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KAS GIRDĖT?
Graikije turi szimta tukstancziu turkiszku nevalninku.
Aut juju užlaikimo ir iszmaitimmo paskyrė milijoną do
leriu.
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Sztai kiek užgema vaiku
kas metas, pagal paskutini suraeza: Rosijoi 4 911,055; Vokietijoi 1,924.710; AustroVengruosia 1.655,194; Italijoi
1,144,256; Anglijai 1,123,035;
Iszpanijoi 646,787; Rumunijoi
273,103; Bulgarijoi 172,583;
Holandijoi 168.894; Serbijoi
112,235; Szvaicarijoi 93,573
Lz kitu vieszpatytcziu ne daejo skaitine.

Katalikiszkas kuningas Da
nieles GalUgher kuris Sausio
1912 mete apsivedė su pana
Miss. Layer. Dabartės su
prato tasai paklydęs kuningeSunkias iszlygas uždėjo tū
lis, jog ne gerai padare ir inlas
milijonieris isz Boston ant
ženge in Trapistu zokona ant
senos pannos, kada jiai paliko
viso amžio.
$3,000,000. Norints toji sen
Tankei betuviezkuosia laik- merge turi jau 40 metu, turi
raszcziuosia duodasi patemint iszteket už vyro ir apdovanot
tasynes dvieju tarp saves. Isz savo vyra kudykiu, jago geitokiu tasyniu del skaitytoju dže apturet taji milžiniszka
jokios naudos ne buna. Ge- turtą. Kaip girdėt, tai lig
ežiam laikui atsirado daugelis
riause vieta del tokiu gromatu
kandydatu ant apsivedimo su
gurbas, ba laikraszcziuosia ne
taja senmerge o terp tu ran
vieta del tokiu plovoniu.
dasi visokiu jaunikiu ydant
Jau ir Amerike pradeda at apsiveet su taja 40-metine pa
sirasti “Mariavitai.” O gal nele.

tai ant giaro užeis. Ba jau
Dydesnes dovanos ne galyte
nubodo del ne kuriu senovybe, padaryti del savo gyminiu
tai turi mainyti, kaip čigonas Lietuvoje, kaip nusiunsti ko
b, Pa.
kumelėm.
kia knyga ar užraezyti jiems
edinimn, I
laikraszti “Saule.”
pinigu^
Atsiranda tokiu rakaliu, ka
siu biru;
.Lietuvai
mėgsta raezyneti ant kitu var Ne visada reike atkreipti
i adresu, ■
du daneszimus in laikrasz- atyda ant patilpusiu apgarsi
Minti tai®.
czius, norint ne yra skaityto- nimu laikraszcziuosia o ypa
j jums,
jeis laikraszczio. Žinoma, jog tingai apie visokius stebuklin
aku, ne
-live’
to ne daro davadni žmonis gus daktarus. Žinote patis,
Knūjo n.vi_.
tiktai latrai ir paskutynei be jog geri daktarai yra garsus
pu Vu2_
gėdžiai. Už tai yra dydele ir be apgarsinimu.— Dakta
0
Pizids ?ii-l
bausme.
ras randasi kožname miesteliįmo po
GyiEXSsu
Tomis dienomis atspaudino je, tai niekas ne privalo jeszHirgh.Ps.
Inkš 7b*-*
M. J. Tananeviczius, 670 W. koti kitnr daktaru pagialboe.
Akinei Ism—
Gyd
18-th Str. Chicago, Ill. labai Nusidavinekyte su savo ken
ifecxinsi
naudinga
kningute po vardu tėjimais pas seniausius dakta
G,i ratai
Gyėns
“Teisiu vadovas ir patarėjas” rus, ba tieje turi daugiausia
GyėKto
preke $1.00. Tykslas tosios praktiko ir gydo geriausia.
knygeles yra: idant paleng Jagu-gi laikraszczei talpina
vint susipažinimą lietuviu su daktariszkus apgarsinimus, tai
leisdavystes “termynais,” kas del to, kad gerai užmoka ir
isz tokiu apgarsinimu laikrasz
jiems taip-pat palengvins ir
czei turi nauda.
reikalu atlikimą, jaigu kada
Geriausia ligoja laikytis
tikrai prisieitu susitikti su teivieno daktaro o ne mainyt
senius ir apsiginti nuo teip
juosius; ba jagu kas daktarus
vadinamu “szunadvokacziu.”
maino, tai ne visada iszsigydo.
Lietuvei tankiausia payma
Nieko giaro ant svieto ne daktara tada, kada jau liga
turime. Dabar turime okresa
AprašzimH-^ dinamitini, suktybių, korup yra persisenejus ir tykiai kad
nuo vieno ar dvieju atsilanki
cijos, graftu ir žudyscziu. mo daktaro butu sveiki. Teip
j arsigydyti w
Pluta p:i3:S Ant ko tas viekas pasibaigs,
nesiejna, jagu liga žmogų kan
Nežali, ftp®' tai tik Dievulis vienas žino!
kina nuo ilgesnio laiko, tai ir
į įsups*-1
Svietas jau ieznoko — ne ža
ilgesnio gydimo reikalauje.
les, o isznokusius vaisia nu
Šuo Kan» usį’
Tiejei daktarai, ka garsinasi
tarine I®5;,- puola ant žemes ir isz tosios per laikrasz ežius, liepe sau ge
pidcklMrS » . nupuolusios sekios, velei savo
rai užmokėti, — doleri ne du,
Uūtptt'laike nauji dilgiai ir naujas
tik deszimts ir daugiau, o Lie
vaisia pasirodo. Teip bus'ir
su tebyriu sviete. Jau iezno tuvei neapsvarstia gerai, už
aliu del
ko žmonije, vieni nupuolinee, moka del ekspresmano ir gere
gyduoles su stiklu, ba daug
Baisi
- kitas dalis nuvalys,
prisiuneze!
įžiebiu,
atejtys žmonije laukia!
Ne vienas siunsdamas pas
na prie
tokius apsigarsinius daktarus
nrinzissp-;.
Ir czionais, jau del daugelio apraszo gromatoje kas jam
ergai ežiu su 'Kpsl’F’F'L
senesniu
Lietuviu duodasi var kenke. Ka tokie žmogelis ga
tirti negu
gas in ženklus. O kas kaltas ? li žinoti kas jam vyduriuosia
Patis kalti! Isz pradžios, ka yra? Na ir apraszo savo li
da pribuvo in Amerika, ne ga — ir aplaiko gyduoles su
paisė ant senatvės, nesirūpino vis ne nuo tos ligos.
,Pe
kad prasimanyti kokia guszJuk žinote priežodi: “Nu
tele,
del vaiku moks sipirko kate maieze.” Jago
lo. Ir su senesneis biznieriais pats daktaras apžiūri ligoni
t
I ne kitaip stojosi, Buvo praA.
ir gerai iszkvocze, ir tai d a
^įri^Aigyvenia ir da turteli szioki ant kart ligonis ne pasveiko,
stojimą
toki ingyjo. O ka? Ne mo- nes ir daktaras ne yra teip
xto(Apri)
[liltF.II**
jk
ej° gyvent! Ne gana kad galingu, kad galėtu pataikyt
‘OtSSirbS
^^„^y’patis ne turėjo mokslo ant ve- gyduole ar liga. Laikais žmo
pjulgta'^/jdimo biznio, nes ir vaikams gus yra sveikas savije, nes
——^L^ne davė atsakanezio mokslo, maistas ne yra atsakantys,
tevelus in ergelus instume, namas kuriame gyvena, teip
į^^/sunelei pasiliko girtuokleis, pat fabrikas kuriame dirba,
nuėjo ant szuns ir tėvus pa- tada kaip gali daktaras gialilnstfi^/jiare ubagais, palikdami dy- bet?
i»“'Jj,!jH»4ažiauBiam varge.
Szvarumas ir sveikas valgys
1210®*.?/] Kožnas turi atsiminti ant žmogų užlaiko; tegul kožnas
l'Į’^^senatves, kol pajėgos pritar- ta rodą palaiko.
nauje. Tegul ne meto sunkei
t in-T;5 '” nedirbtu doleriu. Tegul bu
Sena tai pasaka, jog kožna
L
damas drūtume pavargsta, o motere, kuria apgavo josios
senatvės ures nauda isz Imilemas, tuojaus karėsi — bet
205 E.
knisių savo procios.
ant kito kaklo.

Sztai kas pasilko isz puikios uliczios po viesulai Omahoje.

Paveikslas tasai likos nuymtae in kėlės valandas po praėjimui baisios viesuloe Omahoi.
Ne 'vienas namas ne pasiliko cielybejo ant Lake uliczios.

Czionais daug likos užmusztu.
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Motyna negyva—kudykis Milijonieris J. Pierpont Pasaka del Senu Vaiku
Morgan mirė Ryme.
mirsztantys.
Brooklyn, N. Y.— Viena
me name szale miesto Brook
lyn©, rado mažoje grinczeleje,
užgyventa per naszle Janina
Brooke, mirusia motyna, o
prie josios kudyki 16 menesiu
vos gyva nuo bado.
Pagal nutarimą daktaru mo
tyna jau szeszes dienas buvo
ne gyva, o vargingas kudykis
per taji laika radosi prie la
vono motynos be valgio. Isz
visoko galema buvo matyt,
jog kudykis gelbejosi kuom
galėjo. Sudelei buvo sudau
žyti, ka ženklino, jog kudykis
jeszkojo sau maisto, o kada
visko stokavo, pradėjo valgyt
pjaulus iszkrapsztytus isz savo
zobovinio arkluko* Kada palicije kudyki atrado, da turėjo
burnelėje pjaulus. Lavona
motynos ir vos gyva kudyki,
rado sesuo negyvėles, kuri
atėjo palankyt.
Paszaukti
daktarai apžiureja lavona nus
prendė, jog mirė nuo szirdies
ligos. Kudyki paėmė in Iigonbuti ir turi vilti užlaikyti
prie gyvasties.

Pasiliko tėvu savo broliu.
Parlee, Pa. — Harry Red
man, tomis dienomis apsipacziavo su savo moczeka. Redmoniene apsivedė su jojo tėvu
ir buvo antra pati seno Redmono. Su pirmutine pacze se
nas Redmonas susilaukė pen
kis vaikus o su antra ezeszis.
Dabar jaunas Redmonas per
apsipacziavima su savo mocze
ka pasilieka tėvu savo tikru
broliu ir pusbroliu.

Dvideszimts ypatų likos czionais užmusztu kada praėjo veeula. Vejas nuneeze stritkari
nuo sztangu, vežimus nupute kėlės uliczes tolumo.

Daugybe pribuvineja de)
"Saules” nauju skaitytoju ir
kožnas pilnai užsimoka ii kaip
pasirodo, tai lig muso 25-to
sidabrinio
jubilejuszo, kurie
1
pripuola 27 Liepos, susilauk
sime
arti 15,000 skaitytoju.
1
Juk
jau
visi ant tiek supranta,
'
jog
“
Saule
” yra laikrasztis
•
kaip priguli būti laikrasztis
del visokio luomo žmonių.
In jokius ypatiszkus barnius
tarp dvieju neužsiduoda (ži
noma, ant užpuldinėjimo ma
žesniu szuniuku turi apsigint).
Ne talpina tokiu straipsneliu,
ka ne verti pypkes tabako, tik
talpina ta, kas užyma skaity
tojus. Neužsiyma ubagavimu
penktuku ant visokiu nieku,
tiktai yrėsi teisingu keliu.
“Saule” yra rėdoma pagal
skaitytoju norą, ba jagu žmo
gus užmoka, tai nori turėti
gera tayora, o ne toki, ka su
valgius ne ejna ant sveikatos.
Ne vienas skaito nuo keliu
metu dydelei moksliszkus rasttus (!) ir ka naudojo? Nieko!
Ot skaitė sau ir gana, ba no
rėjo mokytu būti! — “Nuvežk
avižas in Panžiu, tai vis isz
avižų ne padarys ryžiu 1”

Petersburge, Rosijoi kazo
kai su nagaikom iezvaikyno
susirinkusia myne žmonių, ku
ri susirinko prieszais Serbu
minister!, iszkeldami demonstracije. Daugelis ypatų likos
sužeistos o vadus aresztavojo.
Cr■
———

TŪKSTANTIS
NAKTŲ IR VIENA
ARABISZKOS ISTORIJOS
Perdėjo Lietnviizkai
D. T. BOCZKAUSKAS.

540 Puslapiu; 6i9 coliu Dydumo.
PREKE

$1.

Tik Ant Trumpo Laiko!
Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Ea.

—

ISZ AMERIKOS

Nepaprasta žmogysta.
Eazoo City, Miss.— Mrs. J.
Collum ana nedelia pagimdė
nepaprasta žmogysta su dviem
galvom ir dviem stuobreis. Pu
se tojo sutvėrimo yra viriszka,
kita puse moteriszkos lyties.
Galvos yra paprastinai kaip
visos galvos, turi dvi burnas ir
per abydvi klykia. Apie juos
ta suejna in krūva, nes vietoje
dvieju kojų turi tris. Stuobrei
ir galvos yra suaugia prie sa
ves priszakeis ir turi po dveje
tą ranku. Gyveno tik asztuones valandas. Po palaidojimui
kas tokio atkasė graba ir kuna
pavogė.

Kepalas duonos svers 398
svarus.
Kansas City, Kan. — Smith
Baking kompanije pradėjo
kept dydžiausia kepala duo
nos kokia lig ežiam laike ran
dasi ir radosi ant svieto. Ta
sai kepalas svers 398 svarus,
bus ketures pėdas plcczio o
trileka pėdu ilgio. Iszminkyt
užėmė szeszes valandas per
asztuonis vyrus. Po iszkepimui bus nusiunsta ant parodos
in New York, Philadelphia ir
Bostoną o po tam nugabens in
Rotterdama, Hollandije, Li
verpuli ir Angliję, parodyt Mulas inspyre iii galva —
svietui kokia duona galima
atrado turtą.
padirbti isz amerikoniszku
Enid, Okla. — John Allen,
miltu.
farmeris, kuris likos inspirtas
per mula, atsiminė apie užkas
Szuo papilde savžudinsta. ta savo turtą $3,865 kuri buvo
Uniontown, Pa. — DydeJis užkasės 1907 mete. Alienas
ir puikus szuo, žinomas kaipo netikėjo bankams ir užkasė
“Billy” pas Williama Smiths visus savo piningus ant ukes,
buvo miletas per visa szeimy- nes ant rytojaus likos sužeistas
na su katruo visi glamonėjosi, in galva ir užmirszo kur pa
bet nuo dienos kada garnis slėpė turtą. Sztai ana diena
paliko szeimynoje kudykeli kada pakinkinejo viena isz sa
niekas apie jin nesirūpino. Ana vo mulu in vežimą, likos vela
diena tėvas parode szuniui sužeistas in galva. Ligonbutenaujei gimusi ir nuo to laiko je daktarai padare operacije
szuo pradėjo staugt ir daugiau iszpjaudami szmoteli kaulo isz
neejo prie grinczios nes nubė galvos ir tuojaus po atsigaivi
go prie upes. Praejgiai mate nimui atsimyne kur buvo pa
kaip szuo užstauge kelis kar slėpęs savo turtą. Kada visisztus ir szoko in vandeni.
kai pasveiko nuėjo ant tosios
vietos kur turtą buvo paslė
pęs ir ant tikrųjų atrado. —
į Mirė nuo verksmo.
Los Angeles, Gal. — Kare Neyra to pikto, kad ant giaro
lus Nichols isz Pasadina apsi neiszajtu,
verkė ant smert czionaitiniam
pavietavam kalėjime. Turėjo Wilsonas aplaike pirma
pede.
jisai 25 metus ir likos aresztavotu už tai, kad nemaitino sa Washington, D. C. —
vo szeimynos. Kada dagirdo, Prezidentas Woodrow Wilso
jog turės sėdėt kalėjime lig nas aplaike pirma alga už meteismui, pradėjo verkt. Per vi nešei savo prezidentavimo nuo
sa nakti graudžei verke o isz užžengimo ant sosto — $5,ryto užtiko jojo sustingusi kū 625. Atejnanczia “pede’’ aplaikys $6250.
ną.

Pasiszventimas gero
sunaus.
Spokane, Wash. — Arthuras Bellmont, 68 metu senu
mo, nebilys, tomis dienomis
apgarsino laikraszcziuose, jog
nori savo sunu Frana parduot,
del to, kuris daugiause už jin
duos. Geras sūnūs pasiszvente
ant pardavimo, idant tėvui pa
lengvint ir užtikrint gyvenimą
ir kad ant senatvės turėtu isz
ko maitytis.

Pypke prležaste mirties.
Elnora, Ind. — Mrs. W. Seneff, senuke turinti 80 metu,
rūkydama pypke, užkrėtė ug
nies ant andaroko, nuo kuo
akimirksnije pradėjo degti.
Ant riksmo senukes adbego
szeimyna ir norints užgesino
liepsna, bet senuke teip baisei
apdege, jog in kėlės valandas
po tam mirė ligonbutije.

Dvasios padaro nemažai
klastų.
Edwardsville, Pa. — Dovidas Thomas su visa szeimyna
inpuole in dydeli rūpesti ir
baime isz priežasties atsilankimo in ju namus nežinomos
dvasios. Norints Thomasu szei
myna netiki in dvases, bet ne
gali atsistebėt isz atsilankimo
dvasiu, kuriuos viską sudaužo
stuboi, sumaiszo druska su
cukrium, malasa su taukais o
kiauszinius enmueza kada tik
kur užtinka.
Daugelis žmonių patis regė
jo tuosius atsitikimus. Thomasziene indejo tuziną kiausziniu in uzbona prie visu
akiu, uždengs ir padėjo in szepa. Po kokiam tai laikui kiau
szinei rasdavosi kitam kambarije sumuszti. Nekurie apsiredimai nepaguli ant savo vietos
nes buna perdėti isz vietos in
vieta. Mažesni rakandai buna
stumdomi teip-gi isz vietos in
vieta. Palicije norints sergsti
namo, bet lig sziam laikui nie
ko neisztirynejo.

Usz septiniu kalnu, usz sep
tiniu upiu giveno turtingas
kupcziue, kuris turėjo tris su
nūs; du razumnu ir treczia
dumiu.
Kada sūnūs suaugo, tari
kupezius.
— Brangus sunelei. Turiu
daugybia turtu nes asz jin ne
noriu tarp jiumi draskit. Ejkit in svietą, o po trijų metu
grįžkit. Katras per ta laika da
sidirbs didžiausiu turtu, tas po
mano smerezei ir mano turtus
aplaikis.
Iszejo sunns in svietą ir ne
sirodi tėvo namuosia ilga lai
mireze nusistebėjo visas svie ka. Viriausias, Set, uždėjo di
tas, nes buvo tai žmogus tur deli skiepą vino, dirbo no rito
tingas turėdamas savo locno igi naktei, iszsiuntinejo vina
turto ant 716,900,000 doleriu. in kitas karalistas, ir teip rin
Priek tam buvo valdytoju vi ko ir krūva piningus. Ėjosi
sokiu banku, geležkeliu ir t.t. jam labai gerai, tai tikėjosi su
kuriu turtą iszneszanti ant laukt didelu turtu.
$10,386,472,000 valde pagal
Jaunesnis, Frat, uszsidejo di
savo norą.
dele prekista pripirko verbluPopiežius ir Italu karalus du ir dari prekista visosia szanuliūdo taja žine kada ižgir- lisia svieto. Teipo-gi dirbo
do, jog Morganas mirė. Jo no rito igi naktei, net prakai
jo sūnūs apims visa turtą po tas bego jiam no kaktos, ne da
tėvui.
valgi ir ne da miegojo, skati
ką rinko, in skatiką, o turtas
“Vargszas” paliko
kožna diena didinosi.
81,500,000.
Teip pradėjo tuodu razumOregan. III. — Danielus H. ni brolei.
Wilsonos, farmeris, kuri visi Jauniausias, Uli, kuri dur
laike už varginga žmogeli, ka nium vadino, ne pasieki brolu
da mirė persitikrino kitaip. pėdom, ne isz miesto ne iszvaKaimynai rado sugriuvusiam ževo, visas dienas vaikszczionamelije bankines kningutes jo su cigaru dantisia po mies
ant $1,500,000 kuriuos turėjo tą, ulavojo, ir dirbo skolas po
sudėjus Czikaginiuose ban- tiesiei ir po kairei ir puikias
kose. Vienatinis brolis ir se vigadas turėjo.
suo, kurie gyveno dydeliam
Viskas tas daejo in ausi tė
varge, aplaikys visa turtą po vo, kuris labai nuludias linga
mirusiam szikeztuolui.
vo su galva, jog jio sūnūs teip
Per szposa dingo vyras ir daro kaip visada, o kuri la
biausia milejo.
motere.
Praėjo tris metai.
Helton, W. Va. — Norėda
Tris sūnūs stojos priesz tę
mas padaryti szposa laike
va ir kožnas pradėjo rodit sa
“pirmo apriliaus”, burmistras
vo turtus. Viriausias sūnūs suisz netolimo miestelio, prikal
bojas ant budo ne proces, ture
bino savo kaimyną, idant tas
jo maieza aukso, o ir visokiu
persiredytu ant moteres ir kad
brangiau daigtu: .jaunesnis su
jin paszauktu isz stubos.
nūs, susikuprinias no proces,
Užvydus pati, paregėdama
teipos-gi turėjo daugibia auk
stovinti persiredusi vyra, szoso. —Treczias sūnūs, Uli, žide
ve ir padėjo ant vietos. Pa
damas sveikatoi ir jaunistoi,
žinus savo klaida ir kvailumą
stojo priesz tęva ir liepe savo
isz gailesezio pati atėmė sąu
tarnams inneszt jio turtus.
gyvaste.
Tris tarnai kaip tik inneszi
Paliko 83000
maisžus su auksu, deimantu ir
ant pragerimo. visokeis brangeis akmenais.
Turtu viresniu brolu ne deMaysville, Ky. — James
Farley, 28 metu senumo, kuris szimtos dalies ne buvo priesz
dirbo vienam bravore, sirgda Ulij o turtus.
Tada Tėvas tari:
mas nuo kokio tai laiko, atėmė
— Viriausias sūneli, ka da
sau gyvaste su pagialba revol
verio. Farley paliko rasztns, rei kad mano turtus gautum ?
— Procevojau—atšaki Set.
jog po smert aplaikys $5,000
nuo asekuracijos kompani — O tu sunau jaunesnis?
jos. Isz tu piningu 2,000 pa — Procevojau — atšaki
skyrė ant sudegimo kūno ir Frat.
— O tu Uli?
palaidojimo szale paezios, o
likusius piningus 3000 dole Uli insiremi in szonus ir tari
— Apsipaczevau su bagota.
riu palieka del darbininku
bravoro ir savo pažinstamu
idant juosius pragertu ir turė
tu pekliezkus “good times!”
Teip-gi reikalauje idant laike ISZ LIETUVISZKU
gėrimo, gertu už jo sveikata.
KAIMELU.

New York. — Telegramai
danesza buk praejta utarninka, Ryme mirė garsingas amerikoniszkas
milijonieris J.
Pierpont
Morganos. Jojo

Juokingas testamentas
kvailio.
Scranton, Pa. — ! Kvailiu
ant svieto nestuokuoje. Sztai
kokie tai Castello, paliko visa
savo turtą miesteliui Evanston,
Pa. o teip-gi deszimts ateitam
Suv. Steitu po $1,000 ant už
laikimo szunu ir kacziu kurie
neturi priglaudos. Bet palik
tas turtas yra paliktas ant pro
cento lig 2163 metui arba per
250 metu ir tik po tiek metu
gali būti sunaudotas. Reike ir
tai pnmyt, jog mete 2163 isz
tuju $11,000 užaugs procento
$201,500,000. Bet klausimas
yra, ar randas ir gymines ant
to sutiks.

Gilberton, Fa. — Redingo kompanije Jturi užmanima
perkelti visa miesteli Gilbertono ant kalno Broad Mountain,
isz priežasties vandenio kuris
tankei užlieja miesteli o ir
daug anglies ka randasi po
miesteliu. Užmanimas geras.

Wni. Penn, Pa. — Steito
kazokai aresztavojo Juozą Edmundsona kuris kerszino užmuszimu savo paezios, ir iszskerdimo keliu kaimynu. Teip
gi aresztavojo Petra Modžeika
kurie baisei sumusze savo pacziule. Likos nugabentas in
Pottsvilles kalėjimą ant atsi
vedimo.

KURBUNA

Kaži
šiem
mo i
tos (
ant
ri
neg;
pra;
stut
Par
bau

“S<

ta
ba

ne
BM
ka
na
H
ke
5C
la

k
Ii;
ta

if
h
k
s:
t

atmestinai; atsakykite, pagal
Piningai ir Turtas.
Ne milu tokios ažios ant gal- riauees, — davadas, jog jin
iszsigalejima, tuojaus ir iezvos — baigė rodindamas man iszrinkau sau, nor nieko ne tuKlaidi ekonomija.
eiuekite neatidedami. Savo žo Mano brolis Florins Stankeviozias
pirsztu ant perskirimo plauku rejo.... nes ne praktieznae.
isz Suvaiką
gub , Liepnnn
ant galvos.
Su tokiu turtu kokius turime
Telsingumas — tikriausia džiuose bukite atsargus ir ap paeina
para., Varnėnu kaimo 5 m. adgal
sidabojanti.
Pirm
laiko
nieka

Po tam atsigrįžo in duris ir pamėgink randikis ir givenk
priežastis pasivedimo.
dos nieko nesakykite apie sa gyveno Hartford, Conn o dabar
iezejo — priėmimas pabaigtas. ar turėsi tokes vigadae? Turi
nežinau kur jis pats ar kas kitas pranuopuoli arba nuobodi. szau duot žine ant adreso. (gg ’o;)
Garbe ir geras vardas yra vo
'
Visi nauji mano draugai rakta — daduoda iszimdama
brangesni už visus szio svieto Tokie apsakinėjimai pakus
J. T. Stander
pažiurėjo ant manes su akivu- tez kiezeniaus pundą raktu,
in justi spesas.
Cripple Creek Colo.
turtus S^-nas nuominikas teip i-otikejima
i
mu o aez nevet negalėjau pa- padavi viruj—imk—gi imk ir
mokė savo sunu svietiszko* Kad jus būtumėt ir turtingiau
•
mislint kure esmių, jau Win- randikis |;ekonomicznaj.... o
gudrybes:
“Gyvenimas yra si, kad turėtumėt ir milijonus Mano brolis Antnnas Stepananocentas inneszi staleli žalu vil prislegiu rit ne turėsime pie
piniguose; uždirbk juos, jeigu — jus turite savo vaikams duo kas kuri palikau Chicago o dabar
noniu cejkiu apmuszta, pastate tų.
nežinau kur jis pats ar kas kitas praant jio koki tai inmedi aptaisy
— Nes-gi brangi asz ne gi Morise ant veseiles dvi bobo- gali, teisingai, bet uždirbk ne t gera ir neatmestinai spec ja- szau duot žinH ant adreso.
atiuestinai ”, “Jeigut gali” — hm mok-la Kas gyvenime
ta ekritoara pripilė piesku ir nu ir ne sakau jog ne turi ta
susirupeziavo,
Juo Štr-panauokas.
cz'a
iszrodo kaip koks iszjuo gal atsitikti — negalima nu Box 195.
davė rakteli no ezufledos.
Livingston Ill.
lento....
Bet musztis negavo,
kimas Kokia nuobodai Aut spėti. Jus galite pavargti ir
Patemijau, jog ponas direkŽinau, jog esi motere prakMat vyrai atskyrė,
svieto nėr sunkesnio daikto, tada nelaime jusn vaikams, Mano gimines Tamosziusir Selvestoris koncelarijos ir ponas Vin tiezniause sviete, vienok ant
Viena nuo kitos nuvarė.
kaip pralobti neteisingu budo. jeigut jus ju nepramokinut-. tras Kakauckas pirmiau gyveno
centas o ir kitas da kokis per- vakarikszcziu. . . .
Paskui viena isz tu bobų,
Suktybe
ir apgaudinėjimas Jeigut iszmokino kokio-no- Minersville o dabar nežinau kur,
detinis ant koncelarijos ured — Tai kas ten kokio navatAnt vaikyno užsisėdu,
praszau atsiszaukt ant adreso.
ninkas apsiejtinejo su manim no, ka pagiriau Stanislova, ba
Vaikynas nuo saves ta boba greit ant pavirszio iszeina ir rint amato, tada jie nepražus
G. Sakalauskas.
ir
gales
save
iszmaityti.
dar
nei
vienas
sukeziue
ant
il

grąžei, o kada ponas Kazimie ira vaikinas gražus ir puikus
stūmė,
Box 195.
Livingston 111.
Skaitykit laikraszczius ir pa
ras iszejdamas isz biuro inžen- szokikae o asz atveri motere ir Pats per duris laukan iszdume. go eav turtu neingijo. Del to
“O tu senas rakau,
vieno jau neiezpuola vesti savo gal iszsigalejima — gerus lai
gi pas mane in koncelarije ir milu tejsibe pasakot. Aez ir po
Mano tikri brolei Jurgis ir Vincas
Paleistuvingas netikėli.
reika'ue neezystai ir suktybe. kraszczius. Laikraezcziai daž Gurnievicziai pirmiaus gyveno Angvėlino man maloniu prezeso.
na Vladislovą milu, o kas isz
“Ar vis nžsiduosi su boboms,
Jau apie Czikaga ne noriu ne Kaip toks eukezius nebutu nai užveda ant mįslių, pbanu lij »je dar girdėjau kad jau Amer.ke
— Jau apie poną nesistebiu! to?
“Ir visokioms ieztramome?
kalbėti,
ezvelnas su žmonėmis — jie ir užmanymu, kuriu atlikimas randasi. Paeina isz Suvalkų gab.
tarė suspausdamas man ran Ponas Kazimieras mostelėjo
— Kur toji boba?
ka — dinsta turi usztvirtinta. su ranka ir rengėsi iszeit isz pa Ne szmotelio popieroe gadyti, vienok nuu jo atsitrauks, kaip daug naudos gal atneszti. Gar Vilkavitzkio pav., Vaitkabaliu gmiSunku srutas iszvalyti,
tiktai ant virszaus iszplauks jo beje laikykite raszliava — ana no., Kauniszkio kaimo, tegul atsiIsztikro buvau nusidivines kajaue.
szaukia ant adreso.
Iszejdamas isz sales vienas girdėdamas ta viską. Ar-gi to
Ir
apie
viską
apraszyti.
suktybe, vagyste, arba koks geriau sis jusu moki toj as ir
— Su pavelinimu praszau
Jonas Gurneviczia.
uredninkas paliko atidaritas kis priėmimas kokio asz dati
Ten tai subegimae visokiu kitas neszvankus pasielgimas. draugas. Su jusu klijentais tu Box 33.
ne begk! — paszauki sulaiCentralia, Pa,
duris o per jais pamaeziau na- riau no prezeso, gali būtie jio
srutu,
Didžiausis teisingumas — tai rite kuogražiausiai pasielgti.
kidama jin už rankoves nutve
Apisaha isz Praeitas.
vatna regėjimą. Ant didelo eta malone, arba geredejiete! (?)
Isz visokiu apigardu kokios geriausia pamatas kožname už Nei tavoro gerumas, nei pui Mano pusbrolei Jonas, Mateuszas,
rus — pasakik esi pavidue?
Verte F, W. S. B.
lo ties durimis du uredninkai O kas-gi tai butu jago butau
ne butu,
manyme ir reikale. Tvirtumas kiausia-tnagazyno iszpuoszimas etras ir Motiejus Szeszkevięziai 7
— Arba asz žinau ar aez es
—*Praszit Jkieeei—daugga gulėjo įiezeitiesia ant didelu ne malonėje? .... Ipatingai mių pavydus ar nesemiu — at O bobos su visokeis budais, ir stiprumas principu — tai nieko negelbes, jeigut jus, ar metai adgalios gyveno Worcester,
kningu teip, kaip mus guldo navatni tai žmonis toje Varsako ženklinauczei: — Ba ja Daugiause su kitais virais. didžiausia geradejyste del veik ba jusu pagalbininkai su pir Mass. Paeina isz Suvalkų gnb.,
lo slapto rodatfhinko, apie pri mokslainese usz prasikaltima,
Kalvarijos pavieto ir parapijos., Jur
szavoje! ....
go noretau but pavidue tai se O ka jau gaspadines isz ju? linio žmogaus. Su tokiomis kėjais nemokės szvelnisi apsi gi? erio ka*mo. Tegul atsiszaukia
ėmimą manes ant aplikacijos idant uszpelnita bausme atsi
Apsakyti to ne galiu,
Ponas direktoris koncelarijos nėj mane galas paimtu su iriloknystemis žmogui nėr ka ant eiti. Juo esate meilingesni — ant adreso.
(’625 oj)
in savo biurą.
imt. Veidu ne galėjau matit, atkreipė da mano teminima kas
Burdingieriai daug nukencze, svieto bijotis ir jis gal imtis už juo jus pirkėjui labiaue tinka
tacije.
W. Supranovicz.
— O ka-gi tu sau mielini?— nes usz tai dvi poras padu czeNuo tu bobų abeeze.
538 W. Pine St.
kiezasi to perekirima plauku
kožno reikalo su vi'czia kuo- te, ir juo dažniaus jis jumis ap
— Navatnaseei! — paszau
paszauki buk Užrūstintas — batu kurie stirojo atkiszti tieKatras nuolat ntfundina,
Mahanoy City, Pa.
lankys. Sziurkeztu ir ruseziu
ant galvos ir dadavi, idant ne ki mesdamas! jam ant kaklo —
geriausiai
iezeiti.
Ant
jo
žmo

kad pas mane ira surinkimas siok in mane, labai užemi ma
Tai ne ilgai pabūna,
apsiejimu jus iszvaikysite vi
neezioeze blizganezios ekribeles nori būtie pavidue, nes ne mo
nes
pasitikęs;
jie
bus
godoja

meszlu cielos karalistes ?
ne iszszaukdami akivuma.
ba prezesas to nekeneze .... ki... o asz tau pasakau jog isz- Nuolat turi gerkle pripildyt, mas; o tai jau ir nemažas daik sus jusu klijentus. Reikia at- Reikalingas Barzdaskutis (Barber)
Ir pasakęs tai velei pradėjo — Ponas Vincentai —klau
Jagu nori ilgiau padus su- tas del kožno triūsėjo. Žodis miti, kad jus esat del publi jaunas vyras kuris moka nors kiek
Pasilikau tada aplikantu, o tikro vėlinu sau, ydant tose
Barberio darbo atsiszaukite ant ad
peržiunnet savo popieras.
siu prisiartindamas prie snaud paraszes sieksnine gromata pas
ezilt!
ekonomieznose popierose bu
tokio žmogaus turės spėka ir kos, o ne publika del jusu. reso:
Minuta gal stovėjau tilentie ženezio važnieziaus, ant pirsz
motina, susiraminau ir insidra- dintus! tos jauelos. Mislini, jog
in veikimą. Nuo ežia didisis jo Nesunku apgarsinimais ir rėkJ. A. Duoba
ir uezelektrizavotas tokia atsa- tu idant nesibelst, — ka ženkli
liamomie igyti klijentus, bet g409 S. Hoyne avė.
sinau slinktis tolin in atejte, del moteree jaunos ir gražios
Chicago III.
paežio
spėka
ir
inveikimas.
kimu kada važnieze praneezi na tos dvi poros padu.
0 jus bobeles funiu nedary
reikia mokėti juos pasiturėti.
būdamas tvirtu, jog esmių ga mielas ira tokie susiraukimas
Veikalo
pasivedimas
—
tai
prezesui apie pribuvimą uredkite,
— Tai buchalteraj!—atsako na jau augezta ipata ant svieto. viro Kalba staczej. — Kaziti
O tai galima padaryti tiktai Mano draugai Jonas Žvirblis ir
ninko kokio tai.
Nuo tokiu szpoeu atpratinkite, dar nėr uždirbimas neeurokuoman su puikumu.
atsakaneziu su publika pasi Povilas Cziepa abudu paeina isz
geriau,geriau
vėlintam
ydant
jamu
turtu.
...
Už
pasivedi

IV.
— Duok jin czion 1—bumb — Ne mokinta mus tuose
Kaip tai Lakavanos paviete
mane iszkolotum ir bartum tai
ma reikia ežia laikyti ta veika elgimu. Geriaus imkite maža Kauno gub., Vilkmergės pav.. turiu
Mano turtas Piniginis.
telėjo prezesas ir kada inejo pa laikuose buchalterijos ezkalobuvo,
žinoeze,
jog
mane
mili.
.
.
.
lo
žingi. kure, kaip pati reika pelną, bet daugiaus parduoki svarbu reikalą praszau atsiszaukt
siredes puikei iezeiuvinetoje se ir del to ne galėjo supraeLaike veseilios kuri atsibuvo.
Nusipirk sau bilietu ant pie
ant adreso.
_
O
teip
kalbėdamas
ezaltai
pa

lą
užturi, teip ir savo užmany- te — tada jusu reikalas židee
mundieroje ne jaunas jau vi- tie ka tokie vardas gali ženk tu — perserginejo mano drau
Da to neižsakysiu,
Jno. Kapoczis
mokslą, invesdineji mane in
tojui duoda nevarginga gyve ir jus turtus sukrausite.
2401 Dace st.
Sioux City, Iowa,
ras, bueziuodamas su nusižemi lini.
Szendien nutylėsiu.
gas Tamoszius, matidamas, jog
Esmių,
ne
moku
nekantri
be.
nimą. Jeigut jau reikalas ap
nimu ieztaukuota rankove
— Del ko-gi jie teip gali ? aez isz savo kasos semiu buk būtie falsziva ir kitoke ne buGALAS
ezlafroko prezeso, temijau jog — klausiu važniezians.
Kaip in Filadelfije bobeles moka visus ant jo iszdejimus,
Mano draugas Jonas Pavarotnikas
isz ekarbniczioe kokios.
siu.
nutildo visus savo gaepadopaeina isz kauno gub. Novaleksanaudencije mano pasibaigi, iezatvažiuoja,
—
Turiu
lig
pirmam....
— O, mano pone, labai esi
Vėliau kada davė sau žodi
drovo pav., 3 m. adgal gyveno De
elinkau per atidaritas duris in akivae— atsako man iszjuokan
— Tai mažai brolau....
Tai norints gerai paulavoja, riaus reikalus — tai jis pate
gincziu
užves
Kalb. 111. praszau atsiszaukt ant ad
saugotis
garsiu
yra
jau
kapitolas,
turtas.
To

pirmutini pakaju.
Kada isz Skulkino piningu
czei.— Nes po valandai mato nusipirk ir ant kito menesio. tos likos kningos skundu in
reso.
dėl kareztas pasigainiojimas
Nusidivinau asz ne mažai mai gailėdamas ant mano pras Givenime aplikanto pietus ira
atsiveža,
A. Krasauckas
Kaip
užlaikyt
plaukus.
kuria
abudu
isz
ponstvos
Kot
w
apie
didelius
pinigus
negalbuti
tuom nusižeminimu teip pui cziokistes daduod:— Augsz pnesz viską, o tu matai susinę
Tai ne centiTTiamon ne par
Box 319
Riverton. Ill
kevieziu
užraszinejo
savo
pra
iszteisytas, npgal būti paskai Plaukai yra gražybe musu
kaus ir pasiredžiusio urednin- cziaueioje valdžioje rokundu ezei(su tai Klementina in pa
veža.
sargas ir temijimus apie pasi
ko prieez ta, kuris suvis ne isz kaip muso, tur but didžiausias žinti ir grajini role adatoro....
Po kokius ten institus val tytas už ki-d eniui ir sveika privalome juosius sziteip už
r-.-' dykai -®n
elgimą linksmu-gi daliku bu
atsitikima B t piningai, patys laikyti: Reikia labiausia temy
rodi vertas tos guodones o ne kuningas, teip ponas prazesae Toki daigtai mano pone kaszkiojęs!,
Fonografas, vyru ar moterių
vo matit nedeloje laike priėmi
ti
skūra
galvos
ir
veido:
isz
eaves,
jau
gal
būti
szaltiniu
ziegorrli,
muzikaliszkas ziegoria
vet pribuvusis turėjo ant kru paliepi padariti.... nes daeieg tuoje. . . . Ant velnio tau rei
Rodos del sveikatos sau jeszmu nedeliniu kurie ta diena
Ne vale szukuotis su sveti raszoma masziniuke. jaigu nori
ne
iezrokuotu
geradejyecziu
ir
tinės pasikabinės ant melino gi ponas sėdintis prie stalo igi ke to. . . . pamatisi padabins
kosi,
te gauti visai dykai tai raszyk
atsibuvinejo, tai ponas tai poni
mom ezukom ir ezepccziu
tuojaus apie pilnas informacijas
szilkinio reiksztelo križeli ko pirmutiniam rejdialu?. .. Tai tave ant frico, tai boba perbe
O tuom laik daugeli piningu paeidžiaugimu, jeigut jie yra
bėga kas valanda in kita paka
rankose protingos ir augeztos ydant ne perneezt lygos isz ki prisiusdami stempa atsakimuj.
ki tai, ir net tada supratau di pone ira iszmislas muso preze- gi kitra ir pataikis tave pri
praleidže,
ju ir tuojaus pamidami gerai
ENG. ASIATIC TOBACCO CO.
durnos
žmogaus. Pinigai mus tu galvos.
deli ženklinimą to baunezko so ir vadinosi didže buchalte- gaut, apcziulpt kaip dūdele!
Sunkė prcce savo vyro iszDept. E. 11 E.7-th. St., New York, N.Y
užraszinejo savo patemijimus
Skūra galvos, jagu ne ežys
apgina, duoda mums pragumą
prezeso su isztaukuotu szlafro- rije.
Nusijuokiau ant tokiu per
leidže.
ir skundas. Kada akcije ėjo gi
savo vaikus iezmokyti ir pagel- ta ar sziurkszti, reikia tankei
ku.
O j jus vyrai cimbolai,
Norint aez apie tai nieko ne sergejimu, ba czion matau, jog viau tai ira linksma pone Kle
ba reikalaujantiems atneszti. mazgot su sziltu vandeniu in
Ar tai darote gerai ?
— Na ir ka?—paklausi nu- supratau ir ne numaniau apie tas uezeiemimas manim ponios mentina, kuri patemijus, jog
Ir
tai tokiame dadejime noras plakus kiauezinio tryni ir pas
Kas
isz
tokiu
bobų
gali
būti,
siszipsodamas piktai važni- ta buchaltenje da didže, bet Klementinos ir jos apglauba Kazimieras per daug raszo die
Surinku as lietuvi $-J< J tuuu
—
tapti turtingu — yra noras kui dalikotnei ir prigulinezei
Turi vyras prapulti.
ežius.
nudodamas kad žinau nutilau. iszverineje jame paviduma.
lizeina Viena Karta Ant Menesio.
ninese kningose, pamesdavo
apdžiovyti.
pagirtinas
ir
visiszkai
teisin

*
*
*
Tuolaik ateilankimai mano
6ĄxlO coliu dydumo, Knygos formato.
Nieko — atsakau kaipo
Ant galo apie dvilekta pasisveczius ir draugove salone ir
gas. Pavargusiems neezti paJagu yra pleiskanos, reikia
PRENUMERATA KASZTUOJE:
žmogus kuris laimingai pabe- rodi prezesas pasirėdęs jau in pas ponstva Katkieviczius sto nedavus pabajgt laezimo vyruj Szenadori buvo krikeztynos,
ezalpa yra reikmene kožno tur tankei mazgot su vandeniu ir
SuvienltuoRe Valstljuose ... gi.oo
Tai
užtino
gerkle
ne
vienos,
josi
kas
kart
tankesnėje.
Po
go no nelaimes kokios ir da fraka mundierini su kepure ant
Europoje,
.VuntralIJol, Anglijo! ir t. 81.50
isztraukinejo, jam isz ranku
tingo žmogaus. Bet ta paezal- kas diena vylgyti. Kada jau
Del pilna! užmokėjusi Hkaltltoju SULES
kvapo atgaut ne gali.— Ponas galvos su didelu briluku. Vie ne jau pažinetame kiek nor, o kningas ezaukdama cielu bal O kaip anglikai pro szali ėjo,
tik 60c. unt viso meto.
Tai ant tosios grinezios žiu pa turi būti protinga, turinti pleiskanų ne bus, reikia nuslaptas rodauninkas ne skaiti noje rankoje laiki tabakierka apie poną galu paeakit kad su:
sieki
ne
netikėtina,
bet
isz
W. D. EOCZKOWSKI-CO.
stot
vilgius
pakolei
vel
ne
atrėjo;
mano popieru ir da ne žinau... o kitoje languota raudona ske buvo tai žmogus doras guodoMAHANOY CITY, PA.
(Toliaus bus.)
augezto apmislyta, “Neduokit siras pleiskanų.
Mielino
kad
velnes
smaugė
tinae
augsztai.
Užimtas
visa

— Ha ir aez ne žinau—tarė petaite no nosies, kure vare no
ubagams
”
.
Niekados
jiems
nie
Jagu
plaukai
sausi
ir
kieti,
žida,
judindamas peczeis ponas Vin saves pulką szunu spaudžen- dos studije ekonomijos policzBa tokio giedalo negirdejo ko neduokit. Tikras pavargė reikia kas kartas kokiu tepa
centas.
cziusiu paskui jin per durie nos žmogus tas tvėrė augezta
lis rankos neisztieeia ir gedyja- lu isztept arba gera pomada
niekada.
— Praszau pono pasakik gabineto, praėjo pro mane ne teorije apie proce žmogaus ir Moraliszki dūmojimai.
si praezyti. Tie, kurie Kris panaudot.
man ar turiu laukt ant pono ne dirstelejas, o net priemenėje laiki usz nuskriaudima savo
— Kožna nelabiste, dau
Lietuviu
Ir apie taisės szalis ne galiu taus vardan praezo, paprasti Jagu plaukai pradeda la
prezeso ?
paliepi Vincentui idant ejtau szloves ir vertes kieztia prie giau kenke del to, kuris jaje
nai ubagai-amatnikai. Nesz- bai slinkt ir jau pasirodinėja
eksentrieznu
pasielgimu
savo
nutylėti,
Gydytojas
— Hm!—niurna ženklinau paskui jin.
pildo, negu tam, kuris jaises
paezios. Ne galema paeakit, nukencze.
Kur randasi Lietuvei maiezyti, kit paezalpa pavargusiems; plikos vietos ar pradeda atsi
czei —asz negalų ne liept ne
Ant pirmo piantro eueilaiki
szelpkit žinoma jums pavargu
kad jos nemilejo, jog ne bu
ne liept....
— Dueze ne turi daug nau Apeivedasu protestonkom, sia, bet dora familija. Augi- rasti papauszkai galvoja tada
dideleje kancelarijinoje saleje
w. 638 Penn Ave.
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jog
ir
ijje
jin
■ '/ii Pittsburgh, Pa.
— Ar iezejs da czion ponas kurioje cielos glitos in frunta
dos isz ilgu maldų, kaip kad Kaip tai Lietuvei sako, su pa- kite vaika tos familijos, mokė reikia paklaust pas daktara
mili nes žinodamas teip paea- žmogus pildo milaszirdinguma
rodos,
gonkom.
prezesas ?
kožnas prie savo stalelo stovė
Kolcr garsinasi savo tikra pravarde ir tūri
kit už jo mokslą, ant szveteziu
kieiu, kazokiezka būda ponios ir dorai vedasi.
Plaukus reikia prižiurineti savoDr.paveikslą
Kokie
buvo
razumae,
ėiatne laikraštyje. Dr. Koler yra
— Iezejs apie dvilekta ba jo jauni rasztininkai.
cimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
tai
familijai
padovanokit
nau

Klementinos, žiurėjo ant to
kavo visuose Varšavos ligonbučiuosc, o paskuti
no
pats
mažumes.
Tokie
ir
ju
gyvenimas,
— Viturelis pasikeldamas
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką būva
szedien važiuos ant Sejmo . ..
— Laskaucke! — paszauki visko ezaltai ir ant lupu jio ne
jas drapanėlės, palinksmikit
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur cydo tik pri"
Net apsakyti geda,
vatiškas ligas vyrų ir moterų.
augsztin garsej czirpina —
— Del to palauksiu —mieli garsei. Isz paszalinio pakajelo
ja
ir
pradžiugikit.
Szelpkit
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę606, didebuvo matit ne rustibes ne juo o dėlto ydant parodyti svie
Tegul Dievas sergsti kožna
Ij išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeijū
no sau sustojas velei prie tos iezbego kaip striela kudae
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje
varginga naszle su vaikais,
ku, o tiktai pavožeme, kokia tui apie savo esibe; ir varle ba
beviena.
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulą,
szepos, nedrįsdamas paeijudint augeztas plonas ir sulinkęs per
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
kasmenesi duokit anai paskir
tai neeueijudinanti:
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kittS
Gyvenimas kaip laukiniu,
■
loję kurkė — juk tai ir rek
užkrėst savo liga.
Važnieze nieko man ne sake. puse ne jaunas jau uredninkas
ta
alga;
gydykit
pavargusius;
Ne karta buvau ludintojum lama.
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
Kaip atlikusiu paskutiniu,
GERA PROGA!
dais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI
Priesz akis turėjau kaban- su akuloreis.
mokėkit
už
anuos
daktarui
ir'
ir kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinicos
svarbiu scenų tarpu jiu, ipatin
Per
dienas
muezaei,
Gramatika
angliszkos
kalbos
mokytis
sugrąžinu.
— Ira žmonis ant svieto, ku
czes isz kningu galus popieru,
Ponas Laskauckas su nusi gai kada ėjo apie pervirsz vai
be mokytojo, apdalyta
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
$1.00
Nuolatos kaip szune ėdasi. aptiekoriui — užturekit iszkanančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu į tSdienas.
rie stovi augsztin kojom, per
ant kuriu žiūrėdamas per ketu žeminimu pasikloniojo prezeVaiku
Draugas
arba
kaip
mokytis
skai

Ar jautiesi inažum. jog neturi tos pačios vyriškos
las, ligonbt:ežius — del ju ga tyti ir raižyti be mokytojo
na pasielgimą josios su jaunu- stato sau, jog ciela svietą verisc
Niekas
juju
nesuvaldo,
>pėkos. kaip pirmiau? Jei teip. tai negaluok,
res adinas insitemijau gerai ir sui sudedamas savo delnus kri
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
Naujas Budas mokytis raižyti be
būti vyru.
mene Poni Klemantina buvo cze.
Su buteleie galvas skaldo, na dar vietos ant musu pasau mokytojo
10c
pamenu lig szei dienai jiu pa- žium padaridamas piragaiti.
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
lės, bet niekados nieko neduo Aritmetika mokinimuisi rokundu su
nalo išgydau j si dieną ir tai be skaudėjimo,
staiga ir prie mažiausios pro — Kas nori gerai rasziti —
Apsidrasko ir drabužius,
raszue: “Aktai transportinei — Tai ira czion ezpargalai
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau
paveikslais, apdaryta - 35c
kit
ubagams,
rankas
atkiszugos iszkalbinejo jam visas silp reike pirmiau ant svieto pagiį
30
minutų be operacijos.
Ant ulicziu daro juokus.
Viso $1.60
miesto Turėk” ant vieno o — kalba tolaus iszimdamae isz
PŪSLES ir inkstų ligas, nno kurių randasi
eiems.
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimas
nas
jio
szalis.
Ant
tokiu
bjauriu
Lietuviu,
Kas atsius iszkirpes szita
venti.
nusišlapinimo (peršėjimas) irdesūtkai kitę ženklų
“Rokundos krautuves druski keszianiaue mano popieroe. —
Sztai su kokia mislia ir apapie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau
— Mano mielas, ka-gi ture — Laikais geriau tileti, ne Žiuri praejgei kaip ant žvėrių,
apgarsinima iez ‘-Saules” ir $1
savo sistema ant visados.
nes Modrzejow” ant kito.
Žiūrėk.... nevet ne per szlek
sižadejimu
kožnas
žmogus
ne
per
money-orderi
tai
gaus
visas
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugu
jej kada paczevaiei su ma gu gintis.
Ptczeie trauko,— divijeei,
Šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitai
In gabineta inejtinejo iezejti tai teploje .... Ka tai ženkli
4
knygas
GOo.
pigiau.
odos ligas, paeinančias iš užsivietnnimo kraujo
nim ?.... Ne paeisakik ne pas — Kožnas apteikė su noru Isz tokiu laukiniu piktinasi. tiktai kad gali, bet ir stengtis
išgydau trumpam laike ir ligoniui nereik pirnėjo visoki uredninkai ir ipa- na iszminko misles? — televau tau frako prie ezlum gy ti turtus.... Kitoniszkai,'
I traukt savo darbo
Turime ne mažai viru tokiu,
tos pnvatiszkos frakuose pasi klausė pažiurėjas ant mano bo ?.... Moralizavot tai mo sau rodąs.
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vikiri
tas stengimas — tai paleistu
Isz tamsunu Lietuviu,
Pėtnyčiomis iki 5 popiet.
Nedėliomls Iki 9
BOX 62
— Tesibes turėtu būti dau
rėdė, girdėjau per duris, to raszto, ir atsikrejpdamas in ki sėdi lig aueu ekomonijoj
vyste.
popiet Ateikit tuojaus.
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apjakima,
NEW
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ant
svieto,
negu
melagis
kius mužikiezkus szpoeus pre mane.
politieznoi o tas viekas ka tau
Geri pamokinimai.
Pagadina sau gyvenimą.
zeso panaszus in tokius, ko— Ne žinau —atsakau dre gero atneeza ir ant ko tinka? ežiu, — ba tejsime žmonis
Lietuviui
tas
neiszpuola,
Niekados
nereikalingai nekejs mane prisisveikino, tai bėdamas.
Aez ekonomijes politieznas ži ima žiupsneli kaip taboka, o
Ymti
už
motere
kokia
pa

pliaukszkit.
Tokiu
budu galimelagiste
valgo
su
szauktu.
vėl iezmislindamas visaip ant
— Matomai tave per mažai nau ir suprantu apie jaje: tu
puola,
te atidengti jusu reikalu pa
— Žmogus, kuris ketina ka
popieru perstatinejeneziu refe musze mokslainese kad ne ži rėt ka .........
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
Ne žiuri ne kokia viera,
slaptines. Tai tiesiai nuboda.
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
rentu. Kojos pradėjo man nu- nai ka raszai; idant tau kaili — Klimce negreczna esi, paimti isz tavo namo, tai su
Pas jin skirtumo neyra.
“//savo loonam name vertes 112,000.00
Bukit atsargus su laiszkais.
tirpinet no teip ilgo stovėjimo butu geriau minke tai ne min- praszau tavęs temik, kalbi prie ras tave be mediko; o velei
Parduodu laiva-kortes ant geriaufflok
Mt
f
ietofelie
sako:
“
Laiezku
žmoguj
kurie
ketina
ka
toki
svetimu.
rodinau-gi sau panaszei kaip kitum mielu.
greieziausiu laivu. Siunoziu pininįpM iū
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VISU
SZVENTU
-----------------------------------------j — ~~ ..
visas dalis svieto, nelaikydamas piniDgM
niekados
neraszykite
ir nieka— Ko turiu stebėtis, jago atneszti isz savo namo turi
— Perrasziau tai isz raszto
arklei mindžiot kojom tai ta
—_____
pas save nei vienos dienos, bet tnojau
Didele knyga api 1300 puslapu kados nenaikiklte raeztu aptuteisibe ?. •.. Ponas Vladislove prigulinezei apsakti ka atnetai kita, arba kaipo meezka grafo Rzewuakio ....
Visos 6 dabs drueziai ir puikei
Mr.tv i
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainan Rnsiszkos piningus ant anienkoapdaryta. Kasztus nusiuntimo retu.
Bet Mtfietęfehs buvo niBzku pagal feiBingJa knr6a. Noredaffii apie ka dasižinoti reiks pnaiuBti
— Tokie jis iezmintingae sakau tau tarė szirdingai — sza.
minkit, kožnas ketvertie adimes apmokame. PREKE TIK $4
visiszkai neveiklinis žmogus, marke ant atsekimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite siiteipl
nos paeirodi man adina, — o kaip ir tu, nor kningas raszo Kazimieras mano ira doribes — Paczedus suvis senatvės
W. D. Bocikowiki-Co.
ydkliniue laiszkus raszkite ne'Ą. J. KEYDOSZ1US,
202TroySt. Dayton. Ohio.
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Sunaikyti namai Daytone

Geležinkelei turėjo sustot ėja.

Gialbejimas žmonių isz namu.

-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—

P. v. OB1ECUNAS IR KOMPANIA

Cor. 12-th. & Carson St., 8.8.Pittsburg, Pa

•ias Stankeviczios

Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose na
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes anl
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve»
dimo Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
su tiesomis Russijos.

gob, Liepnnn
<aimo 5 m. adgil
Coon o dibit
is ar kas k;tu prv

(K o,)

adreso.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK

staoder
reek Colo.

iteoas StepaoancCbictgo o dibit

its ar ku kitas pti; adreso,
uoaockas.

Livingston DL

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

Tamosiiaar Sehes-

New York, N, Y
Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszauki in ¥

j pirmiau gyv«t»
abar nežūti

rj,

it ant adreso,

talaoskas.

Kampas Reade Ulicze
Telefoną*.’ Worth 2822.

LivingitoiL

Jei Jorgisir Visas
misas gyveno Ak.
iq

kad jan Ass b

isz Suniko gib,

VaitkabaliQ gį.

Ant paveikslo matome būreli žmonių kuriuos ižgialbejo
Paveikslas perstato kaip vanduo augsztai pakilo — net
Daugelis namu Daytone likos apverstais ir nunesztais
lig
augeziausiam
tyltui.
Už
tai
geležinkelei
turėjo
sustoti
ėja
1
isz užlietu namu su pagialba virvių Daytone.
nuo pamatu. Vanduo praėjo milžiniezku smarkumu per
Daytone nes buvo dydelis pavojus.
uliczes.

o kūmo, tegul isISO.
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Begys vandens per Kolumbą.

joroevicrii

Gialbejimas žmonių Daytone.
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Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
(rediszka kasei
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kurst.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo."
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in k iix
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastorojame
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas ra
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausiai.
—: 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.

iupranovio.
538 W. Pine St
Mahinoy City, fc
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Laike tvano vanduo emarkei plauke per uliczes, jog sunku buvo gialbet gyvastes
ypatų kuriuos radosi namuose.

Vanduo Daytone teip staigai pakylo, jog nevisi galėjo gautis in sarges vietas. Tieje ka
apsisaugojo mirties, isztese virves in namus ir tokiu budu daug žmonių ižgialbejo.

Šiom 0J. ta

Vaisei viesulos.

Mūriniu dalis ir nukentejo.

Sugriautas teatrelis.

Jis Jonis rrciHB

mno gcb.
m.

saū atšauki Ulū*
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Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoju Vienatinė Ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis Ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu ISrado daugybę specljaliSkų gyduolių,
sutaisytų id Šviežiausių Ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpo kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
>

Del išvarymo soliterio........... $3.00
Del lytiškų ligų....... 50o. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
Nuo kojų prakaitavimo........... 25c
Gydanti mostis......................... 50c
Antiseptiškas muilas............... 25c
Antisoptiška mostis....... .
.25o
Nuo dusulio............................. 50c
Proškos del dantų ................... 25c
Nuo kosulio del vaikų............ 25o
Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25o
Nuo viduriavimo...................... 25o
Kraujo.Stiprintojas.............. 50o
Gumbo Lašai............... SOoirSl.OO
Nuo plaukų žilimo.................. 50c
Blakių Naikintojas................... 10c
Karpų Naikintojas.................. 10c
SpeoijaHška tikrai lietuviška Trojanka arba Trejos Devynerios 25c

Kraujo Valytojas ...................... $1.00
Gyvasties Balsamas...................... 75c
Norvtį Stiprintojas........... 50c ir $1.00
Vaistas nuo viduriu .... 50c. ir $1.00
Nuo kosulio.................... 25c. ir 50c
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c
Skilvinės proško* ...................... $1.00
Pigulkos del k'
’j................. 25c
Nuo galvos ska
-no .............. 25c
Nuokojtjnuos
.... 10c. ir 25c
Nuo dantų gėlii
10c
Nuo peršalimo
25c
Plauku stiprinto.
.... 25c. ir 50o
Linimentas arba
lelleris .... 25c
Anatharynas plovimui.................. 25c
Nuo kirmėlių................................ 25c

Taip pat iŠ Lietuvos pargabentos visokios LietuvlSkos gydančios žolės, Šaknis Ir L t., kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisluntlmo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais,
Kreipiantiemslems per laiškas arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus
patarimus kiekvienoje ligoje.
Jeigu jums brangi yra jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami’arba
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA
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Daugelis žmonių pražuvo Omshoje ant ulicziu Ncrth
20-th ir Bouelevard, ypatingai czionais, kaip matome ant pa
veikslo. Tai vaisei viesulos.

Ant Idlewild, Omahoje kur buvo apeigyvenia daugiauee
8
Sztai likuczei krutancziu paveikslu teatrelio “Diamond”
murinu, daugybe ypatų.
Omą hoje per viesulą kur daugeli žmonių teip-gi pražuvo.

— Na, tai ka tu nori no — Palaukite tiktai— pa- Dievas iszpilde biedno daugiau neprideda pasiėmė pi
ningus pažiurėjo in altorių ir
— juk turiu rodą no
manias?—užklausė su nekan- szauke
i
žmogelio norą.
advokato, už kuria užmokėjau
trumu advokatas.
tarė:
Kaimuotis vardu Motiejus
— Tai tu mano Dieve, ko
— Juk jau sakiau guodoti- 2 auksinus, padarysim teip
Vienas žmogus giveno sau kie aez durnas, asz priesz tave
nusidavė in miestą ant užmo nui advokatui kad noriu gaut kaip joje paraezita. Petronėle!
kėjimo padotku ir užbaigymu rodą.... žinoma už piningus. paszauke ant vyriausios duk vidutinei, ale niekados pinin kaip daug kartu nusidedu, o
Atvira.
svarbesniu daliku.
Ponas S. paėmė kartele bal ters— tu supranti ant raszto, gu neturėdavo, kad ir kada už tu man vis dovanoji, o asz ne
Antanas:
— Ka tavo tėvas
O kad greitai užbaigė savo tos popieros, pamirkino plunks perskaityk ka joje yra para- sidirbdavo, tai tuojaus velei noriu dovanoti tau to vieno
litini!
vakar
sake,
kaip asz prasziau
reikalus, atėjo jam navatna na in kalimora, parasze pora szyta.
praleisdavo ir visada pasilik rublio. Dieve mano, tu man
GyW
mislis in galva, jog turėdamas eilucziu, o sudėjus popierele
davo be piningu. Bet matida- dovanoji visus griekus, aez tau jiojo, idant tave leistu už maMergaite suslebizavojo se- mas kad jau ir amžių reikes
nes?
da sziek tiek laiko, sunaudos padavė Motiejui.
dovanoju ta viena rubli ?
kanczius
žodžius:
Magduka:— Kaip iszejei,
.638 FU*
jin ant dasekimo rodos pas — Acziu guodotinam advo
užbaigti teip begivendamas,
Paemee piningue greitai beMtW'1
“'Ka turi padaryt ryto— pa mielina ka reike dariti kad tik go iez bažnyczioe, o kumngae tai perpikias kalbėjo, jog esi
garsinga ir gerai žinoma visam katui— paezauke nusidžiau
kvailis ir asilas.
mieste advokata.
bėgdamas paskui reke:
giąs Motiejus. O kiek-gi po daryk szendien:— Ka turi tai piningu turėtu.
A.— Tai ka tu ant to sa
suvalgyt
szendien
—
suvalgyk
Tankiai jisai girdėjo apie nas reikalauje už rodą?
Sumielino Dievo melsti, kad
iiias
— Kur tu neezi tuce pinin kei, mano milemiausia?
ryto.
”
L-hvci
poną S.... kuris buvo gar — Du auksinius.
Dievas duotu jam nors szimta gus? Tai mano!
M.— Afz jin visaip malszi:v tata* B
singas iez savo rodu, o kada
Žmogelis ne neateižiurejo in nau ir sakiau, jog kitoki ne
Motiejus užmokėjo be tur — Sztai matote!— klikte- rubliu. Kas ritas anksti ejda“ c:Ki
paymdavo kokia prova, tai gaus o pasikloniojas igi kėlu lejo Motiejus, kaip žmogus, vo in bažniczia ir meldėsi, kai užpakali tiktai lezdume lau atsitaiko, tai busi ir tu giaras.
žmonis isz laik pranaszavo jog iezejo nueiszipsojae, jog teip kuriam kas tokio staigai in bedamas: Kad Dievas duotu kan.
lik. kol
.
prova iszlaimes.
iszmintingai sunaudojo likusi puolė in galva.— Greitai! im man szimta rubliu tui jau bu Kuningu buvo labai gaila Ne'tiket moterei jagu ant ta
vęs dirsteles,
—
Perpraezau
garbingo
po

laika.
ta
kitės prie darbo kinkikite ark tu gerai giventi, bet jagu butu piningu, eme ir apskundė už
Ba
ne
trukus
tau abi akis iszno — tarė Motiejus — žmonis
vienas rublis mažiau tai jis ne piningus ta žmogeli, o sudže
Prie paežio vakaro sugrižo lus ir griebkitės prie szieno!
plesz.
imtu.
teip daug apie poną kalba, namon, kad buvo pailsias nog
klausė:
Pati
gana
spiresi
atkalbinet
jog va! pamielinau sau, reike keliones ir karszczio paetanaViena karta jau visi žmones
— Už ka tu ta žmogų skun
no to, nes Motiejus ne atstojo iezejo isz bažniczios, tiktai tas
reikia
man pasirodavot pas poną, ka vijo atsilset.
di?
no
savo,
ir
ne
už
dyka
užmo

da proga atsitaiko.
žmogelis da likosi, ir tuom
Ant lauko gulėjo nupjautas
Kuningae apsakė visa atsiti
kėjo du auksinus už rodą, kart kuningas pasislėpė bažni— Acziu tau mano geras szienas sudėtas in kulus no
kima
eudžia nusijuokęs tarė:
apericucs.
&<
-PO VAKDUinkstu
Bernas atėjo idant josios ne klausytu. Ėmė czioje kad iszgirsti ka tas žmo — Tu kuningeli padejei pi
žmogeli, už tavo gera žodi— dvieju dienu.
PRIEJGIAUSES
atsake p. S.... gal turi kokia su užklausimu, ar suvežt szie- si su visa szeimina prie darbo gelis kas ritas teip labai mel- ningue, o tas žmogelis praeze
mb lino.
i
MOKSLAS
na?
ir ne palove, pakol viso szieno džesi ir iszgirdo kad Dievo
prova ?
— Szedien suvežt— atsilie ne suveže in kluonus. Ir gerai praszo szimto rubliu ir jagu Dievo, tai tu turi piningue pa
ANGLISZKO
— Saugok mane Dieve! pė Motiejene— tai griekas im
likti, o tas žmogelis tegul da
LIEŽUVIO BE
Motiejus Kazyra, ne turėjo tis teip vėlai in darba, juk ry ant to iszkirto, kaip pasirodė nors vienas rublis bus mažiau bar pas Dieva praszo jum svei
ant
rytojaus.
Nakties
laike
PAGIALBOS KITO.
tai jie ne ims tu piningu. Ku kates.
savo gyvenime jokios provoe to bus invales ant to laiko.
OS:
nupuolė tokie lietus, jog neto ningas norėdamas pažiūrėti ka
6
Yn
Ui
praktioznituse Knyga
su niekuom ir duos Dievas daBernas paregėjo, jog ant ry
Tai teip ir biednas žmogelis
,t Amą
eilaukt tai igi smert su nie tojaus užsineeza ant lietaus, o lima upe iszeihejo ir užliejo tas žmogelis daris, padėjo ant pastojo turtingu. Praszikite kokio* lig Bziol Lietuvei turėjo.
aplinkinius laukus, paėmė su altoriaus 99 rublius ir žiuri.
Ir teip Budėta, jog ka tiktai
kuom nesi pro vos.
szendien vežimai buvo užkinko norite pas Dieva, o Jis ne
savim
visa
sziena
aplinkiniu
pribūvi**
Grinoriua isz Lietuvos
Žmogelis
besimelsdamas
pa

— Tai gal pirkote kiek že kiti ir niekas daugiau ne buvo
atšakia.
gali la trumpa laika pats per
mes no kaimino, ar vai parda ka veikt. Motiejene spiresi kaiminu, ir tiktai vienas Mo mate piningus, tuojaus priejas
UT, iszmokti Angelakai aaiek
tiejus ne panesze jokios ble- pradėjo skaititi, bet eurokaves
vėte?
jog norints debesei užėjo tai
tiek
kalba*.
kaucija?
žiuri kad ne ira szimto rubliu,
— E, ka-gi garbingas ad nėr ko bijot, ba vejas jais isz- dee.
Toji Knyga druoael tpdarita
Amerikonine dukra.
vokatas man kalba! Juk asz vaikins. Motiejus klausė vie Nog tos dienos ne palove padėjo piningus ir da labiau
ia Fraoonaini raudona a u diezą
ne toks turcziue, kad pirkine- no ir kito, ir pats nežinojo ka girt iezminte pono S. o tosios pradėjo melstis, bet pasimel Tėvas nupirko karve, o duk b kaaatooje tiktai J j , Kaaa*w
cziau žeme, o ir da ne tokie turi daryt, nes ant gilukio atsi rodos visados laikėsi ir in lai dęs velei skaito ir tiktai tiek rele klausė motinos:— Mama,
■oadietK*
vargszas idant kam pardavy- minė sau apie kartele, kuria ka pastojo iezmintingu ir tur- randa, meldėsi vis kas kartas ar toji karve aiskrima davispuĄtdi*;
neczia.
laike caslenias entire
duiBBOtt
-- K
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EOOK(®M
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Brooklyn, N. Y,

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IE PEOFITS $300,000.
Suv. ValfiL Randas turi mūra banke sudėtu piningu.

Mokam© antra procentą ant Budėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneezat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą bu musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

Rodą Advokato

NAUJA KNYGA

APTIEKORIUS

9-ad. ryte lig 3 popiet
Subatomis 9 lig 12-ad.

HARRISON BALL, Prezidentas.
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
W. H. KOHLER, Kasierius.

r.

ią tūkstančiai žmonių!
WIUDCLFHIA

|

.................... """

—~~ ',* Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kankinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
bių, pakartęs; besant išblyškę, išbalę, sulinkę,
MCDICAL CLINIC ] sukniubę, vos kojas pavilko, bet kad atsišaukė
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PH.
M. CLINIC, aprašant arba apsakant ligų, kas
kenkia, tad tapo pamatiškai trumpam laike
išgydyti ir dabar yra sveiki,
laimingi, ir iš gilumos širdies
dėkingi, taip sako išgydyti:

E

UŽŠVIS SAULELE
Į MUSŲ LANGELJ!
GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas liokarstas vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn ir
lengvyu, o ta užsenėjusi mano liga, nuo Jūsų tikrų galingų gerų lickarstų, kaip sniegas nuo
saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes krūtinė ir galva nustojo skaudėti
teip ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukliurgs-sukumpgs, o per galybg auglčiauslo mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dėkavojantls tik Phliadelpbios M. Klinikai.
Su guodono M. P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave., Chicago Ill.
Mrs. Petronėlė Bakutėnė, 125 2nd st. Somerville, N. J. Teipat dėkavoja už išgydymu, nes
pirmiau Jį gydė didžiausi Now Yorko daktarai, kurio negalėjo pagelbėti, o vienok Phlladelphljos M. Clinlkas, atsakančiai į trumpį laikę, moteriškę padarė sveika nuo labai didelės ir apse«
nėjusios sunkios ligos. Mr. M. Kazloras, 1612 Chestnut st Trenton, N. J. Nemažiau yra dėkin
gas už išgelbėjimę Jo gyvasties ir išgydymų nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų plaučių,
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliavimo. Lygiai labai deltavoja Mr. J. RusĮks,333 15th av.
Newark, N. J. Mrs. D. Karasevlčla 63 Bouth st. Now Britain, Conn. Mr. Julius Blrsenas, 318
Franklin st. Port Washington, Wis. Mr. Jonas Tamulis, R. D. I. Malboro, Mass. Mr. Jos.
Jureviče, 147 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Čeras, 858 So. Swanson st. Philadelphia, Pa.
Ir tūkstančiai kitų, kurių negalimo į laikraštį sutalpinti.
Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laike tikrai nori išslgydyt, tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip į pamačlyvų vietų traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
viškai, nes gromatnešis su mandagumu priduos laišku;kas kenkia, o busi Išgydytas. Džiaugsies
pasilikdamas sveikas ir laimingas ant visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkia,
nes Jeigu speclališkai profesionališkas daktaras Kllniko pripažins, jog gali būti Išgydytu, tai
gali tikėti, kad apturėsi tlkrę pagelb^: be peilio be operacijos, bet su tikroms llekarstoms nuo:
inkstų ilgos, skaudėjimo sąnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių Ir šonų.
Užkietėjimą,
skaudėjimu ir nedirblmų vidurių. Galvos skausmu, širdies, kepenų, kosulio Ir plaučių Ilgas.
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abelno sveikatos nusilpnėjimo,
dyspepsijos, neuralgijos bei nervų ligos ; telpat nuo jaunystės išdykumo klaidų, sėklos nubėgimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ligų. Teipat moteriškų ll>
gų, kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ligų, kurios tik varginimui žmonių atsiranda.
Rašant visada reik adresuot teip:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC
1117 WALNUT STREET,

PHILADELPHIA, PA.

Atsilankantiems asablškal ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 Iš ryto jkl 4 po p.
Nedrlinl nuo ĮQ iki j,----------------------------------------------------
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W. RYNKEWICZIUS
.. NOTARIUSZAS...

233-235 W. CENTRE ST.,

MAHANOY CITY, PA.

PRIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
....... PO FRIZŪRA BANDOS......

Mano Privatiszka Banka yra po
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
1 pinigiszkus reikalus galima pas mane
be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujaneziu pa
rūpinu.
Didžiause Lietuviszka Agentūra
pardavima Szipkorczia ir siuntimo
Pinigus in Visas Dalis Svieto greieziause
ir pigiause.

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas,
Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su 'kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus
ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
Apsaugoji! Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų
ir Apvedimu del vyrti ir vaiku.
Sziame laike ka tik
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir praszome ateiti ir peržiureti o jaigu pirkaite tai busite
užganedyti.

Žinios Vietines.

Bauriszkos moteres!
Iszpradžiu vajnos prigelbsti
nėjo savo virams ir broliams
imdamos dalibas musztinese,
arba dastatinedamos muszantiems amuniciej. Jog teip ma
žai pažeistu bauru papuoli in
nevale angliku, priguli dekin
giste bauriszkom moterem, ku
rios iszsisukinedamos smagei
ant arkliu gabeno pažeistus in
sauge vieta ir ten apžiūrinėjo
ir apžiūrinėjo jiu žaidulus. Ka
da ant galo pulkai Bauru liko
si ižguiti in kalnus, moteres ir
vaikai pasiliko savo farmose,
isz kur dastatinejo saviem mais
ta ir amunicije daduodamas
drąsos narsibeje. Kada vienok
moteres vienos misles virai tu
rėjo visokius uszsižiurejimus.
Didesni dalis muszesi ejdami
pagal proklamacije prezidento
Krugero, norėdami stovėt
musztineje net lig paskutinėm
laszelui kraujo, buvo vienok
ir tokiu, — kurie paklausi
jenerolo Roberto ir palaikyda
mi viską jau usz prapuolusi
nuvargę be drąsos sugrižinejo
namon. Nes ant slenkszcziu
namu savo pasvejkino juos mo
teres tais žodžeis: “Ne drieki
te suvis inžengt in narna! Vieta
juso — ant lauko mueztines!
Ar tai jus virai? gedinkites!
Mes jus namon ne priimsime!!
Oh! nelaiminga muso ievine!”.

— Darbai pradeda po tru
puti mažintis.
— Dienos ylgesnes ir sziltesnee.
— Jonui Faretenui, jaunui
vaikynui nubodo gyvenimas ir
nutarė padaryti sau gala per
perpjovima gerkles. Kaip ro
dos iezliks isz to.
— Pabarszkyk in stala o
žirkles atsilieps. Teip ir su ne
kurioms ypatoms, jago jaueze
si kaltos o randa koki straips
neli laikrasztije tai pradeda
tuo kerszit. Pludres, nieko ne
padarysit kersztu. Veluk tylėt
ir malszei sėdėt, nes prieszingai paezios sau kenksyte.
— Mahanojui per metus užgyme 662 kudykiu o mire in
ta laika 382 ypatos. Visam
Skulkino paviete gyme 6193
kudykei o mirė 3479 ypatų.
— Praeita Utarninko vakara Shenadori apsivedė Vincas
Traskauckas su Margarieta
Streimikiute. Jaunikis yra
jauniausias sūnūs p. Jono
Traskaucko nog E. Pine ulyežios.
— Terp burmistro o miestiezku rodininku pakylo ne
supratimas. Burmistras Dochney kerezina padekavojimu už
dinsta.
— Apie 50 vaiku sustojo
dirbti Maple Hill kasiklosia
Parsiduoda Lietuvoje.
spirdamiesi pakėlimo mokės
Kolonija su namais ir trak
ties. Vaikai sustojo be pavetierne, (Manopolius) 35 mar
linimo unijos virszininku.
gu lauko,
randasi Suvalkų
— Ar-gi isztikruju nužen
gub. Vilkaviszkio pav. Vaitgė Dvase Szventa ant Mahakabaliu gmine, Gražiszkio kai
nojccziu? Karsztis nupuolime. Gera proga prikti puike
neje lypsneis. Pradeda susi
vieta už neperbrangia preke.
pras!, vieni kitus ne persekio
Apie daugiaus .raszykite ant
ja ir laikosi prisakimo “milek
adreso.
,
savo artima, kaip pats sa
Russia Poland
ve”. (?) Teipprivalo but, bet
Gub. Suvalki
ar....
Pav. Vilkaviszki
Gmina Vaitkabaliu
Kaimo Gražiszkio
Ka gali daryt isz akmeni
Paczta
Gražiszkio
nio anglo?
Ludvikas Gundarmonas.
Tosia dienuosia profesorių
Zantaviczius turėjo Varszave
praneszima apie tolesni explozija isz anglo. Prie dirbimo
gazo, isz anglio pasidaro kok
MEILINGAS
sas naudojamas del kuro. Isz
KRIMINALISZKAS
kokso gali padant amonijakiAPRA8ZIMA8
ni vandeni ir gazinia smala.
Verte D. T. ir F. W.BOCZKAUSKAS
Isz tos smalos gali viską isz
traukt o pirmiausia aliejus vi- 202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
soku; tai perdirbus visokius
DALIS I.
dadejimus dirbąs visokie alieMOTEKE BE SZIRDIES.
jei, tepalas del slogu. Isz len
gvesniu aliejų dirbasi kenzoANT KRASZTO PRAPULTIES.
lus, reikalingas namuosia ir
Duris kambario Petro Randai
dirba anilina del kvarbiniku
atsidarė pamaželi ir Mikolas,
su pluosztn, popieru po pažaste,
ant pagalos rozaline. Isz pras
inejo smogei.
tesniu aliejų dirba fernolu ir
Petras pakeli galva ir valan
dėlė
žiurėjo su nepakajum in
karbohnia rukszti, teipos-gi
veidą kasijeriaas.
daug visokiu farbu. Ant paBaisus padėjimas — tarė
Mikolas, dedamas popieras ant
galos isz gazines smalos dir
rasztiniczios priesz Petra, pa
sirėmusi
ant
alkuniu
ir
ba visokius kitokius daigtus
užsidunksojusi.— Ne turime
ir kas kartas chemikai iszranužtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menbsio.
dineja ka daugiau.
Isz rito mėginau sutraukti no
skolinyku
kas priguli, nes
Isz anglios jau pradėjo isz
sunkei labui eina; lenais kur
ant
tikro
mielinau
gauti, tai
iminet saldžia sacharina, viso
gavau raszta ant ilgo termino.
kius kvepalus (perfumae) o ir
Tiesiok pasakius^ stokas mums
szimta tukstancziu frankui
visokias giduoles, kaip antypi
PREKE 50c
rina ir antifebrinai Primini ir
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.
tai, jog anglei susideda isz vi
W. D. Boczkow'ski-Co.
šokiu auguolu ka po žemia

Turu ant pardavimo 25,000 akieriu
žemes, parduodu po tiek akieriu kiek
kas reikalauja. Ant tos žemes yra
tarpa:s maži miszkai o tarpais yra
czista žeme kur galima arti be vali
nio. Isz tu miszku gal’ma pasibudavoti krajavus budinkus arba tvoras
apsitverti. Preke žemes yra nog $8
lig $20 už akeri ant lengvu iszmokesoziu, inmoket reike po viena daleri už akeri o reszta suma gali mo
kėti kaip iszgali; kožna menesi arba
kas metas per tiek metu ant kiek
bus padaryta sutartis, ir laike bedar
bes, ligos arba kokios nelaimes pa
laukėme su užmokeseziu. Turiu ant
pardavimo teipgi ir geresniu farmu
su troboms, sodais ir arėmais laukais,
visokia didumo ir prekių. Szitos farmos randasi Michigan steite, pale Mi
chigan ežerio arti dvieju turgaunu
miestu in kur atplaukė daugybe lai
vu. Turiu ant greito pardavimo farmas Lake ir Mason pavietuose kur
randasi geriausia žeme visoj valsti
joje o ir didž’acse Lietuviszka Kolo
nija kor jau 132 Lietuviai turi nusi
pirkę farmas ir dar puikei ir linksmai
sau gyvena ir kas metas Lietuviu
skaitlis kas kart dauginasi ir žeme
eina vis brangin ir geresne žeme
greitai iszfciparduos, todėl mieli brolei Lietuviai jaigu norite sau ir savo
szeiminai geresni, linksmesni ir svei
kesni givenima turėti, kur nereikes
sunkei dirbti po bosu ir jaigu norite
dirbti del saves tai pirkite farmas
tarpe Lietuviu farmeriu. Vaikams
arti mokslaines, trumpu laiku Lietu
viai ketina statyti savo bažnyczia ir
bus tikra antra Lietuva. Norite pirk
ti galite atvažuoti pamatyti szita
vieta, kadangi asz pats ežia tarp Lie
tuviu ant tu farmu gyvenu ir esmių
farmeris ir žinau apie ka kalbu. No
rintiems platesniu žinių, raszykit pas
mane o gausite knygute ir mapas ka
viską perstato apie szita Kolonija.
Atvažuokite arba raszykite ant szito
adreso:
(98 °l)
Anton Kiedis
Lake Co.
Peacock, Mich.

Sekaoczio turto bus parduo
ta per žemiaus pasirasziusius
ekzekutoriue, mirusios Eliza
beth Evans isz Mahanoy City,
Pa. Schuykill pavieto. Par
davimas bus publieznas ir at
sibus Subatoj 12 d. Aprilaus
1913 m. pirma adyna popiet
prie 300 East Centre ulyczios
Mahanoy City, Pa. ir parei
duos visas lotas su sekaneziais
namais; trijų floriu mūrinis
hotelis su laisnais prie katro
yra pribudavota dvieju floriu
namas. Priek tam bus par
duota tris lovos su szienikais,
paduezkoms ir t. t. tris “Bed
Room Siutai”, daug kresliu,
zerkoliu, abrozu, karpetai, vi
sokį kuknini daigtai, stalai,
kortinos, tolierkos, refrigiretoris, kukninis peczius, ir kitokį
naminei daigtai. Pareidus
tam kuris daugiause ineiulis
lezligos visa užmokesti turi
but ant syk užmokėte ant na
miniu daigtu o ant namo 20-ta
procentą diena pirkimo o reszta in 30 dienu kada bus pa
duota deedsai ant pirkėjo
kaezto.
W. L. Kramer.
George We’hl.
Ekzekutorei.
(•ąeaAi w o xg)

VYRU - MOTERIŲ - VAIKU

Baltrus S. Yankaus
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE OF UNITED STATES
COURTS.

IK reike pradėt czedyt o tada juso piningai
dirbs del jus.

a;

Geriausea ir didžiausias sumas
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, geležinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja
provas kurios kiti advokatai atsako ar
atmeta.
Rodą duodu dykai.
Ądresavokite:

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
banka yra geriause vieta del sudėjimą piningus.
Banka pagialbes jumis juso užsiemime
arba prigelbes pirkti namus.

FIRST
NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

.

SziTAS
Bankas su
visais ligei
apsiejna, ne
paisant ar piningiszkas reikalas yra
mažas ar didelis.
Ge iausias būdas pasi
rūpinti save su pininga
is aut ateities, yra tuojaus pradėt czedint o
laike
pareikalavimo
turėsite ant ko pasi
renti.
Seniausia National Binka
Schuylkillo Paviete.

INTEREST PAID ON SAVINGS
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

Lietuviszkas Agentas

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

B. S. YANKAUS

Szita Banka yra visada prietelis del savo
Depositoriu, todėl dekite Piningus in Szita
Banka o turėsite giara prieteli.

154 Nassau Street
New York, N.Y.

...DIREKTORIAI...
C.L.Adam, Vice-Prezidentą*
A. Daniszewiczia
L. Eckert.

i).M.Graham, Prezidentas
W. Rynkiewiczia
J. Hornsby.

A. G. GROBLEWSK

D.F. Guinan, Kaaijeriub
M. Gavula.
W. J. Milės

Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa.
SAVININKAS IR FABRIKANTAS

sarsiu

Merchants Banking Trust Co
MAHANOY

CITY,

Prekes pigios idant jumis pagelbėt
pirkti. 10c. nog masto ant visu
Karpetu. Galima pirkti -dabar o
mes palaikisime ir kada jumis
reikes tada galesite atsiymti.

Guinan’s

Mahanoy City, Shenandoah,
Mt.Carmel, Landsford.

Pirkite dabar del Veliku.

DOVANAI

*

DOVANAI

26m. SENAS LAIKIIASZTIS

VIENYBE LIETUVNINKU
ISZEINA KAS SEREDA

BROOKLYN,N. Y.

“VIENYBE LIETUVNINKU”
didelio formato, 12 puslapiu, talpina
moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
nus, naujausius žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo
ir paezios LIETUOS savo korespon
dentu VIENYBE LIETUVNINKU
buvo visu pirmeiviszku organizacija
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 meta
kaip iszeina. isz tos priežastie iszleidome dideli žingeidu “Jubilejini
Numeri” kuris liks tik istoriszku
atminimu nes pirmas da Lietuviszka
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
meto užsimokės $2 gaus ta numeri,
kaipo DOVANA.

Parduoda Szipkortes ant geriausiu
linijų in ir isz Lietuvos. Siunezia
Piningus in visas dalis svieto, greitai,
pigiai ir teisingai.
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
savo gymines ar pažinstamus tai raszykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
galima dar pirkti Szipkortes už labai
nužemintas prekes. Raszant prisiu
skite už 2c. stempa o gausite greita
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
Valgomu tavoru ir Buczerne.

Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

Ukiszka Kalendorių ] 913 metams ir naudinga
“Paketbuka” su užraszu knygute, iszsiusiu dovanai
kiekvienam kuris prisius man 10 geru adresu savo
pažystamu ir 10c. markėmis, apmokėjimui siuntimo
leszu.
Adresuokite sziteip:

J. W. Geležunas, 170 Grand St; Brooklyn, N. Y.
_______________________________________________________

Užsiraszyti galima visada
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’
prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.
BE PEILO - BE OPERACIJOS
Paprasta numeri peržiurejimui
BE PATROTIJIMO LAIKO.
siuneziame dovanai, raszik toi.
Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku”
Asz kožna diena gaunu paliudijimus reikia siųst prenumerata (Moneynog iszgydytu, ka porodo kad be- Order ar Registruotu laiszku pinigai)
abejones mano būdas gydimo Ruptu- ant vardo leidėjo azituom adresu
ros ira vienatinis spasabos del iszgydi
mo ligos. ManoCHEMIC-ELECTRO
Spasabas del gydymo Rupturos yra
dar placziai žinomas kaipo geriausias 120-124 Grand St. Brooklyn. N.Y.
spasabas del gydimo Rupturos ir
ypatos kurie kentėjo su taja liga dar
Szaukia Pagialbos.
gal rasti pagalba.
Nerandasi
jokio namino iszgalbejimoper paczta Daugybe Mahaiiojaus žino
arba per nesziojimo diržio. Ta visi
niu szaukia pagialbos
žino.
Iszradimas mano spasabo
gydimo ant visados visokiu sztamo
Jiu skaitlis kas kart mažinasi.
Rupturos yra tai didžiausias iszradi
mas lig szitam laikui* Kožnas vyras Žmonių inkstai tankei szaukia pamotere ar vaikas gal but iszgyditas gelbos. Szitai gromata parodo ka
be senoviszku budu baisos operacijos viena motere sako apie Doan’s Piasz iszgydu be oparaoijos, be peilo, gulkos del Inkstu. Mrs. Wm. Horey
be patrotijimo laiko. Atsilaukykite isz Hillso Peczes sako: “Doans Kid
arba raszykite o gausite knygute
ney” pigulkos praszalino skausma
apie gydimo Rupturos.
mano peozuose ir kitus netvarkumus
Atsiusiute 2c. stempa.
kurie buvo priežastim nesveiku inks
tu. Asz tikrai mislinu kad nesiran
158 So. Washington St., da geresnios gyduoles už Doan’s
Kidney Pills.
Wilkes-Barre, Pa.
Ant pardavimo visuose aptiekose
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama
ir susiraazoma.
50o. baksukas. Nepamirszkite varda
Doan’s ir neimkite kitokiu. FosterReikalingas krauezius. Milburn Co. Buffalo, N. Y, parda
Reikalaujama kostumersko vėjai del Suv. Valstijų.

Polithania State Bank
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra ValdžioB.-Priimam pinigus suczedinimu,
’ ’
i- •
Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
pradedant
nuo $1.00 ir daugiam.
Parduodam
Laivakortes ant
linijų
laivu
prkkaitant kas puse metu. I'_
-------------------------------------- visu
-----------, -ir ngeriausiu
.ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus Lietuvai
reik«»lnnc® iu«u. Vroinkites prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

Garbus Tautecriai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad
jau aFznesu da^g’au ne locnin ku ne virsz ninku,ne darbiniku
“Ali Nati ns fa k->je ant 12-tos. gatves” ir kai dabar
atidiria i ofi-a mano na ij >i vietoi
Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mani buvusios senos vietos)
Reikaluosia me'džiu kreiptis prie savo seno pažistamo PO
]
tokiu adreso-

IR JOS ISZGYDIMAS

J.J.PAUKSZTIS&CŪ.

DR. ALEX. O’MALLEY

kraucziauB prie siuvimo vyriez
ku drapanų, darbas ant visa
Paskolinu Piningus
dos ir užmokestis gera. AtAnt pirmo morgeczio. Dasisiezaukite ant adreso.
žinokite pas.
(gg '0})
(86 O?)
Joe. J. Brown
Sim Rutkauskas.
Miehle, Bldg.
1830 St. Clair Ave.
Pottsville Pa
Cleveland, Ohio.

ci-Jdy oi

Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

Metams - - - $2.00.
Pusei Metu - - $1.00.
Užruhežin - - - $3.00.

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S. S. Pittsburgh, Pa.

Del Visokiu
Pasilinksminimu

Lletuvlszku-LenkiszkuValst*

PA.

KARPETAI
...IR...
DIVONAI

VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA

RUPTURA

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

PININGAI DARO PININGA!

Ekzekutoriu Pardavimas

Vien Tik Ant Szio Menesio-Naudokitis Isz Progos!

Gramaphonas. kuris pirmiau
kasztavo $55 tai dabar mes parduo
dam už $28 su 40 dainelių, szekiu
ir marszu. Ant iszmokesczio po
$2 ant menesio. Mes dabar ga
vome isz Lietuvos nauju lietuvisz
ku rekordu pridainutu per Rygos
Lietuviu Choro ir Valkininku Baž.
Pittsburg, Pa. Choro: Vestuvių daina, Ant Kraszto Mariu, Baczka Silkių
daugel kitokiu.

Reikalaujate GERU Gėrimu.
Pirkite nog savo Tautieczio
kuris teisingai jus užganedis.
Atsiųskite adresa o gausite
kataloga dykai.

Kiekvienas Lieiuviszkas bztominku
teipgi privalo užlaikyti visada moša
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad.musu
tautieczei reikalaudami galetu.nuapirkti
ir
nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raškykite 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 Laužai........................
35c.
Meszkos Mostis................................ 25c.
Trejanka......... .................................. 25c.
Linimentas vaikams...................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio.................. 25c
Liepiu Balsamas............................ 25c.
Anty-Lakson del vaiku.............. 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu................ . ,25c.
Ugniatraukis................................... 25c.
Skilvio Laszai................................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios................................. 75c.
■Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3,50.
Gyd. del nemalimo Pilvo............ 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo.............................. 10c.
Laszai nuo Dantų..........................10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų.............................................. 25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo..,
7*
.$1.25.
Plauku apsaugotojas................... 50c.
Mnilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Balsamas............................. 25c.
Kinder Balsamas.........................25c.
Bobriaus Laszai........................... 60c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas...................... .$2.00.
Nervu Ramintojas................... |L00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus.............................. $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams......................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
Gyduoles nuo Piemens........ .......... 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-... .15c.
Inkstu Vaistas............... 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........... ...................25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25,
Gyd. nno Parku ir Niežu......... $2.00,
Gyd. nuo Dedervines................. $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5,00,

Fr. Strawinskas
1807 Carson St.,

i

n «
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Reikalaukite Kataloga.
—: Adresas:—

Lietuviszka Agentūra

Greater New York Phenograph Co.

Laivakorozia ant geriausiu Laivu 308-10 GrandSt., New York,N.Y.
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunozio
piningus už žemiause preke ir greitai
ne vienos dienos nelaikau pas save
svetimu piningu paskirta siuntimai,
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
kauoije, taigi meldžiu visa Lietuvio
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
atsilankitie arba atsiszaaktie per Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
laiszka sa minėtais reikalais.
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
Sa godone

E-

Naujas Iszradimas

Aprasziu) a siunezia dykai

Naujas Pavasarinis Tavoras

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City. Pa.

Kaip galima apsaugoti no ligų ir pati
iszsigydyti be daktaro visokias ligas
Plauku puolimą ir užsiauginima,
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas
ir kitas panaszias ligas.
Gyduoles nuo Dantų,geriausios,20c.
Nuo Kornu užtrinu tik lOo. Mes
del Szlebes ant Pavasario.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu, turime
apie puse milijono laiszka su
Andaroku, Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie padekavonemis nuo žmonių visokiu
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu adreso pas Specialistas:
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu
kitur.

$25 Grafa fonas už $21 ilKn HlnLn
(su 1G Dainomis)
fhR L OhP.

L HU UlUUįJ

B. RAGAŽINSKAS

mus Center
dirba Lietuvaites.
]( t^Pas
122 W.
Str.
I
Mshanov City, Pe

RUSISZKA — AMERIKONISZKA — LINIJA.
...PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI IR GREICZIAl SI GARLAIVAI...
Garlaivai iszeina kas dvi nedaląs tarp New Yt rko o Rusijos be jokiu pentojimu.
*1X7*1.0'741, iri'TOcir mYuei *
In Rotterdamu 8 dienas.
In I.ibav a 11 dienu. Į Garlahal Juzele
$33
Treczia Klaea
$35
L’SSIA—6 Balandžlo( April)
Klaea
$U>
Antra
______
___
,
,
$<>0
Pirma
Klaea
$70
| Apie daugiau-* daslžinosite pas agentus arba
A. E. JOHNSON A (0.,-GENERAL PASSENGER AGENTS-27 BROADWAY, NEW YORK, N.Y.

“PRAKEIKTA

Drs. Brundza & Co.

B’d way & So. 8-th.

BrooklyruN.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knffi
palytinti daug isz Lietuviu praeitos
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
su 780puslapiu, preke:
Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOoGaunama pirkt tik pas:

T. Astramski, 943 S. 2nd. St., PhlIa.Pi.
Jaigu kada busite

SKAITYK!
...Moraliszka Kabala.
Katra iszdeda žmogaus ateiti

Preke

—

lOo.

54-56 N. Main SL
Mahanoy City

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto
rVbina SULVA.
Perdėjo ant Lietu viszko D.T.B,

Preke

—

lOo

...Tikriauses Kabalas...

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4*GRAB0RIUS>

Alba atidengimas paslapcziu ateities
—su pagialba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiszku
Pereiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
Cigoniszku Burtininku.

Preke —

Kaazlus nusiuntimo mes apmokame.

W. D. Boczkowski-Co.
520-522 W.Svrtk Al; Makuey City.Pa,

Patentotas reąulatoris
užsukamas isz viiszaus,
del Moterių ar Vyru, 18k
gvarantuotas ant 20m.
siusim szita laikrodi
visiems |>er C.O. D.
už $5.75 per expres,
jei nebus toks
Nemokekyte nei Cento.
Atminkit, kitur už
mokėkite už toki lai
krodi $35. Su kožnu
Laikrodi
duodam
Lenciugeli.

Asz užlaikau Columbijos Grafofonus su Lietuviszkom dainom, kurias
iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant
b 5.7 6
abieju pusiu yra po kitokia dainelia,
rekordai yra padariti gana druozei Excelsior WatchCo. BLDGENcmcAGo”ni
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas
rekordas prekiuoja tik 75o.
fltiy Kožnas gal iszmokti būti Balberium
Jaigu ne turi mano kataloga tai trumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
Raszykite apie daugiaus pas
prisiusk už 2o. pacztinia markia o kinimu.
apturėsi didelipuiku kataloga kuria Nossokoff’s Barber College1 Pittsburgh, Pa.
nčia rasi visokiu geriasiu Armonikų,
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku
ir Malda knygių kokiu tik randasi
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru
(L1BTUV1SZKAS DAKTARAS)
gromatu raszimui su puikeuseis apskaitiniais ir dainomis su drukuotais
WILKINSONO NAME
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki
Kampa* Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.
už $1.
Sztornikams, agentams ir
fiedliorems parduodu visokius ta vorus
IKI 10 AD. RYTE
PRIIMA
abai pigei. Reikalaukitia visokio ta2 IKI 4 POPIET
LIGONIUS
voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus
fiki~b"vakare
pas ta vorus, adresas:

PHILADELPHIA, PA.
Nusipirkite sau kėlėt*
Buteliu

NORXEVICZIAUS NO. 6

Moti

Geriausia Arielka Visan
_____
Mieste.
Tik $1 už Buteli
Teipgi ežia gausite ir visokii
kitu gėrimu. Ateikyte daba
priesz laika, duokite sav<
orderi o bus jums pristatyt/

S. Norkewicz
408 Wist Mikioot Ail.

Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo.
Krausto Daigtus ir t. L
Viską atlieka ka
nogeriause ir puikiause. Su virsz minėtus
reikalais kreipkitės pas jin o busite visame
užganėdintais.

U/ U/nidnlin 112 Grand Street

BELL TELEPHONAS

Tai užeikite in
J IETUVISZKA

OTELI

JUOZAS OKINSKAS
(LOCNININKAS)

N. East Cor. 13-th. Ir Gallowhill Strtits.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite
pavalgyti ir galima pernakvoti.

Dr. IG. STANKUS
Lietuviškas gydytojas, gydo visokias llg&a
vyru, moterų, vaiku ir daro operacijas.
OFISO VALANDOS:
Ib ryto nuo 9 iki 11, nuo 2 iki 4 po plet
Ir nuo 7 iki 8 vak. Nedaliomis nuo 9 iki
11 ir nuo 1 iki 3 po pietų.

1210 So. Broad st.,
Philadelphia, Pa.

Reikalaujant Armonikų
i-concertinkų ar kitokių JjIETUVISZKAS 7 OTOGBAFI6TA8
muzikališkų instrumentų.

Dr. Jonas C. Milleris

lOo.

Prisiuskite 25o. vertes Stempu
o gausite visas tris Knygutes
per paczta.

23 Akmenų Railroad Laikrodi

Sziomis dienomis muso tautietis
B Ragažinskas pargabeno visokiu
garimu, AmerikoniszKu ir Importitu
Galima gaut visokia Arielka,. Vynia
Arako, Kimelio, Dzinia ir t. t
Teipgi skambanozio Alaas Ir Porterio
Daokyte dabar orderi o bus j u mb
pristatyta i« namas,

Pakol kur pirksit, pirma
parašykite man, aš prisių
siu Jums savo Katalogą, i.'
kurio matysite jog prie ma
nęs galima gauti visokiapuikiausias Vokiškas be
Itališkas Armonikas už že
mesnę kaina negu kur kitur.
Rašyk šendi man, pridedams už 2c., markę ii
tavo adresą o gausi mano Katalogą dovanai. Ad.

M. J.

Damijonaitis,

M. VARZINSKAS
205 E. Centre St., Mahanoy City.
Puikei ir pigei nutraukė visokea
Fotografijas. Padaro didelua Foto
grafijas isz mažių ir indeda in reimus
Indeda Fotografijas in Špilkas.
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukiueji
Post-Kartes, Parduoda Bpimuairt.t

