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Metas XXVI

Tuojaus keletas prisiartino
26 likos užniusztais o 50
Juoda motere.
prie Antano, paėmė jin pus gisusižeido laike sudurimo
Viename mažame miestelije vi in savo baisius nagus ir netrukiu
Jau Dievui dėkui “szliupLanku karalistei, stovėjo la sze pas puodą.
Pagimdė kūdiky panaszu
New Haven, Conn.— Ir ve
tarnei” susimaisze su “dievobai senas palocius kurio su
In velniuką.
Antanas tilejo sukandės dan
la baisi nelaime atsitiko ant Žudinsta už 10 (loleriu. grivimus da galime matit ir
czeis” ir susiligino. Apszvieta
Freeburg, La.— Tikrai nus
tis
ir sulaikė kvapa- bet toja
gdežkelio Ntw York, New
Bialoetokae. — Artimam szedien. Padavimus žmonių sa
suligyno visus. Bet randasi da
tebėjo visus gyventojus szios
valandoja....
pajuto ant savo
Haven ir Hartford, apie 7 va kaime, kaimuotis Bankauskas ko, kad tame palociuja kožna
vienas sztanias, ka ir priguli
aplinkines isz priežasties užgalvos
sunkė
ranka ir kada jie
landa
utarninko
ryta,
kurioje
susibarė su kaimynu Banelių nakti vaikszcziojo motere juo
prie Lietuviu, nes ir tas dings
gymimo “velniuko”. Kas tei
patraukė
jojo
galva, persigan
26 pasažieriai likos užmusztais Ana diena, nakties laike kae dai apsiredžius, vaikszczioda
netrukus.
sybe, tai gymes kudykis ne
dęs
suriko
ne
savo balsu:
0 50 sužeido.
tokis pabaladojo in durie Ba- ma vaitojo ir verke, o paskui
Po teisybei visi vadinasi
daug kuom skyrėsi nuo fanta
—
Gelbėkite
mane visi
Priežastie buvo ta, jog inži nelo, o kada jiaees atidarė, kas jaja seka visas buris juodu po
Lietuveis, katrie tik gymia
zijos žmogaus sutverto velnio,
szventi.
nierius
užsižioplino
ir
ne
temi

tokis
szove
isz
karabino,
pade

Lietuvoje ir lietuviszkai kal
nu su ragais ant galvos ir na
bet yra žmogumi o ne velniu.
Paezoko nog kėdės. . atida
ne ant signolo. White Moun damas Banelu aut vietos. Vė goms ant kojų.
ba, kaip: katalikai, luteronai,
Gyme tas erminis sutvėrimas
tain ekspresas ejnantis in New liaus davė kelis szuvius in jojo Apisake toj tikrina, kad atsi re akis... ir pamate savo milkalvynai, žydai, čigonai ir t. t.
su dviem ragais kaktoje, rama dranga stovinti su isztiesta
Yorka trenke in užpakali -Bar pacze nes nepataike.
o vienok tikėjimas atskirineje
guczei turėjo puse colio ilgio, Harbor ekspresini truki insiarPadarita sliectva, parode rastu nors vienas tokis žmo ranka prie savo galvos.
vienus nuo kitu. Teip ir tiejei
kieti rusvai juodas spalvos damas in du Pullmano vago buk karabina turėjo tik vienas gus kuris galėtu per būti vie
skyrėsi vieni nuo kitu kaip
Czeaikauskas isz artimo kaimo na nakti didžiausiame kamba Ne szetonu, ne ugnies, ne
nemažai stebėjo daktarus.
nus.
žydai, ba ne lygus tikėjimas.
Przevolauku.
ryje, tai iszgelbetu nelaiminga puodo ne buvo žvakes baigė
Apart ragucziu, kudykio vei
In laika dvieju metu ant to Czaikauskas apreiszke, jog moteriszke ir iszvalnitu no ža degti, o spindulei tekanczios
Vienok ir tokius reike mylėt,
das buvo teip-gi bjaurus: jo geležkelio likos užmutzta
saules pradėjo szviesti per lan
karabina paėmė be jojo žinios bangų velniu.
kaipo artimus ir pikto jiems
tamsios spalvos juoda, akys -46 ypatos o in 300 sužsido.
bernas Bušelis, kuri suėmė kar
gus in kambari.
nevelinti. — Sutikyma reikia
Ilgai
neatsitaike
jokie
dra
dydeles, bruvai smarkiai juodi
czemoje.
Bernos
prisipažino,
užlaikyti, vieni kitu neisz— Kae tau ?- užklausė Anta
Nelaimes Chicago
kaip ir plaukai. Rankos ir
jog Bankauckas davė jam 10 suolis, bet viena Antana su
no,
juokti.
kojos kudykio buvo teip-gi Ch’cago.— Nuo naujo meto rubliu ydant Banelių nužudin savo milimiausi draugu Jonu
Zuikiu, susitarė nueit ir iszgel— Nieko- atsake draugas.
nenormaliszkai ylgos, rankos lig 1 dienai Septemberio mies tu.
Lenkijoi, apie Varszav,
te
buvo
107
mirtis
nuo
auto

bet
nelaiminga
motere.
Brr.. sapnavau baisu sapna
nuo dydžio pirszto lig pažastei
mobiliu ir ant geležkeliu o su Nepaprastas palikimas.
priviso daugybe vagiu, tai ūki
Paėmė su savim didele puno kurio niekad ne užmirsziu.
turėjo 12 coliu ylgio.
Petersburgas. — Mirė czion
žeido 5274 ypatas. Miesto virninkai neturėdami kitokios
— Oj ir asz sapnavau!- Na
Ižgastis motynos to kudy ezininkai pabudo ir ketina kokia tai senuke kuri isz jau da medaus, keletą žvakių, striel
rodos, rginkluojesi o jagu nu
bas ir tilome nuėjo in tuos pa- dėkui Dievui kad tai buvo tik
kio buvo nemaža. Turi ji vos toms nelaimėms užbėgti.
nu
dienu
gyveno
isz
paleistu

tvėrė koki, tuojaus nukanki
sapnas. - Bet abudu turiva
18 metu ir yra motere farmc- Nelaimes aut geležinkeliu vystes o po tam gyveno isz už- locius.
na ir gyva nepaleidžia. Arti
Toli da buvo vakaras kad pripažinti, kad žmonių kalbos
rio. Tas kudykis yra josios
Wartiington, D.C— Gele czedintu piningu. Piningu 16
Varszavos, kaimuoczei nukan
pirmutinis. Kudykis ne ylgai žinkeliu kamisije paduoda se- tukstancziu rubliu užrasze juodu nuėjo in viena dideli apie tuos vaidinimus buvo tik
kino 8 vagius o apie 28 sužeitai iezmielas. Ir tikrai, ksda
gyveno; in 10 valandų po gy- karczes nelaimes ant geležin merginoms kuriuos szendien, kambari palcciaus.
do, jog jau daugiau negales
Stovėjo didelis aržuolinis sta žmones persitikrino kad ne tu
mimui mirė. Daktaras Wal- keliu in laika tiiju menesiu:
kaipo ir ji gyvena isz paleis
vogt.
her atitraukė fotografije ku Isz priežascziu iszsiritimu ir tuvystes Petersburge. O kad las, apie stata buvo apstatita ju ne kitokiu vaidinimu ne ira
dykio del moksliszku psyholo- susidurimu trukiu nuo sztangu isz tosios priežasties atsiszauke daugelis labai grąžei iszmar- tiktai vieni iszmislai, palocuVilniuje pravoslavai pul
Ar matėt kada aeroblaga? Gal ne. Tai prisižiūrėki! giszku tirynejimu. Daktarai 158 ypatų likos užmusztos o daugybe, per tai turtas bus gintu krėslu, o ant sienos ties ja paliovė vaikszcziojus “juo
kais pereina ant katalikystes. szitam paveikslui. Likos iezrastae Francuzijoi ir dabar atėjo tvirtina kad nelaiminga mo 3628 sužeido. Kitosia nelaimė iždalytas terp tuju, kurie dali- durimi kabojo didelis paveiks da motere,” bet apisaka ne pa
Popai nežino ka padaryt in Amerika. Szimet Amerike daris su jiaii lenktines ir bus lyną turėjo iszsigast kokio sią likos užmuezta 2086 o su bavo ant laidotuvių senos pa las jaunas ir labai patogos mo liauja garsinia tiktai perkreipe
žeido 17,194 Dirbtu vesią likos leistuves.
gyvulio.
ydant tam užbėgti.
teres apsiredžiusios juodais rū in kitokie pasaka, tvirtinant,
tai naujauses sportas.
užmuezta 97 o sužeista 26,812.
bais.
kad ta pakutavojanczia dusze
Tamsybe
maskolių.
Pervere neisztikiama
Iszviso užmuezta 2,341 o
Juokai daugiau niekas. NeLietuvei su visokeis užma- laikraszcziu ir knygų. Labai
szirdi.
47.634 žumuszta.
Peterburgas. — Terp tuks Paveikslas jos veido buvo iszgelbejo Antanas su savo mi
Lurie bedieviai labai drąsus ir nimais pasikelineja o ir apie pagirtina.
Los Angeles, Cal.— Elmer
tancziu susirinkusiu žmonių ludnas skausmingas. Gražios limu draugu Jonu.
tankei užsipylia lųokaulia užvedima lietuviszkos koloni Amerike ne reike skaityti. Boylan paymtas in kalėjimą,1 > . Regulos del tu ka
cerkvėje szv. Paraskievos, ke- josios akis žiurėjo baimingai
mėgsta plovoti ant Dievo ku jos posmauja. Viskas gerai Tai, bene ka skaitymas pri kaip rodos neiszliks gyvu, nes
maudosi.
lioka vyru iszkelinejo nuoga ir su neapraezitu gerumu Mu
rio nepažinsta. Tūlas tokis puikus užmanimai, bile pra duoda? Jagu žmogus užsigėrė laukia jin elektrikinia kede.
1. Nesimaudyk turėdamas mergyna prie paveikslo szv. su didvirei atsistoja priesz pa
Paveizdingas jaunykaitis.
ateuszas Pennsylvanijoi, kada džia o netrukus nutversime lie- gerai, tai linksma ir drąsiau — In taja nelaime instume jin koki rūpesti ar ergeli.
Paraskievos ir musze su gal veikslą, žurejo ilgai; kad ir nie
pradėjo griaut ir žaibuot, tai tuviszkas vieszpatystias, o ir irdrucziau! Ir mirtis nebūna neisztikimysta jo mylemos 2. Nesimaudykie, jaga jau va in mūra, szaukdami “iszeik ko ne sake bet prijautė szirdiPažinau tūla jaunikaiti, ka
nuo gėrėto nusirito žemyn vos baudževas užvesime norint ir teip baisi, jagu girtas yra drą merginos ir užvydejimas. Ka tiesi ne sveiku ar po lygai.
szetone!” Po tam mergynai ja koki tai neramumą.
daug už dirba, fabrikia kaipo
sprando nenusisuko. Mat pa dabar nestokos baudžauninku sesnis ir nepaiso kaip ties gal da sziomis dienomis pasitiko 3. Nesimaudyk jagu nakti pyle vandeni su aliva in ger Apsisedo už stalo, pasistatė mekanikae, nes labai prastai,
bijojo perkūno. Kitam nulau ir nužemintu tarnu. O kas va braszka tapas! Gerkyte vi jis pana Mare Boylan ejnan- ne miegojei ar po vaidui — po kle ir vela musze su galva in savo cuda su medum, prisipil rėdosi ir pininga czedija.
musztynei. Pirmiausia pasilsėk mūra. “Iszgujimas velnio trau
žė abi kojas, tai paszauke ku- bus isz atejnantes gentkartes si, o kaip girtas buna užslėg czia uliczia su kitu jaunu
de in puodelius ir po kelis iszKarta patikau jin parkia ir
4 Nesimaudyk daug prininga ir prie budintoju savo — isz lietuviszku vaiku katrie tas per akmeni tai ir priesz žmogum, užsidegias pasiutisz- valgias, o ipatingai prisigeriąs kėsi per gera valanda. Ant už gere ant pridavimo sau draso
kalbejova api—szita, ant galo
klausimo
pasakė
tamsuolei
buk
klaidas pripažino. Isztikro na- turi 13, 15 ir 17 metu? Isz se Dieva ižsiteisina, ba kaip etos ku užvidejimu, isztrauke szti- pusgirtis.
Kad da ir buvo szviesu, bet už parėjo sznekta apie darbus ir
vatnas daigtas, jog arsziausi nesniu priviso sportiniu tingy ant paskutinio sūdo tai pasa lieta ir pervere juom neiszti 5. Eikie maudytis pamaže- iezrede del to mergyna, ydant sižibino žvake; o kad jiem kai uždarbus ir paklausiau kur
velnes greicziau iszejtu, nes
bedieviai be kuningo nenumir niu, o isz jaunesniu vagiu ir kys: Dieve! Girtas buvau, tai kiama szirdi mergynos. No- li ir sugrižinek no maudymo prieszingam laike velnes galė ba nesiseke, tai sėdėjo tileda jis deda savo pinygus jagu
szta. Tokiu bedieviu būti neuž freitiniu bomu. Kur tik gir ne žinau, kaip gala gavau!
tu užsilikt mazge ir butu sun mi.
rints atkerszino, bet ir pats pamaželi.
tiek daug uždirba ?
6. Dažinokie pirma kaip gi kiau ižguiti.
simoka, veluk jaucziu ar ark dėt, tai tėvai galvas kasosi ir
Sztai atėjo ir vakaras- dan
turės mirti.
Tasai nesisvarstydamas at
Ii
vieta
ir
kaip
spraunas
van

liu prasimint, ne kaip bedie nežino, ka daryti su savo sunegus apsiniaukė, o muso didvirei šaki:
Neiszmintingas žmogus, ap- duo.
Skarbas
po
Prancūzai mete 1846 ižgere jakintas pavyda negalėjo su
viu.
Antanas su savo milimiausiu
leis. Sunelei lavinasi ant vagiu
7. Nusirenginekie pamaže
Shcrnievicuosia.
— Dali uždirbtu pynigu
draugu Jonu kaip tili, teip tili
ir kandidatu ant kartuvių. Va 7,067,281 buteliu ezampano. prast to, kad įsitikimos szir- li, o kaip nusiredai, szok tuo
Dambrave po Zarkuose Jau ir medaus ne gere ir nie paskirta ant iszmokejimo ska
Traukije paskutiniu trijų gia nuo tėvu, vagia ir nuo sve Mete 1909 ižgere nemažiau dies moteryszkes reiketu labai jaus in vandeni.
les, o daly nesžiu in banka kas
menesiu aresztavojo New Yor- timu, o ir namucsia pataisos kaip 39,294,564 buteliu. Fran- ylgai jeszkot, o jago rodos 8 Szok in vandeni pirmiau vanduo nuplovė lauka ir ati kas nesidaro.
dengė
indą
kuriame
radosi
dau
cuzije
tai
tėvynė
ezampano.
kad
isztikima
reik
laukt
tikry

ko steite 16,000 vyru kasavo nestokas lietuviszku latreliu.
Ant galo.. Musu Antanas isz nedele.
šia su galva, o jagu to ne gali,
gelis sidabriniu piningu, ku girdo sznabždejima už duriu.
bes nepagedaut teip pasiutisz- tai greitai paniark.
— Asz žinau, jog tu jokiu
paczes pamėtė. Akyvas daig Del Dievo! Kodėl apie tai nekai tos, kuri vien meiles pa 9. Kas silpno sudeymo, te riuos paėmė vienas isz tenaiti- Tikei apsidairė ir pamate ta skolų neturi, ba giveni prie
tas, ar tame yra tiktai vyrai pamislina tiejei, katriems auk
Moneignoris Arzolini po- rodija vilioja.
gul nesimaudo, arba trumpai niu gaspadoriu. Ant piningu, pacze motere; artinosi prie ju tėvu, o velei ne macziau ta
kalti o moteres kaip anioleliai! Įėjimas vaiku apejna?
randasi sekantis paraszas: ju uszpakalija jos juokėsi pul vęs ne viena karta karczemomaudosi.
piežinie
administratoris
pada

Pardavė
paczla.
Tas pate ir su mergaitėms.
“
Autoniu Aug. Pius....’’ kas szetonu.
10.
Po
iszsimaudymui
reikia
re
euekaita
popiežiezko
turto:
ja ar kokiamia sueymia!
Tonawanda, N. Y.— AltoValdžia geležkeliu Saksoni Motynos ant savo dukrelių ne
kuna
intrinti,
kad
krauja
suju
(Autonius
Pius vieszpatavo
Ant
užlaikimo
kardinolu
ir
nas C. Parkeris likos aresztajoj iždave prisakima »nt kūno paiso, kur josios vakarais val
—
Pone
Dieve!
pamislijo
— Isztikro asz teisybia kal
dinti, greitai apsirediti ir ne- Ryme nuo 138 meto lig 161)
drutifs, bus atstatyti nuo dins- kiojęs!. Giresi, kad dukriuke misijų kas metas ižduoda Votu ir paymtas in kalėjimą sedet ant vietos.
Antanas — prasideda jau ta bu, turiu skole, katra turiu ka
Valdže atėmė gaspadorius keto vni tarnai geležkeliu, katrie nuo trilekos meteliu, o jau mo $100,000; užlaikimae Vatika už pirkliavima gyvųjų tavom.
baisi apisaka.
nccz iszmoketi. Kokie tik pi
lioleka
piningu, bet pati atneno
ir
popiežiezku
kareiviu
Blogi
dantis
gadina
akis
Priesz du menesius Parkeris
gere daug alaus — daugiau ka priesz vyrus cziaupytis ir
Motere juodai apsiredžius ningai atlieka neszu in banka.
kaip tris stiklus ant dienos. penktukus praezyti ant kan $60,000; aukoe ant mokelainiu pardavė savo paczia ir namus Paskutiniu laiku pradedama sze kelioleka piningeliu ant jo prisiartino prie jio ir tarė nu- Reikia tau mano prieteli žino
Kaip daseke, tai daug bledes džiui Palauk motyn! sulaukei ir t. t. $400,000; ,'milaezirdin nekokiam Petrui Knaben, bet pastebėti, kad bogi, pūvanti marko in Zarkus, kur pardavi liudusin balsu.
ti, jog tėvai mano, maitino ma
atsitiko ant geležkeliu per gir džiaugema isz savo šuneliu ir gos aukoe $300,000; ant kitu tur but isz tos savo pardavys- dantis, tankiai gadina akis. nėjo po 5 ir 10 kapeikų. Tame
— Pribuvote mane gelbė nia no užgymymo ir dėjo ant
Tankiai
akiu
gydytojai
savo
tavimą. Panaszu paliepima iž dukrelių! Dukrele auga ant darbu ižduoda $200,000 kae tes nebuvo užgauadytas ir su- pacijantams pataria pirmiau inde radosi teip gi puikus len ti... doringi virai.... tai gelbe manias piningus, kada pradė
ciugas pintas isz auksinio dramusze Knaba, kuris apskundė siai gerai dantis iezgyti.
dave ir Pennsylvanijos gelež- tingines, be Dievo baimes, prie metae.
kite! Bet geras jiusu noras bus jau eitineti in mokslainia. Sze
to.
Už taji lenciūgą duoda
Turtas Vatikano, paveiks Parkeri. Už sumuszima Par Kartais isz virszaus dantis
kelis Ameryke. Tame paczia- nieko ne tikes, tiktai po uliczes
už nieką, jeigu nors viena žodi dien gi uždirbu ant nedelos
mia prieakime daduria, jog priKalbinet paleistuvius ydant lai, muzejus, žemcziugai ir t. kerio aplaike Knaben du me iszrodo sveikais, bet puvanczios gaspadoriui 100 rubliu. Tasai isztarsyte garsei, Tilekite, kad apie $18, tai ne galetąu nakti
pats gaspadoris tvirtina buk ir rodisis jums baisiausi daig
katrie tarnai prisiraszys prie paskui jiaieee sektu, kaip tai t. yra verti $125,000 000. nesius in kalėjimą o už parda szaknis gadina matymo, nervus
nesenei
jojo kaimynas rado in iai J agu suriksite, tai prapuls užmigti, jagu tuosius pini
vyste
paczios
aplaikys
nuo
ir
nuo
to
akis
eina
silpnyn.
draugystes blaiviu, tai tiejei užteminom kelee Mshanojui Randa nuo žemiezku turtu at- dvieju lig deszimts metu kale
gus praleistau, teip kaip daro
Sakoma kad virezutiniai, dą su geltonais piningais.
viskas.
neeza pelno viena milijoną do
kas kartas aplaikynes augsz- ežia nedelia.
kiti.
jimo.
negeri
dantie
daugiau
kenkia
Tai pasakius iszniko isz
Jeszko džiaugsmu tamsino- leriu kae metas.
tesnius dinstus. — Ar-gt tai
Tėvai mano nesigailėjo nie
Szaudosi prie motynos akims, negu apatiniai.
kambario o besijuokdami sze
šia užkaboriuosia! Del jaunes
negražus paetanavijimas?
ko,
idant prigulinczei apsiszTrumpi
Telegramai.
Tūlas
akiu
specijalistas
su
lavono.
tonai, dirbami visokias baikas
niu dukrelių negali nieko mo
x spinduliais, iszegzaminaves
viesti,
tai noriu jiems užsimo
Grodnaue gubernijoi keli
Platsburg, Mo.— Praejta savo pacijento dantis, atrado
§ Pittsburgh, Pa. — Kapi užkure baise ugni ant kamine
Kas geidžia turėti apgarei- lyną sakyti, o ka kalbėti apie
kėti. Lig sziol daviau del ju
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Puikei pasirėdęs, su links ezas kitados turėjo būtie geres pateminee dvi ipatas elenkan- ant kitos stacijos.
Ne perejo czvertis adinos, o Ir katra gaspadine gali rak
mu vejdu ėjo ponas Leopol niame padėjime:
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abudu latrai kuriuos užtiko
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Vytauto ir karaliaus Jagailo.
džiaugėsi,
jog
yra
prie
givasNusiuntimo kasztus mes apmokame.
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rus darbus žmogus gali dasi- no isz jojo kalbos, jog nepažins man suvisai nepatinka! Asz no in pagialba, kada jin gauja
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Nusiuntimo kasztus
geru,
mingu ir biednu —kaip tai bu isz savo locnos kaltes.
mes apmokame.
tik peili — pasielgsiu su juom
— Labai prastai, arba ki
Ant pusrycziu ir pietų.
tu gerai, jagu tureczia proga
— Kaip man rodosi, tai esi greitai.
taip tarent pats Dievas teip Viena augezta ir Butukus,
padarit laimingu katra iez arti
W.D.B0CZK0WSKLC0.
Antras valkata pažiurėjo suteikė.ĮTada mane ponas teip
be jokios vietos?— užklausė.
MAHANOY CITY, PA.
Niekam szirdeles netikus,
mo savo ir nuszluoetit . jam
ant gulinezio ir po tam tarė:
—
Esmių
suvisai
apipleszgausei
apdovanojei,
nuėjau
Visus
per
dantis
'traukia,
aszaras.
— Tai bus nereikalingas pasidrūtint ir pernakvot in ta
tas no visko. Ne szirdies del
Net ir ant praejgiu ezaukia.
Tai buvo puiki krikszcziopraliejimas kraujo ir da gal netolima reeturacije. Užmi
manes
ne
vilties
jokios
1
DeO tai vis audimines,
niszka mislis, o Dievas jia tuo
szimts metu pergivenau Ame- mum atneezt nelaime. Geriau gau, nes neužilgio pabudau.
Ar-gu fabrikines,
jaus ir iezkbuso. Kada prisi
Naktis
buvo
tika.
Isz
girdau
rike! Ka sau uždirbau ant padekim jin ant geležinkelio o
Neužsideda
su kitom,
artinejo prie tamsios ulicziuuez sienos balsus
vestu, tai vela kone viską reikalas bus trumpai atliktas.
Kad
ir
geriausiom
mergom.
kes, iszgirdo laukinius riksmus
Dovanai Leopoldas stengia Kalbėjo angleskai o kad tą
praleidau o likusius piningus
Kuningelis kelis kartus ragino, GERIAUSIAS KONCERTINKAS Ir Armonikas
ir juokus vajku o terp jiu szau
ją
kalba
iszmokau
Amenke,
ka turėjau tai likausi apiplesz si isz paneziu iszsivalnyt, bet
pas mane, taipgi visokius muzik.
kimas pagialboe. Tuojaus pa
per ka viską supratau gerai. Kad susirinktu ant giedalo, gausi
Instrumentus ir lietuviškas knygas.
tu Najorke. Czionai ne turiu valkatos nunesze ant geležin
Tai
nenori
ne
iezsižioti,
suko in ten isz kur riksmas pa
Latrai dalinosi su pavogtais
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurį
jokiu pažinstamu. Stengiausi kelio.
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:
Turbut nemoka giedoti.
ėjo ir pamate liūdna perstatidaigtaie. Ant galo skaitė pra
Negana
to,
da
pririszo
prie
M. J. Damijonaitis,
aplaikit czionais koki užsiė
O
ka,
indueia
ir
senos,
ma.
varde savo aukos ant bilieto,
812-814
W. 33rd St., Chicago, I1L
sztangu
ir
pabėgo
in
tamsia
mimą, nes niekas man nedave
DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
Ant akmens priesz viena
kuri rado maezneleje ir paži Tai ka po budeliu giedos.
Da nesuprantu kaip ne pabai ub’cziuke, kad sztai iszmusze
Ant bolu, kabinasi prie vai
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotas
narna sėdėjo jaunas viras; gal
nau
jog
tai
ponas
buvai
apiVarszavoje, kuris turi suvirez 15 meta iszbandima,
giau ta varginga givenima ant mieetiszko ziegoriaus pir
kinu,
plesztu.
Paszokau
iez
lovos,
va turėjo nuleista iez nuvargigydime visokiu ligų. Iszgydo visokea ligas nepaisant isz
szokdamas no laivo kada in ma adina.
Praszidamos piningu,
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinna Trotimm
iezemiau savo ilga peili, kuri
mo ir patisumo, o rankomis už
czionais plaukiau. Drūtas ma — Trūkis ketino atejtie an ne karta buvau naudojas ant
Juokingas
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydė
Arba kendžiu utfundytu.
dengimo sau vejda no kumszSavvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimas
no tikėjimas tiktai mane sulai tra adina po pusiaunakt
Apraszymas^^^^
O
ir
bobeles
niekam
netikia,
savo
prieezu
Westuose
bėgiau
Užsisenenjusias
Ligas, Nervo, Rumatizma, Planozia,
cziu keliu vaiku kurie jin su
kė no patsžudinstos. Užsiė — Ar-gi igi tam laikui ne ant geležinkelio visom pajie
Uždegimas, Napaoles Silpnybe ir Kraujo Nnbegim
Ba ant stryto pasitikia,
45 pas. 6x9 col. dydamo. Preke 15c.
kumszcziom musze ir lazdom
Utaianejuaiaa Ligas kad ir pajinanozioa nog Tavo,
mimą! Gal ponas turi koki del atejtu kokia pagialba? — pa gom idant sustabdinti truki,
W. D. Boczkowslri-Co. Mahaao ►> City, Pa*
Ir jos apie vyrus tauziję,
bade. Greitai prisiartino Leo
Reikalą raszykite ant adreaa
manes užsiėmimą? Norints tai mielino sau Leopoldas, jir pra ba ne žinojau kokioje vietoja Kitas meteres apkalbineje.
poldas, drūtas ir narsus viruDfi
rni
EB
> Pittfibirf,
P&.
dėjo melstis, o viltie in ženge
IQb Uul AdteauMKI
BaM^aag
butu sunkiauses darbas!
Kad norints in užpakali ap
ponas buvai pririsztas. Ir
kae, stojo priesz goveda; akiin
jojo
szirdi.
Atsiminė
antsaIntroligatorne
— Tik ant kokio laiko gale
sižiuretu,
mirko tris isz bernuku apAPD1BBTUVK
KUBU.
vo milemos, ant josios skausmo teip atradau poną ant sztangu
cze
tave
priimt
ant
neeziojiSu
špilkom
užsisegtu,
ir
iezgelbejau
nog
tikros
smer

laike smarkius ipus per veidą,
ir nuludimo, kada dažinos apie
■
111 i-»i 111111111 pi 11111 ■miiM-ii-m-i 11111111 !»»♦;
Ir burnas suvaldytu,
tiee! Ne dekavok man ponas,
ketvirta suėmė už kalnieriaue mo visokio tavoro mano sklo- jojo baise smerti. —
de,
o
paskui
gal
geresnio
kas
Bjaurus žodžius netauzytu.
ir paezestavojo per veidą ke
Laikas bego, o ne žingsnis tiktai Dievui, kuris mane tame
liolika kartu o vaikinas rė atsirastu. Tuom kart paimk žmogaus nepertaukinejo tiku atsitikime nusiunti, idant eavo Lovosia blakes manevrus daro,
MAHANOY CITY, PA.
;: CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000.
kė kiek galėdamas idant jin szita mano bilietą su adresu ir ma nakties. Vagie jau eenej geradeju ižgelbet už milaezir- O josios nieko iez to nedaro,
;*
Su v. Valst Randas turi musu banke sudėtu piningu.
pagialba
piningine,
už
kuria
Nepaiso,
kad
ir
vyrai
ružije,
dingą
apsiejimą
eu
manin.
F.B
paleistu.
nubėgo o pagialba jokia nesi
O ir in akis koloje.
Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
— Tu ejsi su manim in pa- gali sau pasidrūtint ir pernak artino. Ir vela iszmusze ant
•
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
Nekuriuos mergynos ne no
I
DIDELIS
licije! —paszauke Leopoldas, vot kokiam prastam hotelije, tolimo bokszto pusią po pir
Aysidirba senos maldaknyges istoiien .
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
' LIETUVISZKAS
natos ir laikraszcsei, kvipo tai:
ri szneketi,
*
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
o atsikreipęs in vargeza pra rito lauksiu tave eavo kre mai. Da turi puse adinos laiko
Linksma Valanda, Dilgeles,
me.
Lietuviszkai kalbėti,
kalbėjo:
Dagis Drangas,
Tėvynė ir Lt
DAINORIUS
o sunki maszina ketina ne už’ HARRISON BALL, Prezidentas,
9-ad. ryte lig 3 popiet
Prisiunsdami knygas apmokekyte paeito B
O ne moka ne lenkiezkai,
‘ F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
Subatomis 9 lig l*d-ad.
— Ras tau kenke? — už Tai kalbėdamas inbruko ilgio pereit per jojo kuna! Mi
-kspreoo kasztaa Adresai:
’ W. H. KOHLER, Kaperius.
vargezui bilietą ir masznele
Ne angelskai.
klausė.
Lltbaanlaa Bladary.
nutes bego pasiutiszkai. Dabar
ri iAU dri t 14 1
IT—■■■unriBffcHf ĮBOiTOia
O jagu ant veseilos vaiky
114 W. Bamaa. Mahaaov tltv
— Jisai girtas! — reke vai su piningais ir greitai ateitoji Leopoldas ketino prisi renginai szokt vadyna,
kinas, kuri laike už keteros no.
net ant emert, atsiminė savo
SUSIDEDANTI ISZ
Tai lupa pakabina,
Nelaimingas nutirpo iez nu visus nusidėjimus ir už juos
ir stengėsi iszsisukt isz jojo
Užpakaliu atsisuka,
ranku ir tik pasiliko apikakle sistebėjimo ir stovėjo ant vie gailėjosi - norints buvo ne la
Susiriaukia
kaip kacziu mukai
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
tos,
ne
žinojo
ka
su
savim
pra

rankose Leopoldo. Vaikinas
bai eenej epaviedes smertelno
“KAPITONAS
287 Broadway Kampas Keade Ulieze
O tai audykes teip daro,
dingo tamsoje o vargezas ati dėt. Nuėmė kepure no gal grieko neturėjo Tegul buna
Telefonas.* Worth 2822.
New York, N. Y,
Tokia
fanaberije
varo,
VELNIAS"
dengęs sau vejda nusistebėjo vos, diretelejo in dangų ir dre- vale Dievo!
Kas reikalauna teisingo
368 Pas. 6x9 col. Dydamo
Prietikiai CiraooDe Be rg arac
Nes jagu vis teip darys,
baneziu balsu isztare:
patarnavimo ir nori idant
pažiurėjo ant Leopoldo.
Jau davėsi girdėt paskutinis
PREKE S 1.00
Visus
vaikynus
atgrasys,
Jo reikalai liktu greit,
— Pone, tikėt man, — atsa
— Vieszpatiee Dieve! dabar signolas no paskutinios staci
Verte I Frincnin Kalbos
atlikti tegul atsiszauki in
KUN. DR. M JU0DISZ1US
Nusiuntimo kasztus
Matuzeliu metu sulauks,
ke jisai vos girdėtu balsu, tau prižadu visa szirdže, jog jos, jog trūkis jau apleido.
mes apmokame.
Vyro
neprisisžauks,
ne esmių girtas, vaikaj rneluo- niekados tave ne apleisiu! Lai Leopoldas klausė drebėdamas
Seniausi
Yra tai labai
Tada mergeles raudosyte,
minkie taji žmogų, kuris nepa nudavė jam jog pajuto drėbėBankini
užimanti ir juo
jei
W. D. Boczkowskl-Co.
Lietuviszkai dainuosyte,
— Matau ta! — nes kotu žinias mane, tiek man giaro pa jima geležiniu sztangu ant ku
kinga apysaka,
Mibanoy City, Pa.
Narna
Graudžei dejuosyte.
padalinta in tris
czionais sėdi ? Del ko ne ejni dare, dabar ir ant visados. riu gulėjo ba trūkis jau buvo
Uždėta
184Sm.
tomus. Visi tris
Amen.
namon ?
begije.
Pinigus siunezime ir Kraju kuo grelczIanseL
tomai
vienoje
Ar matei kada-nors lai
Pinigus visu krasztu iszmainome pag^l kursą.
— Teip ejeze, nes ne turiu
Nusidavė in miestą idant sau
Sztai atbėgo kokie tai žmo
laikraštj
knygoje.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
namu, jagu turecziau norints paeijieszkot kvatiera. Užtiko gus. Užkimęs balsas davėsi
SURINKToFlŠŽ LIETUVOS
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylalviu visu Linija in Ir Isz
404 Pailapio. 6x9 col. Dydamo.
mažiause kampeli szitarn di viena prie geležinkelio ant ku girdėt iez jojo lupu, nepažins
Krajaus už pigiause preke.
"DRAUGAS" yra 8-nių puslapių
Yra tai rinkimai gražia Dainelių.
Paszportus del kehaujenozia 1b Kraja pastotajame nereikalaudami
deliam mieste, tai nesiraszcziau rio diena ir nakti ėjo trukei tamas mėtėsi ant gulinezio o Į
didžiausio formato, vedamas ge
...PREKE...
78 po>. 6x9 coL dyd. Preke 25c.
riausių redaktorių.
Rasi jame
jokiu poperas.
szedien ant uliezios. Nes pir- per ka nakvine buvo ne bran peilis užžihejo jojo rankoje.
geriausių raštininkų raštų ir vi
W.D.Bocxkowiki'Co., Mahanoy City, P
Doviernastes padarome pigiai ir vizai kitai rejentafiazkae Peperai iu
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos
mucziause turiu ponui pade- gi. Inejo in vidų, iezeme ke — Kur ponas esi pririsztas ?
paliudyimu Konsulio.
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS“
gvildena svarbiausius gyvuosius
Atjeszkojima Dalia atlieka
teisingiausiai.
kavot ir tegul Dievas poną liolika smulkiu piningu isz iszauke,- noriu perpjaut vir
Nusiuntimo kasztus
lietuvių reikalus.
mes apmokame.
— 1 Del vygadoi Tautiaozie laikome atydaryta >—
rarasm
szimtaropai už tai isznagradi- Leopoldo maszneles, suvalgė ’ves.
"DRAUGAS" atsieina metams $2, pusei m. $1
Subatoje Iki 8 ad. vakare.
Nedalioje im 10 iki 12 ad.
Užsieniuose naftas $3, pusei mėtį $1.60
na, jog mane apginei priesz ta pige vakariene ir tuojaus pasi
Sztangos jau drebėjo nog
Didele knyga api 1300 puslapu
W. D. BOCZKOWSKI-CO.
Užpraszome atlankiti mumis asablszkai ar per kinka ir paraitfl
Visos 6 dalis drueziai ir puikei
Rašydami laiškus adresuokite
MAHANOY CITY, PA.
ja uliezine gauja! —ir didelu juto jog naujas givastis inžen- artinau ežio trūkio. Sukeleis
jog pae m ui visus minėtai reikalas greto
apdaryta. Kasztus nusiuntimo
DRAUGAS PUB. CO.
mes apmokame. PREKE TIK $4
pigiaasai galite atlikti.
■tengimu vos atsikėlė isz vie- ge in jin. Pasidrūtinęs nusi smarkeis ypais nepažinstamas
W. D. BeoknvALCe.
2634 W. 67tb St. Chicago, 111.
tos.
davė ant atsilsio. Buvo tai perpjovė virves, kuriomi neIUHAM0T OTT^PA.
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gimo gerkles, ir ausiniu ligų ? Juokingas
atsitikimas
Idant iszvengt tu ligų, rei
ant gelezinkelo.
kia būtinai saugotis darit savo
■
NAUJOS KNYGOS
z
Ant ežio klausimo gidintouodą inspudinga atmainome
jas New York’o dr. W. Freu
Ui! tam, galežinkelis! sako
oro. Motinos neprivalo drauet
o
9 istorijos, 122 puslapiu, apie I
denthal, szeip atsako.
savo vaikams bėgiot basiems, židas apsiseilejas, kada užmokė
o “Kas yra Kristus’’ “Priesz tei- ■
“Viena isz didžiausiu priejo
bausmia
ant
geležinkelio
•
sybe
nekalbėk” “Senas žmogus j
ipacz kada neira ezalta, o tur
žascziu praezalimo ira drapa
V pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka- o
tingesnes motinos neprivalo to in kur pastatit kontroleris,
g ralus čigonu” “Istorija isz 1795 ©
na.
gedintis kadangi tas ira labai kaipo be bileto.
o meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne J
Drapana kalta kad žmogus
— Asz jums pasakisiu, jog
o doras ponas” “Girtavimas” Szi- ■
naudingu del sveikatos. Jeigu
0 tos knygos preke tiktai 25o.
g
suaugės dažnai net ne prie di
žmones prisituretu tos regulos tai ne verta židiszkos furmandeles atmainos temperatūros
8 istorijos, 141 puslapiu apie
kos!
trankia
tolau.-Teisybi
idant niekad nelaikiti sziltai
“Grafas ir meszkininkas” “Apie
gauna liga perszalimo, uždegi
viso savo kūno, jeigu nuo sa ant žydiszko vežimo pamaželi
Ragana, karalaite ir afioienu”
2
“ mzvtawiH
* . .itir> apie
mo gerkles ir tom panasziu Ii
i<
FYril
nnla mnforoq
■ “Del
moterių
moteres ’
vo kudikietes daleisime musu važiuojesi, nes be jokio pavo
“
Aukso
misles
garsingu
poetu
gnuodai atlikinėt fiziologiezka jaus, be jokiu kunduktoriu
ir rasztininku” “Cigonka arba
Daleiskime — tvirtina dr.
židelis
pate
suskaito
pasažie
pagriebta ir velei atgauta mer
veiksmą, lengvai suprastume
Freudenthal — jeigu apviniogiuke”
“Mano džiaugsmas”
kodėl kūdikis, turintis plona rius ir ne skubina galvatruk
“
Diedas ir boba” “Apleista
eime pirszta vilnoniu, ar bovel
uodą, neturintis iszsivistusiu czeie, kaip ant geležkelio.
naszlaite” Preke tiktai 25o,
niniu skaruleliu ir nesziosime
Tam kunduktorei, kontrobie
raumeniu, niekad negauna reu
5 istorijos, 187 puslapiu, apie
apviniota per sanvaite, arba
rei,
naczelnykai, toki daro ar
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo
matizmo, nors visai jo motina
keturias, tai po atviniojimui,
belaisvis*’ “Lozorius” “Narsi
nesaugotu nuo szalczio persiti mideri del žmonių, rodos kad
mergina” “Užvydus vyras”
pireztui da nieko nekenks. Bet
ciela
žeme
dreba,
kaip
szu
krintu kodėl suaugės žmogus
Preke szitos knygos tik 25o,,
jeigu nesziosime apviniota me
stipriais iszsiretejusiais raume nes, inszokineja in vagonus
7 istorijos, 90 puslapiu, apie
tus ir desetkui metu, atvinio“Ergelei pono Morkaus” “Du
nimis su sukietėjusiu “integu- ir tempe nekaltus židelius isz
jant tik ant nakties, labai leng
ar keturi”
“Svietas Dvasiu”
mentum commune” daug la- vagonu, ezaukia bileto, o kaip
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
vai patirsime tada, kad apnuo
ne
yra
biletu,
tai
tarpe
dvigu
biaus bijo uszsiszaldimo, negu
dai kaimose”
“Nevydonas”
ginimas pirszto ant ilgesnio
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o
silpnas kūnas kūdikio. lleuma bai mokėti už tam szmoteli ke
laiko jau ira vodingu su blo
4 istorijos, 105 puslapiu apie
tizmo liga ira labai sunki ir lio.
gom pasekmėms, netik pa
“Ąnt kranto prapulties” “MisTpfu ant tam patedka!
skaudi, o ja gauna labai grait
■joo iv
“Kampelis
tras
ir izFanoaiiicj"
krepesius*
ežiam pireztui bet net visam
žmones, kurie visados laiko Kaip biednae židelis paskolina
duonos” “Isz ko dideli pu
ponai”
organizmui: Ta-pat daro ir
Preke ežios knygos tik 25c
sziltai kojas ir visa savo kuna, kam pinigus ant 50 paluku
drapana; per visus metus
perszale, ipacz nuo uszszaldi- (procento) tai szaukia gevalt Pati amerikoninio ambasadoriaus in Austrije.
8 istorijos, 122 puslapiu apie
vaikszcziojame apsiavė paneze“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
kad židas sukcus-o cze ant ge
mo kojų.
“Kodėl neleido Baltraus in dan
koms ir czeverikaie, jei tik nu
Mrs. Frederika Peofield yra viena isz geriausiu lingvistDel to labai reik paiseti ant ležinkelio, ka pasažiera nutve
gu” “Bausmeauž szyksztuma”
siavęs tas, kurs niekad nemeta
ku
(daug
mokanti
kalbu)
ir
turtingiause
motere
Ameryke,
apre
be
tikieto,
tai
liepe
mokėti
“Mažo sziaucziaus dideli reika
to kad nedarit savo uodos in
nuo kojų apeiavimo, kaip tik
laikydama
suvirszum
70,000,000
doleriu
po
mirezei
josios
tėvo
lai” “Dienos kentejimoNantoj”
spudinga, kadangi tas ira vo už szimta-szimta ir da turi ar
“
Netobulas žmogus”
Szitos
nakezia, stos basas ant grindų,
Mrs.
Penfield
yra
labai
milaszirdinga
(žinoma
ne
del
vargszu)
dingu sveikatai, usz kuria žmo mideli!
knygos preke tik 25o,
negali nuetovet ilgai, o tas at
gui nėr nieko ant ežios pasau Asz viena karta ir mano paaukavo rimiszkai colegijei Ryme daugeli tukstaneziu dole
Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
gabena jam net jau liga'perprietelis Morke Kiksas, reika riu už ka likos paženklinta per popiežių markize.
apraszimas isz pirmutines puses
lės brangesnio.
szalimo. Argi nelengva su
szimtmeozio, iszimta isz LietuKeno jau uodą atpratusi no lavome greitai važuot ant
viszku užlieku, parodo kaip
RYGA.
prast kas daro musu kojas teip
szi mane! už muši!- pradėjau
vienu
licitaciju
nu,
ir
ne
ture
savo fiziologiezku pareigu rei
senoviszkos laikose Lietuviai
inspudingom szalcziui?
verkt.
gyveno, puiki apisaka su pa
kia vėl ja pripratint, tas būti jome smulkiu pinigu. Tam
Kalėjimu statistika.
Kiekvienas isz musu mato,
— Kas tave užmuszi?-smir
veikslais. 177 puslapiu tik 25o
nai privalo kaip sako “arta- nacelnykas su ranka pakrutinu
kad daug prascziokeliu žmo
delau!-sakau
in
mania
tasai
4 istorijos, 190 puslapiu apie i
ant skambalo, tam subambėjo
Pagal tikru žinių, ligi sau “Urvą
užkeikto” “Panaszus”
nių vaikszczioja basi net kada vot savo kuna”. Kojos turi but trecziu rozu, mudu pamaželi in juksas gojus. - Kelkis ir su
sio 1 d. 1912 m. visuose Liv“Lorenas” “Sermėga mužiko”
temperatūra buna gana žema, visados sziltoe, o ne szaltoe. šokome in vagonu: - Mordke manim pas poną nacelnika.
“Su kuom kas kariauja, nog to
žemes kalėjimuose buvo 3,756
o ir be ezilto apsivilkimo — Stebimės, kada laikome visa inlindo in tokiu kamarelu “a
— Kaip as galu kelti, kad
žmones, isz ju 3,345 vyrai ir dingsta” Preke knygos 25o
dos kojas apsiaustas, o vieuog
vienog negauna ligos ‘-plankraujas no mane liejesi 1
5 istorijos, 77 puslapiu, apie °
411 moterių. Begije metu
joe buna szaltos bet to, kas ko fiu!”o as palindau po solelu
“Grigorius kuris per 17 metu o
ežio.”
— Kvaily! tai vanduo, ka
ka
ant
jos
sėdėjo
keturios
ži
pribuvo
11,705
prasikaltėliai,
joms nepavidi oro ir saules
gyveno ant salos” “Isz mirusiu q
Argi žmonių kūnas ne vie
delkos, su labai platum sle- ta via apliejau!..
prisikėlė” “Dorybe veda in J
isz ju 10,609 vyrai ir 1,096
nokis, argi kito uodą stores prieszingai — eziltos ir jis bem.
Ui kvailas gojus! jam mis
laime” “Debesėlis” Preke 25o a
moters. Užleista isz kalėjimo ____________
_____ o
ne, kito plonesne? Ne! Bet nesibijo uezeiezaldimo. Kam
liną kad as cibulis kad jis ma
■
8 istorijos, 112 puslapiu apie *
Ant
vienam
stacijos
pasida
atbuvusiu bausme — 3,029,
negalima
numest
dienos
laike
žmogus, kursai nepratęs saves
■ “Nevaloje pas Maurus” “Viesz ■
nia lieja, as jau su juom ne
ri didelis gevalt:
teismo iszteisinta—98S, pabėgo 2 kelio duobes” “Karalaitis žmo- ■
fzdtai visados laikiti, turi tvir apsiautuvu no kojų, tas priva — Menelikas! Menelikas!
snekejei, tiktai tiesiok nuejei
lo bent vakare priesz einant
— 20, pasimirė — 101, pa- g gus” Preke szios knygos 25o £
tesne uodą mažiau szalcziui
“
— Vis ist a Menelik! - as pas poną nacalnyka, radau ten liuosuoti nepabaige bausme — o
gult
pasivaikezeziot
basas
po
inspudinga.
Mordku.
klausiu tos vienos židelkos,
j
262 ir 1.1. Sausio 1 d. 1913 f Skaitykite!
Paprastai sakome “jie, mat, stuba bet idant neužsiezaldit ka as nežinojau, kas tai yra.
— Mordkai bist du auch
reikia
kojas
pratit
prie
atmai
m.
buvo
kalėjimuose
4,039
® gaus 5 isz virsz-minėtu knygų, £
apsipratęs.” “Jie neapsipratęs
— Still-sako- dusist a kon dier?-suriko pamatęs.
prasikaltėliai, isz ju 3,616 vy ■ arba $1,25 vertes knygų už $1. °
het neiszlepino savo kūno szil- nos atmosferos palengvele:
—
Ilalte
du
sz...
sako
Mort
troler a ganeff)! tai ne jokie
ru ir 423 moters. Vaiku prie K Raszykite kokiu norite. Mes o
ta drapana, o todėl nebijo teip pirma karta puse, arba minu- is valaku Abisincikas.
2 siusime knygas per paczta ir J
kus ir mirkczioja su viena a
j.u
buvo 27. Livžemes guber- o apmokame visus kasztus. Galite J
ta
laiko
pastovet
basam
ant
atmainų oro: szalczio ir karezkia.
Ui,
man
drebulys
paemi,
grindų, toliaus — ilgiau, net
nijine inspekcija pereitais me o pirkti kiek norite. Visos knygos 1
esio — ir ira sveikas!
As mielinau, kad tai buvu abi — Ne varvalukite cze ži- tais kalėjimu reikalams iszlei- J yra geros ir kožnam jie patiks. į
galutinai
kasvakars
mažiausiai
K Raszykite szendie, Adresą vokit g
Stebėtina mums žiūrint in
eiueikae ir norėjau pamatit, o diszkai! szaukia ponos naczel- do viso labo 400,000 rubliu. j W. D. F OCZKOWSKI-CO. ■
mažus kūdikius, kuriu kūnas po puse adinos [pavaikszcziot
ten buvo biaurybe rėksnys ir nikas.
Isz to užlaikymui prasikaltėliu
teip silpnas, uodą teip plona, basam. Kam nepatinka toks
tik teip vadinasi, ba labai žy As jam perprašiau labai gra iszleista 72,169 r., užlaikymui
Mahinoy City, Pa. g
būdas
artavojimo
savo
kūno,
o vienog kūdikis negauna li
žei, nes pamislinau, jog jam
dėtus muczino.
tas
gali
kas
vakare
mazgot
ko

ir
gydymui
prasikaltėliu
ligo

■boBobobobobobobobobobobov
gos perszalimo teip kaip žmo
As guli pamaži ir mielinu ne keneze zidu.
niu — 18,520 r., szviesa ir ku
gus suaugės. Uodą pajutus jas szaltam vandenije, o potam
Nu
ir
ka
ant
to
pasakysite?
eav, ka ten Mordka veikia, o
ris kalėjimams — 54,193 r.,
szaltesni orą, veikiant dirks- gerai iszluoszcziue atsigult in
vis žiurau per pliseli elebiu tu Turėjom abudu su Mordkum taisymas kalėjimu — 21,738,
lova
ir
gerai
uezeiklot,'.idant
niam, arba nervam, užraukineužmokėti po sesis rublius ir
ju židelku.
algos tarnams — 26,512 r., ka
jo joje beeirandan ežias skilu- iszsiprakaituot. Labai nadingu
kapeikų! ne atleido ne kapei
Žiurau:
Menelikias..,
tpfu
sveikatai
ira
besimaudimae
lėjimo sargams —71,799 r.
tias (porus) ir neinleidžia in
norėjau pasakyt gonas kontro kos!
bent
eiki
in
sanvaite
szaltam
vidų kūno, in kaulus szalczio,
— Nu, ale su tam Mordku
Jerius, vaikeczioja per pašataigi pavireziue uodos atlikinė vandenije.
siekčiau
buvo kaip su manim
žieriue ir grąžei prašo parodit
ja savo fiziologiezka veiksmą
Teipgi kaklo niekad nerei biletus.
jam priesz kontrolieri pasikair esti kaip kad prietaieme ap kia vinioti kadangi tas ir prie
Ateina pas namu keturis ži voju ant stogo vagono tikrai
•PO VAKDVsaugojimo kūno nuo intekmes žastim uždegimo gerkles kuria
delkas ir žiuri biletus tame ži jam ne gerai padari kad ne at
PRIEJGIAUSHI
atmosferos.
tai liga gauname, jei tik vinio
siguli!
delkos pasijudinu, pasidari dul
MOKSLAI
Tas parodo kodėl naujai gi jamas kaklas gaus biski szal- kės no tam ilgu slebiu, inlindo
Jeverei. — suriko tuojaus
męs kūdikis nors visai bus nuo tesnio oro.
kotrolieris,
kaip
ten
jin
pamaANGLISZKO
man dulkes m noei ir as pada
gas esant žemai temperatūrai
ti.
LIEŽUVIO BE
Labai gerai elgiasi tie žmo riau o-kich!
negauna perszalimo ligos.
PA.GIALBOS KITO.
nes, kurie kada tik gali meta
— Kas ce suciaudi?-klau — Ka ponas kontrolieris no
manias reikalauji? — klausia
Su laiku vienog juo daugiau apsiautuvus nuo kojų ir vaiksz sia ponas kontrolerius,
Ym Ui praktUuhma Kayg>
kūdiki saugot nuo szalczio, tuo czioja basi, nore gal daugelis — Tai as, ponas kontrole- jojo Mordkus.
lukloa lig mM UatavM
daugiau uodą jo atsipratineja ne nežino kaip didele nauda riau Lpaeaki viena jam židel — Ka tu ten dorai ?
Ir teip aadrU, jog ka tiku!
— Važiuoju sau, ponas kon pritaria* Griaoriaa iaa Uataraa
nuo veiksmo, juo rūpestingiau jiems tas atnesza.
ka su saldum balsu.
gaM ia teaatpa kalba pate par
dabosime kūdiki nuo intekmiu
— Jije turi a graiei katap- trolieriau.
•ava bnaohil A .g.bh.i aUafc
— Nulipk!
labai naudingu ir reikalingu
sako kita židelka.
— Man cze gerai! — paša tlakhaUM*.
žmogaus kunui, atmosferos,
— Tad as girdėjau baisa
Ta^ Kayga 4raad įpiiilh
tuo dažniau gaus perszalimo
Juozas Vaituleviozia, 5 pėdu 8 co
isz kitu sali-sako tam kontro ki Mordkus. — o drebėjo kaip h PMMMtal mAbm aaABa
kruopos puodia.
liu aukszczio, kurio paveikslas ežia
keriu.
ligabU.rta.fr
patalpytas. Paemes nog manes $65
— Tuojaus nulipk! — paPrie kokio laipsnio rūpestin
— Ponas kontrolierius turi
ir iszbego kur ten apie Massachusetts
szauki
kontrolierius.
gas dėvėjimas daveda inspu
žinot, kad mum labai puikios
ateita. Jeigu kas jin suims gaus $5
— Ne bijok ponas, as ne nu
dinguma uodos liudija faktas
ponios l-sauke visos keturiosnagrados. Duokite greita žinia ant
lipsiu!
As
noriu
szviežio
oro!
tas jog žmones, kurie labiau
— Ka darit, turite kialt—
adreso.
Pasaki teisibe.
— Parodik bilietą!
saugojasi uszsiszaldimo, tuo
I sako tam biauribiu.
Juozas Augulis.
— Kam bilietas? Juk’as ne
Daraktoris:— Ha! turiu ta Židelkos pradėjo bartis kon
daugiau ta liga juos kankina;
529 W. Mabanoy Avė.
“PRAKEIKTA”
Mahanoy City, Pa.
uszsiszaldo nuo bile vešesnio ve ! Ar jau vaike milžinu pas- trolierius bartis, nu ir ant ma sėdžiu vagone.
MEILINGAS
Kaip jiam teip pasaki, rik
KRIMINALISZKAS
pustelejimo vėjo — ir tai grai- tojej isz mano scdelo obuolus no nelaimes židelkos atsikeli!
APRASZIMAS
Franas Urbonas apleido Shenaneziau namieje, kambarije negu vagi ? O ar tu žinai, kaip vadi — Nu, tu galubcik! -sako tik masinas sustojo, ant etaziVerte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS
dori 6 nedelias adgalios. Plono sudė
ant oro. Uszsiszaldimas, arba naši toji esibe ka viską mato ealdžei in mane kontrolierius jos pasidari riksmas, kontrolie
202 Puslapiu - 6x9 col Dydumo jimo, plaukai biski gelsvi, rankos su
plautis ira pavojinga liga, jei už pikta baudže o priesz (kad jam teip saldu butu ger rius, naczelnikas ir kundukto
kapotas kasikloje apie 18 metu se
DALIS L
rei padari medžiokle, kaip ant
insiseneja, nes gimdo didesnias kuria ir asz pats esmių dulke? kleja! parodyk bilietą!
numo, juodos akis, juodi antakri,
MOTERE BE SZIRDIES.
Vaikas:—Poni.... darakligas. Uszdegimas gerkles jau
As padarei kaip nebilis pasiutusio szunies. Mordkus
paėmė nog mane du ziegorelius ir
apskraude kita ant $150.00 Jaigu
L
sunki liga bet ir uszdegimo toneni.
pakrutinau biski akimi, pasi- norėjo pabėgti, nupuoli no va
ANT KRASZTO PRAPULTIES.
kas ji matytu tegul duoda žinia ant
plaucziu priežastim ira uszsidari man labai salta, paskui gono ant žemes, ižsuku sau du
Duris kambario Petro Randai
adreso
(g£ oi)
Gali apsiejti.
izaldimas. Daugelis uszsiszalvelei biski šilta kad neturu bi dantis, užmuszi kele, nulauži
atsidarė pamaželi ir Mikolas,
John
Pratapas
su pluosztu,popieru po pažaste,
do net nuo permaimmo drabu — Ar girdi, mister Mandra lieto ir pasidariau kaip negy nosi ir kairia aki...
302 E Centre St.
inejo smagei.
Ar tai gali būti tokis gevalt
vieziau, ka ten ne toli bažni- vas!
žiu.
Shenandoah, Pa.
Petras pakeli galva ir valan
Kas paskui pasidari- as ne ir razbajus ant geležinkelio.
dėlė žiurėjo su nepakajum in
Prie padarimo inspudingos czios stalo? ar gal mokikla?
veidą
kasijeriaus.
Mandravicziu: E, kur-gi žinai. Pabudau, kaip jau, ma Dabar mudu su Mordkum
uodos prisideda teipgi ir ežios
Baisus padėjimas — tarė
Mikolas, dedamas ponieras ant
gadinęs uodingos neszeines mokikla! tai bus parapinis na sinu ne eina ir nieko ne matai visada važiuojeve be bilieto,
Ar Skaitei Kada Laikraitį “LIETUVA?”
rasztiniczios priesz Petra, pa
prigauname
visada
kundukto

(mados).
mas kuri susideja kelos drau- ba labai tamsu....
sirėmusi ant alkuniu ir
Gal nežinai kur |ų gauti?
užsidunksojusi.— Ne turime
riu
ir
visus
naczelnykus,
ba
As
eupineju
su
ranku
gal

Pagal mados moteriszkes gistes stalo; ant virszaus bus
užtektinai piningu ant užmo
kėjimo prie pabaigos menesio.
ypacz jaunos slepia ausis plau sale del balu, apaezioje bus va - šlape, eupineju sirdi- mu mudu savu trotu ne galiva do
“LIETUVA”
Isz rito mėginau sutraukti no
skolinyku leas priguli, nes
Eina Jau 21 metus Chicago, Illinois kas
kuose, kakla vinioja sziltaie kumpanieznas sztoras ir kar- sa, ir šlape! As supratau to vanoti.
sunkei labai eina; lenais kur
Pėtnyfiia ir paduoda daugiausiai gerų ir
jaus, ka mane tam kontrolie
kalnieriais. Daleiskime kad ta czema.
ant tikro mislinau gauti, tai
svarbių žinių ii Amerikos, Europos ir
gavau raszta ant ilgo termino.
nūs
užmuši!
—
Tai-gi,
o
visi
kalbėjo,
mada bebuse kelis metus, po
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
Tiesiok pasakius^ stokas mums
szimta tukstaneziu franku!
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.
Padariu dideli gevalt- atsi — Australijoi randasi 210
kam kita virs ir moteriszkes jog bus mokikla.
PREKE 50c.
Rašyk adresu:
M.— Na-tai-gi, sznekejo.,.. dare dūręs, kasos pirmai jam bažnieziu ant kožnos szimta
pagal mados pradės szukuot
vagzalinis tukstaneziu žmonių. Anglijoi Nusiuntimo kasztus mes apmokame
plaukus augeztin, o kaklu vi nes matai be mokiklos gali ap ne matei ir inejo
A. OLSZEWSKI,
141, o Roeijol 50 ant szimta.
W. D. Boczkowski-Co.
3252 So. Hilstsd St., CHIC160, ILL.
sai ne vinies, paliks juos nuo siejti —o be sztoro ir kareze- sargas su liktorių.
Mahanoy City, Fa.
— As pradejei šaukt: užrnu tukstaneziu giventoju.
gus. Kiek tada bus ligų užde mos niekaip ne gali.

Kodėl užsiszaldome?
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I PUIKUS SKAITYMAI į

KUR BUNA

NAUJA KNYGA

Juodkai

IOC'oapb™^

NEREIKALAUJA
PAGIRIMU UŽ SAVE
PATĮS KALBA
Susideda in ZIAR.
Laimeja už ju Geruma.
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A. OLSZEWSKIO BANKA

3252 So. Halsted St., - Chicago, III.
i
i Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
i
{STEIGTA 1893 METUOSE.
ž PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų Ir
X moka už juos 3 procentą.
?± SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir štorus
z ant lengvų išmokesiių.
ž PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
X ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose
®
z bankose.
1 IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskųį SIUNČIA pinigus j Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.

X
į
ž

PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir parūpina nuo Rosijos konsulio
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir
pigiai.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankojeant procen
to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidėjimą ir išėmimą.
,
Rašydami adresuokite šiteips

¥

i
•F
1

¥
f
£

i
X

A. OLSZEWSKI BANK
t 3252 S. Halsted St.,'

) ChicagoTlll.

Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja. Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
visokių ligų ir kūno silpnybių.
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų melų prityrimu išrado daugybę spfecljallSkų gyduolių,
sutaisytų iŠ šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Tarpo kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
>

Del išvarymo soliterio............ $3.00
Del lytiškų ligų
50c. ir $1.00
Nuo Reumatizmo ... 50c. ir$1.00
Nuo kojų prakaitavimo............25c
Gydanti mostis........................... 50c
Antiseptiškas muilas.................25c
Antiseptiška mostis...................25o
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 Trojanka arba Trejos Devynerios 25c

Kraujo Valytojas .......... :...........$1.00
Gyvasties Balsamas ....
..... 75c
Nervų Stiprintojas........ , 50c ir $1.00
Vaistas nuo vidurių .... 50o. ir $1.00
Nuo kosulio.................... . 25c. ir 50c
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. ir 50c
Skilviuos proško®
.. $1.00
Pigulkos del k»
.... 25c
Nuo galvos ska
no ................ 25c
Nuo kojų nuos|
.... 10c. ir 25c
Nuo dantų gėlin
.10c
Nuo peršalimo
.25c
Plaukų stiprintoj
.... 25c. ir 50c
Linimontas arba
•elleris .... 25c
Anatharynas ploviniai....................25c
Nuo kirmėlių.................................... 25c

Taip pat 19 Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės. Šaknis ir L t., kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
fltt" Reikalaukite prlsiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.
Kreipiantiemsiems per laiškus nrlia asmeniškai duodamo tikrai sąžiniškus ir teisingus
patarimus kiekvienoje ligoje.
Jeigu Jums brangi yra Jūsų sveikata, taituojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA

c<t ? VINCAS J. DAUNORA^
229 Bedford Ave.

APTIEK GRIUS

Brooklyn, N. Y

Sveikata Auga!

KAIP IŠMINTINGAS ŪKININKAS PATAIKO Į
TINKANČIĄ DIRVĄ PASgT SgKLĄ; kuri eražlnl sudygsta, puikiai auga ir gausius vaisius at
neša, TEIP SUMANUS PROFESIONALIŠKAS
DAKTARAS, pažysta gerai ilgų, pritaiko atsakan
čiai liekarstas prie visokių nesveikumų, silpny
bių, kurios pasėja5vaisius sveikatos, panaikina
ligų, užmezga ISgydymę, sugrųžina pajlegas ir iš
augina puikių sveikatų ir drūtumų, kas suteikia
žmogui laimg ir linksmybę. PHILADELPH1OS
M. KLINIKAS be( daktarai tūkstančius žmonių
padarė sveikais ir laimingais iSgydant nuo viso
kių ligų.
C \ 7 CIIZ n T n YRA TAI DIDŽIAUSIAS
r>Vr K n
H TURTAS ŽMOGAUS, BE
1 1 11 SVEIKATOS NĖRA LAI
MBS NE LINKSMYBES ANT SVIETO.
J
Phll. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam t
laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo iflsyk, o nedaro esperamentų ant sorgan- j
člų. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžių, net medaliu apdovanotus. To- i
kiam jau tik galima tikėti.
I
Prlvątiškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Klinjko, atsišaukusioms sutaiso kiekvienam Į
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikamentų, seniausių Ir naujausių išradimų, kuriuos i
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbal Žmonių.
j

Iš daugybės išgydytų štai ką patjs žmonės rašo:

’

GARBINGAS PH. M. CLINICI Pranešu, kad liekarstas subaigėm ir esame labai užga- j
nėdlntl už tikrų-pagelbų; greitų ir gerų išgydymų. Mano m<]toris toipat jau yra sveika ožkų 1
siunčia širdingiausių padčktivong. Jūsų pamačlyvų ir teisingų būdų gero gydymo, skelbsimu J
tarp savo pažystamų, kadangi tik jus broliškai Žmonėms tarnaujate. Pasiliekame dėkavoda- I
ml su moterla A. Antonlckas. Iron and Metal Co. So. Richmond, Va.
*
Mrs. K. Jurevičienė, Box 226, Glens Falls, N. Y., telpaį šimtais kartų dėkavoja, už 'j
išgydymų nuo ligos galvos skaudėjimo, nerviškumo, dieglių kojose, nusllpnėjusios ir sulru- j
slos sveikatos — telpat moteriškų ligų. Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., I
Worcester, Mass., Mr. M KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa. Mr. J. TYMCZUKAS, 806 Con- J
ter St., Freeland. Pa. Toipat išgydytlnuo visokių paslaptingų llgų» kurių jokiu būda ne- «
gallmu_sutalpint 1.
U

ISITEMYK1T, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada, i

, KAD ESI NESVEIKAS,

IR LAIMINGU, tad atsilankyk,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia,
o tikėk, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir deltavoja, nes čionai išgydo ir tokius, kurių kiti negalėjo Išgydyti kaip šviežius teip ir užslsenėJuslus ligas nuo skaudėjimo: pečiuose, runkose, kojose, sunarluose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimui spuogais nuo blogo ir nečyslo kraujo, nuo saužugystėa sėklos nubėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedlrbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,baimės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, Inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunlmus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio bo pjaustymo be aparacljos, bet su nekaršto™, kurios
tūkstančius išgydė. Telpat moteris nuo skausmingų mėnesinių įj kitokių visokių ligų,
kurios užpuola varginimai žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaajant rodos Ir pageltos
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

į

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,

l

1117 WALNUT STREET,

PHILADELPHIA, PA.

|
i
1
1
!
j
J
V
<
*

i

j

VALANDOS: nuo 10 Iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3, Utarn. ir Pėtny- J
Šiomis nuo 6 Iki 8 vale. Reikalaukit nuo Kllniko dovanai ir skaitykit Rnygų „Daktaras
■

K
I
it-

W. RYNKEWICZ1US

Jaiga kada bosite

G. A. R. Stovylas.

PHILADELPHIA, PA.

...NOTAEIU8ZA&.

233-235 W. CENTRE ST.,

DEKYTE PININGUS

MAHANOY CITY, PA.

PKIVATI8ZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU

JUOZAS

OK1NSKAS

(LOCN1NINKAB)

MERCHANTS BANKING TRUST CO.

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.

...BANKA...

N. East Cor. 13-th. Ir Callowhill Streets.
Ten busite sveitingai priimti. Gausite
pavalgyti ir galima pernakvoti,

TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.

No. 6.

Lietnviszkas Agentas

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
linijų* in ir sz I ietuvos. Siunczia
Piningus in v sas dalis svieto, greitai,
pigiai ir teisingai
Kas nori atgabent’ isz Lietuvos
savo gymines ar pižinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
galima dar pirkti Szipkortes už labai
nužemintas prekes. R szant p risiu skite už 2o. stempa o gausite greita
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
Valgomu tavoru ir Buczerne.

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 1.1.
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.

Banka visada yra geras draugas savo
depositorams. Pagialbsta jiems piikti prapertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu.
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo
mokėt Procentą ant sudėtu piningu.
Y ra tai
sargi vieta laikyti savo piningus. Kasierius
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Maha
nojaus disti’ikte laiko piningus szitam banke
Yra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

K.

J.

ILGAUDAS

1841 S. Halstod St.

Chicago.

RAGAŽ1NSKAS

C. E. Adams, Vice-Prezidentas.

D. F. Guinan, Kasijerius.

Tūkstančiai žmonių įgijo
turtus, milijonai žmonių su
rado laimę, pakilo iš vargo,
skurdo ir nelaimių. Ir tamsta įgysi
laimę ir gerovę, jaigu nusipirksi
musų kų-tik išleistas dvi knygeles:
“Kaipo žmogus mansto”ir “Ii iir
dies”. Turinys šitų knygelių per
keis tamstos gyvenimą, padarys
gražesniu ir tobulesniu. Jos vertos
šimtus,tūkstančius tiems, kurie no
ri būti gyvenime pasekmingais ir
laimingais. Pasiskubink parsitrau
ktu Kaina kiekvienos 16c, abi 30c.

Nuodiymas žmonijos

S. Norkewicz
<0! Wist Mihm in.

...DIREKTORIAI...

D. J. Graliam, Prezidentas.

ĮGYTI TURTUS IR LAIMĘ?

prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ir
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suczedint pinigo

Geriausia Arielka ViMm
Mieste.
Tik $1 už BntelL
Teipgi ežia gausite ir visokis
kitu gėrimu. Ateikyle dabai
priesz laika, duoxite savo
orderi o boa jums pristatyt*

B

V

AR NORI

Nusipirkite sau keisti
Batelio
NORKEVICZIAUS NO. I.

Szita

Er. Petraitis - Clymer, Pa

——I Idant padariti vietos del rudenini!
uKdll -VMIui vigą
'* ženlvasarini
*nu tavoro,
tai iszparduosim
tavora už labai piges

šie
mo

jtj OTELI

...IN...

....... PO PBIZUBA BANDOS...;..

Žinios Vietines.

Tai užeikite in
J ^IBTUVISZKA

W. Rynkiewiczia.
J. Hom>by.

A. Daniszewiczia.
L. Eckert.

M. Gavula.
W. J. Nliles.

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA.

I

Sziomis dienomis maso tautietis
B Ragažinskae pargabeno visokia
perima, Amerikoniszka ir Importlta
Galima gaut visokia Arielka,. Vynia
Arako, Kimelio, Dzinia irt, t
Teipgi skambančio Alane ir Porterio
Daokyte dabar orderi • hae j a mii
jHetatyta in namai,

Ch ittanooga ezi menesi bus susivažiavimas arba sejmap
I (Paminėk kokiam laikrašt matei.) |
Ir visokie pikti papratymai.
visu
senu
kareiviu
Grand
Army
of
ihi
R-ipublic.
Paveikslas
Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c.
54-56 N. Main St,
Nes niekiausiu papratimu yra
parodo etovyla ir senu kareiviu vada jenerola Alfreda Beers.
ant masto pigiau negu karpetu sztorai.
Mieste vis da dydelis krutė girtuoklyste.
Mshnnov City.
D B. J.W. ZIGMANTĄ
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku.
jimas ir klyksmas lig vėlybai
Giituoklyste yra didžiausiu
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)
Pliiladelpli ijos Moterį ms,
Mes perkam teip pigiai kaip ir JETUVISZKAS -< OTOGRAFISTA8
nakczei, bet viskas apsiejna nevidonu—yra baiseis nuodais Ar nori būti
185 South Washington Street.
džentelnionu Vienatine Mokyta Dipioniota
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu budu
malszei ir kanopuikiausia. cielos žmonijos.
Wilkes-Barre, Pa.
galima pigiau pirkti ir jumis suezedi- M. VARZINSKAS
lietuviszka Aknszerka
Pribuvia sveczei ir seni gyven Girtuoklyste buvo visada
Kur-gi ne nori, kožnas nori
Sprclnllszkal Gydo Vlsoklnn Lytran.
I’ ii iladelph ijoj
nam pinigą parduodami pigiai negu 205 E. Centre St., Mahanoy City,
Vyru -Moterių—Valku.
toje! Mahanojaus linksminasi priežastia papiktinimu, demo būti džentelmonu, tai jagu no
Puikai ir pigai nutraukė visokea
Ona
Vidikiene
kiti.
Pabaigei Mokslą Medlco-Chlrurglcal
lig socziui. Parodos atsibuvi- ralizavimu ir nupuolimo kož- ri tokiu būti, privalai szitas
Fotografijas. Padaro didelusFoto
Kolegija Philadelphia, Pa.
grafijaa
isz mažių ir indeda in reimns
neje kožna diena kuriuosia da- nos tautos.
Baigusi Akuszerijoa Mokslą garsiame
regulas užlaikyti.
PRIIMA
LIGONIUS...
Mahanoy
City,
Shenandoah,
Indeda
Fotografijas in Špilkas
Scranton
International
Collegeyj
of
libauna visokios draugystes.
S LIG 10 A D PRIESZ PIET.
Girtuoklyste buvo priežasAmerikonai tankiausia turi Midwifery ir turi turėjusi puikia pra
M t.Carmel, JLandsford. Kompasas ir t.t. Puikei nutraukia.ja
2 LIG I POPIET.
Szedien turėsimo ugnagesiu tia nupuolimo rymiszkos cieso paraeza prie duriu: ‘‘Wife ktika viename to miesto geriausiame
Post-Kartas, Parduoda R.imas ir t.t
0 LIG S VAKARE.
paroda o ryto visu vaiku ej- rystes, kuri kone ciela svietą Your fhoes or get out”, tai gimdymo ligonbutyje, priima kudikius ir savo moksiiszku patarnavimu
nancziu in mokslaines ir vaka valdi.
ženklyna “Nuvalik savo cze- palaguose apsaugoje paiagininkes
olithania tate ank
PAS LIETUVI!
re Old Home Week užsibaigs
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
Girtuoklyste
pradangino batus, arba neszdykis laukan”. nuo visokiu ligų ir uždyka LIETUVIAI EIKITE
Corner
22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.
Pirki
zirgor
liūs,
lencugeduoda geriausia rodą neszczioms,
ir pasiliks atmintije del tuks- Lietuva ir Lenkija.
Ibis, szliiibmi is ir kitokius
Tokis paraszas yra didelei žindanozioms ir ligotoms moterims
žiediiRjBzipkotte-, daviernnVienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus snezedinimu,
tancziu svecziu ir paežiu gy.
graborius
Girtuoklyste atskyrė muži geru daigtu, ba kada jau kar o taipog iir mažiems kūdikiams.
\ ste--,’siųst in lietiiva pinigus pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
AY
visokiu
knygų,
popieras
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
ventoju o jauniesnieje greitai kus no ponu; girtuoklyste mu ta perskaito, tai jau ne užmirz akuszerka ONA VIDIKIENE
1 ’ groniatoms roszyti irt. t.
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai
329 Wharton St.,
Philadelphia, Pa.
yj) Jau per 19 metu viską isz- reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Rankos virez paminėtu adresu.
neužmirsz ir gal sulauks auk žikus užlaikinejo tamsybeja, ta niekados.
Telefonas Lombard 2953-A.
(7 pildę teisingai (ai reiszke
sinio jubilejaus muso mieste apduminejo protą, stumdavo
O dabar svarbesnius daigtus
gerai. Eikite pas:
Garbus Tautecziai:
I loomanls G S.IVnsliIncton. Co r. F. Market Nt.,
lio.
in tinginystia ir varga.
turiu primyti:
J. JCbllldllld
MIlkes-Darrc, lenna.
Laikau už garbe praneszti jums, kad
jau afznesu daugiau nelocmniku nevirszininku,ne darbiniku
Jagu bum svetimame, rame,
Girtuoklyste sunaikino dvar
‘‘All Nations Lankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
atidariau ofisą mano naujoi vietoi
ponius sunaikino sveikata del tai ne brauk degntes (meczLIETUVISZKAS ADVOKATAS
SHENANDOAH, PA.
Laidoja Kunns Nnmirnsin. riffl'd*
Kampas 22-nd. & Carson Streets
daugelio.
kes in stala ar in kede ar in
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjime
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
Baltrus S. Yankaus
— Ugnagesiai laikys karKrausto Daigtus ir L L
Viską
kf
Tas pats szedien dedasi Ame siena — veluk in ptda savo
Reikaluosia meldžiu kreiptis prie’savo seno pažįstamo po
]
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
nogeriause ir puikianse. Su vim trirrit
tokiu adreso’
navala pradedant nuo 8-to rika.
reikalais kreipkitės pas jin o beriti vi's 9
ADVOCATE OF UNITED STATES
czeveriko.
COURTS.
ydant surinkt piningu ant ve Per girtuoklystia ne vienas
PAUL V. OBIECUNAS užganėdintais.
Žiurekie idant pelenai no
Geriauses ir didžiausias sumas
Cor. 22-nd. & Carson Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa.
dimo ugnagesiu seimo kurie teko darbo, ne teko sveikatos c'garo, paperoso ar pipkes ne
piningo iszlaimeja provose nž pa
K3DI
atsibus atejnanti meta.
žeidimą kasiklose, fabrikuose, gelenamia užeina barnei, mutzti kristų ant aslos ar karpėte
RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
žinkeluose,
laivose
ir
t.t.
Iszlaimejt
Laivai plauke tie^og tarne Rosijosir
— Laike szandimo isz re nes, žudinsta.
ant to yra spjaudynes.
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgreprovas kurios kiti advokatai atsako ai
volverio Lost Creeke, Cassie
— Ne spjauk ant aslos, ja
ieziausi Rusiszki Imperaliszki PaeztaNo senesniu mokinasi jaunes
atmeta.
Rodą duodu dykai.
FIRST
vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai.
Lindemoulh likos užmuszta ni. Da mokikloja o jau atsi- gu ne matai spjaudynee,
Rutula, 10,000 tonu. Kunik, 13,500 tono.
Ądresa vokite:
NATIONAL
BANK
Ciar, 13,000 tonu.
per savo draugia Miss Puddy lankineja in karezema—jau me spjauk in savo skep. t le.
In Rotterdama In 9 diena* be pervedimo.
Idant padaryti vietos del rudeniniu ir žeminiu tavoru, tai
MAHANOY CITY, PA. .
II dienu be pervedimo In Liliava.
B.
S.
YANKAUS
isz Mount Carmel.
Ne užtnirszk nusiimti kepu
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA
pastanavijom padaryti dideli iszpardavima viso muso vasarino
to centus ir mokinasi pikto.
$31.00 Trectlos K lavos $33.00
154 Nassau Street
$45.00 Antro* Klasov $50.00
tavoro kokis dar randasi musu sztore. Szitas tavoms susideda
Didesne dalys pusgalviu, re ar skriblin, jagu esi sveti
$G>'i.00 rirniOR K lavos $75.00
— Andrius Olszewskis, 30
New York, N.Y.
Laivui
lezelna kae antra Subata.aple dau
moja stnboja. ant sales arba
isz visokiu gatavu vasarinu szlebiu del moterių, merginu ir
ginus informacljoe krelpkltee pas
metu senumo, likos papjautas tai paeina isz girtuokliu tėvu. bile susirinkimia; su skribele
E tik ka darbini27Broadway
mergaieziu, visokiu vasarinu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir A.K.John*on,GeneralF.Agt.
New York. N.Y. arba nae vietinius arentus.
Didesnis skaitlis namia pa ar kepuria gali rastis ant uli
kone pusiau per tavorini vago
kai szito banko
Russian American Line—l’ler 3Ist. Street
trumpu kotu ir šutu, žodžiu sakant; visas vasalinis tavoras
yra pasirenge ju
ną arti Bedingo stoties. OI- vargėliu — tai yis per girty- ezios, parko, karezemoja.
bus iszparduotas už labai numažintas prekes. Nepraleiskite
mis visados patarnauti
szitos progos bet ateikite tuojaus kolei yra isz ko pasirinkti.
szewskis iszejo taji vakara su bia.
Pas Lietuvius ir pas nekuA.
G.
GROBLEWSKI
bet ir banko virsziniCor. Elm & Main Sti. Plymouth, Pa.
savo burdingierium Stasiu ŽoPaklydusios mergynos paleis rius lankus yra bjaurus papra
flhn PI.Ar,
mus Center
dirba Lietuvaites,
3
jk nnP. j( tr-Bas
122 W,
Str.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
nkai visados duos ju
linskiu, kuri palieije areszta- tuvistes namuosia tai vaisei tymas, jog savo stuboja, bus
c o B
G arsiu Lletuvlsz ku-Lenklszku Vaistu.
mis rodą kas-link pinitiktai su marezkineis, kalpoo 5. ®
ĮUUU1UUU I
Mnhsnov Oitv. Pe
girtavimo.
vojo lig slicctvai.
JT
S
giszku ir bankavu
B“
n< n<
ku na galvos ne nuima.
•B ®
Daugiausia poros atsiskiria
reikalu.
“ o B
Ne tas žmogus apezviestas,
START business, make money for yourself,
— Mrs. Sitevicziene priėmė
p
®
per girtybia.
not for bosses; send postal for 20 ways to
katras moka skaityti ir raszyNaujausias iszradimas.
ją ® B
ant nakvynes varginga mer
independence and begin making money at
Seniaoeia Banka
Kas papratias gerti alų ir ti ir kėlės kalbas moka mauda
once. Sell marketable specialties paying
Jaigu turi dantų gėlimą:
Mahanoy City, Pennn.
gina vardu Ona Pollakiute,
300 per cent, $12 to $25 daily. Address
arielka o ne turi už ka gerti, gei tarp žmonių rastis.
Reliable
Distributors,
Box
9,
Station
W.
kornus
ant kojų, tai gausi po
kuri sakėsi, jog paejna isz Ma
Brooklyn, N. Y.
tai vagia.
Tegul drabužis buna pras
5^ gyduole Jaigu nepagelbehanojaus ir pabėgo ’ nuo tėvu
Naujas Iszradimas
Didesni dalis kalininku, tai tas, o jagu mokės puikei pasi
tu bus sugražinti piningai.
INTEREST PAID ON SAVINGS
kurie su jaja nedorai pasielg
rėdyti, tai yra geriausia ap
Apraszima
siunczia dykai
buvo sveczeis salunu.
& CERTIFICATES OF DEPOSIT
LABAI GERA GYDUOLE
Teip-gi iezsius piaezes infor
davę. Ant rytojaus Ona din
sz vieta.
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
Dr. Gibowitch’io 25 Laszu lizgydymas.
— Visi jauni vaikinai namacijas no ko plaukai slenka iszsigydyti be daktaro visokias ligai*
go o ir 30 doleriu SiteviczieIr da kas prisimena:
Nuo Meszlingio,
muosia pataisos tai ar vaikai
ir plinka, pleiskanų atsiradyPlauku puolimą ir užsiauginimav
/jL
Dieglio, Greitosines. Palieije aresztavojo Ona
Ne reikia niekam perszka- ANT BURG1S0 BALSUOKITE UŽ
girtuokliu, ar pradinei girtuok dyti kalboja. Jagu ilgai api ka
os, Vasaros Ligos
mas ir nupuczkave veidai. Nežuli, Papuozkus, Pleiskanai
ir nusiuntė in Pottsvilles ka
E.
F.
McATEE
ir kitas panaszias ligas.
Kiekvienas Lietuviszkas Sztorninkas
Raudonosios,
lei.
Tnketarczei dtkavoja už dyka Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o
pasakoje o nuolatos pats juo
teipgi privalo užlaikyti visada musu
Demokratiszkos Partijos
lėjimą.
Priepuolio.
Katros merginos atsilanko kesi, tai iszrodo ant nepilno
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
rodą.
—
Raszyk
tuojaus
ant
Nuo Kornu užtrinu tik 5o.
Mes
A
G vara ntuotas kad
Sztoruose ant pardavimo, kad^musu
Ant Konselmano Pirmo Vordo
karezemas, jau yra niekam proto žmogaus.
turime apie puse milijono laiszku su
tautieczei reikalaudami galetu^nusiiszgydys arba
adreso:
...DIDELIS BALIUS... inne tikusios
pirkti
ir
nereikalautu
isiduoti
padekavonemis nuo žmonių visokia
\ u
pinigai atgal.
ir jau gero isz to Ira labai ne gražu jagu vir
Mike Gavula
piningus dovanai kokiems nors apga
Gratis Specialists 9.
tautysoziu. Raszykite tuojaus aat
ras dumia pipkia ar cigare
vikams tose apielinkese. Šitomin kai
Parengė “Birutes” Giedoriu kiu ne bus.
,
PREKE 25c.
Demokratu Partijos
Bi x 106 Sta W. Williamsburg adreso pas Specialistus:
raszykite pareikalaudami mus gyduo
/■ya
Sudan u...
prie
moterių,
del
kuriu
gal
ne
Draugyste isz Mahanoy City ir
Ant 10 prasižengusiu mergi
les, nes geras uždarbis; parduokyte
Dr. W. (ilbowltch’o Ina
Ant Burgiso - Balsuokite už
Brooklyn, N. Y.
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
j *
MaakollJOH. Vienatine
atsibus Seredos vakara 10 nu, tai 9 per naktini vaikio patinka ir sveikatai kenke.
kurias mes gv a rantuoj ame.
Agentūra Pennwylvanla
O
kaip
tai
bjaurei
iszrodo,
John
J.
O
’
Neil
Septemberio, Boczkausku sa yma po karezemas arba per
B’dway & So. 8-th. Brcoklya.N.
Egiutero No.l...................................... 25c.
A. G. GAVĖNAS, P. H. G.
kada viras szoka, o turi cigara Demokratas.
Praszo balso ir parėmimo
Egiutero No. 2...................................... 50c.
loje. Bus tai vienas isz sma girtybia.
FIRST
WARD
DRUG
STOR€
ar paperosa dantisia ir su skri
Zmijecznik.............. 25c., 50c. ir JI.00.
Ant Konselmano Pirmo Vordo
221 E CENTRE ST., SHENANDOAH,PA.
giausiu pasilinksminimu sziGumbo Laszai..................................... 35c.
‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga
Girtuoklei teisinasi tuom jog blum ant galvos!
.25c.
Į^įr~ Reikalaujame Agentu Ir duodame
Meszkos Mostis.................
met, nes pasamdytas geriausias “Dievo dovana ne reikia nie . Tarp tamsunu. tai labai isz
gera nuoHzimtl.
palytinti daug isz Lietuviu praeites
,25c.
Trejanka
...............................
W.
D.
Boczkowski
,25c.
Linimentas vaikams....
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
orkestras kuris grieez Lietu- kinti, tiktai naudoti. Teip.
rodo fiin kaip szokant api au
Demokratu Partijos
.25c
Gyduoles nuo Kosulio..
su 780puslapiu, preke:
25c.
Liepiu Balsamas...............
viezkus ir svetimtautiezkus
sis
dūmai
vinojesi.
Nes ant to davi, kad naudo
Apszvieta, apdaryta $1.25.
,25c.
Anty-Lakson del vaiku
Ant Pardavimo.
ezokius o kas geriause yra kad ti, o ne persinaudoti “Žverelei
Norint maža dalele ta iszpil
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo,
Trijų
piontru
naujas
medi

” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
balius atsibus ant gražiausios turi daug geresni protą no gir dikite, o jau bus didelis žings nis namas 60X70 pėdu dyduGaunama pirkt tik pas:
Vanduo nuo Akiu........................... :>25c.
.25c.
Ugniatraukis..,
sales visam Mahanojuje, nes tuoklio, nes geria vandenio nis in apszvieta'
T. Astrimski, 943 S. 2nd. St., Pbili. Pa.
John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz Wapwallopen, 1’a.
mo, kuriame randasi groserne,
,25c.
Skilvio Laszai..................
užlaikimui Viduriavimo ir
dabar yra labai daug padidin tiek kiek reikia ant užgesini
Fabrike parako, apsakineje historije kuri užims visus akivns:
buczerne, balbierne, didele sa Gyd.
Kruvinosios......................................75c.
Ant pardavimo.
Perejo penki metai Anriluje s.m. kada atsiszaukiau pas Daktaru O’Malley in
le, krutanti paveikslai, krenta ir bus vietos szokti ir pasi mo troszkulio, nedaugiau.
‘Uicure’ arba gyd. Rum a tyrino $3.50.
Kožnas gal iszmokti bnti Balberinm
Wilkes-Barre, Pa., ba Kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padeymaa mano buvo
Puikus
didelis
namas
su
bizGyd. del uemalimo Pilvo.............. 50c.
tiumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
gelne.
Parsiduos
už
neperpavoyngas
o su didele nebegale galėjau baigt savo darba. Gidytojai kurie mane
linksminti iki velibai nakcziai.
Ar ne girtuoklyste stumia neis Middleport, Pa. LocnininMilteliai apstabdymui Galvos
kinimu.
Raszykite apie daugiaus pas
priesz tai gvde: jog tai yra didele k rail iste mislint jog Ruutura duosią iszsigidynt
brange preke. Atsiszaukite
skaudėjimo....................................... 19c.
Taigi meldžiame ne pamirszti žmogų in vagystia o paskui
be operacijos [asz emu priešingas tokiu operacijų.]
Po perskaitimui
Nossokoff's Barber College '‘ViiXo'K
Laszai nuo Dantų..................
10c.
pas.
apgarsinimo laikraštije Berwick. Pa., apie gidima Rupturos per Daktaru
kas
nori
parduot
isz
priežasties
(08
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
to vakaro, nuoszirdžiai užpra- ant atpleszimo svetimos skriO’Malley, nusidaviau in oftisa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos kur man
P. J. Niroski.
Kojų..................................... ............. 25c.
ligos. Didelis namas 40 x 50
Dr. O’Malley parake jog iszeidins mane isz kenteymu.ne norėjau in tai intikeL
szo visus “Birutes” Giedoriu ueles ?
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Nes dabar nežinau kaip iszreikszt savo dekinguna už tai, jog esmu dabar
New Philadelphia, Pa.
pėdu didumo geriausioj vietoj
Vaistas nuo Papauto...................-15c.
suvisai sveikas be jokios ojieraciios. No keturiu metu ne nestiojau jokiu diržu
Draugyste. Inžanga ant sales
.$1.25.
Motere savo vira pameta visam mieste ant didžiausios
Gyd. nuo Grippo........
norint
gana sunkei dirbu, už ka pirmiause padekavoju Dievui o po tam
...50c.
tik 25jl
Plauku apsaugotojas..
Ant Pardavimo.
Daktarui O’Malley už jo iszgidima. Jaucziuosiu jog tai yra mano privalumu
per girtuoklystia —arielka su- uliezios. Tame name randasi
Muilas dėl Plauku....
,10c.
duot rodą kužnam kuris keucze ant Rupturos idant nusiduot pas Dr. O’Malley.
Puiki farma Barnesville, Pa
.35c.
Milteliai nuo Kepenų.
persza velnes in pora sunesza salunas, sztoras ir buczerne ir apie 17 akieriu iszdirbtos že Rožes
JOHN EVANS, Wapwallopan, Pa
,25c.
Balsamas........................
Kinder Balsamas.............................. 25c.
Ant pardavimo.
ir isznesza.
Birželei niekad neižgidyns Rupturos.
Kožnas vyras moter< Lietuviszka Agentūra
viską nori parduot už maža mes, biski girrios ir visokiu
Bobriaus Lasxai................................. 50c.
' Puikus salunas Juozo MocGirtuoklei bažijesi, jog nie preke. Lccnininkas tame name vaisingu medžiu, tuojaus neto Ssvelnintojas........................................ 35c.
ar kūdikis gali būti iszgydint nog Rupturos (kuilo) be
Laivakorozin ant geriausia Laiva
Kraujo valytojas............................ $2.00.
skausmo ir p<rszkados per mano Kemiszka-Elektro Methoda. in Lietuva ir atgal. Teipgi sianozia
kaiezio po No. 330 W. Maha kad ne buvo girtais, blaivei iszbuvo 12 metu ir visada dare li geležinkelis stacijos. Van Nervu Ramin to jas............ . ......... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas
Asz esmu vienatinis Specialistas ir galu gvarantyti įog tave piningus už žemlaase preke ir greitai
noy, Avė. Mahanoy City, Pa. prisipažino, jog tankei “vie giara bizni, bet nesenei labai duo stuboj. Geras namas,
vienos dienos nelaikau pas sr re
pas Vaikus.................................. $1.25.
iszgydinsu isz Rupturos.
Mano spasabas gidymo Rupturos ne
tvartas
ir
1.1.
Pareiduos
drau

Pleisteris
(Kaartavolo)
...................
25c.
svetima pininga paskirta siuntimai,
Apgyventas vien Lietuviais, na” perdaug ižgeri.
sirgo ir dar nedrūta sveikata, ge ir arklis, karve, režimai vi Pamada Plaukams............................ 25c.
užtikrina kožnam iszgydima apie ka szimtai ypatų jau viskas dirbąs! teisingai nes esmia po
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise........ 25c.
Lenkais ir 1.1. Yra tai gera
persitikrin per ka turi pilna tvirtyb-'a prie manes. Atsiunsk kaaoije, taigi meldžia visa Lietuviu
todėl yra gera proga Lietuvinj sos reikalingos maszinerijos
Gyduoles nuo Riemens.........~......... 50c.
proga katram isz Lietuviu ap
-c. marke o gausi knygute su abrozeleis apraszant mano buds atsilankitie arba atsiszaaktie per
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-.... 15c.
ineiti in apsimokama bizni ir ir t. t. Szita farma tarpe Ma Inkstu
Vaistas................. 25c. ir $1.00.
gidymo Rupturos Reda dikai. Kas ne gali ant kart užmokėt, laiszka su minėtais reikalais.
imti szita puikia vieta. Apie
ingyti turtą už ne didele suma hanojaus ir Tamakves persi Akines Dulkeles............ -.................. 25c.
Su godoie
tai duodu ant iszmokesczio.
Preke užganadidante.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
duos už neperbrangia preke.
daugiaus dasižinokite pas
Didele knyga api 1300 paslapu
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
kas norėtu
Prisiuskpacztinc marke už2c. o aplaikysi Daktariška knygute su abrozelais už dyka
Visos 6 dalis d možiai ir puikei piningo. Jaigu
Mrs
Mary
Hondgets.
Gyd.
nno
Parku
ir
Niežu
........
$2.00.
Viktoras Lapinskas
Juozą Mockaiti,
apdaryta. Kasztus nusiuntimo apie daugiaus dasižmoti tegul
R
HIS U x 11^.. 158 S. WASHINGTON ST.
Gyd. nuo Dedervines................. $2.00,
I mes apmokame. PREKE TIK $4
330 W. Mahanoy, Avė.
601 W. Mahanoy Avė.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
atsiszankia in “Sanies” ofisą ( 84 °1) K. F. D. Box 4.
113 fiVwtLKES-BARRE,
PA
Barnesville, Pa
Ml If If V ■ I IM H VI Cxi. nūnai 1/ K D
Lieta vlukai ir Leaklnkei
( j ■))
Mahanoy City, Pa.
Mahanoy City, Fa.
Mahanoy City, Pa.
(y j)
■AHA10T QTY, Pi.
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