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Ant ulieziu miesto Londone
KETURI BUS PAKARTI.
“Imperatoriaus” snapas.
praeita meta mirė isz bado 83
Du Lietuvei, vienas Slaypatos, nuo menesio senumo
Nekurie paguodoti skaityto lig 86 metu amžiaus.
vokas ir vienas Italas.
je! mums pnsiuncze pirma nuPaskutinios kartuves
mari laikraszczio sziu metu
Skulkine.
Norvegijoi, Irlandijoi ir Lzkuris mums visai neyra reika panijoi randasi labai daug ne
Pottsville, Pa.— Perymanlingas. Geidžeme turėti pirma regiu. Iszpanijoi ant kožno
tis regėjimas atsibuvo panedenumari laikraszczio “Saules” 100 tukstareziu gyventoju pri
lio diena Pottsvilles sude ka
nuo pat pradžių. No 1 isz puola 218 neregiu, Norvegijoi
da sudže Kochas atskaitė vi7888 meto o ne sziu metu nu 207 o Irlandijoi 1C7 ypatų neMm Manihi
rokus keturiems žudintojams
mari. J ago kas turi tegul ma mataneziu.
ikyti nsadiCE
ka QjMs ■
ant pakorimo. Dabartės nie
loniai prisivežė.
diTuao,
kas daugiau nepasilieka, kaip
■ikilimn iafrį
Priesz 25 metus terp L’etuvirokus patvirtys gubernatokokierss ooa tęęaLztikro, Lietuvei suvis da viu buvo szventas sutikimas,
inket Ikat ity
rus Tenner ir paženklins die
neiszjnokia isz kūdikystes. neprasivardžiavo, nesiprovojo,
l«Hikiri F74 p.'j>
dirbu; pudibų
na pakorimo.
Taukiausia per savo staiga, ne szendiengi baisybes dtdasi! O
utisku Uyd*4
Pirmutinis ant priėmimo
auklei
reikalingos koszes prisiverda. kas yra priežaste tu visu erge
viroko stojo Jonas Szuszinskas
Daugiause bledes padaro lie liu? To nereike sakyti, — kož
isz Szenadorio, kuris Velykų
...15c,Kt Bilk
tuvei. Liežuvis atszaldo Lie nas dasipras.
..... ........... St
panedeli perpjovė gerkle savo
tuvi nuo tikėjimo, liežuvis at
...... .......... It
draugui be jokios priežasties.
......... —4
<’
kalbina vyra nuo moters, lie Prieteliu daug yrą kada ju
Szuszinsko paskutinei žodžei
Loalk)......... &
žuvis padaro terp poru nesuti nereikalauji, nes kada jiu rei
-...... —4
I
m sudže buvo: “Asz nesirū
kima, liežuvei geriausius prie- kė visi užpakaliu kreipėsi.
.el nih.—4
mi I1!M Etai fr_
pinu, ar asz mirsiu ar ne, nes
telius
in
piktumą
suveda,
lieeliii&ttpjft,
tik tiek turiu pasakyt, jog sa
U------- &.
žnvei daugiausia padaromaiKas skolos neatiduoda, nore
------------ fit
kinai yra priežaste ir instume
szate parapijose.
gali, o vilkina mielindamas,
imVifevtai I
žmones in daugeli ergelio.”
O
labjause
turi
pirmybia
------------- Jkl
jog paekolintojas užmirsz apie
piEswxHk I
Antras buvo Juozas Marliežuvis terp Lietuviu, del to, savo locnaete, jog nubos jam
iliDoPiin—41
cinko
isz Middle Creek, kuris
ba nesupranta blogu vaisiu belaukent atydavimo jam jo
UbdTEIli 'AH
nudure James Holland laike
________ Ik
liežuvio.
Kiek
tai
buna
teismu
m.--------- Ik
prigulnietee, iezeižades ant ga
girtavimo. Kada iszklause
linoiipiaaiji
suduosia už liežuvi! Liežuvis lo josios ir tuomet nereikee su
..... ............. &.
Pruselei
neužmirszo
uždėti
savo
ereli
ant
snapo
laivo,*
viroko suszuko: “Dieve susi
njmaoįiinBūak
kaulu neturi, pliauezke nieko vis atiduot, tai tokie žmogų
kaip tai ant paveikslo matome. Yra tai dydžiauses laivas an J milk ant mano duszios, asz
nežiūri!
yra ne ubagu bet pleeziku —
esmių nekaltas”.
Sz’czion Amerike daugiause skriaudyku ir liginaei su tais, svieto apie kuri “Saulėje jau buvome rasze.
Treczes buvo Malina Massa
ant liežuviu kuningai, parapi kurie vagystes amatu gyvena
4
Muso
visuome
Amerike
yra
isz
Raven Run kuris nuszove
jos ir bažnyczios, — tai visa — vagei.
iszkrikus in mažus būrelius,
savo paezia iez pavidumo.
filozifije. Dydžiauses girtuok
Tasai ir isztare: “Esmių ne
toju.-------- W
lis paleidžia savo liežuvi, nie Amerikoniezki jankesai tan. iszmetyti po visa plota Su
limojn
-411
vienitu
Steitu,
todėl
Lietuvei
Kerszininias
kuuingui
per
kaltas, negeidžiau nužudyt sa
kina tikėjimą ir kuninga.
kei rugoje ant atejviu iez Eu- privalo paduoti vieni kitiems
juodrankius.
vo paezia mierije užmuszimo
Jau
brolyczei,
jagu
mes
apie
Kisurek;—i.
ropos del to, jog muso žmonis prieteliszka ranka, susiriszti in
josios.
Esmių nemokytu ir
mkiffl--------- k
Wilkes-Barre, Pa. — Kit.
ka kita nesirupinsime, kaip nusiuntineje piningus iez cziotariam Air k
sanriszi
ir
visi
privalo
sandanesuprantu
kas yra blogo o
ningas
Jonas
Shupszinskas,
loRiecai. — k
apie kuningus, bažnyczes ir nais in Tevynia del savo gyroi darbszauti del labo musu prabaszczius S. S. Traices kas yra geras. Esmių apsutikybe,
tai
mes
teip
toli
nusiisue.
AiW
miniu, — nee tieje patis janįkels.---------- k
yrsime pasikėlime, kaip vėžiai. keeai nieko o nieko nesako, paežiu ir visos visuomenes. To bažnyczios, yra kerszinimas dintu neteisingai nes gerai neuldegccbcn
klausimu tlumoihumoirinaU
Pastatėme bažnycze, gavome kaip milijonieriai czionaitynei, reikalauje ne tik pasikėlimas per juodarankius jago neuž- supratn
hrkonSiii—tl
muso tautos czion Amerike, mokes jiems $1500 tai jin nu- cziaue ir negalėjau jam atsa
kuninga
ir
atliktas
kriukis.
O
Dederraa.—Li
turėdami priekabe likti szlekPiUfė^LąU
geriause butu, kad norinte tais, iszleidineje savo dukteres bet locnas gerbinis. Juom grei žudins. Kuninga sergsti diena kyt užganadinanezei”.
Ketvirtas ir paskutinis buvo
karta pasiliauti su tom baž- už nusibankrutinueiu baronu, cziau Lietuvei tai padaris, ir nakti palicije ir parapijonai.
nycziom, tada bus szventas pa- grafu ir kuningaikszcziu euro- tuom greieziau parodis save Isz viso kuningas aplaike ketu Jonas Simanaviczius iez Szena
kajus, ne bus liežuviu, vaidu, pinu, del kuriu drauge eu dūk kittaucziams, kad ir mes ne res gromatas nuo juodarankiu dorio kurie užsmaugė eavo pa
esame paskutima tauta. Pakol kurias inteike palicijei.
ezia ir inmete in brueta josioe
muszfyniu ir kraujo pralieji
terimi turi davinet szimtus mi neatstumsime nuo saves to ne
nuoga kuna. Taeai nieko ne
mas. Su liežuveis prie pagial
lijonu ant tolimesniu paleistu- vidono visuomenes musu nesu
kalbėjo kaip tik: “Galite
bos alkih iliaus dydelus mū
5 sudege ant smert o 20 man padaryti emerti”.
vyecziu.
tikimo,
pavidos
vieni
kitiems,
rus statome ir anot to masko
apdege imigrantu
Tokie Gould iž.lave deeet- pakol nepaduos sau prieteliszPo tam likos paezauktas
liaus pasakos: “Kak pijau to
name.
kue milijonu doleriu iez Ame- kos rankos, pakol nepalaus
Kazis Raulinaitie isz New
kapitan, jak vytrezvisia ir avi
riko in Francuzijoje savo žen- apsmeižinejimai vieni kitu, pa New York.— Penkios ypa Philadelphioe, kuris prisipaži
ni bajsia.”
telui kuris praleido milijonus kol nepalaus badyti pirsztais tos sudege ant smert o 20 ap no prie kaltes ir aplaike antra
Teip ir su Lietuveis: Kaip
iiu|u IsiniM
ant nieko. Daug galima su- vieni kitus: “Ana sztai jis he dege ir susižeido ugnije kuri laipsni žudinstos už eumueziužsigeria, tai turtingi, galingi,
ima siwiai^
skaityt tokiu bankrutu. Apie dievis, o asz Katalikas negali
sudegino imigrantu narna ant ma Juozo Želeniaucko, bet vi
mokinti ir ne deglai kiaulei
mi ipingtt
tai jankeeai tyli, — nee raukė ma su juom sutikime gyventi”
įbedikUiYsiS
“laba ryta” neduotu. Juk ger si kada mato, jog vargezas
66 Greenwich uliezios panede- roko sudže jam neatekaite,
—
tai
niekados
nepaeikelsime
nee jojo prova da neperejo už
ipuolimiiin^P^
dami parapijes ir draugystes darbininkas nusiuneze keliole, Pipnokil 7-i*1
ir visados busime užpaskuti- lio nakti. Visi buvo atejviai nuezovima Simono Paužio.
tvėrė,
—
ar
gal
ne?
ka
doleriu
in
tėvynė
ant
duo

įpuisšubęu
niausius palaikyti per kittau- kurie pribuvo in narna ant Kada toji prova užsibaigė tai
Laikas butu liežuvius dru- neles del savo gyminiu ir ant
i nuo Duta,pn3**
pernakvojimo ir laukti dienos
nu uitnni d
1 ■
czei už dantų laikyti, laikrasz- pataisos ukes arba keliones in cziuB. Tikyba arba iszpažini- kada iszplauks laivas isz New tada jam abudu virokai bus
.a pose nifif“jS ■
mas neprivalo maiszytis ir tauAmerika,
atveždami
tuos
pa
iezskaityti.
ti užsiraezyti užvirtias lovoje
o^tnzs too teoė*
.
ežius piningus adgal.
tysta — jagu tik Lietuvis tai Yorko in tevynia. Sudegusie
Szirdis skauda skaitant, buk
in. Baq» “P
tykiai skaityti — ir užeiymti
ir brolis. Privalome vieni ki yra: tris vyrai, viena motere tiek muso tautiecziu užbaigs
u peaite
mislom ne tuszcziu pleperaviStebisi žmonis, jagu jauni tus remti ir miletis — tas tik ir kudykis. Kokios tautos savo paekutiniae dienas ant
mu su liežuviu. Žmogus panakis merga iezvage, stebisi da muso tauta pakele, tas tik su buvo nelaimingi, to telegra kartuvių o visi da yra gana
szus in varpa (zvana): garse1
jauni, paežiam drūtume ir da
mai nedanesza.
labjaus, kada kumelis motere teiks mums visiems gerbūvi.
butu reikalingi del visuome
skamba del to, jog viduris
iszveda ir pabėga. Nee ar-gi
nes, jago butu vede kitokius
tuszczias, — ir žmogus su tusztai ne dyvai, jog Luzernes pa Nekurie mus klausė, ar kugyvenimus, nes szendien per
Szuo ižgialbejo nuo
czia galva daug skambina.
viete kokis tai Lietuvis vieno dykis gymes ant laivo, turi
vėlu pasitaisyt — nesiranda
mirties.
kelio isz po kartuvių tik in
žmogelio
karve
melžema
iez
tiesa
užaugės
laikyti
saluna.
no, spausdint’
Parisville, O. — Helena
Jagomergyna tiktai, del to vede isz tvarto ir kas žin kur Kožna ypata gymus ant laivo Coleman, jau senyva motere amžina kelione in kur užsitar
puslapiu, prvkt
ejea už vyro, ydant nepasens- dingo. Tai vie nereike etebetie! kurie plauke po amerikoniezka netikėtinai ejnant inpuole in navo.
parieta,
Yra tai paveizda visiems,
erisir teberia & t
tu, ydant turėtu butia, ydant
vėliava, pasilieka ukesu Suv. gylia duobia kurioje buvo ydant gyvent padoriai negirGmMnipii^'į
nebutu sunkenybia tėvams,
Kokis tai kemikas iszrado Steitu be jokiu popierių.
vandenio ir butu prigerus, ja tuoklaut ir ymtie daugiau prie
rali, 943S. M;t
ydant nuo svieto nebutu isz- badai alines pilules. Kada
go nebutu josios isztikimas skaitimo, nes jago nepalausim
Kada dydžiauses laivas ant
juokta; jago vyras pscziuojaffi viena tokia pilulia indeda in
szuo suszaukes žmones jiai in savo paszelumu tai pradės
del to, jog merga turi pasega, stiklą vandenio, pavirsta van svieto “Imperatoris” atplaukė pagialba savo staugimu ir ne Lietuvius kart kaip kitados
Jiigu kadi biu.g •
ar del patogaus josios veidelio, duo ant alaus. Bene tai dyde- in Ntw Yorka, mynes žmonių kantru bėgiojimu aplink duo korė ajriszius “Molley MigULADELPU11
vajerus” || po kelioleka ant
TŪ uleikite in >
kad iezvirtu valgyt ir apskalb lie daigtae? Juk ir tebyri alų pribuvo iez visu aplinkiniu pa bia. Supratę ant elgimosi kart.
rrunszKA įjį.
tu, tai tokioje poroje nebūna daro isz tokiu jau piluliu. O žiurtt tojo milžino. Kompanije szunies kad turėjo kas atsitik Iez priežasties kad naujas
sutaiką misliu, tai paskui vie skrynele tokiu piluliu (ezim- Hamburg American pareika ti, žmonis paskubino ir in pati bilas, kuris permaino korimą
JOZAS
toje
laimingo gyvenimo, buna tas) kaeztuoje tik deszimts lavo nuo kožno žiopliaus 50 laika pribuvo in pagialba del ant elektrikiavimo perejo už
J iUOCSISIKW
į
Hu.MJiW*
niekai gyvenimas, pajne visa c-ntu. Tai rots bus lebis del centu inejgos. Laiva atlankė skestanezios senukes, leztrauk- vėlai, per tai augszcziau minė
me, vaidingas gyvenimas ir ki moteriukių Pennsylvanijoi, ka 30 tukstaneziu ypatų per ka dami isz vandenio. Motere ti, bus pakartais Pottsvilles
0ti ir gita* I’mk'a‘1
tus atgrasina nuo apsiporavi- da negales dinerkem alų nesz- surinko $15,000 kuriuos kom gyvena ir turi būti dėkinga kalėjime ir kaip rodos, bus tai
paskutini ir duokie Dieve,
ti isz karezemos, ba už de panije atydave ant milaszirrao.
szimts centu turės net szimta dingu tykelu. Nedeloje atlan savo geram szuniui kaipo iž ydant nesirastu atejteje muso
tautiecziu — kandidatu ant
gialbetojui josios gyvastį.
f. fflM®
2ilvig _ žuvi eda Dingo skuneriu.
ke laiva 20,000 ir surinko
teip baisios mirties.
$10,000. Amerikonai nesigaili
300 vyru miega 17
jjįvHMSUCTt' 1
^meile artimo. Žmogus — žmoNuo 1 dienos July nereikee piningu bile tik užganadyt sa
Pagimdė kūdiki
kambariuosia.
gui duobia kasa. Szitai netik lipyt tam tikros markes ant vo akyvuma.
bažnyczioje.
Ch:cago.— Namas kuriame Laporte, Ind.— Laike noBvietitzki žmonis vieni kitus pakeliu siuneziamu per “Par
Yudan gintu ir ant butes kenk- cel Post” paprastos markes už Karszczei duodasi jaust po radosi tik 17 kambariu buriuo bažanstos Szv. Jono bažnycziou, bet ir tarp kuningu ne ge- teks. Teip-gi jago kas norės visa Amerika. Dydesnuosia sią gulėjo 300 vyru likos aty- je, pagimdė kudyki poni Aniaus dedasi. Vieni ant kitu siunsti pakeli per C O. D. miestuosia žmonis mirszta ir dengtas per czionaitinia pali dersoniene. Tuojaus likos
Fabrikuosią palove cije. Vyrai dirba artimuosia paezauktas daktaras, kuris po
tundžesi biskupui. Ko dau- (tai yra, atymantis pakeli tu krinta.
lau galime norėti ?.... Pui- rės užmokėti visus prieiuntimo dirbti, nes darbininkai yra ap- fabrikuosią. Miestas uždrau apžiūrėjimui ligones reikalin
. f^tia paveizda duoda dvasiszkie- kasztue) tai ir gales siunsti per silpnia karszcziu o ypatingai dė laikyti tiek vyru vienam gom gyduolėm, nusiuntė jąja
geležiniuosia fabrikuosią.
name.
namon vežime.
Parcel Post.

KAS GIRDĖT?

ISZ AMERIKOS.
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Gyvulei žmogiszkam
kūne.
Ogden, Utah.— Kupare ant
czionaitines stoties palicije ra
do sukapota kuna jaunos mer
gaites. Sliectva parode, jog
tai yra kūnas 12 metu dukre
les Augustinos Eckman isz
Sault Lake City. Eckmoniene likos aresztavota su antru
josios vyru Andersonu. Pali
cije tvirtina buk Andersonas
pirma sužagejo mergaite o vė
liaus geisdamas paslėpti savo
bjauru darba sukapojo su pa
gialba paezios.

Kiek ižduoda ant krutancziu paveikslu.
New York. — Žinunai pa
baigė tomis dienomis apskaityt kiek žmonis Suv. Steitu
iždave penktuku (nikeliu) ant
krutaneziu paveikslu praejta
meta. Suskaite jieje buk iž
dave 6 380,000,000 penktuku
arba $319,000,000, kuriuos už
mokėjo 3,600,000,000 ypatų.
Kaip pasirodo, tai locnininkai
turi indeja in krutanezius pa
veikslus $80,000,000 kapitolo.

Kinczikas turintis 149
metus.
New York. — In czionais
pribuvo asztuoni Kinczikai
daktarai mierije iszkeliavimo
in tevynia. Terp tu radosi
Ching Wang Fo, senukas tu
rintis 149 metus, kurie mirė
ant salos Ellis Island. Priesz
mirimą apsakė virszininkams
buk atrado jisai “gyduoles
praylginimo gyvasties”. Taji
receptą aplaike nuo savo tėvo,
kuris gyveno 200 metu.

Perspėjo savo mirti
Massillion. O. — Trim die
nom priesz savo mirti Lettita
Thompson, jauna mergyna,
apreiszke namiszkiems kad ji
mirs po dvieju dienu. Pers
pėjimas iszsipilde tikrai. Mat
Lettita sirgdama, buvo apimta
letargu o tame mate eavo gy
venima amžina. Po pabudini
mui isz letargo apreiszke apsiaubentiems jos lova, kad in
dvi dienas mirs, o po tam per
sikels in amžina atsilsi. Ir
isz tikro po dvieju dienu mirė,
jeszkot eu žmonimis po visa
apigarda bet niekur surast
negalėjo, būdama tosios nuo
mones kad kur prigėrė. Ant
galo jau ir iszmisliu visiems
iszejo dingusis farmeris.. Bet
farmeris po deszimts metu nu
tarė sugrįžti in Manhattan,
atlankyti savo namus ir paezia,
ka ir padare. Pribuvęs na
mon ana nedelia, atsimyne ko
jisai iez namu iezejo, tuojaus
nuėjo in kromeli, nupirko
milteliu ir parnesze paezei, ant
kuriuos- turėjo net deszimts
metu laukti. Pasisveikinimas
jųdviejų buvo szirdingas, nee
pati pasiliko per deszimts me
tu naszle ir isztikima del savo
vyro.

Nuėjo pirkti skalbimo
milteliu, sugrįžo po
10 metu.
Manhattan, Kan. — De
szimts metu adgalios, pati farmerio Petro Carvler, nusiuntė
60 metini eavo vyra in ar
tima kromeli nupirkti milte
liu del skalbimo drapanų.
Senas farmeris iezejo ir dau
giau nuo to laiko niekas jin
nemate. Nenuėjo jisai in kroma tik tiesiog nukeliavo in
Texas ir ten nupirko farma,
kur apsigyveno. Pati nesu
laukus vyro, žinoma pradėjo
* Japonijoi randasi tik 5,000 milu geležinkeliu.
* Praeita meta atgabenta m
Amerika 40 milijonu cigaru
isz Porto Rykos ir 25 milijonu
isz Kabos.

Metas XXV

Czion telpa žodis in žodi p.
Bravinskio koks iszvirtas ma
tinis vardan 6 draugyseziu
Cukerninku etraikas vis da
Philadelphijoj.
tęsęsi tolyn, lietuviai laikosi
prie straiko gerai, bet sziauda- DYDELJS PJKNyKAS
dusziai lenkai tai neverti pipki
Rengia
tabako, nes jie skebauja.
6.šU Soveinitu Draugišciu
Neperseniai kriauezius Jo Leituvu Philodelphia Pa,
nas Kundrotą buvo pasitraukęs kaip taišt.kazjmiero št.mjkolo
szalin nuo savo paezios; pasi št. izidoro št. cicylios št. Sta
trankė su kokia kita moteria nislovo ir Teifralyškos gadoru
4 d. liepos (july) 1913 m.
kuri eu vyru ercikavosi po teisMAPLE GROVE PaRKE
darystes.
•
pradžja 7:30 anksti jšrirta
Kundrotą iezeigabeno vaika, o ir trauks ik vielų wakarą
paežiai paliko dvi mergaites; Lietuviai ir Lietuvaites!
jo paszaline boba kokia prisi Nepamirškite ant to puikaus
ėmė, iszsigabeno mergaite o piknyka nes dabar ira proga
išvaziuati ant šviežo oro tejp
vyrui paliko vaika.
Tie naujo sztamo jaunave kaitaj maplegrove parke ant 4
tos julyjaus kurą wisiern garai
džiai kur buvo iszeidangine ne- žinoma wieia po žaliu madziu
žine, bet dabar pasklydo gan lapeliu wirpanciu šalto bradas kad abudu ir eu vaikais vareko ir wisokiu moraljšku
tapo Clrcagoj suaresztavoti. girimu isgarti jr sodraugais
Iez Chicagos pargabent in draugėm pašokti o Latiuviškas
Philadelphia nemažai kasztuos banas ka užgrieš taj visi pradęs
šokty Taigi ir užkandos wiso
nežine kaip su tuom bus.
kiu nošerdes kviecą vyssius
Mat, Rymas ir Maskva, tai pikniko KAMETETAS
miestai eu daugiaueei bažnypasarga
cziu bei cerkvių gana sviete Ramię usilaikiti! wajdliu neagarsus, Amerikoj Chicaga gar kalti ir stykliu niadauzit ir
siausia miestas su skaitlium ne- any. sokokiom šaudiklem niatiesotu poru gyzena, tai in ten šaudity kas toparsezęnks liks
araštu
ir Jonulis su Priciene nustraUž tokias geradejistes Bra
palojo, bet nelaime kad gancziai pedeaka bevuostinedami, vinskio padarytas szeszom
eme ir sueeke kur aniedu liz Philadelphijos draugystėms,
nežine kokia jos su teiks nagra
dą susivijo.
Philadelphioe dedienes ta da — gera medeli ar ka kita,
Jonulio praeiezalinima labai nes jeigu ne p. Bravinskis,
skirtingai dekretuoja, vienos vargiai kas but susekęs būda
sako — “Joniene per daug kaip valgyt liet, kalba ir
Jonuli ezokydavuei per virvu raszleva.
te skaudžiai, tankiai pailedaves
Nauja parapija. Philadel
tai iez nekantrumo pabėgo.”
phijoj yra jau dvi parapijose
Kitos gi dedienes sako — kuriose klebonauja kunigai
“Et po kvarabu, kvaila Jonie Kaulakis ir Milukas. Žiūrint
ne! per lepuniszkai Joną kad žmonių reikalus religiszkus ga
traktyravo, tai Jonas drįsdavo Ii pilnai aprūpint, bet sztai
ir laputes olose surasti, ant ga kasžin iez kur kilo gandas kad
lo sako, eme ir nosi užrietęs apie Baldvin babrika lietuviai
pakabarkszt per kalnus pabė tveri a jau treczia parapija.
go”.
Kibą žmones užsigeidė kad ir
Taigi, vienas savo dekretu ant ju aukszto butu vis bažnykaltina Jonienia kad per daug czia, komet ir davatkos nerei
szokino savo žmogų per virvu kalauja.
te, antras eavo dekretu kaltina
Kaip kalbama kurie ta užma
vėl Jonienia kad per gerai Jo nyma pakele, niekas^rodžias
ną anoji užlaikiusi, tai Jonas tikėt negali kad tiem žmo
bajoriszkai begyvendams net nėms rupetu statymai bažny
ant lapueziu kai kada ablavus czios.
dares. Taigi iez dėdienių sesi Žmones czion szniaka kad
jų regesi rezolucijos gana skir mieste Camden N. J. szale
tingos, o kur teisybe, tai tik Philadelphijos naujai sutver
toj parapijoj tapes suspenduo
Jonas ir Joniene žino.
— Laikraszcziuoee matome tas lietuvis tos parapijos kle
bonas kun. Vanagas priežas
kartais nurodymus, kad reika tis nežinoma.
linga yra valymas mus lietuKunigas Vanagas neperse
viezkos kalbos, dailinimas raez niai pribuvęs isz Lietuvos ir
Ievos ir literatūros, taigi dabar led spejgo gaut biedna vieta
mes Philadelphijoje susilaukė suspenduotas. Labai nesma
S K.
me teisybe valytojos kalbos ir gus toks reikalas
dailintojue bei taisytojus raszle
vos.
Trumpi Telegramai
Kas metas czion 6 lietuviu
§ Lawrence, Mass. — Per
draugystes, parengia isz vien
sulūžima
tiltelio ant kurio ra
4 dienoi Liepos pikninka teip
dosi
50
vaiku,
visi inpuole in
padare ir szimet. Jos draugys
upe
Merrimac.
Deszimts nustes iszsirinko Bravinska kriauke
ndo
o
likusius
ižgialbejo.
cziu kurs turėjo užsteluot at§ Mexico City.— Isz prie
spaudint pagarsinimus (plakažasties užėmimo miesto Duran
katus) link pikninko.
Na, pons Bravinski, iszrink- go per pasikelelius, 40 mote
tas prie to darbo, žinojo kad rių atėmė sau gyventi ne kaip
reikalingas naujas būdas valy papulti in rankas pasiutusiu
mo kalbos, dailinimas literatū pasikeleliu.
ros, surado teisybe būda kaip
Akivos žiuntes.
viską sutaisyt ir sutaisęs viską
Dievas ten žino padavė, in ko * Vienatinis Anglikas, ku
kia slapta ir spaustuvia at ris likosi popiežium buvo Ad
rianas IV.
spausk
* Karalių Austrijos kožna
Viename nedeldieni. visur
meta apdovanoja Austrija su
pasipylė pundai tu pagarsini
10 tukstaneziu Amerikoninu
mu, žmogus kiekvienas paė
cigaru.
męs skaityt kokia bus žine,
* Per viena meta Londone
žiuri, žiuri ir akis pradeda
kaisti,, kad diktauda su raszle- buvo pristatita 23,269 nauju
va daug invairesne už Barono stubu ir likos pridėta prie mie
bei praloto Urbono “Žemai 347 nauju uliezios.
* Valstijoi Marylande per
ežio”, spauda per puse literų
sezoną buna pagauto daugiaus
nustriukinta, ir net pailst turi kaip 10 milijonu buszeliu oje
koliuk inžiuri kad tai 6 drau- teriu vertes ant 5 milijonu do
gyseziu pikninko apgarsini leriu. Prie to užsiėmimo turi
darba 32, 000 žmonių.
mai.

Philadelphia, Pa,

-o Rubjuk'e' praeit ; paliudiji
Tai mano sūnūs!
mu O ia n« turėjo, graudinos
labar kad suplesze laiszka ap’■ Buvo tai 1806 metas.
aikyta nuo g’mdytoju, ne>Ant easko pleciaus Varezairii c palas reikalavo teig-g>
ve kuningaiksztis Juozapas
išrodymo kad apie savo gim
Paniatovekie peržiūrinėjo vaie
lytojus ji neužinirszo ir ju ne
ka laike varszavinee kunin
zsiž.ad jo. U'.ginczyt tikrini
gaiksztystee. Labai grąžei ta
mams kad valkata buvo tikrai
da iszrodi lanko vaiskas. Ap
los broliu teipgi negalėjo. Va)
linkui Sasko plec:aus stovėjo
katai uoliai intiketa. O jos
daugybe gyventoju varezavo,
broliu buvo valkata prircipakurie žiopsojosi ant puikiu rai
las blogai spręsdamas apie gim
teliu. Toja tai dienoje kunin
■ lytojus, kurie nemokėjo iszgaikeztis Juozapas PeniatoveLabai bizi buvau,
mklet vaiku, pavarė Oua nuo
kis peržiūrinėjo szvadronue ulo
Ba po kalnus uogavau,
larbo. iįgigg
S
Per ka mažai naujenu surin- nu, idant persitikrint apie mit
Užėjus be paliudijimo apie
ruma vyru, kurie ketino prie
(kau,
pasielgimą laike tarnavimo
O ir atsileio nuo Taradaikos tot prie gvardijos Nupoleono
sziai firmai, kad nors niekas
Tarp daugybes glitu uloninegavau.
apie jos pasielgimą tarnystėj
niu
vienas jaunas aficieras paSztai turėjau bėgti tuojaue
blogai kalbėt negalėjo jau ki
traukinejo visu akis ant saves.
in Ilinojaus ateita,
tur gaut vieta jai buvo sunku
Buvo miklae vyrukas, augsztas
In visu pabėgėliu vieta,
Bob-palic'jantus jau turime Amerike,
kad ir iszvažiuotu suvisai isz
ir
puikaus veido. Norint da eu
Boba viena užtikau,
Apsisaugok dabar prasikaltimo, vaike,
to miesto,, kur jau ja pažeista
visu
jaunas, o jau buvo af'cieApie kuria dažinojau,
Užrakys tave in koza be pardono,
ir kur jai jau buvo ankezta.
riu ir turėjo ant krutinės kriKaip
sveczius
priymineja,
Apsisaugok dalar nuo bob-palicmono.
— Pasibaigė — kalbėjo apžiu.
Kad resztas neiždavineja.
— Kur kitas prasikaltėlis?
sistojus viename iez vieszbuSznabždejo žmones visaip
Tai-gi szirdelee, vaikinus
cziu — Pasiekiau savo gyveni
apie
ta puiku af ciera. Vieni
viloje,
rai retos grožybes o priegtam mo rubežiu.
kalbėjo,
jog ta križiu aplaike
Juos bjaurei prigaudineje,
duosniai atsimoka jam usz jo
Tuose žodžiuse matyt jau
prie
raszimo
— kiti klausinėjo
Piningus begediezkai atimymeile.
galima baisus užmanymus
Bet vienkart aplaike laiszka
apie
jiojo
pravarde.
Veidas Onutės spindėjo
neje,
Nes niekas jojo ne pažinojo.
kuris juos nemažai sulinksmi- džiaugsmu laimingųjų, kad pri gražios mergeles. Pas ja per
Už pantuke alaus,
mažai, jeigu ne suvisai, bu
no, kadangi vien prajautimae
—
Tai gal kokie didelio po
Jau resztos ne gaus.
siglaudusi prie savo numylėti
pasakė jiems, jog tai nuo vai nio ėjo besikalbant, kada vo religiezkumo, o perdaug
no
sūnūs,
kalbėjo vienas.
Vienas vaikinas nežinoda
John E. Lamb naujas amerikoniszkas ambasado
—
Tai
kraujas
augezto gimi
ko, ar mergaites. Tikrai bu kalba abiem skambėjo ausyse savmilystes ir ambicijos idant
mas užėjo,
rius in Mexica.
vo tai laiszkas nuo Onutės- kaipo gražiausia muzike.... galėtu pergalet likimą, kurio
nio,— matit tuojaue— kalbėjo
Tai tuojaus ižbegt turėjo,
Suraszytas buvo jiems nesup Netikėtinai ant vienos gat smūgis ant jos kaip žaibas per
antras.
Net ir reszto iszsižadejo,
Žinoma tai, jausla mirtino
rantama kalba nes anglisz- vių kertes susitiko koki ten kūno nukrito, idant galėtu
V O pa togas aficieras sėdėjo mužikėliu ir visu akiveizdojBet vaikinas nedovanojo,
pradėt kova del pataisymo to
buezevo rankas tėvu mužiku žaidulio paeinanezio no paszo
kai. Onute gal tycziom, nore
ttiom
laik
ant
savo
arklio
lauk
Bobai langus iezbaladojo;
apiplyszusi valkata, kuris kad
vimo tai teip nuduoda, rodos
damas paliepimu kun Juozapo. busi mano adjutantu.
reikia pripažint, kad tėvu kal veidas einanczios merginos bu kas likos sunaikinta jai.
Paskui tas buvo,
Nemažai persigastu matant
Na ir Jonukas sūnūs mnž lengvai sueimusza. Daugeluo
ba gal ir suvis nemokėjo, para vo gerai apszviestas elektrikiSztai
ne
toli,
iez
tarpo
žmo

Vienas in nagus bobos insže angliszkai, idant turėtu niu žiburiu, valkata matomai jos iszveizda motina jei galėtu
nių pasirodė para mužiku, vy ko likosi atženklytu, o tolaus šia atsitikimuosia žaiduluoeia
kliuvo.
matyt savo dukteri dabar
duot kam kitam skaityt ir
ras su, moteria ir temino aki- pieitarnavo labai augszto dine no szuviu, žaidulyi sunkus,
Senas ir plikas užėjo,
pažino, nes staptelėjo, placziai
kad ir ne mirtinas, tai apsireisz
idant skaitanti ypata pagarsiu atidaręs akis ir lupas žiurėjo vaikszcziojanczia po pasamdy Na ir pantukia užfundyt tu vai ant Žalnierių. Mužikas ži to Vaiskavo.
ta vieezbuczio kambarėli ir žai
tu gimtines miestelyje apie kur
las kaip obelie, sukumpęs, mel O Varezave ilgai labai ilgai kineja skausmas stibis kitoja
rėjo,
in mergina, bet žvilgtelejes in buojanezia baisiom akimis, ka
piu Onutės laimingumą ir gar
sva sermėga ir kepure ketur api ta sf c’< ra ne užmirezo, jog dalyja kūno ir teip, padekime:
O kada pasigėrė,
kareivi, kuris ruscziai sutrau
da isz jos lupu kartas nuo kar
kampe su žilu baronėliu apsi kada žiliam rankas bi cz:avo, pasiautos kepenes, jauezesi
be. Mat yra jau tas moteriszKokiu ten vaidu pridarė.
ke bruvus ties nose, pasitrau
kes prigimimu kad nori idant kė nuo kelio kaip tai keistai, to iezeiveržineja tik eusprangy
juosę
su raudonu ezaliku, žiu tai visi verki iž graudumo ir mas akyja ir t. t. Smertis no
Ka padare, nesakysiu,
tas keiksmas, o su putomis
jai kiti pavidetu, ypacz su tos
rėjo
su
dideliu užsiėmimu aut del eavo vaiku statinėjo ant uubegymo kraujo, kaip dakta
Del eaves pasiliksiu,
ordinariszkai nusijuokdamas,
rai tikrina yra labai smagi, ly.
paveizdos.
glitu.
kuriom drauge augo. Onute, o o po tam su kokiu tai piktu triezka iez burnos apmauda.
Tiktai kaip kiti pasakojo,
Tai —gi Dieve! O oze Ameri gynai ir smertis per pako'yma'.Stovinti ezale jo motere teitacziaus jau Ona savo laiszke szandu pasilenkdamas priesz
Prasmegsiu pragare — bet Tai pas vaita $12 užmokėjo.
Sucano, valandoja emertiee iez
kaipi suvis ne in gimdytojus einanczius, prabilo.
nematys manes daugiau ne tas
Toji bobele augszczio ketu- pos-gi jau seniva, su szvie.sum ke tankei duodasi matyt kaip
far': ‘Jagu žmonis žinotu,
andaru,
su
raudona
skepeta
ap
sūnelis
ne
turėdamas
20
metu
raszydama, raszo kad iszrinko
viltvilys
kurs
intikejo
valka

riu pėdu,
— Good evening my sister
pastojas prasmirdusiu sporte kaip saldi yra mirtis tai no
sigobus
insižiurejus
in
ta
pui

sau puikia “partija”, kad keti Annie!....
tos, [ pasiutusio trampo žod
O storio pėdu asztuoniu,
liu no tėvu kreipėsi ir da vadi ringai kožnas numirtu ir nesiga
ku a f ciera paszauke:
na teket usz gražaus kadeto
Tai bent gaspadine,
Ona kruptelejo, bet susival žiams, ne tas prakeiktas val
na
“kreize”. Ne dyvai juk tai lėtu eu vargais ant svieto.
—
Brangus
Dieve!.
.
tai
ma
kata
nepastos
daugiau
man
ke
sftcieriszkos mokyklos A-se; dė ir tik besiglausdama prie
Kaip statyne!
tamsunelei, tai da akli szunino sūnūs!
laiszkas buvo pilnas pasigyri numylėtinio be žado vien aki lio, ne neiezmetines man jie,
— Ka tu zauniji? žmona? czei kurie no gimtos dienos ne
mu ir tnezcziu žodžiu, be abe mis reikalavo apginimo nuo kurie nustume mane in pra*
*
*
tarė su pergandinau mužikas, pražiūrėjo — ir badai spangeis
jones tyczia teip suraszytas, valkatos, bet szisai su begedisz gaiezti.... Jie neiszgirs dau
Mano broliai Petras ir Antanas
idant pasklydus paskelbom ka drąsą iezsitieses ir vėl nusi giau nuo manes žodžio.—
Gavau tiligrapa iez Manford, nes dirstelejee in veidą af eme pasiliks b'g omert.
Zabelawicziai paeina isz Suvalkų
rio,
paezauke:
—
Jonukas,
Jo

apie jos isztekejima pažįstamos juokęs kalbėjo.
Ir pradėjo jieszkot tarpa gro
Ir tuojaue nulėkiau, fort!
Ar smprtis yr i skaudis? gub., Kalwarijos pav., Rudaminos
nukas! mano sūnūs! Jonukas!
jos sandrauges pavydėtu jai.
O szirdelse,
— O-ho, mano sesute, bijo matu, kurias turėjo savo kaAr kc c/, am a prie smer- gmino jie pats ar kas kitas praszau
Af cierae akis inemeiges in
In gimdytojus beveik suvis ne tavo brolio Juozo. By-gosh, szelej, kalbėdama:
duot žine ant adreso.
(to 55.)
Kokios ten puikios mergeles,
tiee?
kuningaikszti, kurio lauke pa
buvo raszyta, kadangi juos ly kokia pone pastojo, nenor ne
— Beto, supleeziau ju laisz.J. Zabelawicz.
Paeiputia,
Garsingiausi svieto gydyto Box 29.
Silver Creek, Pa.
liepimu, ^sudrėbėjo iszgirdes
tėjo negut tas, kad iszgirsta atsakyt ant brolio geru veliji ka— kito adreso j u neturiu —
Uodegas iezputia,
je!
tvirtina, smertis yra be so
balsus
mužiku.
apie savo Onutės tekėjimą.
nedaneez
nieke.
—
Rodos
kaip
karves
zylotu,
mu?
Mano pusbrolis Antanas Bulota, 6
Motere iszkeldama rankas puliu.
— Paėmė kitus laiszkus ir
II.
Kožna su ragais badytu.
— Jis yr beprocziu! —kur po
metai adgalios gyveno Mahanojuje
Pridureme
czionais
atida
da garsiau paszauke:
O jau ka bobos,
Jaunyste! kaip smagu gyve licija ?— tarė Ona norėdama usz viena paskui kito nuėmus nuo
po tam iazvažiavo apie Pittsburga.
— Mano sūnūs! . Jonukas garsaus parižinio gydytojaus Paeina isz Suvalkų gub. Prienų pa
nimą suteiki kartais. Nors sigint brolio ir atszalint ji nuo naktines lemputes stiklą sude
Daugelis isz ju nelabos,
gino, o potam sužerus in sauja Vyrai negali su juom ižbuti, , Af cieras atsisuko in juodu Dr, Neckel. Raszo jis:
rapija s, Dumiszku kaimo. Tegul atnevienam skausmingai sudras kelio.
— Temijau ir užūženkline
(pę oj)
Turi in platu svietą karuoti. pabalo, pasievarste valandėlė jau konoteisingiausia visus ap siszauke ant adreso:
kai krutinę, nors nevienam
Tuomtarpu praeiviai pradė pelenus pasėjo po kambari.
Jonas Paszukevicz,
nes
pasitikęs
eu
eavo
akimis
—
Teip
iszsisklaiste
mano
Ir
tokia
boba
pasilikus,
sulaužai gyvenimą, bet kam jo apstot aktorius dramato iez
Mabanoy City, Pa.
akis motere; nusėdo no arklio sireiezkimus to svarbiausio lai 23 D. St.
nerodai ateities visugražiausio- ko pasinaudodamas valkata laimes, mano sapnai, mano gy
Buna ant visko tikus,
ko gyvaetes, kuria vadiname
ir
paskubino
pas
muzikus
ran
venimas.
...
O ka, szuniezkae gyvenimas,
se spalvose, keno neisztyrusi kaskart drąsiau kalbėjo.
smertia ir teisingai tikrinu, jog
Iszeieme maža bonkute, atAnt žemes, tokis bus ir am kas jųdviejų su graudumu pa- smertis yra be jokiu sopuliu
gyvenimo duszia tau esant ne
— Acziu, sesute už rūpesti
buezevo ir net lig keliu pasi
žinas!
svajoja, nesisvaigina vilczia ir Galiu ir be tavęs nueit in tam- kimszo—sudrėbėjo, bet sužeiPersiemimas ar kitaip jausla.
lenki.
nesigire sapnais. Bet sapnai sinyczia pernakvot, nes matau bavue baisiom akimis užvertė
tai
sudaro smegenų, nervom
ISTORISZKAS APRASZIMAS
Tame užgraino
muzika.
paprastinais vien lieka, tikry kad pas savo seeeri nakvynes prikiezus prie lupu, o potam
PER II. SINKEVICZIU
muskulu,
kurie
sudarinėjo
muVaiskas judinoei. Aficieras pa
be tuo liūdnesne, juo tie sap negausiu.—Užsigini savo bro trenkdama bonkute ieztare.
mišią
jausla
teip
fizikinis,
s-ivelino
ant
eavo
vietos
o
adju
PENKI TOMAI, 2 KNYGOSE
— Tai viskas.
nai buvo gražesniais, smages lio su kuriuo drauge eziauVisi sako kad Midleporte,
tautas pulko nuežtruopavo jin kaipo ir psyoloine numirszta
niais.
cziaus, ateivio, duona valgydaTomas I ir II. Yra tai
Vertos bobeles pabartie,
mumisia pirmiausia, teip, jog
Atrasta antryt gražios Onu
užraszidamas in kninga.
puikus apraszymas isz lai
Kaipgi gražus buvo gyveni vai, nes matomai pamirszai jau
Bet da nutylėsiu,
jausies
mumisia
jau
suvis
isz
tės
jau
tik
pamelinavuei
szalta
ku
kariones lietuviu su
Jenerolas Tiszenis, kaipo
mas Onutei! Nors vaistus gy kad esi duktere prasto sziau
Vieko neiszdainuoeiu.
nyksta, kol givastis ne iszeina,
kryžiokai laikuose D. L. K.
lavona,
kurio
veidas
baisiai
ezifas
sztabo
kuningaikezezio,
venimui suteikinėjo jai locni cziaus isz N. — Nelaimingas
Vytauto ir karaliaus Jagailo.
Tik tiek pasakysiu,
tokiu epaeabu ne gali būti
495 Puslapiu.
rupeecziai tarnaujant tūloje fur jaunikaitis kurs paimtu usz pa iszkreivintas ūzszieptas su iez Kad biski stubae apsivalytu> vakaria paklausi kuningaikez skausmo prie užbaigos gyvas
verstom
pilnom
iezgastiee
aki

tie:
moj usz neperdidele mokesti ežia ta, kuri uezeigina savo
Ir sumazgotu diezius,
Tomas III. IV. ir V.
— kaip nueztriopuot af'cie- tęs.
kokia mokama yra subjektui, broliu, o uezeigintu ir tėvo ir mis baisiai iezžiurejo....
Yra tai tolesnis trūkis pirmo
Kaip pavalgo pietus.
Smertis kaip sapnas, buna
ra,
katras
glitio
būdamas
nuir
antro
kryžokiu tomu kur
ar klerkai, bet kad atsiekė tiks motinos kad pasitiktu ežia da
del mirsztanczio ne žinoma.
Blakių pilnos lovos,
labai dailiai aprasota kare
ezoku
no
arklio,
kad
pasveikt
la savo svajonių, kad atrado bar, nes ji nor but didele po
Niekas ne sztaut paženklyt tik
oai as
lietuviu su kryžiokais po
Niekados ne klotos,
tie tėvus? ir tai laikia peržiū
Zalgiriais (Grunvaldu) kur
savo szirdžiai patinkanti—jau ne ir jai nieko nėra negalimu
O bobeles po etrytus slankioje, rėjimo vaisko per pati kunin rai valanda užmigimo ir nie
D. L. K. Vytautas su lenku
kas teipo— gi ne gali tikrai ž'
tėsi visulaimingiausia, kadan kad ir iszeižadet locno vyro,
gaikezti?
Ir aluti girksznoje.
pagelba baisiai sumusze
noti
valandos
smertes.
gi ateitis jai rodėsi tik ir szip- idant tik prisotint savo tusztykryžiokus ir panaikino ju
Atvažiuosiu,
Atimk jam ezoble— atšaki
Nekuruosia atsitikimuosia
zokona. Joje yra ir tos kovos
E03 laimėmis, o kelias prie tos be.—Gėjai pasilik sveika nedo
Tai gerai iszkoczioeiu.
kuningaiksztis, kaip tiesos vais kur smeginsia žmogaus užsi
paveikslai. 539 Puslapiu.
ateities tik jau ir iezbarstytas ra duktė nenoriu daugiau ma
Gerai aptaksavojo.
kavos reikalauja: priesz pat laiki da eziek tiek jausloe, pa
rožėmis.
tyt nelabos sesers.
piet pristati szoble pasmania velyje da lygoniui misliti ir ap
PREKE” $1.50
»
»
»
Milinti kūdiki gimdytojiszIr apsigrižes nuėjo savo ke Profeeoris Szaknelis nueidavi
ir jam prisakyti, idant pribūtu sigareineti ir tokiame atsitiki
(PREKE VISO APRASZIMO)
ka szirdis teipgi nemažai džiau liu. Nieks jo nesulaikinejo. eu eavo keleis prieteleie in girOakdale bobeles labai du- pas mane.
me, atjauezia savo padeyma,
Tik ant trumpo laiko I
gesi iez laimes savo kūdikio Visu akys atkreiptos buvo in ria jieszkot vieokiu žolelių ir
eauna,
leip stojosi. Vargezas Jone jog reikia karuotis in ana svie
nors apie ta laime menkai žino mergina, kuri dege kaip lieps ezakneliu, ir be vaikezciodami
Maitele, iezsigiart suvis ne lis, af.cieras tas pate ant ku
Nusiuntimo kasztus
ta, nes ir da tada, ne gali sav
jo, negut tikt tiek kiek spręst nose. Stebėtina, nieks neuszta- paklido, jog per kėlės adinas
mes apmokame.
gauna,
rio visi turėjo akie insmeigtae perstatyt, o da apitai jaust ar
galėjo isz duktes laiszko. Nu ria usz ja, nieks nestoja jos ap vaikezeziojo ir ne galėjo iezgirTai jau dydelie vargas,
laike parodos, likosi nubaus žinot, kadai isztikro valanda
W.D.B0CZK0WSKI-C0.
rasze Onutei linkint visudid- gynime.—Net tas, kuri mylėjo rios iezeiti. Tame kada iezejo Tokis gyvenimas "ne kas.
tas už tai, jog peržengi vaieka
MAHANOY CITY,PA.
žiausios laimes ir persiuncziant ir kuris jai meile prisiegavo at ant kokio tai kelo, paregėjo Mat, valdže toki szposa padare, vas tiesas. Ant giluko toji baus mirio bus.
Tokiamia padejimia ir va
savo gimdytojiszkas palaimas. szoko nuo jos ir su nusistebėji važiuojenti ūkininką ir praezi Kad visas karezemas uždare, me trumpai tęsęsi. Kada vaka
landoja, per daug buna žmo
Onute nedaug nusidžiaugė mu ir su kokiu tai paniekini jiojio, idant juoeue isz girroe
Pirma szirdelee būdavo,
ria jiam pasakė, jog turi stotie gaus sniegenos su vargytoe, o
isz gimdytoju laiszko, tacziaus mu žiurėjo in nelaiminga auka iezvežtu ir in miestą nuvežtu. Piknykue kas dien turėdavo. rito priesz pat kuning. Ponia
jaigu ne tas, tai jaustu didelus
Kada nuveži juoeue in miestą
net neperskaiczius viso gerai atsitikimo.
Szendien nubudus vaikszti- toveki, su baimia nueidavi.
sopulus o to niekad daktarai ne
Girdejusie valkato žodžius ir paklausi profesorie kiek rei
supleszus numėtė.
neje,
Kuningaikeztie malonei jin nužvelgi.
Sziandien ji lauke vakaro: palaike usz teisybe ir rymtesni kalauje už padvada, atsake
Dydelei bedavoje!
pasveikino ir tari:
O kas kiszasi fizieznu sopu
gavo daug mielesni laiszka piktai nusijuokiant atsitraukė ūkininkas kasidamasie:
Prie girtavimo visko buvo,
— Mueztineja žalnieris turi lu, tai tu suvis mireztantis ne
nuo Rudolfo, kuris kviete ja o žiopliai žiopsojosi kaipi del — Aez už viena vežimą gau
Vieko už guzute gaudavo,
api vieką užmirszt, ir tiktai tu jauezia. Kada žmogus susergs
SUSIDEDANTI ISZ
pasitycz’ojimo isz gėdos isznie- nu du rubliu, o už vežimą meez Vyrai bobų negalėjo suvaldyti, ri pildyti paliepimus. Paroda teip jog turi numirt, be ekiin sutarta vieta.
lo
1
rubli
ir
50
kapeikų,
nes
Su kokiu noru ji ėjo sulau kintos merginos.
Turėjo priesz [girtuokle nu vienok ne yra musztyne ir ja riaue, kokia lyga ne butu ar
kus liuoso nuo uszsiemimo lai Pasekmes to atsitikimo pasi kad jus esate davadni virai, tai
tylėti.
gu tu del meiles tėvu sulaužei no sužeidymo, tai jauslos sopu
ko! Žinojo kad susieis su nu liko blogesnėm, negu tikėjosi bus in valės pusantro ru bliaus, Viena net buvo iszrunijus, vaiskavae tiesas, tai esi didelei lu suvis ne turi, teip jog mirsz
mylėtiniu ir sotinsis saldybė nelaiminga Onute. Negana — teip kaip už meezla gaunu.
Mat, svaiguli gavus,
tanti gali žnaibyti, deginti ir
doras žmogus.
368 Put. 6x9 col. Dydumo
mis laimes suteikiamos ta mei kad pikti liežuviai atėmė nuo
Tai kėlės nedelias pazylojo,
Kaipo perdetinis paženkli piauetyti kuna, tai jis suvis ne
PREKE $ 1.00
le, kurios nieks neardo, nieks jos vieta firmoj, bet ir myli
Na ir vela pareibaladojo.
nau del tavęs bausme už per- jaueze sopuliu. Tai yra tikrai
Nusiuntimo kasztus
Didele knyga api 1300 puslapu Gal dabar viskas apeimalezys, žengyma, nes kaipo tavo tau jog žmogus valandoja smarties
nedrumeczia, nieks nevaržo mas sf'cieras iszsižadejo jos
mes apmokame.
Visos 6 dans druesiai ir puikai
ir
paniekino;
firmos
principa

szirdies troszkimu.
apdaryta. Kasztus nusiuntimo Kaip guzutes ir byro nematys, tietis ir kaipo brolis, paduodu priesz tai atkenezia eavo sopu
mes apmokame. PREKE TIK |4
Ir Rudolfas buvo laimingu ls patyręs apie tai ka valkata
Ir neragaus.
tau ranka kaipo geram eunui, lūs, nes mirsztant nieko ne jau .
W. D. Boczkowskl-Co.
W. D. BMxkevski-Ce.
kadangi numylėtinė buvo tik pasakė pradėjo kvost apie saY
Matianoj Cll», Pa.
T
Ba niekur negaus.
MAHANOY CUT, PA.
kuris nesiearmatino savo tėvu ežia.

Sziaucziaus Duktė.

KUR BUNA

KRYŽIOKAI

įįį

-

.^

...390...
DAINIU

Granus wsraiD

SKAITYK!
.Moraliszka Kabala.
Katra iszdeda žmogaus ateiti

Preke — lOo.

...Tikriausia Burykla...
Sudėjo Cigonka isz Egipto
RUBINĄ 8ULVA.
Perdėjo ant Lietuviazko D.T.B,

Preke

— lOo

...Tikriauses Kabalas...
Ai ba atidengimas paslapcziu ateities
—su pagini ba Kaziru—
Pagal Garsingiauai Chaldiazku
Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
Cigoniszku Burtininku.

Preke — lOo.

Prisiuskite 25o. vertes Stempa
o gausite visas tris Knygutes
per paczta.
Kaaztua nusiuntimo mes apmokame

W. D. Boczkowiki-Co.
520-522 W.Sonlh Al; M.l.ioy City,F.

DOVflNRl-DOVANfll!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti
apsirgus. Teip-pat kame ir kur
greit išsigydyti, lygiai ta knyga

„DAKTARAS"
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

ŠITOJ

KNYGOJ '„DAKTARAS“ netik

pamokinu kaip ir kur nuo visokių Ilgų geni
Išsigydyti, bet teip-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų
apsisaugoti.
KNYGOJ „DAKTARAS“ labai dang apraSo apio vyrų ir moterų lytiškų gyvenimj ir
aiškiai, atvirai teip iPclestineje, jog kitose
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir motere!
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų
daryti, seniems ir Jauniems ir kaip laimingai
gyventi. Čion viskį negalima aprašyti, bet tik
perskaičius knygų atrasite.
ŠITA KNYGA llliustruota puikiais moktsliSkais paveikslais ir apie žmogaus kūno subudavojimųsu visokiomis paslaptybėmis.
Apie MEILĖS DALYKUS „Daktaras"
nemažai rašo. _ __
_
YPATINGAI serganti, nusllpnėjg, sukliu
rę, pasigading per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis
teip užsisenėjuslomis ir užsikrėtusiomis ilgo*
mis, šitoje knygoje atrasite tikrų rodų,
JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
miau ne kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekarstas, reikia perskai
tyt knygų „Daktaras“, nes didelės daugybės
žmonių, kurie tik perskaitė Sitų knygų, išsi
gydė.
4TODEL.Tkad ta'knyga del labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės vjsai
dovanai,kuris tik atsiųs keletį štampų už prisiuntimų.K2
_
„ REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant
šitų apgarsinimų ir adresuok teip\

The PHILADELPHIA «. CONIC,
1117Walnut si., Philadelphia, Pa.
’tĖMYKIT VYRAI IR MOTERĮSI Kad
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
lauji geros, teisingos pageltos, kad trumpam
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie
Profesionališko Daktaro, Ph. M.~ Klinikos
lietuviškoj kaitoj. RaSyk, Ateik.
Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto iki 4 po
pietų. Nedėl. iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakare nuo
0 iki 8.

Ar

matei kada-nors laikraštį 1

“DRAUGĄ“?
“DRAUGAS" yra 8-nitĮ puslapiu
didžiausio formato, vedamas ge
riausią redaktorių. Rasi jame
geriausių raštininktĮ raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“
gvildena svarbiausius gyvuosius
lietuvių reikalus.
"DRAUGAS” atsieina melams S2, pusei m. $1

Užsieniuose metams

S3,

pusei

melų

$1.60

Rašydami laiškus adresuokite

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, III.

Dr. KOLER
Lietuvių

Gydytojas
638 Penn Ave.
Pittsburgh, Pa.
Dr. Koicr garsinasi savo tikra pravarde ir turi
tavo paveikslą šiame laikraštyje. Dr. Koler yra
ilimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
kavo visuoso Varšavos ligonbučiuose, o paskuti
niais metais prieš išvažiuojant j Anterilų ba»o
ligonbutyje švento Lozoriaus, kor gydo tik pri*
.■atiškas ligas vyrų ir moterų.
SIFILI išgydau vartodamas gyduolę fo6. dide
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį Jeigu
centi išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnuie
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neauikir
os tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kiną
'ižkrSsi savo liga.
Nenaturališkus IŠTEKSIMUS visokiai! ba
lais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERI
r kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pini|U!
ugrąžinu.
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
nančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j sSdienas.
\r jautiesi mažu m, jog neturi tos pačioa vynškra
pėkos. kaip pirmiau? Jei teip. tai neraišuok,
•a nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
■ūti vyru.
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
rato išgydau į 21 dieną ir tai be skaudėjimo,
IlYDROCELĘ arba vandeninę rupturągydau
30 ininutų be operacijos.
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randui
-iegimas kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimu
ttsišiapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kitų ženklų
pie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau
avo sistema ant visados.
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugu
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitai
•«los ligas, paeinančias iš užsivietrinimo krame
Agydau trumpam laike ir ligoniui nereik p«T
traukt savo darbo
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto Iki 8:30 valu i
Pėdnyčiomis iki 5 popiet
popiet

Nedėliomls liti 1

Ateikit tuojaus.

Mergina atsikėlė ant ritoTai ir karijera užbaigta ir teip ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Du garsingi mokyti, vyrai.
—LAIVAKORCZIU SKYRIUS—
jaus anksti, pagamino valgit
dukrele susivalkioja kaip žido
P. V* OBIECUNAS IR KOMPANIA
brolei sukilę pavalgė ir iszjojo
pantaplis. Kitos nusiduoda in Cor. 12-th. & Carson St., S.8. Pittsburg, Pa.
“KAPITONAS
Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka '
in darba.
dydesnius miestus, i ba ten di BankaTaisuyra
Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prieVELNIAS”
desni uždarbei.
Senovės laike giveno turtin Kada jau diena perejo, vaka
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi locnose naPrietikiai Cirano De Bergarac
Motinos, ne pratykitia savo muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
gas kuningaiksztis su eavo mile re brolei parjojo, iž darbo, o
Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4
Verto Ihz FrancDzn Kalbos
dukreles iez mažumes prie pui Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto
ma pacziule ir juodu augino seserį rado linksma ir dainuoKUN. DR. M JUODISZIUS
ku paredu, — prie brangios greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes an1
del džiaugsmo labai patoga jencze.
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
Labai linksmai gyveno mer
ekribelee! Pirk prasta ceiki dimo
dukrele kad kitos tokios patoYra tai labai
Provu kancelarija po vadovyste K. Varaszaus
gina su savo broleis, o ir tarp
po 25^ už mąstą, duokie grą Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
gos ant sveto nesirado.
užimanti ir
buvo
neiszpasakitae
žei pasiūt, tegul galva gerai Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
kinga apysaka,
Kada duktė jau buvo 16 visu
'i1'
padalinta ta tris
džiaugsmas
ba
visi
brolei
mile

ižeiszukuoja ir paauses iszsi- su tiesomis Russijos.
metu, tai bijojo kuningaiksztis
tomus. Visi tris
mazgoja, ba Dievas ant to da
kad jio duktė ne iždiktu, tai jo savo seserų
tomai
vienoje
Dabar palikim juos didelėm
vi vandeni, ir pauksztelei mau
sumislino atiduot pas kuninga
knygoje.
džiaugsme,
o
griezkim
pas
kudoei
ir
kožnas
gaivalelis!
už gaspadine 'mislidamas, kad
ppto
404 Puilapin. 6x9 col. Dydumo.
Juk konia kožna szeimmele
pas kuninga bus tai negales ninga.
D.T.B,
Kuningas paemi už gaspadi
turi siuvimui maezina, tegul
iždiktie.
...PREKE...
užsiima siuvimui, tegul sena
Ne ilgai galėjo kuningaiksz ne ragana, ir jiems užėjo ant
?
£
alss...
dresiukia suardo ant tos su
ežio duktė būtie pas ta kunin mislies kuningaikezcziute ar ij
du tiekia
Į, Sveikata Brangiausis Žmogaus Turtas.
kerpa ir pasiuva! Tegul moki
ga- ba vos puse meto, — ba ir je giva ar ne ir paklausė raga
Nusiuntimo kasztus
mes apmokame.
nasi naminiu darbu, — skalbt, Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Ncw York gyvuoja Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA
ddistl
kuningas norėjo ijaje patrauk nos—savo gaspadines,—o raga
ibish
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios liksiu yra apsaugoti savo vientaučius
na
paėmus
kningas
peržiurėjo
prosit
duonele
kept
ir
valgi
tie ant szlekto grieko, nes nie
Al
W. D. BOCZKOWSKI-CO.
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
MAHANOY CITY, PA.
ir tari:
gamyti. Tada po stritus nevisokių ligų ir kūno silpnybių.
)e.
kaip negalėjo.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijališkų gyduolių,
slankios, dantų ne rodys ir va
Ilga laika kuningas vargino — Ta mergina, kuri buvo
sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
i SteBfa
Tarpo kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
'
karais entrese neeislapstye!
ijja, kad tik pritraukt ant grie pas tave už gaspadine, tai ijje
Knygute
Kraujo Valytojas ............
$1.00 Del išvarymo soliterio............ $3.00
Dukreles reikia pratyt prie
ko, nes tas viskas buvo tusztio, ira giva ir labai linksmai giDel lytiškų ligų.......... 50c. ir $1.00
Gyvasties Balsamas ....
’A’Vaaft
ft
F,
V
T
Ofc
ipciihct
darbo, ba jagu turės užeiemi
Nervų Stiprintojas ..... , 50c ir$1.00 Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
ant galo perpikes kuningas vena.
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir $1.00 Nuo kojų prakaitavimo............ 25c
.Id-Co.
Kada kuningas ižgirdo apie
ma, tai veju nesivaikys.
sėdo prie stalo ir surasze groNuo kosulio....................... . 25c. ir 50c Gydanti mostis................................ 50c
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. ir 50c Antiseptiškas muilas .................... 25c
Paczios motinos dukreles
mata pas kuningaikszti, kad tai, nuludo ir tari in raga
Skilviuos proško®
......... ............ $1.00 Antisepliška mostis.................... 25c
-PO VABDUj
50c
Pigulkos del k>
.............. 25c Nuo dusulio.........................
isz paikinate ir kada dvilekos
jio duktė labai iždiko ir pasi na:
Proškos del dantų ..................... 25c
Nuo galvos ska
Nuo
kosulio
del
vaikų
............
25o
PRIEJGIAUSES
?
— Ar ne galėtum tu ijai
metu szlapnose pasiprieszina
leido.
Nuo kojų nuosi
10c.
Nuo dantų gėli i
.. 10c Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25c
MOKSLAS
'
tai nutili, — nieko ne sako ba
Tai perskaitęs kuningaikez- smerti padarit?
n"
................ 25c
Nuo peršalimo
.. 25c Nuo viduriavimo ..
VfW.
............. 50c
Plaukų stiprinto.,
.... 25c. ir 50c Kraujo Stiprintojas.
Ragana
pamielino
ir
tari:
dukreles
bijeisi
ir
lazdos
gai

tis
tuojaus
nuraszi
gromata
ANGLISZKO
Gumbo Lašai............
50c ir $1.00
Linimentas arba
S bei
•olloris ..
Nuo plaukų žilimo.
............. 50c
Anatharynas plovimui
lesį: o gal ne viena bijosi kad
pas kuninga, kad daritu jio — Ne galu prižadetie ba
eikia daryti
LIEŽUVIO BE
Blakių Naikintojas.
.............. 10c
įme ir kw
Karpų
Naikintojas.
dukrele
neiezrunytu
in
platu
beda
prieitie
prie
ijos
nes
pa

...............
10c
dukterėi ka nor — kad ir
PAGIALBOS KITO.
lai taknyga
Specijaliska tikrai lietuviška Trojanka arba Trojos Dovynerios 25c
Ir turi ko džiaugtis. Nesenei Columbia universitetas svietą. O, motinėlė! Kad ki
smereze korotu ir kad ne nori žiūrėsiu Ragana tai pasakius
Yn tai prakiiciaia.M Kayga
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknis Ir t. L, kokios
New Yorke apdovanojo garbes daktarais mokslo. Dr Alekeis taip dukrele augytumei, tai
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
leidosi ir ketone.
ne akise ijos matitie.
kokio, lig nloi Lietu..! torajo.
Rh“
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.
Carrel
isz Rockefeller instituto New Yorke kuris praejta, me dukrele ne runytu!
Kada
ragana
pribuvo
in
ta
Kada sugrįžo gromata pas
apsišauti
Ir t«ip .udeta, jog ka tiktai
Krelpiautiemsiems per laigkas arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus
patarimus kiekvienoje ligoje.
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duktere. tai tuojaus kuningas gina pamaczius biedna senuke Su v. Steitu kariumenes. Jisai tai apczistino Panama priesz mandrumo kaip apsisukt, lupa
VINCAS J. DAUNQRA?gfc
tl.k kalbai.
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Ne pavidekite lazdų!
kit,
ir
apsakė
apie
visa
atsiti

keikta
ragana
ir
pradėjo
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Skalbė verda lovas kloję!
ROROROROFOHOROITOROROROROUO
Narna
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kur geriau ne yra. Oi neiezmar “Kas yra Kristus” “Priesz tei
Krajaus už pigiause preke.
girre,
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dus? Ko rimoji ir dūsauji? Oi deli mieste! Tenais del vaike
paliudyimu
Konsulio.
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne
verktie taridamas:
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atšaki:
ne budino. Lauke brolei viena
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Kitu kartu daugiau apie tai
° pagriebta ir velei atgauta merft, ui ufea P
kie spakainas ne žinos niekas, graudžei apsiverki, o viriauses cze taridamas:
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tj.i_.pI3.nteB
o ________________________
— Mes savo seseles ne ga
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25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas
g belaisvis^’ “Lozorius” “Narsi
ir Itališkas armonikas dideliam pasi- j
gaikezcziute pamokino, nupjo in jin ir pakabisim tarpu var nek.
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prisikėlė”
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savo vaika.
gia ir nubosta vadžiotis kaip
•
•
prie
jusu
pinigu
1
diena
Sausio
ir
Liepos
menesuose,
nepaisant
Tiesiok pasakius, stokas mums
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Mah inoy City, Pa.
g
W. D. Boczkowski-Co. .. W. H. KOHLER, Kasierius.
už seseri.
žiuri kad grabas stovi priesz czei.
eina in hoteli ant tarnystes.
oMoMoMOMoMoJfoMolIolaolIoMoiaoM
Mahanoy Lity, Pa.

Apie kunigaikszti ir jo
dukterį

NAUJA KNYGA i

DAINOS

! PUIKUS SKAITYMAI i

USA“’

SKAITYKITE

ii UNION NATIONAL BANK

W. RYNKEW1CZ1US
.. NOTARIUSZAS..

233-235 W. CENTRE ST.,

MAHANOY CITY, PA.

PKIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
...... PO PR1ZUBA BANDOS......

Mano Privatiszka Banka yra po
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
pinigiszkus reikalus galima pas mane
be jokios baimes atlikinėti.

Paszportus del keliaujanoziu pa
rūpinu.
Didžiause Lietuviszka Agentūra
pardavima
Szipkorcziu ir siuntimo
Pinigus in Visas Dalis Svieto greicziause
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 1.1., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
Apsaugoji! Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.
MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų
ir Apredimu del vyru ir vaiku.
Sziame laike ka tik
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir praszome ateiti ii\ peržiureti o jaigu pirksite tai busite
užganedyti.

Žinios Vietines.

— Lz priežaties naujos provos, kuri uždeda 2| cento ant
kožno tono anglių kaipo padot
kos o vietoje kompanijos tąjį
padotka mokėt, tai turės žmo
nis mokėt patie. Anglie Ashlando aplinkinėje parsiduoda
nuo $2 50 lig $2 56.
— Nedelioj atsibus mėne
sinis susirinkimas Y. M. L I
Klobo. Visi sanarei privalo
pribūti kadangi bus svarbu
reikalu atlikti:
— Dr. M. J. Petrikas, lietuviszkas medecinos ir chirur
gijos ligonbutee specialistas
priima ligonius kasdien nog
10 lig 12 ad. priesz piet. nog
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30
vakare.
Kazuno aptiekoje
237 W. Center St.
(-j •)'.

ISZ VISU SZAL1U.
Kinczikai sudegino givais
60 dvaslszkuju.
Kwei 11 Wt. clung, Kinai.—
Prie rubežiaus Mongolijos,
kinczikai sudegino gyvais szeszeezd-iszimte
mongoliszku
dvasiszkuju (lama)
Persekioti dvaeiezkieje, pa
sislėpė vienam isz maldnamiu
(pagodų) Indukus mine ne
galėdama insigaut in vidų ir
gauti in savo rankas dvasiszkus, uždege pagoda isz visu
kampu. Liepsna užėmė akimirksnije visa pagoda kuriuo
je sidege visi. Kas buvo do
priežastis teip baisaus atkerszinimo d -asiezkieme, telegra
mai ntdaneeza.

Bulgarai pliekė Graikus.
Sofia, Bulgarija. — Apie
kruvina musztyne terp Graiku
o Bulgaru danesza isz aplinki
nes L» f cero. Bulgarai užklupo
ant Graiku su bagnietais ir
musztyne laimėjo. Teip-gi daneeza apie susirėmimus terp
Serbu ir Bulgaru.
Mat Graikai ge'die iezvyt
Bulgarus isz savo sklypo ir
vieszpataut eaviszkai be Bul
garu insikiszimo in ju veika
lus.
Drebėjimas žemes Italijoi.
Rymas. — Pietinioje daliję
Italijos davėsi atjaust smarkus
drebėjimas žemes. Bledes ma
žai pridirbo nes baimes žmonis
turėjo užtektinai. Messinoje
davėsi drebėjimas atjaust emar
kiauše. Aplinkiniuosia kaimeluosia sugriuvo namai sužeisdami kelioleka gyventoju.

29 MOTERIŲ GRAŽYBES

Tikiai artistiszkus paveikslus
fek M gražiausiu moterių, mes siunji cziame uždarytame laiszke
HLm už 42o.

$25 Grafafonas už $21
(su 16 Dainomis)

Parsiduoda Namai.
Parsiduoda szitie namai
Mahanoy City, Pa. 122 142
ir 216-218 W. Spruce St.
605-607 W. Centre St.
Daeižinokite “Saules” < f se.
( J 1)

Gera proga ineiti in
?
apsimokama bizni

Reikalingi
Mainieriai, szeszios pėdos vei
nas 94^ už tono rinktu anglies,
61^ entruoee, 480 ruimose už
maezinos angli. Nėra straiko.
Atsiezaukite pas United Coal
Co.
(to 56 )
424 Fourth Ave. Room J05
Pittsburgh, Pa.

L1ETUVISZKAS ADVOKATAI
Baltrus S. Yankaui

$103,000 PRIAUGIMO PER VIENA META.

ATTORNEY, COUNSELLOR ANI
ADVOCATE OF UNITED STATE
COURTS.

Visiszkas Turtas Gegužio (May) 3, 1912 - $751,192.63
” Lapkriczio (November) 1912 - 790,858.99.
”
” Gegužio (May) 1, 1913 - - - 854,209.58
Pasidaugino Turtas per Meta - - $103,006.95

B. AUTURI ‘UK.81-

Parsiduoda puikiai ir gerai
intaisyta dirbtuve temprenco.
Kostu meriu daugybe, biznis
randasi Shenandoah, Pa. ir
parsiduos labai p'giai ba locnininkas turi kanecz apleisti
miestą, todėl pasiskubinkite
ba kas pirmesnis tas geresnis,
kas nupirks tai keninikas iezmokys kaip visa bizni varyt.
Apie daugiaus atsiezaukite in
“Saules” ofisą.
( j "))
Mahanoy City, Pa.

ŽIŪRĖKITE KAIP MES AUGAM.

Asz užlaikau Columbijos Grafofonus su Lietuviszkom dainom, kurias
iszgieda labai gareei ir aiszkei. Ant
abieju pusiu yra po kitokia dainelia,
rekordai yra padariti gana druezei
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas
rekordas prekiuoja tik 75c.
Jaigu ne turi mano kataloga tai
prisiusk už 2c. pacztinia markia o
apturėsi didelipuiku kataloga kuriamia rasi visokiu gerinsiu Armonikų,
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku
ir Malda knygių kokiu tik randasi
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru
gromatu raszimui su puikeuseis ap
skaitiniais ir dainomis su drukuotais
aplink konvertais, tuzinas 25o. penki
už $1.
Sztornikams, agentams ir
pedliorems parduodu visokius ta vorus
labai pigei. Reikalaukitia visokio tavoro tikra Lietuvi o gausitia teisingus
pas ta vorus, adresas:

Sutrumpytas Raportas Banko
MERCHANTS BANKING TRUST COMPANY
Mahanoy City, Pa.
Nog prislėgto Raporto Gegužio (May) 1, 1913
ASSETS.
Pininginis ir Rezervinis turtas
...
$69,544.66
Priguli nog Banku
5,836.33
r
x
, • f Paskola
...
657,715.04
Investmentai j Boūdsa;
....
118,354,38
Rakandai irFikszczerei
...
3,220.00
Overdraftai
39.17
Total Assets
$854,209.58
INABILITIES.
Kapitulas Inmoketas
$125,000.00
Geležinis turtas
-----75,000.00
Profitai
.
_
18,645.59
Depositai
631,647.63
Neiszmoketi Dividendai
40.00
Skola Bankams
3,876.36
Isz viso
$854,209.58
D. F. GUINAN, Kasierius.
Geras patarnavimas muso Banke atnesza kas-kart dau
giaus Depositeriu.
,Užsimokės jumis turėti piningiszkus reikalus su szita
Banka. Pennsylvanijos Valstija ir Mahanojaus miestas laiko
piningus szitam Banke.

Merchants Banking Trust Co.

Geriauses ir didžiansias būd
piningo iszlaimeja provoss už |
žeidimą kasiklose, fabrikuose, ge
žinkeluose, laivose ir t.t. lezlaimt
provas kurios kiti advokatai atsako
atmeta.
Rodą duodu dykai.
Ądresa vokite:

B.S.YANKAUS

154 Nassau Street
New York, N.Y.

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & M/uū Sti. Plymouth, Pa.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS-

Garsiu Lletutiszku-LenklszkuVaistu.

Kiekvienas Lietuviszkaa Sztominkai
teipgi privalo užlaikyti visada mūra
puikias Lietuviszkai Gyduoles uto
Sztoruose ant pardavimo, kadjnusi
tautieczei reikalaudami galetujrošpirkti ir
nereikalautu issduoti
piningus dovanai kokiems nore amvikams tose apielinkese. Szlomiukai
raszykite pareikalaudami miu gyduo
les, nes geras uždarbis; panluohle
musu tyras Lietu visikas Gyduolei,
kurias mes gvarantuojame.

— Bing!
MAHANOY CITY, PA.
— Piff! Paffl!
Egiutero No.l................................ 25c.
DEL REKLAMOS
Egiutero No.2................................ 60c.
...DIREKTORIAI...
— Szendien Džiulajus!
Zmijecznik
............. 25c., 50c. irjl.OO.
LAIKRODĖLIS
D.M.Grabam, Prezidentas.
C. L. A d am, Vice-Prezidentas.
D.F.Gninan, Kaaijerins.
Gumbo Laužai................................ 35c.
— Diena iszsimuszimo ant
DOVANAI.
W. Rynkiewiczia. A. Daniszewiczia.
M. Gavula.
Meszkos
Mostis
.............................. 25c.
JjIETuviszkahP oto<;rafistai
Trejanka......................................... 25c.
J. Hornsby.
L. Eckert.
W. J. Miles.
luosybes isz po jungo AngliDel reklamos iszleisim
Linimentas vaikams..................... 25c.
tarp musu ^emaicz-uSuvieGyduoles nuo Kosulio................. 26c
ku.
nitose Stei tose ir in Kanada
M. VARZINSKAS
Liepiu Balsamas...........................25c.
Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c.
vysai dovanai 1000 prepuiAnty-Lakson del vaiku............ .25c.
— Atejviai privalo dau
205 E. Centre St., Mahanoy City.
kiu Laikrodėliu 1-1 karatu
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
ant
masto
pigiau
negu
karpetu
sztorai.
Puikei
ir
pigei
nutraukė
visokee
aukso ir ant 20 metu
giausia būti dėkingi už taja
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
gvarantnotu.
Fotografijas. Padaro didelusFoto
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku.
luosybia!
Kaszykit dar szei dien ir
Ugniatraukis.................................. 25c.
grafijas isz mažių ir indeda in reimus
atsiunskite 12c. štampu ant
Mes perkam teip pigiai kaip ir Skilvio Laszai............................... 25c.
Indeda Fotografijas in Špilkas
— Bet isz tosios luosybes
persiuntimo in:
G y d. užlaikimui Viduriavimo ir
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukine ja
Kruvinosios............................. 76cuždaug nesinaudokyte laikytes
M0R0Z0W & CO.
Post-Kartės, Parduoda Ruimus ir t.t
‘Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo $3.60.
galima pigiau pirkti ir jumis suezedipaguodoneje ir bukyte gerais
Daraktorka žudintoje
Gyd.
del nemalimo Pilvo.......... 50c.
3202 3-rd.St; New York,N.Y.
nam pinigą parduodami pigiai negu
Milteliai apstabdymui Galvos
ukeeai°.
Budaptszt, Vengrai. — Ne
skaudėjimo........................... 10c.
kiti.
RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
Laszai nuo Dantų........................ 10c.
— Redingo kasiklos sustojo
gini 4ai pereieme gyventojai
Laivai plauke tiefog tarpe Rusijos
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Lietuviszkas Agentas
ir Amerikos.
Didžiausi, puikiausi
Kojų........................................... 25c.
žinia apie aresztavojima Deb
dirbti nuo ketverge vakaro ir
Mahanoy City, Shenandoah,
ir greieziausi Rusiszki Imperali&ki
Geležinis sudnilintojas sveikatos 60c.
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Pacztavi, nauji dubeltavi szrubinei
Vaistas
nuo Papauto.................. 15c.
ne dirbs lig panedelio. Duo
reczyne, tenaitynes daraktorMt.Carmel, Landsford.
laivai.
Gyd. nuo Grippo......................$1.25.
tonu. Kursk, 13,500 tonu.
da žmonim gana laiko ant isz
kos Julijos Los, kuri nuo ko Russia, 10,000
Plauku apsaugotojas.................. 60c.
C'iar, 13,000 tonu.
Muilas del Plauku..................... 10c.
In Rotterdama in 0 dienas be pernedlmo.
sipiezkinimo.
kio tai laiko papildinejo žu11 dienu be persedimo in Llbava.
Milteliai nuo Kepenų...-............. 35c.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA
Rožes
Balsamas............................25c.
olithania
tate
ank
$31.00 TreczloH Klasos $33.00
— Jaigu reikalaujate nau ISZ LIETUVISZKU dinstas ant vaiku, paduodama
Kinder Balsamas......................... 25c.
$4 5.00 Antron KIbhoh $50.00
Corner
22-nd.
A
Carson
Streets
S.
S.
Pittsburgh,
Pa.
$65.00
1'irniOH
KI
bhoh
$75.00
Bobriaus
Laszai.......................... 60c.
jiems
trreizna.
Pagal
josios
jo siuto tai užeikite pas nauja
Laivai lezeina kas antra Subata, apie dau«
Szvelnintojas................................. 35c.
KAIMELI!.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
glaus informacijos kreipkitės pas
prisipažinimą, tai tokiu budu
Kraujo
valytojas
....................... $2.00.
knaucziu Vinca MacziulaviA. E.Johnson, General l’.Agt. 27 Broadway
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
linijų’ in ir isz Lietuvos. Siunczia
Nervu Ramintojas................. $L00.
nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
Girardville, Pa. t Praei užtrucino devynis vaikus, ku New York, N.Y. arba pas vietinius agentus
czia, 528 W. Centre St. Siuva
Piningus in visas dalis svieto, greitai, pradedant
Egzema arba odos uždegimas
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
pas Vaikus........................$1.25.
pigiai ir teisingai.
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentulnusdokumentus.Lietuvai
drapanas isz geriausio ceikio ta ketverga atsibuvo laidotu rie lankėsi in josios mokslaine.
Pleisteris (Kasztavolo)........... ..JSc.
reikaluose ju^u, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Batikos viraz paminėtu adresu.
Kas
nori
atgabenti
isz
Lietuvos
Pamada Plaukams..................... ,25c.
pagal naujausia mada ir gva- ves ez. at. Rožes Pikalauckie- Katrie nepasielge mokslaine
savo gymines ar pažinstamus tai ra
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise..... 26c.
pagal jiosioe norą tai duodavo
Gyduoles nuo Riemens................50c
rantina savo darba. Ateikite nes 66 m. senumo moteres kat jiems trrc:zna. Sudas nubau
szykite pas mane kadangi dabar turi
Garbus Tautecziai:
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-.,.. 16c
laoai
pigias
prekes
Szipkorcziu
ir
Laikau
už
garbe
praneszti
jums,
kad
ra mirė 23 d. Juniaus. Nabasz dė jaja ant smerk
peržiureti naujus sempelius.
Inkstu Vaistas............... 25c. ir $1.00.
jau asznesu daugiau nelocniniku nevirszininku,nedarbiniku
galima dar pirkti Szipkortes už labai
Akines Dulkeles.................. ,....26c
ninke
paliko
dideliam
nubu

“AU Nations Lankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
nužemintas prekes.
Raszant prisiuGyd. nuo uždegimo Dantų arba
— Publikine mokslaine prie
atidariau ofisą mano naujoi vietoi
alielnai skausmo ir skarbulis $L25
skite už 2u. stempa o gausite greita
Slaptybe sūdo.
Kampas 22-ud. & Carson Streets
West parko jau pradėjo sta dime vyra Juozą Pikalaucka,
Gyd.
nno Parku ir Niežu.......$2.00.
atsakima.
Lietuviszka
Agentūra
tris
sūnūs
Andriu,
Juozą
ir
Jo
(10 bloku nuo mano buvrsios senos vietos)
Gyd. nuo Dedervines............. .$100,
Paezauki
sūdąs
Jnoza
Bloz
tyt. Pamatas jau kone už
Teipgi
užlaikau
dideli
kroma
visokiu
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
Reikaluosia me’džiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo po
tokiu adreso*
baigtas ir ketina pabaigt in na, ir dvi dukters Franciezka naiti ant ludytojaus.
in Lietuva ir atgal, Teipgi siunoziu Valgomu tavoru ir Buczerne.
Subacziene
ir
Alena
RaibikieMat
ėjo
api
Petra
Žvirbli,
piningus už žemiause preke Ir greitai Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
laika kada mokslaines prasidės
PAUL V. 0B1ECUNAS
ne. Kūnas likos palaidotas ant kuris turėjo prova su mergina, ne vienos dienos nelaikau pas save
C’or. 22-nd. & Carson Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa.
Septemberio menesi.
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
kaip
ten
“
kur
kada
”
kas
bu

Sz. J urgio kapinu Szenadorije.
No. 6.
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
— Utarninke popiet apie
vo.
kauoije, taigi meldžia visa Lietavia
Nusipirkite saa kėlėt Naujas Pavasarinis Tavoras
3:00 valanda, užsidegė Steke
Sudžia klausia ludytojaus: atsilankitie arba atsiszaaktie per
Plymouth, Pa — Pati
Batelio
laiszka
sa
minėtais
reikalais,
lio boiler house arti Lehigh Jono Butkevicziaus ejdama
— Katrame mete esi giNORKEVICZIAUS NO. 6
Sa godone
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Valles geležkelio. Po kokiam pas daktara Stiff, trepaie augsz mias?
Geriausia Arielka Visan
— Tai privatiezkas daigtae- Viktoras Lapinskas
Mieste.
Tik $1 už Buteli. Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
laikui pasisekė ugnagesiams tyn in jo ofisą, puolė su kudy
Teipgi cris gausite ir visokh pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
užgesyt ugne. Bledes padare kiu kuri laike ant ranku teip atsaki.
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
601 W. Mahanoy Avė.
del Szlebes ant Pavasario.
Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
— Kokio iszpažinimo?
prieez laika, duokite bav<
ant keliolekos szimtu doleriu. pavojingai, jog kudykie mirs
Mahanoy City. Pa.
orderi o bus jums pristatyti Andaroku, Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie
— Keturi maži vaikai likos nuo sužeidimu. Butkevicziene — Tai yra tikejimine pas
Naujas Iszradimas
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
laptis.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu Apraszimu siunczia dykai
suymti per palicije už pavogi teip-gi labai susižeido.
— Ar tu esi gymine su ap
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu Kaip galima apsaugoti no li^u ir pate
mą daug. 1 o buteliu alaus
skunstu ?
40t Witt Mahiao, Au. kitur.
iszsigydyti be daktaro visokias ligai
Ant
pardavimo.
ezampano, arielkos ir džino isz
—
Tai
paslaptis
giminisz
Plauko puolimą ir užsisa^nima.
ID
h
n
ninhn
(
H^Uas
mus
dirba
Lietuvaites.
ealuno Juozo Margelio ant N. Mockaiczio salunas su namais kas.
Nežali, Papuozkus, Pleiskanai
K T H h 1 122 W. Center Str.
Mahanoy
City,
Pa
Apgyventas
ir kitas panaszias ligas.
Main uliczios ir iždalino viską
— Kuom užsiimi?
illU U1UUU |
Mehenov City. Pe Gyduoles nuo Dantų,geriausios,20»
Dr. Jonas C. Milleris
valkatams ant lumberjardo Lietuviais ir neper arti kitu sa
— O tai slaptybe tarnystes
Nuo Kornu užtrinu tik lOo.
(LIETUV1SZKAS DAKTARAS)
kurie turėjo linksma pikniką lunu. Geroi vietoi prie gero — Ar buvai kada nubausturime apie puse milijono laiszkn»
Sziomis dienomis muso tautietis
trakto.
Ant
kito
galo
loto
ran

padekavonemis nuo žmonių visete
WILKINSONO NAME
Tėvai vaiku turės atligint už
tas?
B Ragažinskas pargabeno visokiu
Kampai Main ir Lloyd Sts. Shenandoah, Pa.
tautyseziu. Raszykite tuojau ui
dasi namai ant dvieju familiju,
tai p. Margeliui.
— Tai rando slaptybe, po gėrimu, AmerikoniszKa ir Importita
adreso pas Specialistas:
Galima gaut visokia Arielka,, Vynia
ir
keletą
geru
tvartu.
nas
sūdžiau.
PRIIMA
( IKI 10 AD. RYTE
— Parsiduoda naminei daig
Arako, Kimelio, Dzinia ir t, t
t uYAm IITCJ X 2 1K1 4 POP 1 ET
LIGONIUS Į 7 IKI s VAKARE
— Badai tu daneszineji in Teipgi skambanoxio Alaas ir Porterio
tai
geram padėjime. Kas Apie daugiaus dasižinosite pas
B’dway & So. 8-tk BroolclyoJt
Daokyte dabar orderi • bus jumis
pirks galės paraudavote ir stu- Wm. Mcckaitie, 23 D Street, laikrasziue?
BELL TELEPHONAS
( j -j)
— Tai redakcijos slaptybe. pristatyta i* nma>,
bas. Parsiduos neperbrangei Mahanoy City, Pa.
— Ar tu matei kaip apskun
54-56 N. Main St,
■APSZVIETA’ Moksliszkai Istorhzks Knyp
ba locmninkas iszvažuoja isz
Reikalinga tuojaus.
stasis per mergina, su ijaje miMahan ov Citv
palytinti daug isz Lietuviu praeitai
miesto. Atsiezaukite
pas
Du ar trys vyrai suprantan lejosi ?
Dr.O’Mallcy iszaiszkina priežastį pasekmingo gydimo gyvenimo, spausdinta priesz ŽOniflt
BtaV" Kožnas gal iszmokti būti Balberium
Juozą Czesona 639
W. ti biski apie bizni, kurie mo — Tai jųdviejų slaptybe.
su 780 puslapiu, preke:
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
ISZSIVERŽIMAS
Spruce St.
(fg -o)) ka Angelskai, Lietuviszkai ir — Ar gal ir tu ijaje mile- kinimu. Raižykite apie daugiaus pas
Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pas. 10o.
Nossokoff 's Barber College 12piu»bnu"rXK
— Ne ejkyte in tuosius szto- Slavokiszkai. Mokestis nog jei?
Verikosele
arba
netikrasis
Iszsiveržinias.
$100 lig $150 ant menesio atGaunama pirkt tik pas:
rus kur negalite lietuviszkai sakancziam vyrui. Atsiezau — Tai szirdies slaptybe.
T.
Astramski,
943 S. 2nd. St., FMIi.H.
l
’
uczkai
ir
visokios
Odos
Ligos.
susikalbėti ir neveskite su sa kite in mano ofisą.
— O ar apekunstasis apie, Gal Neturi Kaip Laiką
( 95 o;)
meilia
su
ijaje
tav
ka
pasako

vim tlumccziaus. Tegul tieje
Praleisti
?
Robert B. Gray, M D.
Be jokios Operacijos, skaudėjimo ar
jo?
Skaityk. Jieškok faktų, protauk,
Jaigu kada busite
biznieriai, jagu ne moka lietu
221 Pike St.
veik. Neduok savo protui ir sielai
apleidimo savo kasdieninio darbo.
— Teip, nes tai kaip spavie rudyt.
PHILADELPHIA, PA.
Kilk
augščiau
duonos
rei

viszkai, payma atsakanti skait
Port Carbon, Pa dis.
kalų pavilnio. Buk idėjų žmo
PRIEŽASTIS ISZGYDIMO.
G A.Fiitzinger (politmonas) Wilkes Barre
Tai užeikite ia
lį lietuviezku pardaviku.
gum. Gėrėkis savo proto ir sielos
1. DEL TO-Kad jojo neskaudanti metodą Pa., iszgydytas nuo sunkaus iszriveržimo 5
Ant pardavimo
IETUV1SZKA
-EJf OTEU
— O per tai eisi tuojaus su dovanomis. Skaityk Knygas!
likos naudota per jin suvirszum 25 metus o metai alga bos, no tada neneszioja jokiu diržu
f Praeita Panedeli lygonbutau už 81.00 pasiųsime
josios naudingumas likos prisavintas per teip T. K. Williams anglekasis isz 1 lytie Park, Pa
Namai ant penkių familiju, tuom sargu, kuris tave nuves knygųMes
už $2.00 vertės—tikros ver
vadinamus Specialistus Rupliuos kurie jaja iszgyd tas no iszsiveržimo, 5 metai kaip
tije Mt. Alto, Pa. mirė Jeva
JUOZAS OK1NSKAS
Visos geros, visos turi savo
ir naudoja.
diržą ne neszioja.
ir namai ant dvieju familiju in areszta ant septynių dienu. tes.
(LOCNININKASj
vertg, kiekviena kitokia. Štai jos:
FIRST
Szerekojene nog W. Mahanoy
2. DEL TO-Kad suvirszum in 12,000 isz—
O
—
gi
tai
už
ka?
—
jagu
W.H.Greenwalt maszinistas prie Prospect N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Sireoft
“Kultūriški piešiniai”, “Bukite
tinkami ant bile kokio biznio
ligoniu, o nekurie pribuvo isz tolimu
Brekerio, Breslau, Pa, du vaikai 3 ir 9
tobuli”, “Galileo Galilėjus”,
NATIONAL BANK gyde
ulyczios. Paliko vyra Petrą
vale žinoti!
szaliu gydytis o kuris jis vienas pasekmingai
metu senumo iszgydytas no iszsiveržimo o Ten busite sveitingai priimti. Gaasits
su tvartais ant kito galo loto.
“Krikščionybė ir socializmas”,
MAHANOY CITY, PA. .
tik gydo.
Sudžia: - O .. tai yra sūdo “^lokslas, sveikata ir kultūra”,
ir keletą vaiku. Laidotuves
pavalgyti ir galima pernakvoti.
3. DEL TO-Juog kožna savo žodi gali diržo neneszioja 2 metu.
Szitie namai randasi Tama slaptybe!
“Šlėktų malonės”, “Dainos vasa
pinigiszkai ir profesijonaliszkai užtikrint, W. II Adams fajermonas, Sheldon Alex
kūno atsibuvo szi-ryta.
ros
gražybių
”
,
“
Vadas
prie
mote

kuri duoda ligoniu, o būdamas terp ju 25 Works, Wilkes-Barre, Pa., iszgydytas nr
qua, Pa. Apie daugiaus dasi...PROCENTAS...
rystės”, “Teisingos paslaptys”,
— “Old Home Week” ko
metu yra gana paliudinaneziu.
iszst verži mo, kuri turėjo per 15 metu.
“Morališkas kabalas”, ir “Salia
SVEIKATA LIGONIU
US sunkei dirba už
žinoeite ant adreso:
(ęę <q)
mono Sapnas”.
Skaitykite ka sako szitas iszgydytas pacimitetas lig ežiam laikui nieko
PATIEKA
SERGANCZIU.IU
piningus
ka
uždir

Jos. Lukszis
Taį. taip sakant, visas kny
jentas apie Dr. O'Malley.
PIRMUTINIS LIETUVISZKA8
negirdejo nog keletą LietuviszČia rasi ir apie draugijos
bate kožna san vai
Unijos Docking bosas Raube’ kasi kloję
142 E. Elm St. Tamaqua, Pa. V1ERA, VILTIES IR NODIEJUS. gynas.
reikalus ir apie sveikatos dalykus;
Luzerue, Pa. sako:
te
arba
menesi,
bet
ku draugyscziu nekurios drau
ir jumorą, ir svarbius istorijos bei
nesiranda jokio darbo
Courtdale, Pa.
Nov.26, 1911 ■4GRABORIUS4*
Prof. C. P. HERMA, garsingas
faktus. Kadir nemylė
gystes nutarė paaukauti kele Naujausias Iszradimas. iszradejas sekaneziu gyduolių nog gyvenimo
Garbus Daktare O’Malley:
isz jufo puses idant už
tum skaitymo, šitos knygos tau
tą doleriu ant to dalyko bet
turi patikti; mes užtikriname; o
Raszau szite gromata idant duoti jumis žinot
dirbti pininga ka gau
dusulio nog rumatizmo, galite gaut
nepatiktų, tai gražinamo tau
kad likau iszgydytu su juso pngelba. Pavėlinu jumis mano varda garsinti
nate kaipo procentą
da neviena to nepadare. Ki
Kaip apsaugoti ir praezalin- pagalbos kokioj nebūk liga sergi, jai
pinigus atgal. Viskas, ka turi pa
idant kiti serganti taja liga žinotu pas ka turi kreiptis jeszkodami pagialbos.
ant piningus sudėti
tai perskaitgs knygas,
tos tautos draugystes davė ti daugybe užeisenejusiu ligų vyrai teipgi ir moteres galite gaut daryti,
musu banke.
Ad. Kuttenberger P.O. Box 131 Luzerne, Pa.
mums apie tai pranešti ir atgaila
Galite pradėti czedint
Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr. O’Malley
aukas o isz lietuviezku drau- su tam pritaikintais daigtaie. visokius patarimus. Paraszykite savo krasa gausi savo dolerį atgal. Tai
kuris
tave
PERŽIURĘS
UZDYKA
ir pasakys kas tau kenkia ir geriausia rodą kaip
yra
geros
išlygos,
ar
ne?
Naudokis
eu §1; gausite 2tra pro
gyscziu da nieko negirdejo.
Darodymai dykai, kaip tuke- kalboje, kaip mokate keletą žodžiu jomis ir rašyk mums tuojaus, kad
gali pasveikti.
Geriau pašinai dok isz 25 metines praktikos ir nebusi pavojuje
centą ant sudėtu pinin
apie savo liga irmenėšio varda kuri nebūtų pervėlu. Pinigus siųsk
gu musu banke. Yra tai
Pasikalbėjimus Ypatiszkai ar per Gromata.
— p. Juozas Balnius iszva tarczei iezeigyde, Raszyk tuo- ame jus esate gimė, diena nekanecz- šituo adresu:
Laidoja Kimus Numirusiu.
seniausia banka mieste.
Atsiusk adresa ir 2c.maike o prisiunsim knygute apie iszsiveržima uŽĮieczetytame koperte
(j f) nei reike.
M.
G.
Valaakas,
žiavo ketverge in Detroit, jaue pas
Riginus ir Vežimus del Parivažinf
Adresą vokite:
349 E. Kensington Av.
Krausto Daigtus ir L L
Viską allieh
Dr. B. Derma,
Mich, atlankyti savo gymines
Chicago, Illinois.
nogeriause ir puikiame. Bu vinv dĮMi
PROF. C. P. HERMA, R.P.
reikalais
kreipkitės
pas
jin
• būvite vi*lf
Paminėk
kur
matei
musų
Apgarsinimu.
INTEREST
PAID
ON
SAVINGS
St. W., Box 9.
p. Balnius už kokios nedelos
1606 S. Wabash Ave.
158 S. Washington Street
—
Wilkes-Barre, Pa. užganėdintais.
& CERTIFICATES OF DEPOSIT
Brooklyno
N.
Y.
Chicago,
I
’
ll.
5VL
V
.CsKlrs
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.
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(Kur Lietuviezkai ir Lenkiszkai susikalbama ir Busiraszoma.)
stigriž adgal.

KARPETAI

Guinan’s
P

S

B

•

S. Norkewicz

SKAITYKITE

Drs. Brundza & Go.

W. TRASKAUCKAS

J

Dr. Alex. O’Malley

