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Metas XXVI

ja. Petras norėjo jia nuvesti
namon, bet ijje ant kojų nega
Pittsburgh, Pa. — Szimas
Kada ponas Klemensas nu lėjo stoti. Paemee tada jia in
Pokva, paslėpė savo užezedinmirė, jiojo pati užėmė jio vie glebi, nueeze pas josoe tęva,
100,000 žmonių varge
(tus piningus po szunio būda,
Smagiau szendien žiūrėt jau
ta visame. Klemensas būda kuriam viską iszpasakojo apie
Washington,
D.
C.
—
Gari
in mus emigraclje Ameriko
būdamas tvirtu, kad jokie va
mas turtinga fabrikantu, pali atsitikima. Tas ir visaip dėka
aus Najorkims fdiantropas ar- gis jam ju nepavogs. Budoje
je, kad isztiesu daug augezko dideli turtą ir fabriką. Vos vojo Petrui už iszgialbejima
ba labdaris kuris labai rūpina- gulėjo visados pririsztas szuo.
cziau jau stovi, negu priesz
ne vos perejo menesis, ponia dukters ir davė Petrui pinin
ei
labdaringom
institucijoms
ir
kelioleka metus. Musu jaunuUž tai Szimas buvo ramus ir
Klemensiene pradėjo dant di- gu, bet tae jiu nenorėjo imti,
organizacijomis, savo laiszke jnesirūpino apie savo sergiamus
mene verta pagirymo, nes kai
delia
atmaina ir pervertima neeakidamae nieko, iszejo per
raezitame in kemieoriu emigra piningus. Bet tame apsiriko;
po pumpuris žiedo musu tau
tarp darbininku fabriko, kada duris. Grižes namon jau buvo
cijos,
reikalauje
pagialbos
ken'
tos pradeda po intekmia szviepasitikėdamas ant isztikimyeviriause darbininką atstatė no pora adinu po vakarienei,
cziant’eme dydi varga atej- tes
( szunc, kuris nelabai užgasos iezsivyetinet. Skaitant kodarbo
ir in jio vieta pristatė naszle klausė keletą kartu prie
viams New Yorke, kur suvir- (nadytu būdamas, jog laiko jin
reeponderc'jee isz muso lietunauja jauna vaikina Petra žasties pasivelinimo, bet jis nie
ezum
szimta
tuketaneziu
žmo.
viszku kolonijų matos, kad
pririszta ir skupiai maityna,
Bekmana, kuris tai da nemo- ko jei neatsake ir nuėjo gult'
niu randasi be darbo ir bai- ,užtemindamas kad daondavis
mes tikrai pradedame tautiezkejo pildit privalumu, kokiu Ant ritojaus atsikėlęs rengėsi
šiam padėjime. Jisai praszo ka
j toki paslėpė po būda, iezkai augti ir pabusti. Vienati
darbas reikalavo no jo.
eiti jeezkoti darbo in kita fa
departamento
atej
vystės,
ydant
nes ir dydžiausios silpnybes,
trauke ir jau pradėjo draskyt,
Petras isz pradžios tuojaus briką, kada trepais atlipo du
iezdalies
pagialbetu
nelaimiu(
kurios da nedaleidže mumis
Daktarka Irma Silker iez
tik ant laimes Szimo, jojo duk
pasakė ponei Klemensienei palicijantai ir paszauke:
susitvirtint tai yra "'pavydą ir Z ar cho, Szvaicarijos, duoda giems ypatingai tiems, kurie (tė patemino in laika ir atėmė
kad jisai negales savo darba — Ar tu esi Petras Bekma
priesz
nesenei
pribuvo
isz
Eu“iszdidyste”. Tie mus simpto rodą, kad mergynas ymineti in
piningus. Szimas tuojaus r
teip atlikt kaip senas darbiniu nas kuris likais vakar atstati
ropos
ir
nežinodami
ežios
sza|
mai, tos musu ydos, tai dy- vaiska ant vieno meto, teip
neeze savo piningus in ban . ;
kas, nes da ne senei pribuvęs tu nog darbo per ponia Kledžiausia mus tautos liga.
kaip ymasi rekrutus. Josios tar lies kalbos negali aplaikyt dar- jir dabar neatboja, kad isz ten i
in
fabriką viską ne buvo isz- mansiene.
.
Musu mokintoje!, ar gydin- nautu ligonbutesia ir milaezir- bu. Labdaris užtemija kad jam
kas payms, tik bijo kad
mokes. Ant to ijje nieko nepai
— Teip, tai aez atsake Pe
jiai
valdžia
leidžia
atejyius
in
i
tojei nuolat szaukia: meiles! dinguosia užvedoeia ir privers
banka dabar nesubankrutintu
se, tik liepe jiam dirbt kaip tras.
vienybes! — Bet kaip gal būti tinai turėtu mokintis naminio savo szali, privalo ir neuž- —Vargas žmogeliui su pinin
jis iszmano, ir da pakele jiam
— Tai eikie eu mumis, ba
tarpe musu meile ir vienybe, darbo. — Ne butu pro szali ir mirszzt tu atejviu.
gais.
mokesti ant 5 doleriu daugiaus. esi aresztuotae užnužudima
jagu jom pamatu ar papėdės Amerike teip padaryt.
84 tonai auksiniu
Potam visus darbininkus pra ponios Klemensienes.
Medėjai rado negyyva
visai nestatome. Meile, vieny
piningu.
dėjo atstatinėti o in jiu vietas
mot
Petra tuojaus pradėjo tei
be, iszgydintu musu minėtas
White River, Alaekoje atra New York.— Rindaviezkam
pristatinėjo
suvis
naujus
ir
jau
St.
Clair,
Pa
i
medejafį
sintis
ir tikrino, buk tai nega
silpnybes, sutvirtytu organiz do naujės gyslas aukso. Zmo ekarbcziuje prie Wall ul’criog |
puvat'įi
Mill Creek
Nevienas žiūrėdamas ant szio paveikslo pamielins, jog tai nūs vaikinus, ba mat pigiau limas daigtas, bet nieko negel
mą musu tautos ir ižduotu gra niu daugybe keliauna jeezkoti randasi puikus turtelis sueide arti
,kuna moteres k
•odos tu- j senoviszkuosia laiku ošia teip važiavo bet ne, tas dedasi ir sziai dirbo.
bėjo, turėjo eiti in kalėjimą.
žius vaisius maitinanczius dva tojo geltono metaliaue.
dantie isz 84 tonu auksiniu pi- rinti
‘
Visokie
pirkliai,
kurie
pir

enumo
i^td
‘
enai
norints
turime
greitus
automobilius
ir
geležkelius.
Pakokia
22
me.
Ant galo likos atvestas in
sia ir sutvirtinau ežius kūnu.
ningu, 30 tonu sidabriniu ir 5 grąžei pasiredueia-1 laiy
kinėjo tavora isz to fabriko, suda, kur buvo susirinkę dauĮ
veikslas
parodo
“
džiure
”
važiaojent
isz
Plymouth
in
Assmippi,
Bet meile ir vienybe ne!ures
“Saules” pranaezavimas iez- tonai nikeliniu ir septini militvirtos vietos tarpe musu pa sipildo, jog keli laikraezczei jonai bumaszkuosia — iszvieo ,na bus tai Mare L«Aikien<> isz<apžiuret vieta kur likos nužudintas admirolas Elton per savo jau pardėjo ruguot ir in trum gibe svieto, tarp jiu ir visi
Clair kuri nesenei din jo; paczja, Jatczei priguli prie pavieto ir tik tokiu būda važiuoje pa laika nustojo visai pirkt darbininkai iez fabriko Kle
tol, kol neiezdils mu arise pa- bankrutis. Tai-gi “Laisvoji 17 milijonu doleriu. Maža St.
j
nog jos, kadangi jau ne teip mensienes, kurie mate ir girdevyda ir kvailas beeididžiavi- Žmonija” iszejnanti Ch'cage armije apsiginklavusiu sargu iez namu. Kelios dienos adga- įez kalėjimo in kitas vietas eu visokeis reikalais,
buvo padaritas ir visai buvo ; o kaip ta diena barėsi su jialios
josios
vyras
teip-gi
prasi__
—
—
—
mas.
pa’ove iezejtinet Dabartės ki sergsti taji ekarba diena ir (
blogas,
szalino
rėžinė
in
kur.
Jojo
’
_
f
•
1.
ja, ir ant to visi prisiege Potam
Tegul pradeda tik ka giaro tas ženklivas laikraeztie atsi- naktį. Nuo keliu dienu adga- (
Ponia Klemensiene isz to la sudžia davė Petrui kalbėti, ir
VOS
veikt, tuojaus atsiranda kliūtis szaukineje in savo “prietelius” lios devini vyrai pradėjo taji duktė davė nesenei žinia {.alibai piko, atėjus in fabriką pra tas visa teisibe iszpasakojo
statomas per pavida, kuri vi ydant prisiuntinetu duokles ekarba skaityt ydant ižduot ei jei, buk josios tėvas inmele,
dėjo
plūst ir bartis ant Petro,
motyna
in
sena
brasta.
Pal:Balbieriszkis.
same apsireiezkineja pas mu ka gre’cziauee, nes kitaip bus rokunda naujam kasijeriui p
40 užmuszti ant geležkelio nes visame jin kaltino. Viena iezreikszdamas, kad grįždamas
u -- (Mirijampoles apskr.). 30
namon iezgialbejo jauna mer
mis, apie ka žinome gana gerai. priverst” subankrufyt apie Vogelui. Apskaitimas užyms cije dabar jeezko Lavikio.
Parižius,
Francuzije. —
17) rugsėjo valecziaus sueigo- ,Terp 40 ir 50 paeažieriu likos diena atėjus in fabriką baieei gina nog valkatos, bet ne
Tegul raszejas meta kokia Naujus Metus, nes skolos turi euvirezum dvi nedeliae, eu paTuri asztuones paezes
mieli, pajudina koki svarbesni lig ausu o biznio mažai. Tik gialba visokiu maszinu ku Troy, N. Y.— Jokūbas Bitt- je nutarta inkurti penkios nau- (užmueztais laike susidūrimo susibarė su Petru, ant galo už žinojo kaip ji vadinasi ir kas
dalika, tuojaus visa ejle “mo “Saule” stovi ant drueziausio riuos yra naudojamos del skai- .zerie, kuris likosi aresztavotu jos mokyklos: Niezmanuose, trukiu ant Marseilles Paris ge gavo jin in veidą ir iszvare no ijje do viena in ka sudžia su
darbo. Darbininkai sustoję visai nenorėjo tikėt, kalbėda
kintu” kaip pajudintu bieziu pamato isz visu kitu laikraez timo piningu.
už daug patysta, dabar randasi Kunigiezkiuoee, Senoje Utoje, ležkelio. Septini vagonai li
dirbti žiurėjo ir juokėsi isz to mas buk tai sudarita pasaka, i
Žiūronyse
ir
“
Makuckuoee.
Da

ppietis užduzgs, sekdami vagis cziu Amerike.
Beprote laimėjo dovana. kalėjime. Kaip lig ežiam lai
kos suteszkytais ant skiedrų. visko.
bar
visame
vali
ežiu
je
bus
7
dant iszsigauti iez kalėjimo
arba moksliszkai “plagiatas”,
S\ Paul, Minn.— Viena isz kui patirta turi jisai aeztuones
Daugeli likos sužeistais. Po
Petras buvo ant kvatieros Pradėjo sudit ant ilgu metu, ka
pavogė svetima misli! o užma
Del visu tu, katrie užmirezo beproeziu būdama czionaiti- paezes. Ketures isz ju jau at mokyklos.
nelaime
vagonai pradėjo pas biedna naszle, ir kada tapo
nimae senei jau buvo pakeltas panaujinti prenumerata, lai niai priglaudoi, laimėjo pas- rasta
o apie kitas Bittzeris ne
:
degt. Daugeli pasažieriu sude atstatitu nog darbo, grižo nu- da tame laike inejna per duris
Vaiczlaukisper ka ten, bet pamireztas. — kraszti sulaikėme, ba už dyka kyrta dovana paskirta per nori kalbėti.
gė ir negalima bus greitai da- liudias namon, kada ant kart ta pati mergina su tėvu kuris
(Alvito parapijos, Suv. g ).
paklausęs sudžios balso, vieką
Ir kagi tada galima pradėt, ja- nevale siunsti. — Kas nori Bostono meneeini laikraszti,
Tarbut niekur, net ir Tur
turi iez augszto užmo
pasidarė riksmas; atsigrįžęs ad iszpasakojo, teip pat ir jio dūk
Sziomis dienomis Vaiczlaukio žinot kas pražuvo.
gu'kožna užmanima “mokinti” skaityti,
kijai,
kur
“
koranas
”
daleidžia
už
geriausia
atminima
myslies.
kėti. Davadniem žmoniems ne
gal paregėjo baisu valkata mu te. Sudžia tuojaus paleido Pet
leidžia in užmirezima ir drau- reikia primyneti apie užmo Dovana iezneeza 250 doleriu 'daug patysta, bigamije teip kaimo ūkininke Astrauskiene
Paleistuvysta Japonijoi. ezanti kokia ten gražiai pasire ra ne kaltu pripažinęs.
dže jo kelt?....
kesti, patie apie tai žino kad arba kelione per mares in Eu nesiplatina kaip Amerikoje, per neatearguma pakliuvo
inkuliamaja maszina. Nelai Tokio. — Laikrasztis ‘ Ja džiusia mergina. Pribėgės prie
Po viekam Petras iszejo iez
Susipraskite! Be nusižemi reike užmokėt. Davadnas žmo ropa ir adgal. Prižiuretoj i kur viekas yra free....
mingąja moteriszke, taip smar pan Mail” buk kupczysta gy valkato, pagriebė jin ir nustū sūdo drauge su mergina ir jonimo ir sutikimo ne gal but gus be laikraei ežio negali būti. ligonbtezio nenori leisti motePardavė savo paczla.
kiai suminke kad už keliu mi- vųjų tavoru daugiause yra mė in szali, atimdamas nog jio eioe tėvu, kurie netrukus da
Amerikonai be laikraezcziu, re in dydele kelione, rūpinasi
meiles, o be meiles ir eanjautiBirmingham,
Ala.
—
Valen

kaip
žuvie
be
vandenio
negali
nutu baisiose kaneziose numi prasiplatinus Japonijoi. Paleis auksini ziegoreli eu lendciuge- vė Petrui gera užsiėmimą Le
aplaikyt
del
josios
dovana
pi

mo negal but vienybes. Nedagyventi — už paskutini centą
tine Wilhelms, kupezius ark rė. Vai daugiau, daugiau atsar tuviu namuosia randasi tenais liu, kuri tai buvo atemes nog nam fabrike ir nepoilgam pri
rikyme niekame del užvideji- nusiperka. Teieybia jau ežia ningais.
liu iez artimo miestelio, nepa gumo!
suvirszum tris milijonai mergy merginos ir jai atidavė. Mer ėmė jin už žentą.
mu jokiu kliueziu vien ezelp- gadynia ir L:etuvei ymaei prie
Sapnas iszsipilde
sisekus
parduoti
arkli
pardavė
nu ir jaunu moterių. Iez Japo gina su aszaromis ne galėjo in
In nedelia po szlubui, Petras
kime savitarpije, ydant ben- skaitimo, ant ko mes nerugoWilcex, Va. — Mrs. Chas
dron pajėgom galėtume atsiekt jeme, ba kas diena pribuna Nit chane, savo suklikimu pri savo paezia del Jameso Kup- Mergaites bukite atsargios nijos siuncze mergaites in Sin vales Petrui atidekavoti už skaitidamas laikraszti, rado
Daug kartu jau buvo raszo- gapore ir kitus malaiskus jio geradejste. Pasakė, jog gri straipsni apie nekoki ten valka
kulturiszka laipsni augsztesni, nauji ekaitytojei, bet gaila ir kėlė isz miegu vyra, kuriam wall už penkis dolerius ir penma,
kad merginos kelionėje vi miestus. Randas tame nesiprie žo isz miesto namon, kada li ta kuris mirdamas iezpaeakojo
kesdeezimts
centu.
Motere
no

tu,
del
katrų
buvome
priepirti
negu szendien stovime. Be apklausant kas atsitiko pasakė,
per randa sulaikyti.
ringai nusidavė namon su sa sur ir visados butu atsargios szina nes iez to turi nauda, už kos užklupta per valkata, ku policijai, buk tai jis užmuezi
szvietos negal but gerbūvio
jog mate savo motyna numi
bet gi vis atsitinka jog in dedamas dydelus padotkus rie atimdamas ziegoreli mete Klemensiene ir da atidavė povo nauju locnininku.
Rūpinkimės visokiais gerais
rueia. Vyras piktai nuspjovė
Patalkį
dalgis
in
akmeni
jia in žeme ir nulaužė ijai ko licijei daugibe brangiu daigtu,
budais neatmetant jokiu geru
Suvalgė kelis žmonis. puola in nedorybes spaustus. ant tokiu namu.
ant bobiezku sapnu ir apsiver
Sztai naujas atsitikimas. Dvi
ka buvo paemes nog josios. O
užmanimu paymt bent apSan Antonio, Tex.— DaneAugustas II, karalius Lenki tęs ant kito Bzono norėjo sau
buvo tai tas pats valkata kuris
ezvieetos tautos, nuo kuriu at- jos buvo.baisei drūtas, o dasi- užmigt vėl, bet motere neda- eza in czionais, buk žmogedžiai merginos keliavo in Seinus
užklupo ta varkara ant Petro
per
Suvalkus.
Atvažiavusios
silikome! Telaimina Dievas žinojas api kalvi api kurio leido jam ir privertė nuejt in ant salos Tiburon, arti Meksi
Kaip iszrodo skenstantis laivas ant mariu.
paezios.
nakezia
Suvalkuosna,
negalėjo
visiems geriems musu užmani- drutibe visi stebėjosi nusida motynos kambari, nes pati vie ko, suėmė du Amerikoniezkue
surasti
sau
nakvynes.
Pasitai

mams ir norams.
vė pas jin karalius rajtas, ir na bijojo ejt. Kada nuėjo, ir keletą meksikoniezku žuvi
‘Jagu bueziau karaliene”.
praezi jio, idant jiam pakaušti tikrai rado motyna numirus.— ninku, padarydami iez ju pui kė koks nepažinstamas ponai
Vienoja isz mokiklu Londo
tu arkli, nes pareikalavo la Ar sapnas yra priminimu da ku kepeni ir suede juos. Mek- tis (R ) ir jis nusivedė mergi
Tieje ka “Saule” skaito,
bai drūtos padkavos. Kalvis
nia likosi paduota užduotis szi
nas su savim, kur buvo jau ki
Pre piningo prisilaiko.
eikoniezkas
randas
iszsiunte
padari labai stora, nes kara tirtu diena inspudžiu? — Ne!
ti ~du vyriszkiai. Inleides mer
tokia: “Jsgu buezia karaliene”
lius paėmė ir sulenkiąs nume vien patikrina kad tikėjimas in tenais kareivius ant nubau ginas kambarin, užrakino du
Invairus klausimas likosi
Jus-gi, katrie prasiezalinote te su piktumu kalbėdamas, in dvasu zka svietą neyra slap- dimo žmogedžiu.
patalpintas vienamia angelsrie ir rakta paslėpė. Nelaimin
iez Lietuvos o pribuvotia in jog per gležna. Kalvis padare tybia ar imaginacije.
gos tuojau suprato, jog czion
kame dienraeztija. Viena isz
Amerika, kagreicziausia iszei- drūtesne, nes ir taje karalius
Sziupinis.
Dievobaimingas vagis.
busią
bloga;
norėjo
bėgti,
bet
merginu paraeze: “Jagu buezia
sugniuždino
ir
liepe
dariti
da
ymkyte pirmutinias pop:erae,
Washington, D C. — Sek * St. Louie, Mo. randasi 30- duris užrakintos. Iki iszauszo
drūtesne. Kalvis szila o dirba
karalienia, užgintau kanodruba nežinome kas gali užeiti.
ir padari teip drūta, jog nega retorius Suv. Steitu aplaike 00 barberiu (ekutbarzdžiu).
turėjo gintie nuo užpuoliku
cziausia veidus baltinti ir kre
Pirmutines popieroe da ne lėjo karalius sulenkti.
* Japonijoi randasi 75,000 vieokiaie budaie, o aueie svilo
ana
diena
laiszka
ir
dydele
su
šinti, teipo-gi visokiu papuopadaro atejviu ukeeaie, nes — Gera, brolau!— tarė ir
ma piningu, kuriuos raszyto- margu dirvos ant kuriuos au nuo szlykezcziu žodžiu. Atsilszu, o jago tokia ipata butu
amerikonai matys giara norą mete kalviui doleri.
gina tabaka.
jae
laiszko
pavogė,
o
dabar
su

eio
vieton
turėjo
tikra
kankyteip
“aptaisita” neinejtu iu ma
tokiais pasilikti, o ir ne eznaiKalvis pažino gerai, su gražina. Laiszkas to dievo
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KAS GIRDĖT?
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siuntimus kitu, pakol pate neinpuola in ta liga.

ISZ AMERIKOS

Butu pražudęs 8800.
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Jog del ajrisziu bernaujem,
liu, bet sztai pulkauninkas lie vo meileis eayo glostimais, ir ralius valandėlė palaukes atsa
Kodėl
be
baltinu
sutaisytų
iš
šviežiausių
ir
geriausių
medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
“DRAUGAS" yra 8-nių puslapių
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos ir gaunamos sekančios gyduolės:
Už st'kla alaus pritarnaujem.
didžiausio formato, vedamas ge
ke tuos žodžius, rodidams ant
pė sustot, kada sustojo priejas iszejo sau.
riausių redaktorių. Rasi jame
Caras kalba: — Asz nesu
Kraujo Valytojas ........................ $1.00 Del išvarymo soliterio.......... $3.00
Kada diena jau praszvito pulkauninko kurie ten jau sė geriausių raštininkų raštų ir vi
pulkauninkas užklausė jo kas
Del lytiškų ligų
50c. ir $1.00
pranta, del ko mes isz eikio ne
Gyvasties Balsamas................... 75c
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos
Nervų
Stiprintojas.......... 50c ir $1.00 Nuo Reumatizmo ... 50c. ir $1.00
ta per viena jo mergina, ka pulkauninkas jau su žalniereis dėjo. Jis man sake kad tu kur
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“
padėjome
naudoti
balanų
ant
Jago
bobos
pasigėrė,
Nuo
kojų
prakaitavimo
............25c
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir$1.00
gvildena svarbiausius gyvuosius
da pasakė kad jo motere yra, ant musztro ėjo, po musztrui pa ten žinai toki arkli kuris yra
Nuo kosulio....................
........................ 25c. ir 50c Gydanti mostis........................... 50c
lietuvių reikalus.
Tegul po velniu neklikauje, vainos, jigu musu c'ela f lota
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c Antiseptiškas muilas.................25c
“DRAUGAS" atsieina metams $2, pusei m. $1
tada pulkauninkas kaipi kad sake Pilipui kad jis tur kazar- su dviem galvom su asztuo
Skilvinės proškn® ......... .... $1.00 Antisoptiška mostis................... 25c1
iezleke in padanges.
Dievaž, klausyti bjauru,
Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.50
niom
kojom
ir
su
dviem
uode
Pigulkos
del k».
. 25c Nuo dusulio................................ 50c
mos
valit
ir
valnas
no
musztro
linksmu balsu isztare, laiminu
Kaip ejna žmogus keliu.
Nuo galvos ska
įmo
.. 25c Proškos del dantų .....................25c
Rašydami laiškus adresuokite
Nuo kojų nuosp
jums kanogeriausio pasivedi davė jam kazarmesia stancija gom o ant strėnų gali trisde
ir 25c Nuo kosulio del vaikų............. 25c
10c.
’i ••
Vienoje stuboje krikeztiavo,
Tai
ir
gerai.
DRAUGAS
PUB.
CO.
Nuo dantų gėli u.
.. 10c Kastorija del vaikų .... 10c. ir 25c
mo ir nuėjo sau kaži ka po no ir gera valgi, dabar jau Pili szimts žmonių jot nevat ir mie
Nuo
peršalimo
.
.. 25c Nuo viduriavimo .. ..................... 25c
— Tai tu Onute tikrai ne ei
Tai per tris dienas gere ir
2634 W. 67th St. Chicago, III.
Plaukų stiprinto]
........ 25c. ir 50c Kraujo Stiprintojas.................... 50c
pas džiaugėsi kad gavo gera got gali visi, taigi toks stebuk
te murmėdamas.
ei
už
manes?
dainavo,
Linimentas arba
lolleris .. .. 25c Gumbo Lasai.............. 50c ir $1.00
Anatharynas plovimui
.. 25c Nuo plaukų žilimo................... 50c
Ant rit kada Pilipas stojo služba tik tiek jam ne smagu
— Tikrai.
Anglikai labai stebėjosi,
Nuo kirmėlių..............
...25c Blakių Naikintojas.....................10c
vėl in gruntą jau pulkauninko buvo kad ne gal pasimatit su
Karpų Naikintojas................... 10c
— Tai ir gerai A-z tokios
Ir baisei piktinosi,
akie buvo ant jo kožnu kartu savo jauna pacziule, nes diena
Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trojos Dovynerios 25c
Arba ant vienu laidotuvių, upartos ne butau emias.
Taip pat 18 Lietuvos pargabentos visokios LietnviSkos gydančios žolės, Šaknis ir L t., kokios
atkreiptos ir už mažesni prasi po dienai jos vis labiau iszsi-,
tik yra žinomos ir Žmonių vartojamos.
Susirinko mifiukiu puikiu,
Reikalaukite prisiuntimo Katalogo su mūsij gyduolių aprašymais,
žengimą rutcziai bausdavo. Ka ilgdavo bet su tuom turėjo ap
Krelpiantiemslems per laiSk’.is arba asmeniškai duodami- tikrai sąžiniškus ir teisingus
Ejdamos po pora strapalojo,
Drutinasi
da atėjo vakaras davė raportą siprasi.
patarimus kiekvienoje ligoje.
Mat,
isz
gailesties
paejti
ne

Jeigu
|ums brangi yra jusi; sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
Tėvas :-kae bus iez tavęs, ja
kad tur Pilipas stovėt ant var
atsilankydami
j LIETUVIŠKA APTIEKA
Atėjo vakaras jau mus pul
galėjo.
tos. Gerai jau žinojo pulkau
gu tu sugrižiai ant vaktc'jos
kauninkas drasei sau trauke
Žinoma ne visos — senesnes, nuloatos ir kas nakts valkioje
c^yVINCAS J. DAUNORA
ninkas kur toji ju stubele, tai
in stubele su dviem bonkom
Katros in gėrimą greitesnes, ei ne žinai in kur.
gi vakaro sulaukės ėjo jie ne
APTIEKORIUS
degtines, inejas per duris pasi
Priesz kalneli ejdamos stenėjo,
va pasivaikszcziot, paėmė isz
Studentas:-Mino teveli ži 229 Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y
tiko su Joneszka kuri jau
Nekunuos
net
skef
etos
pa
karczemos kvorta geros dektinai kad aez busiu kuninga, tai
linksmai
iszvidus
svecze
primetinejo.
nee, praeit pro ta stubele ne
turiu prie to paprasti. J ak ži
Ant galo visai pajėgu neteko, nai, jog kuninga tankei naktį
nemielijo tik maste sau koki eminejo, pirmiaueei pasveiki
Jog net sukniubo ant kapo, mi turbac’ja pas ligoni.
iszraet sau reikalą kad užeit nus ji prasze kad sestu už sta
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
Tai vis graudumas daro,
ten, atrado toki spasaba, iez- lo iszsieme butelius su arielka
Kampas lleade Ulicze
287 Broadway
pirmiaueei
iezsigere
Jonieszka
Apsilpnina ir aszaras iszvaro
trauke sau isz mandieros žvil
Telefonas.* Worth 2822.
Aetr York, N.
Api ka kita mislina.
Ka? reikalauna teisingo
R-iketu ta gailesti apmalszyt,
gauti guzika. Tada tiesiok in už jo sveikata, teip apie po tris
patarnavimo ir nori idant
Viras: -Matai, už tavo ilga
Žmonim su tuom nesirodyt,
stubele ir nuėjo, kada inejo in o paskui eme valgit keptus
Jo
reikalai liktu greit,
liežuvi
dabar
turesu
stoti
karvelius,
o
pusiau
valgi
vėl
Ba kas per daug,
etuba rado ja linksmai dainuo
atlikti tegul atsiszauki in y4
in
suda
už
apekelba.
po
kelis
griebe
ant
drąsos
kad
Tai
szelauk!
jant Joneszka pamaczius toki
Pati:- Mano Dieve! Da ma
A-ha,
aukszta poną persigando isz geriau valgitusi teip bevalgiSeniausi
no ezlebe negatava.
Bus gana.
pradžios, rokavo sau kad cze dami isztusztino viena bonka
Bankini
kas gal ne gero but, bet po va ir kita jau pradėjo, kad jau
Narna
Kitra katre,
landai apsispakajino. Kada gerai inkaito, parėjo terp juod
Uždėta
lS4Sm.
LIETUVISZKAS ADVOKATAS
pulkauninkas persipraszes už vieju visokios sznektos nes jau
Jokūbas, Antanas ir Jurgis
Pinigus siunezime ir Krajn kuo grelczlanaei.
Baltrus S. Yankaus sukinejesi kaiczemoja api Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
atsilankima jo, ir dadave kad greta ir milavosi kaip pora
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
karveliu,
o
ant
galo
parėjo
in
cze nieko blogo nėra, tiktai
Katriuka ir kožnas užgėrė sal
ADVOCATE OF UNITED STATES
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivin vhn Linijų in ir isz
COURTS.
užėjo kad ta guzika insiut ku toke meile kad ne norėjo jau
dže arielka.
Krajaus už pigiause preke.
Geriauses ir didžiausias sumas
ris esą einant isztruko ne toli no viens kito skirtis, užmirszo
Isz juju vienas tarė:
Paezportus del keliaujenozin in Krajn pastorojama nereikalaudami
uingo iszlaimeja provose už padabar
Joneszka
jau
ir
savo
Pi

jokiu
poperas.
no cze, o be jo jam jo tarnista
— Klausik, Katriuka, kat
idima kasiklose, fabrikuose, geleDoviernastes
padarome pigiai ir tIbm kitai rejentallazkc* Popam m
lipa
nes
jai
atrodė
kad
szitas
ne pavelija vaikszcziot, todėl
skeluose, 1 aivose ir t.t. Iszlaimeja ras isz mus trijų geriausia tav
paliudyimu Konsulio.
ovas kurios kiti advokatai atsako ar patinka, tai no to giark....
melde jos kad jam prisiūtu ta daug meilesnis ir lagadnesnis
Atjeszkojima Daliu atlieka
teisingiausiai.
meta.
Rodą duodu dykai.
—: Del vygados Tauc.aczla laikome atydaryta >—
guzika, kada ji iszpilde ta su jai, todėl pradėjo ano nekenst
Katre valandėlė pamielinus
Ądresa vokite:
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedalioje ana 10 iki 12 ad.
didele dekingiste, pulkaunin (Pilipo).
tari:
y Užpraszome
atlankiti mumis asabiszkai ar per kinka ir persitikrinti
,
Pradėjo
juodu
abudu
kal

kas iszemes isz kiszeniaus da
B. S. YANKAUS
— Tiek to, supilkite kožna»
Sir Edward Carson prieszininkas naminio savaljog pas mus visna minėtus reikalas gretoziaoMi, towagiaoeel. ir
vė jai 100 kronu auksu, ji bėt Kaip galėtu abudu kruvoi
savo stikleli in viena stiklą
pigiausi galite atlikti.
164 Nassau Street
Jįmo
Irlandijoi.
net nusigando tiek pinigu pa givent ant visados, su abiejuI
tai jau asz visu trijų ižgersiu
New York, N.Y.

TRAMTRUDA.

I

SKAIY K T

tauram IWWBMI?

r

“DRAUGĄ

w ’-t

monumae apsvarstimas ir neBausmes kinuose.
puikumas ir iszmintis ir....
Bausmes Kinuose uez prasi
— Gana, gina! — paszauki
žengimą ir piktadariste dalina
Persu karalisteje, priesz ke- ,derviezas, pakialdamas rankas
si ant paprastu, pagal ižduo
lis szimtus metu vieszpatavo Na reikalaukime to, ka ne ga
tas tiesas ir nepapaaetu. P.r
galingas szakas (karalus). Bu lema. Ta, ka dabar pasakei,
mut'.ne kotegorije dalinasi ant
vo tai galingas ir didele isz mano sunau bus gana. Tegul
d dėsnio ir mažesnio lipsnio.
mintingas.
Dievas duoda surasti tau vie
Ž-n emis lipšnia priguli medi
Turėjo jisai viena sunu, ku na iez tu trijų mergelu, asz
ne kaladajte. Ira tai medine
ris vadinosi Sidas ir baigi tau vėlinu iž ezirdies. O da
rinke, kuiia deda ant kaklo
mokslą tarp mokineziausiu vi bar pavelikie man ant vieno
kuri labai vargina kaltininką
ru. Sidas buvo gidus moks spasabo, kad galėtum dasekti
Per diena pririsza kaltininką
10 kuri gausai semi isz szal- budus tu trijų veziraieziu.
su taja kalada ant uliezios, ipa
tinio žinistes. Nes kada in — Kaip padarisi, mano teve?
tingai toja vietoja kur prasi
metus parėjo ir stojosi viru,
— Tai jau mano dalikas! —
kalto. Antra bausme muezipradėjo ne viena karta ludeti, atšaki derviezas, — nes tau pa
mas per ve;da. Kaltininkas
kada tik sėdėdavo savo paka- sakau jog dažinoei viską prieez
klaupė, budelis griebe usz ka
juja ir eznipinedavo knigoja nusileid ma saules.
sos ir laikidamas galva ir su
iezminties Al Korane, arba bu
Ir derviezas nueiezipeojo.
medine mente'e (lopetaite) už
vo szimtu slaptibeja arabinio gailėdamasis iez nuliudimo jau
duoda no 30 lig 40 ipu per
skaitlaus algebro, tai velei nikaicz’o.
veidą. Jagu ne pasiseka no
slaptibesia astrologijos, ne vie — Ar dukteres veziro visa
apkaltinto iezkvost kad pri
na karta dirstelėdavo in soda da vaikeztineja po soda?
sipažintu, jagu ira nužiūrėtas
per Įauga, kureme tarp cipri
— Kas diena. Tiktai ne
tada spaudže jiam pireztus ar
su ir plupsejimo vandenezirez visada gali matitie.
ba deda in tarpapirezte kietus
kiu, čiulbėdavo buvo girdė — Tai eikiva, mano sunau,
kuolelus isz kito medžio, pas
tas balsas meilingo giedalo.
kui apsuka szniureliu ir drutiktai turiva tam tikusi akme
Tamia tai sodia vaikeztine ni surasti.
czei pirsztus verže isz ko bu
Pirmutinis laivelis plauke per Miraflores szliu- na baisus skaudėjimas. Užda
jo takais tris mergos, gražiau
Jaunikaitis ir derviezas nuė
sias ekarbas didžiojo veziro — jo in soda, kur senukas surado
re ir in kalini, tada, kalininžes Panamos kanalo.
tris jiojo dukteres: Z fira, Zu- akmeni reikalinga. Buvo tai
kas ira suvis pavestas del
leiko ir Aigara.
akmuo didumo no keturesdearba visai ne mate Kinu žemes, biauraus budelio ir tas kokia
Arbata.
Kada tik tosios merginos szimti svaru, na ir padėjo ant
arba pusiau sumaiszita su ko tiktai kanke iszmielina tai ant
vaikeztinejo, lengvai žengda tako.
kiais ten kitais lapais. Jau da kaltininko iszvarineje. Prie
Kas szendien ne žino arba
mos geltonom smiltelėm, Sidas
— Dabartės, — tari — pasi
bar net paežiuose Kinuoee pri augsztesniu bausmių priguli
užsimislidavo, o ir jiojo mo slepkiva krumuoeia ir laukiva tos, to naudingo augmens, ku maiszo prie pigesnes arbatos nukirtimas galvos. Apsodinta
ries sunaudojimas teip prasi
kintoje! liginai nusimidavo kas nusides.
lapu gluosniu slivu ir t. t; o nesza ant vistos paskiitos
platino, kad net biednians:e ipacz tai daro pas mus F^les
prijausdami, jog juju mokinis
medineje kletkoje su pririszta
B ivo tai laikas kuremia
susimaiezidavo ir pametinejo vezira’tss eidavo mauditie. miesto žmones ja beveik kas niuose miestuose. Apie Misk- galva prie balkelo. Ant tobli
in szali AlKorana ir kitus Ėjo josios ne sikiu, paskirium, dien geria. Vienok ne visi ži ?a ir Peterburgą aplinkiniu eželes ira iezraszitas kame pra
no, isz kur ji paeina, kaip ja
mokslus.
iez ko jau derviezas galvoja
kaimu žmones renka žolia, sikalto. Paskui liepe kaltinin
Kraipydami savo
žilom savo turėjo apsvarstima. Pir angina ir renka. Arbatos me vadinama kaporka, arbata kui klaupti, galva palenkti,
galvoms nuėjo pas szaka, mutine ėjo Z fira. Neatėjo džius augina glventojei dvieju Iwanczai ir gabena ja maiszaie prilaikidamas raukomi, rodos
idant daneszti jiam, jog sunus tiktai kcn’a begtia bego, bu ezaliu. Kinu ir Japonijos. Ar in miestą; isz to jie turi d deb kad pats atnesza del te'sdariu.
jiojo gana prigeri mokslo iž vo linksma ir dainele dainavo. batos sėkla sejasi ant pudimu, uždarbi, nes tas žoles maiszo in Didelum ir platum kardu nu
szaltinio ižminties, o dabar Bėgdama skini kvietkae, ge- apaugusiu krūmais ir laistosi arbata Apart kaporkos in.ar kerta jiam budelis galva.
vandeniu, kuriame pirmiau bu
trokezta givenimo kitokio,
niojoei peteliezkias no krūmo
Ira da baisesne bausme, pa
bata maiezo teip-gi iszviridtus
— Didis szakau tari: reiketu prie krūmo. Buvo mikli, pil vo mirkiamas rižius. Per dvie- arbatos lapelus, lapus žemuo gal prasikaltima; budelis nuS.dui surasti at-akan’e psezia. na smagumo, jog net jaunikai jus metus jauni augmenėliai gių, aržuolu vuoeiu emilti”, kertineje dales kūno, perpjauSzakas pripažino užteisinga tie kvaito iez karezciio ir nega auga ir stiprinasi, trecziuose kad daugiau svertu, ir djug je pilvą ir ant galo galva nu
užmanimo makintu viru ir nu Įėjo akiu no jioeios atitraukt metuose žmones juos ravi ir kitokiu daigtu. Negsęia ‘to, kerta. Teip baudže tėvažu
Kada pabėgo, diretelejo Sidae apkasa žeme sumaiszita su kad ekistimas užvirinti s arba džius ir moteres nutvertas ant
tari.
ant derviezo o tas sumurmėjo: meszlu, padaritu isz vabalėliu, tos butu tamiesnia, pardavikai, svetimoteriavimo. Uszsmaugi
— Tegul teip buna:
vadinamu szilkiniais. Tiktai
— Pilna tueztumo:
Nes kada paklausi Sidaus
mas ira mažesne bausme, nes
pabaigoja
ketvirtu metu pra ipacz židai niekas arbata nuSztaiir Z įleika užeina ir ran
ar jiojo szirdis iszsinnko de)
tada norint kūnas ne buna su
kvarbuoja;
arba
su
lazurku,
saves, Sidas ne mažai susier- da akmeni. Per greitumą ant sideda rinkimas lapeliu. Rin melinuoju akmenuku, arba su kapotas. Kaltininkui liepe
gialavo, ba kaip pasak’, mati kart neužre’ge ir už biekio bu kimas atsibuna tris eik ant me suodžiais, ar vėl su kitokiu pa- klaupt uszpakaliu prie stulpo
tu. Pirmutiniai lapeliai, ren
tris merginas, nes nežino k?t- tu parvirtus.
naeziu ant minėtu bjauribiu budelis deda virve ant kaklo,
ra butu tinkamiausia, nes vi — O tu ne labas akmeni, kami pavaearije duoda geriau
daigtu.
Pažinti priemaiszczius stoja in usznakali stulpo pat
sas ligiai pamileje.
kas tave czion padėjo? — Ir nu šia arbata, paskirta Kinu ir arbatoje del žinanezio ne taip raukė smarkei už galu virves
— Kaip tai ? — nusistebėjo
Japonijos karaliams, dirbiniu
ėjo toliau lupa patempus.
sunkus daigtus Lapai arbat- ir tuojaus kaltininkas atlieka.
~ galingas sultonas. Ar iez juju
O paskui ne susilaikineda- kai, kurie renka ta arbata, jau medžio maž-daug apvalaini, in
Jagu prasikalsta kokis virne vienos labiau ne pamilejei ?
pirm keletą dienu gauna ipa
— Na ne, mano teveli. Ma- ma, bėga t<liaus, vaikindama tingai valgima, kad kvapas pa galus smailesni, o kraezcz ukai szininkas savo dinste, tai bu
cziau visas tris visos man la ei peteliezkias ir skindama ro prasto maisto ne gadintu szvel- danezuoti. Užpilęs ant žiups- na trejopa bausme, pagal pra
bai in eziidi inetrigo, o teip pa žiu žiedus, Ir toji Sidui pati naus arbatos kvapo. Prieez nelo bandomos arbatos karszto sižengimą. Jagu katras nepa
togios, kaip tris szviesios auez- ko ir dirstelėjo ant derviszo, o
darba jie uszeimauna pirszti vandens, iezgriebk paskui ke tinka c’esoriui, arba labai su
ros žvaigždes, kaip tris rože- tas susiraukiąs atsake.
neles, nes su plika ranka jiems lis lapelus ir ieztaieik jūos ant žmonija suteikė: liepe prasi— Saumiliste.
skaūcziausios.
nevalia prisitiest prie brangiu popieros arba skarulo. Jaigu szalinti 3 tukstanezius miliu
Wos iszniko antroji, sztai
Szakas palingavo su gallapeliu. Rinka jie prie’z sau rasi ten kitokiu lapelu kaip no vietos givenimo; už visova sulaikė szaipa savo žiloja užeina tnezia Buvo tai ve- les ueztekejima. Nuskintus la asz sakiau, tasik gali sakit tie- kine grajus isz kaziru ir kitozirate Algera. Ėjo ne skubei,
barzdoja ir tari.
peline innceta ant valandos m lok, kad tai ne tikra arbata kias - isz piningu, turi trauk
— Vienok gi, sunau mano dairidamasi po soda, bu verdanti vandeni, paskui pa nes su priemaiszcziais. O vėl tis tūkstanti miliu no vietos
iszpuola tav tiktai viena ižai- vo didelei inteligentna, kur ma
kloja ant dideliu stalu, kur ne sunku pažinti, ar arbata givenimo. Kožnas prasižengė
rinkti. Duodu tau laiko tris te nulinkusia szakiale, pataisi
vieni
darbininkai juos koezio- kvarbuota, ar ne. Inpiles žiups lis turi neszioti ženklą usz ka
dienas ir per tais tris dienas tu nėjo, kur pamate primuezta p e
ui bandomu arbatžolių in stik ira nubaustas: turi turėti gele
teliszkia per sereres, pakeline ja, kad susisuktu kiti-gi džio
ri ižsirink ti.
vina, mosuodami vetiklomis: lą, užpilk szalto vandens ir iru žini branktą ant kaklo, arba
Sidas per dvi dienas žiopso jo ir tvpdino ant lapelu, o va
puti paskalanduok, paskui iez- dideli akmeni prirakita su len
jo per langa palcciaus ant Ze- balėli apversta augeztieninka kiti rinkimai apsieina be tokiu koszk per czista skaruli ir žiū eugu. Ira tosios visoe bausmes
dideliu ciremoniju. Kinai ap
f ros, Z-ilekos ir Algeros, nes pataieiuejo.
rėk jaigu vanduo nusikvarba- paskirtos per kodeksą; apart
O
iszrode
labai
puikiai,
no

sako tokia paeaka apie arbata:
iszrinkti ne galėjo Rūpinosi
vo, tai ir arbata nukvarbuota, to dažiuretojej kaliniu ir suszirdija savo didelei, bet rodos rint daug prai cziau už savo kas-žin koke dievobaimingas
nes isz geru arbatžolių szaltas džei da saviezkas kankes iszra
seseres ir ne turėjo primeik- grieszninkas padare užžadus
ne galėjo surasti.
vanduo kvarbos neisztraukia. dineje, kad ižgauti no praskalAnt giluko primini sau, tas akias, pastate ir apžvelgi- kad per visus metus melsis die
telio piningu, arba kad iezna ir nakti, kad Dievas jam
jog paleeija giveno viras die nejo visamia.
kvosti. Pakabina kaltininka
Ir
paglostias
savo
žila
barz

atleistu
kaltes.
Bet
miegas
al

vobaimingas dervi zkae (dva
už vienos rankos ir vienos ko
sino jin. Negalėdamas sušilaisiezkas) pake'evingas, kuris da, nusiezipsojo.
jos arba sodina in ankezta
daug keloniu atliktas, o buvo
Toja valardoja mergina pri kitie no miego, nukirto sav an
pilnas iezminties. Pas taji der- ėjo gulinti akmeni. Paregėjo takius ir puolė ant žemes. Bet Mano pusbrolis Juozas Lekeszius, k’etka ir baisei galva spauvisza nuėjo Sidas ir apseki jin ir prisiartino, tardama.
stojosi stebuklas. Isz tu anta 9 metu kaip Amerike, gyveno 2 me dže, arba kisza in karszta pejam savo sunku ergeli.
— Biednas akmenėli! kiek kiu d;evobaimingo žmogaus tus Mahanoy City, o paskui iszvaževo cziu, tai velei durnuose tuki
in Illinois Steita. Ant adreso.
na. Ne vienoje tautoje teip
tu
czion blogo gali padaritie iszaugo augmuo, kurio lapai
Derviezas
nesistetejo iez
J, Janczauokas
panas z is ira in žmogaus anta 715 W. Water St, Mahanoy City P. žmonių ne kankina, kaip Kinto, nes tiktai per pusią lupu gulėdamas ant tako.
czikai.
Ir pradėjo su savo baltom kius. Tie-gi lapai iszvirinti ga
isztare in save.
rankelėm
nueminetie
akmeni
Ii
atimti
žmogui
miega.
— Ne ira iez ko stebėtis,
jaunista kvailinta! —paskui no tako. Nuritus in szali akme Isztiesu arbata niekina mie
ni, pasuko takelu in szali ir ifz ga. Užtai žmones, norintieje
paklausė.
Ar nesirūpinai sunau, pa=z niko. Derviezas pagriebęs už dirbti nakti, geria arbata.
Didele knyga api 1300 paalapu
Visos 6 dalis drueziai ir puikei
Geriausia arbata turi minksz
nipineti api būda tuju trijų rankos jaunikaiti ir rodidamas
apdaryta. Kaactus nusiuntimo
ant nuėjusios merginos, tarė: cziausius lapus. Juos renka po
mes apmokame. PREKE TIK $4
merginu ?
— Sztai turi sau pt ežia ver karaliszku virezininku prižiu-’
W. D. BoakowUri-Ca
— E, mano teve, ar kas ga
MAHANOY CITY. P>.
ta tavęs. Pirmutini isz trijų ra. Tos arbatos ne galima ras GERIAUSIAS KONCERTINKAS Ir Armonikas
11 dažinoti api būda moterių
gausi pas mane, taipgi visokius muzik.
eeieriu pilna tusztumu ir turi ti krautuvėse, nes ji priguli ka Instrumentus ir lietuviškas knygas.
priesz szluba?
Rašyk man Katalogo reikalaudams, kurį
savija naravus ne isznaikina
Derviezas palingavo su gal mus, butu niekai ponia, antra raliui. Svaras tokios arbatos pasiunčiu visiem dykai. Adresas:
o M. J. Damijonaitis,
va, patikrindamas, jog tai tei- sau mile, puiki ir pilna piktu kasztuoja $80.
812-814 W. 33rd St.. Chicago, ILL
Negana kad pirmo ir antro
sibi, ir tari.
mo, butu pakramta givenimia.
-PO VAKDUTuri tame teieybis, meno su Nes tr< ežia ira teminga inteli skiriaus kiniezkos arbatos negalema dabar gauti, bet ir tre1 PRIEJGIAUSES
nau. iszmintis prakalba per ja gentna ir puikios ezirdit s; ma ežio blogiausio koki mes nau
MOKSLAS
in tavo lupas ir ne ant tutezio tai pati ne kludi akmenio, nes dojame, negalema gaut nesugerei iž szaltinio žinietos Bet, ir jin nurito in szali, kad kitas falsikavoto, tai ira grino be jo
ANGLISZKO
SU NUSIUNTIMU
saugokis pažinti moterių būda ne pakludintu ir ne pavirstu.
LIEŽUVIO BE
Iždaveme
Didele
Kningo
Wi
po szlubui! Tada jau po vi Toji tai ira Užrinktoji tavo kiu priemaiszu.
PAGIALBOS KITO.
Daina
susidedanti
isz
Arbata
kiniszka
pirmiausiai
sam ir vėlai. Niekezas boba ezirdies, toji bus tavo pati ir
fe
i
Yra tai praktiozaianM Kayga
pasirodo Rosijoje pradžioje
390 DAINU
apvers narna augeztin kojoms drauge gyvenime.
l, kokio, lig taiol Lietuvai turėjo,
o tavo givemma sutrumpins Pasakiau tau ka norejei o dar eeptiniolikto amžiaus (1638 m.)
p
Ir taip ndeta, jog ka tiktai
O dabar paeakiki man mano buke laimingu mano sunau. o pas mus da vėliau; ji patiko
Knygų druozei aušinta.
• prikuria, Grinoriu iaa Lietuva,
sunau, kokia norėtume turėti
žmonėms
ir
no
to
eik
grait
pa

Ir derviezas nuėjo in savo
Kas nusipirks, ras visokiu
g gali ia trumpa laika pat, per
pe ežia?
įt „v, lazmokti Aagelekai a^ok
pakajeli o Sidas, pilnas džiaugs plito po visa Europa. Dabar
Dainų isz visu užkaboriu ka
— Patoga ir giara.
f| tiek kalbM.
dainoja Lietuvoja.
mo nusidavė pas tęva pasaki ligiai, kaip turtingas, te;p ir
— Patogomi ira visos tris1 tie api savo iszrankas.
pavargėlis geria szita gėrimą.
Nusipirkite o turėsite Dainelu,
Per ciela meta aut visu dieneli)
kaip pate sakai; Z fira ir ZuRodą derviszo ne nuėjo ant Vienok, kaip pirma žmones
leika ir Algera. O ka vad:-■ niek, Sidas apsipacziaVo su Al vartojo grina kiniszka arbata,
"SAULE”
ni geribia ?
g
gera laimingai giveno, o po teip dabar sunku ja gauti be
Mahanoy
City, Pa.
— Geribia ira, kaip mokin smert tėvo apėmė sostą karali- priemaieziu: kokiu du treczdalu
visos
parduodamos
arbatos,
ti sako. Saldibe ezirdies, gla- tes.
D. T. B
V

Szako sunus.

ūselio.
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Prie randavojimo.
— Ar tosios stubos ez'ltos ?
— O kaip1 vasara ne kart
į
ne reikia!

-

Į
g

žmonėms.

f

Usztikrinimo

Tie, kurio Hcę Įnikę sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prio kito ir daug pinigų išmokčfk jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar paaršiuo labiau užsendinant ligę; per kę negalėjo įi
W gerai dirbti; tad apturėjo d u bei tavų nuostolį, — vo bo naudos išmokėtus pinigus ir nustojlmę W
uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.
BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES;
■
v bet su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai- W
S po geriausio Amerikoje PH1LADELPHIJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tad ta- i po išgydyti trumpam laiko, netrotijant dovanai pinigų ir uždarbio; per kę apturėjo didelį 1
du bei tavą pelną, sveikatą, drūtumą ir pinigus sučėdijo.
a
f
IŽ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONĖS RAŠO
■
k
PRIS1UNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAM1:
g
GARBINGAS PHILA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausių padėkavong už greitų išgydymų »
nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimų valgyt ir miegot ir nuo euslipnėjusio 1
viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, bet anie tik vietoj pagelbos daug pinigų išL kaušg, o ligų labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jus liekarstas suvartojau, tad pasilikau
* pilnai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartų ištariu ačiū Phlla. M. Kllnlkul ir Jus ą*
A garbingų vardų garsinsiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip kiti neįstenge. Su guodo- K
V
ne J. Bernot, 42 Franklin SL, Springfield, Mass.
v
GŪODOTINAS DAKTARE!
*
Labai dėkingas už tikrų išgy*
dymų ir už liekarstas, nuo kur'U Past°jau kaip naujai ant
-v,
svieto užgimęs, išgclbstintnuo
slaptos ligos. Taip gerai dabar
•
B'S
jaučiuos, lead į trumpų laikų
ne^ 15 svarų daugiau svoriu.
F
-ml'
Prisiunčiu savo paveikslų, likdamas sveikas ir džiaugdama0
Bis, pilnas guodonės S. KolomA
čiukas, 41 Avė, L., Salves to n.
I
TosF
TEIPAT Mr Žukas. McKees
*1
Rocks, Pa., prisiunsdamas sa•
vo paveikslų, nemažiau yra dėA
Ur
/
*
kingas už išgydymų nuo sunv
M
klos ir pavojingos ilgos. Kiti
■
negalėjo išgydyt.
Mr Žukas.
A
Mr S. Kolomčlukas.
_
1 Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, Wis. Štai kį rašo: Nesuskaitytus 1
kartus labai gražiai dėkavoju Phlla. M. Cllnikui, už Išgelbėjimu manos išgydant nuo moteriškų A
nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabar esu pilnutėliai sveika ir dau- ■
ji giau gydyties nereikalauju.
*
GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; kį užtvirtina, didelės daugybės Išgydytų.

g
f

B

— Asz tav atiduosiu Mauszkuti tuosius du rublus ir at
į
vesiu nevet svietka.
Ž.das:-Kam tas svietkas
geriausiu bus svietku tavo ser g
g
mega.

Susarmatlno.
— Ar žinote, virai, asz n*
galu stoti ant galvos, man tuo
jaus kraujas pultusi in ga
va ? Na’ar m ?
Niekas ne atsako.
— O dabar, pasakikite, del
ko man kraujas ne puola iu
kojas, jagu ant juju stoviu?
Bi mat, tavo galva tuszczia
o kojos pilnos.

Pasimilino

g

Lh

t

6
f

Tekus isz V ilkaviszkio, va
ževo geležkeliu in Kazlus ir f KAD JAUTIESI NESVEIKAS,
/
net Mauruczuosia ižfedo iž f kreipsies, nes llekarstas išsiunčia po visų Ameriką ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir f
treino. Atiminetojas bilietu visi, kuriuos Phlla. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.
4
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
j
paszauki paemias bileta.
■ todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek- v
atsišaukusiam užrašo Ir sutaiso speciališkal liekarstas 1S geriausių gvaruntuotų mediką- Y
— Kas tai, in kazlus o ne in &f vienam
mentų naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prio Phlla.
Mauru ežius.
1 M. Kliniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios meda- *
M lių apdovanotų.
M
— Nu as pasimilijei, as ne $
ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesonal. Daktarai, pirma ranka prio Klinikoj
$
fk
Daktaras
ALEX.
BROWNAS,
Superintendent,
Dr.
WINCAS
YODER,
Medical
Director.
<
užilgu grižsziu adgal. Af mai ’f
ĮSITĖMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
ne munes....
1
If AH FQI NFCIVFIK
bet nori pastoti sveiku ir lai-J
f
K-OA niLO V
M1NGU, tad atsilankyk, o jeigu toli-gy. M

» veni, tadaprSyk savo ligų bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi L
tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi irdekavoja, nes čionai išgydo ir
1 tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenėjusias [Haas nuo skaudėjimo: J
M pečiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šonų; išbėrimai spuogais nuo a
■ blogo ir nečystokraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgimo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimes, silpno ir numažėjusio kraujo, užkrečia- W
mų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, T
J nu peršalimo slogų, blogų snpnų, nemigos, neturėjimo apetito, be peilio, be pjaustymo bo ope- A
racijos, bet su liekarstoms, kurios tūkstančius Išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų mčį. nesinių ir kitokių ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant
* rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

Patinka.

— Kaip daktarui patinka
f
Shenandoris?
— Gražus miestelis, ne tu g
g
riu ka sakiti.-Raupai niekad
ne iszeina vaikus dif terije smau j
THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
į
gia vandenio žmonis neturi » 1117 WALNUT STREET,
PHILADELPHIA, PA. f
užtatai alaus in vales: o jau ka 5 VALANDOS; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ūtarn. ir Pėtnyčlomls nuo
A 6iki 8 vnk. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras".
1
laike pedes, tai net kėlės gal
Pasarga: kurio daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prio Phlla. M. Clinlcp,
M
|
__ o apturės rodų.
vas reikia susiuvti! Nieką, ne
giluoja kiti miestai prieez Shenandoary.
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
- LAIVAKORCZIU SKYRUS—

P. v. OBIECUNAS IR KOMPANIA

Cor. 12-th. & Carson St., S.8.Pittsburg, PaIszrito paregėjo.
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
Ne trukus su jaje kalbėjo. Banka
su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
Po piet ijaje pabueziavo,
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na.
Vakare no i josios per snuki muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00,
Priima Piningus ant paozedumo ir moka 4
gavo.
Procentą, Siunczia Piningus in visas dalis Svieto
ROROKOROBCOatOBlOBK>ROItOBtOftOmO

FIIII [S SKAITYMI
NAUJOS KNYGOS

greieziause ir pigiause. Parduoda Laivakorte s ant
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K. Varaszaus
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
Diovrenastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
a u tiesomis Russijos.

9 istorijos, 122 poslapio, apie
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
sybe nekalbėk” “Senas žmogus
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
ralus čigonu” “Istorija isz 1795
meto” “Kvailas tikėjimas” “Ne
doras ponas” “Girtavimas” Szitos knygos preke tiktai 25o.
8 istorijos, 141 puslapiu apie
“Grafas ir meszkininkas” “Apie
Ragana, karalaite ir aficienu”
“Del moterių ir apie moteres”
“Aukso mįsles garsingu poetu
ir rasztininku” “Cigonka arba
pagriebta ir velei atgauta mer
giuke”
“Mano džiaugsmas”
“Diedas ir boba” “Apleista
naszlaite” Preke tiktai 25o.
5 istorijos, 137 puslapiu, apie
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo
belaisvis’’ “Lozorius” “Narsi
mergina” “Užvydus vyras”
Preke szitos knygos tik 25o.

_
j
2
o
o

7 istorijos, 90 puslapiu, apie
“Ergelei pono Morkaus” “Du
ar keturi”
“Svietas Dvasiu”
“Iszreiksztas razbainikas” “Zydai kaimose”
“Nevydonas”
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o

g
o
©
§
■
a

4 istorijos, 105 puslapiu apie
“Ąnt kranto prapulties” “Mistras ir krepesius” “Kampelis
duonos” “Isz ko dideli ponai”
Preke szios knygos tik 25o -

J
■
a
g
°

8 istorijos, 122 puslapiu apie
“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
“Kodėl neleido Baltraus in dan
gu” “Bausme.už szyksztuma”
“Mažo sziaucziaus dideli reika
lai” “Dienos kentejimoNantoj”
“Netobulas žmogus”
Szitos
knygos preke tik 25o,
Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
apraszimas isz pirmutines puses
szimtmeozio, iszimta isz Lietuviszku užlieku, parodo kaip
senoviszkos laikose Lietuviai
gyveno, puiki apisaka su pa
veikslais. 177 puslapiu tik Ž5o

4 istorijos, 196 poslapio apie
“Urvą užkeikto” “Panaszus”
“Lorenas” “Sermėga mužiko”
“Sa kuom kas kariauja, nog to
dingsta” Preke knygos 25c

5 istorijos, 77 poslapiu, apie
“Grigorius kuris per 17 meta
gyveno ant salos” “Isz mirusiu
prisikėlė’’ “Dorybe veda in
laime” “Debesėlis” Preke 25o
3 istorijos, 112 puslapiu apie
“Nevaloje pas Maurus” “Viesz
kelio duobes” “Karalaitis žmo
gus” Preke szios knygos 25o

Skaitykite!
gaus 5 isz virsz-mineta knyga,
arba $1.25 vertes knyga už $1.
Raszykite kokiu norite. Mes
siusime knygas per paczta ir
apmokame visas kasztas. Galite
pirkti kiek norite. Visos knygos
yra geros ir kožnam jie patiks.
Raszykite szendie, Adresavokit

W. D. F OCZKOWSKI-CO.
Mah moy Gty, Pa.
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A. OLSZEWSKIO BANKA

t

3252 So. Halsted St., - Chicago, III.

Seniausia ir tvirčiausia Lietuviška Banka Chicagoje.
{STEIGTA 1893 METUOSE.

PRIIMA pinigus taupinimui nuo vieno Boilerio iki didžiausių sumų ir
moka už juos 3 procentą.
SKOLINA pinigus pirkimui ir statymui namų Chicagos mieste.
PERKA ir parduoda namus ir lotus ir stato kitiems namus ir Storus
ant lengvų išmokesčių.
PERKA ir parduoda Morgečius ir Bondsus, nešančius 4, 5 ir 6 procentą.
ATVAŽIAVUSIEMS Chicagon iškolektuoja jų pinigus paliktus kitose
bankose.
IŠMAINO ruskus pinigus ant amerikoniškų ir amerikoniškus ant ruskųSIUNČIA pinigus į Lietuvą, Rosiją ir visas dalis svieto pigiai ir greitaiPARDUODA Šifkortes ant visų linijų ir pampina nuo Rosijos konsulio
pasportus važiuojantiems Lietuvon, Rosijon.
PADARO Dovierennastis ir visokius kitus rejentališkus raštus gerai ir
pigiai.
IR KITU miestu lietuviai gali pasidėti pinigus šioje Bankoje ant procen
to. Rašykite mums, o gausite pilną informaciją apie pinigų pasidėjimą ir išėmimą.
t
Rašydami adresuokite šiteip:

A. OLSZEWSKI BANK
IL.’ 3252 S. Halsted St.,

Chicago, Ill.

UNION NATIONAL BANK
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL 8TOCK $125,000.

SURPLUS ER PROFITS $800,000.

Suv. Valst Randas turi musu banke sudėtu pininga.

Mokame antra procentą ant sudėta pinigą. Procentą pridedam
prie jusa pinigą 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir ius
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
HARRISON BALL', Prezidentas.

9-ad. ryte lig 3 popiet.

F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.

Subatomis 9 lig 12-ad.

W. H. KOHLER, Kamerius.

DR. KOLER,
A
zgĮ

LIETUVIS

GYDITOJAS

Yra tai vienatinis gyditojas Pitt^burge, diplomavotaa
Varszavoje, kuris turi suviręs 15 meta iszbandima,
gydime visokia liga. Iszgydo viso
rydime
risokea
k ei ligas nepaisą
nepaisant
st i«a
iaa
kokios priežasties paeina, kaipo tri;
t|^* Naktimis
Naktinus Trotimu
Trotimua
Sekios, Syfilis Trypęs, VyriszkasPajegoe, teipgi gyd®
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimai
Užsisenenjasiaa Ligas, Nervo, Rumatizma, Plauozk,
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraaja Nabegiaat
Uiaiaaejasiaa Ligas kad ir pajiaanozios nog Tava,
Reikale raazykita aat adreaa

AD rm ED

Art., Pittihirg, Pb.

Wfc MUI AdteiWwfcm.

Ant pardavimo.

W. RYNKEW1CZIUS
...NOTARIUSZAS..

233-235 W. CENTRE ST.,

MAHANOY CITY, PA.

PBIVATI8ZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
PO PBIZURA RANDOS......

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
Szipkorcziu5 ■ ir siuntimo
Pinigus in Visas Dalis Svieto greioziause

ir pigiause.

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

Ol/ni41ll/l4n1 Idant padariti vietos del rudeninu
N K fllĮyięiįHĮ ir žeminu tavoro, tai iszparduosim
_______ į.______ visa vasarini tavora už labai piges
prekes, todėl jaigu norite kokiu paredimu del vyru ir
vaiku tai dar turite giara proga pirkt ir suezedint pinigo

Žinios Vietines.

Sutrukusios rankos

Labai dažnai ateitaiko, ipacz
rudenije ir žiemos laike, kad
— W. D. Boczkauskas ir inmirkueiae rankas užgauna
szaltis kad uodą ant ranku su
M. Gavula Koncelmonais!
trūksta.
Sutrukimas niekar
— Lietuvei žinojo kokius
ta būva labai skaudus ir negi
iszrinkti.
jantis. Prausimas sutrukusiu
— Už tai szirdinga aeziu ranku suteikia dideli skausmą
siuneze visiems balsuotojams. teip kad nenoroms reik vengt
— Buvo ir daug neapikan- ranku mazgojimo. Bet sutos, užvidejimo ir sznairavimo trukusiom rankom neszvaru
isz szalies musu tantieczin. Su mas ir sutros labai kenkia
laika tas viekas apsimalszys ir teip kad netik gal su gest labai
susitaikys.
visas kūnas ant ranku, bet
— Likos iszrinktaie sekanti gresia uszsinuodijimu kraujo
virszininkai: Edwards burinis nuo ko vėl gresia mirtis.
tru R. Keiserie taksorie D.
Gidit sutrukusias rankas ga
Yiengst ir Williams auditors
lima pigiu ir pasekmingu ee
R. Holland ir Krist direktoriai
kaneziu budu: Būtinai reikia
mokslainiu D. Koncalmonai
gerai, nuprauet rankas, potam
Boczkauskas ir Gavula D. pir
paimt viena litrą czisto van
mam vorde. Antram vorde
dene indet szaukezta medaus
Miller ir McInerney; trecziam
ir maiezit patol, kol medus ne
Griffith ir Webb; ketvirtam
sutirpsta visai. Tuo vande
Heinze ir Painter; penktam
niu reikia sutrukusias rankas
Brownmiller ir Techentin.
gerai isztrint po tris kartus
Lietuvei dabar privalo rūpin
ant dienos, ir tai trint pato)
tis drueziau snsiorgenizuot ir idant vanduo ant ranku is zdžiu
iszrinkti daugiau virszininku
tu t. y. ineigertu in sutrukimus.
ant kito meto.
Po kiekvienam tokiam ieztrini
— Utarninko diena p. Juo
mui reik apviniot drobiniu
zas Traskauckas apvaiksztine- skaruliu.
jo deezimts metu sukaktuves
Jeigu norime gijimą prieku
savo prieiegos kuria sudėjo del
savo pacziules prie altoriaus. bint, tada prie miežinio van
Prietelei ir pažinstami sudėjo dene su medum, reikia pridėt
ponstvai Traskauckams gerus dar stalini szaukezta glicerinos
ir teipat darit kaip virezmine
velinimus.
— Mike Skilanczyk gyve ta. Žinoma kad rankas tada
nantis ant 328 W. Water uli- reikia laikit czistai, ipacz sau
czios likos sužeistos ant gelež- got nuo vėjo ir ezalczio, o kad
kelio. Žaidulus apžiurėjo dak būtinai reikia kiszt in vande
ni, reika tuojae po iszemimui
taras Petrikas.
— Kun. Dargis sugrįžo isz gerai iszszluostit, idant butu
Europos. Lietuviszkas choras sausos. Bet gidimae neper ilgai
po vadovysta prof. Sodeiko, tęsęsi o todėl galima pasisaugot
priėmė savo prabaszcziu pui nuo tokio darbo, kas kenkia
kioms dainelėms ir deklamaci sutrukimui. Ipacz reikia sau
got rankas nuo didelio sutruki
joms.
— Utarninke Kun. Augus- mo, o apsaugot lengva jei nau
tartis snriszo mazgu moterystes dojama giduole bus tuojaus
p. Kazimiera Lapinską su p. kaip tik apsireiszkia trūkimas.
Agota Radzevicziute (buvuse
gaspadine kun. Dargio). Svodba atsibuvo pas Viktori La
pinską ant Mahanoy Avė
Svetelei sudėjo jaunai porai
daug puikiu dovanu. Jaunai
porelei vėliname salduju me
nesiu naujam gyvenime.
— Dr. M. J. Petrikas, lietuvisžkas medecinos ir chirur
gijos ligonbutes specialistas
priima ligonius kasdien nog
10 lig 12 ad. priesz piet. nog
2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30
vakare. Kazuno aptiekoje
237 W. Centre 8t.
(p j)

Didelis balius.
Iszkele lietuviszkas Benas
isz Mihanoy City, Utarninko
vakara 11 Novemberio, Boczkai cku salt je. Balius prasidės
7 ad vakare ir trauksis lig
vėlybai nakezei. Ateikite vis’
o tujesite bukimą laika. Iu
žanga tik 25^.

PADEKAVONE
W. D. Boczkauskas kuris
likos iszrinktas ant konselmano pirmam vorde
sudeda szirdinga padėkavone visiems draugams ir
balsuotojams kurie už jin
dirbo ir balsavo. Jisai
prižada pildyt savo nauja
urėdą kanoteisingiausia ir
atsakancziausia.
W. D. Boczkauskas

1
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!
!
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Puikne salunas Juozo Mockaiczio po No. 330 W. M»haooy, Avė. Mahanoy City, Pa.
Apgyventas vien Lietuviais,
Lenkais ir t. t. Yra tai gera
proga katram isz Lietuviu ap
imti ezita puikia vieta. Apie
daugiaus dasižinokite pas
Juozą Mcckaiti,
330 W. Mbhanoy, Avė.
(■j •})
Mahanoy City, Pa.

W. TRASKAUCKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS

-4graborius>

Philadclphijos Moterims. Saugokitės

Nevertu
Pamegdžio1
Ona Vidikicne
jimu, teipgi
Baigusi Akuszerijos Mokslą garsiame Temykit
“International Collegeyj of Mid
wifery” ir yra turėjusi puikia pra kad gautu
ktika viename miesto geriausiame
gimdymo ligonbutyje, priima kūdi mėt tikra
kius ir savo moksliszku patarnavimu
pailguose apsaugoje palagininkes Pain
nuo
visokiu
ligų
ir
uždyka
duoda geriausia rodą neszczioms, Expelleri
žindanezioms ir ligotoms moterims
kaip szitas
o taipogi ir mažiems kūdikiams.
akuszerka ONA VIDIK1ENE paveikslas
329 Wharton St., Philadelphia, Pa.
Telefonas Lombard 2958-A.
parodo

Nusipirkite sau
Bateliu

Darykite Prietelius su Savo
Piningais

Laidoja Kunus Numirusiu. Fatand'
Riginus ir Vežimus del Pasivažinėjime
Krausto Baigtus ir L L Viską Bilietą k»
nogeriause ir puikiause. Su vi m m i f vi'
reikalais kreipkitės pas jin o birile virl *
užganėdintais.

Parsiduoda Lotai.
Angelskos gazietos isz Pottevilles pranesza kad arti Port
Carbone, Pa. atydarys nauja?
kasiklas. Ten randasi jau dau
gybe ateiviu kurie pirko lotus
ir pastate daugybe stubu. Dar
yra keletą geriu neiszpaiduotu
lotu kurie parsiduos už ‘ keez”
arba ant lengvu mokeicziu.
Apie daugiaus kreipkitės tuo
jaus pas
(06
J. Žemaitis
315 S. West St.
Shenandoih, Pa.

Blank etai ir Fleszkes

Mrs. E. Reese, 1135 E. Centre St.
Mahanoy City, Pa. sako: Per koki
laika kentėjau nog skaudėjimo peczuose. Neturėjau daug pajėgos ir
sunku buvo man kvėpuoti. Kaip tik
pradėjau vartot Doans Kidney Pi.
gulkas, ėjau drutyn ir sveikyn ir neužilgio visiszkai man palengvino.
Doans Kidney Pigulkos veike kaipo
sudrutintojus ir pagelbėjo man visa
me. Keletą kartu pasakojau kaip
Doans Kidney Pigulkos man pagel
bėjo, dabar su džiaugsmu paantrinu
kad visiszkai esmių iszgydyta.
Jaigu turite skausmą peczuose,
jaigu inkstai negerai veike, tada pir
kite Doans Kidney Pigulku teip
kaip Mrs. Reese padare o rasite gera
gyduole.
Ant pardavimo visuose aptiekose
50o. baksukas. Nepamirszkite varda
Doan’s ir neimkite kitokiu. FosterMilburn Co. Buffalo, N. Y, parda
vėjai del Suv. Valstijų.

Ateikyte pas mus jaigu nori
Ant pardavimo.
te pamatyti gera parinkims
Gerai intaieyta Piekarne
visokiu pleezkin. teipgi blanke Biznis gerai einasi. Teipgi natu. Gruberis 34 E Center St tnas 9 ruimai ir tvartas, mies
Mohanoy City, Pa.
te Torrington, Conn. Preke
$4000 Apie daugiaus dasiži
nosite pas
(]G °?)
L. Bogardus
80 Main St.
Torrington, Conn

Lietnviszkas Agentas
Parduoda Szipkortes ant geriausiu
linijų" in ir sz Lietuvos.
Siunczia
Piningus in v sas dalis svieto, greitai,
pigiai ir teisingai
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
savo gymines ar p ižinstamus tai ra
szykite pas mane kadangi dabar turi
labai pigias prekes Szipkorcziu ir
galima dar pirkti Szipkorteš už labai
nužemintas prekes.
R szant prisiuskite už 2o. stempa o gausite greita
atsakima.
n užlaikau dideli kroma visokiu
>mu tavoru ir Buozerne.

Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
DR. J. W. ZIGMANTĄ
.

(LIETUVISZKAS DAKTARAS)

185 South Washington Street.
Wilkes-Barre, Pa.
Spcclallszkal Gydo Visokias Lygas.
Vyru Moterių—Valku.

Pabaigęs Mokslą Mediro-Cbirurglcal
Kolegija Philadelphia, Pa.

TRUMĄ LIGONIUS...
.

S LIG 10 AD. PRIESZ PIBT.
1 LIO 1 POPIET.
S LIG S VAKARE.

asz pasekmingai gydžiau visokia

RUPTURA

L1GIAI

Moterių
Siutai ir
Kotai

Tikslas szitos bankos
yra; kad ligiai su visais
apsieiti-seuas ar jaunas
turtingas ar biednas.
Priima paczedzius nog
vieno dolerio ir moka
antra procentą per meta
ant sudėtu piningu. Su
linksmumu patarnausi
me jumis bile kokiam
bankavam reikale.
Seniaoi ia Banka
Mahanoy City, Penna.

INTEREST PAID ON SAVINGS
& CERTIFICATES OF DEPOSIT ,
START business, make money for yourself,
not for bosses; send postal for 20 ways to
independence and begin making money at
once. Sell marketable specialties paying
300 per cent, $12 to $25 daily. Address
Reliable Distributors, Box 9, Station W.
Brooklyn, N. Y.

DR. ALEX. O’MALLEY
-kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai
susikalbama ir susiraszoma.

Darbo Invales, ■— Gera Mokestis
Reikalaujame in 500 Maiiferiu, Lei bėriu,
Staloriu ir t. t. Mes atrandam darba ir
busite užganėdinti.

TIKRAS SZALTINIS SVEIKATOS
Prof. Owen sako: kad žmonis kenezia ir ne
gali iszsigydyti del to, idant kreipiasi pas daktarus, neturenezius praktikos arba pas aptiekorius,
kurie ne turi provos ant gydymo. Norint iszszaknint liga, būtinai privalo kreiptis pas daktara
specialistą, kuris ne tik turi mokslo dyploma, bet
ir iszplatita praktika.

International Bureau,
I
y
4
ę
X
I

Prof. Owen yra ne

tik dyplcmuotas specijalistas, bet ir turintis 34 metine didele praktika,
kuria dasiekie privatiszkam gydyme ir Londono
Szpitolije: “The Great Hospital of London.” Užtai jis pažista gerai kaip ilga teip ir organizma
PROF. OWEN
žmogaus ant tiek, kad del jo ne be jra liga, kuriuos jis no galėtu pilnai iszgydyt, todėl ne dovanai žmonis vadina
jo mokslą ir iszmanima ‘Szaltiniu Sveikatos.’
Jis gvarantuoja ir praszaiina ant visados ligas paprastas
ir chroniszkai užsisenejusias, kaipo kentėjimus: krutinės, plaučziu,
viduriu, inkstu, gerkles, pūsles, nerviszkas, szirdies, kosulio, sic gos,
nuszalima, karszti, drugi, reumatizmą, epiovima krauju; kuila, sntinima kojų ų* kūno, vandeninia liga; skaudojtma pecziu ir nugaros,
liszojus, spuogus, niežus, voezius. iszmetimus, vengrus, slenkima
plauku, vidurinias moteriszkas ligas, džiova ir t. .t teipat ir visas.

Paslaptas Vyriszkas ir Moteriszkas Ligas.
No yra I gonio, kurio Prof- OYVCll ne galėtu visiszkai pagydyti duo lit’szku ir kitokiu bgu*. Ne yra Amerikoje daktaro kuris turetu tiek padekavoniu, už pilna iszgydyma, kaip Prof. Owen,
Todėl, jeigu esate suspausti kokia nors liga, atvirai ir su atida
apraszikite visas kanezias lietuviszkai o Prof. Owen atraszys kožnam
ka reike daryti, kad atgaut pilna ir gera sveikata, už tai
busite jiam dėkingi ant visados, nes jis ka padarys, kaipo professorius ne padarys to paprastas daktaras.
Raszidami laiszkus,
malonėkite adresuot teip:

419 Fourth Ave. I Skersai paczto)
PITTSBURGH, PA.
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27m. SENAS LAIKKASZTIS

? VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA
t
- - - S2.00.
▼ Metams
a Pusei Metu - - S 1.00.
• Užrubežin - - $3.00.
X

t

J.J.PAUKSZTIS&CO.

120-124 Grand SL Brooklyn, N.Y.

So 91
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WARD

Mahanoy City, Shenandoah,
MLCarmel,Landsford.

Polithania State Bank

Corner 22-nd. & Carson Streets S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
priekaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnus dokumentus.Lietuvai
reikaluose jusn, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.
Garbus Tautecziai:
Laikau už garbe praneszti jums, kad
jau asz nesu daugiau ne locniniku nevirszininku,nedarbiniku
* All Nations Bankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
atidariau ofisą mano naujoi vietoi
Kampas 22-nd. & Carson Streets
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
Reikaluosia meldžiu kreiptis prie^savo seno pažįstamo ]po
tokiu adreso-

Reikalaujame Agentu ir
gera nuoKzlmti.

PAUL V. OBIECUNAS
Cor. 22-nd. & Carson Sts; 8.8. Pittsburgh, Pa.

Kožnas gal iszmokti būti Balberium
trumpiau laike ir uždirbti pinigą laike mo
kinimu.
Raszykite apie daugiaus pas

Nossokoff's Barber College12

25,000 k; d
Dovanai

Ant Iszmokeszczio po 5c. Kasdien

Užlaikau Culumbi
jos Grafofonus si
Lietuviszkom dai
nom, kurio isgieda
labai garsei ir aiszkei.
Ant abieju
pusiu yra po visai kitokia dainelia,
rekordai yra padariti gana druezei
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas
rekordas prekiuoja tik 75c.
Allt Kalėdų turi labai gražu popt?riu gromatoms su auksotom lite
rom ir parduodame po 10c už viena.
Jaigu ne turi mano kataloga tai
prisiusk už 5c. pacztinia markia o
apturėsi didelipuiku kataloga kuriamia rasi visokiu geriasiu Armonikų,
Skripku, Triubu ir daugybia kitokiu
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku
ir Malda knygių kokiu tik randasi
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru
gromatu raszimui su puikeuseis ap
skaitiniais ir dainomis su drukuotais
aplink konvertais, tuzinas 25c. penki
už $1.
Sztornikams, agentams ir
pedliorems parduodu visokius tavorus
labai pigei* Reikalaukitia visokio tavoro tikra Lietuvi o gausitia teisingus
pas tavorus, adresas:

Jums pasiusime dailu 14k. Aukso spaustas
(14k. gold filled) Laikrodėlis, tuojaus su Lencugeliu (retežėlis) su gsriauseis viduriais Elgin-ar
altham, gvarantavotas ant 20 metu.
Raižydamas del paiszki ima ir indek pacztos
ženkleli atsukimui.

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

--

New York, N.Y.

122 w. Center Str.
Mahaoov City. P®

Lietuvlszki,
Lenklszki
Angllszkl ,.<&>
KATALICGAI.
Armonikų, skripku, kliarnetu, kornetu
fleftu, mandolinų, gramafonu, lieluviszku ir
visose kalbose rekordu del gramafonu ir
daug kitokiu muzikaliszku instrumentu,
naujausio iždirbimo Brukuojamu maszinku
laikrcdžiu, laikrodėliu, elektrikiniu kišeni
niu lempukiu, žiedu, britvu ir daug kitokiu
daiktu. Jaigu norite gauti musu visus ka
ta liogus tai piisiuskite už 10c. markiu.

a
coa

Kiekvienas Lietnviszkaa Sztominkas
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad musu
tautieczei reikalaudami galetu.nusipirkti ir
nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gv a rantuoj ame.
Egiutero No.l.
,26c.
,50c.
Egiutero No. 2..............
.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................. 35c.
Meszkos Mostis.
„26c.
T rej anka....................................... 25c.
* Linimentas vaikams.....................25c.
Gyduoles nuo Kosulio.................25c
Liepiu Bahamas.......................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku........... ,.25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių. 25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu.................... «j25c,
Ugniatraukis................................. 25c.
Skilvio Laszai......................
25c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios............................... 75c.
TJicure’ arba gyd.Rumatyxmo $3.50.
Gyd. del nemalimo Pilvo............50c.
Milteliai apstabdymui Galvos
skaudėjimo............................ 10c.
.. 10c.
Laszai nuo Dantų.______
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų..........................................25c.
Geležinis radrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo..................... $1.26.
Plauku apsaugotojas................... 50c.
Muilas del Plauku..................... 10c.
.35c.
Milteliai nuo Kepenn.
.25c.
Rožes Balsam ar..........
.25c.
Kinder B&lsamas.......
.50c.
Bobriaus Lassai........
Szvelnintojas.......... .................... .35c.
Kraujo valytojas...................... $2.00.
Nervu Ramintojas.................. $1.00.
Egaema arba odos uždegimas
pas Vaikus........................... $1.25.
Pleisteris (Kasata volo)............... 25c.
Pomada Plaukams.......... ............ 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Auaise...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens....... -....... 50c.
Vengrit įkas Taisytojas Ura------ 15c.
Inkstu Vaistas............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles....... ................... 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. uno Parku ir Niežu........$2.00.
Gyd. nuo Dedervines...... ........ $2.00,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligoi $5.00,
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Iszradimas

Apraszima siunczia dykai

Pasiusim kiekvienam Puiku Veidrcdeli (Zerkoleli) ir naudinga.
Paketbu ka su užraszu Knygute, kuris prisius mums 10 adresu
savo pažystamu ir marke už 5c. t j mokėjimui pasiuntimo kasztu
Adresuokite sziteip:

A. GR0CH0WSKI.& C0.,

S,s:

Kaip galima apsaugoti no lięu ir pats
iszsigydyti be daktaro visokias lig*s
Plauku puolimą ir užsiauginima,
Nežali, Papuozkus, Pleiskanas
ir kitas panaszias ligas.
Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 5o
Nuo Komu užtrinu tik 5o.
Mes
turime apie puse milijono laiszku su
padekavonem s nuo žmonių visokiu
tautysoziu.
Raszykite tuojaus ant
adreso pas Specialistus:

Drs. BruntDa & Co.
B’d way & So. 8-tb.

Brooklyn,

N.

K. J. Kraneliui u n Co.
120 Grand Street

...

Brooklyn, N.Y.

AR TURI KATALIOGĄ ?
Vjcil lietuviškų KNYGŲ nuo
■ *”7 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

gerų muzikališkų instrumentų
katalogą, įvairiausių armonikų,
koncertinkų, klernctų ir 1.1.
Rašant man laišku, adresuokite:

M. J. DAMIJONAITIS
MAIL ORDER HOUSE

812-814 W. 33rd St. CHICAGO, ILL

I’ISZALIN SU NUSIMINIMU!!!

GRAMAFONAS
ANT ISZMOKESZCZ1O
1*0 10c. KASDIEN.
Jaigu apsiemale mokefe po 10c. kas
dien tai išsiusime jums ant iszmokeszczio
labai dailu GRAMAFONA sikiu su 10
Rekordais (32 kavalkai) visokiu dainų,
vairu, polkų, marszu ir t.L kurios puis
iszrinlcsite. Ginrumas musu gramafonu
gvarantavotas kiekvienam raszyta gvarancija. Isziusime Naujus Specialiszkus
Rekordus: Lietuviszkus Lenkiszkus, Ru
sisukus ir Maža Rusiszkus
Raszykite
tuojaus, reikalaudami katalogu jr pauzkinimu indedami pacztos ženkleli.

Liberty Commercial Co.
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New York, N.Y.
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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 iszvisokiu
gatavu žeminiu szlebiu del moterių, merginu ir mergaieziu,
visokiu žeminiu ceikiu, andaroku, jekiu, ilgu ir trumpu kotu
ir šutu, visokiu kaldru, blanketu, paduszku, plunksnų irt.
ilhn Olohn I <^Pas mus dirba Lietuvaites.
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...Naujas Rudeninis ir Žeminis Tavoras...
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Žinote kad musu Pecziai
randasi daugybe namuose Mahanojuje. Kožnas kaiminas žino apie
“MODEL KEYSTONE” Pecziu
Gerai kepa ir gražia.
iszrodo. Atyduodam piningus jaigu nebusite užganedintii
Visiems tie Pecziai patinka.

DRUG STORE

dingt tini

Lietuv’sik
tį»i Lietu’

Musu Pecziai

BROOKLYN,N. Y.

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

J-g?" Užsiraszyti galima visada
į Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’
T prisiusk 10c. markėmis o tuoj gausi.
T
Paprasta numeri peržiurejimui
t
siunoziame dovanai, raszik toi.
Užsiraszant “Vienybe Lietuvninku”
reikia siųst prenumerata (Money221 E.
ST., NEW YORK, N.Y. 1 Order ar Registruotu laiszku pinigai)
Tiems, kurie tori j ribut ypatiszkai, ofisas adarasyra kožna ▼ ant vardo leidėjo azituom adresu
diena, nuo 10 iki 5 AaJ. 'atarė. Ltarnikais ir petnieziais nuo 10 □
ritmeti iki 8 vai. vi karo, o Ntdelic mis ir szventais dienais nuo 10 i
ritmeti iki 1 vai. po pietų.
X

PROF. OWEN, M.D.

Vyriu
Siutai ir
Overkotai

VIENYBE LIETUVNINKU W-Waidalis"”^?..,
ISZEINA KAS SEREDA

įjį-422 V

A. G. GROBLEWSKI
6 arsi u Lietuvi szku-Len klszku Vaistu.

Geri Siutai ir Overkotai yra jumis geriausi. Geriaus
iszrodo, geriaus nesziojasi ir gvarantinam kožna Siutą kad
yra padirbti isz giaro ceiko per atsakahčzius kriauczius.
Užsimoka pirkti giara drabuži.

221 L CENTRE ST., SHENANDOAH,PA.

SU VISAIS

W.

aiSeptem

...SAVININKAS IK FABRIKANTAS...

A. G. GAVĖNAS, P. H. G.
,

strike

T. Astramski, 943 S. 2nd. St., Phlli. Pi.

Cor. Elm 4 Main St*. Plymouth, Pa.

PREKE 25c.

FIRST

Istoriszka Knyga

palytinti daag isz Lietuvio praeitea
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
su 780puslapiu, preke:
Apezvieta, apdaryta $1.25.
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo
Gaunama pirkt tik pas:

MAHANOY CITY, PA.

Sndaryta...
Dr. W. GlbOwltch’o Iki
MaskolIJON. Vienatine
Agentūra Pennsylvania

Vyru, Moterių ir Vaiku

MAHANOY CITY, PA.

‘APSZVIETA’ Moksliszkai

LABAI GERA GYDUOLE

1913

FIRST
NATIONAL BANK

LINIJA

UaRRla, 16,000 tonu. Kumk, 13,600 tonu.
Czar, 13,000 tonu.
In Rottcrdania in 9 dlenan be persėdimo.
11 dienu be peraedlmo ln Llbava.
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA
631.00 TreezlOH Klasos 633.00
645.00 Antros Klasos $60.00
666.00 Pirmos Klasos 676.00
Laivai lezelna kas antra Subata.aple dauglaus informacijos krelpkites pas
A. E.Johnson, GeneralP.Agt. 2t Broadway
New York. N.Y. arba pas vietinius agentus.
Russian American Line—Pler 31»t. Street

MERCHANTS BANKING TRUST CO

t i i
VJrlllIlciri S

PEC1AL1STAS

4

RUSSIAN - AMERICAN

Laivai plauke tie^og tarpe Rosijosir
Amerikos. Didžiausi,puikiausi irgreieziausi Rusiszki Imperaliszki Pncztavi, nauji dubeltavi szrubinei laivai.

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

SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.

Nuo Meszlingio,
Dieglio, Greitosi
os, Vasaros Ligos
Raudonosios,
Priepuolio.
G vara ntuotaskad
iszgydys arba
pinigai atgal.

Tikra Ruptura, Vandenini
Ruptura ir Netikra Ruptura.
Be peilo ir be skausmingu arba
pavojingu Operacijų. Asz per
paskutinius metus iszgydžiau
szimtus ligoniu(jusu apielinkeje
pas kuriuos galit pasiklausto
apie mano gydymą; niekas su
manim
nesusilygina
szitoje
gydymo szakoje.
Iszgydyti
ligoniai geriausias liudymas.
ISZGYDYTAS PIRM
PENKIŲ SUVIRSZ METU.
Tebesveikas-nebeneszioja diržu.
Jobon Villinger, Supredentas
Susquehanna (Stegmaier) Bra voro
Nanticoke, Pa., sako:
“Asz ingavau Ruptura nuo kėlimo
sunkiu daiktu. Lankiau invairius
gydytojus, kurie sake mano liga esant
neiszgydoma. Jokie diržai negelbėjo
pakol nuėjau pas Dr. O’Malley.
Asz da bar sveikas, neturiu jokiu
skaudėjimu, jokiu iszsiveržimu, ir
mielai pasakoju kitiem keneziantiems
kas mane iszgyde.
Dirbu Bravore
kasdiena ir senini numelžiau diržus,
nes man ju nereikia.”
Tai vienas isz daugelio liudymu nuo
dėkingu iszgydytu Ligoniu.
Szimtai panasziu liudymusudėti musu
rasztineje. Atsiunsk 2A Marke, gausi
mano Knygute apie Ruptura su
Paveikslais, už DYKA.

fXX]
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...DIREKTORIAI...

Dr. Alex. O’Malley

Suvirsz per 33 Metu

pu-l

tinileje"

Dr. Gibowitch’io 25 Lasza Iszgydymas.

1880

^Geriausia Arielka Visam
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Teipgi ežia gausite ir visokio
kitu gėrimu. Ateikyte dabar
priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyta

S. Norkewicz

Dekite piningus in Merchants Banking Trust
Co. banka o rasite prieteli kuris jumis prigelbes laike reikalo. Musu depositorei yra musu
prietelei ir mes visada bandom jiems prigelbsti.
Busime jumis dėkingi už padėjimą savo
piningus in musu banka, arba jaigu kitus pri
kalbėsite kad deitu savo paczedžius in muso
banka. Užpraszome visu idant prigialbetu
mumis dasekti milijoną dolerini skaitlį.
Mokame procentą ant padėtu piningu ir
iszmokiname jus kaip czedint piningus.
Banka yra atsargiausia ir geriausia vieta
juso piningams.

Inkstu ligos yra per pavojingi del
žmonių atydeti.

kelati

N0RKEV1CZIAUS NO. f.

Ntfl

Laukti yra pavojus,

158 So. Washington St. "‘K?."'’

17th

No. 6

Vienatine Mokyta Dipioniota
Lietuviszka Akuszerka
Philadelpliijoj

Lietuviszka Agentūra
Laivakorozla int geriausio Laiva
in Lietuva ir atgal, Teipgi sianozin
piningas až žemuose preke ir greitai
ne vienos dienos nelaikau pas sr vs
svetima pininga paskirta siuntiniui,
viskas dirbąs! teisingai nes esmių po
kaaoije, taigi meldžia visa Lietavia
atsilankitie arba atsiszaaktie per
iaiszka su minėtais reikalai!.
Su godoaa

Viktoras Lapinskas
601 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City, Pa.
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