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KAS GIRDĖT?
Jonas B. Mockaitis lietuvis
isz Mahanoy City kuris yra
profesorium
Chemijos Vil
la Nova kolegijoj, szimet teipgi aplaike diploma Pirmo
mokslo Laipsnio arba kaip
angelskai vadina “Bachelar of
Science” Ponas Mockaitis yra
da jaunas vyras turintys apie
25 m. amžiaus. Jisai gal yra
vienatinis lietuvis profesoris
Chemijos Amerike.
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W. D. BOCZKOWSKI - CO.
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Atsilankimas vokiszkos (lotos in Amerika.

Nes ko stebetys, jog darbi
ninkai visokiu luomu pasiketi
neje ir inženge in glitas socia
listu. Darbdavei neatkreipe
milaszirdingos ausies ant nuo
latinio klabinimo darbininku
ydant pagerintu vargszo dar
bininko būvi, nes kaip voras
su visoms kojoms apima savo
auka ir spaudže kruvina pra
kalta lig paskutiniam kvapui,
netemindamas ant jo nusilpnė
jimo ir artinanczios senatvės.
Del to-gi socializmas randa
tiek pasekėju ezendien ir milžiniszkai auga.
Tūlas žmogelis Nevadoje
reikalauje atsiskyrimo nuo sa
vo paeziules del to, jog jin per
26 metus regulariszkai musze.
Jago per tiek metu kvailys
kentėjo, tai sudže ne privalo
jin atskirt. Juk per tiek metu
galėjo priprast prie kumszcziu
ypatingai nuo pacziules o ve
dei ne teip skaudžei amerikon
kos kumszcziuoje kaip lietuviszkos moterėles.

ISZ AMERIKOS.

Suradimas daugeli augliu Kruvina musztine
straikieriu su policije.
Skulkine.
Philadelphia. — Virszinin-

Deimantai žiurkių lizde kai
1 Girard Estate lankydamie
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Ydant užtvirtint amerikonams buk Vokietije yra prilauki
Suv. Steitams ir geidže gyvent sutikyme, prisiuntė ana nedelia tris vajaunus laivus Moltke, Stetlin ir Bremen del sudėjimo
geru velinimu. Augszcziau paveikslo matome amerikoniszka
admirolą Winslow kuris atsilankė atlankyt vokiszka admiro
lą. Paszvitza ant laivo Moltke.

Bjauru žiūrėt ant girto žmo
Laikais abejojame kas kigaus kuris ejdamas strapaloje, szasi to, ar dabar turime vasa
bet jagu jauni piemens nusi ra, ar jau artinasi ruduo. Kaip
lakta kaip vantos ejdami žmo rodos, tai ant dydeliu karsznis užkabinėja visaip plovo- cziu ne turėsime progos rudanr, tai isz tikro pabaiga guot.
svieto artinasi. Tame yra kal
te teveliu, ba patis pripratina
Amerikas yra luoša vieszprie gėrimo o ir prie rūkymo, patyste, žmogus ne yra subrak
ba jau nuo szeszto meto sūne lytas, turi luoša norą. Czio
lis ar dukrele riaukė alų kaip nais ne yra priverstas pirkinet
verszis buiza. O žinote, jog byle koki daigta viename kra
“ko nauje szukute prigėrė, tai me, arba yminet viena gydintuom atsiduos”. Gere pasisle- toju ir t. t. Teip pat niekas
lepia nuo žmonių, o kada pa ne gali priverst kad su tykibaigė 21 meta, tada stojesi pa miszkais reikalais: su krikszbaigtus girtuokleis! Gyrtuok- tu, szlubu, užpirkt miszes už
iyste tai yra baisiause liga.
numirėli, turi nusidavinet in
Kožna apima,
'paskirta parapije. O ne! prie
O ir kuninga,
Į to ne gali niekas žmogų pri
Jagu prie ko prisikabina,
verst, kur nori ten kriksztije,
Tai jau ir užbanutina.
kur nori ten vinezevojesi, tik
tai byla turi laisnus isz su
Nesibijokite! Užeis geri lai- do. — Vale bile kuningui
kai, o jagu ne geresni kaip kriksztyt spaviedot ir t t. o

Neenah, Wis. — Septini
metai adgalos dingo poniai
Delong du puikus deimantinei
žiedai turinti verties $200 ir
buvo tosios nuomones, jog tMi
josios tarnaite sau prisisavino.
Ana diena paszauktas dailyde,
dedamas naujės grindis užtiko
žiurkių lizdą kuriame rado du
dingusius žiedus kuriuos sugražino poniai Delong. Susi
graudino Delongiene regėdama
savo žiedus ir nubėgo tuojaus
pas buvusia savo tarnaite kuri
dabar jau buvo isztekejus ir
motina vaiku, perprasze szirdingai, jog per tiek metu jaja
nužiurinejo neteisingai o ydant
nors truputi jai palengvint ir
atsimoket už nupleszima ežioves, padovanojo viena isz su
rastu žiedu ant atminties.

Bandė užkąst gyva savo
dranga.

si
! po Skulkina pavietą isztirinejo,
buk terp Pottsvilles c
1
Girardvilles randasi gislos kie
tųjų
anglių, konia 6,000,000
'
tonu.
Neužilgio parandavos
'
žeme
del
R-edingo kompanijos,
!
kuri
artimoje- atejtejo pradės
Į
iszkasinet
anglis. Isz to Gi
’
rard
Estate
aplaikys tris mili
'
jonus
doleriu.
•

Visas miestelis suuaikytas
per viesulą.
Washington, Pa. — Mieste
,
lis Jacksonville arti czionais,
likos visas sunaikytas per bai
sia viesu'a, kuri praėjo su lie
(
tum ir perkūnais. Suvirszum
1000 ypatų randasi be pasto
gių, gulėdami laukuose. Ne
Į
vienas namas nepasiliko su
stogu. Viesulą buvo teip smar
ki, jog nunesze tvarta nuo
pamato dvi miles o gyvulei
pasiliko nejudinti.

Cleveland, Ohio. — Keturi
vaikai turinti ne daugiau kaip
Vclniszkas darbas.
po vienuoleka metu norėjo už
Burlington, N. J. — Kokie
kąst gyva savo drauga Karolu (
tai nežinomi Lenkai padėjo
Warth, nes ant jo
• riksmo ad- dinamitine
(
bomba po namu
bego motina ir iszgialbejo nuo
Loiuso Grokio židelio, kuri
netikėtos mirties.
trukdama isznesze kone visa
Vaikai nemilejo Karolu ir
narna in padanges, pažeido
nutarė su juom padaryt gala.
mirtinai Grokiene kuri randa
Iszkase ant kiemo duobe sze
si ligonbuteje. Židiszka drauszcs pėdas ilgio, tris pėdas ploguve paaukavo kelis tukstanczio o ketures gylio, instume 1
czius doleriu ant suėmimo nieKarolu m duobe ir pradėjo
kadeju.
užkasinet o kad ne butu adbe="'
gus in laika motina tai butu
Kiek amerikonai sunau
iezpilde savo kerszta.

Atėmė sau gyvaste isz
baimes.

doję tabako per metus.
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Gyvenimas muso yra panaszue in jautiena truputi kuda,
truputi riebi, nes daugiau to
jo kudo kaip riebio. Gal ne
teisybe ? 1
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Pittsburgh, Pa. — Straikierei isz geležinio fabriko Na
tional Tube Co. utarninko po
piet pakele maiszati kuriame
likos pažeista penki palicijantai, teip-gi ir daugelis straikieriu o keloleka likos užda
ryti kalėjime. Prie fabriko
randasi 250 policijantai kurie
sergsti panaszio atsitikimo.
Straikierei spyrėsi padidinimo
mokesczio už Nedelini darba.
Padėjimas yra bjaurus.
Supredentas dirbtuves aiszkino reporteriams buk prie
žastis maiszaties yra apvaikszcziojimas daugeli veseiliu terp
darbininku ant kuriu vienas
kita pakurstė ant straiko?!

Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos,
Peterburgas.
Vidaus reikalu ministeris
leido žmonėms laikyti szautuvus. Tuo reikalu 21 lapkriezio
1911 m. iszleista cirkuleras ir
jau placziai pa kelbtas. Kareiviszku, kulkoms szaudomu
szautuvu teeziau negalima
turėti. Norintieji turėti szautu
va turi apie tai praneszti poli
cijai.

Potviniai.
Per 18 valandų davus lietui
Dono upeje dviem arszinais
pakilo vanduo ^arpukalnese
daug nuneszta medžiu. Gresia
pavojus daržams.
Isz Kologrivo ateina žinios,
kad ten labai patvinusi Unžes
upe Vanduo užliejo daug tro
bų, nunesziojo medžiu. Kaikuriuose kaimuose
užlieta
dirvos ir padaryta daug kito
kiu nuostoliu.

ISZ VISUJZALIU, Akivos Žinios
----isz Lietuvos.•!
Turtinga—mirė badu.

Darstyczial.

Fankenhauzen, Vokietije.—
Myre czionais ana diena tūla
sena mergina po vardu Krause,
turinti suvirszum 30 tukstan
cziu markiu. Nepalikdama
jokiu suksesoriu, visa turtą
užgriebė randas. Per daugeli
metu davinėjo jai maieta kai
mynai, nes buvo tosios nuo
mones,
kad mergina buvo
vargsze ir ne turėjo isz ko mai
tintis.

Telsziu apskr. Kauno gub.
Pas mus labai reikalingas baž
nytinis choras, o ne per vely*
kas jo nesudare. Tai kaltas
vargonininko
apsileidimas!
Pernai ežia apsigyveno ir tebe
gyvena szundaktaris. Jis savo
liežuviais ir darbais neduoda
ramybes vietiniams žmonėms.
Moterėles ir mergaites saugo
kitės to “daktaro”. Jaunumene
labai bėga in užsienius, ant už
darbo o vietiniams ūkininkams
pritrūksta darbininku.

Skarbas kėdėje.
Recheberghans, Prusai.—
Keli menesei ad galios likos
czion nužudinta naszle po vie
natiniam mokytiniui o norints
valdže gana geide iezsznipinet
žudintojus be ju ne suseke.
Tomis dienomis valdže nutarė
parduot visus rakandus ant
licitacijos ir pradėjo viską suraszinet. Vienas isz virszimnku atkreipė atyda kitiems ant
sunkios kėdės kurie vėliaus
pasirodė, kad tai buvo naszles
banka, nes jame rado 320 20markiu aukse arba 6400 o iszskyrent to visokiu bumaszku
ant 21,000. Matyt, kad žudintojas ne nedasiprato, jog pi
ningai radosi kedeje už ku
riuos papilde žudinsta. Gyrnines paėmė visa turtą.

18 užinusztu, IG pažeido
Linkoeping, Szvedije.—
Ekspresinis trūkis ejnantys in
Sztokholma, susimusze su tavoriniu arti Malmalaeth. Ne
laime buvo baisi— 18 paeažieriu likos užmuezta o 16 sun
kei sužeido.

Vilnius.

Okuniovo urėdas sunkiai su
žeide du valstiecziu, nuėjusiu
pono ežeran gaudyti vėžiu.
Urėdas szaude in valstieczius
isz szautuvo.
Nauja bendrove. Sziomia
dienomis susitvėrė Vilniuje
nauja lietuviu bendrove kny
goms leisti. Naujoji bendrove
vardu “J. A. Rinkeviczius ir
A. V. Vegele” užregistuota
pas Vilniaus notara Serdiukova po No. 7366.
Panemunis.

(Ežerenu apskr.). Gegužio
8 diena Stenioniu sodžiuje
prigėrė tvenkinyj szesztu metu
ūkininko Kariegos vaikas.
Tėvas ta diena buvo iezvažiaves in muge, o ketvertas vaiku
pasilikę priežiūroje senos nebegalinczios bobeles; iszspruko pas tvenkinį pasibėgioti,
ir patsai vyresnysis ingriuvo
in vandeni.
Labiau sergekite mažus vaikuczius!

New York.— Suv. Steitu
gyventojai sunaudoję per me
SeirijaiBaltimore, Md. — Palikda- Itus daugiause tabako už kitas
Nepaprastas receptas(Seinų apskr.). Su džiaugs
ma gromatele kuriuoje atiduo tautas, pagal apskaitima Ka
Kondralei.— Laikrasztis mu Seirijiecziai patiko žinia,
da visas savo zoboveles del sa raliaus Wernerio, redytojaus
“
Kuryer
” danesza apie juo kad garsus piktadarys žydas
vo draugiu ir kuriuoje parasze laikraszczio “The Tobacco
kinga atsitikima. Pas serganti Delkauskas, kuris pernai už
buk atėmė sav gyvaste del to Leaf.”
kaimuoti likos paszauktas gy- padegimą Apskriczio Teisme
kad bijojo nubaudimo už nesiPrezidentas Taftas vela buPiningai ižduoti per rukin- Szventas Tėvas
dintojas, kuris apžiurėjas ligo nuteistas buvo katoigon 12
mokinima, Irena VVinsoriute, tojus tabako Suv. Steituose tik
damas kandydatu ant Suv.
ir darbininkas. ni susirūpino labai kad užmir- metu, Bumu teismu pripažin
10
metu
senumo,
augytine
EuSteitu prezidento, bevažinėda
ant cigaru užtektu ant užmo
savo receptu kningute ir tas taip-gi kaltu ir apskriczio
geniuszo Mitchello isz North kėjimo padirbimo Panamos
Kada Szventas Tėvas Pijus szo
1
mas po steitus rinkdamas del
neturėjo
ant ko paraezyti re teismo bausme užtvirtinta. Ti
Chester uliezios, apipylus save kanalo ir apginklavimo jo o Deszimtasis vaikszcziodamas
saves prieteliu, tai niekam ne
cepta.
Ant gilukio gaspadine kisi, kad Dievas, nubaudęs
benzinu
uždege
szlebutes
ir
po
kiemą
pamate
apiplyszusi
'
patiko ir kaip rodos ne bus
teip-gi užmokėjimas del franjog turi szventintos Delkauska, nubaus teisingai ir
sudege ant smert. Badai jo euzines kompanijos už paveh- darbininką jauna vaikina. Po atsimyne,
1
iėzrinktas ne tik ant preziden
kitus ežios apylinkes isznauĮ net ’ ta kunin°gft) katra my. sios dede Mitchellis žveriszkai nima ir nnpirkima žemes nuo piežius pasiszauke ji ir pradė kreidos namie o gydintojas dotojus.
to, nes ir ant kandidato. Tuom buvo, tai ne bus niekesni.
daug
nemielindamas,
parasze
jo klausinėti, kur dirba, kaip
Svietas pamate kiek milijo- jj 0 ne pag bile koki pusgalvi su mergaite apsiejdavo ir už Panamos.
laik kandidatas Rosseveltas
receptą ant duriu. Motere ne
stojosi garsesniu negu pirmai nierei prisilupo milijonu, o tie- sugadytos konduitos ir kuri mažiause prasikaltinima nu
Kas metas Suv. Steitu gy gyvena ir t. t.
ATSAKYMAI
bausdavo.
—
Tokie
tai
gyve

Tasai vaikinas pasisakė dir turėdama kitokios rodos, su
buvo o nukeliavęs in Czikagos jei milijonierei dydelei kenke kožnas laiko paniekinime,
ventojai suruko tik vienu ciga
nimas
sierateliu
ant
szios
aszapagialba
berno
nuėmė
durie
F. S. Waterbury. — Lite
“konvencije likos rėksmingai žmonijei ir randui. Pamate tieru kas 24 valandas 21-,715,448, bąs Popiežiaus spaustuvėje
ru pakalnes.
nuo zovieeku, indejo in veži ros “C. Q. D” ir “S. O. S.” ku
(drukarnioje),
nusiskundė,
kad
per visus priymtas. Žmonis jin ei skriaudejei, jog jau daejo
suSavaitraszti “Drauga”,
kas valanda 904,935, kas miMilijonieris ir jo pati nuta 15,082, kas sekunda 251. visai mažai uždirbias ir kad mą ir nuvažiavo in aptieka. rias naudoje bedratiniu tele
y. praneszimo musu koresgeidže už prezidentą ir žmo gala liepto ir ne turi jokio ižai- i ]yg
Nusistebėjimas
aptiekoriaus grafu laike nelaimiu ant mariu
užmuszti.
teisinimo, turi savo buožes ir'pondento ;sz Wilkes-Barre,
nis jin iszrinks.
Jago tuosius cigarus sudėt vie sunku jam gyventi, Szventasis
stiprus sprandus nukenkt priež' szja savaite kraustoma in ChiErie, Pa.— Kam po nogiu na prie kito tai pasidarytu Tėvas ji suramino, paklausė, buvo dydelis, kada paregėjo ženklina “Come quickly —
motere su bernu inneszant du danger” (atplaukyte greitai —
valdže ir žmonije. Prezidentas'cag0) H], Keliaus Chicagon czion reikalingi anarkistai ir
kaip jis vadinasi ir nuėjo.
Sy Visi bedavoje, jog viskas da turi gana laiko, o per tai ta' nevįen spaustuve, bet ir dar- nihilistai del ižžudinimo mili szniuras kuris apjuostu musu
ris ant kuriu radosi receptas. pavojus) ir “davė our Ship”
U
[Kaip
darbininkas
kalbėjo
žeme 22 kartus aplinkui.
? brangu. Teisybe, brangu. PaAptiekoris padare receptą bet (gialbekit muso laiva.) Ne ku
su
Szventuoju
Tėvu,
pamate
laika apsitrins su milijoniereis bininka! ir redaktorius kun. jonierių. Czion turime baises
Paperosu suruko kas diena
. kele fabrikantai ir beninykai ir palengvyns žmonijei. Kiek L. Kaupas, kuris po apleidi- ni ginklą, kuris payna kas
spaustuves vyresnysis. Jam in knygas duriu ne inlipino rie telegrafistai tvirtina, jog
23.736,190, kas valanda 989,- labai nepatiko, kad prastas
kasikiu darbininkams mokesti,
tosios litaros jokio ženklinimo
tai milijonu iždave kaipo pa- mui Pittstono ligi sziol prisi metas po kelioleka milijonie 007, kas minuta 16,482, o apiplyszes darbininkas lenda ant davado.
■ pasikėlė ir tavoras. Jagu žmo sega del savo dukteriu kurias1
rių o tuom yra automobilei. ižduoda $60,645,966,36. Jago Szventam Tėvui in akis. To
ne turi tik yra telegrafiszku
laike
pas
A.
Szaulinska.
Kun.
Zokoninke Daktaru
gus daugiau uždirba turi ir tu iždave už subankrutinusiu ba
Sztai vela likos užmusztas mi
ženklu ir daugiau nieko.
filozofijos.
ri atyduot. Kada anglekasiai ronu grafu, kuningaikszcziu A. Kaupas gyvesias Szv. Ka- lijonieris Tamoszius Snyder ir tuosius paperosus sudėti galas dėl jis labai ji iszbare ir visai
pavarė nuo vietos.
prie
galo,
tai
pasidarytu
szniu
ir
kitokiu
pusgalviu
kurie
tuzimiero
Seserų
vienuolyno,
inK. P. Hazleton. — Tebymažiau uždirbdavo, viskas bu
Lembergae, Vokietije.—
Bet Szventasis Tėvas to vai
taisytoje kapelionijoje ir ežia jojo pati kada važiavo auto ras kuris daejtu lig menulio
riu
augszcziausiu vadu Suv.
vo pigiau ir raudos stubu; ri szioki toki tytula. Ar-gi tai
Tomis dienomis užbaigė moks
ne blede del czionaitiniu gy jau turėsiąs savo globoj spaus mobiliu per geležinkeli. Juju ir adgalos o da pasiliktu tiek kino neužmirszo. Ant ryto
duktė likos mirtinai sužeista.
anglei ir viskas. Szendien dau ventoju ir rando? O kas pa
lą czionaitiniam universitete Steitu armijos yra prezidentas
jaus liepe paszaukti spaustu
tuve ir “Draugo” redakcija.
William Howard Taft. O gal
Snyderis važiavo isz Cinci- kad apjuost muso žeme pus
giau uždirba nes ir viską pra daro beda Amerike jago ne
ves prižiūrėtoja. Prižiūrėtojas Cecilije Laminska isz Urszulu
Parapijos jis jokios neimsiąs, nati, Ohio, in San Francisco, o antro kart aplinkui.
dirba, ypacz katrie turi pusė geltonpylvei!
klosztoriaue, aplaikydama ti tamsta geidei žinoti kas yra
vien busiąs vienuoliu kapelio kada užvažiavo ant geležkelio
Kas metas Suv. Steituose atėjo. Tuomet Szventasis Tė tulą Daktaro Filozofijos “cum piriausiu jenerolu po preziaen
tina szeimyna. Vale Dievo, ja
nu ir gyvesias isz algos, kuria likos trenkti per pasažierini sunaudoję 533,357,206 svaru vas jam tarė:
tui. Tuom yra Major General
go gyvensime, tai ir ne numir
landė.” Po vakaciju mokys
In laika asztuoniu dienu
— Asz girdėjau, kad tu per
Leonard Wood.
jam sutarė mokėti to laikrasz- truki kuriuo ne mate. Snyde arba 266,678 tonu tabako ant
pražuvo
szeszi
europiszki
le.
czionaitinioje
mokslaineje
del
sime.
ris buvo iždirbeju kecziupo.
rukimo, sukramtimo ir vosti- daug sunkini darbininkus.
kiotojai arba 47 nuo Naujo Iczio leidėjai kunigai, Busią
Szalis senu mergųtad daug geresnes aplinkybes
— Bet, Teve Szventasis, — moterių.
Su užstojimu
szilumos, Meto. O kiek da paaukaus sa katalikiszko laikraszczio isz- Jauna pati, užvytiejimas,, mo ne skaitant to ka pargabe
atsake prižiūrėtojas — asz va
vo gyvastes del pagerinimo ležudinsta.
na
isz
kitu
sklypu.
Jago
ta
vi

Senu mergų yra daugiause
daug fabriku pradės pilnai kiojamu maszinu del naudos leidimui “Draugui” besikrausWilmington, Pa. — Gerai sa tabaka sudėt ant milžiniez- kar maeziau, kaip tasai tingi
Anglijoje Buna szales tonais
dirbti ir priyms in darba ad savo artimo? Nuo invedimo tant, kelionėje ir susikrausnys Tau skundėsi; asz ji jau Trumpi Telegramai kur mergos greitai isz teka, o
galos tuosius darbininkus kat lekiojamu maszinu 1908 mete ežius in nauja vieta linkime seni žmonis kalba: jago norii kos svarstės ant vieno galo tai
ir isz spaustuves pavariau. . .
I
reiketu
4,000,000
vyru
ydant
kuogeriausios
kloties..
ramei
gyvent,
be
užvidejimo
rie jau dirbo. Bet tuose fabri pražuvo jau 148 lekiotoju.
§ Nog naujo meto lig ežiam kitose ne siima ant apsiporavi
— Gana! — Žiūrėk, kad
i
atsvertu
kita
gala.
—
Koke
“
Draugui
”
iszsikrausczius
ir
sutikime,
nesipaeziuok
su
kuose užvede nauja sistema
laikui
likos parduota amerike mo. Daugiause poruojesi ap
isz Wilkes-Barre, žada ten in- jauna paezia. Iszeipilde tieje> tai nauda turėtu žmonis, jago daugiau to nebutu! — subarė
linkinėje Derbyshire, StrafforTūlas
gydintojas
Bostone,
jog duos pirmybe tiktai de^
sitaisyti spaustuve paprastiems
Popiežius prižiūrėtoja. — Ta- 210 tukstancziu automobiliu shire, Nottinghamshire ir Es
ukesiu szito sklypo. Katrie ne turintys turtinga paezia ėmėsi drukoriszkiems darbams at žodžei ant Ernesto Hinderer’o> tuosius piningus paaukautu ji vaikina tuoj sujieszkok, pri vertes 321 milijonu.
sex. Užtat Surrey,. Sussex,
t ures pilnu popieru, tiejei bus ant giaro budo darimo pinin likti p. Petras Solomskas, nuo 75 metu senumo kurio pati ture ant ko naudingo vietoje leisti imk in spaustuve ir pridek
in
ora
su
durnais?
jo
vos
32
metus
senumo.
Senis
§
Audenried,
Pa.
—
300
Hertfordshire ir Oxfordshire,
tiktai tada p riymti, kada bus gu. Sztai už mažiause paezios Traku, pramokęs spausdos
jam algos. Kad tu nebūtumei darbininku po kontraktoriu nesiyma ant poravimo. Angli
baisei buvo užvidus savo pa
darba
prie
“
Žvaigždes
”
ir
pas

prasikal
tinimą
baudže
jaja
stekas ukeeu.
Pasiskandino statinėje. kaltas, tai nebūtumei bijojęs Dugan sustojo dirbti stripinse jo! ir Welszijoje ant 1000 mo
fPasirupinkyte popieras, ba piningais, tai ant $1 tai ant $3 kui dirbės “Draugo” spaustu czei, nužiūrėdamas, buk turėjo
Honesdale, Pa. — Statinėjei darbininku prie manes prileis- provindamiesi dydesnio mokės terių no metu 15 lig 45 vos
vėje. Buvo ketines atsilanky susineszimus su kitais vyrais.
.į tas teip ir bus ir žinot jog uke- arba $5 ir t. t. Pacziulei teip ti in Wilkes Barre ir kitas Negalėdamas ilgiaus iezkentet
kuriuoje radosi vos dvi pėdasi ti.
ežio.
468 yra poruotu, o mergos yra
tjį. eas Suv. Steitu yra pirmesnis, nusibodo mokėjimas sztriopos,' lietuvyskas spaustuvninkas, griaužimo savžines, pagriebė
Prižiūrėtojas
susigedijes
vandens, likos surastas lavonasi
labai patogos. Anglijoje da nie
. kaip atejvis be popieru. Tai ne jog innesze in suda praszima■ bet p. Solomskas pertikrinęs ilga peili ir dure paczei in Zofijos Hermann, 55 metu se iszejo, o tasai darbininkas bu
§ Trinidad, Cal. — 12 angkiau: ant 1,000 moterių pri
,
ana,
kad
dviem
tautiecziam
krutinę
o
potam
pats
sau
in

juokas, nes Amerikonas del ant atsiskyrimo.— Pasirodo,
numo. Priežastis pasiskandi- vo atgal priimtas. Nuo to lai- lekasiu pražuvo ekeplozijoi puola 351 vyruotu. Szkotijoje
Amerikono yra daug meiles jog toji moterele ne galėjo su. vienoj apielinkej negeistina stume peili. Hindereris yra
vienoki reikalą (business’a) turtingu žmogum ir apsivedęs nimo buvo liga ant kuriuosi ko tasai prižiūrėtojas savo gazo Hastings kasiklosia. 10 ant 1,000,555 vyruotos. Tevaldyt liežuvio.
nis, negu byle “ foreigneris”.
isz ju buvo foreignerei.
nais senmergių ne stokaa.
Į jau trecziu kartu.
kente nuo daugelio metu.
darbininku nesunkina.
pradėti. — Žvaigžde.

gelei senelei” in pajuodusiusi
Isz ina ukvatninkai iez vie
krepszius ir kiszenius kimszo> nos ir kitos puses.
variokus piragus ir kriugeI-zpradžiu paskyrium.
lius.... —” Ac/.iu tau Jonu
Paskui visi drauge kaip muti, Antanėli, Kasuli! Acziui sės.
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki
jumis! — kalbėjo — duokii
Spieczius kulku kryživojamalonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis
rankeles pabursiu jum už tai”. si ore ir norint temstantis vanegali tuomi džiaugtis. Mes netik permainom toki padėjimą, bet
Tuojaus keliolika ranku isz: karas pridengia musztyne, bet
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo
sitiese priesz ja, neramus žin didelis užsidegimas, trukezmas,
rūkytoju. Menka ueniokestis už
geidumas apsireiszke ant rau kliksmas iiuvisiezkas sumiszidonu veideliu vaikucziu
mas vis didinasi.
Mano kūma isz Westu da ne
R idneina eme paeilui kožnoi
“Patemijo ponas Steponas
parvažiavo,
ranka: ir su slaptingu szaipu kad reikalas povelniu”, kad O gal szalti ant kelio gavo,
žiūrėdama in akis improviza ponas Leonas mindžioja po jo
Per tai asz vela turiu pagie
r
vojo savo pranaszystes.
rotas, kaip raitelis po sumuszdot,
— Tu busi!.... O! tau ge tus pekstininkus, kad didesne Savo Baltruvienele užvaduot.
5c for 10
Į*:'1
rai bus ant svieto tu busi aka- dalis jo kareiviu, voliojasi po Vyruczei ne bukyte žioplei,
lt'
monu. Boba žinojo kad tai su sniegą, ...duoda tada ženklą Jago in kur iszvažiuojet", ne
toki'
Tai
buvo
stebėtinai
didelii
Visos
rinklines
turkiszkos
nns marszalkos.
atsitraukimo! “Už pylymu, vy
tykekite paezei,
tabako pirkinio—daugdidejpriemaiszos ir kvapsniai
K
— Antanukas akomonas!— rai”! už pylymu! szaukia. Kas
Nes bjaurus padėjimas,
nis už kitus—kad pavelijo
sudėti in ZIRA cigaretus—
uriko visa gauja.
žin? gal drūta priesza in slasBuna ne geras.
mums tokiu rusziu cigaretu
visas sunkumas iszmestas.
msi
— Antanukas akamoniu!— tas investi nori ?....
pardavinėti po 5o už 10.
Mahanojui palyko paeze pats
Turtingi -Szvelnus- Kvepia
Vll»
ir pono marszalkcs sūnelis
Karszczei pradeda užstot,
Bet tuom tarpu blykstelė
iszvažiavo,
Puikios Satino Dovaneles
„O
Ju priemaiszos suteikia
Žmonis pradeda in Atlantic City važiuot,
liūdnai nuleido savo nosi.
jo ntjo kliosztoriaus žiburėlis,
Ir badai kur mainose darba
yra randamos kožnam pake*
szvelnu
net
saldu
kvapsni
—
ii«Į
Ir Keidule su savo milemu nuvažiavo,
— O tu., tu, norint dabar pažystama tai žibinte!!!
gavo,
liję ŽIRĄ cigaretu, aktorių,
iszimta rūkymą. Amerikos
Bet per visas dienas dejavo;
menkas vargdienėlis bajoraitis
“Kunigas Prefektas! Kuni
Pati viena, vyru pilna per
kvietku ir paukazcziu paveik
prezidentas nerūko geresniu
Milemas jaja suvisai nesirūpino,
isz Poleniku, tu busi... jenero gas Prefektas! Tas persergėji
nakt kaziruoje,
sleiei. Rinkite tuos paveik*
cigaretu, kaip kad jus galit
Tik per dienas su laiveliu plaukdavo.
lu,
sius, isz ju galima padaryti
mas kaip žaibas apibėga abid
rūkyti nusipirkę szitas ZIRA
Visokius žodžius kaip szunis
dailias paduszkaites ir 1.1,
— Leonukas jenerolas! tai vi szalis, musztyne užbaigta...
— Kur tasai niekadejus?
CIGARETU.
loję.
gyvuoja Leonukas jenerolas!— Szviesa slenka
toliausi.... Isz tu visu viena prieteli turi
czius jin murus kulkos; kad atsiliepe vėl szokantis choras Netrukus spieczius snieginiu Ka meilei ant moterėles žiuri,
Visi Pardavejiai Parduoda
iszvalios iszeis isz muru kliosz- figurantu tos scenos.
kulku lekia in ta žibanti mie
Tai vis ne tinka,
toriaus kunigai profesoriai, o
— O asz O asz? — szankia ri (cieliu) isz vienos ir kitos pu
Del žmonių ne patinka,
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink
Po apgloba stebuklais pagar nevat ir pats kuningas prefek potam visi drauge grusdamiesi sės.... po tai salvai visi iszny
Jagu ir toliau važiuojete,
•
—
p. LOfilftAHD COMPANY ''
«
Bėjusios Motinos Szvencziau tas geradėjas; kad prižiureje vienas per kita ir gvoltu isz- ko!!! o kunigas prefektas su Tai meldžiu bobų ne palikite.
sios Borunnose auklejosi ir mo koki laika tam abelnam sumi- kiszdami priesz boba savo del keliais guzais ir sukulta žibin
te, randa tuszczia vieta muszty
kinosi mokslainese kas met ke szimui neiszlaikys savo stonui nus.
Ne toli Skrantu,
— Tu, tu giedosi “Votiva- nes.
li szimtai vaiku. Tėvai isz to pritinkanezios svarbos kaip
Vienoi karezemoi padare ba
Pareina potam kratos po gy
lesniu ir artymesniu aplinkiniu ligsziol ne iszlaikydavo pa Oremus”!
lių,
— O! reverendissime Jonu venimus studentu. Tuszczia
aezmenu atveže czionai ir pa traukti gyvu paveikslu links
Ne žinau kas pasidarė,
likdami savo vaikelius vede mybes ir nekaltu zobovu bet ti! reverendissime, augsztai pa prccia ir stengimai, idant su
Padaryk, kad butu stiprus! Sukietėjimas,
Jog isz pradžios susibarė,
rasti prasikaltėlius! Visur se O paskui musztyne pasikėlė,
juos prieez Altorių Dievo Gitu broliezkoj vienybėj prisidės guodotas. Sveikinam Tave.
Lietuvių
Tuksi,
Oiemus! Oremus! — Ir Jo di vaikai ramiai aplink stalus
dytojos su aszaromis melde jos prie abelno pasilinksminimo.
Blogas upas, piktumas, aitrumas,
Visi ynagius paėmė.
Gydytojas
Pageltimas,
malones apteiki ju jaunas gal Nes kiek tai kartu paveizdan nutis ne žinojo pats, ar džiaug ir iez visu pajiegu bliauja:
žudymas, dvasiszkos lygsvaros,
Vienas kitam kaili lupu,
“Buvo toki, buvo toki aniuo
Nesveikos
vėlės savo palaiminimu ir su- kunigas profesorius Fizikos tis, ar verkti, delei savo paszau
negalėjimas miegoti ii- t. t., tai
Cupu-lupu, lupu eupu!
638 Petin Avė,
lai, Aniuolai, kurie, kurie
ramesne szirdže gryžo potam arba profesoris iszkalbos pasi kimo.
suerzintu,suardyti, nusilpusiu nervu
Palicmonas pasisuko,
Kepenis,
Pittsburgh, Pa.
kėlęs abito skvernus kaip ka — O tau, ponaiti subatoj priesz Dieva [kariavo ir t. t.”
namon.
pasekmes.
Nervai
tiesiog,
verkia
Ir tam kaili iszlupo,
Nerviszkirimas,
Nekarta nuo paskutines už tinas bego prie mėtos, arba isz rykszte, o nedelioj piragas!” (Isz istorijos bibliszkos).
Dr. Koler carsinasi savo tikra pravarde ir tiri
kad jiems ka nors sustiprinti
Jog da ir szendien lovoje guli,
savo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
Borun? pakalnes nuo kurios tiesdavo savo iszpusta delną Raducina neseniai buvo sugry
II.
duotumėte.
Geriausias nervams Galvos Sukimas,
Visa galva susiūta turi.
kavo visuose Varšavos lieonbučiuose. o pukotr
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką biro
jau tik kryžiaus" bokszto baž- prie muso, kaip mieri del kul žus isz savo atsilankymo, be
Paskutinis Lietuvoje pustei
sustipiinti vaistas yra
Aptrauktas
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur pydo tik per
Jau dabar ne kuriems kaszvatiškas ligas vyrų ir moterų.
kos
arba
užsidėjęs
lazda
ant
veik
pas
visu
vaiku
tėvus,
ku
nyczios buvo matyti, apsiver
ninkas gyveno netoli Borunu.
SIFILI išgydau vartodamas gyduolę606,dide
tavo,
Liežuvis,
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jura
kus motina dar karta iszlipo peties in vieta karabino, mar- rie ja szir .ingai ir svetingai pri Vos tikrai man žinaneziam Badai in akružna suda prova
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą barasarba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
Prirugus Burna.
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
isz vežimo ir atsiklaupus ant szavo mustravodamas būreli imdavo. Taigi žinojo gerai apie ant skaitliaus žingsniu jojo ka
nusigavo;
tos tavyje. Nelauk, kol visai subiogsi ir kita
užkrėst savo liga.
kitu
teip-gi
apsiginklavusiu
uszsakyta
pargryžima
motinos
kelio karsztas siuntė maldas
vone pasisekė atrasti ta vieta
Kad szokt, tai szokt,
N< naturališkus IŠTEKEJIMOS visokiais bėKuriam-nor
dais,
kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI
Taduko ant ateinanezios ne Tarpus medžiai suaugo ant
in vieta kur mylimiausia savo didvyriu!....
ir k t. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pilim!
O kad duot, tai duot!
sugrąžinu.
kūdiki duszia duszioi paliko;
Bet mano pasitikėjimai vai dėlios. O kaipo didžiausiam gražaus kadaisiai jo darželio,
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nemalonumu
nančias iš SAUŽAGYSTfiS prašalinu į s8dieus.
■\r jautiesi mažurn, jog neturi tos pačiosvyrdkos
kada tuom tarpu atskirtas nuo dentuve iszszaukti ne prikėlė iezdykeliu isz visos szeimynos, varpueziais ir visokioms pik
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišaok.
Tai bent kriksztynos,
>a nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vii galitoa
mamos isz dykelis, verke sto man czionai praeites ir ne per ant tikro galėjo pranaszauti, tom žolėm apžėlė nedidelis jo
Oūti vyru.
Gaivu skaldynt s,
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
vėdamas ant gatves ir žiurėjo maine dabartines tikrybes. Na kad Subatoj neiszsisuks nuo kiemelis o maža krūvele griu
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudijimo,
Fermente kriksztynos atai
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturągylu
ryksztes,
ar
botago.
in ezale kurioje isznyko isz jo mėliuose pusiau sugriuvusiuo
vėsiu rode vieta jo stubeles ir
j 30 minutų be operacijos.
Severos
buvo,
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randa
Staiga boba pakyla, baisiai amžino jo atsilsio. Menulis sa
akiu vežimas. Tokiu budu ant se ne sznibždejo vaikucziai; po
įregimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsonkiniaa
Ant kuriu daugybe svecziu
nusišlapinimo (peršėjimas) ir desėtkai kitųž-nkių
kelio jungėsi dvieju ypatų szventoriu slankiojo surukęs iszsitiesia ir nosiniu girgsztan vo miela szviesa apszviete ta
apie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, ašišgydau
pribuvo.
Pigulkos
savo sistema ant visados.
jausmai ir graudumas....
zokoninkae; gatvėmis valkiojo ežiu balsu surinka:
maža paveikslėli, terp kurio Kaip pradėjo isz ryto subatoje,
Pleke
: $1.00.
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinitno kraujo
Ar atsitiko kuriam isz mano si apdriskę skarmalai; tiktai
asz tolimas keleivis su graudin Gere lig vakarui Nedeloje,
“Buvo žmogus bagetas,
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik per
Kepenims
trauki savo darbo
mokslo draugu būti dabar ka ant turgavietes -prie koplyczios
ga szirdžia sukalbėjau už du
Auksuotas sidabruotas.
Ant pagalios,
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare
ežia prieteliaus savo jaunu Die
da apleistuose Borunuose ? O! sėdėjo apdriekus boba ir kur
Brangiais rūbais nesziojo.
Severn
’
s
Liver
Pills
Susiėmė už kiteros!
Pėtnyčiomis iki 5 popiet.
Nedeliomls iki 3
Eini
menkyn?
gal nevienam. Bet ar kada ežioj tyloj murmėjo vakarines
nu “Amžina atsilsi etc!!
Ant aksoniu jojo
popiet. Ateikit tuojaus.
Kumszczios, lazdos ir sūdai,
Preke 25c,
Geras senelis! kaip jisai my
nors žiurėjo czionai ant pėdsa maldas ypatingai pritaikanti
Skarmalai kabojo....
Butelei ir bludai,
ku savo jaunistes su lygum prie to paveikslo vargo ir nu
Pastovą, iszžiura, balsas ir Įėjo vaikuczius Borunu! Buvo
Skambėjo,
mano jausmu? ar su lygum ma liūdimo. Ar-gi tai galėtu būti kaczerga. ant kurios pasiremei jisai sudžia musu reikaluose, o
nepakankamo ir prasto maisto, bet
B. RAGAŽINSKAS
Teszkejo,
no susigraudinimu puolė ant pusantro amžiaus Raducina, sugražina Raducina ragana: tankiai už tarytoju pas poną
Dundėjo!
keliu prieez ta pati paveiksią pamislijau sau kada tai bai- iszgasdintas būrelis vaiku isz direktorių arba kunigą Prtfek Vaina kaip prie Portarturu,
Gyduoles
kuri kadaieiai visi klūpojo Te dykla ir juokavimas del stu laksto in visas ezalis, ir nevie ta Jisai buvo vadovu, kada rin Kraujei teszkejo isz gaivu,
n usipirkt
organizmas
jeigu
duose? Ar savo duezioj iszmie- dentu ? Be abejones ne! Bet nas isz ju ne galėjo užmigti: kome užlaikymui ant žiemos
galite gauti
Larumas dydys užstojo,
ravo toluma ir skirtumą laiko užimdama vieta pastovą veidą girdėdamas, kaip liūdnai ir riešutus, obuolius ir s-ruszias
Rodos sudna diena užėjo!
Aptiekoje.
ir dar didesni skirtumą savo ir darba senosios Raducinos, szleto trauke isztorija. Lozo girinias kuriu daugeli visados
Vieni ant aslos gulėjo,
Sziomis dienomis muso tautietis
jaunu dieneliu nuo suvalkiotu primine man josios paveiksią. riaus sėdėdama ant akmenio turėdavo del savo kasdieniniu
Jei
neturėtu
Mirtinai stenėjo,
B Ragažinskas pargabeno visokia
raszykite
svecziu.
Taigi,
kada
po
pas
visokiais prietikiais gyvenimo
garimu,
Amerikoniszku ir Importita
prie
koplyczios
lyg
pusiaunak
Buvo tai tikra “MegmerilSmarve pasidarė,
mums.
Galima gaut visokiu Arielka, Vyaia,
szirdies savo? Ar atjautė teip lis” Borunu: boba sena, bet ežiui. Balsas jos rodos isz kapi veikinimui tekanezios saulutes
Konia kožnas susidarė.
Arako, Kimelio, Dziniu ir 1.1,
“Sveika žvaigžde ankstivoji”
giliai paeigailejima saves ku- stipri ir augszta: tankiau pu- nui paėjo.
Už geros valandos,
Taipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
patarimus
riuomi žmogus apskundžia gy siaugirte tankiau pusiau-paeze
Tos baisios baldos,
Duokyte dabar orderi o bus jumis
Užgeso szviesa dienos, dan kuri ant balsis po miesteli iezsuteikiame
pristatyta in namus,
venimą priesz duotoja gyvas lūs. Kada placziai iszsketus sa gus apsipylė žvaigždėmis: nak nesziojo, tėvas pustelninkas
Pradėjo malszytis,
ties ir kuriuomi meldžia del ea vo skarmalus, ėjo per turgavie tis tyki ir giedra, pridavė ma pasirodė ant gatvių miestelio
54-56 N. Main St,
be jokios
Ir dairytis:
(SEVERA’S STOMACH BITTERS)
Mahanoy City.
ves malonaus žvilgterėjimo, ir te, mosuodama juoda kaczerga no dūmojimam naujas grožy apspito aplink ji vaikeliai link Na vyrai ko mes peszames?
mokesties.
kaipo kūdikis atitolintas szau- ir augsztyn užrietus galva pri bes, o kiekviena vieta, kiekvie smai ezokinedami ir sveikydaKo mes edames ?
Preke
: $1.00.
kia pribuvimo motinos ?....
O ka? susitaikė,
kimusiu balsu giedojo kokia nas žingsnis atnaujino valan mi vede in bažnyczia ant etų
Gaspadoris visus iszvaike;
Borunai randasi apaugusioj tai nelabai szventa giesme; tai das mažumėlės atmintije mano dentiniu Misziu, ant kuriu kas
Daug trobelio turėjo,
giriom ezalije Aezmenu pavie vaikai bego nuo josios isz ke Czionais palei kluoną prie tvo dien nelenkdamas pribūdavo.
Ant veido jo seno, tankia ir ži Kol viską ant vietos sudėjo.
to.
lio, rėkdami: “Ragana! Raga ros kas žiema stojo baisus enie la papuoezta barzda, matytum
Kad ir kiauliszkai,
‘•Kur meszka turėjo savo guoli na! Raducina!” Bet kada ra ginis pylimas: kiek tai rytuliu tada iszreiszkima tikro karsznori gauti gera 14k. a> kso pripildinta
$25DYKAI$25 Jatgti
Bet vis lietuviszkai.
(Gold Filled) Laikrcdeli su gvarancija ant
Arba elnis savo ganeva;
miai ir liūdnai sėdėdavo sniego reikėjo, idant ji pastaty czio ir gilaus tikėjimo, kokiu
2Cm., tai taszykite pas mus o dasižinosite kaip
1 , s | £
lengvai ta galima padaryti. lszri>zkite szita
Ten nusidėjėlis gyvena.
vakare ant savo prie koply ti ir prigulincziai sudrutinti? tiesi duszia jo dege prie Dievo.
G | 3 | 4
i« želi, lai yra, imkite numerius isz pirmo lange
Žinote ka asz jum pasakysiu,
lio irsi dekiteantram langeli, taip kad skaitant
Maistu dangiezku, etc”.
Priesz ji ar.t sargybos, kai Aszaros ritosi per jo iszblysz- ■
czios akmenio, ir privilioju
7
I
9
5
isz visu pusiu iszeitu lygai 15.
Prisiuskite
kusius veidus, kada klūpoda O dalibuk ne pameluosiu,
Kaip sako senovės giesme prie saves kuri isz drąsesniu po priesz užkeikta d vara Amą mas su iszkeltom rankom jun Vusteri vyrelis turėjo padejas
iszriszima mum, jeigu bus gerai sudėta, gausite Kreditava Czeki ant $25.00 katras bus Lietuviszka Agentūra
geras del nupirkimo vieno Laikrodėlio, Leneugelio ir Konąioso isz mnsu katalogu
l.aivakoroziu ant geriausiu Laiva
sutaisyta ant garbes stebuklin savo numylėtiniu pradėdavo diso stovėjo , baisus milžinas, ge savo drebanti baisa bu cho
Atsiųskite marke ant nusiuntimo ka>ztu.
Adresuoki'e:
pas gaspadyne,
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
giedaneziu:
go paveikslo Motinos Dievo pasakot jam akyvas ir užiman galva spinkso, isz dvieju juodu ru vaikucziu
piningus už žemiause preke ir greitai
Ne toli szimtine.
LENOX WATCH COMPANY
ne vienos dienos nelaikau pas save
, ( Bofunuose. Taigi buvo czionai ežias pasakas, —apie numirėli, anglių akys, pecziai ir krutinę “Szventas Dieve szventas tvir
32 UNION SQUARE,
DEPT. 17.
NEW YORK, N.Y.
Na
ir
tuos
piningus
praszpi
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
tada gili puszczia kada nuže kurisai sztai isz szito paties Bachuso, kojos koloso Rodijos tas Szventas neužmireztantis!
cavo
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
Susimilk ant musu’ !
minti zokoninkai Szv. Bazi- skiepo isz po bažnyczios kas rankoje laiko iszkelta buože
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu
Ba ne vieno dolerio ne gavo.
atsilankitie arba atsiszauktie per
(Toliaus bus.)
liaus apsirinko ežioj vietoj liz mkt iszlysdavo, ir eidavo tie Ilarkuleso, ir beda tam, kas
Lengvas, Greitas ir-Parankus Budas
O ka daryti,
laiszka su minėtais reikalais.
dą. Potam iszkilo czionai pui- siok ant kapiniu o po tam vėl drystu jio dasilyteti, Kas vaka
Reikėjo tylėti.
Su godone
ul*aki bažnyczia ir didelis kloszto gryždavo in skiepą; kaip jam ras, kada tiktai atidrekes da- 'A
0/
$
Ana diena apsirokavo,
Viktoras
Lapinskas
\i/
’’’ ^nus: o vieta greitai pagarsėjo potam galva nukrito ir dau leisdavo lengviau lipinti snie
Ir vyrelis in kitur iszvažiavo.
d/
601
W.
Mahanoy
Ave.2J
ga,
tai
drutviete
turėjo
iezlai
ginus
ne
vaikszcziojo;
kaip
lė

■’ ' visokiais stebuklais ir ipatyn-PO VARDUMahanoy City,Pa.
PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausią armoni
gom malonėm Motinos Szven- kė amaras kad net saule užtem kyti baisu užpuolimą. Turga
PRIEJGIAUSES
ką, koncertiną, klcrnctą, smuiką, triubą, lietuvišką knygą ir nuo kitokią
cziausios; ant galo užsidėjo ta de; o ant kiekvieno sparnelio viete ir Minską gatve užpuo'a
smulkiiĮ daiktą prie manęs gaunamą.
MOKSLAS
Naujausi iiprasziniai
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi
vieta visa gyvybe kada prisi žydiszkai buvo paraszyta kad ant gatves Vilniaus: isz vienos
reikalingus sau daiktus, o už pora dieną gausite juos j namus bejoko klapato.
siunezesi Dykai.
ANGLISZKO
Per
10
motą
užsiimu
šią
prekyste
ir,
todėl
turiu
ganėtinai
praktikos
ir
teisin

pildė spiecziu vaikucziu gie- tai bausme Dievo; kaip buvo puses davadžioja ponas Leo
gai išpildau užsakimus per pačtą arba cxksprcsą greičiausėj. Adresas:
LIEŽUVIO BE
Iždaveme
Didele
Kninga
(f?
Kaip
galima
apsaugoti oda do
dancziu kas nedele ant garbes maras ir visi pražuvo: kaip pas nas, neseniai Radicinos paskyr
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St.,
CHICAGO, ILL.
Dainų
susidedanti
isz įfc
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
PAGIALBOS KITO.
kiau
szita
bažnyczia
state
o
Ra
tas
už
jenerolo:
isz
kitos
ponas
_______________________ __ _________________________ ______ _____ _____
Motinos Dievo.
visokias odines ligas, plauku puolimą
390 DAINŲ $
Yra tai prakticz>iauso Knyga
ir užsiauginima nežuli papuozkus.
Su inkaitusia galva ir suju du eina padavinėjo plytas o Justinas, jau gana suaugės in
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.
pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
dinta szirdžia iszejau isz baž- muliorius vienas nukrito nuo fimistas (studentas iszpradines
Prisiusime visai dykai paraszyta Veli
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
-.-NOTABIUSZASsstogo,
bet
per
pagelba
Motinos
mokslaines),
kuris
jau
treczias
nyczios ant rinkos (turgavie
Knyga druezei susiūta.
name pasinaudoti. Teipgi vėliname
233-23S W. Centre St.,
->
Mahanoy City, Pa.
pribuvias Grinorius isz Lietuvos
naudoti "Dr. Brundzas Ointment”
Kas nusipirks, ras visokiu
tes) Borunu. Lyginai užpuolė Szvencziausios Boruniszkos, at metas sėdėjo pirmoj klasoj,
Apiangeya Narna* ir Naminiu Rakandai
Ugniei.
gali in trumpa laika pats per
No 24351 naujausias iszradimas del
ICantaraa Bankini* ir ^ardaviite Szipkarczra ant vbakin
JMfianse Lieti rinka Ageatara.
Dainų isz visu užkaboriu ka
vakaras gražios ir giedrios va sistojo ant žemes sveikas ir gy ne gudrios po teisybei galvos,
save iszmokti Angelskai sziek
Paxtiuod* Szipkortos ant
<
Del Draogysczin_ užlaikimo plauku gvarantuota gy
dainoja Lietuvoja.
vas:
o
kada
tas
viskas
atsiti

bet
žinojo,
kad
“
žmones
skina

duole. Preke yra 50o verte už doleri
tiek kalbėt.
sarines dienos. Ir rodėsi man
anokiu drueziausiu iff
Pristatau ptrikvi Sxarfw
reriauria Lairu.
negu nekuriams apgavejame dakta
Nusipirkite o turėsite Daineltt,
Jnoitas, Keptxraa, Karnos*
Toji Knyga druozei apdarita
kad veikai iszsipils isz visu ko, tai visada szimtas metu at si nuo žvėrių iszminczia ir kal
Biunciia
Piningus
ta
rams inmokate po keletą desetkn
Per eiela metu ant visu dienelu
Špilkai ir LL
Visa* Dalia Svieto
in Franouzini raudona audima
doleriu
už neiszgydima. Naudokytes
aplinkiniu nameliu skrusdely- galios. Kada teip pasakodavo, ba” užtai vienok pirmntinis
8u kokia bc»s raiko
freicaiause ir pigiame,
kau-link Baipkorcria,
greitai isz szitos progos. Raszykite
risi tie kuria per moa
nas mažu vaikeliu; kad atsi tai greitai telkdavosi aplink ja loszikas isz matonu pirmas di ir kasztuoje tiktai £ ] a Kaaz.tua
“
SAULE
”
Pininfui ir Lt
tuojaus ant adreso:
nusiuntimo mes apmokame,
tunto apie tai geria tina
ft Mahanoy City, Pa
lieps garsus ir linksmas ju vis didesnis būrelis klausyto dvyris ant szyneliu (ant ledo),
faaduoda DoetorienM
J. M. Brundza and Co,
M ta ka Mri
daM
SAULE Mahanoy City
triukszmas ant balsiai mėto ju už mirszdavo tada apie ir smarkiausias vadas musztyB’dway & So. 8-th. Brooklyn, N. Y;
mos m bokszta ir apsiaubian- “Raducina ragana,” o “pavar- nese snieginėm kulkom.

Ju Reikalavimas Neturi Rubežiu

Zira Cigarettes

gORUMAl.

Nervotcnas
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Iszmueze ant galo dvilekta
adyna, o ne vienam isz juju
,
nieko neatsitiko. Tada isz
linksmybes, atsiriezo pirmiau
se liežuvis paczios, kuri prisi
pažino
virui ka buvo priesz
'
meta padarius, o po tam ir vy
ras
! prisižino paezei jog ta pati
buvo padarias.
Verkdami isz džiaugsmo
mėtėsi abudu viens kitam ant
kaklo, prasze vienas kito at
I
leidimo, už savo pasielgimą,
dekavojo Dievui už tai jog ne
iszsipilde juju norai ir priža
dėjo vienas kitam givent su
savim meileje ir sutikime idant
ne užtrucinet nes saldint vie
nas kitam gyvaste.
Abudu ir dalaike savo pri
žadėjimą igi smert kuri atėjo
po daugeliui metu paimt ant
amžino atsilsio.
—F. W. S. B.

Žmonis Lampartai

ria del dievaiczio, o kuna visi
eueja suesdavo.
— Nieko ne paliekam, —
,vienas atšaki sudia, — vieką
feuvalgomia.
— O ka darotia eu gal va ?
— U-gi euvalgomia, tiktai
pirma su kareztu vandeniu
jnuplikiname.
Šūdas apsudijo Keitelli, no
]rint apszviesta ir mokintma žogu, iszlavinta vertelgietoja ant
pakorimo.
Kitus tamsesnius apsudijo
(ant nuplakimo ir in kalėjimą
ant keliolika metu.
Tenais žmogediste, ira tai
paprastu daigtu.
Intekme europiecziu, ypatin
gai baimi sudu, tai sudari, jog
‘su tuom slėpėsi. Vidurija tos
apskrites tas da ne nustojo ir
ne tiktai ira ne draudžemas,
] nes konia pavelitas.

KUR BUNA Introligatorne.APD1BBTCVE KNYGŲ.

Pajieszkau lietuvio mokanezio dar
bą prie buezernes ir grosersztorio
kuris moka angelska ir polska kalba
turės gera darba praszau atsiszaukt
ant adreso.
(i^ -oj)
.Ino. Unites
Box 104
Buckner Ill

Senei jau tas atsitiko vieNo kokio tai laiko tarp ginata kaime Suvalkų guberniventoju anglikinesia sodibosia
joi, giveno paeziuota pora nes
pakraszcziuosia Auksiniuose
bevaiku, užtrucindami sau gy
Afrikoja buvo baimi paskli
venimą per tanku barimu ir
dus.
nuolatini edimasi terp savias.
Kas kartas žmonis dingineVyras nuolatos norėjo pasjo nežinia kur.
Aypidirba Fenos maldaknyges, istorine
Mano dede Petras Lipowiczius,
tatyt ant savo pati ne norėjo
Policije kolonijų ne iszmapaeina isz Suvalkų gub.. Sejnu pav. natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgeles,
pasiduot; jisai kone per visa
Leipunu para., girdėjau gyvena
ni kaip tam užbėgt ir visokį
Dagis, Draugas,
Tėvynė ir L L
Skrantuose,
jis
pats
ar
kas
kitas
meta buvo susiraukiąs kaip
midikavimai buvo ant niek.
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito a>
praszau
duotžine
ant
adreso:
(gg
ekspreso kasrtus.
Adiesas:
uksueas, jieje ne turėjo del
Viena rita pagavau tris mu
Lithuanian Bindery*
Ch. Harbons
jojo meilingo žodelio, jisai ne
rinus, sukruvintus ir tai tamia
514
W.
Spruce.
Mabanoy City.
88 Sheldon St.
Hartford, Conn
duodavo jai ne skatikėlio ant
laikia, kada kankinu viena iž
pasiredimo jiji nuolatos virda
gi ventoju.
Mano draugas Jokūbas Lauzis pa
vo virala szlektai, idant jam
Vienas isz tu palaikiu turė
eina isz Suvalkų gub , Mariampoles
tokiu budu daugiau dagrist.
jo ant savias kaili lamparto.
pav., Gudeliu gmino, Skrandžiu pa
Daejo ant galo p riek to jog
ra., turiu svarbu reikalą jis pats ar Ar "Keliausite i Lietuva?
J ilgu butu anglikai kvotia
kas kitas praszau duot žine ant adre
tankei per kėlės nedelias vie
juosus tai gal butu dažinoja
so:
nas in kita ne žodelio ne pra
baisiu darbu, nes padari trumAnt, Kruopius.
kalbėdavo, rūpindamiesi vie
pa prova su jeis, ba visus 3 pa
Box G6.
St. Charles, Mieli.
nas kitam ant žingsnio kanokori.
daugiause dagrist.
Usz kėlu menesu velei pra
Mano draugai Antanas Benetas,
Toje apielinkeje vieszpatavo
dėjo žmonis dinginet, ir velei
Jonas Barszkevicze ir Mikolas SzlaJumis priebunant i
terp žmonių lengvatikyste ir
pora žudintoju nutveri. Nes ■Deszimts prisakimu del kacze, visi [paeina isz Kauno gub., MES pasitiksime
New Yorkaant dipo.
Tauragės para., jis pats ar kas pra
tikėjimas in visokius burtus o
tuom kartu valdžia anglikini
MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
Kokia tai kalba?
szau duot žine ant adreso:
labjause žmenis intikejo, jog
vyru.
kitaip padari.
MES duoseme Jumi nakvinę.
B. Stumbras
galima dažinot kas ketina nu
MES pastoroseme del Jusu paszporta.
Pavedi prova prokuratoriej
Box 54
Tilden, Ill
Nusidaviau su svarbiu rei- karalienes, — ir ne trukus iszMES palidieseme Jumis ant laivo,
mirt a'tejnanti meta ar ne, tai
(Parasze motere M. T.)
atsiszaukite i
~
kalu
ana
vakara
in
Szenadori,
yra jagu vaikszczios ant szvensirodi, jog žudinsta toji prasi
Eastern
Transfer
Co.
sujeszkot
tūlo
žmogelio
o
ne
toriaus priesz bažnitinias duris
platinus labai Auksiniam pa1. Nelaikyk savo moteres
(A. BALTIEJUS, Prezidentas)
Szv. Sylvestro nakti tada ka žinojau kur gyvena. Užėjau krasztija susidedanti isz teip iuž nevalninke ir sena skuduri
128 Cedar Street, NEW YORK.N. Y.
in
lietuviszka
karczema
arti
da ziegorius musza pusiaunakt.
vadinamu “žmonių lampartu.” nes yra tau ligi visame.
Agentus teipgi užpraszome siusti
Kada metas jau buvo prie pa Redingo stacijos ir teip už
Buvo tai draugu ve žmoge— 2. Nevadink savo motere
pasažerius pas mus, o bus kuonugražiausei aprūpinti.
baigos, pastanavijo viras tokiu klausiau stovinczio už baro su džiu.
vieokeis bjaureis žodžeis kaip
tukusio
saluniko:
budu dažinot savo atejte ir ar
Priežastis sieki toli. Po už- tai padla, rupuže, velnei ir paPats vos givas gulėdamas
— Ar tamista kartais nepa- dangala mažos civilizacijos, ka n&szeis žodžeis.
gales dažinot ar ne griebs vel
ant lovos szaukia ant paczios: W. TRASKAUCKAS
PirmutinU LUtuvUzkaa.
nias jojo paczios. Naktije Szv. žinsti Filipa Kuczinska?.
euiopieczei užvedi, pas mūri
3. Ne girtuokliauk, skaityk
Magde katu ten dirbi?
GRABORIUS
—
Jesser!
Sylvestro nuvejo po teisybei
nūs Gwinejos laikėsi barbaris- laikraszczius ir kningas, pra
— Kopūstus su laszineis
— Ar negalėtum man duoti te, rementesi ant žmogedistos. tink savo motere ir vaikelius
in karczema nes apie pusiau
verdu... Petreli....
Numirusia.
Pa**md
nakt iszsmuko ant ezvento- api jin truputi informacijų?
Prokuratoris Smyly daejo in prie skaitimo.
— Ir asz suvalgitau biskuti Laidojair Kunns
Vežime* del Pari važinėj im
— Sziur.... Mes prigulė- viena kaimo murinu—, ir ati 4. Milek savo motere ne gal man butu lengvai numirt. Ryginus Krausto
riaus ir pasislėpė krūmuose
Daiftua ii L L
Viską atliek* ka nogeriau** ir puikiau**
laukdamas su muszante szir- jom prie tos paties susaides, o dengi tenais akivus daigtus.— buczkeis ir žodžeis, nes gerais
— Ne bus nieko, Petreli, o 8u virs* minėtai* reikalais kreipkite* p*
jin
o busite visame užganėdintai*.
jisai buvo ant kurdo anam blo Sziteip jisai apraszo:
dže dvilektos adynos.
pasielgimais.
ka asz duosiu žmonim ant 520 VV. Centre 8t. Mahanoy City
ke
nes
tenais
turėjo
koki
ten
Atsitiko jog ir jojo pati puo
Paregėjau būda, apie kuria
5. Būdamas girtu ar susipy szermenu ?....
le ant tos mieles kona priesz t rūbeli su misis, tai turėjo iszsi buvo galereje molini ploczio kęs su kitais, neversk savo
pusiau nakt iszejo isz namu muvil, turėjo važiuot in korta pėdos, uszkrauta žmonių kau piktumą ant moteres, keikda
ant szventoriaus ir pasislėpė ir užmokėt demecziu Lojerei lais. Toja budoja giveno per- mas jia ir kratydamas kaip
krūmuose ant kitos puses, nog jin suede.
detinis sztamo. Viena diena velnias dusze.
Pirmiause jisai turėjo ant paklausiau tojo perdetinio, ku
savo vyro.
6. Ne prikiezinek savo moAnt galo tykurnoje nakti slrilo diiaba o po tam buczer ris galėjo turėt apie 25 metus, terei
'
kitu moterių geruma ir
atsiliepe graudingas balsas szapi nes ten nesilaikino su kiek žmonių savo givenimia patogumą, nes tas jos ne pa
varpo muezanti pusiaunakti. bosu ir tankei su juom failavo suedi?
taisys tik daugiau in piktumą
instume.
Abudu ženge isz savo pasislė si apiepecfe ant galo jin zszki— Trisdeszimts atšaki:
pimu nes priesz bažnitines du kno aut. Kada su juom susiti In kelis menesus velau, plau
7. Ne reszk ejniki, nebadyk
ris susitiko viens priesz kita, ko ant strilo prasidėjo su juom kiau upia L’bangi, norėjau, boliu, ne landyk po stubas, ir
persigando labai ir tikei iez- faituotis, nes anas jin subitino vienam kaimia pirkt oszka.
ne trauki alaus su svetimom
eisklaide in prieszingas ezales. ir teip ant jo užpiko kad norė — Gerai — atšaki — nes moterimis
:
nes tas doram žmo
Isz priežasties didelio perei- jo in jin sziutyt. Teip rasze mums už oszka duosi viena isz gui
nepritinka.
i
gandimo ir tamsumos iszrode api jin peiperuosia.
8. Neapkalbinek savo mo
savo laivoriu.
Bosas iszemeant jo varanta,
abudu kaip dvasios o kožnas
priesz svetimus žmonis
Sznipinejimas, vedimia pro- tere
t
buvo tikras jog regejo “dva nes asz jin iszbelinau ba tai vos tos slaptos žudinstos Aug- ypatingai
priesz kitas moteres
;
se” vienas kito. Abudu sugrį gud boj, kada turėjo tai įritino siniam Pakrasztija. iszrodi, ba tas tau nieko neprigialbes
žo kitokeis keleis namon, o lig paskutiniam centui Geras jog visos tos žudinstos buvo itik tave laikys už kvaili ir ne
kožnas tikėjosi jog kitas nu buvo isz jo koslumeris. Po pildomos ant kanibalizinio pa- turėsi
terp žmonių jokios pa’
mirs ateinanti meta. Pati su tam pas mane bartenderiu po mato tikimiezkuosia apsieji- guodones nes “tasai pauksztis
grįžus namon atsigulė in lova tam pedleriu, po tam sztore už muosia: Drauguve “žmonių ka in savo lizdą derge, niekam
Trumpam laike inejo ir vyras, klarka, turėjo gerus diiabus lampartu” ta dari varde fana yra ne tykias.”
apsiliejas prakaitu ir neepa- sonovagon, draivino kereczeis tizmo. Dabar anglikini kultū
9. Kalbėk savo moterei vi
kaina sanžinia dirstelėjo ant o ir turėjo savo locnas boges, ra ėmėsi isznaikint ta bjauru sados teisybe— savo nelaimes
gulinezios paczios kuri spa pradėjo pirkinet morgidiius, papratima.
ir vargus, ne slėpk nuo josios
kainai miegojo, teip jam isz pardavinet szipkortes ir dare
Filizofije murinu perstata nieko, juk žinai gerai kad pri
rode, neprijausdamas teip grei giara bizni, nes po tam jin sau žmogų kaipo auka baisiu siekei su jaja dalintis visokeis
vargais o motere yra geriausiu
tos savo pabaigos. Jiji isz sa gerai supiksino.
pajėgu, pereinantia gamtoja.
Po tam gavo diiaba groser
vo szalies dirstelėjo ant savo
Idant taisės pajėgas perpra- rodininku savo vyrui.
10. Negeisk kad tavo mo
vyro, kuri kaip mielino, neil sztori. ten ant ano kornerio, szit, tai reikalauju aukos isz
gai gyvens ant szios pasaulės. bet ne ilgai ten buvo, ba jisai žmonių. Szitai “Žmonis lam- tere dirbtu be pasilsio diena ir
Abudu ne galėjo ne akies už helg jurself isz keszredlisterio, partai” buvo iszsiunsti per jiu nakti kaipo asilas, mulas ar
merkt per visa nakti. Laike tai vela turėjo pasakyt gud kuningus isz keliu kaimu, ku jautis. Milek savo motere ir
Kuning. Teck ir jo pati.
tos nakties pamielino sau vy baj.
rie atidavineja garbia mažai vaikelius o Dievas tave už tai
ZenklivcB ypatos kuriuos yra žinomos po visa Angliję.
laimins ir turėsi ant senatvės
ras, apsaldint paskutinias die Jisai czionais ne toli randasi apvalei skrinelei
nas savo paezei. Tame mierije ant burdingo vėl asz ejsiu su
Per paskirta laika turi žmo ramuma, jog isz jaunu dienu Ne senei eme dalybas paszventinime akmens Latin—British
iszkelme. Londone.
ant rytojaus atsikėlė anksti ir misteriu.
nis taje dežia pripildint žmo buvai doras žmogus.
Meri horiop! ejk prie barol gaus taukais, tai gaudi givenprie pueryczius iszemi isz kiiaAan Labai Pagedaujama, naujausia
szeniaue smulkiu piningu pa asz ejnu su ezituom dlentelmo- tojus isz tolimu kaimu, kunus
jau išėjo knyga, mokslas apie sveikatą
duodamas nusistebėjusiai mo nu.... Olrajtl Matai pas ma suedinejo, o suleistais riebu M. VARZINSKAS
IdetnviBzkas FotografistM
terei kalbėjo idant sau ant ne pentiną auza o pati vaczina mais pripildinejo ta dežia arba
305
E. Centre 8t. Mahanoy City
Naujo Meto nusipirktu nauja dots noting, ejsu su tavim.
savo dievaiti.
Ptrfkei
plgel nutrauk* visoken Fotografijai
szlebe arba ka kita.
Gaszenget Meri! ejki in salų
Nes kokie buvo divai kolo Padaro bDid*lu*
Fotografei** is* maliu ir
Pati dirstelėjo ant jo su di na! asz ejsu su szituom džentel nistu angliku, kada tirinejimas inded* in Beimu*. Indeda in 8pilka*
Koapaen*
ir
L
L
Parduoda viaoke* Reinap*
džiausiu nusistebėjimu ir aty-■ smonu ir rait a vej sugrižsziu daejo, jog vadu tojo sztamo,
Lietuvai su
miaetai* reikalai* natos
daritom akims. Toji nepapras
v* Mna gyventoji
Nusistebėjau ižgirdes tokia žmonių lampartu “buvo....
ta geradejiste rodosi jai pa kalba. Ar-gi ne butu geriau! anglikas murinas, kokis tai
baiga jojo gyvenimo. Toji ne naudot visus lietuviszkus žod- Keilell, vienas isz prakilnes
paprasta dovanele permaine' žius, bet kur tau mat jisai no niu fabrikantu “Auksinio Pajaja suvisai, ba ant piet paga rėjo pasirodyt kad jau seneii kraszto,” ir tai krikszczionis
mino gardžius pietus, kas vela1 Amerike o kaip vėliaus daži- (nes) no trijų metu!....
ŠITA KNYGA parašyta naujausio mokslo ir išradimo geriausio budo^f
del jo buvo ne tikėtina.
nojau tai da kone grinorius.— Krikeztas priimtas per prikall?gy<lyino, pripildyta tokia puikia medegn, kad kitose iki šiol išėjusiose lie- .
Nog tojo laiko stengėsi abu “Saules” reporteris.
binima misioneriu ne kenki
oriškose knygose to negalima rasti, kas yra patilpę knygoj “Daktaras”.
-ARBA PRADŽIA-----Mr ŠITA KNYGA “DAKTARAS" npraSo visokių licų vardus, kaip Jos prisideda, kaii>^r
du vienas kitam pataikint vi
jiam jo papratimams, estie
apsireiškia, kaip išrodo ir kaip greičiau, geriau ir kur gailina išsigj'dytl.
Skaitymo ir Raszym*
same. Trumpam laike dingo
ja.
TA KNYGA labai plačiai aprašo apie vyrų paslaptybes bei ligas ir teip-pat apie moteris tA.
žmogų” ir savo pagonista viež
DHL VAIKU.
U*.
Wtelpa daug.
W
užsiniaukias veidas viro pra
2”
ŠITOJ KNYGOJE "DAKTARAS" dikčiai aprašo atidengiant daug paslaptybių, apie ,
libai užlaikinejo.
Sudc.
•Mfgeriausius smagumus ženybinio gyvenimo ir teip-pat kaip ir kada geriausiai apsivesti ir®*
dėjo vienas su kitu sznekuIsz pradžios Keilell’is ginesi
^Akaip būti laimingu.
Sudžia:— kur prasidėjo mu paskui prisipažino prie visko.
TOJ KNYGOJE “DAKTARAS" gražiai pamokina kaip jaunus vyrus teto ir moteris,
cziot, ledas apimantis juju
is būtinai kiekvienam reikalinga žinoti, visiems kaip seniems teip ir Jauniems, ženotiems o
ezirdi su visai sutirpo, o bar szis ?
Juju tikybe prisako, ydant
ir.nevedusieins.
•
fik
-ūį
"KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti.
Skundikas:— Antuano gal kožna szeimyna kas keturi me
nis suvisai nustojo. Tokiu bu
QQQ Dainų tiktai už t j
M.'-d mokantis kuris neturi dar šios knygos, su didelia ukvala perskaitys tiems garsiai.
pju dės daug visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yra labai naudinga ir reikalinga
BU NUSIUNTIMU
du poroje pasigerino gyveni vos szviesiauses sudžia.
tai iszneszinetu po viena žmo
a?”turėti, kuris tik nori būti sveikas Ir laimingai gyventi.
kV
Iždaveme Didele Kninga
Vk
KNYGA "DAKTARAS" yra paveikslais Iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis.
mas, jog pradėjo vienas api
gų ant garbes savo dievaiczio
Jatldeugiant paslaptylics. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius
Linksmos dienos.
Daina
susidedanti
isz
kita abejotie, ka priesz tai eu
kuri užmuszdavo ir suesdavo.
SLt^ knyg^ ntnisite visk}, ko čion negalima parašyti ir dužiuos! vis} teisybę.
APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rūdijama skaityti lapu* nervų, kraujo. Inkstų,”
— Ko tu szedien tokie lynPraeita meta atėjo kaleina
390 DAINŲ *3
visai ne geide idant smertie
romatizmo, odos, viduriu nusilpnėjimo, bronchitis ir limpančias ligas; teip-put apie moterųMt
ksmae?
^■nesveikumus ir kitas visokias ligas ir t. t.
*3
del Keitell’o idant pristatitu
juos praskirstu.
W.
JEI SERGI, lai pirmiau no kaip manai vartoti kokias nors liekarsUts ar kreiptis PrlcM<
— Mat in asztunta meta ma
gydytojo,
reikia
būtinai
perskaityti
“
DAKTARAS".
Dienos, nedėlios ir menesei
žmogų. O kad ne galėjo ant
27*
ŠITOJ knygoje "DAKTARAS" nelik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, a/”
Knyga druozei Susiūta.
no pati tik vakar iezvaževo
<Ml>et ir kaip nuo visokių ligų apsisorgėtl.
slinko greitai, kaip niekados, ant menesio pas gyminias in greitos pasirūpint, tai viena iž
Kas nusipirks, ras visokia
J
NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kad prašant lietuviams j} išleido^
savo žmonių locna ranka už
&LPhlludelpbios M. Klinika, delel labo visuomenės, tad kiekvienas j} apturės, kuris tik prisiųs^jfr
Daina isz visu užkaboriu ka
nes norints lauke pabaigos vie sveczius.
^Skeliąs suunpas už prisiuntlmo kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip: ”
dainoja Lietuvoj*.
muszi.
nas kito bet buvo nuolatos
Žudo visi vienokei; inlenda
Nufiipirkite o turėsite Dainelu,
§ The Philadelphia Medical Clinic §
linksmi ir sveiki. Atėjo vela
Per ciela meta ant visu dienelu.
Yma ant saves.
in kaili lamparto, paimdavo in
naktis szv. Silvestro. Abudu
31117 WalnutSt ,
®
Philadelphia, Pa.*1
VYRAI IR MOTERYS, kurie nesveiki ir nori būti sveiki —išgydyti, tad kaipžodžlu^k
— Vyras: — Ka? 10 dole rumpa peili su trimis aszmesu baime nusidavė ant atsileio,
“
SAULE
”
Jteip ir raštu (lietuviškai) guli atsišaukti Į šit} tikri} Klinik}. Ateinančius priimama šiomis
ne galėjo vienok užmigt, ba riu už skrybėlė! Tai griekas. nais, ezokdavo ant nelaimin
kK
valandomis per Kliniko Daktar}:
1*
Mahanoy City, Pa.
TjKasdien nuo O Iki ■< po plet. Ncdelloj nuo 10 Iki 3. Itam. Ir Petn. vak. nuo 6 Iki 8 vai. *3
Pati:— Jau asz duszuli ymu gos aukos isz nežinių nužudinisz priežasties intikejimo in
davo. Tuojaus riebumus atskiburtus tikėjosi jog smertie ta ta grieka ant saves.

DAKTARAS".
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Nelaime lekiojamos maszinos.
J. Clifford Turpin lekiotojas turėjo nelaime Seattle,
Wash, užmuszdamaa žmogų ir mergaite. Paveikslas perstata
ateitikyma kada Turpinas pataikė in sedinezius regėtojus.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir '
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis ’ ’
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos'
įlankos P. V. OBIECCNAS & CO., parduoda

t*!h,

Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
kancelarije po vadovyste Kardinus v arasziausNotariuszo už
tvirtiuto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 1 i2-tli.A Carson St., S.S.Pittsburg,Fa
v/ r u P. ir
n v'TTV i c t rn
AGENCIJA
Y. mi
OBIECUNAS&CO^^

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway

New York, N. Y
Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiazauki in f/

Kampas Reade Ulicze
Telefonas: Worth 2822.

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
(rediszka kasė,
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastis padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiaL
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

VlElVATAiT- .3 TISE AS KJSTUVIS
DAKTARAS riflIiADELPHIJOJE.
Gydo vhokias ilgas: vyrų, moterų Ir
valkų. Al ijp.uku-lems 15 tollaus per
laiškus suteikia daktarišku rodą dovanai.
Atėjusiems j ofisą ištyrlr geriausia! Ilgas
ir duoda savo gyduoles už menką užmo
kė."'.!. Jis turi didelę mod ikahfiką praktiką,
kaip tai: pabaigęs Medikališką, Universi
tetą, buvo u lest nvu daktaru mieste Indi
anapolis, lad. ir baigęs mokslus didžioje
mokykloje THE NEW YORK POST
GRADUATE MEDICAL SCHO
OL and HOSPITAL. Dabar gydo
visokias ligas su gyduolėmis,darimu ope
racijų ir su elektrikos mašinomis.

PASARGA.
Neklausykit to žydbernlų
humbugo Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray jokios ligos negalima su
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias Ilgas: Augančius ak
menis tulžyje ir kepenjso (goll-stones), akmenis augančius inkstuose (Ne
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, tonas skilvyje (gastric ulcers), iš
narintus kaulu norius, sulaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite j u tos nau
jos daktariškos knygos, nes ją ne daktaras mš"’, bet žydbernlai, kurie tarna
vo pas Now Yorko šarlatanus Collins ir Ferdelo Hartman. Sulig suklšimo
j turmą New Yorko šarlatanu, jų tarnai, žydbcrnlal, atsiriogllno čionai, užsi
dėjo tą humbugo Medical Cliuio, katras jokios ligos negalįs sukasti su X-ray.
Apsisaugokite ju visokiu laišku ir knygų, n*-s ant ju nėra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo savo vardą pasirašyti, tai ten yra apgavystė.

Turiu šimtus padėkavonlų. Kelias čionai talpinu:
Aš Juozapas Svllba, 1O11 Carlton St., Philadelphia, Pa., ‘d«»ug
dmig daktaru
atlankiau, o n< i v:<-i >
manęs išgydyti, bet daktarus Ignotas
I
Stankus su pageli> i X-r -y mane išgydė. Ištariu širdingą učių.
Petras S.il n, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo : Mano moteris
Ilgai sirgo ir iš'ydyti jes negalėjo. JI turėjo kosulį, ekrepliavimą, skaudė
jimą paširdžiu ir krutinėjo. Kuomet atsišaukiau pas dalctara Ignotą Stan
kų ir šitai jis išgydo mano moterį su pirmu padniiiimu gyduolių. Dabar
didžiai širdingai ačai už gn-nsgyduoles.]’leve duok jum ilgą amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius g' Ibėtl.
Iš Brooklyn, N. Y., 88 So 2 nd C";
išgydė f-tktaras Stankus nuo
Išbėrimo veido, slinkimo plauko, gr; .o s
kimo ir išgąsčio. Julė Dailldleniutė. Tos padėkavončs yna įdėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.

DR. IGarATIETiš STANKUS, M. D.
1210 So. Broad St.
Philadelphia, Pa.
O OUST
valandos

Nuo 0 Iki 1 po pietų ' r.no 7 iki 9 vakaro. Subatomls nuo 10
ryto iki 3 v:.l. v..’.;- •
?7<-d"l’.on'.is nuo 1 iki 4 vai. po pietų.

I UNION NATIONAL RANK
i
MAHANOY CITY, PA.
niPTTGT STOCK
amnr $125,000.
tioKnna
CAPITOL

rttrptjts
R PROFITS
SURPLUSrIR
PROFITS $300.005
$300,00®,

Sav.Valst. Raada* tari nata Bank* ocdetn pinlagn.

Mokame antra procentą ant Budėtu piningo.
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma
diena Sausio ir Liepos menenuose, nepaisant
ar atneszi parodini knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt refkala ra
muša Banka, nepaisant ar mažas ar dydelin.
Harris** Ball, Prezidentas.
F. J. Noonan, Vice-PrezidontMh
W.H.KoMer Kasijem*.

...Snb*!•■!*...
• ryta lyg U *4

Isz 27 Seimo Susivieni
jimo L. A. nusida
vimu.

PROTOKOLAS

GERAS DAIGTAS TURĖTI
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Verta Pagirimo.
yra sudėti Piningai Banke.

Pagelbines Sąjungos Lietuviams
----------Emigrantams Philadelphia, June I’adekavOIlC MaliailojaUS

9, 1912.

Bet da randasi tukstaneziai tokiu
žmonių kurie da niekad neturėjo
sudėtus Banke Piningus ir ne yra
padėjime iszduoti “Czekius.” Y’ra tai
labai parankus dalykas, mokėti visas
“Billas” su “Czekiais” ir nereike
pas save neszioti daug piningu.

Gyventojo.

A.G.GROBLB!
Cor. Elm & M»in Sti. Plr^
...SAVININKAS IR FABiuJj

Garsiu Lietufiszku-Lenklszhl
1. Mitingas likos atida
Mrs. Julian Brenan nog 1027 E.
Seimas patsai savo .-zvarume, rytas per Vice-prezidenta Jur Mahanoy
St. Mahanoy City, Pa sa
buvo ramus, bet seime in ne gi Bielaucka. Protokolas per ko: Dar karta tl<* kavoj u už gera ka
kurios apsireiszkimus, in pa skaitytas ir vienbalsei priym- ap laikiau variuodama Doans Kidney
kraipas, reikėjo sustot ir pa- tas.
Pigulkas. Kada tik turiu proga tai
tjJHIMENT/
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.
misliti— na kas-žin kodėl dar 2. — Atstoves Z. Barananc- vis esiu pasirengus garbint szitas pigulkus.
Aez
žinau
keletą
žmonių
ka
kitaip o ne teip?..
kienes rapartas priymtas. At
Pribuvusi Seiman Panele keliavo in szi porta sekanczios Į buvo iszgialbeti nog skaudėjimo peGERI APRĖPIMAI DEL
į czuose ir inkstuose. Asz pati kentė
Racziute su mandatu nuo kuo ypatos: Stanislava Adomavi- jau per ilga laika. Turėdavau svaiVYRIU, VAIKU IR MOTERIŲ
pos, mislita buvo kad tai isz cziute pas dede Bernarda ' guli galvoj ir visada buvau pailsus ir
tikro Panele Racziute bet, Blankevicze 907 Oak st. De 'sunku buvo atlikti namini darba.
PAS GUINAN’S.
Kiekvienas Lietnvlszkas
prisiėjo prie to, kad laike jos kalb Ill; Kostancia Gegžnaite : Mano inkstai buvo labai blogam pa
teipgi privalo užlaikyti
puikias Lietuviszkas Gyduol«3
’
dėjimo.
Pirkau
Doans
Kidney
PiMes
gvarantinnni
muso
Siutai
ir
ž
:
nome
kad
busite
rezignavimo isz taisymo kons pas broli 1311 Winter st.
Sztoruose ant pardavimo, kad S
tautieczei reikalaudami gaktaS
užganėdinti jaigu nesziosite Siutą pas mus pirkta.
titucijos kamisijos, gromatos Phila, Pa; Agota Lukauskaite gulku nog Timm’s Aptiekos ir man
pirkti
ir
nereikalauta
prezidento Živatkausko jai pas pus-broli 621 De-Kavin pagialb“jo kur kitos gyduoles nieko
Musu
Sztoras
turi
gera
varda
ir
turime
daugybe
piningus dovanai kokiems nraZB
negialbejo. Kaip tik jauczuosiu ne
vikams tose apielinkese.
raezytos kaip Racziutei gryžo, st. Chicago, Ill; Aleksandra sveika peczuose nog darbo arba nog
tokiu kostumeriu ka kitur jau neperka savo
raižykite pareikalaudami
les, nes geras uždarbis; panul
ženklas: kad Panele Racziute Slepaviczene pas vyra 3507 szalczio tuojaus Doan’s Kidney Pidrabuži kaip tik pas mumis.
musu tyras Lietuviszkas
kurias mes gvarantuojame.
tokia pravarde atmetus ir gro Butler St. Pittsburg Pa; Pra ’gulkos man duoda pagialba.”
f ', i
o
Mahanoy City, Shenandoah,
I
Ant
pardavimo
visuose
aptiekose
No.l....................... ai
mata nors raszyta isz tikro jai, nas Miszeikis buvo sulaikytas
MLCannel, Landsiord. Egiutero
baksukas. Nepamirszkite varda
Egiutero No.2....................ne priėmė. Kada kaip ten bet likos paluosuotae ant atsa 1 50o
Zmijecznik............ 25c., 50c. ii|H|
Doan’s ir neimkite kitokiu. FosterGumbo Laszai................... --JM
prezidentas dasimislio siunsti kymo Sąjungos, pasiustas pas ' Milburn Co. Buffalo, N Y. parda
Meszkos Moslis....................... jįl
vėjai
del
Suv.
Valstijų.
Trejanka
....................... .........Jįjį
jai gromata registruota ne dtl tęva Box 9. Coatesville, Pa;
TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
Linimentas vaikams ............. ,Ą|
Gyduoles
nuo Kosulio.......... jd
Racziutes, bet del Miss Rais Marcelius Klevtczka iszimtas
Pas mus randasi visoki Gėrimai
Liepiu Bahamas ................... į I
ISZ LIETUVISZKU vidun indejas sugrąžyta gro
j
26 Metas Senas La ikrasztis.
patra’ kti isz Rusijos, Franci jos, Prusu.
Anty-Lakson del vaiku.......jd
isz ligonbutee ir pasiustas
Anglijos. Iszpanijos ir Italijos. Jus
Milteliai vaikams nuo Kirmelii.lJ
mata Racziutes, ir abi pasiun 2006-21 St. Pittsburgh, Pa;
KAIMELU.
Lietuviai, kurie esat gere Lietuvoj,
” nuo Kirmėlių del suaugušalk
Vanduo nuo Akio............
Ruska Areilka, pasitraukit tos paezios
tė, tapo ne grąžytos, ir Seime Klemensas Symkevicze 2043 Iszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y.
Ugniatraukis.....................
— Panedeli
Szv. Jono
ant atmintes Seno Kraujaus, $1.50 už
Gillberton, Pa. — Suba- toji Rais jau nepripažysta
Skilvio Laszai....................... Jį
Vien)be Lietuvninku” didelio
buteli. Teiposgi galit gaut pas mane
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kriksztytojaus. Visiems Jo tos vakara atsibuvo czionais kad priėmė gromatas abidvi Pearl St. Phila, Pa; Izabella formato 12 puslapiu, talpina mckslivisokiu
Amerikoniszku
gėrimu.
Musu
Kruvinosios........ ............... JW___ _
nams vėliname kanogeriausio kruvina musztine terp “foreig- bet tik vena. Na tuszcze-ju Kriauklene su vaikais 1328 S. szkusstraipnius, eiles,feljetonus nau
Dektine po §3 galioną yra geriause ka
•Uicure’ arba gyd. RumatyzmoJUlF
American st. Phila, Pa; Fe jausias žinias isz visos pasaulės,
Gyd. del nemalimo Pilvo........ifcį u
galit gaut už tos pinigus. Prisiuskit
pasivedimo.
neriu” kuruoje likos subady pasiginczymas praėjo....
Milteliai apstalxlymui Gzlra f ' jaiktsavo adrisa del kataliogo.
liksas Luczinskis ir Barbora daugiausia isz Lietuviu pyvenimo ir
skaudejimo........................ •...Utį
— Panedeli suėjo 20 metai tas peileis Kazis Kimmelis, 19
Toliaus, kada sekretorius Szlevinskaite suturėti. Pami paęzios Lietuvos savu korespnopen- iFr. Strawinskas 1807 Carson St;rni.b.r.i,p».
-T
Laszai nuo Dantų.......... . ....... Iki
kaip truko prūdas prigulintis metu senumo vaikynas. likos szauke delegatus pravardėmis,
Most is nuo gedimo ir prakaitavimo u -■
prie Mahanoy City Water Co. nugabentas in Aezlando ligon- gird ma buvo jau prie Panele nėtos ypatos buvo sąjungos tu “Vienybe Lietuvninku” buvo
................
Geležinis....
sudrutintojas
sveikata
visu pirmei viszku organizacijų organ u
Vaistas nuo Lapauto.............. IStl
Tada padare nemažai bledes buti ant sutaisimo. Kelis kalti- Racziute dadeczka Herman, aprūpintos, pinigiszkai ir val dirbo ir dirbs žmonių gerovei
Gyd.
nuo
Grippo
...................
JL& įnlis
giu suszelptos.
gyventojams. Buvo tai Ju- nininkus suėmė.
Plauku apsaugo toj as................&
Pernai 10d. Vasario sukako 25 m
Raišo jau ne buvo.
Muilas
del
Plauku
..................
liti
3. — Nutarta ydant žadėta
niaus 17, petnyczioi, 1892 me
Milteliai nuo Kepenų.............. &. :■/ M
Szitokiam atvejij, ne kurie pikniką ne laikyt nes uždraus ( kaip iszeina, isz tos priežasties iszleiRožė?
Baisumas
.........................
&
Mt. Carmel, Pa. f Pane- vienas kito klausinėjo: kokia
dome dideli žingeidu Jiibilejini
te. Žftionis bego net ant kalnu
Kinder Bahamas...................... .25t r w
ta yra pardavinėti alinius cze- numeri, kuris liks tik istoriszkn Dar po straiku parduosime visoki tavora už
delio nakti mirė Baltrus SzvaBobriaus Laszai.
isz baimes.
1
. .
isztikro tos delegates pravar kius o iu jo vieta rudens laike atminimu,
Szvelnintojas
.......
’ =. o
nes
pirmas
da
Lietu
viszku
maža preke. Jaigu norite gerai pirkti tai Kraujo valytojas
bauckas ženotas žmogus apie
.........
— Ponas Supranaviczia sa
de ? . galu gale patyrta, kad parengt balių. Del sale? pasi Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant
Nervu Ramintojas.......... ...... J1M / -M
46 m. senumo kuris per szeszis
Egzema arba odos uždegimas
vo eztore daro puiku bizni, už
anoji ne Panele Racziute, ne rūpinimo likos iszrinktais Sa- metu užsimokės $2. gaus ta numeri, ateikite in musu sztora.
pas Vaikus.......................... I1A
menesius sirgo dusuliu. Laido
I
kaipo
dovana.
tai kad užlaiko tik szviežiau
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Herman, bet ponia Purviene bastijonas Mankus ir Juozas
Pleisteris (Kasztavolo)............ .25c
tuves atsibuvo Ketverge ryta.
Pamada Plaukams.......... .......... 25c
šia ir geriausia tavora.
motere buvusio Centr. Socija- Matulis.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise..... 25c
“VIENYBES y Metams : : $2.oo. Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
Nabaszninkas paliko paczia ir
F
Gyduoles nuo Piemens....... -.... .60c
— “Saules” ofise randasi
listu Sąjungos sekretoriaus.
Vengriszkas Taisytojas Uro_... .15c
4. — Sekanczios draugystes Lietuvninku” Į, Pusei Metu Sr.oo. pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
W
5-ta vaiku.
Inkstu
Vaistas
...............
26c.
ir|L00.
gromata del Frano Leskaucko.
Teipgi visokiu
Isz szitokiu pravardžių mar Sanjungai paaukavo: Dr. Szv. ! Prenumerata J 1 zrt,bczin 83 oo. del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
Akines Dulkeles....... —............ 2Se.
£'
— Žmonis pradeda gyvuotis
Tegul ateina pasiimti.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
gumo, nežine ar Panele Ra Ctciiijos $2, Dr. Lietuviszku Užsir.'szyti galima visada gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu
th
a beina: skausmo ir skambutis $125
Kaip
darbai
pradėjo
krutet
tai
— Draugyste
“Penkių
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Gyd. nno Parku ir Niežu
$2.00
cziute buvo delegate ar Rais, Kriaucziu §2, Lietuviu Drau
Kas nori gaut tik
Gyd. nuo Dedervines......
$2.00
žvaigždžių” laikys dideli balu ir smagiau darbuotis del labo ar motere Hermaniene, ar Pur gyste isz Czikagos $5, Szv. I
įl _ Hl-LPas W.
mus Center
dirba Lietuvaites.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00J11JILFJ1M NIMERI
hPl irlflllR I(
122
Str.
Juozapo isz Waterbury, Conn.
1'
3 diena Liepos, Boczkaucku lietuvystes. Sztai ana diena su viene.
$5, Dr. Szv. Juozapo §5 teipgi pri siusk 10c. markėmis, o tuoj gausi
F
sitvere
daininiku
urauguve
po
saleje.
lltllUiUlRJ
I
Mahanov City. Pp
Dabar ir link Purvio— ar ir smulkesniu auku $2 ku- ’ Paprasta numeri peržiurejimui
vardu
“
Grigorians
”
po
vado— Hills audeklas geriausias
Koliekos ir Sužiestiejai
jo pravarde Purvis, ar Her riuos prisiuntė V. Stankevicze. ( siuneziame dovanai, raszik toj.
ka yra po 7^ mastas pas Sei- vysta profesoriaus p. Czižauc man sunku žinot, tai ii jo mo Aukautojams Sanjunga isztare. Užsiraazant “VIENYBE LJETUVNINKU”
Skaitykit!!
reikio siųst pernumerata
Money Polithania State Bank
kokuris be atsilsio darbszuoje tere gal ne žino kurios pra szirdinga acziu.
vertus panedeli.
tik
Cor. 22d. & Carson Sts.
Asz esu Lietuviszkas Advohlu
— Jaigu pirkaite vasarini ei sutverti geriause dainininku vardes laikytis, geriaus pa 5. — Nutarta papraszyt V. Order ar -Registruotu laiszku pinigai
ant vardo leidėjo sziluom adresu
S.
S.
Pittsburgh,
Pa.
priimu
Provas
isz
Visu
Krasztu
oi
da
Stankevicziaus isz Waterbury,
siutą tai užeikite pas savo tau drauguve visam Amerike ir naudoja visas.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per
U’.
Conn.,
kad
ir
ant
toliaus
dar

Mainose
kaip
rodos
jojo
stengimai
bus
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
tieti p. Rynkievicziu. Pas jin
Antras iszkilo akyvas apsi- bui t įsi del giaro Sanjungos.
Fabrikouse
Valdžios. Priimam pinigus suezediuimui
Koliestvas
vaisingi,
nes
muso
mieste
ira
ir
gausite geriausia pirkti.
Ant Geležinkeliu irti
pradedant nuo §1.00 ir už sudėtus pas mus
reiezkimas, kad delegatai isz
120-124 Grand street pinigus
6. — Nutarta isz bankos iezTreina.
at
mokam 4-ta procentą, pnskaitant
— Yra ant pardavimo 4 ge- isz ko iezrinkt — merginu syk ne galėjo dasiprast nieką
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visai
Brooklyn,
N.Y.
Vartojau
Provas
už Koliestvas pet
traukt.
.
.
.
§100.00.
’
r.
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
rios karves. Parsiduos pigiai balsai kaip garsingiausių ar- t. y. Centr. kasieriaus bila pa
daugeli metu. Szaukites pas mana
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
7. — Atstoves alga ir iezlein
ba locnininkas iszeina isz pieni tistku o vyrai tai tikri Kam
katrie
esate
suželtais,
busit
kantanti,
Akmanj Railroad Lalkrod bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam
dos.... §38,46. z•
tukstanezius Provu vartojau, kurie
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
nio bizno, Atsiszaukite po No. šai. Garbe už tai Montkarmiez duota ant 310 dol. kad jam
Pat'nlno'as
rogulatoris
vedam provas senam krajui. Rejenlelna
but iszmoketa.
buvo pražudė rankas ar kojas, prane
425 W. Centre St.
l,ž ūkam as i z viivzai.p. kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara
8. — Už pacztines markes'
kieme ir profesoriui p. Czižanc
szu jogei žmones su didelėm kolie*
*1°! moterių ar Vyrj, 18k J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
Delegatai
ne
suprato
tolei,
....§1,16,1
- Visi sanariai kurie priguli kui. — Senas Kantorius.
stvom
galidesetkus tukstaaczio
gvarantuot as ant 20 Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
kol patsai kasierius nepaaisz
iszgrait.
Bet Kompanijų szuuelii
prie Gedimino Klobo, tie ku
-i
Shewn szita jusu bankinius reikalus o persilikrisit, kad
9. — Inplauke viso labo., .
viskas,
kas
yra
kalbama
czion
yra
teisybe
xV
ii
i
k
I
visimsC.O.
I)
už kelis desetkus dorielu sumulkiu.
rie neturi amerikoniszku po Pittsburgh, Pa. — Priesz kino ir, po teisybei luprast ne
§16,00. WfeA,
/ £5 7 5 i f x preso ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu*
Apznaiminu Lietuvius kad Kompasą
pierių tegul paduoda savo var eudže stojo Jaruseviczius su sa galėjo.
z ls iszegziininavi siunezant paczeduinui in Banka, arba siusi
Su visokeis reikalais mejdže
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
,,n’« .!'■> neb' « toks in Lietuva, galima siųst Paczto Money
dus ir adresus sekretoriui tojo
Bila
mat
buvo
tokia:
Kcsave
apsigarsituir jus Provas priimta
Orderiu,
Registruotam
Laiszke,
ar
>>e»
-akom N<nuke' ite
me kreiptis in centro protoko
Ei preso Money Orderi.
Klobo priesz susirinkimą ku vo pacziule už tai, kad nepa sierius už 31 tūkstanti mokėjo lo rasztininka.
nei centą.
ir tuom fik tiasia ir vilkina liki laiku
ATMINKIT,
skundimo iszsibaige ir daugiau skusi
ris atsibus Utarninke 25—to doriai apsiėjo ant kriksztinu
kitur uziiivKvsite už toki laikrodi in $3.)
Mr. Jonas IlodelJ,
negali.
Rodą uždyka duodu ail
ežio menesio. Szitie sanariai Nedelos diena. Jaruseviczius Susivienyjimui L. A. 3-czia
Su kožnu Laikrodi duodam
l.enciugeli.
prisiuntimo markes.
Paszykitpu
RUSISZKA — AMEBIKONISKA — UNIJA.
teipgi turi atbutinai pribūti likos uždarytas už groteliu o procente; jisai ta 31 tūkstanti 316 Earp St. Philadelphia, Ta. Excelsior Watch.
—PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREICZIAUSI GAH1.A1VA1—
Advokatą Jankaus, po szucm adreso*
Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yoiko o Rusijos be jekiu perstojimu.
ant virsz-mineto susirinkimo pati su dvieju nedeliu kudy- dėjo bankon, isz ten gavo 4-ta
PUIKI GARLAIVAI: ( ZAR — KURSK — RUSSIA
In Rotterdama S Dienas In Lihawa 11 Dienu. | f.o_io«vo<
[ Ruseia, 2ti Birželio (June)
nes bus rodą apie gavima kiu likos nusunsti namon, nes procentą ir turėjo per meta už
Ant pardavimo.
B. S. YANKAUS
-------- «,5
Kurek. 13 Liepos pluly)
S50
‘
| Czar, (naujas)27 Liepos (July;
Antra
Klana
jiems Ukesiezkas Popieras.
Cresskill, N. J.
Susivienyjimo
piningus
pelno
Puikus namai ant West
,
Pirma
Klaea
$75
,Į _.
A pie
r..daugiaus
__ „________
dasižinosite
_______ pas
_________
m ūso agentus
,____ ariu
eudže
sueimilejo
ant
kudykio.
A. E. JOHNSON & CO., (General P»»»enger A<t».) 27 Broadway, New York, N.Y,
(ęg ounp)
310 dol. Kadan-gi Susivieny- Pine ulyczios ant dvieju famiNo. 6.
— Ant paczto randasi groliju, o ant kito galo loto ran Ruptv.ra
Lewiston, me. Darbai ge jimas pirko narna už 31 tūks dasi
matosdel: Mrs. M. Lataloski
drukarne ir kalviu szaVaricocele
Nusipirkite sau keletą
tanti,
tuos
piningus
kasierius
ir Mary Narkavicz. Atsiymkit rai eina, uždarbei nedideli.
pas. Atnesza gera randa. D.iButeliu
Prapolus Pajėgas
Jonas Skntulskas isz bonkos
ba bus sugražintos.
(ję o;)
NORKEVICZIAUS 10. i.
— Lietuviu didelis būrelis, iezimdamas ne teko pelno už sižinokite pas.
Užtrucintas
Kraujas
— Žmonis jau pradėjo rink
'Geriausia Arielka Vijm
Mrs. W. Davis.
isz tu visokiu atsiranda.
Miesto. Tik $1 už Bukli
Susivienyjimo
piningus
310
ti uogas ant artimu kalnu už
101 W. Pine St.
Teipgi czis gausite ir visokii
BANKING TRUST COMPANY
9ta diena ežio menesio buvo dol , tai—gi XXVI Seimas Balkitu gėrimu. Ateikyte dabai
kurias aplaiko gana augszta
Mahanoy City, Pa.
priesz laika, duokite ari
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Bukiii Iszinintingus
mokesti. Daugiause siuncze in laikytos prakalbos Dr., Szv, timorej jo bila gavės, kaip ten
orderi o bus jums pristatyk
neapsižiurint
priėmė
ir
pinin

Parsiduoda
Komisai.
Likia Sveikas!
Baltr. kalbėtojas buvo F. J. Ba
Bostoną ir New Yorka.
Valstijos
Kasijerius
turi
— Panedeli pas Seiverta goczius isz Bostono viskas nu gus atmokėjo. Kasierius rem Mahanoy City Water kotu
sudėtus Piningus Merchants
moteres galės pirkti visoki sisekė kanopuikiause. Czionais damasis kad 26 seimas jam panija priims užrakimus ant
Banking
Trust Co., Banke isz
408 West Mahano! hi
balta ceiki, lininius, staltes yra dvi lietuvaites kurios, ap tokia pelno bila iszmokejo, nauju bondsu kurie bus par
Mahanoy
City,
Pa.
Jaigu
yra
duodami
1
diena
Liepos.
Ga
kortinas ir t. t. už 10 procentą tingo dirbti tai prisirasze prie reikalavo ir sziame 27 Seime
LIETUVIO KRAUTUVE.
atsargi Banka del Valstijos, tai
Įima pirkti nog §100 lig §500.
pigiaus negu kitados.
Malonus Viengencziai:
juoduju rankos, kur tikėjosi tokius piningus gaut, bet de Apie
daugiaus dasižinosite
yra
ir
del
jus
invales
gera
Turiu sau už garbe praneszti jums
— Thomas C. Leslie, sekre turėti gerus laikus, bet nenusi legatai bila atmete. Kasierius ofise.
Bank'. Szitas Banka moka
kad, užlaikau krautuve su daugybe
torius Pennsylvania State Ho seke kaip jios sau mane, p užpykęs, padavė rezignacija,
visokiu ta voro.
Pas mane galima
Mahanoy City Water Co.
procentą ant sudėtus Piningus.
tel Association važinėje po Baltruviene ketina neužilgio seimas ja atmete liepdamas
gauti naujausios mados Laikrodėliu,
N. Main St.
Direktoriai
yra
gerai
DR. O’MALLEY, SPECIALISTAS.’
Žiedu, Kryželiu, Armo
miestus darydamas sutarti su tokioms in pagialba.
paduot centr. vyriausybei, ku Ofiso adinos 8 ryte
žinomi ir atsakanti miesto
nikų, Skripku visokio
saluninkais ydant uždaryt vi
ri paskirs kasieriumi gavusi lig 5 vakare.
(y j )
biznieriai. Skolina piningus
Mužikaliskulnstrumeo
So. Windsor, Conn. Dar balsu biski mažiaus. Po to ne
sas “sspikyzes.” Kožna spikytu,Britvu, drukuojam
ant lengviausiu isziigu.
bai pusėtinai slenka.
ze patrauks in suda.
kurie delegatai juokavojo sa Tiems ka turi Bondsus
_ Maszinukiu, Albom*
»
manoofi.se!
...DIREKTORIAI...
Locnininkai
bondsu
pirkti
kydami
—
ar
nereiks
mokėt
Potogjafijome laikitiu
”PR ASAKGA ! Darbininkai katrie D.M.Graliam, Prezidentas.
C. L. A d am, Vice-Prezidentas.
D.F Guinan, Kasijerius.
— Kone visi katalikiszki
— Lietuviu pusėtinas būre nuoszimtis nuo piningu kurios 1903 mete nog Mahanoy City , «i
Istoriszku ir Maldo
pas mane dirbo, gal sakyti kad jie
A. Daniszcwiczia.
W. Rynkiewiczia.
M. Gavula.
kuningai iszkelevo szia nede- lis, ir visi sutikime gyvena,
kningu,visokiupopiero
J. Hornsby.
L. Eckert.
W. J. Miles.
kasierius iszimdams apmoka Water Co. privalo atneszti žino mano methoda ir pagal ju gydo
' *> 11 \
G romatoms rasziti so
lia in Filadelfije ant rekulek- tik yra kelios moterėles del poemei tines.
tuos bondsus in First National be operacijos, jie gal ir pamegžioja
pasiskaitymais
ir
dainomis sū
mano rasztus.
Bet randasi tik
ciju kuri trauksis per tris ne- kuriu neatbūtinai p. Baltruvie
Banka
kur
gaus
už
jias
užmo

Seime soc’jalistu buvę apie
konvertais tuzinas už 25c, btuzioaiui
VIENAS Dr O’MALLEY BUDAS
LidrakiAMm
IR
KONTŪRAS
BANKINIS
delias.
$1 Perkupcziams 1,000 už JO Magias
ne reikalinga.
12 ar 13, bet dabar ir jie tiek kesti arba gales permainyt ant ir naudojamas tik MANO 'OFISE.
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje kos Kazyres S3.
Jai norietumetnauju bondsu. Procentas se
— R. G. gorsetai parsiduos
daug
nesikarszczevo
kaip
kad
Asz negarsinu jokiu gromatu lygoniu.
turiu dideli agentūra ir kontora bankini mano nauja dydeli Kataloga prisiue
— 12 d. Birželio p. W. B.
nu bondsu pasibaigs 1 diena kadangi atsilankymas in mano ofiso
panedeli po 190 pas Seiverta
savo
locnam
name
vertes
§12,000.00
skite 2c. marke ir aplaikysite, kuriame
Liepos 1912.
( j -j) parodysiu jumis kad turiu daugybe
pagimdė nepaprasta kūdiki su buvo kituos seimuose.
Parduodu laiva-kortes ant geiiausiu ir telpasi daugybe naudingu daikto.
— SeredoB diena, del visu
Treczias
teip
pat
akyvas
bu

gromatu
nog
Lygoniu
isz
visu
szaliu
greieziausiu
laivu.
Siuncziu
piningus
in
E.
S.
Silliman
Prez.
Didelis Szaltinis §1.50. Knygute ka
dviem galvom, kojukes trum
pažįstamas saluninkas ponas
pasaulės kurio tapo iszgydinti.
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus pamokina kaip gauti amerikoaiszkae
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te arba raezykite ant adreso. Teipgi užlaikau dideli kroma viEckiu
arba raezykite ant adreso, (oę)
Ludvigs Shoe Store.
didelis baltas pardavimas. dino orlaivis ir su smarkumu komisija protestą priesz biliu
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Job^ Bendrick
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_ ___________
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Dr. Robert B. Gray,
Moterėles galėsite suczedinti krito žemin, žinoma motere varžamti ateivius.
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