziui szaukt bosą ir virus, kad pamislikite ponai — kalbėjo
tas ir Kazimieras Gelaželei: paeina ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
gabentu namon, ar in oszpitole. jis — kaip bus ateiteje: Indži isz Kauno gub,,* Razalimo para., visokias odines ligas, plauku puolimą
Sukandės dantie, nieko nesa nai dings, visi traukei bus elek Liutkunu sodžiaus, G m. adgal gy ir užsiauginima nežali papuczkus.
Kad neleidus labiau nervu sugedimui platintis, kad atgavus energija, nervams
kiau ant klausinėjimu vien trikinei, ne bus sunkus dastaty veno visi tris Mahanoy City, Pa. pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
sveikata jiegas, reikia vartoui
o
dabar
nežinau
kur,
turiu
svarbu
Prisiusime
visai
dykai
paraszyta
Veli
liepiau gabent namon, nes ka mas anglių in miestus nes prie 'reikalą jie pats ar kas kitas praszau name pasinaudoti. Teipgi vėliname
tebyriu kasyklų bus milžinisz- ,atsiszaukt ant adreso:
prasidėsi su neiszmaneleis.
(91 °l) naudoti f‘Dr. Brundzas Ointment”
No 24351 naujausias iszradimas del
Jos. Gelažele,
Atsigulęs ' ant—o kad tave ki užvedimai, iez kur elektri
užlaikimo plauku gvarantuota gy
1830 St. Clair avė. N. E.
užmirszau kaip vadinasi, žinai, kas pereitines vielomi ant cie(SEVERA’S NERVOTON)
Cleveland, Ohio. duole. Preke yra 50o verte už doleri
negu nekuriama apgavejams dakta
ant lentos apmusztos ; skūra, lo Ameriko. Ne bus arkliu
rams
inmokate
po
keletą
desetku
tartum in graba ir indeta ma ant ulieziu, ne bus tvartu ark
Preke ; : $l.oo.
doleriu už neiszgydima. Naudokytes
greitai isz szitos progos. Raszykite
ne in ambuliansa. Mano bied- liniu, ne bus mušiu, vežimai
tuojaus ant adreso:
na paeziute pradėjo klikt ka bus elektrikinei, — o pajėga
J. M, Brandza and Co.
teip
bus
pigi,
jog
biedniausi
da mane apdengta neszta in
SEVEROS
SEVEROS
B’dway & So. 8-th. Brooklyn, N. Y.
gales
nuolatos
naudot.
Elek

stuba bet, žiūrėkis, kad pama
GYDUOLES
GOTHARDO
te jog tik kojos — ar pirszto trikinei laivai pereitines isz
Europos
in
Amerika
trijoINKSTAMS IR
— netekau — pradėjo bart
ALIEJUS
kam ja prigaudineju. Žinai, sia dienose. Szedien daugybe
(SEVERĄ’S GOTHARD OIL)
KEPENIMS
anglių
sudegina
baileruose
vi

pati tai ira viena'duszia jai ga
(SEVERA’S KIDNEY & LIVER REMEDY)
sokiuose fabrikuose Elektri
lima apsakit tai, ko kam kitam kas mažiau sunaudos o pajė
pagarsėjęs tepalas visokiuose
MAHANOY CITY, PA.
lukštams sugrarržina sveikata
no! Apsakiau jai apie"savo di gas deszimts kart turės dydee
atsitikimuose.
Kiekvienas
CAPITOL 8TO K $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,00&
di paeiezventima del artimo nes.
dirbąs ukyj e, kasyklose, giriose,
i1' jiegas teip kad jie be jokiu
Sav. Valat. Rudai tari maaa Banke acdeta pinlaja.
givasties, apie savo drąsą ir
sunkumu ir trukdymu gali
fabrikosear dirbtu vėsės privalo
Ant galo Edisonas davinėjo
Mokamo
antra procentą ant sudėtu pininga
didviriszka pasirižima—bet— rodą žmonims mažiau valgyti.
uždarini pildyti.
jin visada po ranka turėti.
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
o, Gad! Ale ka moteriszke, ži Jis pats niekados ne valgo vidiena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
Preke : : 50c. ir $1.00.
Preke
50c.
ar atneszi parodint knygute ar no,
nai ilgas plaukas trumpas pro dudienije, palaiko už nereika
linga. Katrie žmonis dyrba su
M ės norim kad ir jus turėtumėt reikalo su
tas! nesuprato, nes vieton ma galva privalo mažai valgyti, o
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelia.
ne apdengt garbes spinduliais, daug gerti vandenio.
Harriian Bali, Prezidentą*.
F. J.Naonaa, Vice Brexxia*lU.
...Scbatcaii...
Gaunama visur Aptiskose. Reikalaukite tik Severos. Jei vietinis Aptiekininkas
apvainikuot lauru 'vainiku
9 ryt« kf 12 UL
W.H.KoMct Kaiikris*.
neturi, raszykite mums. Jei nežinotumėte kaip savo ligoje pasigelbeti, raszykite
kaip senovės Graikijos moters
M. VARZINSKAS
didvirius galiūnus—ji man pa LtetuTfszk»s FotograflstM
mums. Suteikiame Daktariszkus patarnavimus dykai.
sakė oj Silvestrai, Silvestrai tu 105 E. Centre 8t. Mahanoy City
-------- »-------tikras kvailis. — Ne, sakau, Pttfkol Ir pig«l nutrauko
yfiokeeFotofrafljM
pilnai turi isztart mano pra Padaro Didolua Potogrartja* iaa m«£ia ir
DIDIS GYDYTOJAS
varde, asz ne kazokas, o ji išdeda ia Bei tana laded* in Bpdkar
KoapesM ir LL Parduoda riaokea Beinu*
man sako jei ne kvailis, tai Lietuvei au Ttraa-mioaUh reikalai* neicr
kvailiukas, o žinai žmogus be
VIENATINIS TIKRAS LIETUVIS
Ar Keliausite i Lietuva ?
Lengvas, Greitas ir^Paranku.s BudasW
kojos, argu be pirszto, nepasiDAKTARAS PHIL ADELPHI JOJE.
visi kad tokiai bestijai uždarit
Gydo visokias ligas: vyrų, moterų ir
snuki.... Ticziom ar žinai.
vaikų. Atsišaukusiems iš tolinus per
laiškus suteikia daktarišku rodp dovanai.
Tu Anuprai žinau kad su
Atėjusioms j ofisj ištyrir geriausiai ligas
prasi mane ir atiduosi galianir duoda savo gyduoles už menkp užmo
PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą geriausių armonitui prigulinezia garbe.
kusi]. Jis turi didelęmcdlkallštypraktiku,
kų, koncertinų, klarnetų, smuikų, triubų, lietuviškų kn ygų ir nuo kitokių
smulkių
daiktų prie manęs gaunamų.
kaip tai: pabaigęs Medikallškę, Universi
Paraszik man kas gero gir
Lietuvių
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsi steliuoti išjo šendi
tetu, buvo miestavu daktaru mieste IndlMES
pasitiksime
Jumis
priebunant
i
reikalingus
sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į na mus bejoko klapato.
dėt apie jus-ten apie Maganoj
asapolis, Ind. Ir baigęs mokslus didžioje
New Yorka ant dipo.
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisinGydytojas
eiti, kaip politika stovi tu esi
gai
išpildau
užsakinius per pačtą arba exkspresą greičiaiįsėj. Adresas:
mokykloje THE NEW YORK POST
MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
V GRADUATE MEDICAL 8CIIOM. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St.,
CHICAGO, ILL.
citizen—kaip skurstate, ar turi
MES duoseme Jumi nakvinę.
1
OL and HOSPITAL. Dabar gydo
638 Penn Ave.
te tokiu didviriu kaip asz. Tik
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
visokias Ilgas su gyduolėmis,darimu ope
Pittsburgh, Pa.
MES palidieseme Jumis ant laivo,
sakau, nemeluok ir nesigirk
atsiszaukite i
racijų ir bu elektrikos mašinomis.
nori gauti gera 14k. aukso pripildinta
ba asz nekeneziu besigirianDr. Kolcr garsinasi savo tikra pravarde ir turi
$25DYKAI$25 Jaigu
(Gold Filled) Laikrodėli su gvarancija ant
savo paveikslu Siame laikraštyje. Dr. Koler yra
PASARGA.
Neklausykit to žydbernlų
Eastern
Transfer Co.
gimęs
ir
mokinęsis
Varšavoje.
Dr.
Koler
prakti

ežiu. Paraszik man viską ge kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti
20m., tai raszykite pas mus o dasižinosite kaip
humbugo Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray jokios ligos negalima su
(A. BALTIEJUS, Prezidentas)
lengvai ta galima padaryti. Iszriszkite szita
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo
rasti. Aš su pagolba X-ray surandu r-'^nkmingai šias ligas: Augančius ak
rai. Adrisa tu žinai. Dtfbar gi- iigonbutyje
pozeli, tai yra, imkite numerius isz pirmo lange
švento Lozoriaus, kur gydo tik pri*
3I4
128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y
menis tulžyje ir kepenjse (goll-stonct, © kmenls augančius inkstuose (Ne
vatiškas ligas vyrų ir moterų.
lio ir sudekite antram langeli, taip kad skaitant
venu penktos duris augsztin
SIFILI išgydau vartodamas gyduole 606, dide
isz visu pusiu iszeitu lygai 15.
Prisiuskite
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, tonas akilvyjo (gastric ulcers), iš
Agentus teipgi užpraszome siusti
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu
pasažerius pas mus, o bus kuonunuo ten, kur pirma buvau.
iszriszima mum, jeigu bus gerai sudėta, gausite Kreditava Czeki ant $25.00 katras bus
narintus kaulu narius, sulaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite j u tos nau
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
gražiausei
aprūpinti.
geras
del
nupirkimo
vieno
Laikrodėlio,
Lencugelio
ir
Komposo
isz
mnsu
katalogu.
jos daktariškos knygos, nes j^ ne daktaras mšė, bot žydbernlai, kurio tarna
o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
O dabar pasilik sveikas ir ateik,
Atsiųskite marke ant nusiuntimo kasztu.
Adresuokite:
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus
vo pas New Yorko šarlatanus Collins ir Ferdele Hartman. Sulig eukišimo
užkrūsi
savo
liga.
džiaugkis, kad turi toki prenj tarmę New Yorko šarlatanų, jų tarnai, žydbernlai, atsiriogllno čionai, užsi
Ncnaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
B. RAGAŽINSKAS
LENOX WATCH COMPANY
dėjo tę humbugo Medical Clinic, katras jokios ilgos negalįs surasti su X-ray.
kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPERI
ta, kaip asz, o žinai kad ir ku- dais.
ir kt. išgydau į 10 dienų, o jei ne, tai pinigus
32 UNION SQUARE,
DEPT. 17.
NEW YORK, N.Y.
Apsisaugokite Ja visokiu luišku ir knygų, n»*8 ant ju nėra pasirašiusio dak
sugrąžinu.
taro, o kas bijo savo vardę pasirašyti, tai ten yra apgavystė.
ningas liepia bodžiaut su ge
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
iš SAUŽAGYSTES prašalinu j 18 dienas
rais, iszmintingais žmonėmis, nančias
Turiu šimtus padėkavonlą. Kelias čionai talpinu:
Ar jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškos
kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok,
Aš Juozapas Svllba, 1011 Carlton $t., Philadelphia, Pa., daug daktaru
ne su kvailiais; o žinai, kad spėkos,
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
atlankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, liet daktaras Ignotas Stan
būti
vyru.
isz manes sau didelia protui
kus su pagelba X-r iy mane išgydė. Ištariu šlrdingę ačiū.
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
-:N0TARIUSZA8:~
4
Petras Salus, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo : Mano moteris
nauda gali isztraukt. Tavo nalo išgydau į 21 dieną ir tai bo skaudėjimo,
arba vandeninę rupturą gydai
Ilgai sirgo Ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skrepliavlmę, skaudė
233-235 W. Centre St,
•>
Mahanoy Gty, Pa.
prentas Silvestras K vailauckas. j 30HYDROCELĘ
minutų be operacijos.
jimą paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktaro. Ignotę Stan

KU R_BU

Ju Reikalavimas Neturi

SEVEROS SKILVIO RITERIS

SEVEROS NERVOTONA

UNION RATIONAL ĮĮANK.

DR. IGNOTAS STANKUS, M

Dr. KOLER

W. Rynkewiczius

Suuki liga.

PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randas
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimai
nusišlapiniino (peršėjimas) ir desėtkai kitų ženkli
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydai
savo sistema ant visados.
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga?
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitaodos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo
išgydau trumpam laiko ir ligoniui nereik per
'traukt savo darbo

Baltruviene: — O-gi kūmu
te kas jueo virui kenke?
Žvakiene: — Och, jisai tur
labai sunkia liga; užvakar nu OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare
Pėtnyčiomis iki 5 popiet
Nedėliomis Iki 3
puolė jam ant galvos du szimpopiet Ateikit (uolaus.
tai dvideezimts svaru geležies. a

kų ir šitai jis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių.
Dabar
didžiai širdingai ačiū už geras gyduoles.Dieve duok jam ilgę amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius gelbėti.
IŠ Brooklyn, N. Y., 38 So 2-nd St. Mane išgydė daktaras Stankus nuo
išbėrimo veido, slinkimo plauku, greito supykime ir išgęačlo. Julė Doilldlenlutė. Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad St.,
Philadelphia, Pa.
0 Ofiso f Nuo 9 iki 1 po pietų ir nuo 7 iki 9 vakare. Subatomls nuo 10
valandos

( ryto Iki 8 vai. vakare.^ Nedėliomls nuo 1 iki 4 vai. po pietų.

Sziomis dienomis muso tautietis
visokiu
gėrimu, AmerikoniszKU ir Importitu
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t,
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
pristatyta in namus,
B Ragažinskas pargabeno

54-56 N. Main St.
Mahanoy City.
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Parduoda Szipkortcs ant
Del Drangysczm^1
dsokiu drueziauda it
Priitatao pukes Siirhs
reriausia Laivu.
Jaoitas, Kepama, Kannaa
HUBcain Piningus ia
Špilka*
far LL
Visas Dalis Svieto
Su koktu non rWtafta
ireicalauas ir pigiausi
kaulink BoipkonrS^
Visi tis kuris per mus
Piningu* ir LL
tunto apie tai geria tina
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T’ipvce ėpiiliv Maišo Siiltai.-.tVytams-.ir
perekhityk 37 Psdma.
pasiūlomi pigAi piJtdMb
unjLife ij-.i-yih-ikhniS' į!™ pasiūti. Lpagal!; I Jago tau nud lodą, jog žmo-.
toZ 9fl oįoa -9mBq1 nasj3a.ve nesziotFdaug pinibi nęreike
1 Tuketaneziai diuOka tyloje jyne daugiaus
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KW>- iq BcnoRiliEl foyiq Bdt ±ie ivma
—
darba perskaityk 126 Pei
L užganėdinti ir nesisaruiatinsite
■Jam sW{^r4tjime sziatie lai- mas ir narni
S svietuj pasirodyt.
Jago esi tuosios nudmones krasztije. P. Lorillard Oof-., Viii
dir pigsilįafeįft^u-Akas nore
.iri .Bic įgAletu pirkt ir
■
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B ' gausite
Pas ' raus
| asia
1-A ■.g/Uoa^rtiiteB^iimhDtaS/. ir
gėrius Siutus.
r • visokiu Vrasai
AprediriftT^ Besima; ■—■*' ■*
ItTreiplskjjlMnjkk neš gmia Į>iįJ»ga , ’ Guinanojšztoras yra žiniomas kaipo sztoras geriu Siutu
Kiekvienas Lietnviszkas Sztorninhl
Vytams ir Vaikams kaipo tai:
Jago jauti, jog ne turi isz- dirbejai ir teisingai sak
teipgi privalo užlaikyti visada main
idiiliJUflaW ,.aisq eowbas^jC^ o(J
del
Vyriu
ir
Moterių.
Saikias
Lietnviszkas Gyduoles ai, ||
SiribSiir; Kėpuriu, virszutinu
tikymistes pas žmonis pt rskai- ‘‘ZIRA CIGACETA1”
ztoruose ant pardavimo, kadjml
Geri Siutai nesziojasi ilgiau ir genaus iszrodo negu
i Tapatinu Apredaliu, Kalnieriu
tautieczei
reikalaudami galetūjroi.|
tyk 13 paragrafi 1 Kori atu.
laq aiį luį ] psn^«Cžfiter St.
geriausia ruiyrfla ir ti
pigesni Siutai.
pirkti ir
nereikalautu ialxdl
Neklaizu-ir-t. t.
f
,Jago
tavo
norti
neiszsipildo
.a)na
<>nit
Cjt
p
a
piningus
dovanai
kokiems nore ipn-l
iib ibi
v id i r. T
X -——-------------- x
eo Jsei
esti
Biski isz pradžios daugiaus kasztuoja bet geri Siutai yra
kiausias tabakas yra pa •entESvikams
tose
apielinkese.
Sztorainni I
feižlo^1__ __________ geriausi ir pigiaus del j tiso pirkinio.
pagal tavo, pagadintus, tylėk mae eziems cigaretams.
raszykite pareikalaudami musgyd^l
les,
nfes
geras
uždarbis;
parduotai
a
‘
l
,gn
ir'skaityk 18* paragrafa pas
^'"’Plunksna uždyka.
Guinano Sztorai Parduoda Tik Geriausius Siutus.
;e<linsiite -pinigą.
musu tyras Lietuviszkas Gyduolę |
ui u -I
Ju cigaretai padaryti ez pa- Kas prisius mums surinkęs ir
kurias
mes
gvarantuojame.
Židtidr11,8
Mahanoy City, Shonandoiili,
"'i |į
rinkto tabako, jie turi skanu aiszkiai suraszes 25 adresus sa
XnT -O
Mt. Carmel, Landsford.
Egiutero No.l.......................... JStl
unlsvxZ činiluT ,
Egiutero No.2.......................... 60c.
Brangi
liga.
ma ir kvapsni,“ 'ktiris, nėra pui vo draugu ir pažinstamu lie
navod oniJaž
Zmijecznik............ 25c., 50c. irfLOO.
tuviu,
tam
tuojaus
prisiusime
kesnis-neaftigaretuose,
kasztuo233-235
W.
CENTRE
St.
Gumbo
Laszai.......................... 15c
Gydymąsligu metas niuo me
iq mafliod ejiuchnci m v
Meszkos Mostui........................ J6c
didele
raszomaja
plunksna
su
to .vis brangesni^. Senos narni-' jancziuose dusyk tiek. Ju geTrejanka........ ............................ 85c
drūtais ir gražiais skuros ap
Linimentas vaikams................ 25c |
1
nesigyduoles įtu ū duoti j vieta 'rumas ir pigumas padare juos darais, su paiszeliu ir trinamu TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
Gyduoles nuo Kosulio............. 25c 1
Pas mus randasi visoki Gėrimai
Liepiu Balsamas..................... 26c
popoliariezkais
tarp
mūs skai- gurnu. Adresus pasiskubinkite
naujoms, brangioms ir tankiai
patraukti isz Rusijos, Francijos, Prusu.
a7I
Anty-Lakson del vaiku..........85c
Anglijos.
Iszpanijos
ir
Italijos.
Jus
dxUC.1 ■ UnUI D DAIN0S 1R KRUTANTĮ PAVElKŠLAt. ‘nėfteti'kifai'ddiS gyduolėms. Mes tytoju.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c
prisiųsti nes tokia puikia pro
.J 11
enillLD I
-•
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c
Lietuviai,
kurie
esat
gere
Lietuvoj,
tikime,JkadUgreitu laiku žmo
ga
turite
tiktai
trumpame
lai

Vanduo nuo Akiu..................... 25c
Galite nusipirkti deszimti
Ruska Areilka, pasitraukit tos paežius
Boczkausku Salęje. 7 ir 9-ad Vakare.
Ugniatraukis...
„25c.
ke.
Adresuokite:
nes atkreips daugiaus atydos sziu garsiu cigaretu už 5 eenant atmintes Seno Kraujaus, §1.50 už
Skilvio Laszai. ..... .
„26c
buteli. Teiposgi galit gaut pas mane
V. J. Daunora, 141 North
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir I
inapsisaugojima
nuo
ligų
negu
tus. Kiekvienoje “Zira Cigare
j
-ISIįS
i* Lra ■ R>
Kruvinosios
.......................
75c
visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu
in ju gydymą. Tas yra daug tu” dežeje yra netikėtos satino 4th Str., Brooklyn, N. Y.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatytmo $3.50.
Dektine po §3 galioną yra geriause ka
Gyd. del nematinio Pilvo........ 60c
(•qi85
8nn
f)
galit gaut ūžtos pinigus. Prisiuskit
pigesnis būdas. Viena isz ge dovanos, paveikslai garsiu ak
■ is to
Milteliai apstabdymui Galvos
savo adrisa del kataliogo.
skaudėjimo............................. 10c
riausiu senu naminiu gyduo torių, gražiu geliu, yvairiu
Laszai
uuo
Dantų
.............
........10c
Ant Pardavimo.
.Strawlnskas. 1807 Carson St;Dttsbur8t, p..
• YZA1Mlių padarytu isz žolių ir natu- paukszcziu ir t. t. Nenumeski.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų........................................ 25c
Biznavaa namas Minersville,
raliszko vyno, yra Trinerio te tu satino dovanu, galite isz
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c
Pa. geriausioj vietoj visam
Vaistas
nuo Papauto............... 15c
KVSISZKA —AMEBIKONISKA — LINIJA.
Amerikomszkas Kartaus Vy ju padaryti gražu szalika artis
Gyd. nuo Grippo....................$1.25.
-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI U.’ GPKICZ1AUSI GABLAJVAI—
mieste. Antros duris
nog
Plauku apsaugotojas.................50c
no Eliksiras. Jeigu ji panau tiszko desenio ir nepaprasto
Gsrlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yoiko o Rusijos be j< kiu perstojimu.
Muilas del Plauku................... 10c.
PUIKI < A1U.AIVA1: (.'ZAK — KUBFK — lil’SSIA
Echange Ilotelio. Lotas 30 per in Rotferdama 9 Dienas.
In l.lbawa H
Dienu. | (iarlalval lazeie f Kursk- 13 Liepos (July)
.......................
dosi!, pasirodžius pirmiems li dailumo.
Milteliai nuo Kepenų................36c
i.
z
N
w
V
rko
1
<
/nr(nauj
n8
)l5Bir?.
iro(June)
f33
TrcczĮa K laša
S-'A
Į
200 pėdu, 10 pėdu ulyczaite
Rožes Balsamas..........................25c
uz
kiko |Bus^a 2y Birželio (June)
Antra
Khira
$50
gos ženklams, tai persitikrinsit,
Kinder Balsamas....................... 25c
.
Firma
Klasa
J75
I -Apie (lauginue dasižinoeite
________ ,___________
_____ arba
paen>ueo agentus
randasi prie butelio puses. At
Bobriaus Laszai........................ 60c
A.
E.
JOHNSON
&
CO.,
i
General
Petcenger
Agt».
I
27
Broadway,
New
York,
N.Y.
kad tai geriausia apsisaugoji
Szvelnintojas............................... 35c
biszaukite pas.
( gę o])
Kraujo valytojas..................... $2.00.
mo nuo ligos gyduole. Ji iszva
Moteris kelis vyrus
Ludvigs Shoe Store.
Nervu Ramintojas................. $LW.
Egzema
arba odos uždegimas
rys isz kūno viską, kas prie joatsverig.
UŽDĖTA 187011Ū
Sunbury St.
pas Vaikus...................... $1-25.
nepriguli, kas yra kenksmingo
Pleisteris
(Kasztevolo)..............25c
Atneezkite szita apgarsinima ir su kožnu
Minersville, Pa.
Civilizuotam sviete ypatin
Pamada Plaukams.................... 26c
nuodijanczio ir kas gimdo li
SI.00 pirkinu vyriu ar moterių apredalu gausite
Gyd.
nuo
skaudėjimo
Ausise..... 25c
gai
Amerikoje pripažinta,
Gyduoles nuo Kiemens....... . ...... 60c
Parsiduoda Farma
50 Ekstra Union Trading Stempu
Teipgi bus rodomas krutantis paveikslas didžiausio ant gas. Ji užgydys uždegusius kad vienos moteries paliudyjiVengriszkas Taisytojas Usu„... .15c
(Už kurios gal ina gauti visokio tavoro.)
Puiki farma Roaring Creek,
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
svieto laivo “Titamk” kurie 14 d. Aprilaue nuekendb kada grumuliavimo organus, pada mas Korte turi didesne svarba,
----- : PARASONU SZTORAS :----Akines Dulkeles.......... . ............. 25c
12
mihu
nog
Shenandoah,
turi
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
plauke pirma kirta in amerika. Paveikslas parodo kaip szitas rys gera apetitą praszalins negu keli vyrai svieczytu, —
80 akieriu 20 akieriu girrios,
abelnai skausmo ir skarbutis $L25.
nelaimingas laivas plauke pirma karta in amerika isz Anglijos galvos skaudulius nerviszku beabejones už tai, kad moteris teipgi 150 obuoliu medžiu vien
Gyd. nno Parku ir Niežu.......$2.00.
Gyd. nuo Dedervines..... ......... $2.00.
teipgi parodo viduri ir isz lauko laiva aficieriue pasžaieriue ir ma szalti ir užkietejima. Aptie visur pasirodo teieyngesnes.
obuolei atnesza $500 ant meto.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
Gera stuba ir didelis tvartait. t. bet žinoma neparodo kaip laivas nuskendo ba tokio pa koše. Jos. Triner, 1333-1339
Moteriszkes visur atsižimejo Parsiduos neperbrangiai arba
veikslo nesiranda o ir nesztant niekas tokio paveikslo padaryti. So. Ashland avė., Chicago, Ill.
savo teisingumu ir malonu, su atsiduos už namus. Atsiszauki
Koiiekos ir Sužiestiejai
Apricz to visko bus du dideli vadevill aktai dainos su pa
Kailiui
skaitytojais pasidalyti tokia te arba raszykite ant adreso.
veikslais ir keletą kitokiu puiku krutaneziu paveikslu. Szi vaKa tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Skaitykit!!
žinia, ka isz daugelio, o moteJos. Bendrick
kara bus du dideli perstatimai 7: ir 9: ad. vakare, todėl jaigu
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
riszke sako apie Philadelphios (i j )
Pottsville, Pa.
Asž esu Lietuviazkas Advokatu L
galite ateit bile kada nog 7 lig 9 ad. o matisite visa perstati- eoMozęor.oięoięoięoF.oMOięonoięoieo
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
M. Klinika ir Dr. Russell, ku
o
x
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
Teipgi visokiu priimu Provas isz Visu Krasztu oi »
ma Inžanga tik 10^ o vaikams 5ff.
Brangus Lietuviai
rie teisyngai pasekmingai ii
Mainose
Szitas perstatimae ketino būti vakar vakare bet kad aktogatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu
Fabrikouse
gai sirgusią moteriszke iezgyKoliestvas
rai negalėjo pribūti in laika tai likos atidėta ant szio vakaro
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Ant Geležinkelio arba
Pittsbnrgeir
NAUJOS KNYGOS
de; sztai jos žodžiai, — ku
Treinu.
todėl ateikite o nesigailesite.
Tlhn
f?
1
ola
n
(
JS
’
T
’
as
mus
dirba
Lietuvaites.
Vartojau Provas už Koliestvas per
riems pilnai galima tikėti kai
Aplinkinėj. HjS , OOP l
122 W. Center Str.
9 istorijos, 122 puslapiu, apie
daugeli metu. Szaukites pas mana
po moteriezkei:
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
katrie esate sužeistais, busit kantanti,

•"n.

.... .

wluNAL BANK

KIEVICZIA”*

VflkarA Didelis TeatrahszkasPerstatimas

J,H.8ARENBREGCEz“r2ilXriSA

NaujasPavasarinisTavoras

PUIKUS SKAITYMAI

Žinios Vietines.

SHENANDOAH, PA.

— Ona Filipauckiute ir Alicije Eisenhover sūpuodamos
— Vakacijos!
ant suibines nukrito ir skaus
— Vaikai turės atsilsi per mingai pasižeido. Ona ižsikelis menesius.
lauže abi rankas prie alkuniu
— Užbaigimas publikiniu o Alicije likos smarkei apdras
mokslainiu ketverge atsibuvo kyta.
puikei. H. F. Boczkauskas
— Arti brekerio Kehley
graino ant korneto, Helena Run, seredos ryta, kada ėjo
Rinkevicziute reže ant smuiko pati Juozo Navicko su savo
o K. Ramaszauckiute puikei anūke 8 menesiu senumo likos
deklamavojo. Tik musu tautos sutrinta ant smert o mergaite
vaikai eme dalybas ant instru teip-gi pažeido. Navickiene
mentu.
negirdejo szvilpimo maezines

— Neužmirszkite apie pui Velione turėjo 48 metu senu
kiu perstatima ant Boczkaus mo, paliko keloleka suaugusiu
ku sales szi vakara.
vaiku. Du metai adgalos josios
Arti Stokjardo užsidegė vyras Juozas, likos užmusztas
per
arkli kuris ant jo puolė
kelos balkes seredo po piet.
Buvo tai baisi ir netikėta mirtis
Buvo daug durnu o mažai ug
kuri nuludino visas gimynes.
nies.
— Ponas Antanas Ramaszauckas iszkeliavo ant gydi
Benld, Ill.— Darbai gerai
mo in University of Pennsyl eina dirba pilna laika, uždarvania ligonbuti in Filadelfije. bei geri, iszkitur pribuvusiam
Koloneje draugavo poni Ra- darbas sunku gaut.
maszauckiene.
— Lietuviu yra apie 80 fa— Ne užilgio ejs pro muso miliju ir nemažai pavieniu.
miestą
naujės geležinkelis Del nekuriu moterėliu p. Bal
Central Railroad of New Jer truviene labai reikalinga.
sey, kuri dirbs isz Williamsporto in Tamakve ir ejs pro
Ansonia, Conn — Darbai
Mahanoju.
eina vidutiniszkai, isz kitur
pribuvusiam
dalbas sunku
— Kožna Ketverga per tris
gaut.
menesius, visi mėsininkai už

— Lietuviu pusėtinas būre
darines savo buezernes nog
pietų. Per paliepima Bucze lis, isz tu visokiu atsiranda.
riu Draugijos.
o;) Del nekuriu moterėliu p. Bal
truviene labai reikalinga.
— Antanas Baniulis uždė
jo nauja kalviu ezapa ant kam
Tilden, Ill.— Darbai ge
po East Water ir 6-tos uly- rai eina, uždarbei geri.
cziu. Visoki darba atlieka ka— Lietuviu apie 14 familigeriausia.
ju, bet del daugumo o ypacz
moterėlėm p. Baltruviene la
bai reikalinga.

M. VARZINSKAS
Lleturlszkis FotografistM
905 E. Centre St. lahanoy City
Pafkd Ir pif«i nutrauk* visok«eFotogr*fi}M
4 Padaro Dldalua F®tofrafl|a* is* oiaklu ir
iadeda ia Raimua.
Indeda in Špilka*
** KaaipaMM ir L i. Parduoda viaokes Raima*
* Liatavai aa vina-miaatah raikalah natur
W kltar abi, kaip ilk pa* sara *aaa (yvanto^
ir pakiiMtaaM Vartiaaka karia padaro
vfaba iMayariMae • b Mta otfanadiad

Praneszu kad aš uždėjau Didžiause Drapanų

sybe nekalbėk” “Senas žmogus
pavojuje” “Namu sūdąs” “Karalus čigonu” “Istorija isz 1795
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne
doras ponas” “Girtavimas” Szitos knygos preke tiktai 25c.
8 istorijos, 141 puslapiu apie
“Grafas ir meszkininkas” “z\pie
Ragana, karalaite ir aficienu”
“Del moterių ir apie moteres”
“Aukso misles garsingu poetu
ir rasztininku” “Cigonka arba
o
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke”
“Mano džiaugsmas”
“Diedas ir boba” “Apleista
naszlaite” Preke tiktai 25c.

4 istorijos, 105 puslapiu apie
“Ant kranto prapulties” “Mis*
tras ir krepesius”
“Kampelis
duonos” “Isz ko dideli ponai”
Preke szios knygos tik 25o

Mahanov Citv. p»

MERCHANTS

BANKING TRUST COMPANY

o
X
o
X
o
X
o

o
X
o
X
o

8 istorijos, 122 puslapiu apie
“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
“Kodėl neleido Baltraus in dan
gu” “Bausme už szyksztuma”
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj”
“Netobulas žmogus”
Szitos
knygos preke tik 25c.

Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
apraszimas isz pirmutines puses
szimtmeozio, iszimta isz Lietuviszku užlieku, parodo kaip
senoviszkos laikose Lietuviai
gyveno, puiki apisaka su pa o
veikslais. 177 puslapiu tik 25c
4 istorijos, 196 puslapiu apie
“Urvą užkeikto” “Panaszus”
“Lorenas” “Sermėga mužiko”
“Su kuom kas kariauja, nog to
dingsta” Preke knygos 25o

5 istorijos, 77 puslapiu, apie
“Grigorius kuris per 17 metu
gyveno ant salos” “Isz mirusiu
r
o prisikėlė”
“Dorybe veda in
o
laime” “Debesėlis” Preke 25c
3 istorijos, 112 puslapiu apie
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

Skaitykite!

i

S.Labanauckass.?p£g,h

5 istorijos, 137 puslapiu, apie
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo
belaisvis” “Lozorius” “Narsi
mergina”
“Užvydus vyras”
Preke szitos knygos tik 25c.
7 istorijos, 90 puslapiu, apie
“Ergelei pono Morkaus” “Du
ar keturi”
“Svietas Dvasiu”
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
dai kaimose”
“Nevydonas”
“Jurgis Skaptukas” Preke 25c

lUULHUud

tukstanczius Provu vartojau, kuri?
Dekavoju
Philadelphios. Krautuve del Vyriu ir Moterių, senein ir
buvo pražudė rankas ar kojas, prane
jaunėm,
už
tai
kviecziu
visus
Lietuvius
ir
!E KONIOROraiS szu jogei žmones su didelėm kolie*
Klinikui, už suteikta man Lietuvaites kreiptis pas mane o asz jumis
galidesetkus
tukstanezia t
sveikata ir iszgydyma nuo gal patarnausu. Tiems ka atvažuoja isz aplin
T
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje stvom
kiniu miesteliu apmoku už geležinkeli lig
Bet Kompanijų szunelū
X*
filiai
tur*u dideli agentūra ir kontora bankini iszgrait.
vos skaudėjimo bei ligos vi 76c. tiems ka pirks tavom už $20 arba dau
savo locnam name vertes $12,000.00 už kelis desetkus dorielu sumulkioa.
giaus, o katrie gyvena Pittsburge ir pirks
sam kūne, kuri tai liga mane tavoro už $15 gaus gražiu dovana vertes 50c. teSSagg
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir Apznaiminu Lietuvius kad Kompana
yra visas naujas ir naujausios
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
vargino, net per tris metus, — Tavoras
mados už neperbrangia preke, nėr szitus tris
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus save apsigarsitu ir jus Provas priimti
25c. ant kožno dolerio pigiau.
net jau niekam netikėjau, kad menesius
'
"
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikai
Galite pas mane orderuoti Szlubiniu Žiedu
gali mane kas nors iszgydyti czisto aukso ir iszduodu raszyta gvararnija iszsiuncziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko- skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
Rodą uždyka Juodu anl
o nebusite apgautais.
Neužmirszkite niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti negali.
bet, kad Philadelphios Al numera ir ulyczia.
Viso giaro velijentis,
Paszykitpa!
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip: prisiuntimo markes.
Advokatu Jankaus, po szuom adreso'
Kliniko Daktaras in trumpa
A. J. KEYD0SZ1US,
202 Troy St. Dayton, Ohio.
laika iezgyde, tai galiu kitiems
B. S. TANKAUS
teisyngai patarti, kad tik teMOKYKIS BALBIERAUTI
Cresskill, N. J.
Guli kzniokti tu I Fg ti nedelian..
Kueztuuja tik j'30 Duodam nt ezinae.
nais visada atrasite teisynga
Amatas geras visam pasauiije. Bukie
avo bosas. Raszyk ogaus! visas žinąs
No. 6.
patarnavima sveikatai, — ne
.osi ckoft's Barber. Halrdreslng A Manicuring
gu kokie pabege krakmalniNusipirkite sau keleli
Buteliu
kai su žydiszka humbuko ke
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
NORKEVICZIAUS NO. (.
pure užsidėję, kurie gyrėsi isz W. TRASKAUCKAS
Pirmutinių Lietuvbtzkaų.
Geriausia Arielka Visaa
Valstijos
Kasijerius
turi
New Yorko, — visai nebūda
Mieste. Tik $1 už Buleli
GRABORiUS
Teipgi czis gausite ir visokia
sudėtus Piningus Merchants
mi daktarais, bet doku darbi
kitu gėrimu. Ateikyte dabar
Banking Trust Co., Banke isz
priesz laika, duokite savi
ninkas, tik su raganiaus kepuorderi o bus jums pristatyta
Laidoja Kūno* Numirusia.
Pašarui
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra
ra užsideja. Sergekites nuo pa Ryginu*
ir VetimtM del PariraftiD^jvr
Krausto Daigtu* ir L t.
atsargi Banka del Valstijos, tai
nasziu kurie ir mane apgavo, Viską atliek*
ka uogeriause ir puikiau*.
yra ir del jus invales gera
— o tik Philadelphios M. Kli Sn virs* minėtais reik?lai« kreipkite* pId o busite visame užganėdintai*.
408 West Mahanov An.
Bunk”. Szitas Banka moka
nikas teisyngai iszgydo sergan- >20 W. Centre 8t. Mahanoy Cit.'
procentą ant sudėtus Piningus.
czius. Atsitikus kokiai nelai
LIETUVIO KRAUTUVE.
Direktoriai yra gerai
26 Metas Senas Lalkrasztis.
mei, tik pas Kliniko daktara
Malonus Viengenoziai:
žinomi ir atsakanti miesto
Turiu sau už garbe praneszti jums
kreipsiuos.

ftr.“

o
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, X
arba §1,25 vertes knygų už $1. o
Raszykito kokiu norite.
Mes
siusime knygas per paozta ir x
o
apmokame visus kasztus Galite X
o
pirkti kiek norite. Visos knygos X
o
yra geros ir kožnam jie patiks. X
Raszykito szendie, Adresavokit o

— Ar daug Jonai ižgeri alaus?
— Broluk, jau suvis nege
riu.
W. D. B0CZK0WSK1-C0.
— U-gi kas tav pasidari ?
U-gi ne turu uez ka iszsiMahanoy City, Pa.
giart
ekoMOMoMoMoMoMoNoMoMoMoMoa

S. Norkewicz

VIENYBE LIETUVNINKU

Su guodone
Iszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y.
‘‘Vienybe Lietuvninku” didelio
Mrs. Barbora Balczunene.
formato 12 puslapiu, talpina mcksli14 George St.
Bellows Falls, Vt. szkusstraipnius, eiles,feljetonus nau

Vcrtn Pagiri m o.

Padekavone Mahanojans
Gyventojo.
Mrs. Julian Brenan nog 1027 E.
Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. sa
ko: Dar karta dekavoju už gera ka
ap laikiau variuodama DoansKidney
Pigulkas. Kada tik turiu proga tai
vis esiu pasirengus garbint szitas pigulkus. Asz žinau keletą žmonių ka
buvo iszgialbeti nog skaudėjimo peozuose ir inkstuose. Asz pati kentė
jau per ilga laika. Turėdavau svai
guli galvoj ir visada buvau pailsus ir
sunku buvo atlikti namini darba.
Mano inkstai buvo labai blogam pa
dejime. Pirkau Doans Kidney Pigulku nog Timm’s Aptiekos ir man
pagialbejo kur kitos gyduoles nieko
negialbejo. Kaip tik jauozuosiu ne
sveika peczuose nog darbo arba nog
szalozio tuojaus Doan’s Kidney Pigulkos man duoda pagialba.”
Ant pardavimo visuose aptiekose
50c. baksukas. Nepamirszkite varda
Doan’s ir neimkite kitokiu. FosterMilburn Co. Buffalo, N. Y. parda
vėjai del Suv. Valstijų.

jausias žinias isz visos pasaulės,
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir
paozios Lietuvos savu korespnopentu “Vienybe Lietuvninku” buvo
visupirmeiviszku organizacijų organu
dirbo ir dirbs žmonių gerovei
Pernai 10d. Vasario sukako 25 m
kaip iszeina, isz tos priežasties iszleidome dideli
žingeidu Jubilejilii
numeri, kuris liks tik istoriszkn
atminimu, nes pirmas da Lietuviszku
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant
metu užsimokės $2. gaus ta numeri,
kaipo dovana.

"VIENYBES
Lietuvninku"
Prenumerata

Metams : : $2,00.

biznieriai. Skolina piningus
ant lengviausiu iszligu.

kad, užlaikau krautuve su daugybe
visokiu tavoro.
Pas mane galimi
gauti naujausios mados Laikrodėliu,
...DIREKTORIAI...
• Žiedu, Kryželiu, Armo
D.F.Guinan, Kasijerius.
C.L.Adam, Vice-Prezidentas.
D.M.Graham, Prezidentas.
nikų, Skripku visokiu
M. Gavnla.
A. Daniszewiczia.
W. Ryukiewiczia.
Mužikalisku I nstrumeu
W. J. Miles.
L. Eckert.
J. Hornsby.
tu,Britvu, drukuojam
Maszinukiu, Albomu
Potogjnfijoms laikitiu
Dr. O’Malley’s Spasabas
Istoriszku ir Malda
Iszgydo Tukstanczius Kenczius duo
kningu, visokiu popiera
Gromatoms rasziti su
IlupturOH
StrlktlirOH
pasiskaitymais
ir
dainomis su
Varlkocclc
iNzbeglinal
iHZtckellnl
Hydrocele
kon vertais tuzinas už 25c, 5 tuzinai ui
l'žtruczlntu Kraujo
K rauJa-TcJdo
$1 Perkupcziams 1 ,000 Qž$6 Magias
kos Kazytės §3.
Jai norietumete
Greitai—Ant
g_
o .
Jaigu negali atsilankyt tai raszyk ir tavo
mano nauja dydeli Kataloga prišugromata bus laikyta slaptybėje ir ai k rei
skite 2o. marke ir aplaikysite, kuriame
psime ant jos greita atyda.
telpasi daugybe naudingu daiktu.
Dr- Jilex- O’Malley
Dr.Alex.O’Malley ‘wnk ".uujĮSu’a".
(SPECIJALISTAS)
Didelis Szaltinis §1.50. Knygute ka
(Kur Littuvlezkai ir Lenkirzkai euoikalbama ir eueiraezoma.)
pamokina kaip gauti amerikoniszkaa
ntieras
po 35c.
Jaloniesite
kreipkties su sziokais
pirkimais ant szio adreso:

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.
Užsimszyti galima visada
Pusei Metu 8100.
ržrnbežm 8300.

Kas nori gaut tik

JUBILEJ1NI NUMERI
pri siusk 10c. markėmis, o tuoj gausi
Paprasta numeri peržiurejimui
siuneziame dovanai, raszik toi. '
Užsiraszant “VIENYBE LJETUVNINKU”
reikio siųst pernumerata
Money
Order ar Registruotu laiszku pinigai
ant vardo leidėjo szituom adresu

J, J. Pauksztis & Go.
120-124 Grand street
Bicoklyn; N.Y.

Vienintele lietuvLszka Banka, uždėta per
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
visokios nusies Rejentalnus Dokumentus ir
vedam provas senam krajui. Kcįenlelna
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notaru
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
justi bankinius reikalus o persitikrisil, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus
siunezant paezedumui in Banka, arba siusi
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
Orderiu, Registruotam Laiazke, ar pe>
Expreso Money Orderi.

W. WAIDELIS
112 Grand Street

Brooklyn. N V

Lietuviszkas Agentas

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ HNINSU.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu
linijų in ir isz Lietuvos.
Siunczia
Piningus in Visas Dalis Svieto greitai,
pigiai ir teisingai.
Raszikite pas
mane o gausite teisinga atsakina
Teipgi užlaikau dideli kroma vilkiu
Valgomu Ta voru ir Buczerne

Frana. Petraiti. ■ Clymer, Pa. :
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