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| ir insiviliojo in savo būda,
Atsitikimas ligonbutej'e.
kur padarius kūdikiui smagia
Pottsville, Pa.— Vienoje isz
vieta bovino ji ligtol, pakol
Skulkino .ligonbuteje sirgo
Steite Iowa, likos per val
Suvalgė 242 ojsterius
kūdikis
neužmigo. Matidamas
nuo kokio tai laiko rusnakas
džia nutarta, siunsti girtuok
kūdiki mieganti, atsigulė ant
Braddock, Pa. — William Juro Danko. Ana nedelia
lius in narna paikszu ant aszRiley, suvalgė czionaitineje padare ant jo operscije ir Nedoras tėvas suėstas per duriu budos ir sergėjo ana.
vilkus.
tuoniu menesiu, panaszei kaip
Patemijus motynai kad stuborestauracijoi 92 dydelius ža žmogelis nuo skausmo apmirė.
Moskva.
— Tik dabar likos je nėra kūdikio pradėta jeszdaro su paikszais. Tenais nelius ojsterius o ant rytojaus Daktarai mane buk Juro ant
aplaiko ne laezelio svaiginanatejas in ta paezia vieta suval giaro numirė, davė žine szei- aplaikyta žine, buk Vasario koti visur name ir ant kiemo,
menesije netoli Arhangelio va
cziu gėrimu ir turi dirbti ant
gė da 152 daugiau.
mynai ir draugystei, indejo žiavo rogėm in bažnyczia su bet jeszkojimas, nore buvo
szviežio oro. Atsirado tokie
rūpestingas pasiliko bepasek
Norėjo ejti isz laižybu su numirėli in skryne, apdėjo le
Dydeles žuvie permusza
savo paezia kaimuotis ydant
kurie pasiprieszino tam, rem tinklą, mažos žuveles insipai- kitais, jog neapleides stalo da
dais ir nusiuntė namon per ex- apkriksztyt naujei užgymusi mingu. Pradėjo tad jieszkoti
damiesi ant konstitucijos Suv. nioja. Teip pat dedasi ir su gales suvalgyti penkesdeszimts, presa. Szeimyna gavus tele
visi kiek tik buvo drauge su
kudyki, nes kelionėje likos už sielvartaujanczia motina ap
Steitu, bet augszcziauses tri žmonimi: Turczei iszsikivink- jago už ojsterius užmokėtu,
grama, pasirenge priymt “nu klupti per keturiuolika vilku.
bunolas lovos buvo kitokios loje isz visokiu painiu o var bet niekas neatsirado ant to
mirėli,” davė žine draugystei, Kaimuotis isz baimes ydant link namus ir net tokiose vie
nuomones. Kaip girdėti tai ta gingas žmogelis bile tinklelije sutikt, nes ojsteriai dabar yra
kuri nusiuntė kelis delegatus vilkai jin nesuėstu, liepe pa tose in kur kūdikis prieit nega
sai nutarimas geisminga vai instringa.
brangus.
ant stoties pasitikt velioni. ezei iezmest kudyki isz rogių lėtu,bet niekur rast nebuvo
siu atnesza girtuokliams.
Nužudo paezia, tris vaikus Kaip-gi nusistebėjo, kada aty- norints pati gana priesz tai galema.
Motina plaukus peeze sau
Mums labai reike turto taudare antvožą, o “numirėlis” pa spyrėsi. Pati nenorėjo sutikt
ir pats save.
Grinoriu daugybe pradėjo tiszko, ydant turėtumėm paje
nuo
galvos sielvartaudama ir
Connellsville, Pa. — Isz sikrates leduosia užkeikė “pa ant vyro paliepimo ir isz to
plaukti in Amerika, netrukus ga ant susiliginimo su kitoms
rugodama
pati ant saves usz
priežasties kalbu apie jojo pa ruski” ir paprasze vodkos, nes prasidėjo tasyne, ba mat tėvas
Lietuvoje pasiliks tiktai jauni tautoms. Del aplaikimo tojo
pražudima kūdikio. Szeiminin
buvo
suszales
gulėdamas
terp
ežia, kuriuos invede jin in dypąnevali norėjo kudyki atimt kas, arba gaspadarius namo
ir seni. O kaip dabar apie Vai turto ir tautiszkos spėkos, rei
deli paszeluma, Jurgis Miha- ledu. Juras atsižadėjo atejte- motynai. Toje tasyneje motynas daug kalba, tai ir buvusio ke darbszumo ir apszvietos.
teipgi labai sueirnpino ir pa
likas, anglekasis gyvenantys je ejti in ligonbute. Tas atsi na su kudykiu iszeiverte isz ro
je vaieke leke in Amerika. Ja Darbszumo, ba be to neturėsi
galinus jau nieks nežinojo kur
tiko
Skulkino
paviete,
bet
koTrotteri, 2 milios nuo czionais,
gių in grabe, nebūdami pate- ir jieszkoti. Net gaspadoriaus
go kas neisztenka tiek grasziu, me ne duoneles kasdienynes o
nuszove savo paezia ir tris vai kioi ligonbute tai da užtylėsi minti per vilkus.
kad galėtu in czion pribūti, tai apszvietos, ydant žinoti, kaip
atida atreipe szunies pasielgi
kus o po tam pats sau atėmė me.
Vilkai nesustojo, nes bego mas keistas, visai nepaprastas;
bėga in Angliję, kur kiek už- taji darba valdyti, Lietuvei at
gyvaste. Du sūnūs iszsisaugo- 8 metus in kalėjimu už paskui roges, o davije užszoko
sidirbias trauke tolyn — in eiženklina ir yra garsus dydenusistebėjo jie, kad szuo, kuri,
jo mirties per iszszokima per
ant rogių ir suėdė kaimuoti pažino gerai, kuris svetimo
5 centus.
Amerika.
lio darbszumo, tai nereike ra langa.
Salonika.— Vela prasidėjo skerdinai gyvaseziu ant Balkanų,
Atlanta, Ga.— Ollie Tay drauge su arkleis.
žmogaus anaiptol neprileisdaginti in darba: bet reike muso
Ergelis prasidėjo keloleka lor, 13 metu vaikiukas, už pa
nes
Serbai, Bulgarai ir Graikai kurie susivienija iszpleke kaili
Jagu ajriezis gero nevelina žmonelėm neatbūtinai daugiau
ves prie budos dabar suvis net
Nužudė 200 vaiku.
menesiu adgalios kada Miha- vojinga bonkutes “sodes” ver
Turkui.
Tieje draugai persimainė dabar ant užsikietejusiu
Lietuviams tai ne dyvai, bet blaivumo, nes pervirszinis gir
neurzgia, kada svetimi visai
likas dagirdo nuo savo tautie- ties penkių centu, likos nu Piotrkow, Lenkije. — Pra
nevidonu vieni priesz kitus ir vela prasidėjo da dydesnis
jagu sueiajrisziaves Lietuvis, tavimas, stūmė tankiausia in
pro ji praeitineja. o guli sau
ežiu kurie aplaikinejo groma- baustas ant asztuoniu metu in ejta nedelia likos aresztavota
praliejimo kraujo.
tai szunies neatstoję, ba ant sa paskanda; reike Lietuviams
kuoramiaueiai ir žiuri in susimotere,
naszle
po
mirusiam
tas isz tėvynės, buk jojo pati kalėjimą.— Tai tau amerikoSlavonika. — Bulgarai bėgdami nuo Graiku sudegino
vo tautu ežiu žiuri iszaugszto, apszvietos. Ir ieztikro, be ap
rupinusius abejodai. lokis szu
gyvena su kitais ir jin apgau- niszka teisingysta, jago pavogi vyrui nekokiam Dereszinskui,
kaimeli Dokeztant arti Dramos ir iszskerde 500 gyventoju.
kaip szuo ant muilo. Lietuvei szvietos darbszumas nedaug
niee pasielgimas, liepe gaspado
dineje. M halikas užsirusti- 5 centus būni nubaustu ant apskunsta už vaikžudyeta. Tu
Arti Sereso, Graikai užklupo ant Bulgaru su dydeliu
su tokeis renegatais neturi sė mums laimes ir naudos atneez,
riui iszezaukt ezuni isz budos
rėjo
jieje
mieste
priglauda
pa

nias tom kalboms, nukeliavo 8 ir 10 metu, o jago bankieris
praliejimu kraujo. Bulgarai paliko paskui save 70 vežimu
brauti ir jokio reikalo su jei- — be apszvietos visados busi
bet nusistebėjo da labiau, ka
in tevynia ir parsivežė savo pavage $50,000 tai aplaiko mestinuku ir sieratu. Priymisu amunicije.
seis neturėti. Nekurie Lietuve' me prastais darbininkais, tar
da szuo esantis visados jam
nejo
mažus
kudykius
in
savo
nedora paezia in Amerika, bet du metus m kalėjimą ir da
Kada Bulgarai bego isz Sereso iszbjaurino ne tik jaunas
nepaiso ant tikybes ir tautos, nausime del kitu ir neingysipakluenas, dabar jo szaukimu
czionais gyvenimas jin, buvo kožnas jam pritarė, jog yra namus už užmokesti nuo 20
bet ir senas moteres o po tam jiaises nužudė. Apiplesze krū
ba pameta tikėjimą ir tauta me tautiszko turto. Ydant toji
lig 50 rubliu, o po tam siuntė ir paliepimu kaip kad suvisai mus sudege kone visa miestą.
tikra pekla, nes barėsi kas
ant visados.
apszvieta terp žmonių platin diena terp saves, na ir nutarė “smart man”.
nažiulelius in tolima kelione, negirdi, net nesijudina isz vie
Tris bankos ir American Tobaco kompanijos krautuves -N
tusi, prigelbeti prie to geros taji gyvenimą užbaigt. Kada
Skarbas senam name.
nes net in kita svietą su anio- tos ir tada, kada numesta jam apiplesze. Tabako kompanije panesze viena milijoną bledes.
mėsos
lauke
prie
budos.
Kaip rodos mažai kas žino, kningos, ka neužvereze žmo
Sharon, Pa.— Laike ardi- leleis gyventi. Palicije mena,
užklupo ant savo szeimyneles,
Daugeli žmonių nukriževojo, sukapotais ant szmoteliu ir
Gaspadoriue supikes paėmė
apie milžiniszka didybe vaka gui smegenų, tai velei drau
buvo apsiginklavęs in revol mo seno namo Leesburge, vie kad toji nelaba moteris zke su lazda ir norėjo priverst szuni palaidotais gyvais per Bulgarus.
rinei—pietiniu ateitu ir terito gystes, o viską geri laikraezveri, karabina, britva ir kirvi. nas isz szesziu staloriu rado fabrikavojo in 200 anioleliu, iszeiti isz budos, bet vos pra
Padėjimas baisus, nes Bulgarai sudegino ligonbutes ir aprijų, tai czionais padarysime czei.
Ypatingai laikrasztis Nužudinti vaikai yra: Irena sienoje bleszine nuo parako už ka aplaike per 50 tukstan- dėjo tikiai urzgti ir dantis ro- tiekas per ka nesiranda jokiu gyduolių ne bandažu del serpriliginima su Europos viesz- “Saule”, kurie jau 25 metus 8 metu, Andrius 6 ir Antanas kurioje radosi 1500 doleriu. cziu rubliu.
diti savo duondaviui.
ganeziu ir sužeistu.
patystems ir teip:
tarnauje del Lietuviu Ameri- 3 metu. — Amerike tokiu po Radykas paėmė sau už suradi Tokias žmogžudystes vadina
Tokis apsiejimas szunies pa
Graikiszkas randas isz Salonikos siuneze maista, drapa
Arizonos ateitas yra teip dy- ke, paduodamas žmonim nau ru turime užtektinai.
mą 500 doleriu o savo drau “darimas anioleliu,” ir nekar žadino da didesni žingeidumą nas ir gyduoles del nelaimingu.
delis kaip Italije, teip pat ir dingas žinias ir t. t. Ydant_tagams iždalino po 200 ir visi ta jau buvo galema girdėt visuose, ir davė dasiproteti,
Milžiniszkas maistas
kad jis ka-nor savo būdoje tu
New Mexico.
sai laikrasztis da geresni vaisi
buvo užganadyti isz savo ra- apie tokias nelabystes.
straikieriams.
ri, sergsti, ne daleisdamas ne
Isznesze in padanges
Iu du ateitus Kalifornijos ir ižduotu privalo žmonis jin papaežiam savo duondaviui pa
Patterson, N. J.— Straikie- dymo.
. drutviete.
Nevadoje gali sutalpyti Fran- remineti per skaitima ir kitus
Stebuklas ant Szvieskalno imti.
riai Patterson Silk Mills ap Dorybe terp palicijantu
Peking,
Kinai.— Preziden
euzije, Portugalije, Ulandije akvatinti ant skaitinio.
Jeszkos penkis tonus
Czenstakava. — Laikrasztis
Tada gaspadorius pasilenke
laike viena kepalėli duonos
Pittsburgh, Pa.—- Du cziotas Yuan Shikai ižsiunte ka
ir Belgije.
Juk žinote, jog žmogus da kuri užteks del keliu ezimtu
“Goniec Czenstochowski” ra- ir pažiurėjo in būda, kur ir ti
aukso.
naitinei palicijantai atsiženklireivius ant apmalszinimo pasiIn Idaho ir Montana tilptų vadnas negali būti be laikraszstraikieriu. Tasai kepalėlis no dydele dorybe (?) pėdin szo: Sekantis atsitikimas iszve- krai iszvido kūdiki. Iszpradžiu
London.— Brigida McGo keleliu in provincija Kiangsi
Austrije ir Vengrije.
czio, ba žino gana gerai, ko yra 10 pėdu ilgio ir svėrė 180
re dydele intekme ant tikin- persigando, ipacz motina, nes wan, naszle, gyvenanti Irlan- kur kas diena atsibuna susirė
dami savo dinstus užlaikydami
Wyoming ir Kolorado ligy- kia nauda per skaitymą “Sau
svaru. Likos padirbtas per paredka ir moraliszkuma pa cziu kurie atsilanko in bažny- pamislijo, jogei kūdikis ne gi- dijoi, parasze in ezionaitini mimai terp randaviszko vaisnasi visai žemei po valdže Vo- les” aplaiko. Geras laikrasztis,
duonkepiu unijos No 100. gal ju prisiegas. Sztai neeenei cze ant Szvieskalnio o teip-gi vas, bet nusiramino tuojaus ma laikrafzti, buk jieje turi žem- ko ir pasikeleliu. Pasikelelei
kiecziu.
yra pakėlimu moraliszkumo ir Straikierei teip-gi aplaike piant paliudinimo randasi sura- tant kvepavima ano. Gaspado lapi nuo salos “Cocos Island’
subjaurino dvi jaunas mergai
isznesze su dinamitu in padan
Washington ir Oregan ligy- paramų muso reikalu, jago ragaiti kuris svėrė 50 svaru.
szytos protokolos kuris skam rius norėjo iszimti, bet szuo vi kur randasi paslėpta penki to
tes Burns ir Butler neužgyven
ges drutviete.
nasi Anglijei, Irlandijei, Da- žmonis ymsis už skaitinio, tai
Pernakvojo su numirėliu. tam name prižadėdami su ba sekanezei: “Sztai praejta sai to atlikti jam nedaleido. nai aukso (suvirezum 10 tuks
ir
visame
pasikials.
Ant
nelai

nijei ir Szvaicarijei.
In kalėjimą už iszgujinia
mes ne visi supranta apie savo
Madison, Wis. — Jonas joms apsipaeziuoti, nes kada subata su pelegrimais pribuvo Kad szuo nieko prileist prie ku taneziu svaru). Toliaus toji
Už tat szendien visa Europa privalumus. Yrkimes Brolei
velnio.
8-niu
metu
mergaite
isz
Czart
dikio
nebenorejo,
gaspadorius
motere tvirtina buk josios vy
- lenke galvas priesz Suvienitus Lietuvei tolin per darbszavima Thompson, pribuvęs in mieste mergynos spyrėsi ydant savo ku (užmiesezio Lublino), He liepe banditi motinai kūdikio
Gdansk,
Poznanius.— Czioras radosi ant tojo laivo katras
li, užėjo in hoteli, ydant per prižadėjimus dalaikytu, sargai
Steitus.
ir apszvietao trumpoje ateiteje
lena
Klingerdute,
apjakusia
naitiniam
sude
užsibaigė teis
eiti.
Notina
nore
su
didelia
gabeno
skarba
isz
Lima
ant
nakvoti, nuejas in paskyrta moraliszkumo iszjuoke mergypuiku vaisi aplaižysime.
užgymimo. Mergaite pa- baimia prisiartino prie budos augszcziau minėtos salos 1855 mas Teodoro Karczinsko už
kambari, kur lovoje gulėjo nas. Tosios isz sarmatos ir nuo
Biszvente po apgloba Motynai bet szuo nieko ne dare jai, o mete, o kada aukea paslėpė apgavysta. Susipažino jisai
Kožnas szendien yra akyvu
Del amerikoniniu milijonie žmogus. Thompsonas misli- motyniszko padėjimo, atėmė Dievo, kuri iszklause mergai ramiai sau gulėjo pažiūrėjęs
žinoti, kas duoda piningus ant
laivas nuskendo ir tik tris lai- su varginga motere kuriuos
damas, jog tai buvo sveczes, sau gyvastes per nusitrucini- tes meldyma ant sugrąžinimo
naujos kares Balkanuosia, juk rių dabar atsidarė kėlės in Eu
in
moteriszke
ir
kūdiki.
Bai

voriai iszsigialbejo. Du mirė keturiu metu mergaite negalė
atsigulė
in
lova
ir
in
trumpa
ma.
Palicijantus
aresztavojo.
regėjimo. Sztai laike pakėli
ajszku dalyku yra, jog kare ropa. Ana nedelia net tuzinas
me
jos
buvo
nereikalinga,
ka

ant salos o josios vyras sugrį jo vaikszcziot. Tasai apgavi
laika užmigo, bet yidurnaktije Abudu yra paeziuoti ir turi mo, mergaite atgavo szviesa
be piningu negali apsiejti. At tuju auksiniu gervių iszleke in
dangi
szuo
daleido
jai
paimti
ant
vienos
akies.
Liudininkais
žo gilukningai namo ir padare kas pasakė moterei, buk josios
ižgirdo, jog kas tokie prie du po keletą vaiku.
simenam sau maža istorijele Europa!
tojo
atsitikymo
buvo
szimtai
kūdiki
jos
net
nesuurzges.
Visi
žemlapi kur skarbas likos pas kudykis yra apimtas velniu o
riu baladojesi, mielindamas, Vela rubsiuviu straikos.
žmonių.”
kuria mokinames mokslaineje,
nusistebėjo
isz
tokio
szunies
lėptas. Motere stengėsi taji jisai taji velnią ižguis isz jo
jog tai vagei, pakratė gulinti
Philadelphia.— Arti 8000
apie maža dukrele milijonie
pasielgimo. Manita buk szuo skarba surast ir pasidalyt su sios, jago jam už tai užmokės.
AK1VOS ZINUTĖS.
žmogų su kuriom gulėjo,
Szuo ir motyna.
moteriszkei nieko nedaro, bet
riaus Rotschildo, kuri po pra
rubsiuviu, vyru ir moterių pa
tuom katras duos kaszta ant Vargsze surinko nuo kaimynu
ydant jin pabudint, Kada
—
Vokiszkam
parlamente
Biala. — Nelabai seniai kad liepta jai prieit antru kar
sidėjimui austrijokiszkos-pruliovė dirbti. Suvirszum 200
suradimo teip milžiniszko-ekar- 169 markes ir atydave apgavi
paeziupinejas, garsei suriko,
Lenkijoje,
Rudniavo kaime tu po atsiėmimui kūdikio szuosu kares 1866 mete iszsitare: buna 62 pasiuntinai darbinindirbtuvių sustojo.
kui, kad tik josios kudyki ižpriėmė ja kaip kožna svetima bo.
betypata lovoje buvo numirus.
“Nebus kares.... ba tėvelis kiszkos draugijos.
Straikierei spyrėsi dydesnes pas viena isz giventoju buvo žmogų. Dabar gaspadoriue
gydintu.
Sudas nubaudė jin
Jau nuo daugelio metu taji
— Bukovinoi ira 401 tau- Ant riksmo pribėgo daug užmokestes, 50 valandų darbu atsilankė ant kokios tai puotos
ant to nepavelins.” Teisybe,
ant keturiu metu kalėjimu ir
prieina
—
szuo
nieko
nedaro,
žmonių,
kurie
apreiszke
jam,
skarba
jeszko
milijonierei
ir
jog kožnoje kareje turi būti tiszku mokiklu ir 1264 mokin jog tai buvo numirėlis, kurie per nedelia ir kad darbas ne svecziai. Žinoma laike puotos o klauso kaip ir visados savo
vargszai, bet lig sziam laikui užmokėjimu 5900 markiu.
kokis tai “tėvelis bankieris,” tojai.
lovoje gulėjo, laukdamas gra- būtu iszneszamas isz dirbtu linksmai besibovita ir beger- pono, bet svetimo anaiptol ne nesurado.
Surado skarba.
ta Teip besilinksminant ir be- prisileidžia.
kuris atydaro savo maszna ir — Pekine, Kinuose, ant vie boriu, o ypatos kuriuos norėjo vių.
Stasiuosia, paviete poltavsno
kvadratiezko
kilometro
že

Istorije
tojo
skarbo
yra
to

Aiszku
suprasti
kodėl
szuo
inejti
in
miegetube
buvo
tai
sisvecziuojant
motina
ateilanprigialbsti sziai ar tai pusei.
graboriai, ydant nebaszninka
kusi in sveczius pas pp. 8., teip elgesi, aiszkiai matomas kia: Mete 1855 kada iszpa- kam darbininkai surado skar
Kas gal žinot kokis “tėvelis” mes pripuola po 39 žmones.
indeti in graba, kurie ant riks
—
I-z
10,
000
žmonių,
vos
ūmai atsiminė apie savo kūdi ežia instingtas jio, kuris gali ūiszkos kolonijos pasikėlė, o ba susidedanti isz 2322 lenkisz
toje kareje prigialbsti ir turės
mo Thompeono pabėgo many- Trumpi Telegramai. ki, kuri paleidus nuo keliu būti gražia paveizda motinai, isztikiami tautieczei geisdami ku ir vokiszku sidabriniu ir
vienas
sulaukia
ezimto
metu
rugepjute, galime spėti, jog
d imi kad tai numirėlis adgijo.
§ Los Angeles, Cal. — Per suvisai pamirszo apie ana del kaslink iszpildinejimo pareigu apsaugot savo turtus ir bran variniu piningu paejnancziu
isz to nepasinaudos ne Serbije amžiaus.
—
Ižde
Suvienitu
Valstijų,
Temyk
gerai
ant
susidurima
dvieju elektrikiniu besisznekejimo ir besilinksmi- savo privalumu. Jeigu szuo be genybes nuo ranku pasikele isz 17-to szimtmeczio. J
ne Bulgarije.
Amerikos, randasi 240 milijo,
paliepimo daktaro. trukiu likos užmuszta 14 pasa- nimo. Kūdikis paleistas ir pa iszminties sutvėrimas su tokiu liu, sukrovė visa auksa ant
Hazleton, Pa.— Neužtemin- žieriu ir sužeido 150 kitu.
liktas be prižiuros iszejo ant; pasiszeventimu globstejo pa- laivo Mary Pia “Szventa Ma — Neopoliuje likos nubaus
Pagal naujas tiesas kuriuos nu doleriu aukse ir 462 milijo
nai
sidabre.
damae
gerai
daktaro
prisaki§
Lexington,
Ky.
—
Terp
kiemo, kur prie budos buvoi likta be apglobos kūdiki ir ne rija” ir gabeno ant salos tas szesziais menesiais sunkaus
perejo 25 Aprilaus Pennsylva—
Kiniezka
ciesoriste
pagal
ma,
vietoje
duoti
paezei
puse
straikuojeneziu
darbininku
pririsztas ant retežio bjaurusi atidavė jo niekam, kaip tiktai “Cocas Island” paslėpti. Pa kalėjimo žmogus, kuris pranijos steite, tai eztorninkas ku
paskutinio
apskaitimo
turi
426,
pilules
kas
dvi
valandas,
tai
ant
kentucky
Traction
Co.
o
szuo. Kūdikis žinoma, mažu vienai motinai ano, kaipgi ta sisekė paslėpt turtus bet laivas loszes visus piningus, padū
ris parduoda kiauszinius ir už
447, 224 giventojus.
Jonas
Dursa,
sudaužė
puse
destraiklaužiu pakylo musztyne būdamas nepažinojo baimes,t da kaipo apdovanota Sutver- nuskendo laike dydeles viesu- kime savo mėtėsi ant stovinczio
tvirtina, jog tai tikrai “szvieži
— Ant visos musu žemes žukes piluliu ir padavė ser- kuriuoje daugeli sužeido.
kokia daro didesniems sveti tojaus protu, iszminczia ir do- los ir tik vienas isz ju sugrižo prie kelio križiaus ir iszniekikiauszinei” turi savo žcdi damirszta in metus laiko 33 mili gan ežiai paezei. Pati tuojaus § Columbus, O. — Per tru mas szuo, todėl ir nuėjo priei riszkais pajautimais, privalo ir tai McGowanienes vyras ku no ji bjauru budu.
laikyt nes prieszingai papuola
— Praeitam mete Suvienijonai žmonių, kas reiszke trau pavojingai apsirgo ir in puse kimo debesio likos užlieta visa szunies, idant ji pamuszt ar1 globsteti kūdiki ir daboti ji ris jau mirė, palikdamas jai
po bausme. Jago teip kiauszitaji žemlapi kur turtas yra pas toae Valstijose paaukauta 77
kije
dienos
numirszta
91,
554,
pasibovinti
su
juom.
,
valandos
mirė.
Dursa
apsiaplinkine.
Trukei
turėjo
su
nuo
viso
pikto
motina?
Bet
niu atsirastu keli sugadyti, tai
Szuo gi matidamas kūdiki žmogus daug blogiau elgesį lėptas. —Tasai laikrasztis da milijonus doleriu ant auginimo
sztorninkas turi duoti gerus in traukije vienos adinos 3, 073,, vede tik ketures nedelias ad stoti iszpriežasties nuneszimo
be
jokios prižiuros ir apglobos kartas ir usz be iszminties gi- bar pradėjo isztyrinet teisybe mažu_ vaiku prieglaudose sieo
traukije
vienos
minutos
62
galios ir szendien isz gailesezio tiltu ir geležkeliu. Bledes milvieta pagedusiu.
ratu.
tojo apsakimo.
kone nepapaiko.
viresniuju, priėmė ji maloniai vuli, ar žveri.
ipatos.
ziniszkos.

KAS GIRDĖT?

Mokinti suskaite, buk ant
svieto randasi 3424 kalbu ir
dialektu kuriais naudojęsi
žmonis. Bet in tai nepriskaite
muso lietuviezko-ameiikonifzkos kalbos, kuria naudojęsi
czion augę vaikai ir senesnios
ypatos, kuri iszrodo ne szuo ne
kate.

ISZ AMERIKOS

Isz Bosijos Lietuvos
ii* Lenkijos,

Bulgarai iszskerde 500.
Baisybes Balkaniszkos Kares.

1SZ VISU SZALIU

raszima siimaiK

MAHANOY CITY, PA.
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Mrs. Augusta E. Stetson.
Beklausinedamas
mergiu Naujei paskirtas muitininkas per prezidentą.
kes, dažinojo tik tai, kad ji bu
vo alkana, kad pamėtė ja mo
tina bet daugiau nieko, kadan
gi badas visai jau ja nusilpni
no ir negalėjo ne kalbėt, vien
verke valgit praszidama.
Mergaite buvo apie penkių
metu senumo, graži, bet labai
nuvarginta. Jurgis neturėda
mas maisto, sėdo ant arklio pa
emes kūdiki ant keliu, priglau
de prie krutinės, apsupo skver
Kur ten apie Mikisroke, ne
nu savo sermėgos ir spareziai
žinau,
nujojo, idant gelbet kūdikiui
Tiktai daug apie tai girdėjau,
givasti.
Jog moteriukes labai ezvarioe,
Kudikie padare ji laimingu.
Ir dydelei giaros!
Susimilej’mu ant nelaimingos
Oj, badti tenais bobeles,
pamestinukes jausmai i-zblaszIšmintingos kaip viszteles,
ke jo neramibe. D išžioję jau
Su žydais perlavoje,
te kaipi kad baisa: “Atemiai
S ivo vyrus apgavineje.
givasti piktadariui, duok gi
Perlorius kokius niekus atvasti kūdikiui”. Jurgis bu
nesza,
vo susijudinęs labai, visoki
Ir priverstinai sukisza,
jauslu jausmai kuteno jam ez'-r
Ar ant dreses ceik', andaroka,
Kur raudasi kitas vaikas kuris prisižiūri grajui in bole?
di. Gabeno du didelius iždus
Tai kas neverta užmoka.
o jaute, kad tas antras daug
O
jau ka szvarios, tai szvar o3,
aplink tik kai—kada kale
jam brangesnis, kadangi graži
Ir senos ir jaunos,
skilę agleje genis, karktelėjo
na jam duszios rarnibe, kuo
Sumuria
ir susivelia,
varnas, suriko kekeztae, bei
met
pirmas
atiminėjo.
Glaudė
Ir
apaivemia.
Tikras Atsitikimas
kits koks paukeztie ir oeze ne
kūdiki prie savo krutinės kaip
Tiek to, pasitaisy-3,
smagiai giria. Jurgis netureda
Ir apsivalis.
Sekanti meta ūkininkai vėl mas ramios sąžines ir tu bal motina, laike užmiguse mergai
»
*
*
važiavo su javais in Aleksotą su baisėjosi. Neiszdrieo net te ant ranku idant nesukrest ir
tais paežiais keliais ir vėl sus pasilenkt, idant jieszkot iždo jojo džiaugsmingas namon.
Prezidentas Wilsonas paekire Wa her W. Vick in Santo Arti Elizabeto veseile atsibuvo,
Injodamas in kiemą, iszvi Domingo kaipo rinkėja muito už jo darbszavima laike pasku
tojo pasiganit Gudeliu kareze- koki ant Arklentienes pasa
Na ir kone visi pribuvo,
dės
moteri suezuko — E kjz tiniu rinkimu.
moje.
Oi mseziau puikiu f >niu,
kos vokietis prie saves besineAlzbieta — pargabenu du iž
J urgis dabar patsai patarė sziojo.
Nuo musu lietuviszku žmonių.
kaiminam sustot ten. Neži Jurgis viliojosi rasias skuri- du!
Tik su isztvirkusiu kaipo ji Dievas sudija — žmogui ne
Mezleva užėjo,
Po mirtei Mrs. E idy, kuri buvo vadu teip žinomo sztania ar dėlto kad jau, nebijojo ni krepszi, bet to suvis nebu — A, ka czia pasakoji — vienturtis Juozuku, Mariute isz į i'ctibes vien gelbėdamas
Žmonis dovanos davinėjo,
ateiliepe
Alzbieta
manidama
mo
tikireziu
‘ Christian Scient’et.”, apėmė dinsta Mrs. Stet
sutikime nevissdoe galeje su- savo gi vesti.
vagiliaus, ar gal dėlto, idant vo ir tarpe pusiau supuvusiu
O tos kelos seseles.
son kuriuos paveiksią czion matome.
ne duot nieko dasiprast drau skarmalu drapanos. Gulėjo kad viras parjodamas namon givent. Nors buvo vienmetis
Tiks suraminimas geroStrapinėjo kaip viszteles.
girtas pliauszkia ne-szi, ne-ta su ja, vienog smarkus ir bud žmonos sujudino Jurgi ik’ gil
gam.
O jau ana,
ežia medine koja nužudinto.
Karczemoje buvo dideles at Jurgis supikes ir niurnėda Jurgis vienog tuojaus davė rus vaikas, nekarta nuskriaudė mių duszios, kad prispaudė
I z jui viens,
mainos. Naszle perdare ja pa mas “tai daigtas kuris muili suprast kalbėdamas apie du savo priimta sesute, kuri nie prie savo krutinės gera prietel
Kiek funiu pr'dare,
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
Kumpas Reade Ulicze
gal savo norą ir paszvarino no žmonėms akis ir šlepe pik- ždu, kadangi tuojaus parode kad nepikdavo ant savo “bro ka ir padekavojo usz surami
Ir v:ska iždare;
287 Broadway
leicfo/iaj.' Worth 2822.
Aew York, N. Y.
gal dėlto, idant greieziau gaut tadaristes.... ” spire su koja. ta antra iždą, kuris jam daug luko”. Buvo jam paklusni vi nima tuomi, kas iszreikia insi
Tai sunku atminti,
Kas reikalauna teisingo
buvo
brangesniu,
negu
tas,
ko
reikalinga vira.
visados, tik nuo piktu darbu jauliuueios szirdies jausmus.
Ir ta viską apsakyti.
Nusistebėjo. Medine koja,
patarnavimo ir nori idant
Jurgis kaipi kad nieko neži- nebuvo lengva tartum geleži ki turėjo krepezije.
atitraukinejo Juozuką grumo
Paeit e Miriutss tik nebuvo
Szoko džika ir kazoka,
j<> reikalai liktu greit,
Moteriszke iezvidžius apdris dama pasakiniu “mamai” usz ž noma jiems. Ji pati nedaug
nans uszklause szinkarkos:
atlikti tegul atsiszauki in
O szirdeles tik ir moka,
ne — sunki. Tas kojos sunku
kusi
ir nuvarginta kūdiki, nu ka tai ricieriszkas Juozukas galėjo apie tai pasakot, o ve)
— O kurgi jusu senis kad mas pažadino jame žingeidu
Viskas buvo matyti,
Seniausi
sistebėjo ir pati nežinojo ka- ir nuskriaudė Mariute, bet po globėjai saugojos! to idant Net szliksztu buvo žiureti!
nematit ?
ma. Jie vėl paspirejo ja. — Ji
Bankini
— Vai szirdeles Dievas ži šlepe, ne vien piktadariete vo- tur atsakit virui, kurie gal nuo tam bijodamas dar drūtesnes priminimais jai jos paeities ne
Na ir kas pasidarė,
Narna
gim
lintmergaites
d
išžioję
liud
kokios
ubages
paėmė
mergai

no kur jis—dingo kaipi ugnije kieczio bet ir ka kito savije,
usz ji mamos kad Mariute neap
V ienas vyras szposa padare,
nasties, kadangi ji norėjo but
Uždėta
lS48m.
sudege. Nieks nieko nežino Jurgis pakele ja ir pradėjo ap- te.
skunde, buvo jai dėkingas ir
Ar koja pakiszo, ar pastūmėjo,
k’inigus siunezime in Krajn kuo greicziauseL
— Isz kur gi imei ta mergai savotiszku budu perpraszine- ju, o jie troszko, idant ji juos Jog aug-ztienyka virto ant
apie ji. Jau bus metai laiko, žvelginet ar nėra joje geležies.
turėtu usz savo. Visa paeitis
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
beto kaip pernai ežia buvot Rado kamezti ikiszta in isz- te keno ji? — klausė Alzbie davo ja, idant ant jo nepiktu buvo palaidota praeitije, o lai
aslos gulėjo.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
ta.
kaip jums kas arkli pavogė — greszta skilę storgalije, kur
Mariute turbut niekad nemo mingas givenimas visos szeiNet kas tirksztelejo,
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Krajaus už pigiause preke.
nuo to laiko jo nėra. Ar ne dedasi szlubis keli, idant pri — Dievas davė, paeziut, mu kėjo pikt, nieks to pas ja ne nos Milutaicziu niekam neliepe
Ir da sustenėjo,
Paszportus del keliaujeneziu in Krajn p a storoj a ma nereikalaudami
matėt to, kas arkli pavogė nuo duri pertrumpa koja. Jurgis su ji.
mate, kadangi nuskriausta tik budint isz kapu praeitus lai Teip ant žemes pagulėjo,
jokiu poperas.
— Isz galvos eini, ar ka ?.... liūdo ir gal tuomi daugiausiai kus.
ko jus ji atemet?
Bet Dzieviilis susimilejo;
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentalinzkaa Poperas sn
isztrauke kamszti ir isz skilęs
Mariuką
atsiminė
ta
savo
Fasigeriai ir tiek.
paliudyimu Konsulio.
— Nemacziau, nes mano ark iszpuole auksinis piningas.
uszsipelne ant meiles globėja
Jog da gy 'a pasiliko,
paeiti. Žinojo kad motinos sa
Atjeazkojima Daliu atlieka
teisingiausiai.
— Pasigert
nepasigeriau
lis iszgirdes žvengimą kito
Laikas
bego.
SzeiminojeJu
Nuo
to
|
u
>1
ino
n
-all
i
ko.
Baime Jurgio jau dingo pa
— : Del vygados Tautiaoziu laikome atydaryta >—
vo
niekad
nemate,
kad
te
ir
ilgai
nekalbėk,
tik
imk
ta
ant kurio vijau numėtė nuo sa silenkė paimt pininga, o isz
ru, kaip paprastinai Milutai
Asz mialina'i, nors vyrai,
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėlioja nuo 10 iki 12 ad.
ves vagi ir pats sugrižo prie kojos kaip isz gausos rago paei nelaiminga kūdiki neezk in stu ežius kaiminai vadindavo vis vae drauge su jos mažesniu
Pasirodys gerai,
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per lalsska ir persitikrinti
broleliu
Vincuku
vtžesi
juos
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziauaoi, teisingiausei, ir
manės. Kad buvo tas girio pile su skambu auksiniai pini ba, pirmiausiai pavalgidink, kas klojos. Visokius susikrim
Kur tau, kaip padūko,
pigiausiai galite atlikti.
je ir priegtam vakaro laike gai. Jurgis nerinko vien pri potam pasirūpink jos drabužiu timus gražiai tarpstanti augin in kur tai ir nakties laike su Nuo daržuku, tvoras nulupo,
stojo
girioje,
aukure
ugni
ir
pa
ir
apžiurejimu.
nežinodamas kiek ten tu pikta tupės iszkrete koja daužyda
tine preszalindavo.
In stuba nesziojo,
likes vaikus patsai nuėjo, žade
— Nieko nežinau, kam tau
dariu randasi bijodamas in- mas in kelmą. Buvo krūva
Nevos del jaunavedžiu do
Darbais Mariutės pasigėrėt damas eugrižt b t nesugrįžo
reikalingi svetimi vaikai? Tu galėdavo gaepadine, kuri nors
taką AGENTŪRA ĮSOM
kiszt savo kaili besidžiaugda aukso.
vanojo.
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
rime sunu, Dievas mums ji kaipo turtinga mėgo didžiuotie jau niekad. Vincukas užge Ir ceberius ir karvių meezla,
mas kad arkli atgavau kuo
sus Ugne’, tamsoje besibaugin
Czia iždas jis ji jau turi. No
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
paliko, tai ir gana.
Vadynami
pajams
teezla,
greieziausiai sugrįžau.
savo loonam name vertes $12,000.00
si, bet rastinukes niekad ne damas verke ir raminimas
rejo jau susisemes in krepszi
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
— Teip giriose kaip pasa eit, bet dar iezvido sziksznine
—Bet Dievas davė ir duk žodžiu nenuskriaudė, kadangi jos buvo nepasekmingu, net Isztikro piemens to nedarytu
greioziausiu laivu. Siunoziu piningus in
koja žmones randasi jonvaikiai juosia kuri buvo nepaprastina terį, davė jai ir kraiti, iezauk- toki pasielgimą savo turėtu užmigo prisiglaudės prie sesu Teip kiauliezkai nepasirodytu!
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
tes.
Kada
praszvito
diena,
Vin
Szoko visokius piemenūz
gal jie ir mano vira iszsivilio- tacziaus kaipi kad deszra. Jis lejimae jos mums apsimokės usz neteisinga, o nesmagu ja’
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
cukas
dar
miegojo,
bet
buvo
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amerikokus szokius,
jo ir žinodami kad tur piningu ja pakele ir juosta buvo sun Sztai va jos kraitis, vesk mar- buvo matit nuliuduse mergai
szaltas ir melinas, nubud nt jo
Nuo Alytaus, Kriosnos ir niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius
užmusze.
ezia
in
savo
namus
—
kalbė

te. Nekarta ji kalbėjo savo ji negalėjo, nors purtė ir taše.
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip
ki — joje teip-gi buvo pinin
Iglaukos,
— Ar jie turėjo piningu?
jo besiszipsodamas Jurgis, pae virui:
A. J. KEYDOSZ1US.
202 Troy St. Dayton. Ohio.
Norėjo paėmus ji neszt bet bu lai mat suaugusiu baikos.
gai.
— Turėjo ir ne tiek man jo
mes
krepszi
ir
eidamas
paskui
vo
sunkus
ir
nepakele;
parpuo
—
Jurgi,
ta
mergaite
tik

Džiaugsmingas Jurgio jau
Ir be musztyniu neapsiejo,
gaila kiek tu surinktu pinin- rengėsi grižt, bet kaip sako moteri in stuba.
rai in musu namus atgabeno lai le pati nežinojo nieko. Nubu Ir akuloriue mėlynus užsidėjo,
geliu. Piningus prie saves vi priežodis: “be piningu sun Alzbieta paimta žingeidumo me ir Dievo palaima Tai tik dus ėjo jieszkot tėvo, bet nie
...ISTORUE SZVENTA...
sados besineeziodaves ir su jais ku, su piningais pavojinga ke negalėdama iszaiszkint sau vi ras skarbas, tai iždas kokio kur rast negalėjo, teipgi sukli- Vienas net nusikando liežuvi,
dus girioje brolelio atrast ne
Tas bent cacyte turi.
pragaiszo....
liaut”— pasiėmė tad lazda, ku ro žodžiu, pilna gilios mieles niekame kitame rast nebutu galėjo, net po ilgam bludžiojiNežine ka padary,
Nuo Satverimo Pasauks iki Kristaus Viizpatis užgimimui lyg Paskutinio Sūdo.
— Likau su vaikais varge, ria vokietis ant jo pernai bu neeze mergaite m stuba, kur galima.
mui iezvido savo iszgelbetoja,
Ar ta gala sugydys,
PARASZE
dabartini
globėja.
Tai
visa
isz tos karezemos givent net vo uszeimojes, norėjo paeina tuoj pasirūpino jos maistu.
— Matai, dueziuk, sakiau,
Ant galo,
V1SKUPAS MOTIEJUS VOLONCZAUSKAS
negalima, nes nedaug žmonių git, bet ir lazda buvo kaipi
Laukan iža'gavo.
Jurgis tuomtarpu nusiėmęs kad gabenu du iždu.... Lz Mariutės paeities it tori ja kuri
kartais primita mintimis gramz
važinėja, retai atsitaiko kad nemedine.
SU 50 PAVEIKSLELU.
O kad pelenu buvo,
nuo saves sermėga, sėdo pats to antro daugiau laimes semia dino ja in liudnaeti ir isz-zaukas užeina.—Isz kogi dabar gi
Tai kaip vienos griuvo,
Suprato kad ir joje randasi prie stalo, idant teipgi apsiru me, negu isz ano, kuris kaip kinejo isz jaunos krutinės gai
Puiku ženklą gavo,
vent?.... O Dieve mano Die piningai, bet neatidarinejo jos, pint kasdienine duona, nes be sziandien pati supranti, nieko das lindau dainelių kas nėra
Ciela veidą nubrazlavo.
ve — pradėjo raudot naszle kadangi tokiame pašiepime ge veik per vis diena bnvo neval mums nesuteike gero; guli ii mino abudu jos globėjus.
'l ai rot- veseile Indijon.!,
teip graudžiai kad net ūkinin riau jam buvo neszt tuos pi gęs.
(Tolaus bus).
rūdija ir nekarta miebjau kur
Tai teip kaip Lukiniuafri
kams jos pagailo.
ningus.
Mergaite papenėta pienu, ji nudet. Nekarta jis nuodija
k< nu,
Lzpažintis naszles gal tik
Krepszi su piningais Jurgis paguldita ant minkszto szilto mano duezia, bet nežinau ka
Matote koki kva lei,
vieno Jurgio duszioje rado gi indejo in abrakini krepszi ir patalo, užmigo o Jurgis pasi- turiu darit. Jeigu ji atduoshi
Mus > Lietuvei!
liausia vieta, kur jis ta iszpa- pririszo prie balno.
ezaukes in sekl'czia moteri, pa Arklentiene', gal pats papui
«
«
•
žinti paslėpė tarpe savo slapty
Paemes arkli usz pavadžiu rode jai piningus, kuomi labai eziau in beda, padalit tarpe
Ne
toli
Manteliu,
bes.
nuėjo per giria pekeczias.
nustebėjo paezia ir apsakė jai vargszu, bet nežinau ar ir tuo
lietuvių
Yra n Baide bobil-n,
Linksmas kaipi kad jokiu
Beeinant Jurgiui pagrimzdu viską, ka laike elaptibeje.
mi pasielgimu sau neuszkenkGydytoja;
Laikosi krūvoje,
slaptibiu neturėdamas J urgis šiam kokiose tai misliee, urnai
Nors pažindamas savo iezti- cziau. Nelitejau dar tu pini
K. ip bužes galvoj-1.
drauge su kaiminais pardavės suskambėjo girioje kudikisz- kima moteri nesibaugino jos 11 gu, kurie gal neviena a-zara
638 Perui Avė
O ka:p in kuopa suejna,
javus iszsigere, szi ta nupirko kas balsas.
gu liežiuviu, bet praeze nie iszspaude, o gal ir krauju su
Pittsburgh, Ps.
Tai 1 e alaus neapsiejna,
pas židus krautuvėse ir sugrį Jurgis nubudo ir nusietebe. kam niekoapie piningus ne pa ter.zt', ir nenoriu liteli.
Ir teip rudaka varo,
žo namon.
Koler garsinasi savo tikra pravarde ir t*>i
jo pradėjo klausit ir iezgirdo: sakot nes tas iždas padarit vi — Palaukim, Dievo sured - savoDr.paveikslą
Siame laikraštyje. Dr. Koler yi
Gere kas diena, be galo.
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakt
Nore labai nerimo, bet nie
— Tetuk, tetuk, nepalik sa ju szeiminele amžinai nelai mai žmogui neūztiriami — pa kavo
visuose Vai.savos ligonbučiuose, o paskui
niais metais prieš išvažiuojant į Ameriką buv
Dabar da nutylėsiu,
kam nieko nesakant ne niekam manes czia, aez bijau....
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pr
minga. Alzbieta vieką supra tarė isz mintingai Alzbieta. — vaiiškas
ligai vyrų ir moterų.
Ant
kito karto paliksiu,
KAINAS UŽMUSZE ABELIŲ.
nežinant nujojo jis kaip sake Jurgis
apsižvelgė. Nieko to ir tikrai pati daugiau buvo Tegul guli, gal paskirti jie tai
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 606, did.
Ij išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jei*
Džievaž nedovanosiu,
in Aleksotą su reikalu, bet tik nemate. Pamislijo tuoj apie užganėdinta isz antro iždo.
kenti
išbėrimus
ant
viso
kūno,
gedimą
burnų
sirateliai, kuria girioje radai, arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulį
Ir da gerai iszkoloeiu.
110 Puslapiu. 6{x9į Celių Dydumo. Preke Tiktai 35c.
o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikai
ribej nujojo tiesiog in giria piktas dvasias, kurios kimba
Maža Mariute, toks vardas o kuri sziandien daro mus lai ateik,
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitu
užkrės* savo liga.
»
*
*
Nusiuntimo kasztus mes apmokame.
kur atėmė nuo vagiliaus savo prie jo, kaipo prie paemusio pi buvo mergaites kaipi kad su mingais.
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bi
dais, kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPEJ
Hei
tu
priela
:
dini,
arkli.
ningus. Baime ji vėl paėmė pratus mislaszirdiste padarita
kt. išgydau j 10 dienų, o jei ne, tai pinigt
Juozukas priauga, nekarta irsugrąžinu.
W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.
L’zune lobiui,
Rado jie ta vieta netrukus, ir jau norėjo sėst ant arklio jai per jos globėjus, rūpinosi žiurėjau in vaiku prieiriszima
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales pat
tančias iš SAUŽAG y STfiS prašalinu į 18 diena
Ka su kita motere gyveni;
jautiesi mažu m, jog neturi tos pačios vyrišk.
nors kitas kas vargiai butu idant kuoveikiausiai bėgt isz atsimoket jiems kuomi galėjo. kad nenoroms vis jaueziu koki Arpgkos.
kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuo)
O josios vyra paniekini;
nusilpnčjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtai,
atsiminęs. Rado joje palikta girios, kur vaidinasi, bet iszvi- Savo gerumu, savo gludnumu tai džiaugsma ir smagumą. iia
jūti vyru.
Pamesk
boba, ejki kitur
"GERIAUSIAS Armonikas ir Koncertinkas
arba susitraukimą šlapumo k
priesz metus per ji vokieti, bet do tuomtarpu maža mergaite tikrai abudu savo globėjus da Doribe mergaites nevieno gero naloSTRIKTURĄ
išgydau į 21 dieną ir tai be skaudėjimo,
GALI gauti pas mane ir užčediti sau
®
Ba
jau
ant
tavęs
Taradaika
IIYDROCELĘ
arba
vandeninę
rupturą
gyd;rado jau tik nepalaidotus kuri isztiesus rankelias ėjo prie re laimingais, kuriedu suvisai ir mane pamokino, ba nejauti l 30 minutę bo operacijos.
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas
bizūną
tur.
ir Itališkas armonikas dideliam pasiPŪSLES ir inkstų Ilgas, nuo kurių randa:
kaulus ir supleszitus drabužius jo.
jau pamirezo nedaug apie jiems Dieviszko euredimo ir Jo ma diegimas
kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinim;*
skyrime. Parašyk tik man savo adre
Juk gyveni Mylimojoje,
(peršėjimas) irdesėtkai kitų ženki
su ir pridėk už pora centų marke, o
Jurgis susijudino ir suprato reikalingus, dabar gulinczius lones! Nesijausk nusidėjusiu, nusišlapinimo
Kuna matomai suede giriu
pic kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgyda
Pas ungarus virezuje,
tuojaus gausite mano naują iliustruo
sistema ant visados.
žvėris. Regikla, arba žmo- jog tai nepikta dvasia vien pašiepime piningus, vien džiau nenužudiai žmogaus del apiple avoREUMATIZMĄ,
tą katalogą No. 9, dykai, iš kurio ga
spuogus, šunvotes, perauga
Jau apie tai kalba visi,
lakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitu
lėsit pasiskirti visokių muzikališkų in
giszki kaulai, kaulai jo aukos paliktas keno kūdikis, pribėgo gesi tuom aniuoliszko gerumo szimo, Dievas nebaudžia tavęs •dos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kratų
strumentų
ir lietuviškų knygų bei ge
O
ir
isz
miesto
kiti,
>'.gydau trumpam laike ir ligoniui nereik pe
rų britvų. Adresas:
padare ant Jurgio nesmagu in prie mergiukes ir paėmė ja kūdikiu, kuris teip drteziai usz surengimą mirties piktada ■raukt savo darbo
Vyruti taji prielaidini iszvaM. J. DAMIJONAITIS
spūdi kokia tai baime ji paėmė ant ranku paimtas gailesties ir prisinszo prie ju, kad tarsi vi riui, gal pats Dievas suteikė ta JFISO VALANDOS: nuo 9 ryte Iki 8:30 vaka"
ryk,
812-814 W.33rdSt.
Chicago, III.
°čtnyčiomis iki 5 popiet.
Nedėllomls Iki
kad nenoroms apsižvelgė ap jausdamas mielaszirdiste ant sai tai nebuvo svetimas jiems vo rankom tokias spėkas, idant
Nelauk ylgai, tik greitai pa.
P. S. Nesiunčia katalogu 1 užrubežius ne | Chicagos miest-j.
popiet Ateikit tuojaus.
link. Tiku ir kurezia buvo nelaimingo kūdikio.
kūdikis.
surengtum mirti tam tegul jau
daryk.

Mariute

SENOJO IR NAUJO INSTATYMO

Dr. KOLER

___ z___ i.Hnntz.niB ir rfl-Taaro
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Stetson,
4) Insakoma iezdalyti 1913
Del mergų ir moteriųmetais 75,000 rubliu dovanu
— Mergina kuri rūpinasi
Tikras Atsitikimas.
valstiecziams, kurie yra itaise
— Mokinti žinunai tikrina,
turetie
kanodaugiause jauni
pavyzdingas ukes.
jog motere daeina lipšni graži
kiu, tai paprastai sunku ira
Miss
Katy
ne
galėjo
no
5) Dovanojama neiszjieszko
bes, arba patogumo, tarp 30 o
gautie vieno— paties; o toji, ku
tus mokeeczius (nedoimkae),
40 metu. Yra tada patrauken džiaugsmo susilaikyti.
riapie jaunikius ne paiso, tai
Miss
Katy,
kuri
kas
diena
kurie buvo užsilikę už iezpercziauaia, jagu mokėjo uszsilai
apie vira ne reiklauja rupin
keldavo
api
devinta
adyna
ir
kamuosius už žeme mokesezius
kitie jaunistoje, jagu mokėjo
tie,
— ba tokia kožnas nori gaut
ir kai-kuriuos kitus valdžiai
iszlaivint doribeje savo szird’, sėdėdama ant aslos traukėsi
už
paeze.
prigulinezius mokeeczius.
jagu mokėjo isztobulint savo pancziakas, ružino ant Anės ir
Pati, tai radastas darželije;
visaip
plūsdama,
no
pigiu
ir
6) Dovanojama sztruopos
protą, jagu mokėjo užlaikit sa
viras-gi, tai sodininkas.
no visokiu "vestiniu žvėrių —
už neapmokejima gerbinio mo
vo sveikata.
Jagu sodauninkae ira niekai
szedien Miss Katy, no devin
kesezio.
— Sveikata yra del pilnos
tai toji jio radastėlė apaugs
tos
laksto
po
stuba,
kaip
kate
7) Sugražinama teise pasie
patogistes yra ne atbutinai rei
per dageie ir stosis ne meili
nio gyventojams gauti bilietus
kalinga. Kožna motere gali sa su puslia norint da apsikudlodel
kitu: o jagu ijoeos ne vek
pereiti per rubežiu, jei jie tos
vo sveikata užlaikit ant ilgu jue ir net kelis kartus inkiszo
tuoje gerai; tai ožei jiam ijaja
nosi in saluna, o tik basmircze
teises buvo nustoję.
metu (žinoma jagu turėjo ne
sues.
insistojus m ižszleivotus czeve8) Dovanojama užsilikusiepaprasta liga) jagu tiktai turi
— Doribe ir puikvediste—
ji mokeecziai už gydymąsi val
gana iszminties ir gana drūta rykus, ba ne turėjo laiko!
tai
didžauses skarbas mergi
Teip ne paisė, ba buvo links
džios užlaikomuose ligonbunorą.
nos ir puikiause papuoeza (az
ma, ir po nosia sau tikiu balsu
cziuose.
— Proce pati jagu ne yra
daba) moteres.
dainavo. Mieles linksmos po
9) Dovanojama bausme už
sunki, tai sveikatai ne kenke.
galva painojeei, api ilga balta
•visus prasikaltimus, padarytus
i patingai prilaiko sveikatai.
szlebe uodega velkantesia ir
iki vasario 21 d. 1913 metu,
Kenke sveikatai susirupimas
su ilgu velonu, net lig žemei!
už kuriuos paskiriama bausme
kaip tai pas motere yra paprati
Puikus vainikas ant galvos,
paprasto kalėjimo arba sztruo
mu be jokios priežastes. Vie
veseile, daugybe žiburiu bažpos nedidesnes kaip 600 rub.
SU NUSIUNTIMU W
/J
natine priežastis rupescziu yra
nyczoja, grajus ant vargonų,
10) Dovanojama bausme ki (/į) Iždaveme Didele Kninga
tankus nužiūrėjimas savo viro
— viskas galvoja maiszesi.
isz g
tatikiu kunigams už suteikimą ® Dainų susidedanti
kuri aplaike isz szalies liežu
8
390
DALNU
®
Pasiutiszkame
džiaugsme
Sakramentu
staeziatikiams
ir
vingu moterių.
pagriebi Katy in gliebi sena
kitus
panaszius
prasikaltimus.
— Akivumas dasižinojime
pudeli spaudi prie eaves, o pir
11) Dovanojama kaikurie
ko pikto, liežuviu ir nužiureji
Knyga druozei susiūta.
<
ma niekad ne dasileidineja
prasikaltimai
už įžeidimą caro
rnai pas moteres deszimts kart
Kas nusipirks, ras visokiu (įĮ
prie saves ir sa kojom spardi,
Ant kalnu New Jersey randasi sztamae baltu žmonių pra garbes.
daugiau rupestes, riaukezlu
Dainų isz visu užkaboriu ka
jagu pasipainicdavo po kojų. mintu per aplinkinius gyventojus kaipo “Pineys” (Puszinei — 12) Nedovanojama tik baus
dainoja Lietuvoja.
ant veido ir kitokie ženklai
Szedien viskas kitaip!
gyvenanti terp pueziniu girriu). Tieje žmonis nesirūpina ne mes už vagystes, apgavimus,
Nusipirkite o turėsite Dainelu,
greicziau motere apima, negu
Miss Katy pasiszauki Ane apie tikėjimą, apszvieta iszauklejima savo vaiku ne apie Dieva; musztynes ir kitus panaszius
Per ciela meta aut visu dienelu.
sunkiauses darbas.
ir
paklausė.
prasikaltimus,
kurie
tapo
pa

gyvena
be
jokio
ergelio
ir
rupesezio
kaip
laukinei
—
nemoka
— Neatbutiniais daigtas del
“SAULE”
— Ar buvai miestia?
ne skaityt ne raezyt ir apie svietą visai nieko nežino. Randas daryti isz noro pasipelnyti sve
užlaikimo sveikatos ir moteres
Mahanoy City, Pa.
— Buvau, Miss Katy. Pir geisdamas ižgialbet ju vaikus isz tamsybes, pradėjo rūpintis timu turtu.
patogumo yra: nesirūpinimas
kau švara kiaulienos ir du pa uždėti jiems moslaines ir apszvietinet tamsunelius
13) Treczia dalia (sutrumpi
pikta szale žmonių, nes gera:
jus....
nama
bausme kalejiman pa
neklausimas liežuviu; ižgaleji
— Gerai, gerai! Nubeksi bukietą padavi misiukei. Asz
smerktiems su teisiu atėmimu.
mas no kitu,
idant kalbėtu
da pas buczeri, paimsi švara jam dabar liepiau paimti bu
14) Palengvinama bausme
Ar matei kada°nors laikraštj
apie geras kitu žmonių, o ne
katorgoje esantiems ir iszsiusapie blogas; nesiimimas in gal balones ir baksa timecziu, rei kietą ir gazieta ir kad nuneszt
kia padalyti gera balu.
miss Julei, o ir asz per piet bu
tiems in tolimus krasztus.
va bile ko pikto, ne nužiūrėji
“DRAUGAS" yra 8-nių puslapių,
— O jei tiek daug visko! siu pas ijaje idant padekavoti
15) Pasmerktiems mirtim,
didžiausio formato, vedamas ge
mas apie pikta: nesirupimas;
Auksini užpraszimai.
riausių
redaktorių. Rasi jame
linksmas būdas; skaitimas ge — Kas tau do to-ne tavo už prisuvima guziko in kotą.
geriausių raštininkų raštų ir vi
Petereburgae. — Augaztes- ta bausme pakeieziama visam
biznis,
begk.
sokių
žinių
iš Lietuvos, Amerikos
Da karta perpraszau už klaida
ru kningu ir gazietu, ipatingai
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“
nis luomas gyventoju nusiste amžiui katorga.
Ane dirstelėjo ant stalo, ant ir pasilieku su guodonia.
gvildena svarbiausius gyvuosius
16) Paliuosuojama nuo baus
“Saules”, atsilankimas pas ge
bėjo labai isz nepaprastu užlietuvių reikalus.
kurio stovėjo tikrai puikus bu
Ludvikas Dreiveraitis.
mes, tyrinėjimo ir teismo žmo "DRAUGAS” atsieina metams $2, pusei m. $1
rus žmonis; pasivaikszcziojipraszimu
kokius
aplaike
nuo
kietas i -z rožių ir kitokiu kviet Sukando dantis Katy ir isz
metams $3, pusei metų $1.50
mas ant szviežia oro; linksmas
M. Spiridonovo, turtingo žmo gystes, prasiszalinusios nuo at Užsieniuose
ku, ir paszauki:
Rašydami laiškus adresuokite
tari:
likimo
kareiviavimo,
jei
jie
pertraukimas laiko.
— Baigaez! tai rote pui — Gad.. kreize! —ir meti gaus isz Moskvos kuris szi me stojo iki vasario 21 d. ežiu me DRAUGAS PUB. CO.
— Motere su linksmu budu
2634 W. 67th St. Chicago, III.
kus!... ipatingai žiemos laikia! po kojų siuntiniui buketa ir nesi apvaiksztynes 50 metu ar tu, arba dar stos, nevėliau
norint turėtu priežaete, nesiru
ba auksini jubileju nuo savo
Turbut ne mažai kaeztuoja!
gazieta!
kaip iki vasario 21 d. 1914 m.
pina nužiūrėjimais, žiuri ant
— Tai Mr. Ludvikas priAezaros kaip žirnei pradėjo apsipacziavimo. Iszsiunte jisai
17) Paliuosuojama nuo baus
svieto isz geros szalies, negu
siunti per siuntini ir paeaki, biret per iszkaitusias veidus — 200 užpraszimu del savo prie- mes žmogystos, prisirasziusios
blogos: givent linksmai o pri
teliu
idant
pribūtu
dalibaut
derenczei, drutina savo sveika jog ateis ant sugertuviu. O!.... sėdo kaip be valdžios ant ra- ant tuju sukaktuviu. Kožnas prie svetimos vieszpatijos, tik
prisiunti ir vietinia gazieta, ku kenezeriaus...
tai sugriže jie turės 2 metu bu
ta ir skaistuma veido lig veli
rioja
patalpyta, jog Ludvikas
— Misiuk! misiuk!— pa- užpraszimas yra padirbtas isz ti po policijos priežiūra.
bai senatvei.
grino
aukso
sverentis
tris
czver
Dreivera vi ežius uždėjo eztora szauki inbegdama Ane — ej18) Panaikintos bausmes už
— Geros szales givenimo
prie Broad Strito. ir mat su me kie misiuk pažiūrėti kaip gra tie uncijos su baltoms emalia- daugeli prasikaltimu spaudoje
žmoniszko gali ligint su daržu
yotom litarom.
linu a]aveliu apibrieže aplin žios balones parneszau! .
padarytu, ypacz už prieszvalkvietku ir vaisiu ir su pilnu
Nelaimingos luižybos. diszku straipsniu laikraezcziuo
kui. Teip, teip, Anele, bus ve
Miss
Katy
paezoko,
griebe
lauku naudingu jevu.
2 Istorijos, apie Padžiaus NuPetersburgas. — Ana vaka- se atspausdinima.
už balones isz ranku Anės ir
skuteli; Ingrabanas; 259 pus.
— Piktos szales givenima seile!!
ra, tūlas rusiezkas apicierius,
Preke..................................... 50c.
gali priligint su klonium arba — O tai, tai! Norint karta su smarkumu reže jei per vei
likos nudurtas ant smert per
dą!
turėsime
veseile.
Juk
jau
ir
7
Istorijos, apie Dorybe ir Misu bala smirdinczio melugino.
austrijokiszka rubežini sarga
laszirdingumas; Paskutinis Pini
— Daktaras turi kvost toji dydelis laikas!... Juk kaip asz — Eikie pati, gad..! nubė
gas; Laisve; Pražuvę Miszkai;
ant rubežiaus po Pcdvoloczysz
Apleista Naszlaite;Jieszkok Szipurvina, idant dasižinot, kaip pamenu, tai jau per anuos go ant virszaus ir duris užtren
ka, Galicijos.
rdyje; Lape ir Vynuoges; 120
gidint užsikrėtusius tuom mo straikns turejei miss Katy dvi ki!
puslapiu, preke - - - 25c.
Apicierius vaikszcziodamas
Balone
suteezkejo
in
szmodeszimts
ir
tris
metus,
o
jau
to
luginu; advokatas kvccze,
8 Istorijos, Keidosziu Onute;
telius o Ane paszauki: — Dži- anai pusei tilto kuris ejna per
idant žinot kokio “muilo” pa laiko praėjo api tris metai.
Kaimynai; Kuo baczka prismirs
rubežiu, susilaižino su savo
bur
Maidy
man
aki
užmuszi!
Tai
ne
tavo
biznis?
Kam
tuo ir dvoks; Sena boba kitresne
imtie ant apmazgojimo apdrap
draugais,
jog
pereis
per
tilta
Ir ižbego in szante.
už velnią; Navatna lyga nastitu su tuom molugu: gaziet tau rupytis api mano metus!
vatna gyduole; Du medejei; In*
«
in Austnje, atims ginklus nuo
*
ninkas kvccze tai, idant saugo Žiūrėk tu ijos! kreize! Eikie
Kodėl tekinuose laikuose žeidingas ’ neatbolnumas; 124
sargo
ir
atneez
jin
ant
rusiszpas
bvezeri,
jagu
sakiau!
puslapiu, preke - - - 25c.
Už valandėlės persitikrino
tie no molugino, no pavietrių
virai neturi norą paAne ižbego tekina, o miss vienok, jog akie ciela, nuėjo in kos szalies.
9 Istorijos, apie Barbele* Mo
gos smarves.
czuotis?
Draugai priėmė jo laižybas
kytoja; Velniszkas tyltas ant
— Ant galo ciela gamta vi Katy pripuolė prie zerkolo, pa stuba, kad surankiot balonia,
upes nemuno; Auklėjimas svei
Vienam susirinkime likosi
o apicierius sulaukės nakties,
riszka sutverta ira ant to. idant griebi szukas pradėjo szukuo- nee ne szmotelio ne rado rodos
ko ir serganezio kudiko; Ileropradėjo ant keturiu slenkt uezklaustas Amerikonas, kodėl
tie
ir
in
save
kalbėti.
dos
boba; Kas nepažinsta Dievo
žeme
prarijo!
Iszjeezkojo
vi

reikale purvine argu dumbli
prie stovinczio sargo. Kada tebiriame laike virai ne teip
tas nepažinsta tėvu, Per tamsy
—
Reikia
grąžei
susiszukuo
sur.
O
“
pudelis
”
szuo
priedias
ne kattie. Juk ant kasimo duo
bes ir szviesa; Pasitaisias prasi
bandė atimti nuo sargo kara staigus ant apsipaezevimo, tai
žengėlis; Duktė malkakerczio;
biu ir grabiu tiktai naudoja ti. Juk ateis ant piet.. Tai balones, kaip negyvas miegojo
Amerikonas
atšaki.
biną, tasai iezeuko jam isz ran
121 puslapiu, preke
25o.
mi virai. Purvinas no kojų lig kaip dažinos Jule, tai no pik kampelije.
ku ir dure su bagnietu in kru — Priežastis ira tokia, jog
tumo
truks,
norint
akisia
ne13
Istorijos,
apie
Kupcziaussu*
*
*
galvai, ne daro pažvelgtino
tebiros merginos panaezios lau
nu jurgi; Kapitoną tumka ir jio
In dvi nedeles atsibuvo ve tinę kelis kartus, jog tasai nuo
biaurumo, ne jam nieko neken vos džiaugeis, o velne mislie!
denezika jeremka; Vargingas
pažeidimu mirė. Badai apicie kines lelijes; katros (kaip raez
Tas
kvailie
expresmonae
nuneseile
Ludviko
eu
Jule.
gyvenimas ir smertis; Javorovas
ke. Nes pamislikite sau ir per
rius ir jo draugai buvo tame te Fzventame stovi) ne seje ne ir jo kliūtis; Gaidžio pamokslas;
stati kite sau purvina motere szi bukietą ir gromata ant ju
are ne siuva ne skalbė, o vie
Nebūtus daiktas; Tris raiezius;
laike pusėtinai užsitraukė.
no kojų l’g virszugalvio ir ej ju poreziaus .. tai nieko, jie
Tris pamokinimai; apie žmogų,
Sargas už savo ieztikimysta nok, gražej pasiredia negu
pamilino
adresa,
asz
paezauvelnią ir dundeli; Dusze pakunant uFcze! Visi pabūgtu tai
pats
Salomonas
kitados
iezMano
(lede
Mateuszaa
Miliauokas
ir
gera
sergejima
rubežiaus
ap
tavojeneze liepoje; neszvaru;
pimatia“, o ir da paFcmonas kiau ant jojo, tai jis atneezi ir draugas Domininkas. Juoia dede
labai dideli szelmi; Sidabro
man. Juk Lndvikaejau no pu 25 m. kaip Amerikia o draugas 4 m. laike sidabrini medaliu nuo rodi.
paimta jaje in koza.
stikline arba sakyk visada
rando.
teisybe; 108 pus. preke - 25o.
— Kaip su tikru purvinu, se meto eu manim vedžiojasi ir pirmiau gyveno New York o dabar
in
kitur
vežeei
ant
balių.
Ant
nežinau
kur
abudu
paeina
isz
Kau

3 Istorijos, Sūnūs malkiaus;
teip su purvina moraliszku ja
— Kodėl teveli teip nuluJubilejaus malones.
Geras medėjus;
Iszklausyta
no gub , Szauliu pav., Waigurvos
galo,
mano
tėvas
turi
praparte
gn prieto ne reikalauje vaiksz
dias. Asz visados linksmas.
malda vargszo; 64 pus; - 15c.
para
,
teipgi
draugas
Jonas
Gailius
Petersburgas.
—
Szimet
per
czrot Nes jagu viras ir apsitersz ir ealuna, o ka turi Jule? butu paeina isz Kauno gub., Raseinių
apvaikszcziojima 300 metu — Mano vajkeli, tarp mud Vaideliota, apisaka isz lietuviu
ta su purvinu, pataikins jis no kreize su tokia užsidėti!.
pav., jie pats ar kas kitas praszau
senovės gyvenimo su paveiks
sukaktuviu Romanovu gimines viejų ira didelis skirtumas....
Ir paleido juodus ilgus plau duot žine ant adreso.
lais, 177 puslapiu preke - 35o.
to apdvalit ir tas ne teip ki
—
Na,
kokie?
vieszpatavimo, manifestu vasa
F Milickis.
tiems in akie puola. Tiktai ja kue.
3 Istorijos, apie Nevaloje pas
— Tu mejluk, ne turi tokio
Detroit Mich* rio 21 d. (senkalen.) caras su
maurus; Vieszkelio duobies;
— Teisybe — kalbėjo in sa 191 Cordany Ave.
gn molugine volojesi, tai pri
Karalaitis žmogus; 112puslapiu
teikė kai-kunas malones ir pa didelo sunelo, kaip asz ...
ligineje jin prie kiaules. Ar ne ve — asz jin vakar supikinau. Mano pati Katre Racziukaitiene
preke
25c.
lengvinimus.
Apie
tai
buvo
galima ir liežuvninkes prie to Nee kas tai girdėjo, praeziti po tėvais Foteliuniute ižbego 26
Savizrolas,
didis
klasterius,
la
Kilpos ant svccziu
merginos, kad prieiutu guzi- June su Franu Povilaicziu, iszsiveže trumpai paminėta; dabar apie
kiu sutvėrimu priligint 't
bai juokingas, 46 pus: - 15o.
tai
placziau
praneszame
savo
Viename fransuziname mies
— Jokia motere ne gali ir ka in kotą?! Pasakiau jiam, mergaite Ona 8 m, paeina isz Suval
pukus apraszymas,
te ant pakabintos tobliczios Prakeita,
ne privalo būtie tame dalike jog ne esmių eiuveczka .. o jie kų gub., Sejnu pav.. Janaslova gmi- skaitytojams.
202 puslapiu, preke
50c*
1) Suteikimui paszalpos so lauke su paraszu: ‘ Czionaie
panaezi ne in taji sutvėrimą užėjo pae diediene ir toji pad- no, aukszto augimo, raudono veido
Jonaszas Korczakas,^>uiki istor.
Ba tegul jaje karta purvina pa lina Jule prisiuvo jam guzika., dikto sudėjimo, sverente apie 200 džiaus gyventoju visu tikėjimu kalbasi angelekai, iszpaniszkai
262 puslapiu, preke
35c.
mato, tai per kelis metus apie Nee jie yra del manias atlai svaru, jagu kur atsibaladotu praszau naszlaicziams įsteigti tam tikra italijoniezkai ir vokiszkai.” —
2 Istorijos, apie Szakinas nedo
duot
žine
ant
adreso.
(gg
‘
o;)
jaje neužmirsz.
komitetą, vadinama Romanovu Pamatias tai Anglikas, pasuko
ras žydas; Du draugai; 136
dus... Ne palaiki už pikta ir
— Ne žinia del ko moteres prisiunti man bukietą, ir ateis 768 Bank J,st, Raoziukaitis
in hoteli, kurie biskuti mokė puslapiu, preke - - - 25c.
Waterbury Conn Komitetu.
mėgsta teip labai krapsztitis ant eutartuviu!.. O tae man
2) Isz pinigu, gaunamu už jo francuziezkai. Norėdamas
tame purvine ir apsitersze su Ludutie!
parduotas
carui prigulinczias savo kalboje szneket, praszi
Skaitykite...
juom plauszkent apie kūmutes
Sztai in pora minutu, kae to Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?”
žemes, įsakoma sudaryti tam del saves žmogaus ant tarnietos
Iszsirinkite virszminetu
ezlikszcziausius liežuvius, isz
Gal nežinai kur Ją gauti?
knygų vertes už $1.25,
kuriu puse dadeda da su pa kis pabarszkino in durie, Katy
tikra kapitala iki 50 milijonu ka moka angelekai.
prisuskite mumis tik $1
dailinimu, ba prie melo pride atidari ir gavo gromata per
rubliu; procentai isz to kapi — Kad mes tokio žmogaus
o aplaikysite per paczta
da no saves kiek tiktai gali. siuntini. Buvo tai tas pats
arba
aiszkant
sakant, kas prisius
talo ir kas virszaus susidarys neturime, atšaki gaepadorius
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas
$1
gaus
knygų vertes už $1.25.
— Kokias naudas turi mote siuntinis, ka atneszi buketa.
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
50 milijonu rub., bus suvarto hotelinie.
Mes siusime knygas per paczta
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
res, kurios mėgsta tame molu Prijauti ka tokio pikto!
jama pataisymui valstiecziu
— Kaip tai ne turite! — pa ir apmokame visus kasztus.
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
Galite pirkti kieknorite. Visos
ginia grabinetie? Szitai psczios Atidarė gromata.
nkes.
lui tik $2.00, pusei metų $1.00.
szauki Anglikas, — tai kodėl
knygos yra geros ir kožnam jie
ir kitas aptersze; o smirdantis “Guodotina miss Katy! Peri
3) Palengvinama valdinin garsinateei, jog pas jus kalba patiks. Raszykite szendiel
Rašyk adresu:
pokas tojo purvino teip jaises praszau už padaryta klaida
kams ir ju szeimynoms gavi visokeis liežuveis ?
A. OLSZEWSKI,
W. D. Boczkowski-Co.
apdūmė, jog sulaiką givenmas per mano siuntini, kurie vieto-j
mas pensija, atsitraukiant nuo — O, kalba, poneli — nes
Mahanoy City, Pa.
3252 So. Hoisted St., CHICAGO. ILL.
jomis pabiura.
ja paduoti miss Julei paskirta
tarnystes.
tiktai atejvej.

Biskutis del moterių.
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Isz Rosijos Lietuvos
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j A. OLSZEWSKIO BANKA
£

Chicago, Illinois

PRIIMA pinigus taupinimui nuo $1.00 ir augščiau ir moka 3 pro- - Ž

X
Ž

centą už padėtus pinigus.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų ir Storų Chicagoje.

X

SIUNČIA pinigus į visas dalis svieto ir parduoda šifkortes ant vi-

?

£
❖

X
t

v

sų linijų.
-ą į
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant į j
ruskų.
y
Turint kokius nors reikalus į Banką rašykit šiuorn adresu:
X

Į

A. OLSZEWSKI BANK '

|

3252 So. Halsted St.

ig

CHICAGO, ILL.

Jau nuo keliolikos motų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yru 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 išrado daugybę specijališkų gyduolių,
sutaisytų iŠ Šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių litras.
Tarpo kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamus sekančios gyduolės:
»

Del išvarymo soliterio......... <3.00
Del lytiškų ligų....... 50c. ir 81.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
Nuo kojų prakaitavimo
25c
Gydanti mostis...........
50c,
Antiseptiškas muilas ..
25c
Antisoptiška mostis ... .........25c
Nuo dusulio.............. .
...... 50c
Proškos del dantų .... ....... 25c
Nuo kosulio del vaikų
....... 25c
Kastorija del vaikų
10c. ir 25c
Nuo viduriavimo ..
...... 25c
Kraujo Stiprintojas
...... 50c
Gumbo Lašai.........
50c ir $1.00
Nuo plaukų žilimo.
......... 50c
Blakių Naikintojas.
.......... 10c
Karpų Naikintojas. ............ 10c
Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c

Kraujo Valytojas .................. $1.00
Gyvasties Balsamas ......................75c
Nervų Stiprintojas . ....... 50c irSl.OO
Vaistas nuo vidurių .... 50c. irSl.OO
Nuo kosulio...................... 25c. ir 50c
Nuo gerkles skaudėjjimo 25c. ir 50c
Skilvinės prošknc . .................. $1.00
Pigulkos del k«
i ................. 25c
tį
Nuo galvos ska
no .............. 25c
Nuo kojų nuos|
t__ _ 10c. ir 25c
Nuo dantų gėli n
...................... 10c
Nuo peršalimo
...................... 25c
Plaukų stiprintoj
.... 25c. ir 50c
Linimentas arba
>olleris .... 25c
Anatharynas ploviniui .
25c
Nuo kirmėlių................
.25o

“DRAUGĄ“?

Taip put 13 Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Šaknis ir t. L, kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.
Kreipiantiemsiems per luiSk’.is arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus Ir teisingus
patarimus kiekvienoje Ilgoje.
Jeigu jums brangi yra Jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

cn;; VINCAS J. DAUNORA
v

APTIEKORIUS

229 Bedford Ave.

Brooklyn, N. Y

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
-LAIVAKORCZIU SKYRUS—

P. ¥• OBIECUNAS IR KOMPANIA

Cor. 12-th. & Carson’St., S.S.Pittsburg, PaTai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvania, talpinasi locnose na.
muoae kuriu verte iaznesa apie $150,000.00,
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto g
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakortes ant
visu geriausia Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
dimo Provu kancelarija p<5 vadovyste K. Varaszaas ]
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
su tiesomis Russijos.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.
ėI
•*
;;

ėi
‘’
:I
;;
■>

j

CAPITOL STOCK 1125,000.
SURPLUS IR PROFITS |300,000. ■
Suv. ValaL Randas turi musu banke sudėtu piningu.
i

i
■
Į

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.

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

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

sveikata flugal

KURBUNA

“LIETUVA”

E

i

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į
TINKANČIĄ DIRVĄ PASBT SĖKLĄ; kuri gra
žiai sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at
nešu, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS
DAKTARAS, pažysta gerai ligį, pritaiko atsakan
čiai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja vaisius sveikatos, panaikina
Ilgį, užmezga išgydymų, sugrųžinn pajiegas ir iš
augina puikių sveikatų ir drūtumų, kas suteikia
žmogui laimg ir linksmybę. PH1LADELPHIOS
M. KLINIKAS bei daktarai tūkstančius žmonių
padarė sveikais ir laimingais išgydant nuo viso
kių ligų

ClJPlVnTU
eiVLmn1111
n

VRA TAI DIDŽIAUSIAS
TURTAS ŽMOGAUS. BB
SVEIKATOS NgRALAl
MBS NE LINKSMYBES ANT SVIETO.
"
Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam
laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, lead gydo iSsyk, o nedaro esperamentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.
PrlvatiikoJ LABARATORIJOJ Ph. M. Kllniko, atsišapkusloms sutaiso kiekvienam
liekarstas 13 šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos
tik aukščiausius mokslas iSrado pa geibu i žmonių.

Iš daugybės išgydytų štai ką patĮs žmones rašo:
GARBINGAS PU. M. CLINIC! PmneSu. kad liekarstas subaigėm ir esamo labai užga
nėdinti už tikrį pagclbę; greitį ir gerų 13gydymį. Mano moteris tclpat Jau yru sveika už kį
siunčia Sirdingiauslį padėkavong. Jūsų pamačlyvį ir teisingu budį gero gydymo, skelbsim
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai žmonėms tarnaujate. Pasiliekamo dūkavodami su moteris A. Antonickas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.
Mrs. K- Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., telpat Šimtais Įtartų dėkavoja, UŽ
ISgydytnį nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusllpnėjusios ir suiru
sios sveikatos — telpat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St.,
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cen
ter St., Freeland. Pa. ’ Telpat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių jokiu budu ne
galimu sutalpinti.

ĮSITEMYKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
IfAD I7QI 1M IT Q\7 F T K" AQ

bet nori pastoti sveiku

»
nCOVILlIVHO) 1R LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad apraSyk savo Ilgį bei nesveikumus HotuviSkoJe kalboje kas kenkia,
o tikėk, kad apturėsi tikrįpagelbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka
voja, nes čionai 13gydo ir tokias, kurių kiti negulėjo ISgydytl kaip šviežias teip ir užsisenėjuslas ilgas niro skaudėjimo: pečiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, Bonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysio kraujo, nuo saužngystės sėklos nubėglmo, nusilpnėjimo, vidurių hedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviBkumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ilgų. Širdies, kepenų, Įnir
štų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet sujlekarstonre, kurios
tūkstančius Išgydė. Tclpat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų,
kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ Ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbės
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET,

PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS: nuo 10 13 ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 Iki 3. Utarn. ir Pėtnyiiomls nuo 0 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kllniko dovanoj ir skaitykit knygų „Daktaras

j
,

W. RYNKEW1CZ1US
.. NOTARIUSZAS..

MAHANOY CITY, PA.

233-235 W. CENTRE ST.,

PKIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIUU

Lietuviu Rymo Kataliku Gera proga in eiti in
pilnųjų blaivininku
apsimokama bizni
Amerikoje Susivie
Parsiduoda puikiai ir ger i
nijimo 3-sis
intaieyta dirbtuve temprcbc .
Seimas.

....... PO PBIZl'BA BASKOS......

Mano Privatiszka Banka yra po
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
pinigiszkus reikalus galima pas mane
be jokios baimes atlikinėti.
Paszportus del keliaujanoziu pa
mpinu.
Didžiause Lietuviszka Agentūra
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo
Pinigus in Visas Dalis Svieto greioziause
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.
Apsaugoju 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 irJ peržiureti o jaigu pirksite tai busite
užganedyti.

Žinios Vietines,

— Utarninko vakara mirė
Jonas Tomasz slavokas 53 m.
senumo nog 416 W. South
Alles. Paliko paczia ir vaiku
— Rytoj pripuola Szvento
Graborius p. Traskauskas pa
Vincento.
laidojo kuna szendien priesz
— Kasiklos Redingo kom piet.
panijos ežia nedelia iszdirbo
— Dr. M. J. Petrikas, lie
tik 4 dienas. Kiek dienu attuviszkas medecinos ir chirur
einanczia nedelia dirbs tai da
gijos ligonbutes specialistas
nežine.
priima ligonius kasdien nog
— Utarninke Julajus 22 10 lig 12 ad. priesz piet. nog
pripuola “Button Day” Užsi- 2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30
mokekvt menesinia jago ne no vakare.
Kazuno aptiekoje
ryte turėti ergeli.
237 W. Center St.
(-j •;)
— Naszle po mirusiam Jo
— Kandidatu ant burmistro
nui Naginioniui apskundė
kasdien
atsiranda dangiaus.
Lthigh Valles kompanije ant
Sztai
isz
demokratiszkos
puses
$15,000 už mirti savo vyro,
buk isz neprižiuros komjos yra pasidavęs, gerai patinsta
mas gyventojas J. J. O’Neill.
rado mirti.
Jisai praszo Lietuviu balso ir
— Lietuviszkas Benas ap- pagelbos o jaigu bus aprink
laike naujus uniformos ir pir tas tai pildys savo urėdą ka
ma syki jiais apsivilko ketver nogeriausia.
ge kada buvo iszvažiave in
— Szendien bus puikus perDžionksona su Airisziu Tem
statimas
krutancziu paveikslu
prencine Draugyste. Uniformus pristatė p. Rynkeviczia ir trijosia rateluosia, po vardu
puikei iszrodo. Po vadovyste “Szv. Jurgis ižgialbsti karalai
naujo
profesoriaus Benas te nuo smako”. Inženga vai
trumpam laike daug pasigeri kam 5^ suaugusiems 10^ Alno ir jaigu tolesniam laike teip thoffo teatreli. Diena ir nakdrucziai laikysis tai ateitije ti. Penki ratai paveikslu
bus geriausias benas Mahano- szendien it z viso.
juj.
— Seredoj sugrižio namon
— Nuo szios nedėlios užsto isz ligonbutes p. Piuszas Majo “ezuns dienos” ir per taisės cziokas, yra tai linksma naudienas turite užmozeluoti szu- jena jio gyminisms ir pažinsniems snukius. Gerai butu, tamams. p. Macziokas dar
ydant ir nekurioms moterėlėms jaucziasi sveikas ir drūtas.
snukius užmozeluotu, nes to
sios daugiau kanda ne kaip
SHENANDOAH, PA.
szuo.
— Panedeli likos palaidota
Katarina Stoszkuviene, 23 me
tu da jauna motere, kuri mirė
po kudykiui Bukmaute. Pa
liko dydeliam nukdime vyra
ir neapmalszyta gailescziu vie
natini broli Juozą Sakalaucka.
(Angliszki laikraszczei buvo
padare klaida su pravarde, vie
toje Stoszkuviene ktai parasze
Petkuviene).
— Seredoj popiet Mahanojuje lankėsi p. M. Petrauskas
garsingas lietuviszkas kompo
zitorius ir dainininkas. Prie
tos progos atlankė ir “Saules”
spaustuve, p. Petrauskas ant
kokio tai laiko apsistos Shenandorije kur neužilgio ketina
pastatyti ant scenos keletą
Operų.

— Utarninke buvo Redingo
kasikiu pede.

Skiriamas Rugpiuczio (Au
gust) 19 ir 20 diena ezimet.
Auszros Vartų, L R K. Pa
rapijoje, Ntw York’e.
Tolimos keliones Centro vai
dybai susi važiuoti, ir aiszkiau
susižinoti, ne buvo galima, tai
gi susižinoję su vietine Ntw
York’o kuopa, apie patogesni
laika laikyti seimą, pagarsina
me vinzminetame laike.
Gerbiamieji centro valdy
bos nariai, teip ir gerbiamosios
kuopos malones iszreikszti sa
vo nuomone, ar bus užgamdin
ti pi skirtame laike laikyti sei
mą.
Beje, pagerinimui tos gar
bios organizscjos L R K.
Pilu. Blaiv. A S — m o, malo
nes aptarti, apsvarstyti, kuopu
susirinkimuose ineizimus Sei
man, ir juos iduos igalotintiem
Seiman atstovam (delegatam )
but geistina, kad priesz' seimą
patalpintu in bent katalikiszka laikraszti.
Kurios kuopos negalėtu ko
kia nors priežaszczia atsiusti
atstovo ie:man, tegu savoinneszimus pasiunczia gerbiamamjam centro pirmininkui, Kun:gui A. Briszko 4557 S. Wood
st. Ch’cago, III.
Sulyg nutarimo seimu, kiek
viena kuopa, ar d de ar maža,
tun pilnas teisias siusti atstovą
Seiman, o kuri didesne, gal ir
daugiau negu viena bile butu
pilnieji Blaivininkai.
Turi teisias ir pavieniai pil
nieji blaivininkai seime daly
vauti.
Kviecziam visus patarimuo
se, kurie tik neapkerczia gir
tybes. Gerbiamąja musu inteli
gencija, Kunigėlius, Daktarus,
ir visu luomu žmones, kure
tik rūpinasi klausimu prieš z
alk< holines kovos.
Meldžiame visu, paduoti
maloninga ranka Pilnajai Blai
vybei, ir ja paremti, patarimu,
žcdžiu ir pripažinti už reika
linga Pilnosios Blaivybes pla
tinimą Lietuviu tarpe.
Su Augcziausia pagarba,
Jumi tarnas.
L. R. K. P. B. 8—mo.
centro sek. V. J. Kovas.

Piku y kas!
Parengė dideli piknyka
draugyste szv. Kazimiero isz
Racine, Wis. su apvaikszcziojimv kaipo jubileju 10 metu
sukaktuviu savn gyvavimo, at
sibus 20 d. July, (Liepos)
1913 m. paroda prasidės 1 ady
na po piet nog szv. Marijos
Bažnyczios sales ir eis per
miestą lig Klingert Park ku
riame bus piknykas. lužanga
dykai todėl kviecziami visus
lietuvius ir lietuvaitis, jaunus
ir senus isz visu aplinkiniu
miesteliu kur visi bus užganė
dinti musu prirengimu.
Užpraezo visu komitetas.

— Sziame laike daug lietu
viu važuoja in lietuva. Mat,
nežine kas paleido paskala kad
darbai kasiklose ketina su
mažėti, todėl nekurie bijodami
Ant pardavimo.
tu laiku važuoja in tėvynė.
Mcckaiczio salonas su namais
— Utarninke pribuvo in Mahanoy City, Pa Apgyventas
czionais garsingas dainoris p. Lietuviais ir neper arti kitu sa
M. Petrauskas isz Brooklyno, lunu. Geroi vietoi prie gero
kuris neužilgio ketina persta- trakto. Ant kito galo loto ran
dasi namai ant dvieju familiju,
tyt ant scenos keletą Operų.
ir keletą geru tvartu.
Apie daugiaus dasižinosite pas
Ar miegi gerai?
Wm. Mcckaitis, 23 D Street,
Labai dažnai nemiegos prie Mahanoy City, Pa.
( j ',)
žastim yra bloga hygiena.
Žmones, sergantieji isz prie
Ant pardavimo.
žasties blogo irinimo, nuolati
Parsiduoda grosereztoris biz
nio žarnų užsikimszimo, pro- nis eina gerai dailioje vietoje,
tiszko ar kuniszko persidirbi- apgyventa terp lietuviu lenku
mo, tur paprastai sugadinta ir vokiecziu, priežastis parda
vimo pati serga esiu priverstas
miega. Nepatartina tokiuose at važuoti m lietuva. Norinti
sitikimnose vartoti narkotiszku pirkti kreipkitės szuom adreso.
vaistu; geriausias kelias dasiV. Stankus
gautiblogo szakinies yra musu
294 Powers 8t.
iprocziu sutvarkinimas, musu (Į9 o|)
Brooklyn N. Y.
virinimo sutaisymas ir musu
Parsiduoda namai.
kūno sustiprinimas. Mes nori
Puikus trijų floriu namas
me rekomenduoti Trinerio
Amerikoniszko Kartaus Vy ant dvieju familiju po No 101
no Eliksira, kuris visiszkai isz- ir 103 W. Pine St. Mi.Hanoju
valys vidurius ir tokiu budu je. Pareiduoe už neperbran
suteiks greita palengvinimą. gia preke. Ataiszankite pas.
Mrs Emma Davie,
Jisai yra užtikrinta ‘pirma pa101 W. Pine St.
gelba’ staigiuose susirgimuose
(
Į9
oj)
Mshanoy City, Pa.
apetito nustojime, žarnų užsi-

Mahanoy City, Pa.
July 14, 1913
Guod. Redakcija “Saules”
Komitetas parapijos Sz. Juo
zapo praszo apgarsinti viena
karta szita apgarsinima:
Kurie parapijonai parapijos
Sz. Juozapo turi lotus arba
žeme ant kapinu Sz. Juozapo
ir laiko takus užverstais akmenais kur reiketu praeiti žmonim o takai apversti stovi akmenais, kad ka greicziausia
apczistytu. Takai ant kapinu
yra palikti del praėjimo žmo
nėm o ne akmenams laikyti.
Praszome meilingai nuczistyt kimezime, galvos sopėjime ir
akmenus o jaigu kas neklausia pilvo bei skilvio skaudėjimuo
to apgarsinimo turės už tai at se. Aptiekose. Jos. Triner,
sakyti. Galite patis susiprasti 1333—1339 So. Ashland avė.,
kad szitas yra reikalingas da Ch’cago, III.
Atsitikimuose,
lykas.
kur yra reikalinga gero vaisto
A. Sadauckas Prezidentas kunui iszvalyti, jus privalote
S. Lcsczinskas Sekretorius.! vartoti Trinerio Linimenta.

DAINOS
SURINKTofiŠŽ LIETUVOS
Yr* Ui rinkim** gražia Dainelių.
78 pu». 6x9 coL dyd. Preke 25c.
W. D. B«cikow»ki-€e.,

Mahanoy City, Pa.

LIETUVISZKAS ADVOKATAS

$25 Grafafonas už $21
(su 1G Dainomis)

ISZSIVERŽIMAS

ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE OF UNITED STATES
COURTS.

Verikosele arba netikrasis Iszsiveržimas.

Geriausea ir didžiausias sumas
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, geleBe jokios Operacijos, skaudėjimo ar
žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja
apleidimo savo kasdieninio darbo.
provas kurios kiti advokatai atsako ar
G A.Fritzinger (poliemonas) Wilkes-Bane atmeta.
PRIEŽASTIS ISZGYDIMO.
Rodą duodu dykai.
1. DEL TO-Kad jojo neskaudanti metodą Pa., iFzgydytas nuo sunkaus iszeiveržimo 5
Ądresa vokite:
likos naudota per jin suvirszum 25 metus, o metai atgalios, no tada neneszioja jokiu diržu

Puczkai ir visokios Odos Ligos.

Kostumeriuj daugybe, b'zois
randasi Shenandoah, Pa. ir
parsiduos labai pigiai ba locnininkas turi kanecz apleisti
miestą, todėl pasiskubinkite
ba kas pirmesnis tas geresnis
kas nupirks tai Jocninika’s iszmokys kaip visa bizni varyt.
Apie daugiaus atsiszaukite in
“Saules” ofisą
(j •,)
Mahanoy City, Pa.

josios naudingumas likos prisavintas per teip
vadinamus Specialistus Rupturos kurie jaja
ir naudoja.
2. DEL TO-Kad suvirszum in 12,000 iszgyde ligoniu, o nekurie pribuvo isz tolimu
szaliu gydytis o kuris jis vienas pasekmingai
tik gydo.
3. DEL TO-Juog kožna savo žodi gali
pinigiszkai ir profesijonaliszkai užtikrini,
kuri duoda ligoniu, o būdamas terp ju 25
metu yra gana paliudinaneziu.

Ant pardavimo.
Parsiduoda hotelia labai
geram padėjime, geroi vietoi
terp lietuviu ir lenku parsiduos p'gei priežastis nėra kam
prižiūrėti jagu kas nori pirkt
tegul atsiszauke ant adreso
M Beker
ICO R cksw y R.
cor. L’berty avė.
Jamaica L I. N. Y.

T. R. Williams anglekasis isz Hyde Park, Pa
iszgyd tas no iszsiveržimo, 5 metai kaip
diržą ne neszioja.
W.H.Greenwalt maszinistas prie Prospect
Brekerio, Breslau, Pa., du vaikai 3 ir 9
metu senumo iszgydytas no išsiveržimo o
diržo neneszioja 2 metu.
W. II Adams fajermonas, Sheldon Alex
Works, Wilkes-Barre, Pa., iszgydytas nr
iszstveržimo, kuri turėjo per 15 metu.

Courtdale, Pa.

Garsiu Lletųvlszku-LenkIszku Vaistu.
Nov.26, 1911

Pasikalbėjimus Ypatiszkai ar per Gromata.

Dr. Alex. O’Malley
158 S. Washington Street

—

Wilkes-Barre, Pa.

DEKYTE PININGUS
...IN...

MERCHANTS BANKING TRUST CO
...BANKA...
TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.

SziTA Banka visada yra geras draugas savo

depositorams. Pagialbsta jiems pirkti prapertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu.
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo
mokėt Procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai
sargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Malianojaus distrikte laiko piningus szitam banke
Yra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

...DIREKTORIAI...

D. J. Graliam, Prezidentą?.
C. E. Adams, Vice-Prez’duntas.
D. F. Guinan, Kasijerius.
W. Kynkiewiczit.
A. Daniszewiczia.
M. Gavula.
J. liormliy.
L. Eckert.
W. J. Miles.

MERCHANTS BANKING TRUST CO
MAHANOY CITY, PA.

I laomanH 0 S.YVaslilngton. Cor. E. MnrketSt.,
J. JcSlHdllId
M Hkes-Barre, l’ennu.

Lietuviszka Agentūra B RAGAŽINSKAS

KARPETAI
,i
vjrLUIlclIl S

(LIETUVISZKAS DAKTARAS)
...OFISAS...

224 South Main Street.
Shenandoah, Pa.

IETUVISZK ASp1 (>T< X i K AFISTAF

205 E. Centre St., Mahanoy City.
Puikei ir pigei nutraukė visokes
Fotografijas. Padaro didelusFoto
grafijas isz mažių ir indeda in reimus
Indeda Fotografijas in Špilkas
Kompasas ir t.t. Puikei nutraukine ja
Post-Kartės, Parduoda Reimus ir t,t

29 MOTERIŲ GRAŽYBES

BELL TELEPHONAS

1 mano Tautiečius:
0
Jus Ir jūsų draugai esate nuo*
širdžiai užkviečiami aplankyti
mano Lluosa Mokslo Galerija,
461 Sixth Avenue, arti 28tos
Gatves, New Yorke, N. Y., kuras
laikau parodą dailės ir skulp
tūros darbų, kurios padare Lie
tuvos artistai, su išvalzdinimu
švairių kuno dalių kaip sveikų
taip ir sergančiu.

Jus čia galite studiuoti žmo
nijos giminės kilmę ir išsilankstymą nuo lopšio iki grabui, ir
matyti Indomiausiūs gamtos išgamas; taipgi
n a v a t n umus ir pabalsuollus.
Yiena valandą praleisti tarpe grupjų šitų
pastebėtinų Lietuviškų modelių, yra verta
sudėti kaipo turtą j galvą čielam gyvenymuj. |
Jus čia galite studiuoti pasekmes ligu Ir
ištvirkimo darbų, perstatomų žmogaus didu
mo modeliais. Yra čia prityręs Lietuvis, kuris
nuolatos vedžioja svečius Ir Išrodinėja bei
atsakinėja ant bile kokių klausimu. vAtvira
kasdieną podraug su Ncdėldlenlals Ir Šventa- j
dieniais, nuo 8-nių iš ryto iki Vidurnakčiui. |
JŽANGA UŽDYKA.

• s ?

CO P

®
E. g G
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Naujas Iszradimas

No. 6
Nusipirkite sau kėlėt*
Buteliu

NORKEVICZIAUS NO. B
■Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir visokie
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
priesz laika, duokite save
orderi o bus jums pristatyti

S. Norkewicz

Kaip galima apsaugoti no ligu ir pats
iszsigydyti be daktaro visokias ligasPlauku puolimą ir užsiauginimav
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas
ir kitas panaszias ligas.
Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 2()o
Nuo Kornu užtrinu tik 10c.
Mes
turime apie puse milijono laiszku su
padekavonemis nuo žmonių visokia
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant
adreso pas Specialistus:

Drs. Brundza & Co.
B'dway & So. 8-th.

BrooklyruN.
401 Witt Miklini Au.
Tikiai artistiszkus paveikslus
gražiausiu moterių, mes siunloY” Kožnas gal iszmokti būti Balberium
cziame uždarytame laiszke tiumpam
laike ir uždirbti pinigą laike mo ‘APSZV1ETA’ Moksliszkai Istoriška Knyga
už 42c.
kinimu.
Raszykite apie daugiaus pas
palytinti daug isz Lietuviu prasitęs
B. AUTURI ‘^oX-A.8*- Nossokoff's Barber College ■“/„L".“ J.™” gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
su 780puslapiu, preke:
Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. 10o,
Gaunama pirkt tik pas:
Corner 22-nd. & Farson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.

Polithania State Bank

Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Kejentalnusdokumentus.Lietuvai
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.

T. Astramski, 943 S. 2nd. SI., Phlla. Pi.
Jaigu kada busite

PHILADELPHIA, PA.
Tai užeikite in

Garbus Tautecziai:
IETUVISZKA
-Ejr OTELI
Laikau už garbe praneszti itims, kad
jau asz nesu daugiau ne locmniku nevirstu
’Jninku,ne darbiniku
‘‘All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad. dabar
JUOZAS 0K1NSKAS
atidariau ofisą mano naujoi vietoi
(LOCNININKAS)
Kampas 22-nd. & Carson Streets
N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
Ten busite sveitingai priimti. Gausite
Reikaluosia meldžiu kreiptis prie'savo seno pažistamo po
]
pavalgyti ir galima pernakvoti,
tokiu adreso*

FIRST
NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.

461 Sixth Avenue, near 28th Street*
New York.

SUTEIKĖME. RODĄ

SVEIKATA LIGONIU
PATIEKA SERGANCZIUJU
V1ERA, VILTIES IR NODIEJUS.
Prof. C. P. HERMA, garsingas
iszradejas sekanoziu gyduolių nog
dusulio nog rumatizmo; galite gaut
pagalbos kokioj nebūk liga sergi,
vyrai teipgi ir moteres galite gaut
t visokius paturimus. Paraszykite savo
I kalboje, kaip mokate keletą žodžiu
apie savo liga irmenesio varda kuri
ame jus esate gimė, diena nekaneoznei reike.
Adresą vokite:

GAVO kottumerams
suteikėme rodą
dykai, suteikėme reda
kur geriausia galima
indeti piningus idant
atnesztu giara uždarbi.
Musu banko vyrszinikai apie szita dalika
gerai supranta ir visa
da esą pasirengė duoti
rodą savo kostuinerams
kas link vyrszminetu
daliku.

PROF. C. P. IIERMA, R.P.
1006 S. Wabash Ave.
Chicago, I’ll.

o S'

Apraszima siunezia dykai

PRIIMA
f
LIGONIUS j jįĮlVvAKAM

TIK VYRAMS.

d T a

Mahanoy City, Shenandoah,
Mt.Carmel, Landsford.

M. VARZINSKAS

Dr. Jonas C. Milleris

Egiutero No.l............................... 25c.
Egiutero No.2............................... 50c.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c.
Meszkos Mostis.
.26c.
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.......... .......... $1.25.
Plauku apsaugotojas...................50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų..................35c.
Rožes Balsamas............................ 25c.
Kinder Balsamas......................... 25c.
Bobriaus Laszai........................... 50c.
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................ $1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................25c.
Pamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens................. 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,

Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c.
ant masto pigiau negu kaipetu sztorai.
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku.
Mes perkam teip pigiai kaip ir
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu
galima pigiau pirkti ir jumis suezedinam pinigą parduodami pigiai negu
kiti.

Viktoras Lapinskas

RusnIs, 16,000 tono. Kur*k, 13,500 tono.
Ciar, 13,000 tonu.
In Rotterdama in V diena* be pernedlmo.
11 dienu be persedlmo in Libava.
IN ROTTERDAM ■ IN LIBAVA
$31.00 Treczlos Klano* 833.00
$45.(10 AntrOK Klano* $50.00
$65.00 Pirmos Klano* $75.00
Laivai lezelna kae antra Subata,apie dau
ginus informacijos krelpkitee pas
A. E.Jobnnon,GeneralP.Agt. 27 Broadway
New York, N.Y. arba pas vietinius agentus

Kiekvienas Lietnriszkas Sztorninkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
feztoruose ant pardavimo, kad^musu
tautieczei reikalaudajni galetu^nusipirkti ir
nereikalautu lazduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokvte
m ubu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

(Kur Lietuviszka! ir Lenkiszkai susikalbama ir susiraszoma.)

visokiu knygų, popieras
gromatoms ras-zyti irt. t.
Jau per 19 metu viską is-pilde teisingai tai reiszke
gerai. Eikite pas:

Laivai plauke tiesog tarpe Rusijos
ir Amerikos. Didžiausi, puikiausi
ir greieziausi Rusiszki Imjveraliszki
Pacztavi, nauji dubeltavi szrubinei
laivai.

C/J

A t si u.‘ k adresa ir 2c.maike o prisiunsim knygute apie iszsiveržima užpeczetytame koperte

Lietuviszkas Agentas

54-56 N. Main St,
Mahanov City.

Cor. Elm & Maid St*. Plymonth, Pa.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr. O’Malley
kuris tave PERŽIURĘS UZDY’KA ir pasakys kas tau kenkia ir geriausia rodą kaip
gali pasveikti.
Geriau pašinai dok isz 25 metinei praktikos ir nebusi pavojuje

tikrintas ant ilgesnio laiko. Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
Kreipkitės in efisa Naugatuck
Malleable Iron Works, Union LIETUVIAI EIKITE PAS LIETUVI!
City, Conn, arba pas formana
Pirkt ziegorelius, lencugcliūs, szliubinius ir kitokius
V. Norvaiez, 13 City Hill,
žiedus, szipkoi te3, daviernaUnion City, Conn.
(09 -o,)
ste3, siųst in lietuva pinigus

LINIJA

A. G. GROBLEWSKI

Raszau szito gromata idant duoti jumis žinot
kad likau iszgydytu su juso pagelba. Pavėlinu jumis mano varda garsinti
idant kiti serganti taja liga žinotu pas ka turi kreiptis jeszkodami pagialbos.
Ad. Kuttenberger P.O. Box 131 Luzorne, Pa.

Be skausmo arba nustojimo darbo.
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Greitai, ant visados ir slaptybėje.
Per 20 metu gydome pasekmingai
visokes slaptingos ligas kūno, pūsles
ir visokes vyru ligas. Rodą dykai.
Raszyk szendien;gvarantinani ižgydima. Atydaryta vakarais ir nodeliomis
Adretavokyt
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
KOENIGSBERG SPECIALISTS linija* in ir isz Lietuvos. Siunczia
P.O. Box 9 W.
Piningus in visas dalis svieto, greitai,
Williamsburgh, Brooklyn, N.Y.
pigiai ir teisingai.
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
Reikulaujama darbinyku. savo gymines ar patinstamus tai raTurėdami dauk užsakiniu szykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
reikalaujama darbinyku. Lie galima dar pirkti Szipkortes už labai
tuviu, lenku, Vengru ar Vokie nužemintas prekes. Raszant prisiuskite už 2o. stempa o gausite greita
ežiu in findra.
atsakima.
Mokestis $1 80 už 10 valan Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
dų dienos darbo. Darbas už Valgomu tavoru ir Buczerne.

RUSSIAN • AMERICAN

154 Nassau Street
New York, N.Y.

Garbus Daktaro O’Malley:

W.Waidelis‘"iŠ1,.

Laivakoroziu ant geriausia Laiva
in Lietuva ir atgal. Teipgi sianozia
piningas už žemiause preke ir greitai
ne vienos dienos nelaikau pas save
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
viskas dirbąs! teisingai nes esmių po
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
atsilankitie arba atsiszauktie per
Sziomis dienomis muso tautietis
laiszka sa minėtais reikalais.
B Ragažinskas pargabeno visokiu
Su godoas
gėrimu, AmerikoniszKU ir Importitu
Galima gaut visokiu Arielka,, Vyniu
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio
601 W. Mahanoy Avė.
Duokyte dabar orderi o bus jumli
Mnhanov City.P*pristatyta in namus,

B. S. YANKAUS

Skaitykite ka sako szitas Užgydytas pacijentas apie Dr. O'Malley.
Unijos Docking bosas Raulis’ kasikloje
Luzerne, Pa. sako:

Asz užlaikau Columbijos Grafofonus su Lietuviszkom dainom, kurias
iszgieda labai garsei 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 2o. pacztinia markia o
apturėsi didelipuiku kataloga kuriamia rasi visokiu geriasiu Armonikų,
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu
muzikaliszku
instrumentu. Istoriszku
Parsiduoda Namai.
ir Malda knygių kokiu tik randasi
Parsiduoda szitie namai Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru
Mahanoy City, Pa. 122-142 gromatu raszimui su puikeuseis apskaitiniais ir dainomis su drukuotais
ir 216-218 W. Spruce St.
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki
605-607 W. Centre St.
už $1.
Sztornikams, agentams ir
Dasižinokite “Saules” ofise.
fiedliorems parduodu visokius tavorus
abai pigei. Reikalaukitia visokio ta__ _ ___ Cjj) voro
tikra Lietuvi o gausitia teisingus
NEMOKĖK NEVIENO DOLERIO pas tavorus, adresas:
PAKOL NEIŽSI GYDINSI.

.. GYDOME...
U2TRUCINIMA KRAUJO.

Baltrus S. Yankaus

Seniaoiia Bank*
Mahanoy City, Penna.

INTEREST PAID ON SAVINGS
& CERTIFICATES OF DEPOSIT

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

W. TRASKAUCKAS

Pigus Iszpardavimas VT~ -^GRABORIUS 4*
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavoru, tai
pastanavijom padaryti dideli iszpardavima viso muso vasarino
tavoro kokis dar randasi musu sztore. Szitas tavoras susideda
isz visokiu gatapu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir
mergaieziu, visokiu vasarinu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir
trumpu kotu ir šutu, žodžiu sakant; visas vasarinis tavoras
bus iszparduotas už labai numažintas prekes. Nepraleiskite
szitos progos bet ateikite tuojaus kolei yra isz ko pasirinkti,
illlin
mus Center
dirba Lietuvaites.
Mfi ninkn
LhlhR If t^Pas
122 W.
Str.

1HU U1UUU
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Mahanov Oity, Pe

Laidoja Kunus Numirusiu.
Riginus ir Vežimus del Pasiva^’DriiD’O
Krausto Daigtus ir L t. Viską atiiOa *1
nogeriause ir puikiause. 6n vim idIfwi
reikalais kreipkitės pM jin o bvriU
*

620

St.

