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Ilazletono ligonbuti Miss
Allen perdetine dažiuretoju
ligoniu (nurses) iždave rusta
prisakyma, ydant dažiuretojos
nepriyminetu nuo žmonių jo
kiu dovanu kaip tai: žiedu,
saldumynu, piningus ir kito
kias dovanas po bausme praszalinimo nuo dinsto tuojaus.
— Gerai butu, kad panaszus
prisakimas butu ižduotos Ashlando ligonbuteje kur ligoniu
gymines turi kanecz duoti kr
ežius ne tik del dažiuretoju
nes ir gydintojaus už prižiūrė
jimą ligoniu. Ligonbutes yra
valdomos per steita o kožnas
tarnas aplaiko užmokesti ir
valgi kožnoje institucijoje.
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“Laisve” raszo: “Po “Kelei
viui” atėjo ir “Laisves” eile.
Pereitame “Laisves” N-ry jau
raszetne, kad mus padavė teis
man vienas isz tautininku va
du.*** Bet mes norime pasa
kyti skaitytojams, kad už pecziu skundiku p. Rimanaucko
ir Bukaveskio szendien stovi
atžagareiviai, kaip svietiszki,
teip ir dvasiszki.”
Ne pirmutinei tai laikraszczei kurie paezaukti in teismą
ir ne paskutinei, kurie keneze
už lietuviszka spauda perse
kiojimus.
A. a. D. T. Boczkauskas,
uždetojas laikraszczio “Saules”
buvo pirmutinui ižduotojum ir
redaktor.u Amerike kuris pa
siliko kankytoju už lietuviszka spauda. “Priete'ei” su vi
som pajėgom geide jin pragaiszyt ir intrenkt in kalėjimą,
bet juju užmanimai nepasiseke. — Whos next?
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ISZ AMERIKOS.

Naujės

Kitas Czikagos “raganius”
gavosi in kalėjimą.

Naujas Japonu ciesorius ir jojo tris sūnūs.

Philadelphia, Pa,

Chicago.— Vos atezalo žine
Nepaprastas aresztavlmas
apie garsinga “raganių” PuDienos 26 nakti apie 10 va
pauski, kad sztai vela laikraszlanda tapo suaresztuoti du vai
czei skelbe apie kita “raga
kinai sode netoli Tasker St.
nių” kuris gavosi in kilpas
kriauczius Oželo sziapos Sa
valdžios o ir in kalėjimą.
vickas ir varganista Szvento
Tojo raganiaus pravarde yra
Kazimiero parapijos Jonas
Feliksas Markeviczius, kurie
Hodelis.
buvo prasimynes profesorium
Varganista ta vakara davė
S. Lenard, gyvendamas ant
lekcijas dainoriams, po to ėjo
1540 Waehburne avenue, teip
kur ten pasivaikszcziot ir tapo
gi buvo locnininku kompani
be varento palicijos suareszjos Great Supply Book Co. ir
tuotas sykiu su Savickiu.
pasidavęs pravarde K. W. SiTa nakti nekurie žmones
konowski ant 1211 S. Ash
mate kaip patrol vežime juos
land Bldg.
aresztuotus palicija veže ir pa
Apgavo jisai daugeli žmo
sklydo gandas ypatingai kad
nių jardavinedamas visokes
varganista aresztuotas, žmones
raganiszkas knygas už kurias
lauke gando, už koki paibeli
ymdavo nuo 2 lig 7,25. Slap
jie aresztuoti, laukta diena ir
tybe ydant mergyna mylėtu
antra, vis niekas nedažinojo
vaikyna, pardavinėjo po $3,75;
nors daugel vieni kitu klausi
ydant karve kaimyno ne duo
ne; ezion dažinota kad juos sutu daugiau pieno kaeztavo tik
džia padejas cipen be jokios
$3, o kuris teip skamba:
kaucijos, už ka ir kaip vis ne
“Jagu geidi atkerezyt savo
žinoma, o kas žinojo tai šlepe.
kaimynui ir iždžiovyt jojo kar
Pasklydo visokio mencia-us
ve insigauk in jo tvaita nak
szniakos vieni kad už mergas
ties laike, iezmelžk karve ir
sako papuolė, kiti kad palicinuneszk namo. Jago galėsi:
jai ka negero pasakė, treti ka
insigaut po piet in t varta tai
sako, tai jau nevieta in laiteip-gi karve iszmelžk o pie
kraszti dėti, o isztikruju už
no nuo tos karves ne turės”.
ka
jie tapo suaresztuoti be
Yoth
hito,
naujas
Japonu
ciesoris
vos
užbaigė
33
metus
ir
Už tais visas raganystas
Markevicze turės atsedetkoze kaip rodos randys sklypą gerai o visi padonai yra isz jo užga- kaucijos niekas nežino. Varga
0 jag° pasiseks apraganaut rnidyti. Naujas ciesoris turi tris sūnūs Hirohito, Yasuhito ir nista, yra vaikinas jau suaugės,
sudže, tai gal susimilęs ant jo Nobuhito. Pacziules vardas Sadako.
ir žiūrint abejutiszko neblogo
ir bausme sumažins. — Pinin
budo, bet kaip jisai nei korosae
gai uždirbti apgavingu budu,
Keliavo in Amerika, likos in ta varža insmuko sunku pa
niekad žmogui gero neatneapvogtu trukije.
sakyti. Kad butu dalykas
sza.
Lvavas.— Marya Žulaws- koks menkniekis, tai supranta
Portugalija
vėla
nori
Murinas perėjo ant
kiene kuri keliavo isz Grodko ma ir klebonas pasirūpintu
karaliaus.
žydiszko tikeymo.
in Lvava, mierije nusidavimo bet sakoma kad klebonas ren
Lisbon.— Randaviszki szniNew York. — Rufus L.
pas savo vyra in Amerika kas pakratęs, ir norins nieko
Perry, murinas advokatas, ana pukai suėmė kokia tai Ludo- drauge su vaikais, kelionėje apie tai žinot ne girdėt.
diena priėmė židiszka tikėji vina Ruaz revolucijoniere ku terp Tarnopolaus o Lvavo,
Kriauczialis Savickas gir
mą, kuri apkriksztino rabinas ri prigulėjo prie karaliszkos nuvargus užmigo. Laike mie
dima turis graszio keliolika
partijos
kurie
stengėsi
sunaiScheiner. Yra tai pirmutinis
go kas tokis iszeme moterei szimtu, tai buk norima tie gratoks atsitikimas ydant murinas kyt republikoniszka partije o isz kiszeniaus masznele su 150
szei apmelst bet turbut yra ko
priymtu židiszka tikėjimą nuo vela apszaukt karalu. Dabar rubliu aukse ir bumaszkoms,
kia kita riebi priežastis ir var
“
zipkorte
ir
kitokius
rasztus.
jeszko
vadu
tojo
suraszo.
laiko Noaus sunaus Hamo,
gei
isz nelaimingos varžos ga
Nelaiminga
motere
yra
var

nuo kuriuo prasidėjo afrikoAtsitikimas vagone.
gingam padėjime ne tik ka les jiedu iszsprust.
niszkas sztamas (murinai) po
Berlynas. — Vienam per- dingo visi rasztai ir piningai Jonas Hodelis invarža inkliu
patapui. Krikeztinuose eme
dalybas ženkliviausi židai isz skiryme vagone treczios klia- bet ir adresas vyro pas kuri vo netikėtai isz priežasties ne
aplinkines. Aut krikszto pri sos Prūsuose, keliavo du ponai keliavo.
atsargumo blogo draugavimo
ėmė varda Rsfaolas in vieta ir jauna poni. Vyrai kalbėjosi
o ne kitaip. Geriaus stuboj
Rufus.
terp eavias o panaite žiurėjo Trumpi Telegramai. prie pecziaus ramei sėdėti ne
Ledai užmusze kudyki. per langa.
§ Raven Run, Pa. — Gi gu, bloga draugija turėti. Ne
Shariden, Wyo.— Tomis
Nes ne poylgai staigai mote rard Mammoth brekeris sude prisilaikant saiko, tai vejiai
dienomis nupuolė czionaitineje re atsikreipė ir atsiliepe in gė utarnyko ryta, kuriame 400 vaiko.
aplinkinėje ledai dydumo visz- pirmutini poną.
ypatų turėjo užsiėmimą. Ble— Antras ezion aresztavi
tos kiauszynei. — Tieje ledai
— Ponas, tai ne gražu, kaip des ugnis padare ant $150.000. mas. Kazys Simanaviczius su
užmusze kudyki penkių metu d rieti ka tokio daryt!
§ Pittsburg, Pa. — Per su savo Liže, gyvendamas, tai bu
kuris radosi ant lauko. Daug
Vyrai dirstelėjo vienas ant griuvimą milžiniszkos statynes davo susipyksta, vienas kita
visztu, aneziu ir žasu kurios kito, ne suprasdami prie ko ta su vandeniu ant fabriko Ame pasimeta ir t. t. Kazys dirbo
radosi ant farm u likos už- kalba kiezasi. Poni vela žiurė rican Cigar Co. 3 merginos li prie kukoriu restancijose, žmo
musztos o gyvulus sužeido
jo per langa, o abudu mislino kos užmusztos o 18 sužeido. gus dare gera pinigą, Liže
Terp tu randasi užmuszta teipgi nemiegojo bet užsidir
Pabėgo su 13 m. mergaite. jog motere....
Po trumpai valandėlei mo Agota Niedzielska 17 metu o bo pora grasziu. Susiejo galop
Erie, Pa.— Czionais likos
tere vela apsikreipe in pirmu sužeista Ona Smikronska 14 vela poron ir besugyvendami
aresztavota ant paliepimo tė
tini, pasakius tuos paežius žo metu.
susimislio uždėti restauracijevu 13 metu senumo mergaite
džius tvikstelėjo per veidą su
§ Clfcago. — Ant susirin lia.
Morta Rutkauckiute kuri padelnu. Dabar jau abejojo jog kimo Progrcsiviszkos partijos,
Sumanymą invykdino, Ka
b go isz namu su 20 metu se
juju drauge keliones yra paik- likos iszrinktais vienbalssi ant zys buvo prie kuknios kaipo
numo Jonu Vassilu kuria pri
eze, nes jiji etaezei pasakė jog prezidento Teodoras Roosevel- kukorius, o Liziuke restaurakalbino isz Russello ir adbego
abudu atiduos in rankas po tas ir Hiram Johnson vice pre cijelej kasierevo. Per nekiek
m czionais, apsigivendami na
licijos ant atejnanczios stsc'jos. zidentu isz Californijos.
laiko, L’ziuke sufragistiszkai
me po No. 241 E. Front uliAnt stacijos padavė juos in
§ Konstantinopolus, Turki- pasisavina sau tiesas, ir dali
czios.
rankas žandaru už nemoralisz je. — Kotczanoje atsibuvo pinigėlio deda in savo szabalTėvai mergaites pribuvo in
Erie jeszkoti pabėgusios pore ka apsieyma vagone, nes bū skerdyne krikszczioniu per kė toka nieko Kaziui nesakyda
les ir su pagialba detektivo dama prispirta iszaiezkint pla- lės valandas. Turkai nužudė ma. Tas žmogus per nekiek
Lieblo porele likos surasta ir cziau juju apsieyma, pasakė suvirszum 50 o sužeido in 200 laiko jauezesi negerai bizni]
aresztavota. Jonukui už toki jog tieje ponai jaja gnybo in krikszczioniu.
einas nes iszeiga produkcijos
darba reikes atsedet ilgai ka kulezi, ant davado parode ko
yra o ineigos tik biskis. Nie
lėjime, nes ne gana to, kad ja kur isztikruju buvo melini
Moundsville,
W.
Va.
ko nesakęs paėmė savo vieton
mergaite prikalbino ant pabė
— Darbai eina neblogiaus“. žmogų, o prie kasierystos pat
gimo, nes papilde ant josios ženklai.
Sztai -atbėga kunduktorius
j- 11 d. Liepos, patiko baisi sai kibo. Liziuke kaip nagine
nepadorus darbus. O kad mer
gaite turi vos 13 metu, tai už neezdamas puiku žąsiną kal nelaime Juozą Karaluna mai suszniuro pyko bet ka maezitokius pasielgimus valdže pra bėdamas, jog taji žąsiną veže □vse, kur per eksplozije gazo, Je'
židelis kitoje paskyroje po sesikaltėlius labai nubaudže.
dine ir kaip rodos, tai jisai bu sudege ant smert paliko paeze Sztai kaip isz maiszo kyezt
Nukirto tėvui galva.
vo priežaste melinu ženklu ant dideleme nubudime. Lai buna policinis ir sako: “svetimus
lengva szioi svetima žemele. pinigus iszimi ir neatiduodi
R chmond, Tex —■ Už tai kojales panaites.
Po trumpam iszaiszkinimui Reike ir tai primint jog nabasz esi aresztuotas”. žmogelis vuokad josios tėvas J. W. Williamsas farmeris, ne leido jia- abi szalis susigadino, ponas, nykas buvo skaitytojas Saules. dega pabrukęs, ne ka turėjo
ja pas savo diediene, Pearl 13 kuris aplaike per žanda, buvo
— Lietuviu yra apie 15 fa- daryt, pasiteisinimo neklauso
užtikrintas jog jam už tai atmetu duktere isz piktumo pa nagradys ir pakelevingi vela miliju, ir apie 12 pavieniu, isz ma, turėjo paskui policini eit
griebė kirvi ir kada te^as už keliavo tolaus, nes daug links tarpo tu visokiu atsiranda, Nuvestas pas dedia paklaus
apszvieta ant mažo laipeno sto tas kodėl bobat biznio pinigus
migo, adbego in kambari ir mesni ne kaip pirma.
vi, kur tik eini tai kožna gali
keleis ypais nukirto tėvui gal
Židelis dingo ne žine kur o ma matyt pasigerusi, del to neatiduodi, nes ten jos biznis
kariumeniszkas laivas New York
va. Paszelusia mergaite uždare žąsiną paėmė panaite kaipo do kiu p. Taradaika labai reika- nors teisinosi, bet dede uždare
cipen po 300 dol. kaucijos.
baigentis dirbti New Yorko dirbtuvėje. kalėjime.
| lingas.
vana už skriauda.
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medžiodavo. Butu gerai kad
kas susektu arba atsiszauktu
kad jiems ka davė, tai regis
turėtu neszdintis isz ezion in Pavalgydino valkata,
ten, isz kur atsibeldė; jiedu aplaike l'arma už 810,000
yra grinoriai, tai valdžia isz
Petersburg, Ind. — Kelolevarytu laukan.
ka metu adgalos, atėjo valka
ta, paylsias, nuvargias ir alka
Darbai visur eina gerai, kas nas prie kuknios kuriuoje ra
nenori kibą dirbt, tas nedir dosi už tarnaite Magde Drain,
ba. Kitur net per laikraezczius praszydamas maisto. Gaspadodabrikantai reikalauja darbi rius namo gana spyrėsi ydant
ninku.
[valkatui nieko neduotu paPraeituos laikuos metai rin-liepdamas jam atsitraukti szakimo prezidento, būdavo labai lyn, bet Magde užsispyrė isz
szlubi, bet szimet pradėjo vi-jpjlJyt paliepimą savo gaspasur dirbt gerai gal del to, kad doriaus, pasodino valkata už
pai t jos draskosi ir plyszta.
stalo pagamindama jam gerus
pusryczius. In valanda laiko
Visose szalise nerimastis, po tam, valkata sugrįžo su ko
straikai, revoliucijos, apiple- kiu ten dokumentu paduoda
sz'mai, darbuos nelaimes, in mas Magdei in ranka. Pasiro
muszius prisirengimai, karisz- dė, jog tai yra “dytai” ant pui
ku laivu budavojimo lenkty kios farmos kuri priguli prie
nes, vieszpatyscziu slapti suo Marehallo McMurren, o kuria
kalbiai, darbininku priespau užrasze del Magdukos po jojo
da ir- priesz pasiprieszinimai, mirezei.
re igijose ir parapijose kratiAna diena McMurranas minis, provos žmonių su dvasisz- re o Magde nusidavė jeszkot
kais, suktybių pletojimaisi savo palikimo. Mirusio gymi
menkesniu szaliu per didesnes nes inneeze skunda in suda ant
užgrebimai; visur tas viskas atėmimo turto, bet sūdąs pri
net skripkos Striūnos tempėsi, pažino jiai viską ka McMurrair tartum priesz audra niaukė nas užrasze. Szendien Migdė
si. Mažiuleles tautos, ir vargo pasiliko turtingesne ant 40
skurduleliai auksztyn galvas tukstaneziu doleriu.
pradeda kelt, placziaus in vis Bosas apskundstas už
ką spoksot, ir mokslo diegai
ėmimą kysziu
per stora pluta kas kartas dau
Wilkes-Barre,
Pa. — Dagiau kalasi virszun. Dvideszimtas amžis kuomi atsižymės nielus Elmunds 1 faier-bosis”
gerumais arba blogumais — likos aresztavotu už ėmimą ky
nežinom ateitis parodis...
sziu ir pardavima darbu karikloje Boston, kuri priguli
Anglekasiu unije nutarė pa- prie Delaware ir Hudson kom
dydint instojimo mokesti ant panijos.
$10 po 20 dienai Augusto
Skunda inneeze Tamoezius
Lig sziam laikui instojimo Leno, Mikas Gidą, Mikas Gu
mokestis buvo tik $2. Pasku- la ir Povylas Gembuez, tvir
binkyte visi insiraszyt in uni tindami po prisiega buk Edje pakol da laikas.
mundsas paėmė nuo ju po 10
doleriu žadėdamas duoti gerus
Kun. Struckus isz Wanames darbus. Kada po kokiam lai
apėmė lietuviszka parapije kui nesulauke darbu innesze
skunda prieezais bosą. Pagal
Ilazletone.
nauja tiesa, už tai bus nubaus
tu gerai. Norints iszsiteisinejo
Panedelio diena atsibuvo jog tai melas, bet liudijimas
Chicage pirmutinis susivažia buvo prieszais jin ir likos pa
vimas delegatu naujei užgy statytas po kaucije lig teismui.
musios Progresiviezkos Parti — Skulkine paviete panaezei
jos ant kurios dalyvavo 2000 turėtu padaryti su ponais boseleis, kurie ne tik yma nuo
delegatu mierije iszrinkimo anglekasiu piningus, bet ir paTado Roosevelto ant prezi czes subjaurina už ka prižada
dento.
gerus darbus — tas yra faktu.

Teisybe vis gi pasirodė.
“Kova” No. 31 atidengė visa
aiszku szulerevima naujos ma
dos klasteriu apie kuriuos visi
laikraszcziai garsino t. y. isz
Phtladelphijos du apgaviku
Vlada Kairi ir Kulvinska ku
rie rinko pinigus ant Siberijos
bažnyczios. Kairys pirmiaus
gynėsi atsiszaukimuos kad nie
ko bendro neturis su jokiu
Kulvinsku, bet dabar “Kovo
je” sccijalistai aiezkiai nurodė
kad yra tikra teisybe, nes kada dirbo Kairys “Kovoje”
kaipo z( ceris, socijalistai isz
netycziu rado Kairio kambarij
fakzyvos atspaudos kopija ir
ja dabar susirinkimui prirode;
Susirinkime sccijalistai liudi
jo, kad Kairys su Kulvinsku
buvo geri bieziuoliai ir nuo
Beniaus dare plianus kaip ga
lima butu gyvent bedarbo.
Taigi aiszkus faktai yra kad
tie du žmonei apgaudnejo.
Socijalietai labai padare ge
rai iszduodami fakta ir, su
tuomi pasirodė kad ir tarpa
socijalistu insibruka liadokai,
žmonijos szaezai teip pat kaip
insibruka ir in tarpa kitu drau
gijų arba organizacijų, bet
anktėziaus ar vėliaus tokius
szelmius žmones suseka.
Dabar “Saules” radakcija
gauna isz Philadelj hijos apie
tuos du apgaviku ir daugiau
žinių, kad jie mėgindavo but
kai kur ir konsztebeliais, su
tuomi teipgi žmones prigaudinejo.
Kulvinskas nesziodavosi po
žiponu prisisegės ant szleikos
palicmoniszka Uele ir save va
dinosi detektyvu. Parsibeldes
isz medžiokles tokios, bedavodavo kad esąs nuilsės, nes to
kiame detektyviszkame darbe
sakydavo daug yra baimes, o
ezion retai kur duodasi kas pa
sigauti, baisu sako kad neperszautu. Taigi dabar pasirodė
koksai buvo detektyvas ir kaip
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Inai Arielka Visam
e- Tik $1 už Beldi,
ji cxi> gausite it ffokii
jerimu. Ateikyte date
i laika, duokite san
i o bus jums pristatyta

LWM

Nu, velnio reikalas, pažysta
mi toli kas gal isz žaban
gų iszliuosuot, dar reik eit
szalton cipen.
Kada gavo žinot pažystamulei, jau gatavai reik tik iszluosuot, tai kaip tycziomis visi
dėdulės paszmudurkszt in Atlantik City maudytis. Kol dė
dulės iszsimaude parvaževo,
tai žmogelis iszpakutavojo cielas 3 paras nei zokoninks Kre
tingoje, ir tapo paliuosuotas
už kaucija 300 dol.
Isz tokiu atsitikimu regisi,
kad
sufragistes Amerikoje
jieszko nežino paezios kokiu
didesniu tiesu ir laisves, kibą
kad be andaroku ulycziomis
galėtu vaikszcziot, nes užsigei
dė vyrus savo kaltus ar ne kal
tus užrakina ir gana, o vyrai
jas ne teip lengvai in pakutos
kliosztorius padeda.
Jos jieszko lygaus balso su
vyrais, o ji turi ir dabar net
didesni baisa nes joms lenkėsi
vyrai net einant saidvoku isz
tako, jos greit vyrus nubaužia ir da daugiaus valios jiesz
ko.
— Philadelphijoj Laisves
Kliubo bus pikninkas Maple
Grove Parke 10 Rupjuczio,
ten visi sanariai buna pavaiszinami dykai, o svetimi, vyras
su motere ar vaikinas su mer
gina moka 1 dol. na ir gerymas buna visiems lygei. Kad
Laisves Kliubo pikninkai bu
na kuo gražiausioj tvarkoj,
tai lietuvei ir lietuves laukia
dar nei Alvito, arba Szidlavos atpusko, moterėles riktuojasi vežtis po gera kepta
kumpi, vaikinai su merginoms
vis puikuojasi ir pikninkon
riktuojasi.
Senas Kapsas.

Liet. R Kataliku pilnųjų
Blaivininku Amerikoje
Susivienijimo II-tras
Seimas.
Atsibus 23, 24 ir 25 diena
Rugpjuczic (August) 1912 m.
Chicago, III. Visu Szventu pa
rapijoje.
Sziuomi praneezame gerbiamajei, visuomeniai ir visom
L. R K. Piln. Blaiv. A. Su
sivienijimo kuopoms, kad szis
L. R. K. Piln. Blaiv. A. Sus.
Il-trasai Seimas perkeltas li
ko sanvaite pirmiau, negu bu
vo pagarsytas, ir užkviestas
per laiezkus, ant 27, 28, ir 29
Rugpiuczio.
Priežastis perkelimo toji,
kad ta sanvaite Ch’cagos Ger
biamoji Dvasiszkije yra pa
kviesta ant Diecezijos Reko
lekcijų, tai-gi dabar Seimas
atsibus 23, 24, ir 25 diena
Rugpjuczio (August) szimet.
Igalotas L. R. K. Piln.
Blaiv. A. Susivienijimo Centro
Valdybos.
Centro Sekretorius V. J.
Kovas 17 Congresso avė. Wa
terbury, Conn.

Užkvietimas in Seimą.
Gerbiamieji Broliai,
Lietuviai Katalikai!
Atsiszaukiam sziuomi in
jus, nuo aukszcziausio iki že
miausio luomo, nuo seniausio
iki jauniausio, musu Broli ir
Seseri. Meldžiame atkreipti
atida, in insipletojusia musu
tautoje nelemta pražūties veik
me, “girtybe”! kuri teip žudo
musu brolius; musu tauta slo
pina; lietuviu tarpe didina
skurdą, vargus ir visokias ne
laimes, ypatingai szioje szalyje Amerikoje.
Tad-gi kviecziame visus
vienytis Pilnųjų Blaivininku
eldijon, o suvienytom spėkom,
stosim eilion, idant užbekti
kelia tam didžiausiam musu
pneszui “alkoholiui” isznaudotojui musu broliu Lietuviu, ir
musu tautos!
Kviecziame visus, kuris tik
bent kiek turis ezirdies jaus
mą, musu broliu, musu tautos
gerovei atjautima.
Kvieėzia Lietuviu Rymo
Kataliku Pilnųjų Blaivininku
Amerikoje Susivienijimo.

Centro Valdyba.

tare staloris in pacze — ar pa tęva, kur tėvas apėmė sau vie
ymeime su . savim Franuka na kambari ir per visa amži
Sulig tukstancziu žmonių “SEVEROS VAISTAI” yra geriausi.
maieta. O da turėjo szioki toki
in Varszava?
— Noretau labai — atsake užsiėmimą fabrike ir mielino
pati — kaip man rodos, tai teip praleist gyvaste.
VIELŲ SUKRYŽIAVIMAS--KIEKVIENAS ŽMOGUS
Nes isz priežasties ligfts ku
NERVISZKUMAS.
be jo negaletau gyvent. Butu
o ypatingai tas kuris jau amžiaus sulaukė,
tai po teisybei, griekas nu- ri užpuolė ant jo, suvisai nu
turi saugotis jaknu ir inkstu ligos. Priselinti
Jauslus žmogius kūno nervai yra lyg tikros
■uunst vargsza pas jo tęva ku puolė ant pajėgu Jr nebuvo tiprie tavęs ji gali, kad tu ma iausiai jos lauke
telegrafines vielos. Zinai kas atsitinka, kada
o
tašyk
tavo
gyvenimas
bus
pilnas
skausmu
kias
prie
jokio
darbo.
Dabar
vielos susireplioja.
Nervu suirimas yra
ris jin teip nekeccze ir teip su
ir kancziu ažuot linksmo ir vilties pilnio
priežastim nerviszkumo, arszaus padėjimo,
famoezius labai susirūpino ka
juom m dorai apsiejdavo.
stovio, kuriuomi sveiki žmones turėtu gėrėtis.
nemiegio, nuolatinio neramumo ir užsi— Ir man teip iszrodo — da pamislino apie ateite. Ant
karszcziavitno stoyio.
atsake staloris — tuojaus nu ram kambari tuom kart barėsi
SEVEROS VAISTAS
SEVEROS
važiuosiu pas szvogeri. Turiu Vincas su pacze. Isz pradžios
INKSTAMS IR JAKNOMS
Skrantu vaikinukai,
vilti jog jin užtiksiu namie. ne temino ant juju barniu, ba
(SEVERA’S KIDNEY & LIVER REMEDY)
NERVOTONAS
Tai kaip kvailiukai,
(SEVERA’S NERVOTON)
Kalbėdamas tai permaine turėjo gana savo ergelio. Nes
užves tave ant sveikatos ir laimes kelio. Jis
Ant kampu džika trypė,
atgaivina ir nuramina nervus, gražina galė
užlaikys ta taip svarbiu organu veiklumą
»avo drabužius, skribele ir laz ant kart iszgirdo kaip marti
Kaip pamato žmogų ejnant
jimą miegoti ir apsaugoja nuo praradimo
sveiku ir suteiks tau dauginus naudos negu
pradėjo rėkt “tavo senis”. Aha,
dele ir iszejo.
sveikatos.
Preke §1.00.
koks kitas vaistas.
Preke 50c. ir §1
tai cypė.
tai
apie
mane
eina
kalba,
tu

— Griszk greitai ba da tu
Tiek to, paliksiu del Tararime daug del padarinio! — riu paklausit ka tai apie mane
daiko,
Severos vaistus pardavinėja kiekvienas Aptiekininkas. Neimk kitokiu.
palauke pati pankui iezejnan- kalba Atsisėdo ant lovos ir Tegul jis nuo kampu nuvaiko,1
Jai tavasis Aptiekininkas negalėtu ju gauti, raszyk tiesiog in mus.
pradėjo klausyt, nes ant kart
ti.
Kad ant kampu ne stovėtu,
Kas reikalauja gydytojo patarimo gauna ji nemokamai, paraszes in
Kada staloris pribuvo in vie pabalo jojo veidas.
Žmonių ne užkabinėtu.
— Teip ilgiau ne gali but!
ta ir jau ketino nnsiduot in
1
.
■
■■. •
■ .
.
■
Czion primenu apie mergynas,
grincze szvogeiio kad sztai kas — szauke pati Vinco — asz
Žinoma ne apie visas,
neturiu laiko rūpintis tavo tėvu
tokis stuktelėjo in pfczius.
Juk žinai, tėvas ant tavęs nesirustina,
Tik tas, ka po stritus valkio
— Kur ejni? — paklausė o kuris ne turi nieko. Name
O tave paguodoje ir myli mano motina.
jęs!,
priglaudos del senu butu jam
užkimusis balsas.
— Kur josios tėvas?
Terp saves peszasi.
U’pultasteip netikėtinai, su gerause vieta.
Per nakti su dresem uliezes
— Teip, — sake Vincas —
stojo ir paregėjo savo szvogeri
kis
rugot
ant
teip
mažo
sutvė

ezluoje.
Kas Nepažinsta Dievo,
rimo. Gerai mano tėvas nekar pas kuri norėjo ejti, nes atsiyrė vis kas butu gerai, jago tėvas
Už vaikinus vienos ant kitu
Tas Nepažinsta Tėvu. ta kalbėdavo jog “ka Dievasi adbulas matidamas jin girta. ne butu sau užsiraszias lig
loj“,
sutvėrė ne duos jam isz bado1 — Turiu paį tave reikalą— smert dažiurejima ir t. t. o ja
Szpigomis badosi,
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki
TIKRAS ATSITIKIMAS.
numirt”.
atsiliepe po kokiam laikui — go mus paszauktu in suda? Ta
Už žiurkių kabinasi.
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis
me
ne
yra
juoku!
— Kas tau apeina ka asz; ir noretau czionais su tavim pa
Viena Nedelos diena,
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainem toki padėjimą, bet
Nedideliam namelije stovin kalbu? —atsake Tamoszius.
— Pro va! pro va! kas tai
sikalbet ydant nereikalautau
Buvo nubudus ne viena,
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo
ežio apie puse adynos kelio no — Kas man apeina ?—paan pas tave ejt. Pasakyk man do prova! — trauke toliaue
Viena kita pradėjo su nagais
rūkytoju. Menka uemokestis už
miestelio Klacku, pravirko trino naršei motere, — niekas1 szvogereli ar atyduotum man pikta motere, kur nieko nesi
draskit,
graudyngai naujai užgimusia man ne apeina, nes ta tau galiui savo Franuka ant visados? randa, tai ir pats ciesorius isz
Net buvo szlykeztu žiūrėt.
kūdikėlis. Gerai velijente kai- pasakyt, jog geras krikezezio- Norime paymt jin su savim in tuszczio indo nieko ne pripilo.
O tai vis už vaiky nūs,
minka sena Katre užsiėmė kū nis kitaip apeiejna su savo pa Varezava.
Mes nieko ne turime, jisai nie
Už lietuviszkus naktigonykus,
dikiu ir serganezia motina. — cze ne kaip tu, kaimine.
— Su noru! daryk su juom ko neturi, tai ant ko tas viskas O ne mažai tuju naktigoninku
Bukie spakaina, — kalbėdama
— Ka, ar asz turiu tokiu ka nori. Man tas vaikas suvis pasibaigtu ?
yra,
tankei in ligonia viras tavo nu bobiszku kalbu klausyt savo1 nereikalingas ir džiaugiuosiu
— Turi teisybe paeziule
Ka
nori
pažint
mergyna
5c for 10
sidžiaugs kada paregės koki grinezioje! — euryko Tamo kada jin nematau. Kada va- — pritaikinėjo jai Vincas
ezczira.
puiku sūneli Dievas jums da szius.— Džiaugkis jog ne esi žiuosite?
Man paežiam jau tėvas stojos
Ant mergynu nelaimes b z
Tai buvo stebėtinai dideli®
vė.
Visos Tinklines turkiszkos
viru, ba bueziau tave tuojaus
— Uszporyt, ankstibu tru- ne kenezemu, jog ne žiūrėt ant
tolymesniu miestu,
tabako pirkinis—daug dides
Varginga motere nieko ant padejas už tokius žodžius!
priemaiszos ir kvapsniai
jo
negaliu.
kiu. Pasilik su Dievu!
Merginu pribuvo ir norėjo
nis už kitus—kad pavelijo
sudėti in ZIRA cigaretus—
to ne atsake nes apsiverke ir — Eee! ne karszcziok teip1 — Vėlinu tau laimingos ke
Senas tėvas girdėjo gana.
mums tokiu rusziu cigaretu
kad
sau
vyra
rastu,
visas
sunkumas
iszmestas.
nematant Katrei nuszluoste bi- kaiminai. Žiūrėk, eztai tas va liones, o kas kiszasi vaiko tai Su tyku atsidusimu puolė ant
pardavinėti po 5c už 10.
Tiejei
prie
pribuvusiu
mėtėsi,
rantes aszaras isz akiu. Kita balėlis, ka tik atėjo ant ežio da karta tau sakau jog daryk paduszku: szirdis jam plake
Turtingi -Szvelnus- Kvepia
Kožnas
nauja
rinkosi.
Puikios Satino Dovanelei
dos jautese motere laiminga ir svieto ir niekam nieko pikto su juom ka nori, ba asz su vi kaip kujis, krutinę antikei du
Ju priemaiszos suteikia
Czicnaitinee niekezes tai pa
yra randamos kožnam pake
teip gerai jiem vedesi. Vyras ne padare jau tau stovi ant ke resneis vaikais turiu gana erge savo, giarkle spaude t ku dusą
szvelnu net saldu kvapsni—
mate,
li je ŽIRĄ cigaretu, aktorių,
iszimta rūkymą. Amerikos
josios darbininkas fabrike Ta- lio, nes kas gal žinot, ar jisai lio.
vitnu. Turėjo apleist savo grin
kvietku ir paukszcziu paveik
prezidentas nerūko geresniu
moezius Žugžda dirbdavo szir- tau kada ne atnesz gilukio. — Tikiu tau — atsakeįsta- ežele ba ant toliaue nespaea" Net isz piktumo pasikratė,
sleiei. Rinkite tuos paveik
Tuojaus
pradėjo
landžioti,
cigaretu, kaip kad jus galit
dingai fabrike per visa nede- Skaicziau kitados senoje kny loris ir suspaudęs jam ranka bae joje ant toliaue būti.
slus, isz ju galima padaryti
rūkyti nusipirkę szitas ZIRA
Apie
pribuvuses
mergynas
lia, o subatoje atneszdavo pui goje, jog vėliausia užgimus ku atsitolino.
CIGARETTES
(Tolaus bus).
dailias paduszkaitea ir 1.1.
CIGARETU.
eznipineti.
ku užmokesti namon kuria dikiai visados atneeza giluki.
'freeze diena isz ryto Jonas
Kur tik pamato,
atyduodavo paezei. Nes dabar?
— Spjaudau ant tokio gilu su pacze ir Franuku iszkelia
Gabi
dukrele.
Nagus atstato,
Visi Pardavejiai Parduoda
Ant tu misliu nebagele sudrė kio!—ryktelejo užpikias bajeei vo in Varszava. Tėvas džiaugė
In kudlus insikabyna,
bėjo. No kėlu metu josios vy Tamoszius o trenkęs isz visu ei jog atsikratė no sunaus, ba
Jurgbudžiu Stepiene,visiems Žiurkes isz kudlu ižgena.
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.— Persitikrink
ras suvisai persimainė. Du dar pajėgu durimis greitai iszejo ir be j > turėjo gana ergelio su gyre savo dukters gabumai
O spiegymas,
bininkai pribuvo isz gilumos isz grin ežios.
F. LORILLARD COWFANT
savo viresneis vaikais. In puse kad viską, kas tik ukininkysO kniaukymas!
Rosijos, ir tiejei tai buvo prie — Tegul sav ejna nesirupin meto po smertei savo paezios toje mandagiai ir greit padaro.
Ir teip yra visados,
žaste jojo pražuvimo. Per tai kie, — linksmino sena Katre. Tamoszius vela apsipacziavo
Tikosi, kad karta kaimyn- Ir szirdeles ne turi ne gėdos,
Tamoszius Žugžda pragaiszino — Ne verk, ba tau szkadins
Antra paezia labai lengvai ka Sztacziene atėjo in Stepus
savo linksmybe ir pakaju o ant svejkatos, o ka-gi veiktu gavo. Jieji norėjo turėti vyra, viesznage atlankytu kaimy Norint ir žmones apsteje,
Szvogeris kaltas.
W.TRASKAUCKA8
Josios apie tai nedboje,
kas daugiause —tikeyma. Kas tas vabaleles be tavias ? Tavo o josios pasoges ant kuruo pa- nus. Visa ta laika Stepiene
Pirmutinių Liųtuviųtkaų.
O
jus
ylga-plaukes,
Pagiriu Bukas, vyras doras,
karta persėdėdavo savo laika vira jau perdirbo ant savo kur sigodejo 300 rubliu na ir apei gyre tik savo dukra:— kad
GRABORIUS
Szvcdasai.
O jus kvailes!
blaivus, karta Szylavoj atlai
karezemoje terp savo draugu, palauš, tiejei du maskolei, nes paeziavo, jieji turėjo vyra o darbi, tai darbi; žiūrėkit kaip
Kauno gub. Pas mus eziJagu
darbeli
turyte,
duose susitiko savo senai pa
kurie kalbėjo jog piningai nuo nesirūpink. Ba Dievas da jin jisai jaja, nes ne ilgai su savim gražiai paneziakas mezga, va
met, kaip matoma, bus geresni žįstama bicziuoli Vaikiu, Bu Laidoja Kanda NurairuaJ*. Paaandt
Tai malszei užsilaikykite,
latos turi būtie begije terp suras. Tavo virui reike tik ko gyveno. Barnis ir keiksmai ko kar tik pradėjo.
Myginua ir V a®i m na del Pi^ir alinsis*
metai, negu pernai. Laukuose
Ir
juoku
ne
darykite.
Krausto Daiftua h t U
kas nustebo ji pamatęs su nu- Vlafc* atlieka
žmonių, o Tamoszius kas kai t kio sunkaus križaus, kuris su ne kas diena atsibuvo pas juos
ka x.^eriaoaa ir puikiame,
— Ar jau baigi dukrel-:
javai labai puikiai iszrodo.
da Tiras minėtais raikalan kreipkite* pt»
tritom— nusziurusiome dra Įia
daugiau iszyminejo isz kasos lenktu jojo peczius, o tada per ir daejo lig tam, jog Tamo- paklausė.
o
husito
atfanedintaia.
Vasarojus, rugaiai ir pievos — panom, ir paklausė.
paczedumo in kuria niekad simainis.
Oj tu mano varge,
— Jau mamute, antra bai
ezius per visa diena persededa
tarsi rojus. Kad tik toliau ly — O žmogeli, kodėl dar tu 520 W. Centre 81. Mahanor City.
jau ne pridėdavo.
Kas dėjosi Nevarke,
Seneles pamokinimai ne ėjo vo karezemoje o tik ant nak giu: duktė atsake.
tus, audros ir ledai nepridirbtu teip szlykszcziai iszrodai tose
Kuom daugiau persėdėdavo ant niek, Susirupinus motina ties ejdavo namon. Du jojo su
— Gerai dukrele, skubink.
Vt seile atsibuvo,
bledžiu. Kasžin kaip kitur ja drapanose, ar-gi jau tu ne turi
Tamoszius karezemoje tuom apsimalezino po valei ir su ge sūnūs Vincas ir Motiejus eto Nagi parodik ana pirmąją, O ne daug svieto pribuvo.
vu derlius stovi?
resne
vilte
pradėjo
žiūrėt
ant
geresniu; ar tau teip blogai
bjauresniu pasilikdavo namie,
Szoko, ulavojo,
tegu prisižiuręs vieezne kaip
josi
kas
diena
arszesni
o
musz
atejties.
Biržai.
gyvenimas
rėdosi?
ypatingai del savo paezios.
O ir dainavo.
gražiai numezgei.
tinese buvo pirmutiniais.
------- IR —
—
Na,
ne,
ne man, tiktai
II.
Kauno
gub.
Musu
apielinke
Du sunelei kurie atėjo ant
Perejo du metai o pikta pa — Kad mamute pirmąją Dvi mergynos isz kito mieste
mano
szvogeriui
ėjo
blogai,
o
Mažas
Franukas
kuris
atėjo
je, Vaitkunu kaime1 35 metu
svieto pirmutiniuose metuose
lio pribuvo,
ti Tamoeziene persinesze in dar ne nepradėjau, nes asz
szio svieto teip no tėvo amžina atsilsi, o sūnūs iezaugo pradėjau antraja pirma mėgs Tai del vyru džiaugsmo buvo, vaikinas imaukes degtines, in- asz nuo jo tas drapanas gavau
pagivenimo greitai paregėjo ant
i
TIK 2 DOLERIAI
palaikų.
knto
in
ezulini
ir.
...
ten
ga

permaina tėvo. Pasijuto jog ga szaltai' priymtas, turėjo vos ant viru. Jaunesnis sūnūs Mo ti.—
Su sportukas sportavo,
LleKarstos
metelu, kad viena die tiejus sugrižias isz vaisko, apla gavo. Ant rytojaus tapo at — Na tai su savomsioms
Įėjo sau daryt kas jam patiko trejetą
i
— O, tu svieteli, koks
Vos galo ne gavo!
dėvėk.
ir Gydimas.
rastas
iezpampes
ir
tapo
ant
be bausmes, o beda mokytiniui na
i motina atėjo no lauko su sipaezevo su savo meisterio darbsztumas, koke bruzgumas,
Iszsirinko sau aportukus,
—
Kadan-gi
manųjų
visai
neszventintu
kapinu
palaido
kuris drįstu juos nubaust. Nie <didelu skausmu ezone ir turėjo eziaucziszku duktė. Po tam in kad ne panezeka ne žino kuria
Ižbliezkusius szpicukua,
Kad
tas; isz to buvo labai nuliude alkūnes kiauros, Atsake Vaiin lova. Tuojaus par puse meto vėliau apsipaczia pirma pradėti mėgsti. Paste
kam teip neapejo permaina Ta atsigult
i
Ant kitu ne nežiūrėjo,
nori
nabaszninko
gimines
Lai
būva
kuninga ir gidyntoju,
kus.
mosziuje kaip jojo paezei. Su gabeno
j
Ba ponaiezius turėjo.
but
vo ir Vincas ir apsigiveno pas bėjo kaimynka.
pamokinimas
visiems,
jog
gė

skausmo szirdije žinojo kaip nes
i abudu tuojaus pažino jog
Bet vaikynai susitarė,
SVEIKAS
rimas degtines kiekviena prie
slinko no josios linksmumas tapie pasveikimą jau neyra ka
Durys atydare,
to gali privesti.
Nemati.
Ligone pasirenge ant
ir gilukis isz namu. Kitados kalbėt.
I
Jei tavo vargina kokia nors liga bei silpny
Sportelius ir mergužes lauk
Daraktoris;
— Juozuk, ar bes ir esi suvargęs, pailsęs, sunykęs, jautiesi
Ploszcziai.
vieszpatavo grinezioje pakajus, smert, nes daugiause jai szirdis
nelaimingu
; vienok kad būti išgydytu, tai ne
isz vare.
Suv. gub. Ir pas mus jau tu kada matei gandra?
reikalauji mėtyti krūvomis savo sunkiai už
nes dabar riksmas ir barnis. skaudėjo apie Franuka. Kas
Mergynos vaikinus už ranku nimas V. kaime surengė pasi Vaikas: — Ne kaip mamai dirbtus piningus daktarpalaiklams, — non
tokie savo dideliais gydytojais vadinasi, bet
Kentėjo nebagele szirdije ir ti su juom dėsis? Melde szirdinpaėmė,
linksminimą. O kaip gerokai gandras atneeza leluke, tai mus ne tik nieko negali išgydyti, vienok dar labiau
kėjosi jog kada Dievas vela ja gai idant pargabentu josios
užsendina
Ilgų ir daugiau kentėjimų priduoda,
Na ii in kur ten nusivedė, ineikausze, tai pradėjo loszti tėvas iszvaro in kaimynus..
kad paskui ir geram Daktarui Specialistui
ja apteiks kūdikiu, gal Tamo- broli Joną, kuris turėjo varsto
drama-tragtdija: pradėjo ginreik drūčiai pasidarbuoti, kad atgriebti žino
Ka dare ne sakysiu,
gui sveikatų.
czyti.i, pesztis ir kuo pagriebė
szins persimainys. Szendien tai ta staloriszka miestelije Kloc
Ant kito karto paliksiu.
Per augsztai.
BET NORS ESI SUVARGĘS
—
musztis;
viena
vaikina
kir

po deszimts metu no užgimimo ke, o priek tam buvo bevaikis.
Tos dvi merginos ant tu sporVienok gali būti išgydytas. tik nesiduok ilgiau
—
Ar
žinai
Jonai
jog
kaip
viu
kuone
mirtinai
sužeidė...
save skriausti šundaktariams lupikams, nes
— Jonuk — melde ligone
paskutinio jauniausio sūnelio,
teliu užklupo,
Tai mat kokias musu jauni man Mare'atsake jog už manės
PHILADELPHIOS M. KLINIKAS
užgimė jiems freezes ir tai ve su sudėtom rankom — paymk
Del abieju kaili iezlupo,
kovodamas
plėšikus gydytojus ir netik
mas komedijas isztaiee!
ne eis. tai norėjau mestis per ras klinikas,prieš
pasiryžo kiekvienam sergančiam
la sūnelis. Motina lauke jojo pas save Franuka ir pavėlink
suteikti geriausiai Profesionališkų gydymų ir
Kas tokis tilipona pas vaita
liokarstas. kurios gali išgydyti symphoinų li
N u baustas pol i (‘meisteris langa nieko ne laukdamas!
su nekantrumu, nes nusiminė jam pas save būtie pakol ne
gos tik už 2 dolerius.
paleido,
— Ir kodėl nesimetei?
PASARGA: sergėkis to didelio apgaviko,
su
savo
policlstais.
labai mielindama “nes kaip tė užaugs,
kų užsidėjęs žydiškų jermulkų iš New Y orko
Vaitas tuojaus adbego.
—
Kad
vaikine
buvo
biski
Kalinso škulės pasprukęs
vas jin priyms”.
Staloris palingavo su galva
Abidvi poras in cypė paso Omske (miestas Sibire) teis del manes per augsztai!
BUK I^MINTINGASf
Saule jau nusileido kada tė ant ženklo sutikymo, ba isz su
mo i urnai isznagrinejo SemipaNokiaidžiok. bet stačiai atsišaukt prie te|dino,
singo daktaro, Pblla. M. Khnlko, tad apturėsi
vas sunkeis žingsneis atsivilko sigraudimo ne galėjo žodžo
latinsko policmeisterio ir kitu
Ant bausmes apsudino.
tikrų pagelbų sveikatai visai pigiai nuo: nie
žėjimo ir išbėrimo spaugais, .nesveiko kraujo,
namon. Sužiurejas piktai ant prakalbėt. Kada žinojo jog
policistu
byla.
Visi
policistai
O ka? Ar veseile ne buvo
svaigimo Ir galvos skaudėjimo, vidurių nesvei
gulinezios moteries, kuri nėra brolis neatsake josios praszykumus ir užkiotejimus, nuo sauŽagystčs sėklos
buvo apkaltinti už suimtu žmo
gera,
su NUSIUNTIMU W 1 -j|
nubėgiina. a bei no ir lytiško nusilpnėjimo, ko
mei žiurėjo ant jojo tasai pere mo nusiezipsojo anioliszkai ir
sulio, skrepliu vimo, skaudėjimo sąnariuose .šo
Ar užmirsz Lietuvei kada? niu kankinima. Jie, mat žmo
Iždaveme Didele Kningn
nuose. rankose, kojose, nerviškumo, nepasikio
jas kelis kartus po grinezia. su keleis atsidūsėjimais atydaIr užsikrečiamų slaptų ligų, Enli būti išgydytu
Asz mislinu, jog tosios mer nes suėmė apkaltindavo ir
Dainų
susidedanti
isz ft
trumpam
laike. Teip pat MOTERŲ visokių
Ant galo ligone negalėdama ii ve Dievui dusze.
kankindami liepdavo prisipa
geles,
nesveikumų sympthomus, kaip baltųjų tekėgians užtilet paszauke:
390
DAINŲ
g
Kada motina likos palaido
dmų, skausmingas mėnesines ir kitas, kurios
Niekad ne norėtu tokios vė žinti, kuomi jie buvo kaltina
tik užpuola kankinimui žmonių.
— Tamoszeli, dirstelek tik ta Franukas persikėle in narna
mi. Žmonių kankinimoTudas
seiles?
SEKRETAI UŽLAIKOMI.
tai ant muso sūnelio; juk jisai savo dėdės Jono, ir jautėsi na
PTHLADELPHIOS M. KLINIKUI gali
būdavo revolveri prie gerkles
Knyga druezei susinta.
ma tikėt, nes net paties gubernatoriaus lega
kaip du laszai vandens pana- mie, jauti jog yra milemu; ir
linti turėtu troszkuma. ir g'alvds, ir grasindavo nuszau | Kas nusipirks, ras visokiu Ia* lizuotas.
KAM MOKĖTI DIDELIUS PININGUS,
6ZU8 in tave.
Dainų isz visu užkaboriu ka W
ka-gi daugiau kudikys geidže,
ti muszdavo sunkiais daiktais
kad aprašant ligų lietuviškoj kalboj ir drauge
prisiunčiant
lik 2 dol., nuo beita sympthomo
dainoja
Lietuvoja.
jagu
žino
jog
yra
miletu?
Sudžia: — Jau dvideszimta ir t. t. Taismo rūmai pripažino
— U-gi kas tai man apei
ligos apturėsi profesionališkų gydymų Ir tik
In kelioleka metu po tam
ras Speciališkal sutaisytas lieknrstas. Nelauk,
Nusipirkite o turėsite Dainelu,
ttįt
na! —suriko nžpikias Tamokarta esi korotu usz girtybe. juos visus kaltais ir pasmerkė
bet dar šiandien siųsk 2 dol. ir adresuok teip:
Per ciela meta ant visu dienelu
Geriausi atletai ant svieto.
ezius. Zinai tiktai tiek jog jau dede Jonas aplaike puiku dar
Ne suprantu, kaip gali teip policistus ant invairiu laiku in
PHILADELPHIA M. CUNIC
nesiranda del jojo vietos prie ba fabrike naminiu rakandu Daugiaaše atsižimejo Stokholme du atletai anglikas Kennedy gert!
aresztantu rotas su teisiu atemi
“SAULE”
Varszave tai ketino neužilgio Kane ir afrikonas C. W. Gitihaw,
mano stalo!
Po lenktynių, regėtojai — O kad tai ponas sudžia mu. Policmeisteris taipgi pa
1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.
Mahauoy City, Pa.
Asabiškal ateinantiems yra šios ndynos:
— Sarmatinkis Tamoeziau! persikraustint.
teip indžiugo, jog laimėtojus paėmė ant pecziu ir apneeze turėtum toki troszkima, tai su smerktas lį metams aresztantu
į nuo 10 Iki -t po piet. o Nedėliojo nuo lOikip.pVakarais Utnrn. ir PCtn. uuo0 iki 8.
jrotosnai su teisiu atėmimu.
— Kaip mielini paeziule — aplink parka terp kliksmu paejnaneziu isz tukstancziu gerklu prastum.
paszauke Katre sarmatinI.— . į .
ifliiiiinnii
—

CE0>ap|DS

i

Ju Reikalavimas Neturi Rubežiu

Zira Cigarettes

Akivos Žinios isz Lietuvos.

SVEIKATA
DRŪTUMAS
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yra geriausi.

Moteres vysta.
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FOTONAS
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Isz Rosijos, Lietuvos KUR BUNA
Pajeszkau
sau mergynos arba
ir Lenkijos.
naszles ant apsivedimo nesenesnes

BISCHOFF’S BANKING HOUSE

287 Broadway Kampas Reade Ulicze
Visosia szalyse platinasi
Telefonas: Worth 2822.
New York, N. Y
kaip 35 metu ir nejaunesnes kaip
siauksmas, tvirtinantis paleng
Kas reikalauna teisinge
Ant lamaszaucku kiemo
va moterų gražybes nykimą- Sieratele iszlaimejo puse 29 m. amžiaus, esiu naszlys turiu
patarnavimo ir nori idant
ketvirta vaiku, geri rakandai, viskas
prie tvarto stovėjo Magde ir
jo reikalai likta greit,
Ar tasai ezaukemae yra teisiu
milijono rubliu.
vigadoi, turiu karvių, kiaulių, ir
dabojo parsziukua idant jie
atlikti tegul atsiszauki in
gas — negalima tvirtinti.
Pskovas.— Tula sieratele 8 visztu, jeigu katra turėtu ukvata te
ėdant nesusipjautu, arba kad
Jaigu ieztikruju skaitlius metu senumo, kuri radosi pri gul atsiszauke ant adreso:
Seniausi
neiezverstu lovelio su szutytom
gražiu moterių laipsniszkai glaudoje del sieratu czionais,
T, Normant.
Bankini '
bulbem ir apibarstytom mil
Oakmont, W. Va,
mažinasi, be abejones tas slen iszlaimejo ant laterijos puse Box 28.
Narna
tais.
( S9 °’)
ka nuo seniai labai iszpalengvo milijono rubliu (apie 250 tuks
Uždėta 1848m.
Parsziukai vienas per kita
kadangi niekur ir niekad gra tancziu doleriu). Tėvas mirda
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra masn kaucija sudėta in
Mano draugas Jurgis Bendoraviknaisiojo snukucziais ir užga
žiųjų moterų “valdiszko” sura mas paliko’jiai kaipo vienatini
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziaueei.
(rediszka kasė,
cze,
paeina
isz
Suvalkų
gub.,
Naunėdinti tokiu sau valgiu links
szo nebuvo, tat sunku tikrai truta, nupirkta bilietą ant lo
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą,
miesezio pav., Szakiu para,, AszmiPinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,”’
mai kriuksėjo, o Magde stovė
patirti, ar tie kurie tuos szauks terijos, tikėdamasis jog gal bus cziu kaimo, 5 m. kaip Amerike, jis
Szipkortes
parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linija in ir isz
jo prie ju ir dairėsi aplinkui.
mu? platina yra apie ta daly gilukningas ir užtvirtys atej pats ar kas kitas praszau duot žine
Krajaus už pigiause preke.
Laikais žiūrėdavo in edanezius
ką persitikrinę, ar tiktai taip teje gyvenimą jojo sieratelei. ant adreso:
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame.
(-eg o;)
parsziukus ir tada isz jos bur
sau, isz nuobodumo, pasauliui Mirusio .tėvo pageidimas iszsiFr, Bataitis.
Doviemastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bu
paliudyimu Konsulio.
Pittston Pa.
nos isžsigirsdavo pabarimo
“liūdnas” žinias garsina.
pilde — sieratele laimėjo dyde 38 Wash. Terrace.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausiai,
žodžiai:
Neseniai garsus Prancūzijos Ii losa. Gymines kurie mažai
—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
— Ar ne eei tu brude!..
rasztininkas Diff lotli apie ap rūpinosi apie varginga gyveni
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad,
Ir vėl tykus parsziukiu
kalbama dalyka iszleido kny mą sierateles, dabar visi geiUžpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziauBei, teisingiausei, ir
kriuksėjimas,
sznipinejimas.
ga kurioje savo tvirtinimu no dže jiaja priglaust prie saves
pigiausei galite atlikti.
Laikais nekuris pusmeitelukas
rints faktais neparemia, bet ap užtikrindami gera iszauginima
insilipdavo su visom keturiom
kalba placziai priežastis, kutiu mergaites. Virszininkai priLietuvių
in loveli, kaipo norėdamas vi
delei moterų gražybe iszpa glaudos sierateliu tame tyksle
Vienatine Lietaviszka Banka su'kapitola $75,000
Gydytojas
sa teezla sau pasisavinti.
kuris randasi popriežiar Valstijos Pennsylvanios ir
lengvo nyksta.
aplaikineje daug gromatu.
talpinasi
loonam name kurios verte isznesa apie
. — O kad tave peibelis tu
Pirmiausia minėtas rasztinin
$150,000.00. Priima piningas ant paozedamo ir^
Surado
dukters
antkru638
Peno
Avė.
bjaurybe! — pyko Magde ir
kas tvirtina jog mažiausia gra
moka 4 procentą. Siunozia piningas in visas dalis»
tancziu paveikslu.
i/jį Pittsburgh, Pa. svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos'
tuojaus su koja iszverzdavo
žiu mo'eru sutinkama ten, kur
Banko, P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
įįį Up
. Petersburgas. — Vienam isz
laukan parsziuka isz lovelio.
invairios žmonių rasos terp sa
Parėdai isz senoviszku laiku Anglijoj.
Dr. Kolcr garsinasi savo tikra pravarde ir turi Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius į R
hk
šiame laikraštyje. Dr. Koler yra rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
czionaitiniu teatreliu kuriame savo paveikslu
lILi
— Tegul bus pagarbintas! .
ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
Ant parodos kuri atsibuvo Londone po vardu “Szakspiriszka ves maiszosi o ypatingai tas rode krutanczius paveikslus, girnas
kavo visuose Varšavos liconbučiuose, o paskuti" kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
Migdė atsisuko. Priesz ja Angliję,” eme dalybas daugelis ženklivu ypatų. Ir ameri veikiasi vidurinėj ir vakarinėj
švento Lozoriaus, kur gydo tik pri" kitokiu Dokumentas kurios užtvirtina Russijos Konsulis. JgBi
kada regėtojai prisižiurinejo liRonbutyje
vatiškas licas vyrų ir moterų.
stovėjo ubagas, biski plikas,
Europoje.
SIFILĮ išlydau vartodamas gyduolę6o6, dide
konai radosi ant tos parodos kurie mokėdavo po §50 už sedyišradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu
biski pražilęs, su sveiku rauSziauriuose ir pietuose rasos kokiam tai sugraudinancziam lįkenti
išbėrimus ant viso kūno, Redimą burnoje
nia.
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
paveikslui,
staigai
kas
tokis
Cor. 12-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Fa S
donų veidu ir pamelinavusia
ateik,
o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
yra daug tyresnes, pertat tenai
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus A GENCIJA P. V. 0B1ECUNAS & CO *
suszuko:
užkrūsi savo liga.
nosia. Jo visas stambus kūnas
ir
moterų
gražiu
galima
sutik
užmanęs. Turėsi szventa gy Kad man koja vainoję nupjo
Nenaturališkns IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
— Tai mano duktė Liza!
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ
buvo atsirėmęs tik ant vienos
ir kt. išgydau j io dienų, o jei ne, tai pinigus
venimą. Tau neliepsiu nieko vė?.. Taigi aez nesipuolu szok ti da daugybe. Czia veikia
Terp
publikos
sukylo
sumisugrąžinu.
kojos. Antros kojos vietoje
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
o nieko;.. Galėsi sau miegoti ti, o dirbti ant žemes nereika gamtos teise, kuri dvieju rasų szimas. Tuojaus viskas iszsi- nančias
iš SAUŽAGYSTES prašalinu j s8dienas.
buvo koja medine, prie kurios
ainiuose
palieka
savo
atspindi
Ar jautiesi tnažum, jog neturi tos pačios vyriškos
nors iki pietų, galėsi daryti, lauju, ba žemes neturiu. Bet
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok,
aiszkino.
Kokis
tai
senukas
su
nupjauta koja sulig kelio bu
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
ka tik tu norėsi... Asz tau vis mane pats ciesorius laiko savo perpus tiek dovanu kiek tu ai aszaromis apsakinėjo, buk ant būti
vyru.
vo pridrutinta. Ant sutemtos
arba susitraukimą šlapumo ka
ko in namelius pristatysiu... apiekoje, alga gaunu kas trys niu turi patis maiszyti rasų paveikslu pažino savo duktere> □aloSTRIKTURĄ
išgydau į 21 dieną ir tai be skaudėjimo,
sermėgos karojo medalius —
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau
gimdytojai
t.
y.
ainiai
nuo
savo
kibą paukszczio pieno tau ne menesiai. O ar asz diedas, ar
MAHANOY CITY, PA.
niinutų be operacijos.
kuri penki metai apleido gim į 30PŪSLES
per peti pakabinta tarba pilna
ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
CAPITOL STOCK 5125,000.
SURPLUS IR PROFITS f300,m
galėsiu niekur gauti... tik isz ne diedas, tai jiems pasakysiu maiszytu gimdytoju geru ir tine szali nusiduodama in Pe- diegimas
kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimas
prikimszta almužnos, o ranko
nusišlapinimo (peršėjimas) irdesetkai kitų ženklų
Snv.Valst. Rudai tari seni Banke sėdėta plnfafU.
blogu pusią ingauna tik puse
apie
kuriuos
ligonis
žino,
kaip
aprašyt,
aš
išgydau
tekek.
kad asz diedu-buvau, diedutersburga jeszkoti užsiemymo savo sistema ant visados.
je lazda su pusantro sieksnio
Mokame antra procentą ant sudėta piningi^
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas
Susimaiszymas no jo veido esu ir isz Pono Dievo loskos to, ka turėjo ju gimdytojai. Norints visur jaja jieszkojo, šlakus,
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma
niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
ilgio botagu, ant kurio galo
Pagal
tos
regulos,
isz
augulinodos
ligas,
paeinančias
iš
užsivietrinimo
kraujo
nyko — su medine koja viena diedu iki smerties busiu-o tie
diena Sausio ir Liepoa menesnose, aepaisaal
bet nesurado tik dabar. Kaip išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik perda pririszta vinis. Tai buvo
go
tėvo
ir
mažos
motinos
vai

traukt savo darbo
ar atneszi parodint knygute ar ne.
žingsni padare ir tuojaus atsi žmones, ka isz manes juokiasi,
rodos
tai
senukas
dabar
ant
didžiausia aplinkiniu szuneliu
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą ra
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto Iki 8:30 vakare
rado prie Magdės szono. Pra tai-kaip Ponas Jėzus pavelis- kai buvo ir esti vidutinio ūgio. tikrųjų euras savo dukrele.
musu
Banka, nepaisant ar mažas ar dydelia.
Pėtnyčiomis iki 5 popiet.
Nedėliomls iki 3
baime. Tas nelaimingas szuneNorėdamas
savo
tvirtinimus
dėjo jai vėl viską pasakoti dar bus gerai, kad kur patvoHarriien Bali, Preridectu.
popiet. Ateikit tuojaus.
lis, jaigu ubagas jam duoda to
iszvesti rasztininkas Diffloth Nedavė paezei nusižudint
...Sabatoate...
F. J. Neonu, Vice-Prea4
pradėjo kalbinti.
ruose gaus sau gala!
W. H. Kohler Kasiieriaa.
botago paragauti.
prikergia statistika, netiek ki —pats likos nudurtu.
Mergina buvo pasiputus ir
Mergina
nusiramino.
Lovu

Magde pasižiurėjo in diedą
Kaime Mozylu, 45 metu
nieko neatsake. Nuo jo nusi kas buvo tuszczias. Stvarstė bą teisinga kiek cliirakteristisz
labai sznairiai.
suko, susiraukė ir pradėjo par parsziukus tai už ausu, tai už ka: jisai sako, kad Germanijoj kaimuote Galkina, pati supa- Ar Keliausite i Lietuva ?
— Ant amžių... — atsake
sziukus muezti, jaigu kurie ka- vuodegu ir in t varta stumdė. anf szimto moterų atsiranda: raližavoto vyro, apsunkinta
suduodama su ranka per nu
50 biauru (negražiu), 40 su dydele szeimyna, prižiurinejo
blogo padarydavo. Bet ubago
Nieko nesake ubagui. Kvai
gara vienam parsziukui, kuris
žodžiai jos duszion krito ir ten las mielina, kad jisai ne die menkusiu, 9 patogios, o tik vie jin kaipo maža vaika. Negalė
inkando kitam ausi.
na ant 200 atsiranda su tikra dama ilgiaus nukensti nelai
neskendo be jokio ženklo.
das — tai toji sarmata.. Tai
Ubagas pasirėmęs ant laz
grožybe.
Prancūzijoje szimte me savo vyro nutarė atimt sau
Biedna mergina, be tėvu isz kad ne sarmata Tada mokedos tylėjo, žiūrėdamas staeziai
augus, valkiojasi po svietą, ne cziau kaip ant svieto gyventi!. moterių galima rasti viena gra gyvastį Ana nedelia nakties
in mergina. Magde apėmė di
žino net, kiek tur metu. Visa Iszeimiegocziau už visa savo žia, 60 patogiu, maloniu 20 su laike pasikorė ant zoviesu du MES pasitiksime Jumis priebunant i
PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausių armoni
dis piktumas. —Nuo kiaulių
New Yorka ant dipo.
kų, koncertinų, klernetų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių
da tarnauk, visada uždarbiauk gyvenimą. Ba turbut" lįjįago menkusiu ir tiek pat ne gražiu riu. Vyras matydamas ka jo
smulkių daiktų prie manęs gaunamų.
sunku
pasitraukti, o ežia
Anglijoje
ir
Szvaicarijoje
gra

pati
papilde
o
negalėdamas
MES dastatiseme Jusu baksua ant laivo.
dabar jau ir nodiejo nėra, kad pirkioje ir darbo yra mažai.
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi
priesz ja da toksai diedas, uba
MES duoseme Jumi nakvinę.
reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos į namus bejoko klapato.
kada nors gyvenimas persimai Koks ten darbas bus? Ne že žiu moterių atsiranda daugiau, pate atsikiati ir užbėgt josios MES pastoroseme del Jusu paszporta.
Per
10
metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gas atsistojęs typso. Užsigrižo
tarp szimto ju galima kokis darbe pradėjo szaukt pagialgai išpildau užsakinius per pačtą arba exkspresą greičiausej. Adresas:
nytu. Sunkus gyvenimas — mes, nei jokio gyvulio. GluMES
palidieseme
Jumis
ant
laivo,
nuo jo pecziais ir suniurnėjo:
M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St.,
CHICAGO, ILL.
atsiszaukite i
dirbk, dirbk ir dirbk, visada docziau sau nuo ryto iki tam desetkas surasti. Bet da ge bos, pabudindamas isz miego
— Eikite pirkion, pas gas________ ___________________ —________ e__________________
riau dalykai stovi pietinei Ita 10 metu mergaite, kuri pribė
stovi ant tavo sprando ir da siai nakcziai ir nieko tada neEastern Transfer Co.
padine... Asz ežia jums jokios
lijoj ir sziaurinej Aprikoj tarp gus prie motinos nupjovė vir
rėkia:
(A. BALTIEJUS, Prezidentą.)
veikcziau.
almužnos neduosiu...
arabu, kur gražiųjų moterių ve. Galkiene atsigavinus pa 128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.
— Tingine!....
Užtrenkė
tvarto
duris
ir
už

— Aa.... Kas ten man algalima at-asti jau net 20 nuo- griebė gulinti peili ant stalo Ha?“ Parūpinant vieta ant pasažierinu laivu
— Niekam netikus!.
suko sukyne. O ubagas prasze
mužna!... Geras žodis, tai taip
szimti. Pagalios rasztininkas paszauke: “Kam-gi davei ži už darbimka pervažuoti. Padarome gerus
— Dykaduone!.
doviemastes su paliudijimu konsulio pigiau
ir kalbino.
gi almužna. Ir nore žodis yra
tvirtina jog Prancūzijoj ir Vo nia?” ir indure peili vyrui in negu kiti agentai.
— Kad ir in siena mestum,
— Mielini, kad ubago duo
-:N0TARWSZA8slabai pigus, tai dėlto ilgas lai
kietijoj tarp gyventoju labai in krutinia. Tasai mirdamas
tai priliptum!...
233-235 W. Centre St.,
->
Mahanoy Gty, Pa.
na tai tokia bloga?.. Aa! Eik
kas jo negaliu sulaukti...
sunku surasti grynos rasos pa dekavojo paežiai už palengvini
Apusni* Nir Naminu Rakandai Mg Ugaies.
Visi juokiasi isz jos darbo, ir pereik visa kaima, kad kas
Kastacar
Baaki*ii
ir
yardavuta
Szipkarerfv oat viiaHa
Wfiiatre®
Lktaviixlu
Ageatara.
Mergina neateiszauke, kibą
vidalą, visur vienas miezinys, m a sopulu ir prasze kaimynu Introligatorne.-->’
Parduoda SripkortcB ant
isz jos vaikszcziojimo, isz jos taip valgytu, kaip asz valgau,
Del DrangysczhkJ
APDIRBT (J VE KNTGU.
eik in parsziukus. Ubagas bu
daokiu
d
ru
c
žiauri
u
if
sziaures su pietais, vakaru su ydant jojo paeze ne aresztavo
Priitataa puikai Sxarfai
purvinumo, isz jos iszrodymo. kad kas taip nesirūpintu su
reriauriu Laivu.
vo susimaiszes kaip ezuva, ku
Jvof tai, Keporaa, Kamai
rytais.
tu. Motere likosi po prižiūra
Huncaiu Piningai !■
Viskas, ka ji tik daro — tai viskuom, kaip aez neeirupinu.
Smilkai
ir LL
Viaaa Dalia S▼ into
ris lenda ka nors nustverti
Antra svarbia moterių gra8a kokhi nwa rrfkata
ne gera ka pasako — tai dur Ar gal man szienas pusta ? Ar bes nykimui priežastimi ■—ap palicijos.
prie žmonių ir kurie jam iszkaa-link Bripkenrfafa
na, apsirengia — tai juokin kibą aez turiu padotkus mokė sileidimas. Kūno kultas (tiky Pardavė žydams skarba
Piningui ir LL
fante apie tai geria tina
kauezia nugara eu lazdomis ir
ga. Varo, vaiko, rėkia pravar ti? Žmogus alga turi, gerus ba), su kuriuo atsižymeje sene
už 1000 rubliu.
botagais. Bijojosi prisiartinti,
džiuoja, keikia, o ežia prieg- žmones lankai, duonutes ir biniai grekai ir rymionai, be
Lomža. — Pas kupezius
bijojosi prakalbinti, nors akys
veik visai isznyko, palikdamas Hemą ir Abraomą Wyszovajam in virezu isz kaktos lindo tam vis reikia dirbti. O ar- mėsos susirenki ir tankiai sau vieta dvasios kultui.
tus, atėjo Konstantas Nitkauc- Aysidirba senos maldaknyges, ištari
— taip baisiai lokamniai žiu sziausia ankstus kėlimas ryt- arielkos iezsigeri... Tiktai iezSziu dienu moterystėse nete- kae, kaimietis isz artimo kai natos ir laikraszczei, kaipo tai:
mecziais. Gaspadine ja vis su tekek už manes, mergele, iszrėjo in mergina Magde.
Linksma Valanda, Dilgeles,
mijiama visai nei in ugi, nei in
Ar ji gražesne už kitas?... szaltu vandeniu pažadina — tekek už manėsi.
Dagis, Draugas,
Tėvynė ir Lt
sudėjimą, nei in rasos grynu mo, rodindamas židams du pi Priaiunedami
knygas apmokekyte paeito
Gink Motina Dievo!. . Seniai, žiema szalta, tamsu, kurk ug Ji ėjo palengva pirkion, ma.
ningus, aplipytais žeme klaus ekspreso kasztus. Adresas:
Lithuanian Bindery*
kada jis vaiske tarnavo, tiek nis pecziuje.
diedas paskui ja lingavo per
Seniau buvo daugiau turtin damas ar turi jieje koke verte.
■14 W. Spruce. Mahanoy City.
Net pasikratė.
daug visokiu merginu mate,
purvyną.
Žydai ant greito peržiurėja
gu žmonių, gerai pasilaikanVIEKATINIS TIKRAS LIETUVIS
O tasai ubagas jai maelvoja
cziu bet buvo daugiau ir bie- piningus ir nuplovė žemes,
bet dar kokiu!... Magde-gi
— Na, ir kaip gi?. A?
DAKTARAS PHILADELPHIJOJE.
patnylo del to, kad ji biedna, toki rojų. Taip kaip tyczia,
Magde atsisuko in diedą dingu ir vargdieniu. Tarp pir persitikrino jog tai auksines
mutiniu tankiausia moterystes
Gydo visokias ligas: vyrų, moterų Ir
kad ji pas gaepadorius tarnau taip kaip jis žinotu, kas jai ezonu.
buvo parenkamos, tat ir ainiai penkrublines.
vaikų. Atsišaukusiems iš tollaus per
ja ir kad bus lengviau ja pri kenkia..
— Palaukite dar dvi nede- buvo gražus. Bedingi žmones
Kaimuotis apreiszke židams,
laiškus suteikia daktarišką rodą dovanai.
Labai supyko ji ant visu lias.
kalbinti, prie saves pritraukti.
Atėjusiems j ofisą ištyrir geriausiai ligas
visada turėdavo negražius. buk jojo kaimynas Kožanskis
it Juoda savo gyduoles už menką užmo
Kad ji norints butu ne Tama- žmonių, O kad arcziausia jos
Sziandie daugel tame invyko rado “skarba”, iszkasdamas Lietuviszka Agentūra
kestį. Jis turi didelę medlkališką praktiką,
ezaucku tarnaite, kad ji nc- stovėjo ubagas, tai ant jo ir
permainų; atsirado ir prasipla du maiszus tokiu piningu, žy Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
kaip tai: pabaigęs Medlkališką, Universi
in
Lietuva
ir
atgal.
Teipgi
siunozio
Palicijantis in važiuojen- tino luomas vidutinis, isz czia dai nutarė pirkti “skarba” by- piningus už žemiause preke ir greitai
tetu, buvo mlestavu daktaru mieste Indi
rints butu ju duktė, kad ji bu visa savo piktumą iezliejo:
anapolis, Ind. ir baigęs mokslus didžioje
tat ir paeina didis skaitlius mo le tik ne brangei reikalautu. ne vienos dienos nelaikau pas save
tu kasžin kokia, kad turtin
ti dviracziu.
— Tai ko ežia dabar jus
mokyklčje
THE NEW YORK POST
teru
abejutiszku
—
nei
gražiu
giausia, tai vietiek jam butu nuo manes norite?.. Pikta va — Hej, hej! saidvoku teip
Taji vakara židai pribuvo svetima pininga paskirta siautimai,
GRADUATE MEDICAL SCHO
nei negražiu.
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
gera pati ir ji jam tiktu. Ba ji landa ta diedą atnesze. Kur ne gali tu visada važinėti!
arti kaimo Kranku o kaimuo kauoije, taigi meldžia visa Lietavia
OL and HOSPITAL. Dabar gydo
Žmonija demokratizuojasi,
savyje turi ka toki, kad jam tik žengsi, jis visur paskui ta
T visokias ligas su gyduolėmis,darimu ope
— Ka, ne galu — na tik jos būvio sąlygos laipsniszkai czei atveže du maiszus tojo atsilankitie arba atsiszaaktie per
taip limpa prie szirdies. Mer ve trapailineja ir neduoda jai žiūrėk kaip galu ir leidosi to vis labiau lyginas, ir sykiu skarbo. In kėlės minutas pa laiszka sa minėtais reikalais.
racijų ir su elektrikos mašinomis.
Su godone
PASARGA? Neklausykit to žydbernlų
gina yra tingine, kožnas apie pakajaus!. Sarmata, negražu! lio.
nyksta žmogaus kūno gražybe, dare giszefta; nupirko skarba
humbugo Medical Clinic, katras sako,kad su X-ray jokios ligos negalima su
kuri kadaisia aristokratams už 1000 rubliu. Kaimuoczei Viktoras Lapinskas
tai žino. Szventu dienu tegul — Kur tik parodysiu akis, visi
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias ligas: Augančius ak
buvo
kaipi
koksai
monopolis.
bus kad ir daugiausiai, ji ne isz manes juokiasi, buk koksai
601 W. Mahanoy Avė.
inmete maiszus in židu vežimenis tulžyje Ir kepenįse (goll-stones), akmenis augančius inkstuose (Ne
Gal užbėgs.
Prie tu svarbiu priežaseziu
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, ronas skilvyje (gastrio ulcers), Iš
pasikrutins — bet tokia tin diedas paskui mane besimei
Mahanoy City, Pa.
Girtas stovi ir su galva krai prisideda da ir gyvenimo sąly mus su persergejimu, ydant
narintus kaulu narius, sulaužytus kaulus, ir t. t. Apsisaugokite j u tos nau
ginyste ubagui taigi labai pri lindamas vaikszcziojas.
niekam
ne
kalbėtu
apie
surajos daktariškos knygos, nes ją ne daktaras rašė, bet žydbernlai, kurie tarna
po, — o praeigis paklausė:
gos. Feminizmas yra didžiau
tinka In tokia apskretusia apvo pas New Yorko šarlatanus Collins ir Ferdele Hartman. Sulig Buklšimo
Pradėjo verkti. Szluoste
— Ej tu girtuoklau, ko cze siu moterų gražybes nepriete- dima skarbo, nes gales par
į turmą New Yorko šarlatanų, jų tarnai, žydbomfal, atsirioglino čionai, užsi
sileidnsia kaip ji, nepažiuretu purvina veidą, o aszaros kaip stovi ir da galva kraipai?
B. RAGAŽINSKAS dėjo
liumi, moters kadangi, kurios duot daugiau jiems.
tą humbugo Medical Clinic, katras jokios ligos negalįs surasti su X-ray.
Apsisaugokite J u visokiu laišku ir knygų, nes ant ju nėra pasirašiusio dak
net niekas, bet tasai apskreti- žirniais isz akiu krito. Verk — Mat, brolau tieje namai sykiu su vyrais privalo saves
Židelei pribuvia namon, attaro, o kas bijo savo vardą pasirašyti, tai ten yra apgavystė.
mas, nežinia delko, ubagui la dama kalbėjo:
bėga vienas už kito, tai aez užlaikymui dirbti, negali jokiu riszo maiszelus ir vos ne krito
Turiu šimtus padėkavonlų. Kelias čionai talpinu:
bai prie szirdies lipo labai pa — Ar tai jau neturite kitu vaktuoju ar mano ne užbėgs, budu auklėti savo gražybes ku isz nusiminimo. Maiszeluose
Aš Juozapas Svllba, 1011 Carlton Št., Philadelphia, Pa., daug daktaru
ri
reikalauja
rūpestingos
glo

•atlankiau,
o nei vienas negulėjo manęs išgydyti, .bet daktaras Ignotas Stan
tiko. Ir kada ji nuo jo užsisu sau merginu ?.. Ar tik mane tai tada inbegsiu m vidų.
radosi akmens, seni guzikai,
kus su pagelba X-r.iy mane išgydė. Ištariu širdingą ačiū.
bos.
Petras
Salas, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo:Mano moteris
kus stovi, užsisnaudus, visa viena pažinstate ir matote?..
szaezlavai ir t. t. apgaviku ne
Ilgai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, ekrepllavlmą, skaudė
O ateitis! Rasztininkas Diff
purvina, su meezlais apsi- Nore syki atsikabinkite nuo
jimą
paširdžiu
ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktaro Ignotą Stan
suėmė.
Sziomis dienomis mnso tautietis
loth jos neaprupina podaug
kute šitai jis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar
Ne skaito.
draibszc.zius — tai ubagas žiu- manės ba reiks isz ežia pabėg
didžiai širdingai ačiū už g^rna gyduoles. Dieve duok Jam ilgą amžių,kad ga
B Ragažinskas pargabeno visokia
lėtu ir kitus sergančius gelbėti.
Sudžia: — Kiek turi metu ? juodai. Moters grožybe nyks
ir in ja, kaip in savo malda ti, ar kas jau.
garima, Amerikoniszka ir Importitu
Iš Brooklyn, N. Y., 38 So 2-nd St. Mane Išgydė daktaras Stankus nuo
Galima gaut visokia Arielka, Vynia,
Du pučai.
Kaltininkas: — 29 ponas ta bet deku higijenos iszsiplaišbėrimo veido, slinkimo plunka, greito supykime ir išgąsčio. Julė Dailldleknyges abrozeli, nenukreipia
Ubagas labai susijudino.
Arako,
Kimelio,
Dziniu
ir
t.
t,
niutė.
Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.
tinimo pažineziai, galima turė
net akiu.
— Ar žinai kūmai, jog usz
Paskui didžiai supykęs atsilie sudžiaut
Teipgi skambanozio Alaas ir Porterio,
ti
vilti
jog
busimos
kartos
DR.
IGNATIUS STANKUS, M. D.
Pradėjo nedrąsiai:
S— O kad metrikuose stovi
13 metu bus pabaiga svieto. Daokyte dabar orderi o bas jumis
pė:
džiaugsis moterimis netiek gra
1210
So.
Broad St.,
Philadelphia, Par
— Na ir kaip tenai?... Ar
— Ka, tai asz koksai pas 31?
— Tai nieko, kumuti, man pristatyta in namas,
žiomis, kiek sveikomis. Delei
Nuo 9 Iki 1 r® pietų * -no 7 Iki 9 vakare. Subatomis nuo 10
Ofiso
nori už manes iszteketi?.. ka?.. tumdėlis ?. Ar asz ne cziabuK. — Asz du metu sirgau, žmonių gimines palaikymo — ne galvo. Aez tada busiu po
ryto
Iki
8
vai.
vakar.
®
Nedčllomia
nuo 1 Iki 4 vai. po pietų..
54-56 N. Main St,
valandos
Sakau tau mergele: isztekek vis?.. Arba asz koksai vagis?.. tai tu ne skaitau.
žeme.
visu svarbiausia sveikata.
Mahanov City.

Dr, KOLER
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Pasilieka IszgydytaDemokratai nori investi Reikalinga mainierlu.
Kasiklos Log Mountain Coal Mahanojaus žmones apie
nesupratimus.
kompanijos kurios kasiklos
tai gerai žino
randasi Harrisone, Grenadoj Joseph Weber nog Brėwery Hill.
Amerikas dabar esą tam pa Cairnes ir Davisburge, Ken Mahanoy City, Pa. sako. Mete 1907
ežiam padėjime kaip buvo tucky valstijoje dar pabaigė kentejnu baisiai, diegluose peeziuose
1896 mete. Tada Bryanas su daug pataisinimu apie savo nog ko turėjau gulėti. Kain pasi
savo szalininkais jeszkojo pa- kasiklas. Vigadnos stubos li lenkdavau tai areziaus skaudėjo. Da
szialpos per prižadėjimą viso kos pastatytos, mokslaines ir girdau apie Dean’s Kidney Pills ir
pastanavijau jias -pabandyti. Jiu var
kiu ne galimu daliku.
daug kitokiu pataisimu likos tojimas sutaisė mano visa sistema ir
Tada ‘ Free Silver” buvo ju investos. Kompanija dabar pridavė palengvinimą ir dar esu
pamatas 1896 mete, bet žmo reikalauja apie 200 geru mai- sveikas.
nes tame nelaimėje ncdaleido nieriu ir mokės tokiems gera Ant pardavimo visuose aptiekose
Užrinkdami McKinleju. Nog mokesti. Kasiklose randasi 50c. baksukas. Nepamirszkite varda
oras ir be gazo. Czia Doan’s ir neimkite kitokiu, Fosterto laiko užėjo labai geri laikai czistas
jokio straiko neyra ir galima
isz ko stebėjosi patis demokra drąsiai be jokios baimes va- Milburn Co Butfalo, N. Y. parda
vėjai del Suv. Valstijų
tai.
žuoti. Važuokite arba raižyki
Szita meta demokratai siūlo te ant adreso:
(’j o;)
James Tinley,
žmonimis “Free Trade” arba
DR. ALEX. O’MALLEY
Gen. Mgr. at Chenoa,
atidaryma gromezios del viso
—SPECIALISTAS—
Bell County, Kentucky. NERVISZKU IR KRONISZKU LIGŲ.
kio tavoro, tasai dalikas kaip
visi žino butu labai blogu da
liku del ameriko, kadan-gi vi Pigus namai
Shenandoah, Pa.
sokį tavora trauktu iez Euro
pos o ežia žmones ir fabrikan 7 namai ant Lloyd ulyczios
tarpe Bridge ir Union ulycziu
tai ne turėtu ka veikti.
7 namai ant Raspberry Al.
Ateiviai kurie atplaukė in tarpe Bridge ir Union ulycziu.
— Mikola Lutkeviczius pri
czionais tikėjosi atrasti geresni Galima pirkti po viena arba
buvo iez AVestono, Luzernes,
būvi, jie atsikratė nog savo tė kiek kas nori. Preke tik $1250
DR. ALEX. O’MALLEY
jeezkoti savo nelabos pacziuvynės jeszkodami geresnio gy už kiekviena narna. Namai
SPECIALISTAS
lee, kuri pabėgo su prielaidi( g -dog o;)
— Redingo kasiklos mokes niu Juozu Mueteiku iez Kinge venimo. Jiu atėjimas in czio- nauji.
ASZ
GYDAU—
John F. Bradley,
Mahanojaus ir Gilbertono die- tono kuris turi paczia ir vai nais daug prigelbejo ameriRUPTURA
—
Be
peilo
ir
be
arba Thorton M Stout,
kai, todėl priek tos partijos
trikte subatoje.
operacijos.
kus Lietuvoje. Pacziule eu privalo laikytis kas jiems ge
Shenandoah, Pa.
VAR1K0CELE—Be skausmingu
— Adomas Szimanskia eu- savim paėmė dvi mergaites
liaus gal padaryti. Ateiviai
daktariszku budu.
žeido tiesiąją ranka Morejo vienu ir dvieju metu ir $40
Didelis Piknikas.
gerai supranta apie “Free
STR1KTURA--Be peilo ir dideliu
kaeikloeia. Dr. Seligman ture doleriu. Badai toji suterezta
Trade” arba numetimas akciskausmu.
Kuri laikys Szv. Ludviko
jo nupjaut viena pirezta. ' porele pribuvo in czionais ku
zos ant tavoro pargabento isz draugyste isz Mahanoy City, UŽTRUCINTA KRAUJA—Be
— Ponas M. Tohiba isz riu prigialbeti Mikui eujeszkot Europos, ir jie nesiduos save Pa. Ketverge 15 Augusto, ant
mineraliszku mikstūrų
arka pavojingu gyduolių.
Exeter Boro (Pittstono) lankė vietinia palicije.
apgauti per szelpima tokios Plėšant Hill kalno. Bus tai
— Ignotas Kalada likos partijos ka ta stengėsi invykti.
si kėlės dienas pas p. Vitkauc
Nervi,zkam,
Be pavojingų
pirmutinis lietuviu piknikas Palrotijima
ir Slaptingo. Lygos
gyduolill.
ka ir kitus pažinstamus. Prie aresztavotu už iszbaretima pa Prezidentas Taftas nori teip szimet ir draugyste padėjo sto
tos progos atlankė m redyste rako tycziomis ant geležkelio pat dalykus palikti kaip dar rones idant szitas piknikas bu Visa iszaiszkinima ape mano būda,
Suffolk kaeiklose, norėdamas stovi bet demokratu kandida tu geriausias ka da buvo lai gydimo paduodu tiemsi ka norės žinoti
“Saules”.
tokiu budu atkerszyt kompa- tas Wilsonas nori viską per komas Mahanojuje. Už tai už— St. Nikolas kaeikloeia nijei už praszalinima nuo dar
pakylo straikoe isz priežasties, bo. Jago ne butu jin eusege mainyti, ne geryn bet blogyn. praszo visus lietuvius ne tik
158 S. Washington St.,
Wilkes-Barre, Pa.
praszalinimo keliu anglekasiu in laika tai buto iezkylus eke- Taftas nori kad akciza butu isz Mahanojaue bet ir isz visu
nuo darbo. Per tuosius nuo plozije nuo praejnanczio va palikta po senovei ir kad czio- aplinkiniu miestu ir miesteliu Kur LietuviRzkai ir Lenkiszkai susi
(Jupaanj,)
latinius nesupratimus, kompa gono isz ko butu dydelis pa naitini gyventoje! butu visados kad pribūtu ant szito didelio kalbama ir susiraszoma.
pasilinksminimo o galėsite pra
nijoms teip dagrie tieje strei vojus dirbancziame angleka- užimti su darbais o Wilsonas leisti smagu laika ant szviežio
26m. SENAS LAIKRASZTIS
yra visai tame prieszingas.
kai, jog ketina visai uždaryti siams.
oro. Bus visokiu gėrimu ir
Apie
szita
dalyką
patis
žmo

kasiklas per koki laika.
užkandžiu o muzikantai prie
— Parapijos reikalai po nes gali geriaus apsvarstiti
— Ar visi rengetes ant pik priežiūra komitete ir prabasz- kokia plalforme yra geriausia. ezokiu bus pargabenti net iez SZEINA K'S SEREDA BROOKLYN, N.Y.
Tilžies. Inžanga ant platfor “VIENYBE LIETUVNINKU”
niko draugystes Szv. Ludviko cziaus kun. Pautieniaus ejna
Taftas nori kad darbininkai mos vyrams 250 moterims ir didelio
formato, 12 puslapiu, talpina
15 Augusto?
kanogeriauee; viei yra užgana- butu užimti darbe, o Wilsonas merginoms dykai. Neužmirez- moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
— Ketverge turėjo savo me dytaie.
nori paluosu^ti akciza, tokiu kite dienos 15 Augusto ant nus, naujausius žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo
Plėšant Hill kalno.
tini iezvažiavima vist alinei
ir paežius LIETUOS savo korespon
— Prie Kthley Run kasik budu visoki tavora trauktu
dreiverei ant Echerto farmoe. iu in griuvo geležkelis in ka- isz Europos, už tai kad tenais Ant pardavimo czeveriku dentu VIENYBE LIETUVNINKU
buvo visu pirmeiviszku organizacijų
— Ant paczto randasi gro- eiklae laike kada praejtinejo darbininkas pigiaus atsieina, o
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
kromasPernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
mata del Mies. Veronikos Zig- lokomotiva. Inžinierius in lai ežia amerike suparalizavotu
Parsiduoda czeveriku kro- kaip
iszeina. isz tos priežastie iszleimond. Tegul atsiyma ba bue ka iezeigelbejo ezokdamas. fabrikus ir tukstaneziai dar mae pigei. Gera vieta del lie dome dideli žingeidu “Jubilejini
bininku
ne
turėtu
ka
veikti.
tuvio.
Loc.nininkae
apleidže
Numeri” kuris liks tik istoriszku
nueiuneta in Wasdiingtona.
Lokomotivas ne gales ižgaut
atminimu nes pirmas da Lietuviszku
Tame dalyke visi yra prieszin- miestą. Atsiszaukyt pas:
•
iez
duobes.
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
— Mokslas publikinese
E J. Wynne,
gi ir be abejones tame nedameto užsimokės §2 gaus ta numeri,
mokelaineee prasidės 3 Sep.
Gilberton, Pa. kaipo DOVANA.
leis in vykti kadan-gi jokiu ( 91 ’Sny)
Pagal eurasza tai pirmam vorMt Carinei, Pll — Para budu ne balsuos už toki kanVENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
de latdasi vaiku 1270, ant pine ekekursije in Mahanoy didata kuris toki permaina no
Parsiduoda Farma.
Metams
- - - 82.00.
Puiki farma Roaring Creek,
ram 440, tncziam 276 ketvir Junction (Lake Side) atsibus ri investi.
Pusei
Metu
- - 81.00.
12 miliu nog Shenandoah, turi
tam 322 kurie lankysis in diena 2 September — Labor
Jaigu Wilsona aprinktu tai 80 akieriu 20 akieriu girrios, Užrubežin - - - $3.00.
mokslatnes
kada prasidės day. Tikietas kaeztuoje tik vėl grįžtu demokratu laikai,
Užsiraszyti galima visada *^5
teipgi 150 obuoliu medžiu vien
mokslas.
$1.00 ant Redingo geležkelio. tukstaneziai žmonių ne turėtu obuolei atnesza $500 ant meto. Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’
Važiuokite viei o pasilinkemi- ka veikti ir miestai butu pri' Gera stuba ir didelis tvartas prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.
— Visi tie, kurie geidže in- syte szirdingai.
Paprasta numeri peržiurejimui
versti duot dykai valgyt del Parsiduos neperbrangiai arba
siuneziame dovanai, raszik toi.
stoti in vietini bažnytini chorą
atsiduos už namus. Atsiszauki Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku”
po vardu “Birute”, praezau
— Kun. daktaras Bartoez- alkancziu minos žmonijos.
te arba raszykite ant adreso. reikia siųst prenumerata (Money
Po
eumuszimu
demokratu
susirinkti in Liet. Mokelaine, ka apėmė parapije po prabaezOrder ar Registruotu laiszku pinigai)
Jos. Bendrick
ant vardo leidėjo azituom adresu
Utarnyko vakara priesz 7-ta czium Jakezcziui kuris ant ko partijos laikai pradėjo geryn G ji
Pottsville. Pa
vai. tai yra 13-ta Augusto. kio laiko apsigyveno Ncwar- eiti ir szendien po visa amerika vieszpatauja geri laikai. Svarbu moterims žinoti.
Visiems norintiems giedoti, ke.
120-124 Grand St. Brooklyn, N.Y.
Nog 1904 meto lig 1909 me
duosiu pirma pradini mokslą
augelis moterų tankiai serga ir greit
to,
tavoro
likos
padirbta
ant
—
Bažnytinis
koras
po
vasensta,
nežinodamos
paezios
kaip
giedojimo ir ajezkinsiu gaidas.
20 procento daugiaus negu savo sveikata pagerinti. Isz veido ma
Kadangi baigėsi sziltoe dienos dovieta profesoriaus Czižausko
M. VARZINSKAS
1904 mete. Mete 1904 dirbo tosi kaip 30 metu jaunos moters yra
tikrai
stovi
ant
pirmutinio
Ltetnvlazkaa Fotografir.tM
visi paeileeja stvėrėsi už dar
ruožai lik butu 50 metu senele. Rodos
tik
5
468,383
darbininku,
dar
kad l etuves apie savo sveikata bei J06 E. C«aW St. Mahanoy City
bo, tai-gi ir ežioje draugyete- laipsnio. Mažai randasi tokiu
1909 mete dirbo net 6,615,046 groži visai nepaisytu. Apgailėtina Pwfk«t Ir fdgot rutrauko viaokee FotogrWtjjs
le paeistenge daugiau pasidar artistu kaip Montkarmiszkei.
mažuma ta ir žino kaip save rei
arba 21 procento daugiau?. kad
Padaro Dtdalui Fotografija* iaa inaAl* t»
Garbe
jiems.
kia užsilaikyti kad butu sveika.
buoti tautos labui. Norintieje
tadada ia Baitaoa.
Ladeda »n Uptlker
Tokiu budu reike gerai apus
noras
pagelbeti
toms
moterims
instoti naudokytes isz progos
Compaaai ir Lk P&rdooda vitokm
— Pacziule p. Leono Szir- mielyt už ka balsuoti ateinanti
ar merginoms, soteikant joms tei LXoUirai r* ytra»-ral»Mah raikalaa aoUv
ne vėliaus nes bus priymami
singos patarimus:kaip gali likti sveiktear

«M , tai# dk pei aava
vaiczio apdovanojo savo Leone rinkimai o kada gerai apie ta
Instojimo tik 25^ o kas menekom ir gražiom moterim.
Todėl,
p^tanteaa Vart&ixta tarto padaM*
Ii pirmutiniu drutu sunelium apsvarstysite tada beabejones kiekviena moteris kuri tik nori būti tovtoha
a to
adeartataAl
po 100 mėnesines vyrame.
ir ne dyvai kad Leonas net ke kiekvienas norės kad dalikai sveika, linksma ir gražia, teiksis man
Mergynoms instojimae dykai
pridedant 2c. marke, o asz
lia colius užaugo pasilikdamas teip pat pasiliktu kaip ezen- paraszyti,
patarimus laiszku suteiksiu visai dykai
o mėnesines tik po 50. —
“papa”. Lai auga tėvams ant diena.
adresuokyte:
>
Vargoninkas A. Sodeiko.
Skaityk o žinosi viską.
džiaugsmo ir kad butu geras
Mme. Mada Plnnrose8,’’?£Lsn,ni.
Jaigu ne turi mano katalogo raszyk
Sujungtos
ligos.
— Nedelioj pirma adyna giesmininkas kaip ir jo tėvas,
o apturėsi, geriausiu Armonikų, Skri
Syki fabrikantas, paklaus
Mok»klsBalblerautir1’1“'e’^d°eH.‘.n pku, Klernetu, Tribu ir daugybe
popiet bus laikomas extra eu norinte ir dabar neszlektai pa
Kaeztuoja tik $30. Duodam noczlnaA. kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
tas savo draugo, kodėl TrineAmatas geras visur Notaokoffa
sirinkimas Gedemino klobo, gieda.
Barber, Hairdreasing & Manicuring Czisto aukso szliubiniu Žiedu, Ziegorio Amerikoniszkas Kartaus
kaslink iszemima popierių
School. 1405 PennAve;Pittaborgh,Pa. riu.
Lenciūgu, Špilkų, Koluziku,
Vyno
Etiksiras
vartojamas
Kompasu auksiniu ir paauksuotu,
naujame tanariame, ir viei pri O’Fallen, III.— Darbai
KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU. geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo
gulinti privalo ateitie ant szito czionais slenka menkai, dirba invairiose ligose atsake, kad Knygute
Lietuviszkoj ir Angliszkoj jamu Masziaukiu, Albumu portretam
nors
jis
žino,
kad
kiekviena
Ii
susirinkimo ba teipgi bus mo tik viena diena ant nedelos.
kalboje, turinis instatimus apie pilie- Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu
Tegul in czion niekas neva- ga turi savo ypatingus vaistus, tyste, klausimai ir atsakimai kaip isz kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj.
kestis už nabaezninka.
popieras. Suvienytu Valstijų Gražiu popieru del raszimo Gromatu
žiuoje. Gyvena czion 9 lietu- tai vienok kiekvienoj dakta- siimti
Konstituozija ir Konfederacijos strai- supuikiauseis apskaitiniais ir dainomis
riezkoj
knygoj
galima
atrasti,
szeimynos ir 10 pavie
psnei.
Lietuviu Amerikos UkeQu sudrukuotais apink konvertais tuzi
Isz LietuviszKo viezkos
niu. Randasi vienas lietuvisz- kad visos ligos turi neku-iuos K lobas matidamas reikalą, iszleido nas už 25c , penki tuzinai už $1.00.
szia knygute. Preke tik 25o. Todėl Popieros su paauksuotom kvietkom
Kairnelu.
kas salunas, kuriame biznis ej vienodus apsireiezkimus ir to norinteje gaut szia knygele siuskite 50o.
tužinas
Turiu Teleskopu su
kiuose
atsitikimuose
musu
pinigus per paczta (Money-Order).
na blogai. Moterėles likusios
SHENANDOAH, PA.
namie isz priežasties iezvažia- vaistas yra vartojamas. Dak Lithuanian Am, Citizens Club
vusiu vyru ant uždarbio gere taras pirmiausiai stengiasi isz- ©O Mokykla Szoklu. Waltz, Two-Step
— Petrukas Jeeeekis geis
95 kitokius. Pirma Liet. Mokykla
per dienas apleisdamcs sau na valyt organizma, sustiprinti Ud irAmerikoj.
Prof Julius kaipiszmokina
damas pamylėt savo pacziule
ji
ir
sureguliuoti
virezkinimaniekas teip negaH ieemoklnt niekur.
mini darba ir vaikuczius, ku
Prnf Inline 2110 s- Halatcd St; Chicago, III.
trenke in galva eu angliniu
rie purvini bėginėja aplink Trinerio Eliksiras ta visa pa rrui. JUlIUb Telefonai: Canal 8702.
kubelaicziu, jog net galva pra
karczema, rodos prie priglau- daro. Jis iszveja iez organiz
mo visus nevalumus ir sustip Jeigu esi sukolieczytas:
kirto. Petrukae lieje gailės
dos del vaiku. Apie taisės mo rina vidurius, kaip: galvos so O negavai atligyt uez eavo
aezarae Pottsvillee kalėjime.
terėles Baltruviene jau aplai- pėjimą, apetito nustojima, koheetva, daeižinok pas mane. paveikslais parodanezeis visa Kancze
— Antanas Sinkevicziue ra- ke telegrama o jagu nepalaus
Per mane daugelis žmonių Kristaus su didžiauseis miestais ant
dieglius, skausmus ir t. t. Jie
kas prisius $3 apturės Teieško'do gana riebu pundeli bu- tai gaus.
gavo
tukstanezus doleriu gausi svieto;
pagerina virezkinima ir iszvaf>a ir szimta paveikslu, Teleskopas
maezku No. 4 slope, Kehley
ir
tu.
Del
atsakymo
indekit
abai yra naudinga turėt kožnam na
lo krauja, panaikina reuma
Run kaeikloeia, skylėje, kur Sheppton, Pa — Darbai
(T9) me. Sztornikam, agentam ir perliotizmą ir neuralgija. Sustipri marke.
rem parduodu visokius tavorus labai
turėjo pasidejas maininia ži gerai eina net viskas braszka, na organizma ir praszalina nėr Raszykit ant szio adreso:
EReikalaukitie viską pas tikra
binte. Kas tuosius piningus isz kitur pribuvusiam darbas viszkuma ir bemiege. Aptie
John Saukaitis
fi o gausitie teisingus tavorus.
ten paslėpė ir kiek ju ten bu ne sunku gaut, uždarbei nevie kose. Jos. Triner, 1333 — 1339
Gen. claims adjuster
b. Ashland avė., Chicago, Iii. 9 Charles et Maepeth N. Y. t
vo tai Antanas ne noii ižduoti. noki.
I

Žinios Vietines.

Dr. Alex. O’Malley

VIENYBE LIETUVNINKU

No. 6

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

Nusipirkite sau keleto
Bateliu

NORKEVICZIAUS

NO. 6,

■Geriausia ArielkaViam
___ _
Mieste. Tik $1 už Buteli,
Teipgi czia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte daliai
priesz laika, duokite av«
orderi o bus jums priatotyto

FIRST NATIONAL BANK

S. Norkewicz

Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

408 West Uihiooi In

GERI APREDIMAI DEL
VYRIU, VAIKU IR MOTERIŲ
PAS GUĮNAN’S.

A. G. GROBLEWSKI
Cor.ELn & M«in Sts.

Plymouth, Pa.

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Garsiu LletuvIszku-LenklszkuVaisti.

Mes gvarantinam muso Siutai ir žinome kad busite
užganėdinti jaigu nesziosite Siutą pas mus pirkta.
Musu Sztoras turi gera varda ii’ turime daugybe
tokiu kostumeriu ka kitur jau neperka savo
grabuži kaip tik pas mumis.

Guinan’s

Mahanoy City, Shenandoah,
Mt.Carinel, Landsford.

Naujas Vasarinis Tavoras #
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
Teipgi visokiu
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
Pas mus dirba Lietuvaites.
122 W. Center Str.
Mahanov City. Pp

l'lif Ms

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
tiinigus mokam 4-ta procentą, priskaitant
as 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
vedam provas senam krajui. Reįentelna
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest murns
jusu bankinius reikalus o persi ii k risi t, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu?
dunezant paczediimui in Banka, arba siusi
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe»
Sxpreso Money Orderi.

r.

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — UNIJA.
.

. 7 PUIKIAUSI. . DIDŽIAUSI IR GKEICZIAUSI GARLA1VAI—

Garlaivai iszeina kas dvi nedelas tarp New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.

PUIKI GARLAIVAI: CZAR - KIRSK — RUSSIA
1
J
"Į”““- I G.rlMv.i
10 Rugę)UCZ1„ (Aug)
o.ntra
p,aP8
'ork° j Czar(nuujae)7Rugeejio(Sept.),
į*™*
»•’'
I Apie dauglaiiBdapižlnoBltepaemūpoagentiiB arba!

’°

A. L JOHNSON & CO., (General Paigepger Agfa. » 27 Broadway, New York, N.Y.

PUIKUSTAVORAS^
Kiekvienas tuos žodžius isztars
paragavęs musu gerim* s. Parsitraukit o persitikrinsite.
Mes par Juodame Rugini sznapsa
po §2, $2 5f\ $3 §3.50 ir aukszc/iau lig §8 už galonu. Turimo
partraukta tiesog isz Rosijos
Ruskos arielkos po $1.50 kvorta.
Atsiųskite adresu o gaus'te katiloga

Fr. Strawinskas. 1807 Carson St;

itt.wgh.p..

BANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.

Valstijos Kasijerius turi
sudėtus Piningus Merchants
Banking Trust Co., Banke isz
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra
atsargi Banka del Valstijos, tai
yra ir del jus invales gera
Bunka. Szitas Banka moka
procentą ant sudėtus Piningus.
Direktoriai yra gerai
žinomi ir atsakanti miesto
biznieriai. Skolina piningus
ant lengviausiu iszligu.

D

M

wml

Kiekvienas Lietuviszkas bztonunkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu
tautieczei reikalaudami galetu^nusipirkti ir
nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nore apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.
Egiutero No.l............................. .25c.
Egiutero No.2............................... 50c.
Zmijecznik............. 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai...............................35c.
.25c.
Meszkos Mostis...............
.25c.
Trejanka...........................
.25c.
Linimentas vaikams ...
.25c
Gyduoles nuo Kosulio..
,25c.
Liepiu Balsamas ..........
.25c.
Anty-Lakson del vaiku
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu.........................25c.
25a
Ugniatraukis...
.25c.
Skilvio Laszai.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................... 75c
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo............................ 10c.
Laszai nuo Daniu..................... 10cM ost is nuo gedimo ir prakaitavimo
............................................
Kojų—
................................. 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papaulo................... 15c.
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
Plauku apsaugotojas.................... 50c.
Muilas del Plauku....................... 10c.
.35c.
Milteliai nuo Kepenų.
.25c.
Rožes Balsamas......... .
Kinder Balsamas.......................... 25c.
Bobriaus Laszai............................ 50c.
Szvelnintojas.................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus........................
................
$1.25.
Pleisteris
’ (Kasztavolo).
—
.25c.
.25c.
Pamada Plaukams........
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens....... .........50c.
Vengriškas Taisytojas Ūsu------ 15c.
Inkstu Vaistas............... 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.
,.25c
Gyd, nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00'
Gyd. nuo Dedervines............... 12.00
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00*

Koliekos ir Sužiestiejai
Skaitykit!!
Asz esu Lietuviszkas Advokatas
priimu Provas isz Visu Krasztu už

( Mainose

Kollestm
_

{“b”k,ou8ek,

j Aut Geležinkeliu arba

{ Treino.
Vartojau Provas už Koliestvas per
daugeli metu. Szaukites pas mane
katrie esate sužeistais, busit kantanti,
tukstanezius Provu vartojau, kurie
buvo pražudė rankas ar kojas, prane
szu jogei žmones su didelėm koliestvom
galidesetkus tukstanozia
iszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
už kelis desetkus dorielu sumulkina.
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
save apsigarsituir jus Provas priimta
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
negali.
Rodą uždyka duodu ant
prisiuntimo markes.
Paszykit pas
Advokatą Jankaus, po szucm adreso'

MERCHANTS

J. J. PAUKSZTIS&C0.

l

GERAS DA1GTAS TURĖTI

B. S.YANKAUS
Cresskill, Ji. J.
Lietuviszkas Agentas

SZIPKŪRCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

...DIREKTORIAI...
D.M.Graham, Prezidentas.
W. Rynkiewiczia.
J. Hornsby.

m

n

■

I

C.L.Adam, Vice-Prezidentas.
A. Daniszewiczia.
L. EckerL

■ n

D. F. G u in an, Kasijerius
M. Gavula.
W. J. Milės.

Suczedlmo Ir Pad ’lirublnlmo

Geriausės Budas irProga^:®

m

■

•

Gary, I nd.

Miestus Gary nesenei prasidėjo tik 5 metai ir jau smarkei pradėjo
augtie kur ir tavo Loto Preke S'kiu užaugs in trigi bus pinigus.
Miestas Gary yra gereuse vieta gyvenimui darbui ir bizniu Nes
ten budavoia Didžiausis inilžiniszkiis Fabrikus ka randasi ant
visos pasaulės. Ifz kitu miestu krausto visokias Fabrikas in miestą
Gary, Indiana. Nes ten yra geriausi traktai geležinkeliu ir vande
niu del parvežimo ir iszvežimo visokiu tavora Fabrikams.
Dabar mes parduodam Lotus arti tu dideliu Fabriku, visai pigei
kuriu kita meta vėl už dvigubus prnigns nepirksite. Lotai po $300
ir aukszoziu, $50 inmoket o $10 ant menesio, teip kad kožnas darbinikasgal lengvai prasidėt sau prapete, idant nereiktu ramios kitam
mokėti ant ateinanezios senatvės.
Kas pirks Lota tam VISUS
keliones kasztus atgražinam. Del platesniu žinių kreipkitės
ypatiszkai arba pt-r laiszka ant žeminus parodyto adreso:
I

7

1
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Parduoda Szipkortes antgeriaosio
linijų in ir isz Lietuvos. Siunozia
Piningus in Visas Dalis Svieto greita’
pigiai ir teisingai.
Raszikite pas
mane o gausite teisinga atsakime
Teipgi užlaikau dideli kroma visokio
^algomn Tavom ir Buozerns

Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENTS

Jos. ZaCker&G0.(^)i8i7S.UnionSt;Chicago,i’ll.

Naujas Iszradimas

Apraszima siunezia dykai

’adralaAGEliimiRMIITOWSAm
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
^avo loonam name vertes $12,000.00
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amerikoniszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:!

A. J. KEYD0SZ1US,

202TroySt.

Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
iszsigydyti be daktaro visokias ligas,
Plauku puolimą ir užsiauginima,
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas
ir kitas panaszias ligas.
Nekuriains apgavejams daktarams
inmokate po keletą desetjiu doleriu
už neiszgydima. Naudokytes greitai
isz szitos progos. Raszykite tuojaus
ant adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.

Dayton, Ohio. B’dway & So. 8-lh. Brooklyn, N.I.

