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Igliaukos.
Baisi
žudinsta staptibe
Darbu bus!- Kompanije.
Didelis pleezimas.
ISZ BOSUOS, Lili. Apie 11 valanda vakare,
M. A. Hanna Co. isz Cleve
nedasekta
Padange (Senap. apsk ) IszKenosha, W s.- Vaikai rado
land apstelavo pas kompanije
TU VOS IK LEN i-jo traukinis isz Vilniaus Pe
pleszimas Jiescrakio monopoJagu ne bus lietaus priesz “Pittsburg”-Buffalo Coal Co., Redaktorius “l’olak Anie ant f irmos Jono Riley, kufara
Mosėdis.
liaus
atidengė žemsargiams ir
terburgan.
Jame
buvo
labai
KIJOS.
žiema, tai bus baisi ateite!
rikanski ’ numirė
(Telsziu ap.) Viena varguo žandarams placzia dirva dar
su žmogiszkum hunu perpjau
15 milijonu tonu anglių ir padaug valdžios pinigu. Matyt
dari kontrakta ant pristatymo
Buffalo, N. Y. -Stanislovas ta pusiau. Szirdis ir kitos dalis Nepasiseko nubaudymas plesziku apie tai gerai žinota. le moteriszke P. darbavosi pas bui, prie kurio gavo proga pa
Tas lietus praeitas ne priso to traukyje 5 metu. Tasai už- Tamoszius Sliez atsiskyrė su vidurije kūno likos iezbauktos
kuningo
Taigi kuomet traukinis priėjo turtingus Prijalgavos kaimo rodyt savo gudrumą ir narsu
tino žemes, tiktai payilgi, o stelavimas duos darba be per sziuom svietu isz priežastes pa Galva nukirsta ir uežine kur
Vilnius,- Kuningas kanau prie Pezdanu stoties (netoli Vii ūkininkus ir uždirbo pas juos mą. Kasdien važinėjo vežimas
tiek ženklyno, kiek laszelis traukos 5 metu laiko del 4,000 liegimo ant sveikatos. Nebasz- randasi o teip-giir kojos buvo ninkas Jasinskas iež Vilniaus niaus), jin užpuolė apie 40 ge 16 rub. Bet ta uždarbi tie ūki su tais ponais, o prie ju keli
vandenio in mares.
anglekasiu, kurie bus ne užil uinkas buvo redaktorium ir nukirstos.
likos apkaltintas per alminis rai ginkluotu plesziku. Pasi ninkai nenorėjo jai atiduoti. raiti gaudydami kaltininkus.
go priiminėti. Cze velei Penn locnininku lenkiszko laikrasz
Kelioleka pėdu neg kvfaro tracije vilencka ant užmokey- girdo revolverio szuviai, bombų Tada ta vargeze buvo privers Ir eme kiekviena jauna vaiki
Ar gali ka gero Lietuvei ti silvanijos geležkelis likosi pa ežio ‘ Polak Atnerikanski” o likos surastas revolveris 38 mo szimto rubliu bausmes už sprogimą, sužeistųjų aimanavi ta jieszkoti tuos pinigus per na kuri tik sutiko ant kelio.
kėtis per savo tamsuma?- Nie baigtas in visas kasyklas an noiints buvo neregiu bet liepe kalibrą neužprovintas ir masz- tai, jog parengė iezvažiavima mai. Vienu akies mirksnyj du teismą ir zemskis jai pripažino Bet suėmė ir “patarde” žinoma
kados! Szitai skundžesi iždave glines. Jau ant pat pradžios raszit kitam ka paliepmejo. na su §2 00 Nieko daugiau vaikams in Kalvarija be pave vagonu, kur buvo pinigai, in tuos 16 rubliu. Ūkininkai tuo saviszkai, paleisdavo o jieszjei Lietuvoje jog ne daug turi priemi 1200 anglekasiu, o ne Gyme 4 kovo 1856, GGicijoi, ne surado, idant policija galė linimo valdžios. In kėlės die szipulius sudaužė, kareivius met padavė apeliacija in suva- kojo kitu. Viena diena suėmė
skaitytoju o ir tuju skaitlis trukus- už 10 dienu priims da pabaigė kelis universitetus ir tu užeiti ant pedsakio žudinto- nas po tam klebornijoje bažny sergenczius tuos pinigus iszvai žiavima kuris irgi ta pati pri tūla Žukauską isz Papzemkamažinusi. Priežasties ne reike 2,800 anglekasiu. Kompanije universitetą
provininkystes. jaus ir del ko teip žveriszkai su ežios Szv. Jokūbo, Vilniuje ke arba sužeidė, žandara užmu pažino ir užtvirtino zemskio vos bet tas pastarasis isz Siglisz
jeszkot:
Hanno nupirko žemes 3000 Pribuvo m Amerika 1885 ir s avo auka apsiėjo.
susirinko myne žmonių, ant Hze. Visoj stotyj ir traukinyj nutarimą. Zemskis pasiszauke keliu karezemos pabėgo. Ra
1) Lietuvoje sunku su už- pėdu frunto prie upes Niagra uždėjo laikraszti ‘"Ojczyzua.” Daraktorka uždare vaika apgarsinimo skellenczio api per puse valandos vien užpuo moteriszke, iszdave jai pavely- mumu invedejas, visa savo pik
mokeymu prenumerato 12 Falls, kur pastatys 2 peczius Buvo redaktorium keliu lai- in kamaraite ant dvieju l’cttac’ja kuningo Jasinckio. ligai buvo szeimininkais. Nie jitna iszjieezkoti isz tu ukmin tuma nuvarė ant dvieju vaiki
rob. ant metu.
del tirpinimo rudos, o kasz- kras^cziu įgi uždeymui “Polak
Kambarius ateikreipe in ku kas jiems nedriso pasiprieszin- ku tuos 16 rub. ir liepe su tuo nu, kuriuos prisirisze prie
dienu.
2) Žmonis ne yra papratę tuoje 3 milijonai doleriu.
Atnerikanski”
Peabody Mase.-Daraktorka ninga eu paliepimu idant už ti. Pleezikai dinamitu iszdauže pavelyjimu eiti pas virszaiti, balnu ta->e po visas balas, upe
prie naujos raszybos ir navatNebasznikae paliko psczia czionaityues mokslaines Katre’ mokėti, szimta rubliu bausmes stipras varinias dėžės ir paėmė kuris ir turėjo tuos pinigus isz lius; kitokiu budu nieko ne
niu žodžiu, per ka žmonelei ne
Ar norint vienas užsistana- ir keletą vaiku o ir kelis bro Reynolds, uždare in kamaraite o kad ant to ne sutiko, prasi isz ju auksinius ir popierinius jieezkoti. Moteriszke taip ir pa laimėjo
pradėjo gražumu
nori skaityt.
vijo, kiek kasztuoje užlaiky lius.
ssvo deszimts metu eenun o dėjo Pcitacije visokiu naminiu piningus, dingo nakties tam darė. Bet perejo kelios savai klausinėt ir net siūlyt pinigus,
3) Augsztesni mokslą ližte mas 70 karczemu?... Užlaiky
studentą Manuela Silva ir nue rakandu. Policiie apgarsino, sumoje. Matyti, kad kai-ku- tes, o virszaitis tu pinigu nei- kad tik jiems pasakytu kas
leja Lietuvei, ižsižada lietu vys mas 70 karczemu kasztuoje Parduota del vyro;
jo namon, užmirszdama api jin jog isz priežasties susirinkymo rie ju buvo raiti, kai- kurie jieezkojo. Tada moteriszke vėl iezpleszes
monopolius. Bet
tęs o ir sarmatinasi prisipažinti per meta api 250 tukstancziuužmusze jin suvis. Kada vaikynas ne su tiek žmonių itz visos parafijos, važiuoti vežimais arba ant dvi- eina pas virszaiti ir yel jo pra ir taip nieko nepesze- palei
prie savo tautos,- stojesi gu ketvertis milijono. O kiek tu
New Brunswick, N. J.- Už grįžo namon tėvai pradėjo jo ne gali pradėt Imitacijos. Ne caczi’j. Iki sziam laikui dar nie szo ta dalba atlikti ir dagi do.
dais, ar “pane dobrodzejeis;- rime Pennsylvanijoi o ir cielajeszkot. Tame laike atsibūvi kurie užprotestavo, kalbėda ko nesueme. Kiek pinigu paim viena rubli žadėjo jam duoti
Panevėžys
o ant galo konia kožna0, kuris me Amerike lietuviszku kar tai kad buvo parduota už §100 nėjo veseile name Reynoldu mi jog ant Fcitacijos kožnas ta dar nežinoma, bet spėjama už iszjeszkojima. Virszaitis saMes ežia laikraszcziu ir kny
ir galėtu užsiraszyti laikraszti, czemu, be kuriu butu galema ir priversta per savo tęva per dvi dienas ir nelabai rūpi gali pribūti ir ymti joje dali- kad apie viena milijoną ir 40 kesis laika neturis, bet visgi
tai sako: Ana, va, veluk pra apsieit? Jagu tuju karczemu idant apsiviriuotu su žmogum nosi atradimu jojo. Kada ve bas, ksTnisonus užrasze pra tukefancziu rubliu.
prižadėjo tai padaryti. Perėjus gų nelabai teskaitome.Pribarti
kuningu, bijomes “bedieviszgeri tuosius piningus, o ne ata- pasiliktu tiktai deszimta dalys, kurio nemilejo, teip pris’pa liaus atrado vaikina, buvo jisai vardes -'eietaneziuju ymti dakelioms eanvaitems, moteriez ku rasztu” bet užtai Panevėžio
duot ant gazietos!” Tokiu ne o vietoje tu, butu intaisytas žino 17 metine Julia Madelin,
teip iezsemtasant sveikatos, jog libas licitacijos skaitlije tik § Saratovo gubernijoj Ozer- ke, negavus p;n;gu, vėl eina degtines sandelis tarpsta: kas
tiktai randasi Lietuvoje nes kokis institutas, ar ne butu kuri užmusze savo vyra Anta turėjo paizaukt daktara in pa- penkių ypatų Prasidėjo lici- ku sodžiuj popas, besakyda pas virszaiti, bet virszaits pa menuo pavietan iszsiuntinejain
ir Amerikai ne mažai randasi. dydesni nauda, negu daugybe
mas cerkvėj pamokslą, pra sakė, kad tame kaime, kur tie monopolius po 3 tukstanezius
na, su kuriuom apsivyravo ke gialba. Nedora daraktorka Ii tacije nog stalo, kuri pradėjo
Trukdo teipos gi išdavyste- karczemu ?
dėjo baisiai kolioti L. Tols ūkininkai gyvena, jie dar ir degtines kibiru kūrins žmonenog
trijų
rubliu
o
po
puses
kos
areiztavota.
turis menesius adgalioe. Motere
liai sumau’kia gardžiuodamiesi
je kuningai o priverstinai bru
adynos licitacijos stalas likos toju. Žmones tuo taip pasipik nebuvęs. Mottriszke eina nuo ir be baimes.
Baisi
nelaime
ant
toliaus
kalbėjo:
“
Sirgau,
kada
ka “Šaltini” peikdami kitus
Szi metinis surinkymas korparduotas už szimta rubliu del tino, kad garsiai pareikalavo, virezaiezio pas zemski ir vieką
geležinkelio
— Pas mus netik gyvenimas
laikraszczius, nes jau ir “Szal- nu daejo lig 2,614 000,000 bu- mano vyras parėjo namon ir no
grafienes Zabiellovnos, kuri kad popas nustotu savo purvi jam nupasakoja. Tuomdt žeme ir žmones apsiniaukė, bet ir
Oklahoma
City,
Okla.Patinis’ nubodo ir jagu da kat szeliu. Yra tai didesnis surin rejo vakarienes, kalbėjau jam
inteike kamisoriui szimta rub na darba varės ir nebenorėda kis paraižė raszta pas virszaiti oras antras menuo rūgsta. Lie
ras yma, tai yrna dęl a b ro kymas ne kaip pereita meta. jog labai sergu ir negalėjau sažiermis trūkis Riek I-land, liu dideliam maisze pripildin- mi daugiau to pamokslo klau ir liepe jai eu tuo raszta eiti tus bs pasigailėjimo smaugia
ejuantis in szali rytu susimuže 1 i u kuruos iszkerpineje ir Norints metas 1908 ne kas buTT» (oi
ta ^katjjais. Kamisorius ap syti, tuojau visi iszejo isz cerk- pas virszaiti. Virszaitis, pama ūkininkus, neduodamas surink
ant arenu prilipincjc. No© jtvu TO tlcl dc.rlinini.” rlldcluoee mane baisei sumueze ir da ko \7ufei^’H¥p”tnnvabtorNfiyj
ti užaugąs. Kai-kur yra dar ne
ne turi vietos ant sienų, tai ir miestuosia, nes del farmeriu durt, tada paėmiau revolveri numesti nog eztangu. Trukys gali priymt, ba ne turi" Tajko met cerkve visai isztusztėjo,
'
tuojau padavė jai popierae ir 7a:Tai
perskaityt ju ir jog tai yra iszne turi pasisekimo. Cze velei buvo vaisingu dieviszkais vaipasakė, kad pate zemskis tuos nyczioje nesiliauja maldavę:
ir szoviau jam in krutinę. Dari buvo prigrūstas pasažiereis. juokitnas jojo urėdo, nes gra
seni ne supranta visu žodžiu o seis.
Lig ežiam laikui likos apskai
piningus tegul jieezko Tuomet “Pone, Karaliau, Dieve Abrao
Milijonierius
pavargėlis.
f.ene
tikrino
jog
kitokiu
pinin
kyt dabar su manim ka norit.”
me, dovanok mums pagada!”
ir skaityti ne moka pagal nautyta buk 160 pasažieru likos
Daug dabar kalbama Kijeve moteriszke vėl nuėjo pas žeme- -bet ant nelaimes, Dievas negu ne turi prie eaves. O kad
Jago ne bertainis alaus, tai
je raszyba. Oi ta nauja raszymirtinai pažeisti o 18 užmuszti.
stalas atnesze kiek reikalinga apie septynių deszimcziu metu ki viską jam iszpasakojo ir pa iezklauso.
ba! Kada jau žmonis buvo su isztikruju butu vienas žmoge Nelaimingas tėvas jieszvirezaiezio skunda.
buvo ant užmokeymo bausmes seni Burgsdofa. Gyvena senis davė ant
Bulves pradėjo puti nuo
kojo savo dukters per,
sipratia su raszyba ir kada ant lis patrotinias gyvasti isz įWa
Kas toliaus bus nežinoma.
szlapumo ir žmonių baime au
kaip
tikras
pavargėlis
vos
skar
licitacije
nustojo.
Parafijonai
deszimts metu
cielo svieto kožna tauta užlai shington, Pa., kuris inpuole in
Tai toks Mosėdžio virszaitis. ga. Visi laukia grudp, pieno,
surinko varinius tycze ant už malaie savo kuna dengdamas.
ko raszyba, tada del Lietuviu grabe kur buvo keliolika pė Laport Ind.- Kelos dienos
Sziaip mosediecziai žtronee paszaro pabrangimo. Dar kur
Taip-pat priverezia ir savo
tnokeymo bausmes.
inbruko nekenczemus jerogli- du gylio vandens ir pagriebė adgalios likos atvestas silpno Japoniszki žandarai
tamsus, laikraszcziu neskaito krutelesnis ūkininkas, gal tu
szeimyna
gyventi.
fus, tai lietu viszki rasztai ne bertaini alaus, kuris plauke proto žmogus in czionaitine Ii
rės parduoti pura, kita grudu,
nužudino 22 Korconus.
Vandens stoka.
Tuotarpu isztirta jog senis gal tik viena “Szaltini”; apie bet vargszai bežemiai ir sziaip
turi gero pasisekimo o ir ne tu ant vandens ir iszsigialbejo. gonbute o in kėlės dienas bus
Seoul.- Daejna žine, buk
Peterburge cholerai besipla turi banke pusantro milijono durna nesirūpina arba sako, darbininkai dejuoja, ir labai
Iszejo sveikas isz grabes, dėka nusiunstas in Longel ff narna
res.
,
dvideszimts
du
ranarei
drau

tinant,
žmones eme daugiau rubliu susikrovęs ir nuoszim- kad geriau jeigu j rs nebutu, dejuoja.
vodamas Dievui, jog prisiuntė paikezu. Su didelu ergeliu pa
gystes
Uchirhoi,
kuri
buvo
vandene
vartoti. Storis, tei ežiu nuo tu pinigu nejudina. nes jeigu ji bus žmonėms gera
Apie durna, ro losi, visi užIsz j radžios atsirado net tokiu jam bertaini alaus in laika. sisekė daktaras iezgaut isz jo
prietelinga
del
Japonu,
likos
kianezia visam miestui vande Pradėjęs taip gyventi nuo tai valdžiai nepatiks, o jeigu mirezo. Tik kur-ne-kur iszgir
kvailiu,
Ne kurie žmonis rugoje jog hiotorija nes pravarde savo už
nužudinti per japoniszkus žan ni duoda per 24 valandas 30 skerdynių laiko. Dabar vis valdžiai pataikaus, tai žmo si pasipiktinimo baisa:
Ka provijosi sulyginimo gu alus yra juju prapultes. Tai
tilejo.
— “E! jau!... dūmojo, du
darus artimoje Cholado.
milijonu kibiru ir to neužten bijosi, kad kas jam jo pinigu nėms dar blogiau busią. Beto
bernijų,
tau!
rnojo
ieztisus trejus metus ir
Duktere tojo žmogaus likos
dar
kiti
mano,
kad
visi
atsto

Japonai
iszsikalbinejo
tuom
ka. Liko uždaryti visi fonta nepaglemžtu. Jo šeimyna yra
Kad Suvalkų gubernije at
ifzvogta isz namo per josios buk keturesde?zimts Uchinosu nai, ketinama nustoti gatves insitikinusi, jog senui protas vai vienoki, kad visi jie dumon iszdumojo tik algas atstovams
skirt,
padidinti, o tau vargsze- žmo
Yra datirtu dalyku, jog tik milima. Tėvas dukteis yra
pateke tik rūpinasi sau algas geli, kad nore vitztos koja....
ėjo in stebuklinga vieta, kada laistyti. Apart to miestas gry sumiszo.
No paloku atimt!
ru prietelum darbininko yra Szvedas o po pavogymui dukJaponiszki žandarai sutyko no vandenio pagausinimui keti
Tomis dienomis kreipėsi j;o pakelti ir ponams pataikauti. Kas tas ?! Tiktai prižadėti mo
Norėjo dangų su žeme su- jojo darbdavys.
tei- vienturtes leidosi paskui juos mielindami jog tai kuopa na iszleisti milijoną rubliu.
kėjo. Gana, jau, su tokia du
szeimina piie giditoju nuspręs
Vilkaviszkis.
maiszyt, savo tiesas in vesdyt.
jaje. Nog vieno miesto in kita pasikeleliu ir davė ugnies in
rna!”
ti
apie
senio
nesveikata
ir
už

Viskas praėjo kaip sapnas,
Rugsėjo 16 d. tūlas J. Povi
Ne laikykite piningu pa keliavo paskui savo nelaba
Kitur ir visai apie durna at
dėti ant jo globa kaipo ant su- laitis apie 45 metu amžiaus teŽudinsta.
dingo tas puikus iszmanymas! slėptu pancziakosia ir szieni- dūkti re ir ne trotino ne va juos.
siminti
nenori, bijodami “kad
Randas
ketina
taji
atsitikype (maliavoje) cerkves bokezta
Garvolins,- Motiejoviczuose miszusiojo.
Už vogtus piningus bizūnai kuosia-, nes dekyte juos in ban
landeles idant tik jaja suymt. ma visiezkai ieztirinet be už
nearesztuotu.
” (kad nesuimtu)
Per
neatsarguma
krito
nuo
to
kus
ant
procentu
arba
in
koki
in czion atvaževo,
paviete Garvolinskam, kokis
bokezto ant stogo apie 30 pė nors musu padangėse ramiau
bizni kurie jums atnesz szimta Tokiu epasabu perkeliavo vilkimo.
tai slaptingas žudint-ijas, prie
Bet ir czion bujoti ne gavo; ropai procentą. Teip tai daej- Europa skersai ir ilgai ir išda
du aukez'.umo, o nuo stogo vėl kaip kitur.
jas vakare po langu advokato Trumpi Telegramai, apie 30 pėdu ant žemes. Btt
Norėjo demoralizacije užvest, na Amerykonai ir kiti prie vini jo visus piningus kokius §19.000 “Szventapetre’
Szates.
50-metwio Vladislovo LitvinsBet isz visur gavo iszmest. turto. Viena moteri-zke turėjo turėjo.- Kelione paskui savo
visiezkai dar neužiimusze, nes
isz Philtidelphios
(Tel?ziu ap.). Szacziu klebo
kio, szove per langa ir padė
po nekuriuo laiku dar atgijo,
paslėpus §2.864 szienyke o nedora dūkti re traukėsi per
Rymas.- Monsignoriui Ken jo negyvu L ant yietos. Ža § Clayton, N. J.- Laike paprasze kunigą ir nors men naskunigaiksztis Gedimin-Ber
Iszrankai jau suvisai arti, iszejus in kroma ant valandė deszimts metu, ir ant galoLonnedy, tomis dienomis inteike dintoju ne suseke.
szturmo, Walter W. Keene, kai, bet vis dar kalbėjo. Gydy žanskie didžiai mėgsta medžio
lės,
sugrįžus
rado
visa
narna
politikinei meklerei laksto po
liepsnoje. Piningai su namu dore das'žinojo buk jojo dūk Papiežiui §19 000 kaipo ezven
likos pataikytas per žaiba ir tojai apžiūrėję pasakė -kad jis ti. Turi daug ezunu, kurie žmo
miestus, o kožnas gyre savo sudege. Daug tokiu atsitiky- tere iszplauke in Amerika. Ne
nems dideles eibes (skriaudas)
tapetre isz diecezijos Ph laižgidytas suvis isz isz rumatiz jau nebeilgai gyves.
Užgriauti gyvaiskandidatus. Tas viskas iszro mu buna kas metas.
dart-, bet klebonas arba visai
mislindanaas daug leidosi pas del į hios, Amerikos.
mo.
Nors
karta
ir
perkūnas
Miehai.- Kaime Grigaraivi
du ant kudikiniu komedijų.
už tas eibes žmonėms nenori at
Kimiajaikui jaja ir perplauke ant kitos
Popiežius tuom labai nu ežiuose prie upes Dlubins, tris prisidėjo prie gidinymo.
Mes cze trumpai pasakysime:
(Ežerenu ap.). Miestelyje lygint, arba visai menkai, sa
Teip kaip per pora praėju puses Atlantiko. Buvo jisai džiugo tokia dovana, ir nnsiun miesezionei kasė pieskas prie
kydamas, kad “asz jums tar
Jagu republikonu szali prilai siu metu, teip ir szimet, pasta tosios nuomones jog jojo duk
§
Santa
Rosa,
Cal.
Mrs,
yra
liaudies mokykla, m kuria nauju, tai asz galiu po jusu
te savo palaiminima del arc:- uolos ir likos gyvais užgriauti.
kysime,
George Collier, ptti fabrikan delei vietos stokos nuo 1906 laukus sziauliauti (medžioti)’’
navijome no szito menesio Spa tere likos apleista per nevier- biskupo Raino.
Buvo tai tris brolunai. Pir- to vyno prigėrė milžiniszkoi
Tada vargu ne turesyme; lio (October) del visu nauju na milema ir už tai geide jaja
m. priimami vien berniukai. Szunis gi iszszliaužia pievas,
— Francijci randas prie su- miause pieskos užgriovė viena. baezkoi vyne. Saldi smertis.
O jagu duosime baisa už de- skaitytoju, žinoma katrie pil atrast. Nes ne pasisekė jam tai
naminius
Praėjusiais metais valstiecziai javus, iszpjauna
rtszimo kožnos poros mazgu Du likusieji pradėjo greitai
paukszczius, avie, apdrasko
mokrrttus
prasze
grapo
Przezdzieckio
panai užsimoka §2.50 siunst ga- ba ant tolimesnes keliones eto§ Wilkes-Barre, Pa.-B. Go
moterystes paduoda kningute, atkasinet galva ir paėmė už
Tai verksmas ir griežymas dan zieta “Saule” tuojaus, o skaity kavo jam piningu. Kas arsziau
aukaut mokyklai mūrinius na žmones ir t. t.
kurioje randasi rodos kaip su pecziu jau ketino nelaiminga manskis likos aresztavotas, už
tu bus!
sis laikas no Naujo Meto, o šia ne teko piningu ant maisto
mus, ka prie pat rinkos; buvo
Murkunai.
savim jauna pora turi gyvent isztraukt in saugia vieta, kad padeyma dynamite po namu
(Pan. ap. Sąlocziu par). Nak
Gazietos laiko szali tu, kat lig Naujo meto įkaitys už dy perka nelaimingas tėvas prade ir ap'jiejtyner. Ameryke to eztai szmotas žemes atsiluosa chief of Police, West Pittsto- neva pažadėjęs, bet ir liko pa
ka. Jagu gi užsimokės dabar jo bludžiot iszalkes ir iszsem
žadėjimu. Tuose namuose bus ty du nevisai protingi Murku
rie daugiau duoda.
kias rodąs miestu aut uliczios, ves nog virszaus griuvo ir liko ne. Gomanskis slėpėsi per sze
intaieyta, pasirodo, smukle nu kaimo berniukai
“Saules” niekas ne papirks, §3.00, tai gaus ir Linksma Wa tas ant pajėgu.- Katras jin pa ba kas-gi czionais gali davinet si visi tris ant įmert užgriauti. szis metus nog pol’eijantu.
pakūrė
landa, bet ne no dabar tiktai
(kaicztams), kurioje žmoneliai nakvinei pirtį, bet nakvodami
Ir “Saule” melagyste ne tilps. no Naujo Meto 1909.
mate ant pol ėjos ne butu dasi rodss snargliams dyideszimts Tris kiti darbininkai ne spė
§ St. Loūi», Mo.- Jurgis gaus svaiginancziu gėralu pa nuo durnu apalpo. Vienas dar
Jagu geri laikai užeina, va pratias. jog tasai žmogus paej metiniu o ir jaunesniems jo jau iezgialbet nelaimingu. Faster, murina’, likos czionais
ragauti. Ar ne vDtiek v isz tu turėdamas nuomone iszraplojo
Pati vieno isz profesorių karai ylginasi, tai davadnas na isz geros ir turtingos famili kurie suejna in pora in taji
Vyskupijos administrato aresztavota.i už vagysta žem namu vis gi gales kamajiecziai laukan, o antras vargszas, ne
universiteto
valstijo New žmogus be skaitymo ne gali jos'.
svarbu stoną moteryste-.!?
eziugu ir auksiniu daigtu. Lai semti ezviesa!? Žeminiai javai radęs duru, apalpo iv užgriuvo
riaus atvykimas.
York, skundėsi policijei, buk būti. Jagu del vieno sunku . Laužintoja kalboja apsakė
Ant pardavimo.
Rūgs. 28 d. Vilniun atvy ke kratos turėjo-jisai ant saves pas mus pusetmiai užderėjo, ant krosnes ir gyvas sukepe.
jai pavogė parasonika vertes tris dolerius padaryti, tegul nelaimingas tėvas savo gyve
Stuba su lotu geroi vietoi. ko naujaus Vilniaus vysku daigtu vertes §32.500.
dvieju szimtu doleriu. Teby- dviese susideda ir parsitraukė nima. Dabar randasi ligonbu
vasarojų3, isz pavasario labai
Reiketu žmonėms pasirupin
sav
gazieta
“
Saule
”
.
Praszome
Namas da naujas. Atsiszauki- pyijos administratorius kun.
riuose laikuosia vargo ir bėdos
§ Ch:cago - Wholesale Pro jau iszdžiuvia, o runeni per ti, kad tokie ne pilno proto
tije
kur
isz
didelio
rupesczio
musu skaitytoju ydant pasaky
parasonikai po du szimtus do tumete del tu, katrie da ne tu gavo eumaiezima proto. Fra te ant adreso:
Kaz. Michalkeviczia. Ant sto duce Marketai sudege, kuria daug palijus, nekoks; dabar žmones nesivalkotu po sodžius
leriu nesziojesi. Tai inpuola ri užsiraszia gazietos, ydant varde tojo nelaimingo yra ne
Mrs. B. Yuravicziene,
ties jin sutiko 30 kunigu ir di me radosi 4,000 vieztu ir kito kelinta sanvaite kaip lijo ir bet butu tam tiksose prieglau
kožnam darbinykui in aki.
Middleport, Pa.
(jo gs) dele minia žmonių.
kio tavoro verties už §75.000. negalima net rugiu sėti.
isz tosios progos pasinaudotu. žinoma.
dose, kaip tas kitur yra.

Kas girdėt ?

Isz Amerikos.

Isz Lietuvos,

Isz visu szalu

riovkinui: Dusyti jas dueyti riu
i tiesa ji pakarti. Jisai jums
Nuomone Astronomo
vis labiau, pakol joms nebus rsake, kad ciesorius apie tai
apie Moteryste.
galas.
nieko nežino. O ežia kas? Ir
Taigi buvo beda kaskartas vėl mums pxro.de ta pati cie
Vienas isz Londimniu astro
vis didesne, darbas vis sunkės rsoriaus ukaza, būtent, ka Sie
nomu labai akyva daigta ati
nis kotavojimas tankesnis vis miaszko
i
padire, padarys; tai
dengi, o tas turi dydele svarbe
arszesnis, badas nepakelimes- viekas turi but szventa.
SERGANTIEMS ŽYDI!
del
tu visu, kuiie turi mieri
Jei tau nusibodo landžioti pas visokius daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsiseneti,
nis. I-zgtrdo tai viena dora
Tuo ukazu grasindamas ir
Iszcjna kas Utarninka Ir Petniczet
per tu tu daktaru nesumanima ar neturojima geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais
apsiporuot.
czernica, kad mes esame visai dyvinai
i
mus bjauriodamas
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti,
PRENUMERATA KASZTUOJE!
Ant pamato astronominio
alkanos
tuojaus
atnesze
mums
t
ezauke:
Asz
jus
visas
liepsiu
AMERIKE—Ant cielo meto
$2,50
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai
apskaitymo
iszrodo
jis,
jog
ypa
ant puses meto
1,25 žirniu. Pamacziusios tai kitos, karstyti po ezimta sykiu kas
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per
ant ketverezio meto 65
ta užgymus Sausije ue turės
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame ])asekmingiausiai
tuojaus urmu žirnius su mai- diena!
EUROPA—Rosije
$3,50
išgydo visokias sunkias ir užsisenėjusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas
Jagu bloznai užkabina žmo giluko su ypata užgymusia
— Karkie mus po tūkstanti
Angliję ir Szkotije 15 sh eželiu mums isz ranku iszlupo
kas čion kreipiasi, dekavoja už išgydimų ir buna sveikas ir linksmas.
menesije
Liepos.
Prusus
15 mi ir apdaužė galvas. Paskui pra sykiu ir gre’cziau - atsiliepem
nis,
Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme
Užgymus Vasarije- su ypa
Ne dyvai suvis;
Mėnesinis Rasztas ‘‘Linksma Valanda” sidėjo tirinejimai, klausineii- visos - daryk ka nori eu kunu
visokias
ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai uekiirį laika gydę,
kokiu budu mes susi bet duezioe nepalytėsi, o in cer
Nes jagu merginos loję ant ta gim. Pjutije.
AMEIUKE ANT METO|l,00 mai,
rankas nuleisdami apleido.
ANGLIJĘ
------------ ------------------------------- 7 Bh
Užgymusia
Kove,
su
ypata
praeigiu,
'3USU8
------------------- ------ ----------- 7 mr neezeme su tąjį czernica, o mes kve eiti mus nepriversi!
bnl1"’ kadThe C0LLISSSEW ¥0RK memcal institutas
/Atsalzvman
“YlodKy Illdo IpncrvauICIli^VdS. Tokiu
užlaikomas geriausių diplomatų daktarų spcciinlistų; visus ligų apra
tfOSSIJE....... ................
ęit50 ana tada mateme tik pirmu ir
Pasitraukė sueiearmatinee, o Tai dydesniu ne reike dy vu. gymusia Rugsėjo.
šymus sn atyda ištiria siiecijališkai, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, Ir sutaiso
Užgymusia Balandžio- su
KAS UŽSIRASZO “SAULE” IR “LINKSMA paskutiniu sykiu. Už tuos žir ant musu galyu
Badai api Pittsburga,
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausių
atsiuntė VieVALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA:
Laboratorijų vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima
ypata Spaliuje.
Tai
merginos
visada;
nius
mums
visoms
atskaityta
riovkina,
kuris
mus
grasino
ant
AMERIKE--------------- ----- -------------------------- S3 00
gauti. Užtai išgydyme ligų nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadino tų
su
ypata
gymuse
“
Gegužije
BONSIJE..... ...... ........................ ............ g|,5o
laužu sudeginti. Toki grasini Ant poreziu vakarais tysojeį
po triedeezimt rykszcziu.
Collins N. Y. M. kist. SODU SVEIKATOS!
ANGLIJOJ................................. ...................... jo Bh
Lapkrityje.
Praeigius užkabineje.
Kad iš to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybės
Atėjo ir perejo žiema sun mą eu džiaugsmu priememe ir
Prick tam pilnai užsimokeja kesne už pirmbuvvs’a (1841- eakeme, degink, kad irtuojaue.
“Sejoje- su ypata Grudije | padėkaronių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.
Bjaurus žodžius naudoje,
akaititojei, kas metas aplaiko
gymusia.
AUGŠTAI GUODOJAMAS DAKTAREI
Kaip keturkojei loję,
1842). Atėjus pavasariui, pra Bet ezimta sykiu baisesnes
. dovana puiku Kaleudori.
z Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, Ui jau mano prideryetė telpgl Išreikšti
Tegul-gi musu jau nikaiMergeles ne gražu.
sidėjo sunkus darbai ir prie to kanezias tasai ezetonae mums
padėkavonę už išgydymą ligos, kurią nuo manąs kaip sloginanti kalną nu
czei
temina
ant
menesiu
ir
api
Sintered at the mahanoy city ir ryksztes. Siemiaezkai liepus parengė. Ta piktadarybe euren
O ir labai bjauru!
kasė, per galybę augšto mokslo ir gerai sutaisytų vaistų, kariuos man pri
PA. POST OFP-ICE, AS SECOND
ta svarbu atidengyma garsin
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per aavo
Jagu da dagirsiu,
Nugirdė
CLASS MAIL MATTER. : : ; : ; kuris siuntinėdavo mums viso ge pats Siemiaezko.
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi dideli
go
astronomo
ne
užmirszta.
Tai kaili iždyrbsiu.
kius popus su pamokslais, ku jieai visus popus ir liepe mus
nusilpnėjimą, teipat vėliau ir mano Inkstai buvo suvytą, draugo ir visus vi
Geriaus isz laiko ižsisaugot
durinis organizmas buvo suiręs Ir ilk kaip lapas rudenljo suvytęs, laukiau
rie su geda nuo musu pasi kuria sužagti ir tam pažadėjo
bjaurios moterystes, negu pas
kada nukristi. Bet kad išskaičiau laikraštija apie J ubu galingą gydymą ir
Išgydyta
nuo:
moteriškos
ligos
traukdavo ir praneszdavo Šie- padaryti protopopu.
Gavau telegrapa isz Hartford,
kankynių ir skrepliavimų,
grynus valetus, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau Sirgęs per dn metu, skaudėji
MakrinosMieczyslauskutes miaszkai apie musu didi tike
kui pekla turėt per ciela gyve
skaudėjimo šonuose, sąnariuo
mą strėnų, krutinėję diegliu,
Ta diena net ankszcziau mus
Ir tuojaus nulėkiau, fort!
se ir neuralgijos ligos. Jau' pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manęs ligą, likausi plaučių
neeveiknmo, svaigi
pamatiškal sveika ir viešai pa pilnai svsikas. Tad ir dėkavoju už sanžinlšką Ir gabų išgydymą. Dabar mo ir skaudėjimo
Bazylianku Perdetines jimo stamantruma. Taigi po nuo darbo paleista. Kada inejo
nima. Tasai astronomas apgalvos, zvartekamoje savo paveikslą atsių
O szirdeles!
ausise ir abelno nusil
sdama.
jaučiuosi kaip naujai a'gimęs, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams nijimo
skaiti
teipos-gi
kokiuose
mene
Minske.
pnėjimo ant sveikatos. Į 13
visokiu vargu vėl sugrižo me savo kalejiman, tuojaus Kokios ten puikios mergeles.
dienų pilnai išgydytas, su palietuviams pranešu, idant kreiptus! prie Jus gydytis laike nelaimės ligos.
Mrs. PRANCIŠKA
dėkavone ir paveiksią, pri
siuose užgyntusios ne susitai
ŠKLENAB1ENĖ,
Pasilieku dėkingas Ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vardą,
siuntė patalpini j laikraštf.
rykezlee, bet dar areziau, du ant mus užpuolė girti popai
(Tasa.)
Pasipurta,
(moterie
Jono)
JONAS SMIRNAVICZIA,
JOHN PAULINIS,
ko
su
savim,
ir
teip:
1625 Front st., Philadelphia, Pa Fayette Co.,
Orient, Pa.
Pamatėme savo praezyma ir isykiu ant nedėlios po 50 ryksz su tarnais. O, kokia ta buvo
Route No 2,B. 6S, Ceresco, Neb
Uodegas iszputia,
Užgymusie:
vyras
diena
28
SKAITYTOJAU!
Jei
Tavo
vargina
žemiau
paminėtos
ligos,
nosendlnk,
neatideliok,
bet
atsišauk,
o
galėsi
būti
išgydytas kaip ir kili nuo:
savo paraezus, o ant szono ezi- ežiu. Trecziu sykiu taip pla tada baisi valanda! Kas ja bu
Kodos kaip karves zylotu,
Spalio 1877 ir jio pati gymusi
kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpa/vimo, kepenų
tuos žodžius: “Ju praszymas kant netekome trijų seserų.
Kožna su ragais badytu.
tu pamatęs, gal jau butu iiir inkstų (kidneys) ligos, dispepsijos, nwirini/mo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
diena 10 Kovo 1884 mete yra
bus iszklausytas, kada permai Pirma isz ju septynių1 giau nenorejes ant svieto gy
O jau ka bobos,
rių, Šonuose, .tuštymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo
abudu prieszingo budo. Cze
deszimtu dvieju metu Serafiną venti. Tikra pekla buvo. Apie
nys tikėjimą”.
Kone visos nelabos!
neSystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo,
velei
prieszingai,
katra
pati
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo
po
trijų ta viską sunku ir negalima iez Vyrai ne gali su juom ižbuti,
— Matote dabar, kad cieso Szczerbinskiute,
gymusi 16 vasario 1882 mete,
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; nuo slaptu
rius ir asz, tai vis viens!- su- deezimcziu rykscziu numirė;i pasakoti.
Užpuolė ant mus Turi in platu svietą karuoti.
ligų,—-kokio jos va/rdo ar skyriams nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunksimo ir skausmo
ir
viras
19
sėjos
1884
mete
ta
szuko Siemiaezko ir vėl daužė Dvideszimt likusiu ypu jau1 kaip pasiute laukiniai žvėrys
Ir tokia boba pasilikus,
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų-, skausmingų, nereguliarišku antdrapasutikime gyvena. As-trologai
negyvai atskaitė.
niu ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.
per veidus.
Buna ant visko tikus,
ir eme draskyti. Kožna iez mua
iszrodineje
teipos-gi
visokias
Antra isz ju Stanislava1 glaudėsi prie žemes, raudoda O ka, szuniszkas gyvenimas
g^Mane labai sukruvino; už
>^^TAS
INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES^^
pecziu pagriebęs ant žemes Daugeliute, mirė ant mano ma ir praszydama, kad ver- Ant žemes, tokie bus ir amži teorijes senvaites. Tai ypatos
Į VISĄ AMERIKĄ, CANADA, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO.
užgymusios Utarninke ir Serenas!
pareiverte ir mindžiojo. Sesuo keliu po nuplakimui, kalbeda- cziau žeme prasižiotu ir mus
Kurie negalite pribūti asabiškai, tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
doje, ne gali sutaikoja gyven
KAM S1RGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant:
Vavrzyckiute norėjo atmonyti ama mums:
j apgintu, nuo tos gėdos Buvo
ti. Motere, katra užgyme Su
ir man kuezdejo: Pavelyk tik,
— Neverkite manės, nes1 dantų griežimas! Kas apsakys
Westville, Illinojuje, yra ke
The Collins New York Medical Institute <lnc)
batoje, privalo turėti vyra, kat
motin, o aez ji pasodisiu. Bet baigiu savo kentėjimus, bet !ju piktžodžiavimus! Ineiute ant
loleka Lietuviu,
140 W. 34 st,
(arti Broadway)
New York.
ras užgyme Seredoje. Niekai'
nepavehjan; ji taipgi paklus verk'te saves ir to kas jus lau- musu už pagelba, kuria mums
Bet negali vadyti Lietuvėm
Ofiso valandos: is ryto nuo 10 iki 5 po plot. Šventadieniais nuo 10 iki 1.
dienos
del
apsivedimo
yra
j
nybes ne sulaužė, o Siemiasz kia,
patsai Dievas suteikė, mus
juju dukteriu;
Utarnykas ir Subata.
.
.. A
ko vis mane mneze, bet nedryTreczia, Natalija Narbueziu kandžiojo, draskė, pleeze. Dvi
O del ko?
Szicze patalpinta rodykle
...
*
•
•
.
.
■
■
m.
a
*>
zl
n
n
t
n
.v,
/Irt
so užgauti sesers Vavrzyckiu te, net iki nakeziai kankinosi isz musu sumindžiota ant smert>
Del to: ?
tee, kuri jam vis kelia užetoda ir krucifiksą prie lupu ir szir aeztuonioms iezlupta akys Lietuviszkai ne uori ezneket, visokie budai, pagal konletacije Žvaigždžiu, o tai teip:
P. V. O B I E C U N A S,
vo. Matomai jis suprato jos sy dies glauzdama, nuolat ezauke: ir visos baisiai
sukruvintos.
Ne ant lietuviu žiūrėt.
Kovo 21 diena lig 19 Balan Mano brolis Jonas Grožius pirma
12 A. CARSON ST.
S. S. PITTSBUfbCį, R8k.
Taip
sau
pekliszkai
pasisiau
la ir norą.
Katrie
angelskai
ue
moka,
— Mano Jėzau! Suramink
džio ypata, ar vyras ar mergi giveno De Kalb, 1’11. Paeina isz
Pirnja
Lietuvisz^a
ESaijkfa
Ant galo pailso ir paklausė: mane, ba tave ezirdingai myliu. te ir iezejo. Tada sveikos sese
Tai ne ant balių su jeis nena yra pritraukenti, meili, Kauno gub. Sziauliu pav. Meldžiu
SU KAPITULŲ $75,000,08
szoka.
— Kas rasze ta praezyma? Ir tuojaus numirė.
rys puolė ant keliu ir dekavojo
8UORGAN1ZAVOTA IE CZERTBatsiszaukti ant adreso:
(40 g4)
smagi ir iszlaidi.
Ar-gi
tai
ne
cziutabakes?
Atsakiau: Asz! o potam
Ponui
Dievui
verkdamos
ir
EUOTA KAIPO
Po seeztam tokiam isz eiles
Mr, Lud, Grožius,
Balandžio 19 lig 20 gegu
Su
nigeriu
užsidės,
sielvartaudamos!
Potam
viena
yieos atsake; Mes!
Box
643.
St
Charles,
1
’
11.
plakimui, kada apie tai gan
ALL NATIONS
DEPOSIT BANK
žio, nemeili, užvydi, mėgsta
(VISU TAUTU BANKA)
— Kas jums davė stempli- das pasklydo, Polocko kartu- kitai apžiūrėjome žaizdas. Aez Bile su-jiomi angelskai szneORGANIZATORIUS TOS BANKO* IRA
ginezytis.
Milisi
literatūroje.
kes.
Mano aeauva Stanislova Palulinte
notos popieros?
menes korpuso jenerolo pati buvau tris sykius inkasta ir
P. V. OBIECUH AS.
lankytu,
31 UBO CKDKM IFF. UU Viena 1BZ ITlrcz.iaUDlu Durį.. -VTB10!;.,"CZerrtNFEtrt*, ca^nii po kontroA*
Gegužio 20 lig 21 Sėjos, ne glib. Sziauliu pav. Praazau ataiazauk
• — Biedni ».mnnp4
“maldauclamaTTad mus taip ne duriai nei>z -jo galva teipgi bu
ValetIJoe rando ir per tai pilnai nžalcikUma. Priima piningus del
ir mekn kM
tatel
~
Ir del kožnos dovanele pa turi pasilsio, niekame ne užga- ti ant adreso:
virta procentą. Parduoda lalvakortea ant geriauelu linljn Ir elunoH. p4*lng-ue ln
dą^Je
kankintu. Atvažiavo senelis vo suskelta vienoje vietoje.
(^g o;)
svieto.
Padaro
daviernastla
atlikimui
vluokin
rūkalų
eu
walė«la
Si^oiSįoB.
laznalao
Hao.
— Mes paezios.
liktu.
nadytas, karsztas. Linkias ant
Mr Ant Palulia,
kius piningus ant AmorJkonlszku arba kitokiu. Daro apsergeymua no tųyulen ant vd»n
jenerolas su savo paezia tame Dvi sumindžiotos vadinosi:
irt.t. Plninguo del paczedlnlmo galit prlelunst pacztlnlu Money Orrtar arba Kipram Oe o
Bobeles ir savo iždaro,
Jisai pyko ir ezauke: Kaip pacziame laike, kada mus pra Justina Turiute ir Liberata
szyksztumo.
Box 235
Hartshorne, Okla.
tuojauo bus iezBlnnetoe bankavoe knlngntee. Kreipkitee visi Pae gere žinoma del
Mvtoatzjume liepsiu nulupti tris dėta plakti. Ji pati viską pa- Korminiute, o treczia Scholas Tosios per dienas rudaka varo
vl
P. V. OBIECUNA, o busit apgeergetl no vleokln apgaviku.
Sėjos 21 lig 22 Liepos jaus
ekuras, viena eaviezka, o kitas maezius apalpo, o jis iszlupo tika Rencziute nuo žaizdų ta
Isz miesto bėga kur ten in ią s nt gyminiu, mili savo gy- Maco brolis Juozas Tamulevicze
pecze,
dvi cieeoriszkae, tai yra tas, isz Vierokino ranku Siemasz paezia nakti numirė.
mines ir tėvynė. Geras vyras isz Suvaiko gub. Seiou pav. kaimo
Kur gauna ižsigerti, abeeze! del moteres o motere del vyro. Tamulunu. Praszau atsiszaukti ant
kurios paskui ataugs, tada kos prisakima ir atsiliepe:
Neturėjome nei pagelboe O kaip nueina, tai per nakti
adreso:
man pasakysite teisybe! Ir nu
Liepos 22 lig 22 Pjutes.
— Ka tu darai, teve pope? nei nieko. Tiktai a!zaromis ir
Mr. P, Tamulevicz
sėdėtu,
ėjo piktžodžiaudamas ir keik
Daug galvuoje, turi drūta bū 117 Parade St.
Erie, Pa.
Artu budelis? Kam tu kan Dievo Muka gyvenome.
Kad
tik
kas
funditu.
damas, o liepe isztirineti su
da daug atsimena. Sveikatos
kini tas nekaltas ypatas?
Ta
paezia
nakti
po
tokiai
Nigerei
del
juju
geiiausi,
rykeztemis, nuo kuriu muszi
— Pildau prisakyma archi- piktadarybei Siemiaezko iez- O ir prie szirdies limpiausi. geros ne turi ir silpnai sutver Mano draugai Konstantinas DaiUždėta 1848 m.
(BANKA BISCHOFF’O.) uideuisum.
mo tuojaus numirė Baziliea
tas.
nauckas ir Kazimieras Dabuleviozius
archi- archirejo.
važiavo, o ant rytojaus Viurov- Gere su jieiseis, buezuojesi,
Ilolynekiute ant mano keliu.
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
Tiek paduoda tasai naujos isz Suvalkų gub. Kalvarijos pav.
— J.ligų tu iezpildyei to ea kin atėjo apžiūrėti mus tik
Ir da glamonejesi.
miestelio Simno, Praszau atsiszaukti
Kotavota mus be galo nuo
gadynes
astronomas.
Ja<ni
vo “p e r e k i n c z i k o pi i del to, idant numirusiu lavonus
Tankiause pasigeria susivaiant adreso:
B
pavakares iki pusiaunakcziui,
Pinigus siuncziame i sena tėvynė kuoatsakancziausiai, pagal
B
katrie nori sueiti in pora, o
dina,
eakyma, tai asz 1 epsiu tave pa praezalint’, o visas kitas gyvas
Mr. Jos, Szeszkewioz
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukianvis klausiant, kas mums davė
cziu greitlaivin, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
Dayton, Ohio.
S
Tada ir pas vaita nusirabau nori ant moterystes ne apside- 410 Troy St,
S
karti. Ciesorius visai nieko ne iezvaryti tuojaus iu darba.
stempliuotos popieros, kas pra
gynti, tegul prisilaiko rodos
c
C
tina;
Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso,
žino apie tuos darbus, o kaip Žiūrėdamas in gulinczius la
H
ezyma sustatė. Nieko nedasiži
H
astrologu.
Baukoje savo visados laikome daug pinigu del isxmaiMano draugai Klemensas Petrikas
Viena kitai ne apsileidže,
dažinos, kad tave pakoriau, vonas ir in mus visas sužeistas,
O
O
nymo.
nojue, palikta mus apalpusias
Jurgis
Z
lūs
ir
Juozas
Sturonas.
Paei
F
pamislis sau apie mane: Sene- pradėjo, piktžodžiauti: Tai Pastato ant savo, ka tik užsitftr
Pinigus priimame ant knygųežiu nuo $5 ir duodam procentą.
kraujuose iki pietų, o potam
na visi isz Kauno gub. Raseinių pav.
geidžs;
l's pasiuto, o tu karosi Ir me kaip jus Dievas baudžia, kad
Szipkortes
iszsuncziam
ant
geriausiu
garlaiviu
del
atkeliavimo
Tauragės volost. Praszau atsiszaukti
S
S
nuvarė in darba.
Už tai tankei provojesi,
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
te in popa popiera, o mus lie nenorite priimti pravoslavu
ant adreso;
(;o gp)
dam
žinia,
kada
jo
pasažierias
pribus
ir
ant
katro
laivo.
Nuo to laiko per ilga laika
B
B
pe kaltjiman nuvesti.
tikėjimo. Taip piktžodžiavo ir Už mažiause daigta ėdasi.
Mr. Ant. Posns
A
nuo mus nuvarinedavo biedSzipkortes parduodame ant geriausiu garlaivio del parva
Box
281
St.
Charles,
M
ioh.
czernicos
del
ž'ngeidumo
atė

N
Matyt isz ji žmoniszko ap
N
žiavimo i Euroj>a ir pristatome pasažierius ant laivo
nuosius ir tuo budu mes nete
K
Ponias burdingboses,
K
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo
siejimo, jog jis nežinojo apie jusios. O niekas mus nenorėjo
kome jokios almužnce. O kad
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom
apžiūrėti ir net stiklo vandene Gali surast niekam netikuses;
Iš
skausmų
j
sveikatą.
tai,
kad
Siemaezko
viską
da

gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime
N
N
ne žydą’, kuriu popai visada
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu ap isaugos
re ciesoriui žinant. To gero neiszmaldauta pas nieką. Med Katros no ylgiau czion gyvena
Sergantiems kaip gydytojas pagelbėja, išgyjas džiaugėsi ir tą gydytoją,
G
G
bijosi, ba jiems kalti už anel
dv
ud'k~r
r
°^
J
r
kUri
°
pat
V
Jarbai'už
sav
ę
kalbą
a
’
part'isgynuo gabiu apgaviku.
Tai pasipūtusios gana.
žio puvėsiai ir voratinkliaijenerolo
pravarde
Magdenkav.
H
H
ka, jaigu ne žydai, kurie del
laiški d" Vincenta M .augyl)es įsiustų, čion patalpvname originališkų
Paszportus pastorojame del keliaujančiu i kraju.
Sename krajuje,
O
Paliko mums almįžnos szim tai visi musu vaistai buvo.
O
2td. 1908.
entoMaz~. iš WestwiUe, ILL. box 652. Rugsėjo
Dievo mielaszirdystes musezelDaviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajen tai bakas po
U
Dvare tarnauje;
U
ta
rubliu
antva]gio,
už
kuriuos
Antra
diena
po
tai
barbarystei
pieras, už žema preke. Sukolektavojima daliu atliekame
pe, gal butumem badu numi
S
S
Kumecziauje,
Vieriovkin mums tik viena ezermeoms puolė net devynies
kuoteisingiuusiai.
E
E
rusios.
Ar bernauje,
syki
nupirko
duonos
ir
biski
karves,
o
sekanezta
nakti
VieAnt vakaro vėl Siemiaszko
PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:
druskos. Likusius pinigus tur riovkinui iszgaiezo keturi ark O czionais ragus užaugynia,
isz Polccko atkeliavo.
ponauje!
but
prisisavno
sau
už
darba.
liai.
Tai
viskas,
ka
jis
turėjo.
BISCHOFF
’S BANKING HOUSE,
Skambina vėl varpais per
Czionais api praeite užmirszta,
Tada
pertraukta
plakimas,
Tas
atsitiko
labai
keistu
budu
237
BROADWAY
&. 4 PARK PLACE,
ciela valanda, paprastai kaip
In dydeles pones pavirsta;
NEW YORK, N. Y.
ant jo atkeliavimo. Ir kada bet doro senelio gerumas, kuri nes vieni gyvuliai nustipo
Parodo del kitu,
Nedeloie Banka atidaryta no: 10 Igl 12 athnal. Subatoje igl 8 adynal lakara.
suskambinta, mato sesutes tegul Dievas apsvieczia ir iez- stovint ir paskui taip stovėjo,
Ypatingai del savo vyru,
gano, mums iezejo turbut ant kiti kažin kaip pervirtę susi
prisiglaudė prie manes kaip
Jau ne kumete,
gero ba ant didesniu kentėji sukę gulėjo negyvi.
Tiktai obivatele.
aveles irprasze:
Taip atsitikus, czernicos
Kvatiernykai ne gali ylgai
— Miela motina, tu jam mu. Nes Siemiaszko apie ta
atsitikima dagirdes, da labiau pradėjo raudoti, o paskui mus
ižbut,
nieko neatsakinek, ba jie tave
insiuto ir didesniu musu bude keikti, buk mes esame kaltos,
Turi pas kitus karuot;
užmueZj’o mes tada pasiliksime
Garsingiausias ant vist sileti Ir zlnoiaas kilpe getmliu pasidarė.
Užtat tankei mainosi,
buk užadejome. Popai net cer
siratom.
ses specialistas kroniszkn lt nzsisenejuslu Ilgu- - - - - - - s
Kada
keliais
menesiais
po

kvėse pradėjo mus keikti, Geresnes gaspadynes jeszkosi.
— Tegul užmusza- atsakiau
-a DR. KOLER,
Su tokia boba beda,
- tegul užmueza, bile del Die tam (1842) Siemiaszko atva mielydam’, kad mes esame ko
žiavo
isz
Polocko
del
pabaigto
Turintys geriausius diplomus ir 16 metine praktika gi
Ir
no
žmonių
buna
geda.
kios
tai
raganos.
Bet
popu
vo, o D.evas tada bus jusu te
dyme visokiu žmogyssku silpnybių. Iszgyde lukstanczus
žmonių isz navoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina
vv, nepaliks siratomis. Ir taip palociaus ir cerkves apžiūrėji maldos jiems nieko negelbėjo,
varda
DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin- j
mo, ka turėjo iszkilmiugai o mes vistiek pasilikome to
darni ijn 8a m ari ton u telūrio taiko.
būdavo kožnu sykiu.
Jojo rodos yra už dyka,—kožnee ijam szi rd ingai dek* I
Atejas vėl pradėjo kalbinti paszventinti. ir mus norėjo pri prakeisimo nelytetos.
voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o
I
Kur begi teip staigai?
versti
eiti
cerkven,
taigi
atėjo
uzsisenejusee
ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldims
|
Ar
ta.
v
kas
ne
gerai?
prie pravoslavijos; tai baugiu
(Toliaus bus)
vos, nosies, ęerklee, pitvo ir žarnų; parku, iszbenmu, niežimo, epilepsije, senu roGerai
man
ir
smagu!
nu ir visas Ligas paejnanczee isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių V
No llagažinsko szuapti, tai kolioti bjauriausiais ir su pasiutimu suszuko:
Ligas o ipacz uzsisen ėjusi as ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu
selo turiu!
— Ka jius sau mielinate, kad
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nnžodžiais, tai keikti, tai vėl
Ir tu kuinai
trotymas
viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai.
ateidavote jenerolo apiekon ?
nestenetum
Teip yra.
klausinėt’, kas rasze praezyma,
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
J ago tokia aAgentas
Asz
jus
iszmokineiu
ir
ji!
Jisai
ni
pavoju
ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoiu ženklina
rietka turėtum
o kas sustatė eiles. Bet ta vadaugiau ne kaip dvideszimts laiszku raszytu per ligoni. DK. KOLER kalba liePati dainuoje.
grasino Vieriovkinui, kad ji
Columbia
tuvišzkai
ir
lenkiukai ir pats duoda ligoniams reni a, be pagialboe thimocziaus,
kara tik tris sykius man kirto
kurie randasi konia pas kozn d ak tara mieste Pittsburgia.
Kad
paukfztele
bueze,
pakars
ir
kad
ciesorius
pasa

in .veida, o už tai, kad ji apos
ALAUS
AD1NOS PRIEMIMO:{§“99g^|§?^SNrfd<mk,
Luot-ybe turecze.
kys ant to tik tiek senelis pa
tatu pavadinau.
Vyras:- Tai vis ne galėtuAtsitraukdamas ir nuo pik siuto. Jau jie buvo pasiutęs,
5.4-56 N. MAIN str
tumo nuvargęs, pasakė Vie- kada taip kalbėjo, tai at z tu-' mei snapa uždaryta turėti.
OD-KAflT NEDELINIS LAIKKRASZTIS

SODAS SVEIKATOS

Atminimai

Begk pas Ragažinska i

D R. KOLER

— PEI1N AVENUE>

■

4
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■

«
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Trys Istorijos apie 1 Ganoma sunu
Kada atėjo paženklinta die
Paskub’nkite nusipirkt
Ebu. 2. Kuningaikszti Zeins
^®.5avininhas ir Fabrikantas^
na iszpardavimo tai netikėtu labai puike iszloije po vardu: Abu
Alasnama ir karalių geniusza 8
“Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”
met
kiek
susirinko
giminiu
Mieganti
pabudusi.
25o.
Garsiu
rasze ir ji pažiurėjo in jo rasz"
Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi
Ir jis ėjo toliau, sutiko bzu- ta: paėmė plunksna, ir ji pra
Kiaulaicziu. Giminiu KiaulaiGiduolos no 6kaudeJimo
Paszku 2 Atsitikimas senam dva. Egiuterro No. 1.
Morkus Kiaulaite pasiliko ežiu tiek susirinko kaip mušiu,
ni. Tas ezuva sako: Neazauk dėjo
danta
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4 Egiuterro No. 2.
raezytKaralius
eme
LIETIMAI
C
IRAKO
CeEERGERAC.
sierataliu
kada
buvo
septiniu
tu mane, aez tau didele pagel džiaugtis, kad jau jiedu eueira
Apie Smaka ir Nikita
25o Žmijecznik
Mostis no prakaitavimo
visokio eztamo ir pavidale,
koja
Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No Gumbo Laszai
metu. Ne turėjo ne brolu, se tikru ir netikru. Jeg tiku
Verte Imi Frncuilsiko
ba busiu. Ir jis jo neszove ir 630.
Geležinis sudrutintojos
ras. 2 Apie Septinis brolius 8 Meszkos Mosi is
KIN. I>ll. M. Jl'ODTSZirS.
serų,
namo,
piningu,
žodžiu
sveikatos
ėjo toliau. Pamate medije va
Kiaulaiczei už protestavoje
Apie Varginga Žmogaus sunu ii Treyanka
Ir ju gimė vienas vaikas, ir
Gidaoles nutildimui vaiku
Liniment del AVniku
Razbaininka.
25o
Pasiskubynkite nusipirkt, o
nagus ir jis inlipo ir norėjo iez atėjo ta boba ir jei sako: Ma tarent nieko, nuogas kaip tur pneszais netikrus, nes exekuG i<l i idles no kosulio
Giduolis no nuspaudimu
Istorijos apie 1. Doras gy
asztraus
imt. Vanagas jem sake: Tas riute, ar buvai kamarėlė? Ne kiszkas szventas. Turėjo jisai torius api tai neeurupino, ne- pulsite tiktai pas Iždaveje Keturios
(Com Cure)
venimas 2 Priversta linksmybe. 8 Liepų balsamas no kosulio
“Grip-kiur”
mano vaike bus tau didele pa- buvau, mamute. Ir ta boba turtinga dede kuris susimilejas diena paženklinta ant pardavi osios kningos po adresu:
Varginga žmogaus sunu 4, Apii
(plaucziu)
Plauka apsaugotojas
tris uszkeiktas Karaliaus duktė Anti-Laxon del vaiku
D. T. Boczkauskas,
gelba, tu joneimk. Ir jis vėlisz jei sake: A-z tau atimsiu ta nt sieratelio, piieme jin paas mo radandu atejoi r ne galej
Mikelei nuo kepami
res.
25c
Proszkai
no
kiraielu
save
nes
su
pasiprieez'nimu
Mahanoy City, Pa. Vaidelota. apisaka isz pirmutines pui
lipo isz to medžio ir ėjo toliau. vaika, kad tu neeisakysi. Ir ji
būti atidėta, o kožuo Kiaula
“Kinder Balsam”
vaikams
Bobru laszai
Piningus §2 siuskite Re- meczio, iszimta isz Lietuviszku už Proszkai no kirmelu
Pamate dideli labai vež’, ir jis bet nesieake. Ir tae karalius savo paczios kuri ne norėjo ežio metrikus ne turėjo laike
suaugusiems
Rankvaistis no sutrukime
- 50c
norėjo nor jo viena pirszcziu- pamate, kad jau to vaiko nėr priymt valkatų ant iszaugini peržiūrėt, ar jisai tikrai g’mine gistravotoja gromatoje, ar per lieku, su paveikslais
. ranku
Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaut Vanduo del akiu
“Money Order” kuri nupirkite ir Geras Medėjus
Giduoles del isztraukimo
nri yioii
ka nusukt ir suvalgyt. Ir tas ir sake: Turbut ji euele Po mo, o pasilikęs pas savo dede, nebaszninko ar ne.
“Lagodnik” del atluosa• - 25c
karszezio po nudegimui.
UEL VloU
vimo vidurius be jokio skavėžys jem sike: Neimk tu to tam gimė kitas vaikas. Užsta turėjo szuniszka gyvenimą. Isz pradžių licitacije trauke anl pacztc, in prasta groinata Dvi istorijos: Apie Neužmokamas- Laszai no kruvinosios
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.
d ėjimo
Žiedas
ir
apie
Drūta
Alksini
25c
Kada
buvo
jau
septinioliktam
laidokite
ir
prisunskit.
si
pamaželi
kada
pardavinėjo
pirazczioko, bus tau jis didele te sargus ir liepe žiūrėt, kad
v
.
smaugusiems ------------- - # —--------------- ; Valditojas ki-aujo
NoRumatizmo
(nauias
bu...
...
Lietuviszkas Kninginas 1905
das gidimo) (jCriaU8c O^duole del skaude- ouramitojas nervu-szirdies
prgelba Ir jis jem nieko nedare. nesueetu ir to vaiko. Ir atėjo mete, jojo dede numirė, o die puodus stiklus ir kitokius
Giduoles
sužlebcziojimui
J
irno
galvos,
kalara,
peeziu,
Giduoles
no
Ekzimo
(Rožes
No
1.
Kas
galėjo
tikėtis.
Du
kelei
Ėjo toliau, pamate žmonių pa ta boba ir klausė joe: Mariuke diene iszstume varkezi laukan;i daigius kuriuose nesitikėjo
KATALOGAS
maisto butines, szonosie, rumafizmo
pas vaikus)
Apie viena kuris norėjo pažini
lei ažera, ir nuėjo jie pas tuos ar buvai kamarėlei? Nebuvau, teip vis apsiejna su sieratelems rast paslėpto turto nebaszninko
szalczio, nuralgija ir nukand- Plasterei isz kasztavolu
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta Miltai no skaudėjimo
galvos ima visokiu vabalukiu.
Pomada plaukams
motere.Septines varnos
25c
žmonis ir sake jiem. Ar netu mamute kamarėlė. Ir potam ant szio svieto. Morkus slankio nes kada atėjo prie daliku ku
PASARGAI Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta
No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor
rit jus parduot man nor bieki jei atėmė ir ta vaika. Ir bet | damas po uliczes per kė riuese tikėjosi rast paslėptas
renas-Sermega mužiko Su kuon. reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi
Halda kninges.
duonos? Jie take, Nedaug karalius sake, kad ji suede. lės dienas, užtiko sav užsiėmi bumaszkas kaipo lazdas, senus
’-.as kariauja, nog to dingsta.
85o vaistas.kokiosreskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro
duonos turim; kiek turėsim Ir potam gimė da viena mer mą didelėm sztore kaipo rasz- stalus eu užrakytais etalczeis ir Aukso Altorius arba Didis Szaltienk Lietuviszkas kninginas 1904 o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.60 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.
Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:
1,000 puslapi®
$1.00
tiek tau duosim. Ir jem davė. gaite. Ir liepe kuža suverst ir tininkas Pabuvęs tenais de- t.t. tada gimines siuto isz Senas ir Naujas Aukso Altorius vi Ko 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip kt
gilukis
mainosi
-Svirp
Du
Gk
fzimts
metu
užsidėjo
bizni
ant
Suvalgė jie ta duoaa ir jiem uždekt ir je eu tai mergaite
akyvumo ir godun o Vienas sos reikalingos maldos 864 pusią
tuoklei.
25*.
piu druozei apdaritos
$1.0f*
vėl sako. Ar jus negalėtu m et ant laužo ir pasodino ir už savo ranku.
už kita davinėjo baugiau, o Balsas
Balandėlis arba Mažas Szalti No 5. Irlanda-Robertas Velnes Mt Cor. Elm & Main Strs
Plymouth, Pa
dejus.
25cužimt ta akmeni ? Ir jie jem kure. Atėjo ta bobute ir klau Jojo gimines kurie priesz tai kada nupirko ir norėjo neeztis
nis 711 puslapiu.
75c.
Garbe
Dievui
ant
Augsztibes
640
No.
6.
Prasižengėlis
Doras
Tins
sako. Mes galėsim iszimt sė joe; Ar buvai, Mariute ka žiurėjo ant jojo kreiva ake, da eu sawim, likos apznaiminta
puslapiu.
75o
kus Jonas Tvardauokas • Ugnb
Ir jie davė jiem daug pinin marėlė? Ne buvau, mamute, bar pradėjo rodit dantis ir mei jog dalikai ne gali būti paym- Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.0(
kaime T. . .
25c
gu, ir jie nuplaukė pas ta kamarėlė. Ir ji sake: Jau de lingai prakalbėt kada tik susi t’, pakol pardavimas nepa Vainikelei mažesni už Altorėlius, No 7. Duktė Starembergo- Baisi k*
V1ENATYNIS LIETUVISZKAS
minksztai apdarita ir puikei žak
torije- Nagrada už mielaszirdysta
akmeni. Suezauke visas žuvie. gi visu ezonu ir nesakai, kad tikdavo užpraszidavo ant vaka sibaigs. Senas stalas su užraky tita
5Oc
Meile motinos del sunaus
25e
Ale da viena žuvis neateina. buvai kamarėlė! Ir ji pas’sa- rienes arba ant piet. Diediene tu stalcziu atnesze §100, sena Aukso Altorius, in puikia skūra st No 8. Musztyne už mergina - Ge
$ 1 .CM
7 WASHINGTON STREET,
NEW YORK CITY.
raiVjingas nauriaan * Kas kai
Ir ji atbėgo ir jie klauso jos: ke: Buvau, mamute, kamarė kuri jin iszvare po smert dėdės sc-fka §200, lazdele nebaeznin. apvalais kampais.
Aukso Altorius, apdirbtas minksztai
tai
3&c
Jago važiuojate in ir ūa Ameriko tai guGt gaat Laivakortes pigiau
Kur tu buvai teip ilgai? Jįje lė. Ir potam an toe vietos pasi o kur nukentetiek vargo, primy ko ka nuolatos su savim neszio su auksinais papuoszimais apvalais
ir vims bankinius reikalui tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu genmn
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur.
Nęredami kelaut uz dyka tai pristatau
$1.50
Ražanczei.
jiem sake: Asz paklydau, tai dare koplycziuke. Ir ji atida nejim api saldžes dienas kū josi atnesze §150, sena kaczer- krasztais
už darbinyka ant laivo.
Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
Altorius puikei apdaryta st Puikus Ražanczei, kukinei, juodi ii
už tai teip ilgai neatėjau. Ir ve jei tuos du vaiku ir kalba rės turėjo jaunistoja pas jaja ga atnesze §275. Nes labiauee Aukso
same Ilotelis randasi ne toli K astel-G ardos. Jago kokis apgavikas norėtu vest
auksiniu papuoszimu.
$1.25
melsvi nog 15o. 25, 80; 15 da
kitur tai nesiduokit tik ejkil tiesiok pakol daejsit pas mane.
j'e paėmė ta akmena ir nune- ir potam karalius su jei vėl gy ir kaip tada džiaugėsi (?) jog muszesi gimines t ž etovila Bis •Aukso Altorius apdaryta in balta liu.
40o.
8a Guodone, VINCAS RAŽŪRAS.
$1.00 . Importavoti balto kaulo suverti ant
galėjo užstot jam motina.
marko padaryta iez kreidos o kaula puikaus pavydalo.
sze ant kraezto. Ir jis ta akme veno daug metu.
Aukso Altorius, apdarytas in kaula
sidabruoto
lenciugelo
80c.
Kada
Morkui
sekesi
kuokurio v duris buvo tuszczes ir su 3 sidabrineis medalikais. su Puikaus raudono stiklio.
na permueze ir iszbego zuikys
?$o.
Tas ezuva zuiki pagavo per- Apie ažiuka, katras su geriausia eztai keli bankai eu- kuriame nebaszninkas galėjo dviem anuoleleis, viražus panaszus Kaulinei druozei padirbti
B0.
in
altorėli
$1.50
Tikro
balto
marino
kaulo
ir
toksai
plesze ir iez to zuikio isz karaliaus duktere apsiže bankrutino o sikiu ir jojo szto- daugiause piningu paslėpt, at- Aniolas sargas, minksztai apdaryta
križius ir szirdis
50o.
ras suvis kuom Rsikalavo kelis neeze §655 o už kuri dvi parti in skūra apvalais kampais, auksuo Tas pats su maksztele
leke antis. Ir vanrgelis paga
nyjo
$1.25
ti krasztai, viaos reikalingos mal Raudono akmens, suverti ant auksi
vo ta anti ir perpleeze, ir isz
Buvo diedas, neturėjo vai szimtelus, idant užganadyt ke jos Kiaulaicziu susibarė ir su dos
goriausia už visas kitas 75c.
nio lenciugelio su maksztele $2.50
puolė kiaulinis. Tas kiau ku. Nuėjo jis in gire, rado lis svarbesnius reikalus ir vėl sidaužė noses.
Aniolas sargas, druozei apdaryta in Sidabrinei križelei del ražanoziu ar
juoda audima
50o
Ant galo pars'd ve paskuti
ba del nesziojimo ant kaspinelo 75o.
szinis inpuole m ažera, ir ažiuka. Ir jis ji parsinerze na tikėjosi stot ant kojų; su ta
apdarita in prūsine juodi Turime ir brangesniu ražanoziu nog
vėžys ta kiauszini
iezne mon. Ir tae ažiukas jem sako: mįsle nusidavė pas gimines nis szmotelis nebaszninko ra Kanticzka
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
skūra, puikei iszmarginta $1.00
$3, $5, $10, $15, $25, $35, irauksz
sze ir jem padavė. O jau tas A-z ginsiu ta kiaule in gire jeezkot pagialbos. Ne vienas kandu ir likos apzua’minta Kanczia vieszpaties
25o.
cziau.
10c. Visi ražanczei yra puikei ir druozei
karalius strga. Ir jis nuėjo pas ganyt. Diedukas jem sako: ne norėjo klausit api jojo jog kožnas savo pirkini gali Graudus Verksmai
Stacyjos arba Kalvarija
10c.
sunerti o padaryti isz geriausio
ta karalių ir jem sake; Tu Ka tu ginei! Pats negali paeit ergelus. Po tam visi jin aplei nesztis eu savim. Gimines pri Istorija Szventa, Senojo ir Naujo In materyolo.
do
ant
naujo
ne
pažinojo
jog
stati
mo.
59o.
leido szturma prie nupirktu
Abroželti del malda kningu 2 už 5o
man emerti padarei, tai asz tau greitai. Ale bet jis lezgine ta
520 WEST CENTER STR.,
MAHANOY CiiBY, SI
Szventuju, Puikei o ir
ir ]Oo.
padarysiu smerti. Ir tas kara kiaule in gire ir ganė tris me tokis žmogų randasi ant svieto daigtu, nes mažai radosi tokiu, gyvenimas
apdaryta dydele knyga - $3.00
t. AIDOJE KUN08 NUSIRU8ID, PABASDO BIG I NUB
kurie pasiėmė su savim. Didės Gyvenimas Visu Szventuju — apda
liaus praszesi, jo kad jem do tus nepargine namo. Ir ta kiau vardu Morkus.
F»EL i’AblVAŽINIIMO, KBAU8T0 DAIGTEB, IB T. T.
Ka turėjo daryt Morkus. Nu ne dalie Kiaulaicziu atnesze su ryta
vanotu, ir j-'s sako: Asz nedo le atvede pareziukus, ir tie
vanosiu, asz tau turiu gala pa pareziukai atvede da po par- sidave pas pirmiausia kupcziu savim plaktukus ir kirvius eu
Istorines Kningos.
20o
daryt. Musze jie in žeme ta eziukup, ir pasidarė labai dide praszit darbo. Kupczius buvo kureis pradėjo sumuezinet ra Akyvos Istorijos
50o:
kiauszini, ir tas karalius no lis pulkas kiaubu. Viena syki tai iszmintingas ir saugus žmo kandus, jieszkodami slaptingu Nevaloje pas Maurus
25a
KANTORAS
lovos nuvirto ant žemes ir ne atėjo ificieras in gire medžiot gus visame. Pamilejo savo paslepymu eu piningais. O ka Morkus ir Aurelianas
Trys Vaikyjozai.
25c
gyvas buvo. O jie eu savo pa ir jie paklydo. Ir pamate tais nauja rasztininka, pakeldamas da pirkėjas stovilo Bismarko Istoryje apie Septynis mokintus Vy
oze parvaževo namon kur jie kiaules ir ėjo žiūrėt, kur tas pie jin kas kart augeztin pakol ne sudaužė su kirviu rado jin tusz rus 2-Isz gyvenymo k-antrabanoz?
NO $5 181 $40
|
pirma buvo, ir jie te gere ir muo, katras gano tae kiaules. pasiliko jojo tiesia ranka visa ežia pasipilė keiksmai nog ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus f)v»
MAJN1NES MASZINOS. 1
ras
50o.
valgė.
Ii\pamate pas viena puszi ažiu me. In kelis metus jojo gera žmogaus kurie užmokėjo sze- Puiki Istoryje apie Jonasza Korczad. t. boczkauskas;
C-Oo.
ka ir klausė jo; Kur tae pie dėjus atsiskyrė suszuom svietu; szis szimtus ir penkeedeizimts ka.
520 & 522 W. South Al.
Mahanoy City, Pa.
Apie Mariute ir
25.
muo, katras gano tais kiaules? ejdamas in geresni, kur tikėjo penkis doleriu3, tai kone ne Sierata, Puikus ap raszimas,
Tori eaiinesziuia su wisais Europinei^ Bankais. Wisi jau ira persitikrini a, jog
20o
panele Szvencziause- Ir ažiukas jem sako: Tai aez si aplaikyt aulso karūna už pasiuto iez piktumo. Kiti gi- Ali-baba ir 40 razbaininku,
nunsti piningaj per muso tarpininkieta greicsiauie nuejna.
Keturios Istoryjosi 1-Žibinti bažny
mines-ir
daužė
rakandus,
stik
Szlmtal
tetxLoizirvL
Buvo diedas, turėjo boba, ganau tas kiaules.’ Ir jis jo savo gerus darbus. Bet priesz
taiteje. 2-Sugertuves traukije. 8
Isz w i > u ozalin Ameriko, per muso rankai siuncMa kas metas in
ir vis tos bobos gimė mergai klausė: Per kur iezeit man numirimą paliko viską Mor lūs, o žiūrint iez paezones, tai Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 BokEUFOPA,
LIETUWA,
PRUSUS,
ROSIJE,
AUSTRUS,
sztas ant salos Dago.
25o
LENKUS,
ITALUS,
IT T, T.
IR T. T.
tee, ir gimė aeztuonioe mergai lauk isz girios? Ažiukas jem kui ba kupczius buvo bevai rodos visi siute; riksmas, Abeoela,
arba pradže skaitymo ir ra
6
keiksmai ir priesztaravimai
tee. Potam da gimė devinta sako: Jei duosi man savo dūk kis
i99^ NE WIEN0 PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ.
neiezpasakyti, kada nieko ne szymo. puikus apraszymas, 25o
didele
mergaites. Ir tae mergaite nesze teri, tai tave szviesiu isz gi
Interesai Morkaus ėjo puikei rado ko tikėjosi. Ne skatiko Križiokaj
kninga $1.00
ekandyt ir ateina bobute, ir rios. Ir jie jem sako: Tik ma ir naudingai, nesigyrė isz savo ne buvo paslėpta, niekur nie Savizrolas, didis klasteris
25o.
ta boba sako: Kur tu, dieduk, ne iszvesk galėsi imt mano turto per ka niekas ne galėjo ko nerado.
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant
nusidėjimo musu. 2 Senam malu
Ant rytojaus laikraszczei
aini? Ot ainu in ažera ir neszu dukterį. Ir jis ji iezvede iez gi dasipra-d kiek jojo turėjo o ir
nia. 3 Pasaka apie senvee žmonių
mergaite skandyt. Gimė devy rios ir-nuėjo vėl pas kiaules. laikraszczei ne galėjo skelpt ekelbe jog numirusia Morkus smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Ap
mos mergaites, neturiu aez Atėjo karaliaus eunus medžiot svietui apie jojo turte, idant Kiaulaitie, kėlės dietas priesz sivedimas Motiejus. 6-/\uka apkal
RA
Teiposgi daugelis svetisz
jom duot ka valgyt tai už tai ir tae teip paklydo. Ir pamate ubagai iez to galėtu pasinau smerti užraeze visa avo turtą bejimo.
ku ir juokingu paveikslu
25o
’ezneszanti §4,000.000 ant na Lietuviszkas dainorius arba surinka
neszu skandyt. Ta boba sako: tais kiaules ir ėjo jeezkot pie- dot.
PASLAPTINES . VYRU LYGOS
mas visokiu dainų
$1.00
Atiduok tu man je. Ir diedas menies. Ir pamiates ažiuka pae
Morkus numirė dideliu mi mu vargszu ir sieratu.
Tris apsisakos, apie Piningai galva
jei atidavė. Tai buvo panele puszi begulinti ir klausė jo: lijonierium, nes priesz smert
Kiaula:czio pomnikas yra
žudžei-Ražanuziaus iszgelbsti ne
smerties-Apie Szv. Kristupą 15c
szvencziause.
Kur tas piemuo, kur gano szi padare testamenta, kuriame vienas iez puikiausiu ir augsz- Prieigiausiaus
Mokslas anglies ko lie
Ir kitoki rejkalingi prietamsai ran
Ir ta boba parsinesze je na tae kiaules? Ažiukas sako: primine ir paliepė, idant po cziausiu ant “Amžinos Atsil žuvio be pagelbos
kito, apdari
dasi pas mus ant pardavimo. Teipos
mon. Ir jei sake: Tu lik na Tai aez ganau szitais kiaules. smert namas kuriame perleido sės” kapiniu, kuri pastate ir ta.
$1.00
gi pristatėm kožna daleli maszinos
$1.2f
mie, o aez aisiu kur nor vaiksz Ir jie jem sako: Ar neiezvee savo liūdnas dienas (ba niekad savo piningais užmokėjo gimi LietuviszkasPasakotis
norints kokio padirbimo.
Musu Pasakos
75o
Parduodame pikes, adatas, drilus,
cziot. Ir tai mergaite sake: tum mane iez girios? Ažiukas ne apeipacziavo) butu uždary nes Kiaulaicz’u, surinktus ant Pomokslai gražu žmonių per K. To
skreperius, skvibsus, knatus, popietoriu
BOo
Aez tave palieku namie, ir tu jem sako: Jei duosi savo duk tae per exekutoriu neg dienos licitacijos.
ra ir t. L Parduodam Peczius o ir
Duktė Mariu
25
senus patajsom.
žiūrėk viską, ir in szita karna terį, tai aez tave iezveaiu iez ezermenu per visa nedalia, o
Morkus net grabe juokėsi Malūnas Girrioje
85.
RODĄ DYKAI, u indiškos valandos nuo 9 Iki $; nedėHomis nuo 9 iki 12 ’
riuke neeik. Ir irzejo ta boba girios. Ir jie jem sako: Duo po tam parduot visus naminius jog teip apgavo savo “mielaszir Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi
DR. JOS. LISTER C.
in gire ir ta mergaite liko na siu aez tau savo dukteri, rakandus ant licitacijos, nes dingus“ gimines, o kada dirste kio Paminėjimai Viadim. Solovio40 Dearborn Street.
La. I
CHICAGO. ILL.. U. S. A.
yo.
25o
mie. Ir ji inejo in ta kamariu tik tu mane iezvesk isz girios. ant to iszpardavimo nieko kita leje ant savo stovilo tai vis api Neužmokamas
žiedas 2 Meluzini
6 N. Vain St; Vctarcy City, Fa.ke ir pamate ant kryžiaus po Ažiu kas jin iezvede iez giriosir ne inleist kaip tik artimas gi juos atsimena.
puiki istorije.
50«
nas Jesueae karo, ir isz jo teka paleido ji. Kita diena atėjo mines.
krauje3. Ir ji pirezta prikiezo pats karalius in ta gire me O kad nebafzninkaa ne pa
prie to kraujo ir lupas patepe džiot. Ir jis teipjpaklydo kaip liko nasledninku po favim per
ir iezejo isz kamariukes. Pare ir af ceras ir karaliunaitie pa tai susirinko visi gimines idant
jo ta boba ir namo klauee jot: klydo, ir pamate tais kiaules Kzgiret ekaitima teatamenta
Didžiame LietuKantorae Baskin [h
Mariute, ar buvai kamarėlei? ir ėjo jieezkot piemenies ir pa žinoma, jog kožnae tikėjosi ap
viezka
ir pardavėte
Ta mergaite sako: Nebuvau mate ažiuke pas puszi gulinti laikyt puiku fzmota laiz:niu
mamute, ir ji bet neeieake. Ir ir klausė jo: Ar negalėtum isz kaip ant atmintes “milemo”
ji je iezvede in gire ir paliko. vest-mane iez girios? Ir jis sa gimiua ezio, kurio niekad ne
Viena syki kaialius ėjo me ke Jei duosi savo dukteri man užniirszdavo ir visame ezelpe?
džiot ir szunys nubėgo in gire tai aezfave iezveeiu. Ir karalius Nei kada persitikrino apiuavat
233-235 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA,
ir užtiko ta mergaite obelije. jem sake: Aez galiu tau duot na velinima nebaeziniko ir jog
ne vienam ne paliko nieko, nes
Ir szunys piadejo lot, kiti szu
Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai
nys nubėgo in gire toliau, o tas tik tu mane iezvesk iez girios gimines kitaip suprato padėji
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pivienas ezuva liko tenai pas ta ir pas savo k;aules. Ir jis par mą ba matot buvo tai ezeimigiause.
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.
mergaite ir vis lojo. Atėjo ta ginė savo kiaules namo, ir pa na labai mokyta ir baieei iezIszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam
boba ir klausė jos: Mariute, ar mate diedukas kad ažiukas mintinga nesidavė save apgaut.
Dasiprato tuojauB jog nebaez
pavestį. Del draugyseziu pristatu pelkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas,
buvai kamarėlei? Nebuvau, pargena namo toki dideli pul ninkas priesz smert turėjo
Špilkas k 11 Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
mamute. Ir ji sake: Aez tau ką kiaulių. Suvarė in tvarte, paslėpt savo turtą senuosia
ningu ir L L raasikyte pas mana • gausite teisinga atsakymą.
kalba atimsiu, kad tu neeieaky ale da in ta tvarta netilpo. Su rakanduoeia. Deszimte tuketan
si! Ir tas karalius neranda vare in kita tvarta ir uždare ežiu doleriu gali būti paslėpti
vieno ezunie’, ir liepe ait jesz Diedukas labai džiaugė0, kad vidurį kokios lazdeles,o §1.030
Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuvė
VISIEMS Puikiausili armonikt|, skripkij, klernoti|, triubų, koncertinų ir
kot. Ir rado pas viena medi ažiukes teip daug kiaulių par gal rastis kokiam stalcziui ar No. 1. Auk B Altorius, in puikia skūra su No.G. Aukso Altorius, puikei apdaryta su Didis Szaltinis, 1,000 puslapiu,
$1.00 T 1 □ 1 D H1 □ daugybė kitokiu muzikališkų instrumentu. Geriausių dziegorių,
belojanti ir mergaite medyje. varė.
tai Morkus ne buvo iszmintin apvalais kampais, 382 puslapiu, - $1.00. auksiniu papuoszimu,
t lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
$1.25. Senas ir Naujas Aukso Altorius visos reika
No- 2. Aukso Altorius, in prūsine juoda No.7. Aukso Altorius, in morocco skūra $1.50 lingos maldos, 804 puslapiu,
$1.00
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
Ir jie nuėjo pas karalių ir sa
gas? Tuojaus api jojo lezmin- skūra,
(Toliaus bus).
su puikiu krizių vidurije apdaro ne
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų),
No. 8. Aukso Altorius, apdalyta in balta Balsas Balandėlis arba Mažas. Szaltinis
ke: Mes radom ta ezuni belotiugysta dasiprato ir myne jog1 kurie parduoda jaja už $2. muso preke $1.50 kaula, puikus abrozelis isz celluloido, 3 711 puslapiu,
75/.
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėČių, gramatikų
janti ir mergaite medyje. Nu
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
tokiu epasabu gal pade;e No. 3. Aukso Altorius, in celluloid, puikus medalikai ant lenciugelu,
$1.50. Garbe Dievui aut Augsztibes G40 pus. 75/.
abrozelis ant apdaru, puiki kningele, $1.25
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų
Sargas, apdaryta in audeklą, 353
ėjo karalius pas ta mergaite
m’lijonus doleriu. Geras epą- No. 4. Aukso Altorius, in puikia juoda skūra No.9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei Aniolas
puslapiu,
----50/. su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai
iszmarginta.,
galima
gante
in,bata,
žalia,
ir liepe je iezimt. Ir jie iszeme
$1.50
už $l.oo, 1000 už 8G.OO.
Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o
eabas, nėr ka. Toliaus testa ir peria labai puiki kningele,
110 W. Oak St. Shenandoah. Pa.
$1.00. Aniolas Sargas, apdaryta in skūra apvalais
Aukso Altorius, in puikia skūra su rausva ir szvies-raudona apdara,
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGU DOVANAI
ta mergaite ir parsivedė namo.
mente buvo iezaiszkintas jug No.5.
kampais,
auksuoti
krasztai,
75/.
Kanticzka,
druezei
apdarita,
50/.
apvalais kampais,
$1.00
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano
Ir jie eu jei norėjo ženytie. Vi Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akulo piningai už parduotus rakan
lavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
r
ius
ir
gvarantuqja
juos
tinkancziuma.
D;
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčial gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
ei jem sake: Su girios žveiiu Winters per 6 metus mokinosi pas garsib dus ejs ant pastatimo pomniko
Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimu.
šeiresgb~vols,yt teip:
tu ženysiee. Ale bet tae kara gus profesoraū ylga laiku Piuladelpiųjc nebaszninkui.

liue je labai pasidabojo ir apLIETU VISZKOS PASAKOS eiženyjo.
Viena syki karalius SZEIIĮINA KIAULAICZIU.

KAPITONAS VELNES.

KNYGŲ

A. G. Groblewski,

W. Traskauckas,

GRABORIUS

50,000 KNYGELIU DYKALX

Wm. Morgan,

;

AGENTŪRA

SZIPKORCZIU

DOVANAI

Daktaras ® WINTERS

“SAULE” Mahanoy City, Pa.

K. VILKEVICH.

112 Grand st., Brooklyn. N. Y.

ŽinlosVietines.

Gera paveizda del tėvu, Musu vientaueziai yra už
ISZ LIETUVISZKU geidžentieje
gero savo
Penrose
KAIMELU.
vaikams

Jie nori, kad jis vėl butu iszGrand Rapids, Mieli.
— Praezau susimilet ant ma- ri liktas Jungtiniu Valstybių
— Oras gražus, vėsus, nakti
— Darbai eina po senovei,
niap, pone, ba jau kone mirsz- Senatorium ateiiianczioje Lemis anszalas.
dirba gerai, pribuvusiam i-z
gislaturoje.
tu isz bado- kalbėjo kokie tai

UZTRUCINTAS KRAUJAS Vyrsz Puse Milijono
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydomo
35tukst. žmonių fezgidome traukijo 20mctu
Jagu turi vario-kolorio pletmas, puozkas
ant kūno, iszpuolan ežius plaukus, gleivėtas
lopelius burnoje, skaudanezius kaulus,
beganežius skauduhis. Mes iszgidom bai; iausus stoviu ligų in 90 DIENU GIDIMO.
Visas opas iszgidomi in 30 DIENU nepai
sant kokiam padėjime. Mes prašaliname
baisybes parai ižo, aklumą, ar lokoinotorataksija, visos ka paeina nog užtrueinto
kraujo. Mes neparduodam czistitoja kraujo
ar bonkas gvarantiti užtekti ant menesio,
tiktai iszgidima kaip virsz-pamineta. Mes
galime pataisyti padėjimą suparalizavotu
žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli
Mes PRASZALINAM JO PRIEŽASTĮ.
•Jagu esi iszbandes visus kitus gidimus ir
tau jau drąsą ira atimta, mes szirdingai pra
szome kreiptis pas mus, ipatiszka arba per
gramata:

Dekavoniu uz geradejiste.
Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia
zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susinesze su gauje szendienynio vysokio sztamo
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka,
tai gal nenorite savo mieste gydiutis, o jaigu
geidi teisingai tapti pagelbėtus, tai bukite
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu,
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais,
kaiji-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos
figos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas
visokį papuczkai, iszpuolima plauku urnai
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginncziu genmu-gyrtybes, kuris su savo žyne
įtrijims rodą, žeilnas, iszsygydins GYRT1BE
[urs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna pro
ve žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszitgromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezetne panevali, kaip kiti jumys
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku,
tai užmoka ant sikio po keletą desetku
doleriu. Cze visokias rouas gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lietuviszko kailyje, iszmintingais busite jaigu
raszisite pas:

koznas raszo gromatas.
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau
sios popieros koki os lig szioi da ne esi ma
tęs, tai pargabenk sau tuziną su kopertom
tik už. 40/ 65/ ir 51.50 busi užganadytas o
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata
aplaikys.
Arba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimą
visokiu popieru viena tuzinu.
Prisjunsk 25/. o aidaikysi surinkimą
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje
Labai puikus. Adressas:
D. T. BOCZKAUCKAS,
MAHANOY CITY, PA.

Ant Sudžiaus
Balsuokite nž

A.W.Schalck

Duoktie Jam baisa. Demokratas
— Darbai anglekaeese eitu kitur darbas ne sunku gauti.
varkezae in praejnanti poną,
Rinkimu rgitacijai prade
gerai kad butu vandenio inva— Veseiliu a'sibuna kas
kuris ėjo greitai uliezia žiemi dant smarkiau veikti, musu
les. Szeip iždirbs tris ir ketu- nedelia kelios ir da butu buvę
ni vakara namon.-Praezau ma vientaueziai privalėtu susirasti
res dienas.
daugiau, kad nebutu darbai
318 3-RD AVENUE
žos almužnos, geras pone; Die tokius Legislatures kandida
Pase bloko temlan no Plttaburglnio Paėsto*
— Kas su paczia bjaurei ap susimažinę.
vas sugražins tu v szimtaro tue, kurie, like užrinktais už
PITTSBURG, . PA.
sieina.
— Lietuvei grąžei užsilaiko
0
tiražo
pat!
__
, Didžiausia Lieturiszka kvaiituve visokiu
tartu
už
juos.
Tai toji pati su kitu m pla
' gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso
Wl E N A TIN IS nefalszavotas, nes czisnis vynus ir arielkos,
Portland, Oi■C.- Darbai Nusistebėjo ponas tokia kal Musu vientaueziai, jeigu no
tu svietą iszeina.
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause mie
ba, ir ponas tsre:
ri apg'nti savo reikalu“, tuii
— Žtr onelei grąžei apsieina, eina gerai ir pribuvusiam dar
SALUNAS IR GROSER-SZTORIS. ra ir pata/navima tik pas mus apturėjo.
—
Iszrcdai
mano
mielas
teip,
balsuot
’
,
už
Senatorių
Bois
MUSO prekes:
SUGAR NOTCH, PA.
kas diena vakare in bažnycze bą nesunku gauti. Kas netingi
Gers Raudona Arielka
kaip rotos ne visados butum to Penrose. Ant szito svarbaus
Panduoda Cukru, Kava, Herbata, Mess Gera Balta Arielka
2.oo 2.6o 3.00
del
agentu
uždirbti,
visada
dar
sueina ant ražancziaus.
2.oo 2,5o 3,oo
•
urėdo balsavimas bus atemanMiltus ir vyska ta kas ira reikalinga de' Ramas
kiam
padeyme.
Jago
nori
man
4.oo S.no G.oo
Bumas Jamaika
■
2 oo 2.5o 3,00
— Pygus pardavimas vyru ba gali gaut.
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa Ginas
ežia m e Legislatures poseiyie BERLIN REMEDY CO.
G.oo
4,
l'noglne Arielka
iszpažint
kokia
buvo
didžiausia
binas
su
milžiniszkaisstiklais,
szahum
alum
•-’.6o 3,00
2,oo
Klfnmel
ir žmones privalėtu iszriekti 11167 BBOADWAT, Cor. 37-th Street,
jaunikaiczui ir vaiku siutu ir — Lietuviu yra 5 familijos,
2,6o
2,oo
AnlHetas, Rmaras gėrimas
arielkoiu ir pujkeis cygarais. Pliektam Cshttns
klaida
savo
gyvenime,
tai
tau
3,oo 3.6o 4,00
spiritas
.
patinkanezius
Legislatures
o
pavienei
tai
isz
girriu
pribu
czeveriku pas Ktfowicz Bro],
NEW YORK.
parduoda SZIPKORTES ii Slivaite .... 2,5o 5,00 3,50
6,00
duosiu piningu ant maisto ir kandidatus.
4,5o
Bllvsltc, tikrai Lfctavlszka
siuneze piningus in visas dale* Terkellca
2,5o 3,00 3,6«
• , $10 siutai po $6.43. $18 siutai vineje ir iszvažineje kaip zui5,oo (l.oo
Terkcllca. tikisi Vengrlnka
nakvynes.
svieto
grejtat
Mes
tikime,
kad
ežios
dide
Skaitykite
4,60
3,oo
,
Konlukua
2,5o
po $12.
(ęg oi) kelei, su blanketais. Merginu
1 Koniakas, Franeuiiszkas
5,oo 5.6o G,oo
— Rodos ne galėsiu tave už- les Valstybes vientaueziai be
Brandy
•
2,oo 2,50 3,00
Rcfaw cz Brol. ka lik apPUIKI SALE DEL MITINGU, ŠIOKIU Ir 11, Obuoline
visai nėra, kad pribūtu kelios
Blackberry
...
l,5o 2.00 2.60
-.09
f Utarninke apie 9:30 d.
2,5o 8,00 irulon
Korelis, gardus gėrimas
jokio iszemimo nori kad butu laike naujus rudeninius apredi
tai mažam ir pasitaikitu vaiki ganadyt,- atsake vargszae.
MeLfavuoge
... 2,5o 3,no union
vakare, pas savo duktere P. J,
3,oo
galoi
Vlssniute
...
2,50
(SPECIALISTS)
— Ateimyk tik, sztai turi i zrinktas Senatorius Penrose. mus ir per 10 dienu turės py.
na gauti.
Puikiausia
AM ERIKON ISZKI vynai:
Ulczinskiene, numirė Antanas
doleri, kurie gal prgialbes Jie nori jo ne del ypatiszku gu paidivima $10 ir$12 tintai Broadway & So. 8th, Bklyn. New York. užeiga
gi,oo Galonai
Ohio raudonas
.
.
vt.
1,25 “
Ohio baltas—saldus
.
Kulikaucsas 60 metu senumo.
lel Lietuviu! W
Reading, Pa - Darbai po pi i •. atsiminimo. Nes duodu mo, bet dėlto, kad jie yra nu paieid .oi po $6 48, o $16 ir 18
1,50
Knlltornhos, senas, ruksstus
l,5o
Kalifornl, os muszkatalas
.
Nabaszninkas apsirgo ant gri- biski jau geriau pradėjo eiti, tau tik tokias iszligas idant veikęs daug gero žmonėms. Jie siutai ir kotai nog lietaus per
l,5o
Kalifornijos ihuszkatalas
Reikalinga merginu. lr sveti ngiau1,75
“
Kalifornl. oos tokal.sžkan
tokaiszkas
KallfOrnl. os (4 tnvtu) Port Wine
2,oo
“
pos užpraeita Ketverga ir toji aleda vis gero nėra. Daugybe man kalbėtum teisybe.
sias priėmimas
mate daugeli tarp ju tokiu, siduos po $12 68. Daug kito
Eallfornl, os Szerl Wine
2,oo
*•
Del
iszsimokinimo
dirbti
1,50
M
KaltfbrnLJos
Burgundy,
raudonas
• lel visu kur ra
lyga buvo priežastis jo smerties žmonių vaikszczioja be darbo
Vargszas suspaudė doleri kurie gali užimti kokia nors kio tavero taipgi už pig'a pre
2,6o
3,oo
Viduriams Kartus Vynas
.
.
itė gardia Arielkele
cygarus
$3
ant
nedelirs
Baulkyto
po
prekes.
Vikalblnlmas
ant
810,04
Sz. At. Antanas paliko paczia, ir dideli varga kenezia. Kož- rankoja o po trumpam laikui valstybėje vieta. Jis darbavosi ke.
(ęg °}) kada da mokinasi, paskui gera Alų ir Cigaru, Teip gi N
Iriaįjlan FŽH0KAM EKSPRESĄ Pennsylvania*
apie indostrijoe iszsitobulina, I
4 sūnūs ir dvi dukteres, o ku nas tikysi kad po iszranku pa- atsiliepei
ale del zobovu ir t. t,
Ohio ir West Virtini* valstijose. Adresas:
mokestis.
Darbas
aut
visados
ne esą Antanas, Franas, Mi sidaris geresni laikai.
— Kaip man rodos tai apie ingijitna gero darbo iri Bccoeoa©
Stefan. Rovnianek,
K.
Konewko
apie padidinimą algos. Jie vi-1
Už atvažiavima mes apmokame
kola ir Veronika dar buna
NAUJAUSIAS
— Lietuviu ne didelis bure didžiausia klaida padariau jog suomet sutaikindavo straikieIsd Avenue • Pittsburg, Pi,
38 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.
užtikietur. Randa stubos dykai
JSZRADIMA^
Clevelande ir P. I lezinekiene lis ir visi sutikime gyvena.
iezmokau tinginiaut Kada da rius su savininkais ir žymiai
DERMAT0L8GU0S MOKIRE.
per
6 menesiu0. Adresavoky'e.
ir Juozas, Mahanojuje. Nabasz
buvau
kudykiu
geri
mano
— Szv. Antano draugyste
pageiino juju būvi ir todėl jie
Dausrybe <1 lipu naejna no neezvaraue
Columbia Cigar C ’.
n
•
Ihdkymo
Ir
užsikrėtimo
teipgi
ir
nuo
ninkas buvo labai geras žino gerai givuoja norint sąnariu tevelei pavėlino man daryti kas pr-valo ji paremti, užrinkdami s viduriniu ilgu. Daugumas gauna puczkua
pleiskanas, slinkimu plauku, plikimą nėr
Columbia, Pa.
409 W. MAHANOY AVĖ.
m
Senatorium.
ap-d'-Idima. Gydoai per neateakanczlue
gus, geras kaimines ir katab ne daug yra, ale piningu yra u an patiko. Pripratau per tai
MAHANOY
CITY,
PA.
d..kiurus ar agentus, kurie tik plnieuo iez
arba
ateiezankyte
in
“
Saules"
’
vilioju,
o
pa-k
’
ii
raezote
mums,
kud
emeReikalaujanti genį Laikrodėliu,
prie ting'niavimo, nesirupinda
kas. Per szermens buvo dau užtektinai.
te d ju.-ybe gyduolu i?z Invairiu apgaviku
ofis-.
(gg
o})
PIRMUTINE
KRAUTUVE
VISOKIU
GERYMU Armonikų ir visokių kitokių daiktų,
o
paęeiboB
nebuvote
ir
eakote,
kad.
gal
ir
Draugyste Szv. Jurgio Ka mueo gyduoles negelbee. (Taigi inehlžemas api nieką ir buvau tosios
gybe s rieto o dar daugiau ly
tai pas mane galite gauti lietuviško
darodytl; kokia žmogus Ukoel
WHOLESALE.
St- Charles Mieli Dirbai nuomone“, jog visados teip reiviu isz Girardville, Pa. pa me mume
pvduolemie uneautaa.) Turime tudėjo ji ant kapiniu.
kalbo Kataliogą dykai, katrame yra
khtanrzluR oretrinulissku padekavonlu.
Pristato visokius gėrimus del sa
mainosia per vasara prastai ėjo bus. Tėvai rūpinosi man duoti rengė dideli Baliu 29-ta d.
Te: ui nore vienas daktaras parodo mums
visokių daiktų kainos ir j u paveiksAut pardavimo
tiek nndckuvonlu, o mes duosime dideli
Innvku ant pikniku, balu, kr k
— Refaw'cz Brol yra py dabar pradeda geriau eiti.
atlicynlnri. Plika galva sunku pydyti, jasztynu atu, porteri, vynus, ariel leTIai.;.ir gausite čia teisingus
gera mokslą o po užbaigymui Spalio, ant sales Antano Mago penas ir galva žvilga, tai to pauelbeti
Saliunas
aut
pardavimo
su
ka ir Lt
Pristato in namus alų
giaueias sztcras Mihanojuje
ne i dims, bet j ago jaunas, o turi retus
tayorus. Adresuokite:
— Vienu tėvu sūnūs pabe gimnazijos ifzsiunte mane in eiaucko, kampo Seken ir Hag
plaukti!', o ant odos matytis maži plaukuir porteri bonkutem.
Gėrimą’
namu, arba be namo, dasižinoc.< i tai tam ealima eutetktipagelba; nisu
M. J. DAMIJONAITIS
kur'pirkti siutus ir czeveri go su kokia tai mergina kurie
pirkti pas Norkeviczia yra ka.nokai
!•<•>.
C
zrybal
viena
diena
ne
iBZtiygs
str.
universitetą. Tenais laikas
Szkinl Puband^kjį}
3141 Union Ave.
Chicago, III.
At-1 . .uklari’lr-ms nusiunsimedyka infor
kite
ant
szito
adreso:
kus.
()o 85) paėmė 9 ezimtus. In kur nu-i
maclja su plucziu apraszlmu- Alea neduMuz’ke bus labai puiki.
man bego ant nieko. Jago bu1< me ;r i’I py re savo gyduolu, teiaingaalt:
Mr.
P.
Plikaltis,
“ to ne vienas no daro.
Kas nori
Du salunai ant pardavi davė pabėgėliai n'ekas nežino tau vargingu ir pi įverstas piie L ženga vyrams 25 centai. čaktr.ra
porsltikrint tegul raezo pae mua. Adreeae
144 Adams St. Newark N. J.
o
tuom
czes
motina
vaikino,
mo.
darbo, butau geriau iszkirtias. Moterims ir Panelėms dykai.
PROF. J. M. BHUftBZA,
Užpraszom visus Lietuvius
Kas noj’i pirkt saluna, tegul teip baisei susirūpino, ba ne Turėdamas nuolatos daugiau
atsiszauke pas agenta Colum tiek jei gaila sunaus kaip 9 piningu ne kaip reikalavau ir Lietuvaites vietinius ir isz
bia Brewery p. Ben. Ragažins- szimtu doleriu.
mielinau jog gyvastis mano a; linkiniu ant to puikaus Ba
Visokiu rudeniniu ir žieminiutavoru del
ka 54 ir 56 N. Main St.
vis bus link smas ir kėlės pilnas liaus.
moterių, merginiu ir vaiku. Visokiu szilku,
Uszpraezo szirdingai,*
Mahanoy City, Pa. Tuscarora, Pa.- Panedel je rožių. Milejau vyną ir gerus
Dr. J. Frowsier}
likosi užmusztas mamose Mrratlošu
ir vilnoniu eeiku del szlebiu ir siutu
(jo gę) Specialistas Ahiu Lygas
Labai geri pleieai, o parai
draugus. In kelis metus polam Komitetas.
tina^Evoszka api 40 metu se
Pritaiso akulorius.
Stiklinas akla.
duoda del to, jog tiejei ka tu
numirė mano tėvai, o gala tai
Gausyte czionai kokiu kas tik nori, ar mastais ar gatavu.
numo. Per ciela diena gulėjo
Bulius.
Mano darbas kalba del saves.
rejo tuosius ealunus, iezvažuojau ponas gali pats dasiprast.
visokio
tavoro kaipo: Del merginu kuros eina in pora turim visokiu
po anglimi. Ketverge likosi
Draugyste Szv. Jono Even- Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakar*
je in Lietuva:
(ęg 05)
Aplaikes po ju smeit turtą
Ziegoriu,
Ziegorelu, daigtu del szliubo: szilko, atlošo ir visokio
kūnas palaidotas. Amžina at
308 E. Centre St.
viską praleidau in trumpa lai gelisto isz Hartford, Conn pa
Daimantu,
Muzikaliasilsi.
Ant pardavimo.
vilnonio ceikio su reikalingais papuoszimais
ka o dabar jau užvelai idant rengė pirma iszkelminga Baliu
zku Instrumentu,
Barbeno szapa, geroj vieto
Ant pardavimo.
kurie atsibus 24-ta diena Spalio
atpraseziau
nog
savo
paprati

Lenciugelti, Špilkų. Kožnas Turime szliubiniu vainiku ir kvietku.
Kur hunu
je paraiduos pygiai ba locniant sales po No. 52 Market strStulos ant dvejų familiju
mu.
daigtas
gvarantintas pagal už
Motere augsztoka, api 23 metu
Teip-gi turime visokiu blanketu, kaldru,
ninkas turi kita užsiėmimą.
B liūs prasidės no 8-tos vai po 6 i'timua <r geri skiepai, o
— Tykiu tau ir sugrįžus
senumo, plaukai geltoni, antakei
mokėta
preke. Szlubinei žiedai
Atsiszaukyte pas
(gg oj) juosvi pylno apskritaus veido, akis namon apsakysiu savo vaikam vakare.
ir dvejos f imilijos, ant kampo
plunksnų
ir puikiu drapaniu del kūdi
isz gryno aukso ir ne brangus,
D. J. Creedon,
Išėjimas vyrame 25 centai. po 6 romus, netoli lietuviszmelsvos ant deszines rankos gyhau tavo gyvenimą.
Isztikruju
kas pirks tavora czionais, tai kio in krikszta, gausite geriau ir pigiau pas
134 W. Center St.
yra ženklas juosvas, turi su savim gaila man t įves nes pasitaisyt Moterims ir Panelėms dvkai.
kos bažnycz/oe New Philadilnesigailės.
mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiureti
Mahanoy City, Pa. vaika 5 metu didokas, plaukai balti niekad ne pervelai. Ateiki ryto
Muzikantai bus pirmos kla- phia, Pa. Ateiezaukite ant szi
Boleslovas (Bolukas),- Ir turi vy.
sos.
muso rudeninius ir žeminius tavoms, o jai
to adreio:
— Trumpos kelnaites 190 ra prie eaves, da jaunas api 23 me io mano karcelarije o rasis tau
Visus
szirdingai
u^zpra^zo.
Mr.
Chip.
Melevage,
kokis
užsiėmimas.
pas
mus pirksite, tai suezediusite piningus.
Audeklines pireztines50 Vaiku tu be u-u barzda dane auga, plau
Komitetas.
St. Clair, Pa.
113
W.
Centre
St.
Kalbedams
tai
inbrauke
kai
gelsvirudoki
ant
virszaus
turi
mus dirba Lietuvaites.
czeverikai $1. vyru kelnes 980
pas Refawicz Brol. pygiausias dydeli randa perkirsta su buteliu, nelaimingui in delną piningus
122 W. Center Str.
ant deszines rankos žemiau nykszczio
sztoras Mahanojuje.
(jo gg) turi dydeli randa perkirsta su bute ir adresa; ejdamas namon. ’j'
Mahanoy City, Pa.
Ant rytojaus nepažinstamas
liu, angelskai biski moka, Jije mo
Aplaikantis Užganadytas yra del mus Geriausia Reklama.
atėjo pas poną o in trumpa
— Ar matei puikus $12 ir ka sint moterem szlebes.la
ka
stojosi
geru
ir
pagodotu
$14. juodus siutus Refaviez Kas danesz, kur jiedu buna, tai
Brol. ju 38 parduoda po $7.68. aplaikys 25 dol. no adresanto, o va- žmogum ir paveizda visiems
dynasi:
(i8 o,)
isz savo doraus gyv nimo
(38
Mr. Stanislovas Jankowskis,

STEFAN ROVNIANEK

jo

BRUNDZA & CO;

k

Simonas J. Norkeviczins, Katalogas Dykai!

o ob

ttiuro

r

George Miller,

Ka tik Aplaikeme^

ZIEGORNYKAS.

George /Ąiller

flt Mis

Pigus Namini Rakandai^

Daktaras Blažejauckas
I-z Shenandoah atvažiuoje in
Kazuno aptieka Mahanoy City
kas utarnikas ir petnycze no 3
lyg 5 ad. po pietų. Jio ofisas
Shenandoah randasi ant banko
“Shenandoah Trust Co” ant
kampo Main ir Center ulyczin.

Buck Mountain, Pa.

Del arkliu tiekei (blanke
— Refcw cz Brolei 138 W
tai) pas Gruberi

Centea aplaike nauja rudenini
Jau pargabenome žieminiu
tavora. Suczed n i'e pininga jai dekiu (Manketu) del arkliu
pas juos pirksi.
(40 gę) Turime ju visokio pavidalo ir
Tik ant trumpo laiko. kolorio po 850 $1.25 $2 lyg
25 arkuszus
puikiausios $6. Teipgi geru pirsztiniu del
popieroe ir su tonvertaie tik važnjeziaus ir mainieriam,
už 350. Kožna popiera bus
E. F. Gruber,
kitokio apskaitimo.
Teipgi
LIETUVISZKAS
34 E. Centre Str,
mes turime daugybe Palangos
Mabanoy City, Pa.
TEATRAS traju-devineru
kurias kone vi
----- 3 AKTUOSE PO VARDU----si žino, kad yra geriausios už
visas kitas trajankas. Teipat, Atsibus Teatrinis persta
tintasturime daugybe visokiu kningu lieiuviszku ir Lenkitzku,
Girardvilleje, Pa. atsibus
visokiu altorėliu, tzkapl erų, lietuviszkas teatrinis perstaty
ražareziu ir abrozeliu didele mas po vardu “Ponas ir muži
me pasirinkime už pigias pre- kai"’, o tai parengtas ant die
n
kte.Reikalaujam musu tavorui
Bus Perstatomas
nos 20 Octoberio, ant sales
pardavėju
ir
duodame
gera
MAHANOY CITY uždarbi.
Gerard. Prasidės ant ad, pu
Kataloga piitiurczeme p’-i- se asztuoniu vakare.
eiuneziant 40 stempa
Inžanga
50 centu.
ANT KAJERIO SALES
M. Zukaitis,
Teatrini kuopa pribus isz
Bus rodama per Teatraliszka Kuopa
isz Shenandoah, Pa.
227 E Main St.,
Mahanoy City, dydelei iszlavi
Apart teatro bus deklamacijos dainos (ii N°a)
New Britain, Ct. ti aktorei, su puikeis l oštuir 1.1, o pribuvusi publika bus isz to
mais. Jau ne vienoje apigardo
visko užganadytL Ateikyte visi.
je
turėjo perstatima ir visur
Tikėtas- 150- 250 - 350žmonis buyo užganadyti. Susi
Balsuokite už
500- 750.
rinkkite ka no' skaitlingiause
at Kazunas’ Drug Store.
ant teip puikaus perstatimo o
Mthanoy City, Pa.
Isz Pottsvilles. Demokratas to nesigailesite!

! H'

Sudzi a in Oiph< nsCoint
W. L. Kramer

Farmas! Pirkite Farinas

UNION NATIONAL BANK

Dydžiause lietuviu kolonija
MAHANOY CITY, PA.
po vardu “Nauja Lietuviu Ko
lonija” Michigan valst joje
Capital Stock
5125,000.00.
kur jau yra 43 lietuvei pirkę
Surplus & Profits 5238,000.00.
farmas. Graži vieta tarpe ete
riu ir upiu, arti turganu mies
tu. Turiu paskires geresnes Suvienituju Walstiju Deposytoras.
vietas del savo tautiecziu, 8
farmas su namais ir gera žeme
po $6 lyg $18. už akeri ant iszDU PROCENTĄ MOKAM ANT
mokesczio. Norintieji pirkti
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.
atsiszaukyte po adresu;
Mr. Anton Kiedis,
Harrison Bali, Prezidentas,
Lake County
( ao^į oi)
M. M. MacMillan, Vice-Prezidentas
Peacock Mich.
ba. W. Barnet, EMjsnii.

Balius! Balius!
■ Slavokine draugyste Szv. Jo
no Kriksztitojo-jaumkacziu
skyrius num. 60. Katalitinio
susivienijimo, parengi dydelibalių, ant Kajerio sales, o kuris
atsibus diena 28 Oktoberio.
Prasidės ant puse- aeztuntos
vakare.
Inž inga 250.
Muzika pirmos klaeos ir paredkas bus visame užlaikytas.
Szirdingai užpraszo pribut
ant tos zobovos.

Nikstelejimas ir Sumuszimas.
Kožnoje gze.iininoje, ypacz jaigu randasi vaiku, tankei
atsitinka mažos nelaimes ir pažeidimai,—ne invales pavoiugi
idant szaukti daktaro— bet gana skaudu del to katras yra
pažeistas. Iszsisukimas kaulelo kojoje, gelyma meutese ant
pėcziu, priverimas pirszto durise ar kur kitur — kožnam to
kiam atsitikime

t;

o
w,

ip-h;
iii®
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Audra Giedroje
Seredosvakara28October

Pirkite geriausus rakandus ba tai yra pi
giausi, už tai kad jie visados gerai iszrodo.
ir labai ilgai neszojasi.
Pnikei padirbti sofkos
88 lyg 820
Parlorini rakandai
830 lyg 890
Szepos (sideboards)
812 lyg 850
Mieg-stubos setai(BwlRooraBnil8) 830 lyg 890
Užlaikėm daugybe visokiu puiku geležiniu
lovų, balto, žalo ir melino koloro.

Į* , f SOTU

Severos Aliejus Sz. Gothardo
pagelbės teip gerai kaip ir daktaras. Skaityk ka p. Johas
Miklina isz Dewey vi He, Texas., raszo ap-e Aliejų Sz. Gothardo:
“Taniista:-Tnrejan koja sunkei pažeista, bet po isztrin>niui

GUINANS

jai su aliejum Sz."Gothardo, trumpine laike pasitaisė ir vėl
galeiau grįžti pie darbo. Aliejus Sz. Gothardo yra atsakanti
giduole del pažeidimo ir iszsinariiiimo visokuose atsitikimuose
szita reike pripažinti už teisybe.
Preke 50c.

SEVEROS gyduoles parduodamos visuose aptiekose.

Ir pirki tiktai SEVEROS.

Visuose Ilguose

Visiszkas Nusilpnėjimas.

inkstu ir kepenų, kaipo tlliiasztrus ar
chronikiuis uždegimas inkstu, lyga
Brighto, akmens pusleje, ruksztis szlaprimo kraujuje, teipgi ir ne sveikumai
szla pu mo.

Ar Jautėsi kada no-ne senei, kokio
priežasties nusilpnejas ar paisles, ne
tikins prie linksmumo zobovosardaibo?
.Ar praleidinejei nakti po n akt ei sapnais
pertraukinezius, užpuolanczius, no ko
žmogus pastoje sutiugias ir pailsės?

Severas Gyduole ant
inkstu ir Kepenų

Severos Balsamas
Gyvatos

yra yisiszkai tikia ir pasekminga. Yra
tai geriause vyduriu gyduole- pagelbanti nog visu virsz-minėtu lygu.
Parduodama dviejuose dydumo bonkuose.
75c. ir $1.25 už bonka.

privalo būti imtas tame laike. Yra tai
geriauses sudrutintojas ir atgaivintojas
pajiegu gyvasties. Pasekmingai gydo
vydurius ir užlaiko tvarka vydaus in
taisu gofnulavimo valgiu. Preke 75c.

201 W. Center St.
Mahanoy City, Pa.
$
į
I

Šutai su kotais
del moterių ir
merginu yra
ka dabar jus
reikalai! j ate
ant ant szito
rudens Teipgi
turime ilgiu
kotu ir pa rd u o
sime pigiau
negu kitur.

125 E, Oak St.
Mt. Carmel, Pa

Didzi ausias
surinkimas szlubinu
szlebiu visam mieste.

Puikios szlebes tafto
szilko, satin, kaszmiro
Turime daug j
visokiu geru ir t-t. su atsakauezeis
blanketu o ir papuoszimais.
kaldru, labai
Visokiu ceiku ant ku
pigios
Blanketai 45c dikiu szlebuku turim
vertos 75c.
ir gatavu labai puikos

Ka tik dabar
aplaikerne aut
rudens labai
puiku- ceiku
del szlebu me
linu, rausvu ir
visokiu kitu
puiku koloriu
del kotu jekiu
ir andaroku

Szilkai dabar
madojo. Czia
rasite didžiau
si iszrinkima
szilku neigti
kitur ir tai
visuose koloruose už maža
preke.

DAKTARISZKA RODĄ DYKAI.
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1

CEDAR RAPIDS
IOWA
•;vi. Š

HARRY B. FRIEDBERG.
115 W. CENTER STR.

MAHANOY CITY.

Kalbame Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slavokiszkai, Angliszkai

