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KAS GIRDĖT?
Europoi szeimyaom kae
kartas yra sunkesnis iezsima’tioimas ir moterystėje, neran
da gerbūvio- Per naujus iezradimus, kaip tai telcgn fas,
tel< f >nai, maszinu del raezimo
gromatu ir kitoki, neužtenka
del tukstareziu mergynu tojo
užsiėmimo, tai dabar ymaei už
vertei gystes ir prekystes, pa
vert lamos ta darba kuri vyrai
užyminejo. — Teip. vyrai turi
pri. sz mergynas trauktis.

Szendien mergynos nepriva
lo rūpintis apie tolesni gyve
nimą. Szendien ir turtingu tė
vu dukters ymaei pr’e visokiu
naudingu užsiėmimu — bile
darbas yra doras ir užsimo
kantis, ksd užtikrintu del ju
ju norint vidutini užsilaikima.
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Mo’ere pasenus su kviet
kuota skrybelia ant galvos, isz
rodo kaip senas krūmas ersz
keesiu su keleis žiedais.

ISZ VISU SZALIU. IszRosijos, Lietuvos Akivos Žinios isz Lietuvos.
ISZ AMERIKOS. Naujausi Paveikslai isz Nelaimes
irLenkijos.
Sudegusio Laivo “Volturno” Kiniszki razbaininkai
Virbalis.

H genos drauguve rūpinas
atpratyti žmonije nuo padavi
mo vieni kitiems rankas.
Ižgere guzutes —
Lmktelejimas galvos bus ženk
patrotino 82,000.
lu pas'e kinimo. Daugiause
Bloomsburg,
Pa. — Senas
daeda padavinejimas rankos
f
irmeris
iez
artimos
ukes, Le
prezidentui, kuris turi kelis
tukstai ežius pasveikinti, jagu wis Morganas, kuris neskaitė
in kur pribuna. — Teip pat ir jokio laikraszczio ne knygos ir
gubernatorius. P-duoti ranka| negere jokio svaigynauczio gė
del tukstareziu ir da k’ek rimo per 30 metu (nes buvo
spustelėti, tai yra dydelis var dydeliu szyksztuoliu), iezgere
arielkos ir patrotino du tukgas!
stauežius doleriu. Du koki tai
apgavikai ateja pas jin praejRusiszki laikraezczei daneta petnyczia, puikei parėdyti,
sza isz Mandžiurijos apie szikalbėdami, jog nori nuo jo
tokia naujena: Gubernatorie
pirkti lauko, piningu jie turė
apskrities Cheilunshpuko ižjo pilnus kiezenius, vienas iez
dave prisakima. Kožuas kat
ju papraeze fermerio ar nega
ras kaziruos, aplaikys 100 bo
lėtu nuo jo pirkti czeki ant
tagu ir da apart to, turi ne$2,000. Farmeris atsake, jog
szioti ant kaklo rinke, kaip ir
namie neturi, bet gales tuo nu
kožnas piktadarys. Katras pa
važiuot in banka iezymt pinin
vėlins eavo name kažin oti,
gu. Farmeris užkinkė arklius
teip-gi gaus 100 bizunu ir ant
in vežimą, visi tris instdo ir
trijų metu bus nusiunstas in
nuvažiavo in Bloomsburga kur
kita miestą. Jagu virszininkas
farmeris ifzeme $2,000. Grįž
ytns dalibas kaziriavime, apdami namon, vienas isz apga
la kys 100 bizunu ir turi tejpviku, isztrauke isz kiezeniaus
gi neszti rinke ant kaklo. Ja
bonkute su guzute ir padavė
gu jau tokios bausmes ne iszfarmerini, nes tae iez pradžios
naikins graju, tai jau gal nie
ne norėjo ymti, bet teip grąžei
kas neeztant to sulaikyti. —
jin pra=ze kad turėjo ymti. iiz deganezio laivo “Volturno” ir deganti laiva.
Žemiau
Ar laikais tokia bausme neat
Kada pabudo in dvi valandas matome laiva kada apleido Eir^pa, garsinga telegnfieta Sedpratintu Lietuvius nuo ejnikio.
po ižgerimui, pas jin jau ne dona, laivo vyriausi tarnai ir ki.pitona Inch.
buvo
dvieju tukstancziu ne
Skaitoma, buk 3000 rretodiezku pastorių Suv. Steituosia apgaviku, — guzute buvo už
aplaiko metynes algas mažiau taisyta užmigdinanezeis laezaie.

Lsikraszczei iezejnanti Ar
gentinoje, kur daugybe žydu
apsūelo ant dovanotu dirvų
per barona IT reziu o in kur
daugybe žydu keliauna, kaip
in “žeme prižadėta.” Laivas
vardu “Fortūna” veže nesenei
daugybe žydu ir užstojo dyde
le viesulą. Baisios vilnis plak- kaip $500, o priek tam aplaiko
in laiva teip smarker, jog net namus ir kuri. Jago tieje
du žydus labai paguodotus, paetorelei žinotu, kokias algas
nuplovė nuo laivo o vadinosi aplaiko muso lietuviezki kuJankei Birnsztein ir Ickue ningelei Ameryke, tai dauge
Gle;chgeiw cht iez Rumunijos. lis iez juju perejtu ant katali
Mariose griužejo daugybe Te kystes.
kinu (“mariu vilkai”). Apie
gialbejima nelaimingu nebu
Kae metas iez Ameryko iezvo ka ne mielyt Bireztejnas veža in užrubeži suvirezum už
tiktai ant t’ek turėjo paezaukt: iblijona doleriu kiaueziniu.
“Gott der Gerechte”, o jau pri
puolė pr’e jųdviejų iszalkia
Taigi ant Atlantiko mariu
rekinai ir nurijo su pantapleie
vela atsitiko baisi nelaime, ku— tai ant savo nelaimes. Po riuoje pražuvo daug ypatų.
keliu minutu pateminta, Teki
Laikraezcziuoeia pasirodė kri
nai persiverte ant vandene, tikos, spyraneziosios reformų.
drebėjo ir su uodegom plake Žiaunai pakratya galvomis
in vilnie; akės iezsiverte in vir ir.... vela ant to viskas užsi
ažu, norėjo nurytus žydus iez baigs?
vemti, nes dovanai — negalė
jo. Po keliu valandų jau buvo
Lenkai tikrai tikėdami in
negyvi ir pluduravo ant virezunee vandens, o tai nuo gar ateites Rosijoj eukylimue, da
daus kąsnio. Turėjo tosios žu ro visokius isz kalno prisiren
vęs nemažai nukentet. Kada gimus; Austrijoj ir Amerikoje
kiti rekinai tai paregėjo, su Sokolu draugijos susidedam
dydele baime atsitraukė nuo ežios isz jaunuomenes, lavinasi
laivo ir nebuvo matyt ne vie kareivijos ginklus vartot, daro
no. Apie ta baisu atsitikima
apraezo laikraezczei su pri- net ir savus manevrus, ir ren
d esku, jog žvdiszkas kūnas ka bejowy slcarb Jie lenkai,
teip yra perymtas smarve, jog turi savo tam tikro vyriausybe
net rekinai turėjo pastipti po arba Tautiszka centra E įro
nurijimui. — Saugokimės ir pojo; visokį eueineezimai Ame
mes žydu, ydant toji smarve rikos lenku su Europa, cen
mus neužmusztu.
truojąs! Austrijoje.
Ž:džiu sakant ginkluojasi
Laliszkas randss daro de
iez kalno.
ginimus su išradimu inžinie
Isz Amerikos jaunuomene
riaus Pasarella, kuris iszrado lenkiszka laike sukylimu, ar
siuntinėjimą gromatu akrine- panorės bfgti in pagelba Eu
leje isz aluminum ant drato, ropos lenkams, sunku pasakyt.
panaszei kaip prie telegrafo. Tas lenku prisiruoszimae, ži
Tarp Rymo o Neapolaus gro- noma kad Rosijai daug užduo
matos butu inteiktos in laika da mineziu.
25 minutu o terp Rymo ir PaIn Philadelj hia reikalingas
rižiaus laike 5 valandų, nes
Gloverso
Mainieris, Taradaika
dabar reike ant to trijų dienu
ar
Baltruviene,
tuomi tarpu
laiko. Randas paskyrė ant to
kamisije ir daro dabar megi laukema bet nesulau kerną;
nimus su tuom iszradimu ir ta’ teip praneszama “Saules” redydeloje slaptybėje.
dystei.
Žinoma, kad jau teip reika
Katrie dabar gerai dirbate o laujama, Ui kursai bent vis
laikraszczio laikas baigei! ar gi turės atsilankyt.
jau pasibaigė, tai ne vilkini y te
ir velei atnaujinkyte prenume L'etuviszki žmonelei su baž
rata, ba žinote, jog be piningu nytėlių statymais visur beviaik
nesiurezeme o priek tam, jago jau apsirūpinę, tai dabar grie
tikytes aplaikyt puiku kalen- bėsi statyti savo sales, nes ir
dori ant 1914 meto (kuri jau tas reikalingas,
pradėjom spaudint) tai nevil
* Ž dis “straikas” pirm’aukinkyt su užmokeseziu.
se buvo naudotas dydeliam
Moksli s latrui nieko neženklina bedarbije - Northumberland©
aplinkinėje, Anglijoj, mete
Tiktai da labjaus jin pagadina.
1765.

Metas XXVI

Mažulėlis kudykelis.
Sunbury, Pa. — Kudykis
A. Johnstown, 5 menesiu se
numo dabar svėrė tik tris sva
rus o kada užgyme svėrė pu
santro svaro. Motyna savo
szliubini žiedą gal kudykiui
ant rankos lengvai užmaut
Lz aplinkiniu miesteliu žiro
nis atvažiuoje ta mažiuleli pa
matyt.

Nunesze nuoga moterc in
kalėjimą.
Wauketha, Wis. — Grac’
Leigh, gerai užsigerus patogi
mergyna, jeszkojo sziltos vie
teles del prasimiegojimo, už
klydo in svetima narna in kur
inejo nepateminta per nieką.
Laimingai atrado miegkambari, kur nusiienge visai ir atsi
gulė in minkezta lova gaspadoriaus namo, netrukus užmi
go druezei. Poni namo vos ne
apalpo, kada paregėjo inejusi
in miegkambari, ir pamate ea
vo vyro lovoje miegante pato
gia mergyna. Kylo name dy
delis krutėjimas. Pasiezaukus
savo vyra ir nuvedus už ausies
parode m’egarczia. Pribuvo ir
palic'je kuri pradėjo budint
miegante ir praeze apleist lova
bet girtuokle suvis neklausyt
nenorėjo paliepimo, užsiklojo
da geriau ir rengėsi vėl sau
ramiai užmigti. Tada palici
jantai turėjo priverstiniai iszpraezyt iez lovos motere, bet
kada isztrauke isz po paklodes
kas do nusistebėjimas buvo vi
su, o ir susigedijimas, motere,
visai buvo nuoga. Palicije
apsupus paklode motere nuneeze nuoga in kalėjimą.

230 Anglekasiu
Užgriuvo.
Dawson, N. M.—230

anglekasiu likos užgriau
tais Szafte No. 2 Stag
Canon kasikloje, 3-val.

popiet, seredoj.

Toles

nes žines bus ateinan
čiam numeri “Saules”

nužudė 300.
Pekinas, Kinai.— Kiniszki
razbaininkai po vado vysta jenerolo Hwang Liang nužudė
tris ezimtus ypatų provincijoi
Fo-kien ir sudege dvi misijes
ir bažnyczes prigulinczios prie
amerikoniezku
misijonieriu.
Vaiskaa nusiunstas in tenais
ant apmalszimo razbaininku
mažai ka inveike, nes kaip ro
dos laiko juju szali.

Teisingumas visada
užsimoka.

Lenku iszeivybe
Amerikon.
Lsnku laikraszcziai dejuoja,
kad kasmet vis daugiau eina
lenku Amerikon ir kasmet vis
mažiau ju griszta. Varszavos
laikrasztis “Slovo” straipsnyje
“Smutne cyfry” (liūdnos skait
lines) nusiminęs pažymi, kad
1913 m. ligi 30 d. birželio len
ku iszeje Amerikon 206 tukst.
žmonių. Gi perėtais metais
tiek iszeidavc:
1909 m. 77 tukst. 565 žmones
1910 m. 128 tukst. 348 žmones
1911 m 71 tukst 446 žmones
1912 m. 85 tukst. 163 žmones
1912 m. lenku sugrižo iez
Amerikos 37 tukst 746, o 1913
m. tiktai 1 tukst. 704. Tiktai
italu palyginamai daugiau if zeina Amerikon, negu lenku.
“Slovo” pažymi, kad ir lie
tuviu daug eina Amerikon,
bet, anot to laikiaszczio, lietu
viai turi ta paguoda, kad ju
daug sugriszta atgal savo tė
vynėn, nes szimet sugrįžę net
12,516 lietuviu.

Parižius Francuzije.— Ant
vienos
dydžiausios uPczios
miesto, pamėtė žentas labai
turtingos naszles Eb’quot savo
pugilaresa kuriame radosi 40
tukstancziu franku. Apsižiurejas ponas, jog neturi pugilareso, tuojaus nuėjo in paPcijos
bjura ir ten apsakė kamisoriui
apie pamestus piningus, o po
tam tarė:
“Važiuoju szendien vakare
in Rheinus. Pravarde mano
paraszyta pugilarese ir jagu
piningai rastųsi, tai praszau
pono ydant man juos in tenais
Garnys vela atsilankys
atriunetumei.
pas cariene.
In puse valandos po tam ra
dosi ant geležkelio stacijos ir
Petersburgas.— Tomis die
iszpirkinejo bilietą pirmos kla nomis ciesoriszkas daktaras iszsos in Rheinus.
keliavo in Livadija, kur ran
“Ar nepametei ponas ko? — dasi ciesoriszka szeimyna. Me
užklausė kas tokis isz užpaka na, buk pas cariene neužilgio
lio e?r> f >.
atsilankys vela garnys.
“Teip pamecziau pugilaresa
Krata klosztorije.
ant uliczios, kuriame randasi
Tula,
— Slapta palicije pa
40 tukftarcziu franku.
dare czionaitiniam klosztorije
“Ach! brangus pone, — iszkrata. Vienam zokoninkes
tare prastas darbininkas nu
džiugęs, —labai džiaugiuosiu, kambarelije papcije rado,
jog galiu sugražyt ponui pa 2,000 rubliu, kurie likos pa
mestus piningus. Radau pu vogti kupcziui Kapotkinui, per
jojo kasijeriu. Pavogtus pi
gilaresa kuriame iszskaicziau
pono pravarde ir ant korteles ningus priėmė ant paslėpimo
užsiraszyta, jog szendien iszva- zokoninke, gyminaite kasiježiuoje in Rh sinus, del togi pri. riaus.
buvau in czion ydant galetau Velnes ir automobilius
pamatyt poną ir sugražyt pa Varszava.— Grifas B. par
mestus piningus. Praszau pa sitraukė in savo dvara nesenei
žiūrėt ar viskas jame randasi. automobiliu ir ezi feri nigeri,
Pasveikinias dora darbinin kurie tankei su ponu važiuoda
ką, grafas paėmė pugilaresa, vo po aplinkine, Bet tas labai
insedo m truki ir nuvažiavo in inirszino aplinkinius kaimuoRheinus. Laike vakarienes, czius pagal kuriu tamsia nuo
grafas kalbėjo tarp kuopos mone nigeris buvo “velniu”
svecziu apie atsitikima su savo atvikusiu in ju szaljs su savo
pugilaresu, kaip laimingai at geležinia pekliezka maezina,
rado.
girdi, “antikristas su geležiniu
“Ka davei tam dorui žmo peczium!” Negalėdami su
gui? — užklausė poni El’quot laukt to, ydant velnias gaudy
Grafas atsake, jog nieko neda tu ir kisztu juos in savo pevė, nes laiko neturėjo ne pade- cziu, galvojo velei, kas tai ga
kavot savo geradejui.
lėtu būti, kad “juodas velnias”
Sziupinis.
Trumpi Telegramai.
“Mano vaikeli — atsake po tik viena poną besivažiuoja?
* Berlyne randasi 210,000 ni El’quot, — turi pataisyt tai. Nutarė susitarė perserget po
§ Rcckdale, Tcx — Septi
telefonu.
Važiuok ryt anksti adgalos in ną, ydant velnią nuo saves nuni kalnakasiai kurie likos už* Italijoi randasi 700,000 Parižiu ir duoki tam doram varitu drauge ir su jojo gele
griautais 7 dienas adgalios, li
darbininku
prigulincziu in žmogui penkis tukstanczius žinia pragariezka maszina, te
kos ižgialbetais.
unijes.
franku. Asz duodu nuo saves gul jie sau ejna ant sausu ba
§ Wilmington, Del. — Ka
* Miestas Londonas sunau teip-gi penkis tukstanczius lu, o ne ežia žmonis pragaiezida J. W. Wil’cuts atmueze dydeli ojsteri, rado jame žuvyte doję 20,000,000 tonu anglių franku del teip teisingo žmo net, nes kaip tik atsirado tas
gaus, kuriu szendien mažai “juodas velnias” aplinkineja,
trijų coliu ylgio. Mat, ojsteris kas metas.
uždare savije žuvyte o žuvyte
' Francuzije padirba 20,- Francuzijoi randasi.
tai lietus kas diena liję ir vie
suede ojsteri iez bado.
000,000 spilkucziu kas diena.
Grafas sugrižias, turėjo daug kas ant lauko pusta, o jagu
§ Plymouth, Pa. — Juozu * Sandalai yra nesziojami ergelio drauge su palicije, kol ponas neiszvarys jo, tai kerezikas Mokunas, vienu metu se
atrado taji žmogų, kuris aty- no užklupimu ant dvaro ir vie
numo, likos apezutintu ant per 300,000,000 gyventoju
daves ka rado sugrižo velei ką sunaikins. Nieko nemaezismert per savo motyna, kuri Indijoi.
keldama verdanezia sriuba
* Rinkomis pasiūti czeba- prie savo užsiėmimo ir apie jo iszajszkinimai pono, jog tai
nuo pecziaue, truko rankena ir tai turi arti du tukstanczius pravarde nežinojo ne grafas ne žmogus, kaip ir mes, o tik juo
puolė ant Juozuko.
palicije, del to buvo jin sunku dos spalvos, jog tai ne jo ma
diegsmu.
§ Ashland, Pa. — Arti
* Praejta meta m Kanada surast. Po ylgam jeszkojimui ezina o parsitraukė iez užrubeWest End parko žeme pradėjo
surado ir grafas apdovanojo
pribuvo
422 432 atejviu.
jin deezimts tukstarczeis fran žee, bet kur tau, pertikrins
labai apsisest in Potts kasi Ir
* New Yorke statys hoteli ku už jojo teisingumą. Žmo tamsunelius! Bijodamas ydant
ias. Gyventoje! iez to dydelei
tik del naudos nigeriu.
gelis net visas nutirpo aplaikes kaimucczei savo kerszto neieznerimauje.
tiek
piningu.
pildytu, turėjo iszsiunet eavo
*
Suezo
kanalas
praejta
me

§ Harrisburg, Pa. — Neuž
ilgio pereis per legislatura by ta uždirbo $26,000,000.
juoda ezeferi in Varszava o
Ant pardavimo.
las uždraudžentis lankytis vai
automobiliu užrakino in tvar
* Francuzijoi randasi sukame vakare ant krutai? ežiu virszum 1500,000 augintoju
Gerai intaisyta Piekarne. tą.
paveikslu. Butu gerai.
Biznis gerai einasi. Teipgi na
vinvuogiu.
§ Monroe, La. — Myne inmas 9 ruimai ir tvartas, mies
* Isz Ceylono kas metas iez te Torrington, Conn. Preke
irszueiu gyventoju isztrauke
gabena po visa svietą arbatos $4000 Apie daugiaus dasiži* Szimta metu adgal, žmo
isz kalėjimo nigeri, kuris suteuž $25,000,000.
nis nežinojo kas tai yra fabri
nosite
pas
(y
6
o,)
riojo balta mergaite, ir pakorė
* Amerike suruko kas me
kuoti dantie o szend:en vienas
L. Bogardus
ant telegrsLnio stulpo. Greifabrikas juju padirba kas me
80 Main St.
cz’auees ir tinkamiausias teis tas 21,718,488 cigaru ir 23,736,
190 paperosu.
Torrington, Conn. tas 12,000,000
mas del tokiu.

(Vilkaviszkio apskr.). Per
pora euvirfzum metu Virbalyj
nebuvo gaisro. Todėl szia'vasara lyg tyczia atlyginta ir už
pereituosius metus. Buvo ieztike 4 gaisrai. Triobu viso
labo sudege 12. Priežastis: pir
mu sykiu perkūnas trenkęs in
vieno ūkininko kluoną, antru
kartu vaikai bežaizdami su
degtukais, trecziu kartu prie
žastie nežinoma, o ketvirtu
kartu, 14 rugfejo, pakele gaisra tabakas ir degtine; mat, ko
ki-tai nedorėliai vaikinai, tur
būt, gerai inkausze ir su to
kiomis jau merginomis daužė
si nakti vieno ūkininko eziaudu kugyj prie-pat trobos, ir
matyt berūkydami prikrėtę in
sziaudus. ITžsidsgus kugiui,
užsidegė tvartai ir kluonas, o
kad buvo nakti priesz pati
szvitima, tai kolaik subėgo
žmones, insivyravusios ugnies
jokiu budu negalima buvo už
gesinti, tai taip ir nuėjo durnais
žmogelio kluonas, tvartai ir vi
sas vasaros triūsas. A ežiu ug
niagesiams, gaisras toliau neiszsiplatino.

Varniai.
(Teleziu apskr ). 10 rugsėjo
(s. k ) Palukezczio dvare ieztiko gaisras. Sudege tvartai, 3
versziai, szienas. Priežastis —
pypke, kuria pamėtė beazerdamas arkli, o paskiau begesyda
mae ir patsai apdege ir ta paczia diena buvo pas daktara in
Varnius atvežtas. Ponai buvo
Varniuose, bažnyczioje.

Dr. Kūgis.
Szvekeznoje, anot laikraszczio pirkęs isz gr. 'Pleterio
Aleksandravo dvara už 58
tukst. rubliu.

“Garnio” redaktore.
p. Jastrzemskaite, atsisakiu
si mokėti 500 rubliu pabaudos
pasodinta 3 mėnesiam kalėji
mam

Gruzdžiai.
(Sziauliu apskr.). Giuzdžiu
ir Sziupiliu apylinkėse 7 d.
rugsėjo (e. k.) apie 10 vai. va
kare davė reto didumo ledai
(kai-kurie svėrė po 1 švara),
lezdaužyta daug langu, nu
daužyta begales obuoliu, užmuezta nemaža paukszcziu, ap
s kritai, — padaryta
labai
daug nuostoliu.

Keli pamokinimai del
moterių.
— Juom szaltesnis baltimas
kiauezino, tai greieziau gali isz
plakt.
<š
— Cibulis piaustintas van
denije, jokio maenumo ne ižduoda.
— Ne uždarinekite langus
langini ežioms ir uždangalais
no szviesos saules, ba spindu
lei saules ieztrauke ne giara
orą isz grinezios,
— Iszplakta smetona ira
sveikesni, negu neplakta.
— Jagu katra isz moterių
ne gali greitai užmigt, tai te
gul ižgere priesz ejnant gult
karszto pieno stiklą.
— Apart grieko, papildo
moteres teipo-gi didele kvaili
be, jago savo vaikus savo vira
užnieka laiko.- Jagu visados
moteres atmintu apie tai, ant
ko josos sutvertos, tai apsisau
gotu nelaimes kokia atsitaiko
tarp poru.

Didelis Balius.
Lietuviszkoe Citizens Drau
gystes isz Coal Dale, Pa. Utarninko vakara 28 Spalio 1913
ant Antano Gerdaucko sales.
Prasidės 6 vai. vakare ir trauk
eis per visa nakti.
Inžanga 15^ Moterems dykai.

ft

Pravirko ir norėjo teisintis
szsku ir samanų, o ant ryto
jaus anksti invede vaikine)' '■-z savo nelaimingo atsitikimo,
ies girrinis vir;s t-re be-p’ktu
prie puikaus szulnelio.

Ir čigoną apgavo.

Kersztas yra piktas darbas,
— Yra tai stebuklingas ezu. a o:
ir jo reikia vengti, bet kartais
IOcl“roYES54
— Norints ka sakiai, nieko
nelis — tarė 'yru; — žiuiek
jei tiktai jis kitam bloga nesu
kaip czistan yra nesiranda ja ne gialbes.
teikia, tai nors juoku scczia’
cue mažiausios dulkeles Atsi Buvai pas mane tris metus
padaro. Taip ir ežia buvo.
sėsi cziouais aut krausto ezito ir ne isz’a'kei baodinimo, ne
Karta čigonas ateina pa?
krisztolinio ezulinio ir sergėsi gali ilgiau iezbut czionais. Tu
viena ūkininką ir sako:
idant niekas in jin ne inpulto. ri ejtie in svietą, pažint darba
— Pone izūmininke, asz
Ar yra dydesnis ponas,
Kožna vakara pribusiu persi- ir varga. Graudu man su ta
upėj daug žuvies pagavau, bet
Kaip vienas zakristijonas,
tik’it kaip iezpildai mano pa vim atsiskirt, nes atsimink:
neturiu druskos, ar ne galėtu
Kuii Konetike užtikau,
jago kada ko jejkalausi, stok
liepimą.
mei man truputi druskos duo
Strytu ejnant macziau.
Vaikinelis ateis-d'as ant ant tufežios vietos, apsidairyk
ti?
Ne ėjo, tik vėžliojo,
in
ketures
szalis
sv
:
eto
ir
pa
kraszto kriiztolinio fz ulinio
Ūkininkas mielu noru jam
D-LD=E=L=I=S P=E=L=N=A=S H
Del to, jog daug savije visžiurėjo in vandeni turėda szauk: ‘‘Per drūti stebuklin
druskos davė.
kes
turėjo,
Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems •
mas tei p in vai deni, už-kaude go ežero, szankiu tavias, girri— Garai, pone szeimininke,
žmonėms. j
O vaikyne turi būda gera,
jo jam bajsei pirsztas ir nežino ni viria!” Tada pribusiu tau
duok man ir duonos, tai asz ir ■ Tie, kurie ilgį laikų sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų ISmokėIt nuolatos ruko c:gara.
damas ka daro iez skausmo pa in pagialba, o galibia mano
fk Jo tiems, kurio netik neišgydė, bet dar paaršiuo labiau užsendinant ligų; per kų negalėjo
tamstai žuvies duosiu.
gerai dirbti; tad apturėjo duboltavų nuostolį, — vo bo naudos Išmokėtus pinigus Ir nustojimų
Kad ir apsidaboja,
nrrkino pirszta in szulini. Iez yra dydele, didesne, ne kaip
Ūkininkas buvo žuvies pa J uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.
Tai
c
:
garo
nepadeda,
»
BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONĖS;
traukias tuojaus paregėjo jog tau iszrodo.
siilgęs, tai dar-gi džiaugda f bet su visokioms
šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kaiJok
kokie
parapijonai,
*
po
geriausio
Amerikoje PHiLADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų.tadtaIr iszniko isz akiu vaikine
visas pireztas persimainė ant
masis duonos gera gabala c:- A po Išgydyti trumpam
Szimas atsiklaupęs p :esz sufragiste,
laike, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per kų apturėjo didelį
Tokie ir zakristijonai;
auksinio ir niekuom ne galėjo lio, nusidavė prieiz save in ke
B dubeltavų pelną, sveikatą, drūtumą Ir pinigus sučėdijo.
gonui davė.
Praszo, ydant priymtu stoną r ots yite,
Į
IŠ
TŪKSTANČIŲ
IŠGYDYTŲ
NUO VISOKIŲ L1OŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO
nupraust ženklo nepaklusnu lione. Dabartės patemino jog Jagu patis negirtuokliautu,
— Acziu, pone szeimininke, *
Bet kur tau, ve'.uk su maezina lekiut,
PR1SIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAM1:
't
GARBINGAS
PHILA.
M.
CLTNICl
Siunčiu didžiausių padėkavong už greitų išgydymų
Tai
ne
girtuokliaus
nelaikytu.
daug didesniu užaugo, ba to
mo.
Ne kaip prie vaiku stuboje tūnot
už duona; jei davei duonos, A nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos,
negalėjimų valgyt ir miegot ir nuo susilpnėjuslo
sios
tris
dienos,
kurias
yerlei
Vakare atėjo girrinis vyras
kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų iB— Kur sifragistes maezinstas?
duok ir Jasziniu, bus mums uL viso
kaušg, o ligų labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau
ir paklausė kas stojosi su sau do prie krieztolinio ezulinio,
* piluai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartų ištariu ačiū Phila. M. Klinikų! ir Jus
gardžiau valgyti.
Pažinau viena sportuka,
A garbingų vardų garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstengė. Su guodo
buvo tris metai. Ilgai vaiksz
Ūkininkas ir lasziniu davė.
ue J. Bernot, 42 Franklin SL, Springfield, Mass.
jiam atyduotu, laukinis vyras liniu.
Pana^zu in velniuką,
— Nieko, —atsake vajkine cziojo po girria, maitindama
GUODOTINAS DAKTAREI
Girrinis vyras
Nuėjo jiedu paupen. Gigotarė:
Kaip Skulkine buvo, tai
/ Labai dėkingas už tikrų išgy*
zi
sis žoleltn.8 ir ezaknelems,
lis
persigandęs
slėpdamas
pirsz
dymų
ir už liekarstas, duo ku*
nas,
atsigulęs
ant
upes
kranto
— Atydaryk durys mano
kaip verszelis,
rlų
pastojau
kaip
naujai
ant
nesant galo priėjo prie kai
ta in užpakali.
svieto užgimęs, išgelbstintnuo
In vakarus no palcciaus ga kletkos.
O kuom tolyn nulapsejo, tai kanda duona ir vis upes van
Slaptos ligos. Taip gerai dabar
mo ir triobn. Galva apriszo
—
Ne
meluok,
pamerkei
deniu užgeria.
lingo karalaus traukėsi milži
— To ne galiu padaryt—at
dydelis ponelis,
jaučiuos, kad į trumpų laikų
skepetaite, idant niekas nepate
p
’
rezta
vandenije,
paniekinai
net 15 svarų daugiau sveriu.
—
Kame
gi
žuvis?
—
klau

niszkos girrios pilnos buvo vi sake vajkiukas, ba karalus,
Bet jau nebagas ’nusiszp'cavo,
Prlslunčiu savo paveikslų, lik
mintu jojo auksiniu plauku,
damas sveikas ir džiaugdama
sia nekantraujas ūkininkas.
šokiu žvėrių, ant kuriu pate mano tėvas ta uždraudė daryt stebuklinga szulini, nes atleiBa pikta liga gavo,
sis,
pilnas guodonės S.Kolom— Na tai ne gausi obuolio du tau szita karta, nes saugo ir norėjo pristot prie ūkininko
člukas, 41 Avė, L., Salveston,
karalus tankei nusiduodavo
Laižosi kaip szuniukas ir — Padek ir tamsta sriube
Tex.
už berną. Nes pasirodė jog nio
les srėbti, — atsako čigonas,—
Karalaitis atsitolino nulu kis idant daugiau nebutu.
TEIPAT Mr Žukas, McKees
ant medžiokles.
stena,
Rocks, Pa., prisiunsdamas sa
ko nemokėjo, per ka niekas
Ant
rytojaus
vela
atsisėdo
kai iezsrebsime, tai ant dugno
diae,
nes
ant
rytojaus
vela
su
Viena karta karalus nusiun
vo paveikslų, nemažiau yra dė
G rai latrui, — bus gana.
jin ne priėmė ant tarnystes o
kingas už išgydymų nuo sun
ir žuvies atrasime.
tė strielcziu idant tasai užmuez gryžo praezidamas savo zobo- vaikinelis prie ezulinio labai
kios ir pavojingos ligos. Kiti
isz
gaiJe
ežio
gavo
szmoteli
duo
nusiminias
ir
žiurėjo
in
vande

negalėjo išgydyt.
S .prato ūkininkas, kad ei ,
tu stirna. Strielczius jau dau veles.
Mr
S.
Kolomčlukas.
Mr Žukas.
uos
Likavanos krante,
g mas ji apgavo, ir nudūlino A Mrs Zofija Bustrykenc, C. M. and St. Paul st. Sobieski, Wis. Štai kų rašo: Nesuskaitytus
— Atydarik durie mano ni temindamas idant kas in ji
giau ne sugrižo.
B
kartus
labai
gražiai
dėkavoju
Phila.
M.
Clinlkui,
už
Išgelbėjimų
manos
išgydant
nuo moteriškų
Teip
keliaudamas
no
kaimo
ne
in
pultu,
ir
teip
jin
tas
var

Užtikau viena szsnte,
namo Ei lamas galvojo, kaip F nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika
Iszjojo narsus karejvis jeez- kletkos.
ir dauin
kaima
pri"jo
prie
didele
gino
jog
aezaros
iez
akiu
jam
Apie
kuria
visi
ž'no,
h
giau
gydyties
nereikalauju.
c«ia ir e gona apgavo ? Apti
— Karalaitis atsitolino už
kot strielcziaus nes ir tasai dau
•
GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; kų užtvirtina didelės daugybės išgydytų.
pasipilė o viena inpuole in miesto. Buvo tai didelis palo I z sz'igksztaus pas:e’gimo. lo jis miszke puszies virszunej
pikiae.
giau ne sugrižo.
j KAD JAUTIESI NESVEIKAS,
szulini.
Iszeme jia persigandęs cius karaliaus, per ka tuojaus
An e tai d* nuty'eaiu,
szirszuo i i g ista ir lauke tik | kreipsies, nes liekarstas išsiunčia po visų Amerikų ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir
Treczia
diena
atėjo
vela
ir
— Kas tai turi ženklini? —
nusidavė in tenais, linkę lama
Slapty! ėja užla’kyūu,
tai progos, kada c gonas pas ji R visi, kuriuos'Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.
paezauke nusistebėjas karalus, iez tolo žiurėjo ant savo zobo- nes buvo per vėlu, pereimaine
i
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sis jog ti naia ras koki norinta
in
auksini
ezrateli
o
norint'
R-ik
etų
į
aki=zt
duly,
veles
o
akyse
turėjo
aszaras,
ateis.
K todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiekir liepe treczia diena susirinkt
užsiėmimą. Atejas in pal. c u
atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speciališkai liekarstas iš geriausių gvaruntuotų medikaTada bu« bu’y;
Pagaliaus vėl pas ji ateira &I vienam
visiems strielcziams isz kara- ba buvo tvirtas jog jau dau jaja paslėpė p'esknofe, bet ran
mentų naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, knd prlo Phila.
pasidavė in tarnista ir liko«
ka
turėjo
visa
paauksuota
no
Latrije
nesubecynes,
A M. Kliniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra Dėt Amerikos valdžios medu
giau
ne
reges
savo
milemos
zočigonas.
listes, davė jiems szimta gink
olių apdovanotų.
priimtas o po kokiam tai lai Ir žmonis visaip n kalbės
ieztraukimo aezareles.
— 2 uai, c gooeli, — sako j
ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profcsonal. Daktarai, pirma ranka prlo Kliniko;
luotu kareiviu in pagialba ir bovelee.
ALEX. BROWNAS, Superintendent,
Dr. WINCAS YODER, Medical Director.
Girrinis vyras atejae vakare, kui pseme jin kukorius^ pa
— Atyduok mano zoboveūkininkas, — asz miezke apti ’J Daktaras
szunu. Liepe perkratyt visa gi
ĮSITĖMYK, kad slaptybes ligi| saugiai užlaikoma, visada.
gialba.
Turėjo
jiam
neszi/
van
jau žinojo kas atst ko.
bet nori pastoti sveiku ir laikau bites, tiktai negaliu medin f4 IT AD A-1*-’1
ria ir nesugrižt, pakol ne suras le! —paezauke ant galo.
V
MINGU. tad ai.šliaukyk, o jeigu toli gy.
Szamokore isz piningu kaži ilipt’.
— Aezara inpuole in vande deni, kiret malka0, padavinet
F voni, tadapršyk savo Ilgų bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi
Nusijuokė girinis žmogus ir
pėdu pražuvusiu.
tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėkavoja, nes čionai išgydo ir
ravo,
ni - tarė užsirustiniae; - da viską in ranka o usz tai _,ture
— Pare dyk man, asz ir pa- A tokias, kuriųkiti negalėjo išgydjtl kaip šviežias teip ir užsisenėjusias ligas nuo skaudėjimo:
Nusidavė visas pulkas in gi ateake kaip priesz tai:
O
pečiuos,
rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; Išbėrimai spuogais nuo
Vienas
viską
;
ŽĮ[rayno,
— Atydaryk durys mano tuom kart tau atlejsu tavo nu jo gera maista ir kožnas jin
dangema įlipsiu! —suezuko f blogo ir nečystokraujo,
nuo saužagystės sėklos nubėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užria, nes niekas iez ju daugiau
Bet
su
piningais
nesidžiaugs,
milejo.
•
kietėjimo
slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir numažėjusio kraujo, užkrečiasideyma, nes jego da karta
kletkoe.
c'gonas.
jau ne sugrižo.
mų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaut i ų,x kosėjimo, sunkaus kvėpavimo,
Ba vienas su peiliu ausi nuViena karta kada karalius
— Žinai gerai, jog ne turiu te’p padarysi, tai turėsime at
!;• nui-jo jiedu midaus imti. J nu peršalimo slogų, blogų sapnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo beopeNog to laiko visi szalinosi
■ racijos, bet su lickarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų mė- ,
skriode.
norėjo
greitai
pusrycziu
o
nie

siekirt.
Bežiūrint c gonas atsidūrė • nešintų irkitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant ,
nog užkeiktos girrios, nes tik rakto — suniurnėjo karalaitie.
Dz
to
in
fuda
pasidavė,
Nog paežio ryto sėdėjo vai ko nesirado idant karalui nu— Raktas yra paslėptas papuszies virszunej ir jau be 5 rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateįk po šiuo adresu:
kaip kada kokis erelis pralėk
j
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O
vienas
net
nuo
prcrios
ižneszt
kukorius
paliepė
jiam
krapsztas ieva b esiu guszta į 1117 WALNUT STREET,
kajuoee tavo motynoe auksinė kinelis prie ezulinio, bijoda
PHILADELPHIA, PA. I
davo pro girria.
dume,
nuneszt,
o
kad
ne
norėjo
idant
mas
su
akimi
kruetelet
idant
lik kad "zoks ant jo szirezuo- VALANDOS; nuo 1019 ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ctarn. ir Pėtnyčlomis nuo ’
Traukėsi tai per keliolika je dežukeje, kurie stovi ant len
A
6
iki
8
vnk.
Reikalaukit
nuo
Kliniko
dovanai
ir
skaitykit
knygą
”.
Pati su vaikais baduoje,
karalus patemintu jojo auksi
liai, k d im» j' g -lti, c gonas A Pasarga: kurio daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis„Daktaras
prie Phila. M. Clinlco, į
metu. Atsitiko jog pribuvo iez tinajtee iez sloniaue kaulo tuo- vela kas ne inpultu in ezulni
O
vyrelis
po
svietą
bujoję.
»
__
o
apturės
rodų.
j
nius
plaukus,
ne
nusiėmė
ke

Pireztai du suskaudėjo j;am ir
nebež no.
k ur o< szakos ir
kur tai, kokis nepažinstamas jaue po pagalva josios lovos.
Bjaurus
papratimai,
puraites
no
galvos.
btcziupti, t k tai kabarkezt ir
stne'czius ant karaliszko dva Vaikinukas užmirezo apie szendien nes ant to ne temine,
— Kaip drįsti stot su už Jog prcziuoti ir va kynai,
nudribo žsmen.
ro, ir prasze paliepimo kara praeaugojima tėvo; norėdamas nesijudino isz vietos ir teminUetuvisaka AGENTŪRA IR SONT’ORASBANZSNB
In karczeroas susirenka,
dengta galva priesz tavo kara
— Ka tu, beduszninke, pa
laus idant galėtu nueyduot in gautie savo milema zobovele, gai žiurėjo in vandeni. Sztai
Asz esmių po kaucija Ohio valstnoje
Ir
losze
nakt
’
nrs
ejniki.
lu?
paezauke
užpikias
ir
nu

darei!— nesavu balsu suezu
u iu dideli agentūra ir kontora bankini
girria. Karalus ne norėjo ant užmirszo apie baime ir paklue- patemino vandeni savo vejda.
Bobos
kaltos,
kad
tyli,
sistebėdamas
karalus.
Tae
jin
teip
pralinksmino,
jog
a o locnam name vertes $12,000,00
ko čigonas.
to tikt iez pradžios, atsiminda numa. Karalaus tame laike ne
Parduodu laiva kortes ant geriausiu ir
daugiau pasilenke idant ge
— Atleisk, milaszirdingas O ar szposa padalyti negali
— Acziu tamstai už žuii,
mas ant nelaimingu savo pado buvo paleeiuje, ba iezkeliavo riau galėtu prisižiuret, kad ta karalau, nes ne galiu kitaip, Tegul pas vaita nusiduoda,
greioziausiu laivu. Siuncziu piningus in
atsidėkodamas aez, tamsta me
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus
nu, nes strielczius labai prasze ant medžiokles o karaliene ra me ilgi jojo plaukai inpuole turiu ant galvos kaltuna per
Skunda paduoda,
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
dumi
pavaiezinau,
—
ramia
dosi
sode,
per
ka
galėjo
be
si, užtikrindamas karalu jog
in szulini.
ka niekad ne nusijimu kepures
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amenko*
Tada nekaziruos,
atsake ūkininkas.
bajmes ir perezkados gautie in
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius
nieko nesibijo.
Stojo staigai persigandęs, idant niekas ne pamatitu.
Pinirgu
nevylios.
Čigonas pirma karta savo marke ant atsakimo, Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite szitsip
— Tokiame laike ne gali
Karalus ant galo prisilenkė motinos miegstube, iszimt rak nes visa galva pastojo auksine
gyvenime patyrė, kad apgau
J. KEYDOSZ1US.
202 Troy St. Dayton. Obi».
ant praszimo, Paėmė su savim teli ir dėžutės ir atydarit klet ir žibėjo kaip žvaigžde no sau tarnaut karaliezkoje kuknioje.
les.
Ne
žinojo
ka
veikt.
Ant
tam
nėra
saldu.
ka.
Karalus
paezauke
kukoriu,
isztikima szuni ir nusidavė in
In viena apigarda pribuvau,
Teip ir padare, nee ant ne galo paėmė skepetaite ir apri piko ant jo už toki neparedka
Ir ant baliaus nuėjau,
girria. Szuo suvuode žveri ir
ezo galva. Po tam atsisėdo ti
!!!SZALIN SU NUSIMINIMU!!!
leidosi paskui. Nes bėgdamas laimes. Kada atydare, durys, kei, nuludiae, susisarmatinias ir paliepė tuojaus prašalint
Viekas grąžei buvo,
Gal szirdies neturi.
girrinis
vyras
stūmė
durys,
iez
iez
kuknios
vakineli.
Rūko

Kol dvi tautos neeukliuvo.
valandėlė, pribėgo prie ne di
ir persigandęs labai.
Karta du sodiecziu pamate
delio ažerelio. Pėdos czionais ėjo ant luosybes ir atydave zo — Vakare atėjo girrinis vy rius, turėjo tikt ant noro o kad
Kauniezkei,
ANT ISZMOKESZCZIO
szilkuose
atscziužanczia panai
1’0 10c. KASDIEN.
milejo vaikineli, per tai nuve
iezniko, szuo susilaikė, vuos- bovele.
ras ir tuojaus prakalbėjo:
Ir Suvalkiszkei;
te, prie kurios krutinės buvo
da pas sodauninka ir prasze,
Dabartės suprato vajkiukas
tindamas, nes tame iez ežerelio
Ynagius visokius paėmė,
— Nuimk skepetaite.
Jaigu apsieinate mokete po 10c. kas
pakabintas laikrodėlis, in szirdien tai išsiusime jums ant iszmokeszczio
iszsitrauke juoda, drūta ran ka padare: pradėjo szaukt ant
Vaikinelis iezpilde prisaki- idant tasai prymtu jin pas ea
Ir naršei susiėmė.
labai dailu GRA5IAFONA sikiu su 16
di
panaszus.
Rekordais (32 kavalkai) visokiu dainų,
ve.
girrinio
vyro
idant
eugryžtu
in
ka, pagriebė szuni intraukdama, ir auksinei plaukai kaip
Peiler ir akmenai darbe buvo,
valcu. polkų, marezu ir 1.1, kurios patis
— Tai žmonių iezdykimas,
kletka, ba tėvas už tai jin rus saule nupuolė ant peties.
iszrinksite. Giarumas musu gramafonu
(Tolaus bus).
ma in vandeni.
Ne viena ekaudžei užgavo,
gvarantavotas kiekvienam raszyta gvanebežino, kaip savo turtus
Daktaras darbo turėjo,
Matydamas tai strielczius tai nubaus už nepaklusnumą
raneija. Isziusime Naujus Specialiszkus
Rekordus: Lietuviszkus. Lenkiszkus, Ru
aikszten
bekelti,
—
sako
vienas
ir
pradėjo
teip
graudžei
verkt,
sugrižo in paloci, surinko pul
Kol ža'dulius sueiuvinejo.
Kada Panamos grabe truko.
sisukus ir Maža Rusiszkus
Raižykite
sodietis.
tuojaus, reikalaudami katalogu ir paiszką žmonių su viedrais ir liepe jog girrinis vyras suimtas gaiTai vis gerai,
kinimu indedami paeitos ženkleli.
— Kur tau, mat, ji neturi
semt vandeni iez ežeielio, nes leste, paėmė jin ant ranku ir
Bile lietuviezkai,
tikros szirdies, tai nors auksi
apsaugodamas žmonis idant nuneeze su savim in girria.
Badai provu rebus,
283 East H*th. Street., • Now York, N.Y.
ne pasikabinusi neezioja, —
sergetusi juodos rankos.
Karalus sugrįžtas namon,
Vieni kitu nesknns.
atsake antrasai.
Kada jau kone visa vandeni paregėjo atidaryta kletka, pa
iszeeme isz ežerelio pamate ant klausė karalienes del ko tai
Czion Amerikia yra kucn
dugno laukini girnni žmogų padare. Karaliene nueietebejo
tokiu,
turintis veidą panaszu in misin labai, tuojaus nubėgo in savo
Sutvėrimu n» eziokiu ne tokiu;
ga sulaukiniu vejdu ir juo miegstube persitikrint ar tik
Kuom jieje yra, nežino,
dais ilgais plaukais net igi ke rai raktelio ten ne yra. Rikto
Nes yra budo ezuninio.
liu.
ne buvo, nes kas jin galėjo pa
K o i p Nedelia atejna,
Žmonis tuojaus suryezo ir ymt, ne daeiprato. Paezauke
Tai in darba ejna;
ant eunaus, nee jojo nesirado.
atvede pas karalu.
Ant
dž'okle.s važiuoja,
Karalus gausei ieznagradyo,
Pradėjo visi jeezkot sunaue,
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-Now York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA
O paskui susirietia dejnoje.
APTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUNOROS, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius
strielcziu, o del laukinio liepe niekur ne galėjo jojo rast ir
M džiuot. tai medžiuot,
nuo visokių apgavikų Ir gydyti juos tikrai geromis Ir pasekmingomis gyduolėmis nuo
visokių ligų ir kūno silpnybių.
padirbt geležine kletka, pate dasiprato tuojaus nelaimingas
Nes gali Dievas sunkei pa
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu iėrado daugybg speclJallSkų gyduolių,
karalus užrakino kletka su tėvas, jog turėjo girrinis vyras
sutaisytų 19 šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
ko) ot,
Tarpo kilų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
SKAIYKT!
auksiniu raktu kuri atydave su savim nueineszt.
Nevi'no karabinas ekeplo$1 00|R°l išvarymo soliterio.......... $3.00
Kraujo Valytojas ..
karalienei del užlaikymo. To Palociuje karaliszkam pae
*.****.. 75c I
lytiškų ligų ..... 50c. ir 81.00
davojo,
...Moraliszka Kabala.
Gyvasties Balsamas
50c
ir
$1
001 ^uo Reumatizmo ... 50c. ir81.00
Nervų Stiprintojas.......... ........... ..........
kiu epasabu niekas ne galėjo tojo didelis gailestis.
Katra iszdeda žmogaus ateiti
Bet da galo negavo.
I
Nuo
kojų prakaitavimo........... 25o
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir$1.00
Preke — lOo.
xt..^ kosulio
i----- u. ........ 7...............
atydarit durys kletkos, girriNuo
......... 25o. ir 50c Gydanti mostis......................... 50o
Girrinis vyras tuom kart nu
Nogi ko reikalaut nuo to
Antisepjiškas
muilas...............25c,
Nuo gerkles skaudėjimo 25c. ir 50o
nis žmogus likosi susimtas, o neš ze vaikina in tamsia girria
kio bizūno,
Skilviuos proSko®
.... $1.00 Antiseptiška mostis.................25c
...Tikriausia
Burykla...
Nuo
dusulio
..............................
50c
Pigulkos del ki
lų.................. 25c
girre vėl buvo pryejnama kaip padėjo ant žoles ir tarė:
Nuo naktigoninko tamsuno,
Nuo galvos ska
Sudėjo Cigonka ins Egipto
ima ................ 25c Proškos del dantų ..................25c
Nuo
kosulio
del
vaikų
...........
25o
RbBINA SULVA.
Nuo kojų nuosp
ų .... 10c. ir25c
ir pneez tai.
— Tėvo ir motynoe jau dau
Dalibuk szuo daugiau proto
Nuo dantų gėlinr.
\..................... 10c Kastorija del vaikų ... .10c. ir 25c
Perdėjo ant Lietuviszko D.T. B
Nuo
viduriavimo
......................
25o
........................ 25c
Nuo peršalimo .
Girrinis vyras sėdėjo sau giau nepaiegesi o kad mane
turi,
Preke — lOo
Plaukų stiprintoji
........ 25c.ir 50o Kraujo Stiprintojas................... 50c
Gumbo
Lasai
..............
50c
ir
$1.00
Ant tokiu nieku nežiūri,
kletkojaant kiemo; visi gale iezvalninai isz geležinio kalėji
iclleris .... 25c
Linimontas arba
25c Nuo plaukų žilimo..................... 50c
Anatharynas plovimui
...Tikriauses Kabalas...
O kad protą turėtu,
jin matyt, nes niekas prie jo mo, dovanosiu tau givasti ir
,25c Blakių Naikintojas................... 10c
Nuo
kirmėlių
........
.
.
.
Arba atidengimas paslapcziu ateities
Karpų Naikintojas.................... 10c
Sziokia diena dirbtu,
nesiartino. Viena karta pen- busiu del tavęs geras. Klau
—su pagialba Kaziru—
SpeoijaliŠka tikrai lietuviška Trejanka arba Trojos Devynerios 25o
lu netolyma miesteli nevaži
Pagal Garsingiauai Clialdiraku
kiolekos metu sūnelis karalaus syt manias turėsi ir iszpildint
Taip pat 19 Lietuvos pargaben tos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Saknįs Ir t. L, kokios
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
Pereiszku, Graikiszku, Arabiszku ir
netu,
bovyjosi ant to paežio kiemo visus mano paliepimus, o jago
Cigoniszku Burtininku.
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsų gyduolių aprašymais.
Preke — lOo.
Krelpiantiemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus ir teisingus
Gazieta užsiraszytu,
su auksiniu obuolu iszsodinta mane ne užpikinei, ne štokuos
patarimus kiekvienoje Jigojo.
Jago moka, skaitytu,
Jeigu jums brangi yra Jūsų sveikata, tai tuojaus .reikalaukite gyduolių, rašydami arba
su puikeis deimantais, o kara tau aukso ir dejmantu, nes tu
Prisiuskite 25o. vertes Stempn
atsilankydami j LIETUVIŠKA APTIEKA
O velei, kad ir skaitys,
laitis labai milejo su taja zo- riu didelus skarbus, didesnius
o gausite visas tris Knygutes
per
paozta.
INČAS
fJ.ž DAU NORAIS
ne
kaip
visi
karalei
ant
ežio
Bene
ka
skaito
iszmanys?
bovele bovintis. Iez netycziu
Kasztus nusiuntimo mes apmokame
Kada isznesze Panamos kanalo grabe kuri atekyrinejo dui Geriause žmonis padarytu,
obuolis inpuole in kletka lau svieto. Dabartės iszeimiegok
APT1EKOR1US
W. D. Boczkowski-Co.
dydmarius, su dinamitu, vanduo su triukszmu insipyle in mil- Kad toki ant burdo nelaikytu,
kinio žmogaus, o kada nulu- trupinėli.
520-522 W.S..I1 AI; M.k.wy Gt, Pa,
229 Bedford Ave.' "
Brooklyn, N. Y.
žiniszka
grabe
kaip
tai
ant
paveikslo
matome.
Padaręs jam guoli iez sausu
Kaip szuni iszvarytu.
dias karalaitie prasze idant

GRAMAFONAS

Liberty Commercial Co3

Amerika vėliaus pramita, tai kartu stojo ant amerikoniszko dalipstejo sesers ir toji prili žmogelio užtiko jin sėdinti ant
visiszkai klista. Daug pirma sauežemio.
po prie ju, ir teip visos tris kialmo, su kuriom pasidalino
Amerikoi. jau, negu jis lanke szen szali Isz tu visu uezsilikusiu senu stovėjo prie žąsies per visa su savo maistu. Paregėjus jia
žmones isz Europos nevat ne žinių, dokumentu, matome nakti.
ir atsievejkinei su juom tarė
Krikszczionibe Amerikoj priesz
tik ka isz Azijos. Isz ivairiu kad Amerikoj no labai senei
Ant rytojaus atsikelias Baik žmogelis:
atradima Kolumbo.
senu kningu, o ipacz isz laisz- giveno žmones, jaigu pirmuo szutis paėmė žase po pažaste
— Valgiau už tave ir ge
ku popiežių, pasirodo, kad da šia szimtmecziuosia Krikezczio- ir ne nedirstelejas ant stovin riau už tave ir duosiu tav lai
Kur ant žemes atsirado pir
priesz Kolumbą krikezezio- nibes, jau mieijonieriai lanke ežiu ssseru iszejo isz karezemos va kokio kanalus sau reikalau
miausiai žmogus, tikrai nežino
niszki misijonieriai jau neku jiuosus, neszdami jiems moks o merginos paskui jin; Teip ej ja o tai vis už tai jog ne buvai
me. Szventrasztis sako kad
riuos krasztus Amerikos paži lą Krietueo. Atsirasti jie turė darni visi ėjo per laukus tenai tokia skupus kaip tavo broliai
rojuje buvo pirmutine žmo
nojo, nes ten mokino givento- jo ne Kristui gimus, bet priesz tinio kuningo, kuris paregejas kurie ne non j o su manim pasi
nių pora. Tas teisibe, kadangi
jus krikszczionibes.
szimtustukstancziu metu Kris savo parapijonkas began ežias dalint savo maistu ir gėrimu
turėjo kur nors atsirasti pirmu
žmogelis liepe jiam ejtie
Senos kronikos paduoda, tui negimus, ir tai ne abejoti paskui vaikina paszauke:
tinis žmogus, o no tos poros,
kad jau szventas Brendanas nai, kadangi negalėtu pažinot
— U-gi jus besarmates ne- prie mariu kur laivas lauks
per tukstanezius amžių, prisi
metuose 565 Kr. gim. iszkele- jokios kultūros ir civilizacijos eisarmatinates bėgt paskui vai ant jo, o kada Paikszutis pri
veisė iki sziol pusantro mili
vens
in Amerika. Beplaukda tuojaus po savo atsiradimui, kiną per kaima ? — O noreda plauke prie kraszto karalus pa
jardo žmonių. Klausimas tik
kur buvo ta vieta, kur atsira mas netikėtinai atidengens tu • pakol pažino tai, turėjo pra- mas atytraukt paskutinia mer regejas laiva jau ne galėjo no
do pirmutine žmonių pora; la sala, bet apliaidens, antru slinkt daug szimtmecziu, o gina pats, prilipo prie josios savo duoto žodžio atstot Atykur buvo tas Szventraszczio kartu jau atrast negalėjo. Pra kuomet jiuos atrado, jau jie ir turėjo ejt paskui Paikszuka dave jam duktere už paczia o
rojus? Vieni mena, kad pir minė jia todėl “pražuvus sala” stoveje ne ant žemo kultu- Bėgdami teip toliau paregėjo po emertei seno karalaue ape
mutine žmonių pora atsirado ant vidurio juriu. Jaigu jau riszko laipsnio. Todėl Ameri zakrystyjonas savo prabaezcziu me jojo karaliszka sostą ir
kareztuose žemes kraštuose, szesztam szimtmetije Europos kos Nauju Svietu suvis vadin bėganti paskui merginas pa vieszpatavo iezmintingai o su
savo paczia giveno linksmai
kiti gi prisilaiko nuomones, žmones žinojo kad ira da vie ti netinka, nes ji buvo tevine szauke:
igi velibai sanatvei.
seniausiu
žmonių.
na
dalie
pasaulės,
kur
givena
—
O
jei
jegamasteli
šarma
kad žmogus galėjo atsirasti
žmones,
tai,
žinomas
daigtae,
tikitės
ne
begkite
juk
da
turi
tik ezaltuose krasztuose, kurie
me vienas kriksztinas ezendien
pirmiausiai ant tiek atauszo, žmones tenais no labai senei
— ir paetnias kuninga už šuto
Auksine žąsis.
Didele knyga api 1300 pnslapu
kad ežia žmogus giventi galė turėjo givent ir stovėti ant neVisos 6 dalis drucziai ir puikei
nos pati prilipo prie jo ir ture
Isz Angelsko.
jo. Kada vienok atsirado ant žemo kulturiszko ir civilizaci
apdaryta. Kasztus nusiuntimo
jos
laipsnio,
jaigu
'apie
jiuosus
jo
bėgt
drauge
su
^kitais
Kada
L mes apmokame. PREKE TIK $4
žemes žmogus, jau ji visa ant
W. D. Boakow«ki-C«.
Kitados gyveno žmogus, ku
tiek buvo atauszuei, kad žmo dagirdo net jau Europa. Aisz- ris turėjo tyre sūnūs, isz kuriu teip penkiesia bego užtiko
WAHANOY CITY, PA.
kesnes
žinios
uszsiliko
no
atijuos
du
bernai
kurie
ėjo
per
gus visur giventi galėjo, be
jauniausias
vadynosi
Paikszas,
“PRAKEIKTA”
abejones vienok eziauriniai dergimo Grenlandijos, arba kuris buvo no visu iszjuoktas- lauka su grebleis ant pecziu
“
Zilsalos
”
.
Nekokie
GunnKun
’
’
ngas
szauke
ant
juju
MEILINGAS
kraštai, szendien ledu uždeng
KRIMINALISZKAS
Viena d’ena tėvas liepe vyriau
APRASZIMA8
ti tasik buvo fz’ltesni negu bjorn’ae buvo ten mete 870, o 8;am sunui ejtie in girria nu idant atytrauktu jin no mergi
Verte D. T. ir F.W.BOCZKAUSKAS
mete 985 uždėjo ten Erikas
nu, o kada tiejei stengėsi jin
dabar.
Raudonasis pirma sodiba. Pu kirst malku, o priesz ej’ma mo atraukt, abudu ir prilipo 202 Puslapiu - 6x9 col. Dydumo
Kad Europoi žmogus give
tyna davė jam piraga ir bon
DALIS L
no drauge su iszalkusiais žvė sėje 11 ezimtmeczio iezeirenge ka vyno, idant nekenstu bado piie jo ir zakryetijono. Dabar
MOTERE BE SZIRDIES.
prizeiski
keliaiviai
isz
paupio
jau
septini
bego
paskui
Paikrims, kaip antai: su mamutais,
L
ir turėtu kuom pasidrūtint lai
ANT KRASZTO PRAPULTIES.
tas likosi jau ieztirta, bet ir Wezeros. Pargrižen isz tu “to ke darbo. Kada atėjo m girria szuka ir auksine žasi.
limu szaliu”, pasakojo, kad
Duris
kambario
Petro Randai
Ejdami per koki laika užė
tie žmones ne stovėjo ant la
atsidarė pamaželi ir Mikolas,
tenaitiniai žmones givens olo- pasitiko su mažulėliu žmogeliu jo in dideli miestą kur karatus
bai žemo kultūriško laipsnio,
su pluosztu,popieru po pažaste,
kurie atydave jam laba diena turėjo vienatine duktere ku
inejo smagei.
ka rodo iazpjaustiti ant kaulo sia.
Petras pakeli galva ir valan
Lengva tad suprasti, kad ir tare!
rios niekas ne galėjo prajuopaveikslai. Jeigu todėl tie
dėlė žiurėjo su nepakajum in
— Duok man truputi savo
veidą kasijeriaus.
žmones mokėjo iezpjaustiti to- keliaiviai atidengen Grinlan- valgio ir gerymo, esmu labai kint; per ka ’ karalus apszauke
Baisus padėjimas — tarė
po visa karalista jog kas pra
kius paveikslus, tai jie ne bu- dija, nusprenden keliaut da to ieztroszkias ir iezalkias.
Mikolas, dedamas popieras ant
rasztiniczios priesz Petra, pa
vo ka tik atsiradusiais, jie bu liaus prilaidinejen, kad nedi — Atyduot tau mano vyną juokins jojo duktere aplaikis
sirėmusi ant alkuniu ir
jaja už paczia ir puse karalie
užsidunksojusi.— Ne turime
vo jau civilizacijoj gana deliame atseziuj no Grinlandi- ir piraga?
užtektinai piningu ant užmo
jos randasi da ir kitos žemes
tęs. Iszgirdias tai Paikszutis
augsztai pasikėlusiais.
kėjimo prie pabaigos menesio.
Turiu pats mažai ir teip o nusidavė pas karalu su savo
Isz rito mėginau sutraukti no
Ir Amerika, kaip rodo ran (salo!-) Leif’as sūnūs Eriko,
skoliny ku kas priguli, nes
su tavim nesidalineziau atsake navatna procesije, o kada d ik
atidengė
uolini
kraszta
Ameri

sunkei labai eina; lenais kur
damos visokios liekanos, bu
ant tikro mislinau gauti, tai
piktas
vaikinas.
kos,
vadinama
Lablador
’
u,
po
te
karalaus
paregėjo
septinis
gavau raszta ant ilgo termino.
vo apgiventa no labai senu
Palikes
žmogeli
nuėjo
toliau
Tiesiok pasakius, stokas mums
laiku. Antai Patagonijoj žmo tam biski vėliaus kraszta gi in giria. Kada pradėjo kirst ipatas ejnant paskui viena ki
szimta tukstancziu frankui
riomis
užaugusi,
rasi,
ezendieta. pradėjo teip juoktis jog vos
nes giveno da priesz užstoji
PREKE 50c
medi, kirvis paelido ir ineikir
ma dideliu szalcziu, priesz už- ninen Nauja Szkotija. Be to in ranka teip, jog turėjo nu ne truko isz juoku. Per ka Nusiuntimo kasztus mes apmokame
Paikezukui prižadėjo atyduoti
stojima ledo laiku taigi give plaukdamas toliau pakraez- eiduot namon.
W. D. Boczkowski-Co.
jaja už psezia. Nes karalui ne
no no keliu szimtu tukstancziu cziais atidengė kraszta, kur
Maliau oy City, Pa.
Po
tam
antras
sūnūs
nuėjo
metu. Ir tie vienok ne stovėjo augo tik vinkrumiai, o szen in girria ir patyko mažulėli labai patiko toks žentas o HOROROStOeCOBtOROBteROSIOKOROIkO
ant labai žemo kultūriško laip dien toji aplinkine pramita žmogų kuriam ir atsake gėri idant galėtu nog jojo atsikra
snio, kadangi laike jau prita esti kaipo rediba (state) Mas mo ir valgio, o kada pradėjo tyt pastanavijo užduot tris už I
sachusetts Leif’as atidengtas
duotes: Karalus pasakė jam
vintus žvėris ir juos augino.
NAUJOS KNYGOS
kirst medi, insikiito in koja ir
jagu atves toki žmogų kuris
Olose Ultima E=peranza žemias pavadino, pirmutini: turėjo sugriszt namon.
ižgiartu visa skiepą vino tada
Hmthal rado žmonių kaulus, “žemeuoline”, antra “žeme gi Tada tarė Paikszae:
9 istorijos, 122 puslapiu, apie
gaus duktere už paczia.
o drauge su jais ir kaulus tu- rine”, o trecze “žeme vinine”.
o “Kas yra Kristus” “Priesz tei
— Teveli leisk mane in gir
Paikszukas ateymine apie sybe nekalbėk” “Senas žmogus
lu jau isznikusiu žvėrių, su
Vienok kad tosia gadinesia ria kirst medžio.
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
maža
žmogeli o nubegias in o ralus čigonu” “Istorija isz 1795
peiliu supiaustitus, kas rodo, neteip lengva galema buvo
Nes tėvas užpikias, iezkolo
meto” “Kvailastikėjimas” “Ne
ksd žmones tu laiku turėjo atlikti ta darba, kaip mums jas Paikszuti ir davės kelee girria paregėjo toje paezioi vie
o doras ponas” “Girtavimas” Szijau prisavintus žvėris, isz ku szedien rodosi, turint puikiau kumezezias per peczius paezau toi sėdinti žmogeli susirupitos knygos preke tiktai 25o.
nias labai, o paklausias jojo
riu didesne dalis priguli prie sius garlaivius, žinant kelius ke!
8 istorijos, 141 puslapiu apie
isznikusiu sutvėrimu, ka ro ant juriu, popiežiaus paragini — Ka tu kvaili darysi gir kas jam kenke atsake jisai:
“Grafas ir meszkininkas” “Apie
— Esmu labai ieztroszkias o Ragana, karalaite ir afioienu”
do, kad oloj drauge buvo su mas pasilikęs be vaisiaus.
rioje? Da sav galva nukirsi!
moterių ir apie moteres”
vanduo
mane neužganadina, o Ko ““Del
krauta ezale kaulu ir iszdžioAukso misles garsingu poetu
In 50 metu vėliaus Grinlan- Tavo broliai kurie iszmintino
ir rasztininku” “Cigonka arba
vinta žole; taigi tu laiku žmo dijos krikszczionis velei szau- gi, o save pažeido tu da no dabar tik ižgeriau'-bertaini vy
pagriebta ir velei atgauta mer
nes, maitinimui
prisavintu kiasi in popiežių Inocentą ri su kirviu ejtie? Nes Paikszu no, nes ka tokis laszalis ženkli
giuke”
“Mano džiaugsmas”
“Diedas ir boba” “Apleista
žvėrių, džiovino ir rinko ezie- VIII, daneszinedami anam, tie tejp ilgai prasze, pakol ne na man?
naszlaite” Preke tiktai 25o,
— Asz tave galiu užganana, kaip daro ir dabartiniai gi kad jau ne vieno kuningo
gavo paveiinimo ejt. Na, ir
vuliu augintojai.
dynt,
jago
ejei
su
manim,
o
tu
5 istorijos, 137 puslapiu, apie
krikszczioniszko pas save nebe iezeirenge. Motina davė bonO “Kalnu gyventojus” “Kaukazo
Oloj toj buvo kaulai kates,
turi, nes visi iszmire, kokie ka vandenio ir piraga pakepta resi gėrimo invales — atsake
belaisvis” “Lozorius” “Narsi
arktoterijaus, szuns, lincedono,
mergina” “Užvydus vyras”
da kur buvo uszsilike. Po pelenuose. Kada inejo in gir Paikszutis.
Preke szitos knygos tik 25o,
gripoterium (žvėries tokio di
piežius Inocentas VIII norė ria pasitiko su žmogelum, ku Ir nuvejo abudu tiesiog in
dumo kaip jautis), seniai iszni
karaliszka
skiepą,
žmogutis
7 istorijos, 90 puslapiu, apie
jęs užgana padarit ju malda rie tare in jin:
kusio, ir daugelio kitu. Kad
atsisedias prie vienos baczkos O “Ergelei pono Morkaus” “Du
vimams, bet mirtie jiam nedaar
keturi”
“Svietas Dvasiu”
kaulai tie žmogaus suneszti, liaido. Inpedie jio, popiežius — Duokie man truputi sa ižgere in akimirksni ir ta pati
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
vo
pirago
ir
vandenio.
Eiiniu
dai kaimose”
“Nevydonas”
rodo ta ant ju padariti ženklai
padare su visom igi ne ižge
Aleksandras VI ėmėsi prie at
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o
su titnaginiu peiliu. Kad give likimo to darbo ir iezsiuntes labai iszalkiae ir ieztroszkias re visas. Tada Paikszutis vela
— Mažai turiu žmogeli, nes
4 istorijos, 105 puslapiu apie
nes oloj žmogus augino ir pri- in Norvegijos viskupue savo
prasze duktere už paczia nes
“Ant kranto prapulties” “Miska turiu tuom paeidalinsu. At
savintus žvėris, rodo tu givu
karalus pasakė jiam, jago at
tras ir krepesius” “Kampelis
liu meezlae, o drauge su tuom raszta, idant pasirūpintu misi sisėdo abudu ant kialmo o ka ves žmogų kuris suvalgius kai
duonos” “Isz ko dideli ponai”
ir visokį akmeniniai darbo ina jos del Grinlandijoe, o tame da iszeme piraga ir vandeni, na duonos, tai tada aplaikis
Preke szios knygos tik 25o
giai ir szienas.
raszte skaitome: “Diecezija tuojaus pastojo isz vandenio ge
8 istorijos, 122 puslapiu apie
la sziaurius nuo Ultima Es Garder, randasi ant galo svie ras vynas o isz pirago puikiau duktere. Paikszutis ne ilgai
“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
vilkinias
vela
nubėgo
ir
girria
“Kodėl neleido Baltraus in dan
peranza užtiko sana kapinina. to (pasaulės) žemeja Grinlandi šia duona; kada pavalgė abu
gu” “Bausme^už szyksztuma”
kur paregėjo sėdinti žmogeli
Kapai ežia kitoki' negu indijo- jos, o giventojai jios mietą du žmogelis tare in Paikezu“Mažo sziaucziaus dideli reika
apsijuosias pilvą su dyržu su
lai” “Dienos kentejimoNantoj”
nu ir kūnai kitaip sudėti ir džiovitom žuvimis ir pienu, ka:
nuludusiu vejdu kalbėdamas:
“Netobulas žmogus”
Szitos
kaukaliai rodo, kad žmones O kad mares tosia szalisia daž
— Už tavo giara szirdi, jog
knygos preke tik 25o,
— Ka tik suvalgiau pilna
ežia laidoje savo numirėlius nai smarkiai szala ledais, per pasidalinai su manim, duosu
Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
pecziu piragu nes ka tai ženk
ne buvo indijonai, bet prigu tai no 80 metu, turbut jokie tau gera giluki. Tenais stovi
apraszimas isz pirmutines puses
liną, jago žmogus teip ira isz
szimtmeozio, iszimta isz Lietulėjo prie kitokios rasos, pana- laivas in ta eklipa nuplaukt senas medye; nukirsk jin, o
alkias kaip asz ? Mano pilvas
viszku užlieku, parodo kaip
ez'oi in ta kokios liekanas negalėjo. Sako, jog tik Pju- szaknise rasi ka tokio ka tav
senoviszkos laikose Lietuviai
kone tusczias'perka turiu apranda ir Europoj seniausiuose czio menesije galema daplaukt atnesz laime ir ’turtą. Tai isz
gyveno, puiki apisaka su pa
syjuost idant nepaireziau o ga
veikslais.
177 puslapiu tik 25c
kapininuoie. Riikia todėl ma- in ta ezali. No 80 metu tad tares žmogelis iszniko.
liu da numirt isz bado.
4 istorijos, 196 puslapiu apie
Paikszukas nuvejo pas me
niti, ktd tuos pirmutinius žmo nenueidavę in ten ne vienas
Paikszucziui tik tokio ir rei
“Urvą užkeikto” “Panaszus”
nis Europoj ir pietinėj Ameri laivas, kursai nuvežtu kunin di, o kada nukirto, paregėjo kejo per ka nudžiugęs paezau“Lorenas” “Sermėga mužiko”
koj isznaikino isz kitur ateje ga, bei viskupa grinlandie- szaknise sedinte auksine žasi. ke:
“Su kuom kas kariauja, nog to
dingsta” Preke knygos 25o
koki užkariautojai. Isznikus cziame, todėl giventojai tenai- Paemes rasi po pažaste, nuve — Kelk greieziau ir ejke su
5 istorijos, 77 puslapiu, apie
pirmutiniems žmonėms, iszny tinee ezalies, kurie no senei isz jo in karezema, kur ketino per manim, o turėsi valgit inva
“Grigorius kuris per 17 metu
ko laikui bėgant ir naminiai psžineta szventa tikiba, velei nakvot, ba namo jau ne norėjo les.
gyveno ant salos” “Isz mirusiu
Tiesiog nuvede žmogeli pas
prisikėlė” “Dorybe veda in
givulia', kurios jie augino, pradeda pamirezt jia, o virsta ejtie. Szinkorius turėjo tris
laime” “Debesėlis” Preke 25o
Negalima vienog užginti, kad in stabmeldžius. Ant atmin dukteree, kuriuos paregeja karalu kur buvo pakeptas mil
8 istorijos, 112 puslapio apie
žiniszkas
kalnas
isz
duonos.
isznike no žemes pavirsziaus ties dievmaldistee krikszczio- auksine žasi, norėjo dažinot ko
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz
milžiniezki
prieštvaniniai niezkos turi jie, ka da krikfz- kis tai do pauksztis ir kanecz Žmogelis atsigulęs ant pilvo
kelio duobes” “Karalaitis žmo
ž zeris, arba bent tūli isz ju, czionaie esti, korporala, kuri norėjo gautie viena ’ isz auksi pradėjo kramyt duona ir pa gus” Preke ežios knygos 25o
giveno ant žemes drauge su eiki ant metu susirinkusiems niu plunksnų. Pastanavijo per kol saule nusilejdo jau duoni
žmogum, o tulus isz ju žmo rodo. Priesz šimtą metu kata- tai nakties laike, kada Paikszu nio kalno ne buvo matyt.
o
Skaitykite!
Dabar Paikszutis vela parei
gus turėjo jau prisavines ir likiškas kuningas paskutiniu tie užmigs, viena iszjplunksnu
gaus 5 isz virsz-minetu knygų, ■o
kar tu ta korporala vartojęs isztraukt. Seniausia isz duktė kalavo duktere už paczia, nes
augino namieje.
arba $1,25 vertes knygų už $1. o
Raszykite kokiu norite. Mes
Kad Amerikoj žmogus gi prie miežiu szventu.... “Po riu atėjo nakties laike ir vos karalus da uždavė viena už
siusime knygas per paczta ir
veno labai no senei, ta patik piežius Aleksandras VI paski- dalipstejo žasi prilipo prie jo duete o tai toke, jago pneta
apmokame visas kasztus. Galite
pirkti kiek norite, Visos knygos
rina daug aiszkiausiu darodi- res diecezijai Garder viskupa sios rodos prikaustinta. Ate tys jam toki laiva kuris plauks
yra geros ir kožnam jie patiks.
jo ir antra ir tai teip atsitiko ant vandeno ir ejs ant žemes,
mu ir liekanų.
Motiejų.
Raszykite szendie, Adresavokit
tai
tada
aplaikis
jojo
duktere
Paregėjus
trecze
jog
abi
se
Jaigu kalba kas, kad iki ko
Tame pseziame mete, kūrė
W. D. IDCZK0WSKI-C0.
liai Kolumbas neatrado jios, me popiežine Aleksandras Vi sere stovi prie žąsies ir szauke už paczia.
Paikszutis vela nusidavė in
Mahaioy Qty, Pa.
nieks nežinojo suvis apie ta tas raezes augszcziau paminė ant josios idant jiaiees atya a vma
žąsies «nes
vos toji girria jieszkot pagialbos nog ■MOBoaOHCHOHOHOMoaoMOMOHoi
dali pasaulės, apie kraszta ta laiezka, Kolumbas pirmu’' trauktu no doaiaa
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PUIKUS SKA ITYMI ’

KUR BUNA
Mano vyras
Jonas Pakutinskas
apie du m. kaip isz lietuvos pirmiau
gyveno Eloo, Pa, isz ten iszvaževo
in Massachusetts valstija o dabar
nežinau kur 'jis pats ar kas kitas
praszau duot žine ant adreso (gg -o;)
Anna Pakutinskiene
Box 53
Elco, Pa,

Pajieszkau atsakanczio kriaucziaus
kuris galėtu dirbti kelnes ir veskas
užmokestis geras darbas ir vieta
ant visados, vieta smagi del gyvenimo,
(88‘ °l)
Jos, Kemeza
^Vandergrift Pa.
Mano szvogeris Juozas Budrikas
trys nedėlios adgal važevo isz lietuvos ir ketino pribut in Grands Ra
pids 2 d, Spalio laukėme ir nesulaukeme szvogerio, kompanija telegra
mų pranesze kad Budrikas apsistos
Detroit Miob. paeina isz Kauno gub.,
Raseinių pav., Aleksandrovos volost,
Nausiedu kaimo., kas pranesz aplaikys nagrada
Jos Rapolawiozius
1308 Elizabeth Ave,
Grand Rapids, Mich,

Mano sesuva Jieva . Ulickiute po
vyru Medelinckiene, paeina isz Su
valkų gub., Mariampoles pav., pernai
gyveno Najorke o dabar nežinau kur
praszau atsiszaukt ant adreso. ( gg oą)
Miss M. Ulickiute.
Box 278,
Coal Centre Pa.
Mano sesuva Leasts Garbauckiute
po vyru Lauriniene paeina isz Kauno
gub , Roseiniu pav., Kelines volos.,
girdėjau gyveno Fayette City, Pa.
o dabar nežinau kur turiu svarbu
reikalą jis pats ar kas kitas praszau
duot žine ant adreso.
(^g -oą)
Fr Grabauckiute
404 Spring St,
Collinsville. Ill.

Pajieszkau atsakanczio siuvėjo, ku
ris suprastu gerai ta darba ir mokėtu
sint kelnes ir kamzoles, (veskas) pra
szau greitai atsiszaukt ant sekanczio
adreso.
Jos. Kenoeza
Vandergrift Pa.

A. OLSZEWSKIO BANKA

±
±
3252 So. Halsted St., • Chicago, III.
t
J Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
ĮSTEIGTA 1893 METUOSE.
i
i PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Boilerio iki didžiausių sumų Ir
I moka už juos 3 procentą.

ž
i
i
J
f
f
ž
i
ž

SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus
ant lengvų ištnokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsns, 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 greitaiPARDUODA 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 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^ 111.
il^«ri***ri*
,»ri**^I**»^^*ri^*ri^*ri^*^I^**4*****I*****I***'ri*****h*5*4*****l**«*4**i>*b****I****4*^,*I**»*4*****i**3H^*»*4*
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
— LAIVAKORCZIU SKYRUS—

P. V. OBIECUNAS IR KOMPANIA

Cor. 12-th. & Carson St., S.8. Pittsburg, PiTai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na.
muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto
greioziause ir pigiause, Parduoda Laivakortes ant
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
dimo Provu kancelarija po vadovyste K, Varaszaus
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
n stiesomis Rusaijos.

50,000
KNYGŲ

Naujausias iszradimas.
daigu turi dantų gėlimą:
kornus ant kojų, tai gausi po
50 gyduole. Jaigu nepagelbetu bus sugražinti piningai.
Teip-gi iszeiue placzes infor
macijas no ko plaukai slenka
ir plinka, pleiskanų atsiradymas ir nupuczkave veidai.
Tukstanczei dekavoja už dyka
rodą. — Raszyk tuojaus ant
adreso:
Gratis Specialiste 9.
Box 106 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru.
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
arba sy pili, nubiegima siekloe, patrotitu stypribe, pučkus
ir kitus išmietimue, negromulavima,
patrotitu
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumatizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas,
strictura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.
Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
krautuvė žinios, katrus turo žinoti kožnaa vadės arba
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
katras atsydavė ilgo lajka tyrinejmu tu, specljalisku
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, irfadresa ant
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk niurna sendena. |

LIETUVISZKAS ADVOKATAS]

Baltrus S. Yankaus

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. USTER & CO.. L 900 22 Fifth Avuoe, CNca«oi
Godotinas Tamlsta: Pa^al Tamlstot prlžadiejma, aš norleEJan
jog Tamista prisiųstame! man vysai dykai vėnajasa knyga del vyra.

ATTORNEY, COUNSELLOR AND
ADVOCATE OF UNITED STATES
COURTS.

Geriauses ir didžiausias sumas
piningo iszlaimeja provose už pa
žeidimą kasiklose, fabrikuose, geležinkeluose, labose ir 1.1. Iszlaimeja
provaS-kurios kiti advokatai atsako ar
atmeta,
Rodą duodu dykai.
Ądresa vokite:

B. S. YANKAUS
154 Nassau Street
New York, N.Y.
Ar matei kada-nora laikraštį

“DRAUGĄ“?
“DRAUGAS" yra 8-nių puslapių
didžiausio formato, vedamas ge
riausių redaktorių. Rasi jame
geriausių raštininkų raštų ir vi
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos
ir iš viso pasaulio. "DRAUGAS“
gvildena svarbiausius gyvuosius
lietuvių reikalus.
“DRAUGAS" atsieina metams $2, pusei m. $1

Užsieniuose metams

$3,

pusei

metų $1.60

Rašydami laiškus adresuokite

DRAUGAS PUB. CO.
2634 W. 67th St. Chicago, 111.

Į

3
Vardas.

Adresas;

Steltaa.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

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

Kampas Reade Ulicze
Telefonas: Worth 2822.

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.

Reikalo raszyaite ant adreso
n ULEI 2L
pSJ.tZi.

Pinigus siunczime in Kraju kno
Pinigus visu kraszta iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir lazduodama ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausia Gaylaiviu vha Linijn i* ir isz
Krajaus už pigiause preka.
Paszportus del kehaujenozin in Kraju paatorojama narafkalandami
jokia poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir vlaas kitas rajentaUaakaa Pnparaa au
paliudyima Konsulio.
Atjeezkojima Dalia atlieka
tols! ogiausiai.
— i Del vygados Tancxxzin laikoms atydaryta >—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedalioje n ne 10 Ud 12 adL
Užpraszome atlankitl mumis asabbazkai ar per kinka ir persitikrinti
jog paa mos viena minėtus reikalus ylfrriansd, toks a gi a ns d, ir
pigiaaaei galite atlikti.

DR. KOLER, LIETUVIS
S

GERIAUSIAS KONCERTINKAS Ir Armonikas
gausi pas mane, taipgi visokius muzik.
Instrumentus ir lietuviškas knygas.
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurį
pasiunčiu visiem dykai. Adresas:

M. J. Damijonaitis,
812-814 W. 33rd St., Chicago, III

GYDITOJAS

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotaa
Varszavoje, kuris turi suvirai 15 meta iszbandimo,
gydime visokia liga. Iszgydo visokea ligas nepaisant isn
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naxtinaa Trotimun
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydė
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydiman
Užsisenenjasias Ligas, Nervu, Rumatizma, PlauoaK
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Krauja N ube gims
Utaianejuniaa Ligas kad ir pajisinozioa nog Tav*,

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?”

Gal nežinai kur |ų gauti?

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas
PėtnyCIa ir paduoda daugiausiai gerų ir

svarbių žinių ik Amerikos, Europos Ir
viso svieto, o prenumerata kaštuota me
tui lik

$2.00, pusei metų $1.00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So. Haliltd St.,

CHIC4S0, ILL.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS ER PROFITS $300,000.
Suv. Valet Randas tori mnsn banke sudėtu piningu.

Mokame antra procentą ant sudėtu pinigu. Procentą pridedam
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
HARRISON BALL, Prezidentas.
F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
W. H. KOHLER, Kasierius.

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

Atsi kruti.

W. RYNKEW1CZIUS
.. NOTARIUSZAS..

->

233-235 W. CENTRE ST.,

MAHANOY CITY, PA.

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

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

Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
Lietuvoje kam pavesti.
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas,
Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, Pinigus
ir t.t., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakyma.
Apsaugoja Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.

Skaitykite!

Idant padariti vietos del rudeninu
ir žeminu tavoro, tai iszparduosim
visa vasarini tavora už labai piges
prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ir
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suczedint pinigo

Žinios Vietines.

Daktaras ir zokoninkas

Skausmas,
diegliai, nepastojentis skau
smas. Sunku
paneszti. Kaip
tai linkiftnai
uog to atsikra
tyti. Neviena
gyduole teip
patino kentencziams kaip
garsingas žino
mas “ANCHOR

No. 6.
Nusipirkite sau

keletą

Tūlas gaspadoris, kuiis no
Buteliu
rint karta ant nedėlios kare: e
NORKEVICZIAUS NO. t.
moję pas žida turėjo geraj at
’Geriausia Arielka Visam
...IN...
Mieste. Tik $1 už Buteli.
sigerti ir pusėtinai piningeliu
Teipgi czis. gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte dabar
palejsdavo, pastaoavijo laike
MERCHANTS BANKING TRUST CO.
priesz laika, duokite saro
misijos
pasitaisit', - pamesti
orderi o bus jums pristatyt*
...BANKA...
gerti, insiraezi in brostva blai
TADA TURĖSITE PRIETELI KADA BUS REIKALINGA.
Lietnviszkas Agentas
vistes ir jau daugiau ne ger.
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
2 diS labai isz to rūpinosi, ba
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
401 Wit) Uikiiu An.
SziTA Banka visada yra geras draugas savo
gaspadoris
buvo lustaunas
linija* in ir ;sz Lietuvos. Siunczia
PAIN
Piningus
in
v
saa
dalis
svieto,
greitai,
žmogus ir no visu mileta», tai EXPELLER1S”
depositorams. Pagialbsta jiems pirkti prapigiai ir teisingai
RUSSIAN - AMERICAN LINIJA
būdavo su cielu pu’ku atejia del rumatizmo ir
pertes. Skolina piningus ant lengvu iszlygu.
Laivai plauke tiesog tarne Rosijosir
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
irnerviszku skau
Amerikos.
Didžiausi,puikiausi irgrevo in ka:cjema, o kada jiojo smu, nesiranda
savo gymines ar pižinstamus tai ra
Moka procentą ant sudėtu piningu. Buvo
ieziausi Rusiszki Imperaliszki Pacztaszykite pas mane kadangi dabar turi
karezemoje ne būdavo, tai iszro geresnio.
vi, nauji dubeltavi szrubinei laivai.
tai Pirmutine Banka Mahanoy City ka pradėjo
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
IluH*ia, 16,000 tono. Koi-nk, 18,500 tono.
25c. ir 50c.
di kaip tuezcze - kaip iezezluo
Ctar, 18,000 tono.
galima dar pirkti Szipkortes už labai
mokėt Procentą ant sudėtu piningu.
Yra tai
In Botterdania in 9 diena* be persėdimo.
11 dieno be pemedlmo in Libava.
nužemintas
prekes.
R
szant
prisiuta. - Židas pastana'ijo vele
sargi
vieta
laikyti
savo
piningus.
Kasierius
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA
Ant Konselmano Pirmo Vordo
skite už 2o. stempa o gausite greita
$31.00 Trectlo* K laso* 833.00
mužiką prigriebti ir atslinko
$4 5.00 Antro* Kluso* 850.00
Pennsylvanijos ir Kasierius Mokslainiu Mahaatsakima.
$65.00 Pirmo* KIa*o* $75.00
Mike
Gavula
pas jin su arielka krzeniuje.
Laivai
lezeina ka* antra Subata.apie dan
Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
nojaus
distrikte
laiko
piningus
szitam
banke
ginus
Informacijos kreipkite* paa
Demokratu Partijos
A. E. Johnson, General P. A r t. 2* Broadway
Valgomu tavoru ir Buczerne.
Ilgai židas perdestinejo su sa
Yra tai gera atsargi vieta laikyt savo piningus.
New York, N.Y. arba pa* vietiniu* agento*.
BoNsian American Line—Pler 31st. Street
vo szposelejs - jog gali gerti Ant Miestiszko Supervaizoriaus Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
tiktai nepasigerti - turėti sa
Issac D. Phillips
vo protą - ir žino ka dariti ir
‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriszka Knyga
...DIREKTORIAI...
DR. J. W. ZIGMANTĄ
Demokratas.
Praszo balso ir parėmimo.
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)
kunirga neklausiti, ka jiejej
D. J. Graham, Prezidentas.
C. E. Adams, Vice-Prezidentas.
palytinti daug isz Lietuviu praeitos
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
D. F. Guinan, Kasijerius.
zauniję. Ant galo gaspadoris,
Ant Burgiso - Balsuokite už
185 South Washington Street.
su 780puslapiu, preke:
W. Rynkiewiczia.
A. Daniszewiczia.
M. Gavula.
Wilkes-Barre, Pa.
katram židas buteli priesz akie
John J. O’Neil
Apszvieta, apdaryta $1.25.
J. Hornsby.
L. Eckert.
W. J. Miles.
pastati, paemi stikleli, nuvedi Demokratas.
Specialiszkal Gydo Visokia* Lyga*.
Praszo balso ir parėmimo
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo
Vyru -Moterių—Valku.
žida su buteliu in kamara.
Gaunama pirkt tik pas:
MERCHANTS BANKING TRUST CO.
Pabaigė* Mokslą Medico-Chlrurglcal
— Na, tai gerk in mane — Balsuokite už...
T. Astrimskl, 943 S. 2nd. St., Phlla. Pi.
Kolegija Philadelphia, Pa.
MAHANOY CITY, PA.
tarė židas, - židas su džiaugs Dr. David A. Holland
PRIIMA LIGONIUS...
8
LIG
10
AD.
PRIESZ
PIET.
mu ižgeri stikleli. - dabar usz
Ant School Direktoriaus
2 LIG 4 POPIET.
A. G. GROBLEWSKI
Praszo j ūso balso
kansk biski - ir padavi jiam Demokratas.
6 LIG 8 VAKARE.
Cor.EIm & Main Sts. Plymooth,Pa.
ezmota deszros.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
Ant Konselmano Pirmo Vordo
— Ai vai! - paezauki židas
Garsiu Lleturlszku-Lenklszku Vaistu.
W. D. Boczkowski
juk tai tref mums to ne vale
LABAI GERA GYDUOLE
Demokratu Partijos
Dr. Gibowitch’io 25 Laizn Išgydymai.
valgiti!
Nuo Meszlingio,
— Tai matai - tarė jiam 27m. SENAS LAIKKASZTIS
Dieglio, Greitosi
gaspadoris - kožnas turi pro
os, Vasaros Ligos
tą, žino ka dariti, kam klausai
Raudonosios,
Geri Siutai ir Overkotai yra jumis geriausi. Geriaus
Priepuolio.
rabinu, ka jiejej niekus pasa ISZEINA KAS SEREDA BROOKLYN,N. Y.
“VIENYBE LIETUVNINKU”
iszrodo,
geriaus nesziojasi ir gvarantinam kožna Siutą kad
G
varcntuctaskad
koja.
didelio formato, 12 puslapiu, talpina
iszgydys arba
yra padirbti isz giaro ceiko per atsakanezius kriauezius.
moksliszkus
strapnius,
eiles,
feljeto

Ir už valandos židas su apinigai atgal.
Užsimoka pirkti giara drabuži.
naujausios žinias isz visos pasau
rielka buvo lauke, o gaspado- nus,
PREKE 25c.
lės, daugiausia iszLietuvos gyvenimo
Sudaryta...
ris prisižadejimo ne sulauži.
ir paezios LIETUOS savo korespon
Dr. W. (.ibowltch’o Ihz
^ad musu J’,eoziai
dentu VIENYBE LIETUVNINKU
MankolIJo*. Vienatine
—
---------randasi daugybe namuose Malianobuvo visu pirmeiviszku organizacija
Kiekvienas Lietnviszkas Sztominkas
Agentūra Pennsylvania
juje.
Kožnas
kaiminas žino apie
teipgi privalo užlaikyti visada musu
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
A.
G.
CAVENAS,
P.
H.
G.
puikias Lietnviszkas Gyduoles savo
“
MODEL
KEYSTONE
”
Pecziu.
Gerai
kepa
ir
gražia,
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
Šztoruose ant pardavimo, kad musu
FIRST WARD DRUG STORE
iszrodo.
Atyduodam
piningus
jaigu
nebusite
užganedintii
kaip iszeina, isz tos priežastie iszleitautieczei
reikalaudami galet u,nusi
221 E.CENTRE ST., SHENANDOAH,PA.
pirkti ir nereikalautu issduoti
dome dideli žingeidu “Jubilejini
Visiems tie Pecziai patinka.
Hcikulaujanie Agentu ir duodame

DEKYTE PININGUS

S. Norkewicz

‘f

ui
i*
k
V
J
iif!

liki

m'o

j

Priesz kelioleka metu, du
brolej zokono Trapistu atliki
— Sukatoje Redingo pede nėjo kelione in Sze’cziuge rink
— Bažnytinis teismas vela ti almužnu del klosztoriaus
likos perkeltas. Argi negeriau Pribuvo in miesteli B. ir atbutu, kaip visai isz sūdo butu lanki kelis kataliszkus na
iszmesta.
mus, kurose likosi gaurėj ap
— Tomis dienoms liko uždėta dovanoti Tame davė žine vie
nauja elektrikinekompanijeku nas daktaras, jog norėtu su
ri pristatynes szviesa del Ms h jiemdviem pasikalbėti. Z šo
nojaus, Gilbertono ir E. Mnha niukai ne norėjo su protestonoy. Aplikacije del cziartero nu turėti jokio rejkalo. Ant
jau likos paduota in Harris galo* pasikalbėja tarp saves
burga.
nusidavi vienas isz jųdviejų
— Nekuriuos moterėles ne pas daktara Inejo zokoninkas
teko garsingos burtinikesBunn iu pale ei, kur viskas žėrėjo ir
gera nuoHzlmtl.
Numeri” kuris liks tik istoriszku
kuri mirė ana diena Scknylkill blizgėjo, nuvedi jin lekajus in
atminimu tęs pirmas da Lietuviszkb
Haven, pas kuria pulkais va didele sale kur sėdėjo dakta
Laikrasztijoj. Kurie užsiraszis ant
žinodavo ant rodos.
užsimokės $2 gaus ta numeri,
ras, tari:
Laukti yra pavojus. meto
kaipo DOVANA.
— Utarninko vakara Iii Ilso
— Liepiau tave paszaukti;
Kasikloje per nupuolimą ang nes nieko nenoriu girdėti api Inkstu ligos yra per pavojingi del VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
Metams - - - §2.00.
lies likos užruusztas Antanas tikimiezkus rejkalue; nieko no
žmonių atydeti.
Pusei Metu - - 81.00.
Gruszauckas 40 metu senumo manes ne gausi. Tiktai nore
Užrubežin - - - 83.00.
nog 537 W. Pine ulyczios. jau dasižinoti, kaip jus ten gi- Mrs. E. Reese, 1135 E. Centre St. JįgT
3 Užsiraszyti galima visada
Mahanoy City, Pa. sako: Per koki
Nabaezninkas paliko paczia su venate!
Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’
laika kentėjau nog skaudėjimo pe- prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.
vaikais Lietuvoje. Neprigu— A.r tai daktare nori ži czuose. Neturėjau daug pajėgos ir
Paprasta numeri peržiurejimui .
Įėjo prie jokios draugystes nei noti 1 - paklausi zokoninkas.
sunku buvo man kvėpuoti. Kaip tik
siuneziame dovanai, raszik toi.
prie bažnyczios todėl likos pa — Na teip! - atsiloszi sa pradėjau vartot Doans Kidney Pi. Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku”
laidotas be jokiu bažnytiniu vo minkeztoje kedeje, nes zo- gulkas, ėjau drutyn ir sveikyn ir ne reikia siųst prenumerata (Moneyužilgio visiszkai man palengvino. Order ar Registruotu laiszku pinigai)
pareigu.
koninko ne praszi et dėti.
Doans Kidney Pigulkos veike kaipo ant vardo leidėjo azituom adresu
— Neužilgio turėsim ke’e
Zokoninkas sako: - Givena sudrutintojus ir pagelbėjo man visa
:FlRSW^
ženklivas svodbas mieste apie me labai vargingai, eziokia me. Keletą kartu pasakojau kaip
NATIONAL BANK
kurias savo laike apgarsinsim. diena keleme ant 2 ad. nakti, Doans Kidney Pigulkos man pagel 120*124 Grand St. Brooklyn. N.Y.
MAHANOY CITY, PA.
Liūdna, kad poreles nesutai- tedelioje ant 1 nakti o ezeip bėjo, dabar su džiaugsmu paantrinu
kintos.
szventomi dienomi ant 12 vi- kad visiszkai esmių iszgydyta.
L1GIAI SU VISAIS
— Martinas Miklaseviczius durnkteje. Musu uszeiemimu Jaigu turite skausmą peczuose,
jaigu inkstai negerai veike, tada pir
Tikt-las szitos bankos
32 metu senumo, mirė ligon- ira per ciela diena malda ir
kite Doans Kidney Pigulku teip
yra; kad ligiai su visais
buteje seredos nakti nuo baisiu proce. Mėsos ne valgome, vi kaip Mrs. Reese padare o rasite gera
apeieiti-seoas ar jaunas
apdeginamu per ekeplozije ga- no negereme; musu valgiu ira gyduole.
turtingas ar biednas.
Priima paezedzius nog
zo. Nelaimingas paėjo isz Sei daržoves virtos pasuditame Ant pardavimo visuose aptiekose
vieno dolerio ir moka
no pay. Suvalkų gub., Berež- vandenije ir duona, be jokio 50o. baksukas. Nepamirszkite varda
antra procentą per meta
ant sudėtu piningu. Su
nikų gmino, Miszkiniu kaimo uždaro (tauku); apart vande Doan’s ir neimkite kitokiu. FosterMilburn Co. Buffalo, N. Y, parda
linksmumu patarnausi
Lietuvoje paliko teveli ir se nio nieko ne gereme. Priek- vėjai
me jumis bile kokiam
del Suv. Valstija.
Dr.
Alex.
O
’
Malley
seris o Amerike dvi resers (vie tam esame sveiki ir drūti kaip
bankavam reikale.
PEC1AL1STAS
Kožnas gal iszmokti būti Balberium
1880 Suvirsz per 33 Metu 1913
na Pitteburge) ir pue-sesere krienai ir velibos senatvės su Hetį"
Seniauiia Banka
trumpam laike ir uždirbti pinigą laike mo
asz pasekmingai gydžiau visokia
Mahanoy City, Penna.
Jasiulouiene pas kuria buvo silaukeme. Musu guodotinas kinimu. Raszykite apie daugiaus pas
ant burdo. Laidotuves atsi peredetinis jau ira zokone 56 Nossokoff's Barber College
Vyru, Moterių ir Vaiku
bus subato isz namo sesers ant metus turi 98 metus ir da nie
Philadelphijos Moterims.
Tikra Ruptura, Vandenini
Spruce uli. Prigulėjo in drau kados ne sirgo.
Ruptura ir Netikra Ruptura.
gystes Petro ir Povylo ir Lais
Be peilo ir be skausmingu arba
— Tai gali sav iszeiti. — Vienatine Mokyta Diplomota
Lietuviszka
Akuszerka
pavojingu
Operacijų. Asz per
ves Sunu.
tari daktaras su puikumu —
paskutinius metus iszgydžiau
Fhiladelphijoj
Lietuviszkl,
A
— Dr. M. J. Petrikas, lie tiktai to norėjau dažinoti.
szimtus ligoniu(jusu apielinkeje
Ona Vidikicne
Lenklszki
pas kuriuos galit pasiklauste
tuvisžkas medecinos ir chirur Trapistas dirstelėjo perpiapie mano gydymą; niekas su
Angliszkl
gijos ligonbutes specialistas kias ant daktaro ir tarė: - Ma Baigusi Akuszerijos Mokslą garsiame
manim nesusilygina szitoje
“International Collegeyj of Mid
KATALICGAI,
priima ligonius kasdien nog
gydymo
szakoje.
Iszgydyti
10 lig 12 ad. priesz piet. nog no ponas daktare, ar-gi tav wifery” ir yra turėjusi puikia pra ligoniai geriausias liudymas.
Armonikų, skripku, kliarnetu, kornetu,
viename miesto geriausiame
fleftu, mandolinų, gramafonu, lieluviszku ir
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30 žmonis nieko ne užmoka, kat ktika
ISZGYDYTAS PIRM
gimdymo ligonbutyje, priima kūdi
visose kalbose rekordu del gramafonu ir
vasare. Kazuno aptiekoje rie atejna ant rodos ?
PENKIŲ SUVIRSZ METU.
daug kitokiu muzikaFszku instrumentu,
kius ir savo moksliszku patarnavimu
naujausio iždirbimo drukuojamu maszinku
237 W. Centre 8t.
(y j)
Tebesveikas-nebeneszioja diržu.
— Na teip, ir kam tas ne- palaguose apsaugoje palagininkes
laikndžiu, laikrodėliu, elektrikiniu kiszeninuo
visokiu
ligų
ir
uždyka
Johon
Villinger,
Supredentas
niu
lempukiu, žiedu, britvu ir daug kitokiu
vatnas klausimas? tari dakta duoda geriausia rodą neszozioms,
Susquehanna (Stegmaier; Bra voro B daiktu. Jaigu norite gauti musu visus ka
Firsztinesir Sveterei. ras susimaiszias.
ta Bogus tai piisiuskite už 10c. markiu.
žindanozioms ir ligotoms moterims
Nanticoke, Pa., sako:
Dabar kada jau atėjo szal— Na, tai bukie teip gia- o taipogi ir mažiems kūdikiams.
“Asz ingavau Ruptura nuo kėlimo
K. J. Krauehelnn Co.
sunkiu daiktu. Lankiau invairius
tas laikas reikalinga jumis mi ras užmokėti už mano rodą akuszerka ONA VIDIK1ENE
120 Grand Street
...
Brooklyn, N.Y.
gydytojus, kurie sake mano liga esant
329 Wharton St., Philadelphia, Pa.
neti daigtai. Ateikite pamaty kokia tav daviau!
neiszgydoma. Jokie diržai negelbėjo
Telefoną* Lombard 2058-A.
Parsiduoda Lotai
pakol nuėjau pas Dr. O’Malley.
ti. Sunki sveterei su kalnieAsz dabar sveikas, neturiu jokiu
— Del ko?
Augelskos gszietos isz Puttsskaudėjimu,
jokiu
iszsiveržimu,
ir
riais po $1,50 lig $6 pas Grumielai pasakoju kitiem keneziantiems
— Liepej mane paszaukti, 25,000 kad
villes p anesza k»d arti Port
kas mane iszgyde.
Dirbu Bravore
beri 34 E. Centre St.
o jagu ne butau pas tave at- Dovanai
Carbote, Pa. atjdirys naujai
kasdiena ir seniai numecziau diržus,
ejas, tai tame laike butau kiek Užlaikau Columbi
nes man ju nereikia.”
karklas. Ten randasi jau dau
Ant pardavimo.
Tai
vienas
isz
daugelio
liudymu
nuo
surinkias. Rejkalauju-gi užmo i’os Grafofonus su
gybe
atei’iu kurie pirko lotus
dėkingu
iszgydytu
Ligoniu.
Puikus salunae Juozo Moc- kesties usz sugaiszita laika.
Jetuviszkom dai
Szimtai pa n asz i u liudymu sudėti musu
ir pastate daugybe stubu. Dar
kaiczio po No. 330 W. Mahar&sztineje.
Atsiun.sk
2/.
Marke,
gausi
— Nusidivijas
daktaras nom, kurie išgieda
yra keletą genu neiszparduotu
mano Knygute apie Ruptura su
noy, Avė. Mahanoy City, Pa
labai garsei ir aiszPaveikslais, už DYKA.
lotu kurie parsiduos už ‘-kesz”
klausė:— Kiek reikalauji? kei. Ant abieju
Apgyventas vien Lietuviais,
arba ant lengvu mokė ežiu.
pusiu yra po visai kitokia dainelia,
— Penkes markes.
Lenkais ir t. t. Yra tai gera
rekordai yra padariti gana druezei
Apie daugiaus kreipkitės tuo
Daktaras padavi 10 markiu. gali
proga katram isz Lietuviu ap
laikitie ant keliu metu. Kožnas
158 So. Washington St.
jaus pas
(06 °1)
— Asz noriu 5 markes ir ne rekordas prekiuoja tik 75o.
imti szita puikia vieta. Apie
kur Lictuviszkai ir Lenkiszkai
J.
Z-Jtnaitia
galiu iszmajniti.
daugiaus dasižinokite pas
Ant Kalėdų turi labai gražu po
susikalbama ir susiraszoma.
315 S. West St.
pierių gromatoms su auksotom lite
— Tai paimk viską.
Juozą Mockaiti,
rom ir parduodame po 10c už viena.
Shrnandoih, Pa.
—
Mano
pone,
asz
tiktai
no
330 W. Mahanoy, Avė.
Jaigu ne turi mano kataloga tai
riu
kiek
man
tikrai
priguli.
prisiusk už 5o. pacztinia markia o
Ant Pardavimo
( j 4)
Mahanoy City, Pa.
Ant Pardavimo.
Asz del savęs nieko ne rejka- apturėsi didelipuiku kataloga kuriaAnt pardavimo du sztoriai
Da namai ant 4 familijo,
mia rasi visokiu geriasiu Armonikų,
lauju ir man ne vale imti dau Skripku, Triubu ir daugybia kitokia salunaa ir buczerne arba szto- mesinyczia ir 5-10 ir 25^ szto
Didelis Balius
Iszkele Jaunumenes Draugis giau. Paimk adgal tavo pi muzikaliszku instrumentu. Istoriszku ras ir buczerne W. Hazletone ras, tinkama v’eta del Whole
ir Malda knygių kokiu tik randasi
te isz Gilberton, Pa. Utarnin ningus.
Lietuviszkoi kalboi. Gražiu popieru netoli lietuviszkos ir lenkiszkos sale biznio ir 3 stubos dvi muko vakara 28 Oktoberio, ant
— Na, tai paimk del savo gromatu raszimui su puikeuseis ap- bažnyczios labai gera vieta. rynes puikiai Sutaisytos, persi
Rasimo sales. Prasidės 7 ady- klosztoriaus tuosius piningus.. skaitiniais ir dainomis su drukuotais Parsiduos už neperbrangia duos ne[ erbrangiai, priežastis
aplink konvertais, tuzinas 25o. penki
— Jagu teip tai tegul tau už $1. Sztornikams, agentams ir preke ba locnininkae ketins pardavimo locnininkas ketina
na vakare ir trauksis per visa
nakti. Ateikite visi seni ir jau Dievs s laimina! Pasilik svei fiedliorems parduodu visokius tavoms važuoti in Lietuva. Atsiezau- apleist szita szali jagu kas no
abai pigei. Reikalaukitia visokio ta kite pas.
( 98 o;) rėtu pirkt tegul atsiszauke ant
ni o turėsite linksma laika. In- kas!
voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus
adreso.
Jonas Szesztakauckae.
Tasai daktaras da ir szedien pas ta vorus, adresas:
žanga virams 25^. Moterems
Jos. Raibikis.
(98)
309-311 E. Broad St
ir merginoms dykai vaikams ne gali užmirezti tojo zokoninGirardville Pa.
W Hazleton, Pa.
15/,
'(98) ko....

VIENYBE LIETUVNINKU

Moterių
Siutai ir
Kotai.

Vyriu
Siutai ir
Overkotai.

Mahanoy City, Shenandoah,
Mt.CarmeI, Landsford.

f Ai,i
VJrlllIlctll S

Polithania State Bank

Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suczedinimu,
pradedant nuo JI.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. Lszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus-Lietuvai
reikaluose jm,u, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.
Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad
jau asz nesu daugiau nelocmniku nevirszininku,ne darbiniku
‘ All 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 pažistamo po
tokiu adreso'

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

Ant Iszmokeszczio po 5c. Kasdien
Jums pasiusime dailu 14k. Aukso spaustas
(14k. gold filled) Laikrodėlis, tuojaus su Lencugeliu (retežėlis) su gsriauseis viduriais Elgin ar
Waltham, gvarantavotas ant 20 metu.
Raszydamas del paiszki Jma ir indek pacztos
ženkleli atsukimui.

American Watch Company
343 E. 9-th. St.,

--

New York, N.Y.
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Musu Pecziai...

J.J.PAUKSZTIS&CO.

DR. ALEX. O’MALLEY
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...Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras...

piningus dovanai kokiems nors apga;
vikaras tose apielink e ie. Sztomintai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietnviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

.25c.
Egiutero No.l.
Egiutero No.2................................ 50c.
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai................................ 35c.
Meszkos Mostis...............................25c.
..25c.
Trejauka...........................
Linimentaa vaikams........
„25c.
Gyduoles nuo Kosulio...
..26c
Liepiu Balsamas..............
.25c.
Anty-Lakson del vaiku.
..25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmeliv. 25c.
n nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu......................c,25c.
Lguiatraukis...
.26c.
Kkilvio Laszai.
______
,25c.
(lyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................... 75c.
Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
t <yd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo........................10c.
Laszai nuo Dantų....................10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Koja............................................25c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
\ aisms nuo Pa pauto................... 15c.
Gyd. nuo Grippo.................. $1.25.
Plauku apsaugotoje...................50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.
■35c.
Rožes Baisamas..........
.25c.
Kinder Bahamas.......................... 25c.
itobriaus Laszai...................... ,...50o,
gzvelnintojas.................................. 35c.
Kraujo valytojas........................$2.00.
Nervu RaminLoi&H.................... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................ $1.25.
PleisLeris (Kasztavolo)................ 25c.
Pomada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu..... .15c.
Inkstu Vaistas.............. 26c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ................. 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligoi $5.00,
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Ka tik aplaikeme nauja rudenini ir žemini tavora ir už
praszome ateiti peržiureti o jaigu pirksite tai suezedinsite
pinigo ir busite užganėdinti. Szitas tavoras susideda isz visokiu
gatavu žeminiu szlebiu del moterių, merginu ir mergaieziu,
visokiu žeminiu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir trumpu kotu
ir šutu, visokiu kaldru, blanke tu, paduszku, plunksnų irt. t.
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EŽTPae mus dirba Lietuvaites.

ne isz kor

122 W. Center Str.
Mshenov City. P®
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Naujas

Iszradimas

Apraszima siunczia dykai

Pasiusim kiekvienam Puiku Veidrcdeli (Zerkoleli) ir naudinga.
Paketbuka su užrašau Knygute, kuris pr sius mums 10 adresu
savo pažystamu ir marke už 5o. apmokėjimui pasiuntimo kasztu
Adresuokite sziteip:

A. GR0CH0WSKI & C0., °“

*

Darbo Invales, — Gera Mokestis START business, make money for yourself,
Reikalaujame in 500 Ma»n:eriu, Leiberiu,
not for bosses; send postal for 20 ways to
Staloriu ir L t. Mes atrandam darba ir independence and begin making money at
busite užganėdinti.
once. Sell marketable specialties paying
300. per cent, $12 to $25 daily. Address
Reliable Distributors, Box 0, Station W.
419 Fourth Ave. (Skersai paczto)
Brooklyn, N. Y.

Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
iszsigydyti be daktaro visokias ligai’
Plauku puolimą ir užsiau^inima;
Nežuli, Papuozkus, Pleiskanų
ir kitas panaszias ligas.
Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o
Nuo Komu užtrinu tik 5o. Mes
turime apie puse milijono laiszku su
padekavonenrs nuo žmonių visokiu
tautysoziu. Raszykite tuojaus ant
adreso pas Specialistus:

Drs. M/a & Co.
B’dtvay & So. 84b.

Brooklyn.

N.

M. J. DAMIJONAITIS
MAIL ORDER HOUSE

812-B14W. 33rd St. CHICAGO, ILL.
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W. TRASKAUCKAS
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PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

Agentūra
-4-GRABORIUS4* Lietuviszka
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
piningus už žemiause preke ir greitai
ne vienos dienos nelaikau pas sr re
svetimu pininga paskirtu siuntimui,
viskas dirbąs! teisingai nes esmių po
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
atsilankitie arba atsiszauktie per
laiszka su minėtais reikalais.

gerų muzikališkų instrumentų
katalogą, įvairiausių armonikų,
koncertinkų, klernctų ir t.t
Rašant man laišką, adresuokite:

mo kožna d

mokslas:

PITTSBURGH, PA.

Vjoil Hetuviškų KNYGŲ nuo
■
seniausios iki naujausios
laidos, pilnas naujas katalogas,
80 pusi., bus prisiųstas DYKAI.
Tik iškirpęs šitą apskelbimą ir,
prisiusk drauge su savo adresu.
MYLĖTOJAI MUZIKOS, čia gali gauti

i iszterepti, jc

nariu

International Bureau,

IR TURĮ KATALIOGį?

Terp Sjv

diplomatiszl

Laidoja Kanus Numirusia. TatfD’d*
Rigin us ir Vežimus del Pasivažinfjimc
Krausto Daigtus ir L t Viską atliek* kr
nogeriause ir puikiause. 8u vim roireii
reikalais kreipkiiee pas jin c bwriie vi'R *
'ižganedintaia.
W.Ctitr* Si„
r

Su godone

Viktoras Lapinskai
601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy Ciiy.Fa-
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