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1SZ AMERIKOS Isz Rosijos, Lietuvos Akim Žinios isz Lietuvos. Henry'Pindell,
FU. naujas amba
irLenkijos.
Dievobaiminga Amerika.
Panemunėlis
New York. — Suvienituosia Steituosia randasi daugiau
bažnycziu ne kaip kur kitur
pagal skaitlį gyventoju. Sta
tistika parodo buk randasi
102,759 bažnycziu, neskaitant
prie to salų ir kitu vietų kur
atsibuna
pamaldos. Verte
tuju bažnycziu yra 5 milijar
dai doleriu. Randasi ir tokiu
vietų kur randasi daugiau baž
nycziu ne kaip privalo ju bū
ti. Kaip tai Pittsdoife, kur
yra 435 gyventoje! o turi pen
kės bažnyczes. Mieste Albai y, steite New Yorke randasi
100,253 gyventoje! o bažny
cziu turi 77, Ruthlarde at t
13,500 gyventoju yra 15 bažcziu.
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Laikraszcziai pagarsindami
mirti senelio Žemaicziu vysku
po Cir'auto, pabrieže ano žmo
gaus a. a. gera būda, kad szel
pe viską ka galėjo nepaisyda
mas net ant tikybos, bile tik
patyrė kad pagelba reikalinga
ir, eztai “Laisves” vaikai No.
80 tam nevalyvo sztamo straips
ui iszkiszo svietan, kad a a.
vyskupas buvęs — “vienas isz
akliausiu lietuviu klerikaliz
mo szulas, kure kliudės žmo
nėms žengti pirmyn.”
Su tokiu “Laisves” vapalio
jimu skaitytojas susidūręs, tu
ri suprast, kad a. a. vyskupą
jau mirusi purvais drapsto
“Laisves” nepraust burniai del
to, ki d nepritare kaipo vysku
pas bent kokiam sapaliojimui.
Je'gu kunigai pritartu kvai
lybėms kokiu prisilaiko “Lais
ve” ir kiti c’c liku pritarėjai,
tai ir kunigai isz ezoktu isz
vėžiu kelio, juoktųsi ir vaikai.
Prie užbaigos straipsnelio
“Laisves” vaikai sako: “Mirus
tam vyskupui, nuėjo graban
apgynėjas kazionos katali
kybes, kuri teip puikiai moka
sugyvent su visomis szios ga
dynes ezunybemis.”
Teip tai atsižymi socijalizmo ir laisves pasaulij platinto
jas savo plunsknas pabriežimais. Sarmata...

“Lietuvoje” randame pagars nima, kid Kolionizscijoe
draugija 1 Žicyczia’’ Wisconsino Valstijoj likvidavo. Jije
toj draugija užsimezgusi 1905
m. taigi iezgyveno 10 metu.
Prežaetis nustojimo draugi
jos gyvavimo, silpnas žmonių
kolionizacijos užmanymui pri
tarimas. Pagal praneezima p.
J J Hertmanovicziaue, drau
gija jokia nuotrota neturi, visi
akcijonieriai savo idetus pinin
gus atsiėmė ir, uždarbis buvęs
nepraicziausis. J. J Hertmsnov’cziui važiuojant in Lietu
va, visi dr. eanariai sutiko
draugija panaikint.
lez viso ko tarp lietuviu gy
venimo nesuprantama — ko
dėl lietuviai prie ukiu nekimba, o lieka pražūtingose aplin
kybėse miestu ir pabriku.
Mokitynes augsztesnese moks
lainesia Atlanta, Ga. atsisakė
nuo dalibavimo iszkelmesia
si fragiecziu, o tai del to, jog
kožna isz juju turi po 1 f deri”,
kuris pamestu savo milema,
jago pasiliktu sifragiste. Yra
tai davadas, jog ir vyrai turi
szoki toki ženklivuma ant ežios
ąszaru pakalnes.

Ana diena likos “euriezti
mazgu moterystes” Atlantiko
Pac f ko marioms
manos
per iezneezima paekutinios
grabee Panamo kanalo in ku
Laikraeztininku Szenadoriu ri suėjo vanduo tuju mariu.
susivaževimas aptarė rasztiszDaugelis moterių ir mergy
kus reikalus, jie savo pasznenu
nuolatos puola aukomis vikose žinoma palypite, raszlevos vienodumą, ir valyma kal fok:u žudintoju visosia dalyse
bos Bet ar galima tikėtis krd Suv. Steitu. Yra tai piktadainvyks volymas kalbos? Ne! ryetos papildytos per nemoraDel ko? Del to, kad pscziame liszkas ižgamas, murinus, ne
susivaževime dalyvauja tie, ku ves paikszus, pleezikus ir t. t.
rie laikraszcziuose kalba lie- Žudinetos moterių auga stebė
tuviszka nei kiszkio skurute tinai baisei tokiu budu. Yra
tai ženklu, ydant moteres tu
visaip manko.
Kiek grynumo lietuviszkos rėtus! ant sargybos ir naktimis
kalbos pas sermėgius liko, tai po tamsius užkaborius nesitoji senute dar viesulos darky valkiotu, o tėvai privalo savo
dukreles saugoti kaip akies
mo patiko.
galvoje, nes negalima pasakyt
Tieje, ka apskaitinejo pi valandos kada nelaime ateis.

ningus tiktai su alaveliu ant
popieros, tvirtina buk ant viso
svieto randasi $12,000,000,000.
Tame visai nesipriesziname,
bet užklausiami keno kiszeniuje?

— 168,624 vaikai neturintie da 16 metu senumo, jau ira
užimti darbu Suv, Vald Ame
rikos. Tas rodo, kad būvis giventoju, ipscz darbininko ira
nelengvas.

Pittsburgh, Pa. — Kokis
tai Andrius Lapinskas sugry
žes namon isz darbo, netikėti
nai užtyko savo lovoje Juozą
Gragova mieganti malszei szale savo pi c siūles. Gragovas
pabudo, bet ne nemislino ap
leist lova Lapinsko ir sziltos
vieteles.... Ponas namo paernias szmota geležies prispyrė
nepraezoma svrcze ant apleidi
mo lovos, gerai jin apkules.
Traicia paėmė ant palicijos
kur tikras kaltininkas ir prisi
savintos lovos užmokėjo $25 ir
aplaike 30 dienu kalėjimo, ne
isztykiama pati už sulaužima
savo prisiegos užmokėjo $50
ir 30 dienu kalėjimo pats La
pinskas užmokėjo tik $10 ir 10
dienu kalėjimo.

K įmingąs apskunstas ant
810 000.
Scranton, Pa. — Graiku—
kataliku kun. Vlodžimiras
Dzieržyruka, paeziuotas ir tu
rintis kelis vaikus, likos tomis
dienomis apskunstas per pana
Szczytynskiute už suvadžiojima ant deszimts tnkstaneziu
doleriu.
Kuningelis nudavinejo jau
niki, trankėsi visur su mergyna ir t. t. ir ant galo prižadėjo
su jaja apsivesti o kada toji
netikėtai dažinojo, jog Džieržyruka paeziuotas, apskundė
už nedalaikima duoto žodžio ir
subjaurinima.
Iszmcte kudyki per Įauga.
Jersey City, N J. — Juo
zukas Zienskis, 11 menesiu se
numo gyvenantys po No. 154
First St. likos iezmestas per
langa ir ant vietos užmusztae.
Ne gana to, žudintojas bandė
ir jo broleli iszmest nes tasai
pasislėpė po lova.
Tris
palicijantai ižgirde
klikema Mrs Zienskienea atbė
go ir po sunkiai musztynei pa
sisekė areeztavot burdingieri
J uoza Zakrszevski. Burdingieris pirmiausia užklupo Zakrzevskiene o kada toji ižbego laukan, pasiutėlis iszmete
per langa kudyki.
Atkerszino iezpjovimu
szirdies.
Tampa, Fla. — Du me
tai adgalios Juan Vasąuez tur
tingas iezpaniszkas kupezius
priglaudę savo name Juozą
Cuesta, Kubana. Cuestas in
skurde paFcijei buk Vasquez
neszioje revolvei ir už tai likos
nubaustu kalėjime ant dvieju
metu. Būdamas kalėjime jo
jo motyna mirė isz susigraudi
nimo. Ana diena Va>quez
užtiko Cuesta restauracijoje,
nuėjo in kuknia, paėmė ylga
mesininkiszka peili pribėgo
prie Cuesto ir vienu mostelėji
mu iszpjove savo nevidonui
szirdi.

Kiek arkliu Rusijoje ir
kitur?
Visos Rusijos arkliu paro
doje Peterburge, kuri ivyko 8
diena rugsėjo ez. m , buvo iszkabinta arkliu statistika, sulig
kurios Europos Rusijoje esama
20 milijonu 650 tukst. arkliu,
o su Azijos Rusija viso labo
32 milijonu arkliu. Tuo tarpu
gi Italijoje arkliu skaitoma
700 tukstaueziu, Jungtinėse
Amerikos Valstijose—ap;e 16
milijonu, Vok'etijoje, AustroVengrijoje ir Didžiojoje Bri
tanijoje (Anglijoje) po 3 mil
500 tukst. arkliu. Rusijoje ant
100 žemedirbiu iezeina nuo 10
ligi 35 arkliu, ant.100 deezimtiniu žemes iezeina uuo 20 ligi
30 arkliu. DaugLAeia, paly
ginamai, turi arkliu szios gu
bernijos: Mogilevo. Smolensko
Kalugos, Maskvos.'Peterburgo
Vologdos, Permei ir O.enburgo.

Laikraszcziu pabaudos
sz’met per
Anot “Reicz”
aiztuonis menesius ivairus laikraszcziai Rusijoje nubausta
viso labo 89 tukst 400 rubliu.

K. g. R'igpjuczio 15 d. per
kūnas užmusze Bobickaite,
15-kos metu mergaite Meste
liezkiu sodžiaus. Ji ėjo ryta
anksti in bažnyczia.
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Biržai
K. g. Czia vietiniai ūkinin
kai neužganėdinti delei szeimynos brangumo, iszduoda na
mus puselninkams. Taip-gi
papeiktina labiausia moters,
kad keliaudamos in Amerika
iszsigira; sodžiuje Czepuku,
tūla mergina, jau 2 metai kaip
girdamos! eina ir vis dar neiszejus.

Seredžius.
K g. Musu apielynkeje ant
Dubisos kranto stovėjo senas
malūnas ir sudegė visiems
migus; nežinia kas uždege maluna ir daržine; nuostoliu
dare apie 6000 rubliu su virszum.

Liudvinavas
Suv. g. Pas mus rugpjuczio 28 d. bemedžiodamas su
savo tėvu, bei draugais, Juo
zas Grinkevicziue, 8 klesu stu
dentas netyczia perszove jauna
mergaite Maiyte Kaledžiute,
kuri rugpjuczio 30 d. antra kar
ta butu loezusi “Genovaitės’’
role. Minėtoji M. Kaledžiute
pirma karta losziant “Genovai
te”, puikiai atsižymėjo savo
roleje, nore ir pirma karta ji
loeze. Bet dabar nelaiminga
mirtis nedave jai antra karta
stoti in artistu grupa ir sztai,
dviem dienom priesz loszima,
krito nuo szuvio ir po 3 valan
du numirė. Tebūna lengvt
jei žemele....

-antis metu priešs užgimimą
sunaikino m
Traja, given
tojams miesto nepasiliko daugiaus nieko, kaip tik jeszkoti
sar^kitos vietos del apsigive
nimo,
Bludijo po jurias koliolika
metu vienok priplaukė prie
nekokio kranto. Suvargusios
mergaites (nes miestą apleido
visi) prasze savo, viru, kad
toliaus jie neplauktu, nes joms
ilgos keliones buvo sunku
neszti.
Virai nenorėjo. Karta, kad
laivai likosi sustabditi ant
karu, o virai visi iszejo in
Ūmiausia giria an medžiokles,
moteres visos susieję nuspren
dė kad padarit gala kelionėms,
teip visi laivai sudeginti.
Kaip kalbėjo teip padare.
Po tokiu darbu sujuto szirdise viru rustuma ir pradėjo
abejoti.
Ju buri atsirado jauna sma
gi mergaite, kuri davė rodą
del perpraezimo supikusiu
viru, iezrasdama da priesz tai
negirdėta nauja būda.
— Kada virai pargriž —
kalbėjo ji - priezokit jus prie
ju ir apsikabinkit . . . Kada
atidaris lupas, idant ant jus
bartis jusju lupas uždarikit
savo lupomis.
Teip ir padare.
Tas viskas turėjo iszeiti ant
naudos. Virai tuos perpraszimus teip pamėgo, kad no te
laike buk ant juoku darėsi rus
tingais pnesz savo moteris,
idant ja lupas moteres sa
voms tankiau uždarinėtu.

Židikai.
Kaun. gub. Dabar pas mus
daugumas isz ūkininku žeme
isznuomuoja žydams, o patis
važiuoja “aukso krasztan” — Baisi eksplozije kasiklosia
Amerikon. Bet yra ir tokiu,
Vaiijoi. Tik 500
kurie prie to paties žydo, ku
iszsigialbejo.
riam žeme isznuomavo, pasilie
ka bernais. Laikraszcziu ma Kardiff, Valija. — Suviržai teskaitoma. Yra viena pra szum 400 valiszku (velszir)
Szventl medžei.
dine mokykla, kurioje gali mo anglekasiu pražuvo baisioje
Sarapule,^Viačkbi gnbemikyties apie 60 vaiku. Isz ga- ekeplozijoi Universal kasikiojoi, stojo priesz suda kaimuolincziu vaiku mokyties, abejo šia utarninko ryta, Tame laiežiai — pagonis, sztamo geju, kad sutilptu tenai 20%. O ke radosi 931 anglekasiai prie
remisu, apskunstu už pasikėli
Kalvarija.
likusiųjų amatas per žiema pe- darbo. Po eksplozijei kasiklos
mą ir sumuszima misijonieriu
(Suv. g ). Szia vasara Kai cziu trinti su kuproms.
užsidegė ir negalima buvo
pravoslavu,
kurie iszkirto vanjos parapijoj
atsitiko
gialbeti
nelaimingus.
“szventa gojų” kaime Jerikse. daug nelaimiu.
Kada kasiklos pradėjo dirb
Praejta meta menesije PjuDomantai.
Vienas žmogus prigėrė Oriti, gyventoje! in valanda laiko
czio, arkirejus Vladimiras at jos ežere. Sz-ki isz Santakos
Sziaul. apskr. Kol pas mus
silankė in taji kaima, atlaike kaimo pirmueze kumele; ja ve nebuvo aludes, viskas buvo po tam pajuto baisia eksplozi
Iszeivio daina.
pamaldas ant vietos kur seniau de patsai ūkininkas pavakare ramiai, o dabar, kaip pastate je prie kasikiu o kada subėgo
buvo pagoniszkas maldnamis pagirdyti; kumele spyrė ir pa alude, tai visokiu nelaimingu pažiūrėt priežasties, rado szafIszeivybe—tai musu nelai
pastate križiu ant vietos senu taikė vedikui in krutinę. Ne atsitikimu būva. Nesenai ta ta iszneezta in padanges. Isz
altorių pagoniszku ir nukirto žiūrint in gydytojo priežiūra, po nuezantas Stan. Michalovs- kasikiu ižgialbejo 500 angle me. Skursta-žusta Amerikoj
daugelis musiszkiu ir nežili
tris ąžuolus užsilikusius isz in antra ar in treczia diena kis, 27 metu ir 15 metu vaiki kasiu.
Trileka
metu
adgalios
tosia
kur dingti. Savo-menkutc
“szvento gojaus”. Po jojo isz. sužeistasis mirė.
nukas tapo sužeistas. Nuezau- pacziuosia kasiklosia teipgi
važiavimui dviejetas popu isz Treczia, Kvietkines kaime, taji in žeme užkasė, sužeistąjį pakylo eksplozije kuriuoje eilutese parodysiu, ka jaucz’
' Size of
kirto da 400 medžiu. Kada lendant su szieno vežimu in in ligonbuti nugabeno, o szo- pražuvo 120 anglekasiu o tik daugelis musiszkiu iszeiviu: .
Regular
Kad asz bucziau pauksztelw
antru kartu pribuvo popai in kluoną, sėdanti murlotas su- vika, Feliksą Giliuką isz Keb vienas iszsigialbejo.
Package
Kurs
augsztai
skrajoja,
Z
Jereksa, kuopa czeremisu su- gniaužė taip, kad jin beveik liu sodos, suėmė ir in kalėjimą
Kad turecziau sparnelius, ll:
“Sena pana”
musze popus ir atėmė viską be jokio valdymosi parnesze inkiszo. — Važiuojant linu
Kuriais jis plasnoja,Angliszki
laikraszcziai
skel
ka turėjo. Apskunsti tikrino, in gnu ežia. Panaszi nelaime pa rauti apvirto vežimas su mote
jog atiminėjo kirvius nuo žmo tiko P-ka isz Santakos. Pa rims ir dvi isz ju tapo skaud bia juokinga atsitikima apie Lekcziau, lekcziau in tevy
viena ponia, kuria be jokiu Diena ir naktele,
_
niu, kaipo grebežius už kirti starasis, Ūždamas su szieno ve žiai sumusztos.
csremoniju vadina “sena pa Kol pasiekcziau aez gimt.
■MM*}
ma juju girrios. Apginejas žimu in kluoną, taip neatsar
na”. Poni toji atlikinėdama
szalele
sūdo tejsino, jog Czeremisai li giai padėjo ranka po smakru,
marinias maudiklias Yar Lietuvos
Kol pasiekcziau kaimuželB AN K ;
kosi priversti ant pravoslaves kad toji atremta in murlota.bu ISZ LIETUVISZKU mouth's apsigiveno name ant
Medine
grintele,
kranto
mariu.
Tula
diena
mies
ir jautėsi pertai nuskriaustais tu pasmaugus, jeigu jo tėvas,
Kol
iszvyszcziau
tetuezeli ’E0FITS f3°o.oo°.
tiszka
valdžia
aplaiko
nuo
KAIMELU.
atėmime tikėjimo proseniu. iszgirdes riksmą, nebūta atjios skunda, jog ties jios lan Ir sena mamele.
Sudas rado nekaltus tris, o ki muszes atgal arkliu.
papratens 5 adina ritmetij Asz linksmas ant ezakeles nta Pridedam
Spring vallej, Iii. t Atsi gu
ti likos nubausti po ketures Pažymėtina, kad Kalvarijos
.
,
įsa, nepaisant
kasdien mauditis kokis tai vidienas kalėjimo.
parapijoj szimet buvo dar dvi skyrė su szuom svietu Ludvi- ras, kas erzina jios moralisz- bescziau prie langelio, n kad ir jus
kas Lawsonas, (Lastauckas) kue jausmus. Miestiszka vald Ten nuszvistu man akeles,!aa “r didelis.
staigi mirti. Teisybe, Skarisz27 d. September 1913 m. lai žia todėl pareikalavo nuo to Nejuicziau vargelio.
1 ryte lig 3 popiet.
kiu kaimo K. pasirgo apie dvi
Sziupinis.
Intomis 9 lig 12-nd.
dotuves kūno atsibuvo 30 d. ve viro, idant vieta del maudi- Kas dienele, vakarėli,
sanviti, bet dar paskutine gy
lionis pirmiau gyvenoShenan- mosi pasijieszkotu kita. Viras Kai saule teketu,
— Žmogus daugiaaše sve- venimo diena iszleido savo tęva
dori ir Mt. Carmel, buvo del atsake, jog niekad nemislijo, Mano dainos po gojeli
kad maudimaeis teip ankstiria kaip daejna 40 meta am miestan, neužilgo suėmė jin
Skambėtu, skambėtu.
smarkus skaudėjimai, pamėtė visu gerai pažįstamas. Lai sil bam ritmetije, gakta kam
žiaas.
Lekcziau, nes czia žūva
sisi
amžinam
pakajuj.
nors
voditi
ka,
prižadėjo
vie— Filipinuose medžej ira nuovoka, taip kad atvažiavęs
nog mauditis Visa angliszka Jausmai paskutiniai.
kunigas
jau
negalėjo
susikal

brangiausi, dėlto, kad ja
milian toliaus nuo tos vietos Lekcziau, lekcziau ir LifJOTTSJR
bėti, tuojau ir mirė.
mažiausia.
Tamaqua, Pa. — Darbai In kelias dienas vėliaus mies- In savo gimtine.
e ulicze
— Visi vežimai (cabs) Lon Taipogi greitai mirė vienas da vis pas mus ejna neszlektai. tiszka viriausibe velei aplai Kaip žuvele be upeles 2822.
ko skunda nuo tos-pat “senos
done jagu butu pastatiti in ej- žmogus nuo Bartininkų puses. Darbo užtektinai.
panos”, o kureme szeip raszo: Trokezta, negyvena, l
le, padaritu ejle 44 miliu ilgio Sziam viena diena priesz mirti
— Parapijos veikalai mal“Žmogus, kuri jau karta ap Be gimtines taip szalele
— Anglijoj ir Irlandijoj sutino kojos, ant rytojaus jau
skundžiau,
maudosi dabar jau Žūsta jėgos mano,
szei
ejna.
Visi
sutikime
gy

gulėjo ant lentos.
ira 227 visokiu religijų.
kasdien
ketvirta
adina ritme Kaip lapelis nuo ezakehF^g^įį^>
vena ir paguodoje savo dva
Damazas Macochas
— Avižos paeina isz Sziautij
per
milian
atstumo
nuo ma Nupūstas vėjelio siszka teveli kuninga Gudaiti.
no namo, bet aez jin matau Taip aez žustu be
mirsztas.
rinio Apriko, cibuliai (svogū
nai) isz Egipto, petruszkos isz
Praneszama, kad Czenstac
— Utarninke paczinle p kuogeriausiai pro žnrona.”.
Broliu ir tėvelio.
Sardinijoe, broskvines (pea havo kliosztoiiaus karžygio Kemzuro apdovanojo savo Jo “Sena pana” dabar labai
ches) Persijos, žirniai laukiniai dienos jau esą suskaitytos. Ji nuką patogia ir puikia dukre rustinasi ant miestiszkos viriausibes usz patarima, idant
— Australijoj me!
isz Egipto, bulves isz Ameri sai sergąs džiova ir beveik ne- le o bobute Rutkauckiene isz savo žiūroną atkreipinetu in
kos, eaulogrinžiai isz Pero, o iszeinas isz kalėjimo ligonbu- Mahanojaus, dagirdus apie do kita szali, arba miegotu adina buvo daugiau negu 2 pareikalavima.
rieszutai, vadinami valaikisz- czio. Macochas jaueziasi labai vanele, tuojaus atlankė savo ilgiau bztikro juokinga “se nai arkliu, dabartiniai'1*'1 Uaija 1» Ir i»«
na pana.,....
randasi tik du szimtai.g^ Mraikalandaml
ki, isz Persijos.
blogai.
anūkėlė.

Atrado naitĮa žeme
St. Michael-, ipaska. — Ru
siszki laivai Taį&ir ir Vaigacz
po kamnnil; vdlfuiirolo Vilioko
kurie nuo ilgo laiko užsiyminejo pajeszkojijliais Siberijoi,
danesza buk raijp nauja ploti
žemes kone te! dydele kaip
Greenlandije. ;
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/daryta >—
aa 10 iki U ad.
Uaaka ir pasitik

Tame dvare, diena giveno
cziau savo galvos, medije kas
tokis barezkina. Kazimieras toji ipata, arba tas ponas ir
paizokes mielino ka tokio jam kas diena svccziu pribuvinejo,
5 Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems
padariti, tuojaus nuėjo tolin bet nakti tame dvare giveno
į
žmonėms.
f
Tie, kurie ilgį laikų sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų išmokšprisirinko in vales malku ir tiktai piktos dvasios. Tas po
£ jo tiems, kurie netik neišgydo, bet dar paaršino labiau užsendinant ligų; perku negalėjo
gerai dirbti; tad apturėjo dubeltavų nuostolį, — vo be naudos Išmokėtus pinigus ir nustojinų
uždėjo ant ugnies, ktd butu nas ne viena žmogų jau buvo
J uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali Išgydyt
Ant
stacijos.
didesne szvieaa ir pradėjo lipti nusiuntęs in ta d vara, bet ka
f sa visokioms
BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES;
šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kaiKunduktoris:— E', mister, f* bet
in ta medi, inlipes atrado ko da nuejdavo ryte atrasdavo
po geriausio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tad ta*
czion
ne
gali
in
ta
vagona
ses

A
po
Išgydyti
trumpam
laike, netrotljant dovanai pinigų ir uždarbio; per kų apturėjo didelį
kine tenais kaulus pririeztus visus negivus. Tas ponaitis at
pelnų, sveikatų, drūtumų (r pinigus sučėdijo.
ti tai specialinis vagonas del f8 dubeltavų
IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO
su virvuke, virvuke nupjovė ir simindamas ant kalbos Ka
0
PRIS1UNČ1ANT SAVO PAVEIKSLUS DĖKAVODAMI:
kaulai nusirito per ezakas že zimiero juokėsi.
Kad Lietuviai protą turėtu, prezidento.
GARBINGAS PIIILA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausių padėkavong už greitų išgydymu
h nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimų valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjuio
—
Nugi
ir
asz
prezidentas
min, iezlipes isz medžio, uždėjo
Kazimieras eidamas in ta Su valkatomis neužsidėtu,
■ viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų it
įkaušę, o ligų labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus llekarstas suvartojau, tad pasilikto
ant ugnies ir getai inkaitines dvara, turėjo pereiti per ne di Szvieaiom] akimi pražiuretu, no draugistes.
5 plluai išgydymą, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartų Ištariu ačiū Pbila. M. Kllulkui ir Ju
vela in kele in ta pati medi ir deli miestą, užejas in kroma
Tikėjimo nejszsižadetu.
A garbingų vardų garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su guodo
ne J. Bernot, 42 Franklin SL, Springfield, Mass.
Italijoninls priežodis. Ę —
pririszo teip kaip pirmiau bu nusipirko sau kazires del pasi- Lietuvei ant ypatos nežiūri,
GUODOTINAS DAKTAREI
Labai dėkingas už tikrų išgy
vo, sėdo prie medžio ir ga’dtei bovinimo ir pasiėmė kreidosTiktai ant to, katras ylga
Jagu motere teip butu ko jo
dymų ir už llekarstas, nuo ku
užmigo.
žipona turi,
Prieias prie dvaro pamate dau
sią greita, kaip liežiuvije, tai
rių pastojau kaip naujai ant
svieto užgimęs, išgelbstintnuo
Bile in sutona parėdytas, galėtu pagaut žaiba ir pecziu
Bet jam prisisapnavo kad ji gibes ponu iszvažuojanežiu
slaptos ligos. Taip gerai dabar
jaučiuos, kad į trumpų laikų
sai turi ejte, tokiu ir tokiu ke ant nakties, atidarė duris ir in
Tai jau už laiminga palai uezkurt.
net 15 svarų daugiau sveriu.
Prisiunčiu savo paveikslų, lik
liu tai atras raktuką, ta raktu ėjo in viduri, kur pamate pakytas.
damas sveikas ir džiaugdama
ką paemes turi ejti toli tuom kajus kanopuikiause in tai si Lenkai ir tokios nuomones,
sis, pilnas guodonūs S.KolomSmutna pabaiga.
člukas, 41 Avė, L., Salveston,
paežiu keliu ir ras stora labai tus,'kad tokiu gražiu niekur
Ir Lietuvei tokie žmones.
Ižduotojas diktuoju gromata savo sten-'g' f '
Tex.
Isz rito pažino jaja,
TEIPAT Mr Žukas, McKees
aržuola kureme bus duris, kur ne galima buvo rasti, Kazimie Jagu ant kuningo užpyksta,
Pat< g ai ir jaunai lietuvaitei M .rei,
Rocks, Pa., prisiunsdamas sa
Ir ineimilejo merginoja.
vo paveikslų, nemažiau yra dė
bus
galima
su
tuom
raktuku
ras
atsisėdo,
viduri
didžiausio
Tai
vyruti
ir
isz
vieros
iszBA pasislėpė ydant j n niekas nematytu,
kingas už Išgydymų nuo sun
Po piet linksmai kalbėjo.
kios ir pavojingos ligos. Kiti
atrakinti. Kazimieras atsikėlęs pakajaus, apsireže su kreida
nyksta.
Ap!e prisiriezima prie jos nieko nekalbėtu
Vienas in antra ineimilejo.
negalėjo išgydyt
leidosi in pasakita szali ir vis aplink save ir iszsiemes kazi Dz to duodasi aj^zkei suprasti,
» — Kur ižduct-ijai ?
Mr
S.
Kolomčjukas.
----Mr Žakas.
------- _
Nes vakare tas tasejo,
t
Mrs
Zofija
Bustrykene,
C.
M. and St. Paul st. Sobieski, Wls. Štai kų rašo: Nesuskaityti
ka rado kaip mate per sapnus, res pradėjo kaziriuoti.
Jog Lietuvei yra tikėjime
1
kartus
labai
gražiai
dėkavoju
Pbila.
M.
Clinikui,
už
išgelbėjimų
manes
išgydant
nuo
In sprandą no jos tėvo aptu f nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveikamoterUk
iriUn
da priėjo ne toli daru zokrieti- priejas prie aržuolo atrakino
Kada jau užėjo vakaras bu
prasti,
rejo.
L giau gydyties nereikalauju.
jos, puolė ne toli jio puse pli duris ir inejo in viduri to ar vo asztunta adina, iszgirdo ka
Katalikai kitu tautu.
0 GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; kų užtvirtina didelės daugybės Išgydytų. |
f KAD JAUTIESI NESVEIKAS,
tos, Kazimieras atsigr žes ad žuolo, buvo labai daug paka toki už duru kalbanti, Kazi Neturi bažnycziu rezaležnu.
Net zvanisif kreipsies, nes llekarstas išsiunčia po visų Amerlkų ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip!
gal f a me pilta ir te:p smar- ju kanogražiausei isztaisintu, o mieras mislina sau: ateina kas I>z to pasirodo szvieeesneis,
Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.
Tikra Teisybe.
Adomas sugrįžta girtas vi- S1 visi, kuriuos
kei paleido kad pataikė tėvui viename pakajui atrado didele pas mane bus man daug sma
Ir katalikais geresnei?,
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dunakteja no mitirgo. Pati ■ todėl greičiau už kitus daktarus Išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiti
Viename kaime giveno var- tiesiok in kakta kuris ant vie kninga gulireria ant stalo, tuo giau. tuojaus ir inejo tai pone Turine bažoyczias, turime
atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speciališkal llekarstas iš geriausių gvaruntuotų medin
atidarius duris, duoda jam Sf vienam
mentų naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie Pidi
jaus paemes pradėjo skaitinti, lis ir tarė;
ir kuningus,
gamistra ir turėjo vienati tos puolė ne givas.
A M. Kl Įniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios med
smarku
ipa
per
2at
d
i,
o
jis
ant
Tegul del musu gana bus.
Kazimieras iszejas isz zokris kninga iszrode ant malda knin
— Ka tu czionais dirbi ?
> lių apdovanotų.
ni sunu vardu Kazimieras teif
ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesonal. Daktarai, pirma ranka prie Klinikoj -'fl
to.
tijos
užgesino
žvake
ir
le'dogos
ir
atrado
viena
malda
ku
'
Nos u in tai rebiszkim,
—
Nu
gi
poneli
kaziriuoJk Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent,
Dr. WINCAS YODER, Medical DlrectJ
pos-gi žinomas daiktas kad
—
Po
velniu!
Dusznle,
ĮSITEMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada. S
į Del kuningu tai paliksim,
vargamistra prislužina viso si tiesiok iu kuningo namus, ri turi apraszima pirma mal ju.
J
NF^VFIKA^ MINGU,
bet nori pastoti sveiku ir i)
f ITAFY FQT l'irLOV
tad atsilankyk, o Jeigu toli!
nieko ne mielindamas apie sa- dos ezitoki: “Kas szita malda
— Ar isz piningu ?
''Szendien galvos bažnyč iom katroja ausija man skamba?
kiam daikte prie kuningu.
w veni, tad apršyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia,o tikėk,kadaptu®
atska
’
tis
tas
su
manim
kal

užimtos,
—
Galiu
ir
isz
piningu,
at
Vargamistros sūnūs Kaži- [vo ne laime, parėjės kuningui
tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi irdėkavoja, nes čionai išgyda
A tokias, kuriųkiU negalėjo Išgydyti kaip Šviežias teip ir užsisenėjusiasjigas nuo skaudėjin
Nauja pati.
i Ir nerasime tos vietos,
sake Kazimieras,
mitras turėjo jau prie 18 m- padavė kninga o kuningas už bės”.
> pečiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais ni
ir nečystokraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, J
Ar žinai duszele, asz tojo ■• blogo
Tuojau Kazimieras paszoKad nebutu va’du,
— Tai priimkie ir mane ka
amžiaus iszsirode visiem kad klausė:
kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numažėjuslo kraujo, uftrečJ
valgio
ne
galu
valgit.
mų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavinl
kes
nusidavė
in
visus
pakajue
Terp
p
rupijos
o
kuningu.
—
Mažam
tu
kokia
baime
ziruoti.
jisai nieko nebijo ir nepažins
nu peršalimo slogų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio.be pjaustymobeopd
— Tai te mano kalte, Tur »J racijos,
ir, perjeezkojae nieko ne rado
Vyrrcjei, protą gaukim,
— Kodėl ne, pone praszau
bet su liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų nėį
ta jokios baimes, tėvas labai turėjai?
į
nešintų
ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalauja!
but kukorineja kningoja pami 5 rodos nuo
Su tuom pasiliaukite,
— Tai butą tokios baimes, tuojaus priejas prie tos knin- prie kaziriu.
nuludes pasakodavo jiam apie
daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:
/
litą.
gos
pradėjo
skaititi
malda
ir
Velnes
priejas
klausė:
Tas
nai
d
h
neatnesza,
j
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visokius daiktus ir baisius at kokis tenais durniukas mete
— Kam - gi turi apsire Tik žmonis ka?z.trs pane za.
F 1117 WALNUT STREET,
PHILADELPHIA, PAJ
sitikimus, bet sūnūs atsakyda in mane akmenukais, o paskui beveik baigent malda pasirodė
VALANDOS; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ūtarn. ir Pėtnyčiomlaf
Kaip dabar Rusijoje
Provininkams
tas
patinka,
koke
tai
ypata
iszrodanti,
kad
žes
szita
ženklą,
aplinkui
save,
ir
puse
plitos
paleido,
tai
asz
vo jiam, kad ant svieto jokios
A 6 iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kllnlko dovanai ir skaitykit knygų „Daktaras".
— Ž urek, mama, ant szitos 8 Pasarga: kurie daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prie Pbila. M. Cllnica
baimes ne ira ir tai, ar tai tik paemes ta pzczia plita palei paejna isz aukezto gimimo, ka asz su tavim ne galiu kaziruo- .Jagu tokia p-ova at<t nka,
__ o apturės rodų.
popieros parasz ta: jog turi
Parapijom su kuningu,
dau adgal, tai girdėjau kad ir da Kazimieras dabaige malda ti.
žmonių tokios kalbos.
stoti in vaiska. Motina — Tai
— Kazires mesime in vidų- « Tai pripyla piningu,
Tėvas sumislino sau api ko kojas užvertė in virszu, —atsa skaititi, toi ypata prisiartino
jau sūneli gal maskoliui si nkei ALL NATIONS DEPOSIT BANK
prie jio ir afdave laba d:ena, ri to ženklo, tai ir ponas gale y Bažoycze ne koningj,
ki dalika ir nusidavė pas pra ke Kazimieras.
- LAIVAKORCZIU SKYRUS—
eina,
jog be tavęs ne apsieina.
o
mus
Kazimieras
teip
pat
at
si
kaziruoti,
-a
Lake
Kazimie
tįJJe
parapijos
tik
viskupo,
P. v. OBIECUNAS IR KOMPANIA
Kuningai girdėdami kalba
baszciiu ant rodos bet nnejae
Cor.
12-th.
& Carson St., S.8. Pittsburg,
Su viaknpu m yra rodos,
in namus rado kelis svetimus Kazimiero, visi vienu balsu su sake. Tas nepažistamas žmo ras ir liepe velniui pirma mes
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka ’
Darinkta
pora.
gus užklausė Kazimiero ka ji ti kazires, o jisai mete paskui,
Neiszlaimesi provos.
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po priekuningus kurie buvo atvažia- riko!
— Ar žinai, Vincai, vakar žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na.
sai czionais veike; Kazimieras kalbėdamas:
Nemielkyte, jog kuningu
— Tai tu užmuezei?
via in sveczius vargamistra sė
padariau sugertuvei su pato muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.
— Mano kazire viresne, tai
szali laikau,
— Ne žinai gerai, tiktai asz tuojaus apsakė savo visa give
dės tarpe kuningu ne sake su
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
ge
mergina.
aez turiu paimti.
Ar gal kiek in delną už tai
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto
kokiu reikalu jisai pribuvo mielinu kaip jam galas pareis. nima ir visus atsitikimus.
— Ar turtinga?
greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakorlts ant
Toji nepažinstama ypata vis
gavau,
Kazirevo kelis kartus, visa
tiktai lauke iki pradėjo pasa Kuningai su riksmu tarė:
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
—
Aez
ant
turto
ne
paisau,
ka
iezklausus
tarė:
O
nt!
pasamdytu
szuniu
ne— Tai tavo tėvas tenais bu
da Kazimieras velne pragraindimo Provu kanoelarija po vadovyste K. Varaszaus
koti apie visokius atsitikimus
turi
protą
už
du.
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
— Tu esi jaunas ir gražus datnas, bet tas velnes szvilpte -Xlunu,
ir baimes, o vienas kuningas vo!
— Tai labii g-ra;, tau to Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
vaikinas
bet
ne
iszrodai
ant
Kaip
szuo
ne
losiu.
—
Oj
velnee
tenais
jin
neĮėjo
ir
da
tris
velnei
pribuvę,
su tiesomis Rusei jos.
,j<
atsiliepe:
kio reik jo.
A*z vis teūybia myliu,
— Aiz bijausi ejt in koke sze, net ant vargonų mane gaz- prasto gimimo aez mislinu praszesi kad ir juos priimtu
kad tu paejni isz augezto gimi kaziruoti o Kazimieras tarė:
Už neteisybia ne tyliu,
ne žinoma vieta, —ant ko visi dinti, — tarė Kazimieras.
Receptas ant apszvietos
R žiu tiesiog in akis.
mo.
Visi
kuningai
greitai
paszo— Galite kaziruoti, bus
kuningai atsake, kad ir jie bi
Kvailis: — Ar žinai, kaip
— Dievaži teisibe, asz es smagiau nakti praleisti.
Norint ant kartuvių pastatys
kia, leidosi kanogreicziause in
jotu.
reike būti apezviestu.
miu
vargamistros
sūnūs
!
at

Tiktai
sakau,
vyrai,
Vargamistra stovėdamas nu bažniczia ir pribuvia ant vie
Pradėjo kaziruoti isz pinin
— Ne brolau.
Mes darome negera’,
tos persitikrino kad vargomie- sake Kazimieras.
ludes prakalbėjo:
gu, velnei visada kazires mete
— Tai mat! nusipirk astro
Toji ypata nusijuokė ant pirma, o Kazimierui pareidavo
Turi nustoti, tie parapinei
— Mano sūnūs Kazimieras tra gulėjo ne givas ant žemes
nomijo higena Skaitik api Ku
vaidai,
nieko nesibijo teipoe-gi gali su perkirsta kakta. Nusigan- vaikino ateakimo ir tarė:
ant virszaus ir visada reke:
pernika.
Ir kudykiszki užmanimai.
— Na vargamistros sunau, kad jio iszgrajinta, ba jio kaži
Vysai Dykai Del A
ejti in visokes nežinomas vie dia kuningai nežinojo ka pada
Tada galėsi girtis del visu
Neturime isz to jokios naudos,
riti, paėmė negiva kuna ir nu- pasakikie kokis tave vardas ir re virszui.
tas!
jog esi apszviestu.
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tykdl
Prisidir'-iom sau bi d >s,
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka ki
Kuningai pasižiureja vieni neeze in namus prabaszcziaus, pravaide?
Velnei pažureja jiam in
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijimi
Tas suvis yra nereikalingas,
—
Kazimieras
Toliau!
isz
kur
in
treczia
diena
likosi
Dasižinojo
arba sy pili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe,
ant kitu ir vienas tarė:
akis nieko ne sake ir grajino
ir kitus išmietimus, negromulavima, pi
— Ponas Toliau, tu, nieko
Del muso vardo bledingas.
—
Kaip
tu
naikia
vadinie

stypribe,
pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas,
— Ar-gi tavo sūnūs ejs in palaidotas.
toliaus iki visus piningus pra
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas
Aez
priesz
kelis
metus
kal

nesibijei,
ira
czionais
vienas
Kazimieras
norėjo
paduoti
in
si?
bažn’czia szitame laike, — ba
gaijino, kada jau ne teko pi
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidom!
bėjau,
dvaras ka niekas ne gali per
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjaL
|
— Kaip mano tėvas....
buvo jau dvilikta adina nakti suda, bet pamislinia kad bus
ningu paszoko ant kojų visi ir
Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jum® ko
Ir ta viską perspėjau,
nakvoti jiame, tai jagu Ponas
kentat
ir
kaip
galėt
galutinaj
isigyditi.
Kuyg<
—
O
Kaip
vad
naši
tėvas
?
ir mislino jog tai ne galima* sunkei nukorotas tuom laik
suriko ne žmonišku balsu,
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožna® vedi
Kas czion Amerike pasidatys,
pradėjo mielinti ka su juom Toliau galėsi pernakvoti tai
— Kaip asz....
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par D
daigtas.
ant to riksmo pribuvo pilnas
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, spec
aez tave apženisiu su mano
Kaip daugiau bažnycziu
padariti
ir
visi
kuningai
vienu
—
O
Kaip
tave
szaukia
vai
— Teip kuningeli:— atsa
pakajue velniu ir kožnas stu
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai
pristatys.
balsu pritarė: Imkime ji in sū duktere.
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta.
giti pietų ?
ke vargamistra.
mesi pamatiti ta žmogų, katras
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’ad
Bus
vaidai
ir
tasines,
—
Teip
mielas
pane!
aez
ta
—
Manias
ne
szaukia
asz
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mum® šen
Kuningai susitarė tuojaus dą dvasiszka ir teip turės darisėdėjo ant žemes apsirežes krei
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
Bus provos ir musztynes,
me dvare pernakvosiu, tiktai
pirmutinis begu ant piet....
jam liepe ejti namon ir paliep ti kaip mes jam liepsime.
da. Kada velnei užklausė:
DR. JOS. LISTER & CO.. L 900 22 Fifth Avenue, Chian:
Jog daugiau velniu privis,
praszau pono ne permainiti sa
Visi
nutarė
kad
turi
keliau

Godotinas
Tamlsta: Papal Tamistoa prižadiejtna, al
ti sunui kad jisai tuojaus pri
— Kas tu esi per vienas?
jogTamistaprislusturuei man vysai dykai v&najtwuknyg
Ar tai neiszsipilde suvis?
vo žodžio, -atsake Kazimieras
Gera
rodą.
ti
diena
ir
nakti
ir
kur
užpuls
būtu pas prabas? ežiu o varga
— Asz esmių tokis kaip ir
Pati restauratoriaus; — Ma
“Saule” geresne už “Mikalda”,
Vardas.
ir praeze parodinti kur ira tas jus esate.
mietrai kad kanogreicziause ant jio naktis ar girroi ar lau
no virė, sveczei ružije jog ma
Tai Lietuvei visi kalba,
dvaras, tas ponas parode su — Velnei pasižiureja ant
kuose
tenais
turi
nakvoti.
Žmo
Adresas;
Steltaa.
iszejas isz namu nusiduotu in
žai duoda bulviu prie mesoi,
Turime gana savo bedu,
pireztu per langa, o mus var yienas kito tarė.
niu
buvo
daugelis
susirinkę
bažnyczia ir užlipti ant vargo
Turime atmint ant paczioe — suvis ne užtenka. Reike dagamistros sunu sau atsisveiki
nų laukti sunaus, o kada jisai iezklausiti Kazimiero viroko, nes nutraukė in dvara.
(Tolaus bus).
duoti daugiau.
ir vaiku;
ir
visi
jio
labai
gailėjosi,
baDR. KOLER, LIETUVIS GYDIT0
pribus in bažnyczia tai tu jin
Restauratoris Tai ne reike
Kad
juos
iezmaityti,
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburg®, dipli
pabaidiki pasiymkie su savim buvo labai geras doras ir dai
liepti duot mažiau mėsos, tai
Varszavoįe, koris turi suvirai 15 meta iszl
Atsakanti mokslą duoti,
akmenuku ir pametikie in jin lus vaikinas, zisi žmones atsi
gydime visokia liga. Iszgydo visoke® ligas nep
bulviu iszteka.
Tas del musu turi rūpėti,
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktiniu
V argamistra greitai nusida sveikino ir palidejo net iki gir
Ne ant mitingu laruma kelti
Sekios, Syfijis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, tei
vė namon ir pasakė sunui kad rei, kur su motina ir kaiminaie
Ar
ir
skauda.
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszknmas yni
Atiduok Bažnyčiai kas reike,
jin prabaszczius reikalauja sū graudingai persiskire.
Užsisenenjąsias Ligas, Nervo, Romatizma,
— Mama del ko dedi vata
ln ne savo daigta kiezti nosi
nūs tuojaus nusidavė pas kuIszsiekires isz pulko, ėjo vie
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo N
ant
ve
:
do?
ninga o vargamistra in bažni nas sau nežinomu keliu per
Užaianojosias Ligas kad ir pajinanozioa aog Ti
nereike,
— Ba man sūneli dantie
Reikale raszykit® aat adrese
czia ir lauke.
Ba tas nepriguli prie mus,
visa diena iki prisiartino nak
M f RI CD
Pttta Jit*., Pittebvrt.
skauda.
Kazimieras pribuvęs klausė
O
tai
geriause
bus.
tis, kuri jin užpuolė laukuose,
Sveikata Brangiausia Žmogaus Turtas,
— O kam muso Meri deda
prabaszcziaus ko reikalauje o pasitraukė nog kelio ir atsisė
vata ant krutinės, tai ijei ir
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoju Vienatine ir Didžiausia LIETUVIŠKA
kuningas tarė:
O ju Mshanojaus mergiu
dės užmigo. Kada pabudo pa
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius
kas
skauda!
— Nuejkiein bažniczia ir kele akis in dangų tarė:
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
kes namieje s.dekyte,
visokių ligų ir kūno silpnybių.
tais kningas ka stovi ant alto
LIETUVIŠKA
APTIEKA
savo
ilgų
metų
prityrimu
išrado
daugybę
specijališkų
gyduolių,
Po
visas
pabulkes
neeival
— Dieve mano mielas jau
Kitras vaikas.
sutaisytų Iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ilgas.
riaus atneszkie man.
kiokite,
Tarpo kitų aptickos saudėlyjo sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
•
ritas, teip dailei pramiegojau
—
Matai
sūneli, neužmirezk
Ar padarisi teip kaip asz
Asz szendien nutylėsiu,
pirma nakti:—tai tares paszoKraujo Valytojas ..........
...SI.00 Del išvarymo soliterio.......... $3.00
apie
tai....
Mat uez tat vil
tau liepiu ?
Gyvasties Balsamas ....
...... 75c Del lytiškų ligų........ 50c. ir $1.00
Daugiau nekalbėsiu.
ko ant kojų ir trauke keliu to
Nervų Stiprintojas........ , 50c ir SI .00 Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
kas
pagriebi
musu kiaulele,
— Teip prabaszteli, vieką
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir $1.00 Nuo kojų prakaitavimo............25c
Lauksiu pataisos,
liau, iki prisiartino prie girrios
kad buvo negera....
Nuo kosulio.................... . 25c. ir 50c Gydanti mostis........................... 50o
padarisiu!
Ar gromatos kitos,
ir užpuolė jin naktis, vela pasi
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c Antiseptiškas muilas................ 25c
Sūnelis: — O jagu butu bu
Kazimieras tuojaus nusida trauke nog kelio tolin in girSkilvinės proško®
... $1.00 Antiseptiška mostis...................25c
Tada kad duosiu, tai duosiu
Pigulkos del k>
..... 25c Nuo dusulio................................50c
vus
gera motinėlė, tai mes bū
Proškos
del
dantų
....................
25c
ve in bažnyczia inejas in zo- ria, sėdo prie storo medžio, o
Nuo galvos s k n
....... 25c
Viską žmonim iždainuosiu.
Nuo kojų nuosr
. 10c. ir 25c Nuo kosulio del vaikų.............25c
tume
paskeidia.
kristija užsižiebe žvakia ir ar kad rudenio naktis vėsios tai
Nuo dantų gėlii.
....... 10c Kastorija del vaikų .... 10c. ir 25c
Nuo
viduriavimo
........................
25o
Nuo peršalimo
....25c
Ar matei kada-nors laikraštį
tinosi prie altoriaus o tuom Kazimieras Užsikūrė ugni ir ezi
Plaukų stiprintoj
.... 25c. ir 50c Kraujo Stiprintojas.................. 50c
Linimontas arba
laik kas tokis pradėjo meti- losi, bet sėdėdamas iszgirdo
•olloris .... 25c Gumbo Lašai.............. 50c ir $1.00
Ir Skaitei Kada Laikraitį "LIETUVA?”
Anatharynas plovimui
25c Nuo plaukij žilimo................... 50c
“
DRAUGĄ
“
?
ti in jin akmenais, Kazimieras kad kas tokie banzkinas, Ka
Nuo kirmėlių..............
Gal nežinai kur |ą gauti?
,25c Blakių Naikintojas.................. 10c
Karpų Naikintojas................... 10c
ATTf^A
n ’
"DRAUGAS"
yra R-nin
8-nių n
puslapių
zimieras tarė;
atsiliepe.
Specijališka tikrai lietuviška Trojanka arba Trojos Dovynerios 25c
didžiausio formato, vedamas ge
Abz esmių po kaucija Ohio
“LIETUVA”
— Praszau labai grąžei ne Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, šaknįs ir L t., kokios
riausių redaktorių. Rasi jame
— Ne metikie in mane akturiu dideli agentūra ir konto
tik yra žinomos Ir žmonių vartojamos.
geriausių raštininkų raštų ir vi
Eina Jau 21 metus Chicago, Illinois kas
/J
a
savo
loonam name vertes I
žinomu
žmonių
neeibarazkinti
menais ba bus ne gerai ir asz
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos
Reikalaukite prlsluntlmo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS“
Paduodu laiva-kortes ant g
Krclpiantiemsiems
per
laišk.is
arba
asmeniškai
duodame
tikrai
sąžiniškus
Ir
teisingus
ir
manes
ne
gazdinti,
ba
tai
tavęs ne bijau.
svarbių žinių i§ Amerikos, Europos ir
gvildena svarbiausius gyvuosius
patarimus kiekvienoje ligojo.
■ ayayeJgp greioziauaiu laivu. Siunoziu P
lietuvių reikalus.
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
visas dalis svieto, nelaikydama
Vargamistra ant vargonų ira viskas ant nieko ir asz nie Jeigu Jums brangi yra Jūsų sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
"DRAUGAS" atsieina metams $2, pusei m. $1
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA
9 pas save nei vienos dienos, b(
ne žinodamas savo smerties, ko nesibijau.
Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.60
iszsiunozio in prisakyta vieta. Iszmainan Rusiszkus piningus an
Rašyk adresu:
neperstojo metiti akmenis Ka Barszkejimas ne nustoja, Ka
Rašydami laiškus adresuokite
ofe VINCAS J. DAUNORA
niszku pagal teisinga knrsa. Norėdami apie k. dasižinoti reik
A. OLSZEWSKI,
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokl
DRAUGAS PUB. CO.
zimieras priejas prie altoriaus zimieras klauso, bet ne gali
APTIEKORIUS
3252 So. Halalad St., CHICAGO, ILL.
A.
J. KEYDOSZ1US,
202Troyfet. Dayton
2634
W.
67th
St.
Chicago,
Ill.
ir paemes pasakitas kningas, suprasti isz katros izaliee, nes
229 Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.
ėjo jau isz bažniezioa bet ka- pakreipė ausi in virszu, auksz-

* X

VARGAMISTRO
SŪNŪS.

a

50,0(
KNYG
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Apie vargingo žmogaus taja teip padari kaip ir eu jau- arkli pas kalvi ir liepi tam kai
nikaieziu. Tada Povilas pali
ko viską ir iszkelavo pis savo
tėvus.
Kada jis eugrižo pas tėvus,
buvo didelis džiaugsmas, ba
lga laika ne buvo namie.
Viena karta tari Povilas in
tęva:
— Ar nori piningu?
Tėvas atšaki:
— But gerai, kad butu, ba
neira isz ko maititis:
Sūnūs atšaki:
— Bit anksti nuejk in tvar
ta, rasi puiku arkli, tai tu pa
imk jin ir vesk parduot, nes
kamanų ne parduok, kad tav
duos ir kita tiek kaip ir usz
arkli.
Ant ritojaue nuejas senis in
tvarta, rado puiku arkli, kuri
paemi ir vedi parduot. Nes pa
eivijo jin kokis tai ponas ii ta-

sunu.

uvirxjic,
iih.M. Kiluhiį'i
killKįsieųtSiJj

MrZ<
lUnk:
■s i.’eydiat esatį
jilnutėihl nehį
KhnzybčĄjįta

eriai'padarts,

į

:nEs»0KP2Eni
to, obiiiiCuįl
Ui yn nelufc

[

f
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i ir todėl, hd p*
t Aaerita valdfia

•
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koma, visada. n
’KSTOlt SVEIKI'IR
lumkjk, o Hat
2kh,oQtk,bU|
Moji, neilmU
ai lipu noo Mf
į; ilteinil spiflii
itno, vidarioMftMį

lužėJuiiokru^A '
ėjimo, Ktbsbįi
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trrisnnosl intw|| *
rlfOTEBŲ. Rett
I
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Ctam. ir PėtnjM
hktiras".
prie Phil*. M. 3

viui pakaustit jin ant visu ke
turiu kojų eu raudonom patka
vom, usz ka prižadėjo gerai už
mokėt. Tada kalvia pradėjo
dirbt padkavae, o arklie stove
jo lauke. Tuom laik ėjo kai
vio tarnaiti eu vandeniu protą
arkli, o jie tare in ijaje:
— Mano merginele ateekma
kamanae.
Tada ijje iezeigando, jog iž
girdo kalbanti arkli ir paezo
ko tolau no jio
Nee jie velei tari jin ijaje:
— Ne bijok nieko, tik at
eek man kamanas.
Tada ijje paleido, o jis pa
virto in pele ir inlindo in kai
vio anglus, o tae ponas in kati
na ir pradėjo pele gaudit.
da pele ižbego laukan pasiver
ti in karveli ir iszkilo in vir
szu, o katinas in vanaga ir pra
dėjo vit ka tik ne pagavo
vanagas karvelo, nes prileki di
deli d vara, o to dvaro grafo
duktė sėdėjo ant gonku ir ger
arbata, tada tas karvelis pavir
to in brangu žiedą ir inpuoli
ijai in stiklą, o vanagas paeiverti in jauna kupeziu prisiar
tino prie panaites ir praezi kad
jiam atiduotu ta žiedą.
Tada ijje pažiurėjo ant jio
ir tari:
— Kokio tu žiedo nori no
manes?
Jis atšaki:
— Ta žiedą ka panaiti turi
stikle.
Tada ijje atšaki:
— Asz jio ne galu parduot
be tėvo, eik pas tęva ir asz
ateisiu.
Kada kupezius nuėjo pas
ijosos tęva, tada tas žiedas pra
kalbėjo in ijaj, kad jiam ne
parduotu jin už jokius pinin
gus, nes kad jis tarnautu pas
ijaje tris metus usz ta žiedą ir
lieptu sunkius darbus dirbt,
o kada ateis laikas atiduot ta
žiedą tai kad suraszitu daugi
bi svecziu ir iszkeltu dideli ba
lių ir laike baliaus kad duotu
jam ta žiedą, nes kad in ran
kas ne duotu, tiktai mestu in

KUR BUNA
Mano tėvas Ludvikas Marczelonis
17 m. kaip Amerike, ir apsigyveno
Shenandoah, Pa. o dabar nežinau
kur praszau atsiszaukt ant adreso,
G. Marczelonis.
105 Scott St.
Naugatuck Conn.
(18 °»)

Kitados giveno vargingas
žmogus, nes jis paėjo isz
szL chtu, ba senovės laikuosia
buvo labai daug ezlechtu, tik
dabar jiu daug susimažino,
Mano kūmas Matcuszas Kwedaras
teip ir tas vargingas szlechtelipaeina isz Suvalkų gub., Sejnu. pav,,
giveno Varszavos gubernijo
Weisej u gmino., gyvenome sykiu,
Jis turėjo savo lccaa etubele ir
lietuvon buvom sykiu kariumenen tu.
pirą margu lauko, o teipoe-g
riu svarbu reikalą praszau atsiszaukt
tu -jo viena sunu vaidu Povi
ant adreso.
( fg o;)
las kurie turėjo didele akvata
P. Ivinskas.
1433 S. Victoria St. Waukegan 111.
in mokslą. Tada leido jin in
mokslą ir per pora metu daug
Mano draugas Frunas Laurinaitis
iez moko, nes kad da varg’czpaeina isz Kauno gub., Kauno pav.,
niau pradėjo givent, tada jau
jis pate ar kas kitas praszau duot ži
tėvas ne leido in mokslą, ba ne
no ant adreso.
(fg o;)
buvo isz ko užmokėt mokitoM. Liemenis.
jui. Nei kada ne turėjo ka
R. F. D. 2 Box- 80.
valgit, tada Povilas paetanaviSt. Clairsville Ohio.
jo eit kur ant služboe, kad ea
Antanas Visztarta paeina isz Kau
ve ūzsimaitit ir tėvams ant
no
gub., Raseinių pav., Szilales para,
duonos užd rbt viena diena
Kur vedi ta arkli?
girdėjau kad atvaževes in Amerika
iszejo jie služboe jeezkot,
Parduot — atsiliepi
jis pats ar kas kitas praszau atsivaikezeziojo jie per diena ii nis.
szaukt ant adreso.
(-yg o;)
niekur ne gavo ne jokios služ
Tada ponas tari:
Jno Karbowskis.
Box 102,
Oregon City, Oreg,
bos. Tada sueirupino labai ir
— Parduok man.
ėjo namon, nes ezitai, sutiko
— Pilk.
LIETUVISZKAS ADVOKATAS,
važuojenti koki tai poną, ku — Kiek nori?
ris sustojas tari in jin:
— Tris szimtus rublu.
Baltrus S. Yankaus
Ponas užmokėjo seniui pi
— Kur eini va;keli ?
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE OF UNITED STATES
Povilas atsuk':
ningus, ir paemi arkli eu ka
COURTS.
— Noriu gaut kokios služ- manom.
Geriauses ir didžiausias sumas
bos, kad galeeze sav ir tėvams O i enie tarė:
piningo iszlaimeja provose už pa
— Asz tik arkli pardaviau,
ant duonos uždirbt.
žeidimą kasiklose, fabrikuose, geležinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja
— Gerai — atsake ponas— o kamanų ne!
provas kurios kiti advokatai atsako ar
ar,moki ekaitit ir raazit?
Ponas tarė.
atmeta.
Rodą duodu dykai.
— Tai parduok man ir ka
— Moku, — atsake Povilas.
Ądresa vokite:
manae, asz tau duosu tris ezimPonas atšaki:
— Man mokinto ne reike. tue rubliu.
B.S.YANKAUS
Nee senis kamanų ne pardair nuvaževo.
154 Nassau Street
Nes vaikinas greit užėjo vi paemi eu savim ir eugrižo
New York, N.Y.
jiam už akiu ir velei juodu su namon.
Kada senis parėjo namon,
sitiko.
Naujausias iszradimas.
Jaigu turi dantų gėlimą:,
Tada ponas velei tari m jin: rado sunu gulinti ant yecziaus,
tada visi džiaugėsi, jog daug
kornus ant kojų, tai gausi į o
— Ko jeszkai vaikeli ?
5ff gyduole. Jaigu nepagelbe
— Jeezkau kokios nore piningu gavo usz arkli.
Ir teip pagivema koki laika
tų bus sugražinti piningai.
elužboe — atšaki PovilasTeip-gi iszsius placzes infor-J
— Ar moki skaitit ir ra- sūnūs velei tare in tęva:
macijas no ko plaukai slenka
— Dabar velei gali eit in
szit? — paklausė ponas.
ir plinka, pleiskanų atsirady— Ne moku, — atšaki Po tvarta ir rasi arklį, nes dabar
mas ir nupuczkave veidai.
daugiau praezik usz jin, tik ka
vilas.
Tukstanczei dekavoja už dyka
— Tai gerai galėsi pas ma manu ne parduok.
rodą. — Raszyk tuojaus ant
ne gaut služba, nieko ne veik Senis paemi ta arkli ir vedi
adreso:
si, tiktai nesziosi vienas knin- jin ant jomarko, ir velei tas
Gratis Specialiste 9.
gas ir galėsi vaikszcziot po vi pate ponas pasivijo jin ir tarė.
Boxl06Sta. W. Williamsburg
— Kur vedi ta arkli?
sa mano pale ei, tiktai in du
Kaip tas žiedas pasaki, teip
Brooklyn, N. Y.
pakajue neeisi.
Senis atšaki:
karalaiti ir padari.
Tada paemi jin in karieta
— U-gi, kad gerai duosi
Ir teip kupezius sunkei tar
ir parai veži in savo pake, pa tai gali pirkt.
navo per tris metus.
davi jiam tais kningas, o pats
— Tada ponas velei tari in
Kada suėjo tris metai, iezke
iezvaževo ant pora metu.
ISTORISZKAS Al’RASZIMAS
Ii didelu balu, ant kurio buvo
PER H. SIMKEV1CZIU
— Tai kiek nori ?
Petras beneezic damas tais
daugibia svecziu. Laike balaus
kningas, perskaiti visas ir iez
Senis atsiliepe:
paszauki ta kupeziu ir meti ij
PENKI TOMAI, 2 KNYGOSE
moko kaip žmogų prigaut,
— U-gi tūkstanti rublu!
je jiam ta žiedą, ne isz to žie
Tomas I ir II. Yra tai
kaip gali in ka nori pasiveret Tada ponas užmokėjo jiam do pasipili žirnei ant padla
puikus apraszymas isz lai
ir tt. Ir teip vieką gerai iez- suderėtus piningus ir velei pa gos. Tada tas kupezius pasiver
ku kariones lietuviu su
kryžiokai laikuose D. L. K.
moko, jog ne savo pono ne bi eini arkli su kamanom.
ti in gaidi ir sulasi visus žir
Vytauto
ir karaliaus Jagailo.
jojo. Kada jis ne sulauki savo
Nes senis tari:
nius, tiktai vienas žirnis liko,
495 Puslapiu.
pono, apmislijo jis eit namo,
— Asz kamanų tau ne par kuris buvo pasiritiae po panai
Tomas III. IV. ir V.
ba jau numani, jog jau galės duodu!
tęs koja, tada tas žirnis pavir
Yra tai tolesnis trūkis pirmo
save ir tęva maitit, nes teip be
Tada ponas velei tari in jin: to in vanaga ir gaidi sudraeki
ir antro kryžokiu tomu kur
sirengdamae inejo in viena pa
— Asz tau duosu usz kama vanagas velei pasiverti in vai
labai dailiai aprasota kare
lietuviu su kryžiokais po
kaju, kur buvo no pono už nas ir tukstant'. rublu.
kina. Nes kad buvo labai pa
Zalgiriais (Grunvaldu) kur
drausta, kuriam rado stovinti
Tada senis pasiguodejo ant togue, tai da ta paezia diena at
D. L. K Vytautas su lenku
jaunikaiti ant etalelo, kuri tiek piningu, pardavi kamanas eibuvo szlubas Povilo su pa
pagelba baisiai sumusze
kryžiokus ir panaikino ju
tuojaus užeznekino, nes tas jau o pats grižo namon džiaugda naitia, ir ilgus metu giveno Po
zokona. Joje yra ir tos kovos
nikaitis ne žodžio ne atšaki.
masis gavias tiek piningu.
paveikslai. 539 Puslapiu
vilas su savo milima pacziule
Tada Povilas perpiko, kad
Nes kada sugrįžo namon
su juom ne szneka, prisiartino tai jau sunaus ne rado.
PREKE $1.50
ir kirto jaunikaieziui per ausi,
Tas ponas nupirktas ta ark
Turi ergeli
(PREKE VISO APRASZIMO)
kurie nuvirto no stalelo ir pa- Ii per visa nakti jodinėjo po
Tik ant trumpo laiko!
dekavoje Povilui, jog jis jin raistus, kelminus ir labai pla
— Ko teip Simuti dejuoji?
ižgelbejo. Tada jie iszejo iez ki jin (tas ponas, tai tas pate
Nusiuntimo kasztus
— Ka nesirūpint, mano bo
mes apmokame.
to pakajaus ir nuėjo in kita už buvo, pas kuri vaikinas tarna ba labai serga, o kad ira baisei
drausta pakaju, kuriam rado
sudžiovus, tai ne žino, ka jei
W.D.BOCZKOWSKI-CO.
stovintia jauna mergaitia, ir su
Ant rytojaus nusivedi jis ta skauda, ar pilvą ar strėnas.
MAHANOY CITY,PA.

assš®

Szitos Gražios Dovanos
ir

szimtai

kitokiu

DYKAI

S3

Kožnam pakelije MINERS EXTRA tabako]

randasi Dovanu Tikietukai kurias galima permaityti ant

gražiu ir reikalingu dovanu. Paveikslai keletu tu dovanu
czionais yra parodomi, bet randasi szimtai kitokiu dovanu

f tinkami kiekvienam kožnoje szeiminoje.

< MINERS
RŪKOMAS

TABAKAS

MINERS EXTRA tabakas yra puikus, kvepantis,
saldus seno Burley, absolutiszkai tinkamas del rukimuj
ar kramtimuj. Vyrai kurie vartoja MINERS EXTRA
tabaka, naudoja ji metas nog’ meto, už tai kad kitokia
tabakas jiems ne invales teip užganėdina. Jaigu sulingiusit
kitoki tabaka su MINERS EXTRA tada žinosite kodėl
jia tiek daug vyriu variuoja.

MINERS’

Extra

Dovanu Tikietukai

Gal teipgi but naudojami su

S. & H. Green Trading Stempomis
Bile kokiam Sperry Hutchinson Stempu Dovanu
szti'i-e MINERS EXTRA tikietukai yra pri-imami ligiai
kaip ir S. <fc H. Stempas, niokojant viena tikietuka už
viena žalia stempa.
•

Sperry & Hutchinson Dovanu
Sztoras randasi po Numaru

KRYŽIOKAI

30 S. Main St. Mahanoy City
Pradekite szendien rinkti
MINERS EXTRA tikietukus
THE AMARICAN TOBACCO CO,

' Size of

Regular

Package
Iizkirpkite uita apgariinima ir laikykite
ant ateities ba gal daugiam nebui apgarsintai.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK 1126,000.
SURPLUS IE PROFITS J300.000.
fiuv. Valst. Randas turi musu banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant andetn pinigu. Procentą pridedam
prie jueu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos meneeuoee, nepaisant
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
9-ftd. ryte lig 8 popiet.
SabAtomiB 9 lig 12-ad.

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

Ssė &

2V UO

Mažiausios
Šlubeles

Didžiausio
Namo
Visada randasi kur nors

“Perfection Oil Heater”
Aliejinis peczius duoda
jumis szilumos, kur tik yra
reikalinga,
kada tik
panorėsite.

“Perfection Heateris” yra
visada gatavas-tik pridek
zapalka, ir in minuta laiko
jau szildo.
Nėra dūmo - nėra smarves
dega devines adynas su
vienu gorezium aliejaus.
Nikelinei papuoszimai;
prasto plieno ar enamelaGera Vygada Szaltam Ore.
voto torkuoso melino runThe Atlantic Fefining Co. dinas vyrszius.
Philadelphia

Pittsburgh

Pardavejei randasi visur.

A. OLSZEWSKIO BANKA
3252 So. Halsted St.,

-

Chicago, III.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Dolierio iki didžiausių sumų ir
moka už juos 3 procentą.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir storus
ant lengvų išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose
bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskųSIUNČIA pinigus Į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitai.
PARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir pampina 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 Bankoje ant procen
to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidėjimą ir išėmimą.
Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
3252 S. Halsted St.,

Chicago, II!.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

New York, N. Y.

Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai likta greit,
atlikti tegul atsiszauki in

Kampas Keade Ulicze
Telefono..- Worth 2822.

W
77 4

T\\

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Pinigus siunezim. in K raj c kuo grelczianeel.
Pinigus visu kraszta iazmainome pagal kurta.
Pinigus priimam, ant procento ir lazduodama ant pareikalavimo,
Szlpkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivlu vlau Llaija 1. ir in
Krajaus už pigiaus. preke.
Paszportua del kaliaujenozlu ia Kraju pastorojam. auvtkalaudaml
jokiu pop eras.
Doviernastea padarome pigiai Ir vlaaa kita. rtjaataHuku Papam lu
peliudyimu Konsulio.
Atjeazkojlma Daliu atliek.
telsingiaurid.
— i Del vygadoa Taur.Uezl. laikom, atydaryta >—
Subatoj. iki 1 •
■
........................... .............
Užpraszome atlankltl mumla aeablazkS ar per lalaaka ir pažaitikrinti
jog pa. mua riant miu.tu. reikalu. graUfslaaMi, tirWn irimą ri. ir
pigiauni galit, atlikti.
>Wt

JKSB98

Laukti yra pavojus

W. RYNKEWICZ1US

Inkstu ligos yra

.. NOTAKIUSZAS..

233-235 ,W. CENTRE ST.,

MAHANOY CITY, PA.

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

Expelled

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.
Idant padariti vietos del rudenini!

žem™u tavoro>

iszparduosim

Žinios Vietines, AKIVOS ŽINUTES
8t
P
h

Sunaikino Kajerio Sales
ir Keletą Kitokiu Namu.

$150.000 BLEDES
Seredos ryta apie pusiau
asztuoniu, pakylo ugnis Kaiero Opera House ant Main
uliczios. In trumpa laika ug
nis kerszino apėmimu viso
skvero, nes ugnagesiai pribu
vo isz Girardvilles ir Szenadorio in pagialba muso narsiems
kariautojams ugnies nedaleido
prasiplatint toliaus. Ugnis bu
vo baisi o griūvanti murai sa
les davėsi girdėt po visa mies
tą. Keli ugnagesiai likos maž
daugirfu sužeistais.
Opera
House ir Kelley salunas sudege
lig pamatu o eekarcziu namai
sunaikyti per Ugne ir vande
ni: Demarru, Dolphino advo
kato, Drobnio salunas, Carr
c:garu sztoras, Brown grccsri,
ir kitu — iszviso 21 namai ir
kromai panesze bledes kuriuos
ieznesza ant $150,000. Kateriai
tame laike radosi Philadelphioi ir Ntw York o kada da
žinojo apie Ugne, Kaieris tuojaus pribuvo o Mare Philadel
j hioi net apalpo ir turėjo jaja
paguldyt in lova. Szendun
puiki Opera House randasi
griuvesiuosia o ant atminties
stovi tik keturios sienos ku
rios turės sugriaut su pagialba
dinamito.

Juozą Mcckaiti,
330 W. Mahanoy, Avė.
(•j 0
Mahanoy City, Pa.

25,000 k2.d
Dovanai

*_______ visa vasarini tavora už labai piges
prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ir
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suezedint pinigo

DIDELIS UGNIS

— Metuose 1900 Suvienito
se Valetijosia iszgerta 1,326,358,694 galonai alkaholiniu
gėrimu. Jaigu taji milžiniszka
skaitliu padaliti ant skaitliaus
giventoju szios ezaliee, tai isz
eina 17,3 galonai ant kožto
žmogaus.

— Valstis Montana stovi
ant pirmos vietos ejlej visu
Valstijų Amerikos, kas link
produkcijos metalu. Valstis iž
davė 277 milijonus aukse, 351
milijoną sidabre, 361 žalvari],
13 milijonu ezvine. Pasigeri
nus ten auginimui bandų ra
guotu givuliu ir aviu, valstis
Montana bus faktiezkaj turtin
giausia,

Užlaikau Columbijos Grafofonas su
Lietuviszkom dai
nom, kario išgieda
labai garaei ir aiszkei. Ant abieju
pusiu yra po visai kitokia dainelia,
rekordai yra padariti gana druozei
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas
rekordas prekiuoja tik 75o,
Jaigu ne turi mano kataloga tai
prisiusk už 5o. pacztinia markia o
apturėsi didelipuiku kataloga kuriamia rasi visokiu geriasiu Armonikų,
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku
ir Malda knygių kokiu tik randasi
Lietuviszkoi kalboi. Gražiu popieru
gromatu raszimui su puikeuseis apskaitiniais ir dainomis su drukuotais
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki
už $1.
Sztornikams, agentams ir
pedliorems parduodu visokius tavoms
labai pigei- Reikalaukitia visokio ta
voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus
pas ta vorus, adresas:

W.Waiilelisll!t",X1..,.

Ant Pardavimo.
Parsiduoda 3 lijtai už $1000
prie pat didžiausiu fabriku,
The western electric Co ir
Craue Co. yra didžiausios kom
panijos ant svieto kas norėtu
pinigą padaryt tegul greit atsiszauke, parsiduos neperbrangiai, priežastis pardavimo sa
vininkas užsideda bizni.
(S8 -oi)
Jno. Maszanauckas
57 E. Van Buren St.
Chicago Ill.

Balias!

Dr. Alex. 0 Malley
PEC1AL1STAS

1880

Suvirsi per 33 Metu

1913

asz pasekmingai gydžiau visokia

RUPTURA
Vyru, Moterių ir Vaiku

Tikra Ruptura, Vandenini
Ruptura ir Netikra Ruptura.
Be peilo ir be skausmingu arba
pavojingu Operacijų. Asz per
paskutinius metus iszgydžiau
szimtus ligoniu(jusu apielinkeje
pas kuriuos galit pasiklauste
apie mano gydymą; niekas su
manim nesusilygina szitoje
gydymo szakoje.
Iszgydyti
ligoniai geriausias liudymas.
ISZGYDYTAS PIRM
PENKIŲ SUVIRSZ METU.
Tebesveikas-nebeneszioja diržu.
Johon Villinger, Supredentas
Susquehanna (Stegmaier) Bra voro
Nanticoke, Pa., sako:

DR. ALEX. O'MALLEY

SKAIYKT!

Cigoniszku Burtininku.

Preke —

lOo.

Prisiuskite 25o. vertes Stempu
o gausite visas tris Knygutes
per paozta.
Kaaztos nnmnntimo mes apmokame

W. D. Boczkowiki-Co.
520 522 W.S.rti Al;

CUy P.,

Ant Pardavimo
Puikus sa’unae su namais,
teip-gi yra vieta del buczerr es,
groser sztoro arba ant bile kokio biznio. Geras traktas, ap
gyventa vien lietuvais ir len
kais.
Locniniukas parduos
už neperbrangia preke kadan
gi turi važuoti in tėvynė. Apie
daugiau dasižinokite ant adre
so:
(88 oi)
Jihn Szostakauckas.
309-311 E. Broad St.
W. Hazleton, Ta.

Ant pardavimo.
Parduodu visa savo sztoiu
visokiu knygų, mažmožiu ir
Spaustuve, geras biznis de)
l'etuvio arba lenko, geroj vie
toj, apgyrentoj l-tMuviais ir
lenkais, Parduosiu pigiai, nes
esu ne sveikas ir noriu važiuo
ti in Lietuva pas daktarus gy
dytis.
Norintieje p’rkti dasižinokite po eziuo ad-e-u:
(f8 °1)
T. P. Križanauskas,
38 E. Centre Str.
Sh -nandoah, Pr

Ant Pardavimo.

Parengė dideli balių Lietu
vos Jaunumene, 18 d. Spalio
(Oct) ant Mus:c Hali 213 i.&c
kavanna avė. Scranton Pa., ba
lins prasidės 7 vai. vakare ir
trauksis lig vėlybai nakcie.,
Inžanga vyram 25^ mote
“Asz ingavau Ruptura nuo kėlimo
rims dykai.
sunkiu daiktu. Lankiau invairius
gydytojus, kurie sake mano liga esant
Užpraszo
visu
atsilankyt
— Teismas lietuviszkos pa
neiszgydoma. Jokie diržai negelbėjo
pakol nuėjau pas Dr. O’Malley.
rapijos apie atemima (?) ditus, ant to puikaus pasilinksmini
Asz dabar sveikas, neturiu jokiu
mo.
Komitetas
skaudėjimu,
jokiu iszsiveržimu, ir
atsibus 22 Oct. Pottsvilles
mielai pasakoju kitiem keneziantiems
kas mane iszgyde.
Dirbu Bravore
sude. — Nieko isz to ne bus.
Ant Burgiso ■ Balsnokite už
kasdiena ir seniai numecziau diržus,
nes
man
ju
nereikia.'
’
— Elektrikiniu
karuku
John J. 0’NeiI
Tai vienas isz daugelio liudymu nuo
kompanije pradėjo paylgyt sa Demokratas.
dėkingu iszgydytu Ligoniu.
Praszo balso ir parėmimo
Szimtai
panasziu liudymusudėti musu
vo ke’.e lig East End ant
rasztineje. Atsiunsk 2/. Marke, gausi
Knygute apie Ruptura su
Centre ul’czios. Prie to buvo
STOJAS visom mano
Paveikslais, už DYKA.
prispirtas teismu per Korc-1Didele knyga api 1300 puslapn
Visos 6 daus druežiai ir puikei
monue.
apdaryta. Kasztus nusiuntimo
mes apmokame. PREKE TIK $4
— Apie pirma diena, atej158 So. Washington St.
W. D. BKxk»wiU-Ce.
, nanti menesi, naujas pacztae
kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai
MAHANOT CITT. PJL
susikalbama ir susiraszoma.
Herskeriu name atsidaris de)
publikos. Bus tai daug dydee
ne vieta ir parankiau del visu,
Darbo Invales, — Gera Mokestis
Reikalaujame in 500 Mainieriu, Leibėriu,
nes viduti miesto ir del groStaloriu ir t. t. Mes atrandam darba ir
busite užganėdinti.
matneeziu daugiau randasi vie
International Bureau,
tos del darbo.
419 Fourth Ave. (Skėriai paeito)
PITTSBURGH, PA.
— Naujas sztorninkas p.
Garmus pargabeno daugybe
START business, make money for yourself,
not for bosses; send postal for 20 ways to
visokio szviežio tavoro ir pa
independence and begin making money at
pigino prekes ant nekuriu taonce. Sell marketable specialties paying
300 per cent, $12 to $25 daily. Address
voru teip kad pigiaus galima
Reliable Distributors, Box 9, Station W.
Brooklyn, N. Y.
pirkti negu kitur. Teipgi už
laiko rukytu szolderiu o silkes
Philadelphijos Moterims.
tai geriausios visam mieste
...Moraliszka Kabala...
Vienatine Mokyta Dipiomota
Katra iszdeda žmogaus ateiti
Neužmirszkite numaro 536 W.
Lietu viszka Aknszerka
Preke — lOo,
Center St.
FhiladelphijoJ
— Dr. M. J. Petrikas, lie
Ona Vidikiene
...Tikriausia Burykla...
tuvisžkas medecinos ir chirur
Sudėjo Cigonka isz Egipto
Baigusi Akuszerijos Mokslą garsiame
rVbina 8ULVA.
gijos ligonbutes specialistai
Perdėjo ant Lietu visiko D. T. B.
“International Collegeyj of Mid
wifery” ir yra turėjusi puikia pra
Preke — lOo
priima ligonius katdien nog
ktika viename miesto geriausiame
10 lig 12 ad. priesz piet. nog
gimdymo ligonbutyje, priima kūdi
...Tikriauses Kabalas..5
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30
kius ir savo moksliszku patarnavimu
Arba atidengimas paslaperi u ateities
palaguose apsaugoje palagininkes
—su pagialba Kaziru—
vakare. Kazuno aptiekoje
nuo
visokiu ligų ir uždyka
Pagal Garsingiauai Chaldiszka
237 W. Centre 8t.
(y j)
duoda geriausia rodą neszoziomsfr
Persiszku, Graikiszku, Arabiszku ir

Karabinai ir Amunicija.
Turime daugybe karabini
ant vieno ir dvieju vamzdi)
nog $4, $10 lig $40. Ateikite
o gausite Medžiokliezkas tiesu
knygute dykai. Gruber, 34
Centre St.
(1 j)

vtXPELL

Mrs. E. Reese, 1135 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa. sako: Per koki
laika kentėjau nog skaudėjimo peczuose, Neturėjau daug pajėgos ir
sunku buvo man kvėpuoti. Kaip tik
pradėjau vartot Doans KidneyJPi. ir in vidurius
gulkas, ėjau drutyn ir sveikyn ir nesu gera pase
užilgio visiszkai man palengvino.
Doans Kidney Pigulkos veike kaipo kme. Imkite
sudrutintojus ir pagelbėjo man visa 4 laszukus in
stiklą
me. Keletą kartu pasakojau kaip pilna
Doans Kidney Pigulkos man pagel vandens.
bėjo, dabar su džiaugsmu paantrinu
kad visiszkai esmių iszgydyta.
Ant pardavimo.
Jaigu turite skausmą peozuose,
Puikus ealunas Juozo Mocjaigu inkstai negerai veike, tada pir
kite Doans Kidney Pigulku teip kaiczio po No. 330 W. Maha
kaip Mrs, Reese padare o rasite gera noy, Avė, Mnhanoy City, Pa.
gyduole.
Apgyventas vien Lietuviais,
Ant pardavimo visuose aptiekose
Lenkais ir 1.1. Yra tai gera
50o. baksukas. Nepamirszkite varda
proga katram isz Lietuviu ap
Doan’s ir neimkite kitokiu. FosterMilburn Co. Buffalo, N. Y, parda imti szita puikia vieta. Apie
daugiaus dasižinokite pas
vėjai del Suv. Valstijų.

...... PO FRIZŪRA BANDOS.......

Ol/niflll/ifnT
uKdIlYliIlUl

Pain

NORKEVICZIAUS NO. t.
’Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buleli.
Teipgi esi* gausite ir visokia
kitu gėrimu. Ateikite dabar
priešą laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz
401 Witt Mibiiot An.
W. TRASKAUCKAS

Mrs. D. T. Boczkowski and

Wm. D. Boczkowski, Mgr.
mi? ATI Sworn and subscribed before me this 15 day of Oct. 1913. W. Rynkiewicz
Notary Public.
(My Commission expires March 10, 1917)

PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

4*graborius>
DEKYTE PININGUS
...IN...

MERCHANTS BANKING TRUST CO
...BANKA...

Fr. Petraitis - Clymer, Pa.

TADA TURĖSITE PRIETEL1 KADA BUS REIKALINGA.

Laidoja Kūnas Numinsiu. Tat,n d.
Riginus ir Vežimus del PasivaJiotjuro
Krausto Daigtus ir t, L Viską a»)i*\» kl
nogeriause ir puikiause. Bu virrr mipeil
reikalais kreipkitės pas jin o brrih vi' • «
ižsranedintais

DK. J.W. ZIGMANTĄ
(L1ETCV1SZKAS DAKTARAS)

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 Mahanojaus distrikte laiko piningus szitam banke
Yra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.

185 South Washington Street.
Wilkes-Barre, Pa.
Spec lall.sz kai Gydo Visokiais Lygas.
Vyru -Moterių—Valku.

Pabaigos Mokslą Mcdlco-Chlrurglcol
Kolegija PlilDadolplila, Pa.

PRIIMA LIGONIUS...
5 LIG 10 AIK PRIESZ P J ET.
2 LIG 4 POPIET.
6 LIG SVAJKARE.

RUSSIAN - AMERICAN

BaKHla, 16,000 tona. Kantk, 13,5^0 tono.
C ta r, 18,000 tonu.
In Rotterdama in U dh-naw be peraedlmo.
11 dienu be pemedimo in Llbava.
IN ROTTERDAM - IN LlBAVA
S31.OO TreczloH KIbhoh 833.00
$46.00 Antros Klason $50.00
805.00 PlrniOR KIbroh 876.00
Laivai lezeina kas antra Subata.apie dau
ginus informacijos kreipkitės pas
A. E. Johnson, General P.Agt. 27 Broadway
New York. N.Y. arba naa vietinius agentus.
Russian American Line—Pier 31st. Street

LABAI GERA GYDUOLE

Nuo Mrtszlingio,
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos
Raudonosios,
Priepuolio.
G'anntu< taskad

...DIREKTORIAI...

D. J. Graham, Prezidentas.
C. E. Adams, Vice-Prezidcntas.
D. F. Guinan, Kasijerius.
W. Rynkiewiczia.
A. Daniszewiczia.
M. Gavula.
J. Ilomhby.
L. Eckert.
\V. J. Miles.

‘APSZVIETA’

MAHANOY CITY, PA.

Sudaryta...
Dr. W. Glbowltch’o Ins
MaskoliJOH. Vienatine
^Agentūra Pennsylvania

T. Astramskl, 943 S. 2nd. St., Pblla. Pa.

A. K. CAVE1 JAS, P. H. G.

A. G. GROBLEWSKI

FIRST WARM DRUG STORE
221 LCENTREST-, SHENANDOAH, P A.

Reikalaujame Agents Ir dnodame
g*ra BuosKlniU.

23 Akn enu Railroad Laikrodi
Patentotas regulatoris
ūži ukamas isz virezaus,
del Moterių ar Vyru, 18k
gvarantuotas ant 20m.
siusim szita laikrodi
visiems j>er C.O.D.
už $5.75 per expres,
jei nebus toks
Ncmokekyte nei Cento.
Atminkit, kitur užI mokėsite už toki lai
krodi $35. Su kožnu
Laikrodi duodam
Lenciugeli.
P01 CENTRAL BANK I
BLDG. CHICAGO, IU

Moterių
Siutai ir
Kotai

Musu Pecziai

Jums pasiusime dailu 14k. Aukso spausta’?
(14k. gold filled) Laikrodėlis, tuojaus su Lencugeliu (retežėlis) su gsriauseis viduriais Elgin ar
Waltham, gvarantavotas ant 20 metu.
Raižydamas del paiszkinima ir indek pacztos
ženkleli atšakiajai.

American Watch Company
.

.343 E. 9-th. St.,

--

New York, N.Y.

Visiszka Apsauga.

Polithania State Bank
Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele Lietuvisaka 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 Rejentalnus dokumentus.Lietuvai
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virei paminėtu adresu.

Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti iuma, kad
jau asz nesu danginu ne locniniku nevirezininku,ne darbiniku
‘ AU Nations Lankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
atidariau ofisą mano naujoi vietoi
Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
Reikaluosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo ]po
tokiu adreso*

Seniansia Benka
Mahanoy City, Penna.

INTEREST PAID ON SAVINGS

& CERTIFICATES OF DEPOSIT

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. & Careon Sts; S. 8. Pittsburgh, Pa.

27m. SENAS LAIKRASZTIS

VIENYBE LIETUVNINKU
BROOKLYN,N. Y.

Garsiu Lleturlszku-Lenklszku Vaistu.
e

Žinote kad musu Pecziai
randasi daugybe namuose Mahanojuje. Kožnas kaiminas žino apie
“MODEL KEYSTONE” Pecziu.
Gerai kepa ir gražia,
iszroilo. Atydiiodam piningus jaigu nebusite užganedintii
Visiems tie 1\ežiai patinka.
P' 11
Mahanoy City, Shenandoah,
VJrLllllctll S
Mt.Carmel, Landsford.

Anl Iszmokeszczio po 5c. Kasdien

Szita Banka suteik©
pilna apsauga ant visu
deposit u z<Voki nebūk
butu. Didelis kapitolas
su Surplus Fund, atsaugi prižiūrėjimas ir t. t,
parodo kad szita banka
yra atsakanti vieta del
padėjimą piningo ir
vedimo
piningiszku
reikalu.

Cor. Elm & Main Sta. Plymooth,Pa.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Vyriu
Siutai ir
Overkotai

Geri Siutai ir Overkotai yra jumis geriausi. Geriaus
iszjodo, geriaus nesziojasi ir gvarantinam kožna Siutą kad
yra padirbti isz giaro ceiko per atsakanezius kriauezius.
Ulsimoka pirkti giara drabuži.

FIRST
NATIONAL BANK

1SZEINA KZS SEREDA

Moksliszkai Istoriška Knyga

palytinti daug isz Lietuviu praeites
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
su 780puslapiu, preke:
Apszvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo
Gaunama pirkt tik pas:

MERCHANTS BANKING TRUST CO

pinigai atgal.
PREKE 25c.

MAHANOY CITY, PA.

LINIJA

Laivai plauke tietog tarne Roaijosir
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgreieziausi Rusiszki Imperaliszki Pacztavi, nauji dubeltavi szrubinei laivai.

Dr. Gibowitch'jo 25 Laszu Icgydymai.

Mike Gavula

.„Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras...
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VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA

Lietuviszka Agentūra

Metams - - - $2.00.
Pusei Metu - - 81.00.
Užrubežin - - - 83.00.
Užsiraszyti galima visada
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’
orisiusk lOo. markėmis o tuoj gausi.
Paprasta numeri peržiureiimui >
siunoziame dovanai, raszik toi.
Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku”
reikia siųst prenumerata (MoneyOrder ar Registruotu laiszku pinigai)
ant vardo leidėjo azituom adresu
]

JJ.PAUKSZTIS&CO.

601 W. Mahanoy Avė., J
120-124 Grand St Brooklyn, N. Y.)l|
Mab«noy„€ity,P»-

Df
rii

Kiekvienas Lietnviszkas Sztorninkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
SztoruoBe ant pardavimo, kad,musu
lautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietnviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuoj ame.
Egiutero No.l............................... 25c.
Egiutero No.2............................... 50c.
Zmijecznik........... 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai............................... 35c
Meezkos Mostis............................. 25c.
Trejanka........................................25c.
Linimentas vaikams..................... 25c.
Gyduoles nuo Kosulio.............25c
Liepiu Balsamas..... ............... 25c,
Anty-Lakson del vaiku........ 25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
’’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35e,
Vanduo nuo Akiu.................. O25ea
Ugniatraukis...
.26c.
Skilvio Laszai.............................. 25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios...............................76c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo (3.60.
Gyd. del nemalimo Pilvo....... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo........................ 10c.
Laszai nuo Dantų.................... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų...................................... 2Sc.
Geležinis sudrutintojas sveikatos fOc.
Vaistas nuo Papauto.............. 16c.
Gyd. nuo Grippo................... $1.25.
Plauku apsaugotojas............... 50c.
Muilas dėl Plauku..................10c.
Milteliai nuo Kepenų.............. 35c.
Rožes Balsamas.................. .........
Kinder Balsamas............... ........
Bobriaus Laszai................ .......... 50c.
Szvelnintojas...................... . .........35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintoias................... (LOO.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................ (1.25.
Pleistrais (Kasztavolo)............... 25c.
Pomada Plaukams...................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausine...... 35c.
Gyduoles nuo Kiemens................ 60c.
Vengriszkas Taisytojas Ubu------ 16c.
Inkstu Vaistas.............. 26c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... . .............. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir akarbutis (L25.
Gyd. nno Parku ir Niežu.
.1100.
Gyd. nuo Dedervines.............. 12.00..
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos (6.00,

Ka tik aplaikeme nauja rudenini ir žemini tavora ir už
praszome ateiti peržiureti o jaigu pirkaite tai suezedinsite Ha?“' Kožnas gal iszmokti būti Balberium
pinigo ir busite užganėdinti. Szitas tavoras susideda isz visokiu trumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
gatavu žeminiu szlebiu del moterių, merginu ir mergaieziu, kinimu. Raszykite apie daugiui pw
visokiu žeminiu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir trumpu kotu Hossokoff’s Barber College
ir šutu, visokiu kaldru, blanketu, paduszku, plunksnų irt. t.
fElL( tyPas mus dirba Lietuvaites.
?3
0 K- 0K

Issac D. Phillips

Viktoras Lapinskai

Demokratu Partijos

Parduoda Szipkortes ant geriausia
linijuj in ir isz Lietuvos. Siunczia
Piningus in visas dalis svieto, greitai,
pigiai ir teisingai
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
savo gymines ar pįžnnstamus tai raszykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkorczia ir
galima dar pirkti Szipkortes už labai
nužemintas prekes.
R szant prisiu
skite už 2o. stempa o gausite greita
atsakima.
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
Valgomu tavoru. ir Buczerne.

“VIENYBE LIETUVNINKU”
didelio formato, 12 puslapiu, talpina
moksliezkris strapnius, eiles, feljeto
Ant Konselmano Pirmo Vordo
nus, naujausios žinias isz visos pasau
lės, daugiausia isz Lietuvos gyvenimo
ir paozios LIETUOS savo korespon
dentu VIENYBE LIETUVNINKU
Demokratu Partijos
buvo visu pirmeiviszku organizaoiju
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Ant Miestiszko Supetvaizoriaus
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
kaip iszeina. isz tos priežastie iszleidome dideli žingeidu “Jubilejini
Demokratas.
Praszo balso ir partmimo. Numeri” kuris liks tik istoriszku
atminimu nes pirmas da Lietuviszku
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
meto užsimokės $2 gaus ta numeri,
kaipo DOVANA.

Laivakorozla ant geriausia Laiv u
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunozfa
piningas až žemlauue preke Ir greitai
ne vienos dienos nelaikau pas srve
svetima pininga paskirta siuntimai,
žindanczioms ir ligotoms moterims viskas dirba si teisingai nes esmių po
o taipogi ir mažiems kūdikiams.
kaaoije, taigi meldžiu visa Lietuviu
akuszerka ONA VIDIKIENE atsilankitie arba atslszaaktla per
329 Wharton St., Philadelphia, Pa. laiszka sa minetais reikalais,
Telefonai Lombard 2058-A.
Sa godone
Ant Konselmano Pirmo Vordo

W. D. Boczkowski

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Parsiduoda Lotai-

Ant Pardavimo.
Da namai ant 4 familiju,
salunas ir baczerne arba szto
ras ir bueserne W. Hazletone
netoli lietuviszkos ir lenkiškos
bažnycaioe labai gera vieta.
Parsiduos už neperbrangia
preke ba Iccnininkas ketina
važuoti in Lietuva. Atsiszaukite pas.
( 9g oą)
Jonas Szeeztakauckas.
309-311 E. Broad St.
W Hazleton, Pa.

kelete

(Not Incorporated)

Owners: Wm. D. Boczkowski,
V. L. Boczkowski.

Lietnviszkas Agentas

Ant pardavimo du szforia’
$5.75
meeinyczia ir 5-10 ir 25^5 ezto Excelsior Watch Co.
ras, tinkama v:eta del 'Whole
sale biznio ii 3 stubo>? dvi mu
rynes puikiai intaif-y'toB, pareiduos nej erbrangiai, priežastie
pardavimo locninir'gas ketina
apleist saita ezali jagn "kas no
rėtu pirkt tegul ateiszf.uke ant
adreso.
Jos. Raibikis.
(98)
Girardville Pa.
Angelskos gaaietoe isz Pottsvilles pranesza kad arti Port
Carbone, Pa. atydarys naujas
kaeiklas. Ten randasi jau dau
gybe ateiviu kurie pirko Jotus
ir pastate daugybe stubu. Dar
yra keletą geriu neiszpaiduotu
lotu kurie parsiduos už “keez”
arba ant lengvu mokeeeziu.
Apie daugiaus kreipkitės tuo
jaus pas
(06
J. Žemaitis
315 S. West St.
Shenando, h, Pa.

Nusipirkite e»u
Batelio

Of the “Saule” (Sun) Published Semi-Weekly at Mahanoy
City, Pa., required by the Act of August 24,1912. '
Editor, F. W. Boczkowski
Address, Mahanoy City, Pa.
Managing Ed. Wm. D. Boczkowski
Business Mgr., Wm. D. Boczkowski
Publisher, W. D. Boczkowaki-Co.

per pavojingi del

žmonių atydeti.

PKIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU

Statement of Ownership, Management, etc.
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GRAMAFONAS
ANT

ISZMOKESZCZIO

PO LOc. KASDIEN.
Jaign apsieinate mokete po If'c. kas
dien tai išžiūrame jams ant iszmokes&czio
labai dailu G RAMA FONĄ sikiu sa 16 *
Rekordais (32 kavalkai) visokiu dainų,
valcu. polkų, manzu ir 1.1, kurios pat is
iszrinksite. Giarumas musn gramafonu
gvarantavotafi kiekvienam Tasty ta gvarancija. Išžiosime Naujus žtaecialiszkus
Rekordus: Lieturviszkūs Laikisckus, Ru
sisukus ir Maža Rusiszkus
Raszykite
\
tuojaus, reikalaudami katalogu ir paiszkinimu indedami paeitos ženkleli.
B

Liberty Commercial Co. *
233 East f 4-th. Ktrirt-,

susiu

-

Nt*w Ywt«ų N.T.

Ę°
Naujas Isz radimu

Apraszima siunczia dyku
Kaip galima apsaugoti noligo^P®
iszsigydyti be daktaro vi&okiM lig*
Plauko puolimą ir ažaiab^iDima;
Nežali, Papuozkus, FleiskanM
ir kitas panaszias ligas.
Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5
Nuo Komu užtrinu tik 5o. M
turime apie puse milijono laiszku
padekavonemis nuo žmonių visok
tautyseziu. Raszykite tuojaus a
adreso pas Specialistas:

Drs. Bnindza & Co.
B’dway & So. 8-th. BrooRpi,

Pei
snkrt

daigi
Pei

nevie
koštu
Pei
puse
pinin.
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