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Metas XXI

Žiidinstn.
Slavikai.
Staniezevionsia, Groickam
(Szilgaliu valezcz., Naumies
New York.- Ant iszkelmes
ežio pav ). Szalia Slavikų bažpaviete, ne toli Kalno Kalvari
Biblijinę Draugove Londo ■$214,449 ant savo užsilaikymo Kate pastypo. - Mergina
Kalvarija.
ir
mokslo,
dirbdami
sunkei
Madison
Garden, aplaike pir
nyczios yra buvee bažnytinis
jo", laike paežiu pietų, nedė
ne epaudyna lietuviszka Bibliateme sav gyvaste.
(Suv. gub.).
Kalvarijo8 dvarelis Slavikai (120 margu
ma dovana už greieziausia ralios diena name kaimuoezio
je lotyniezkom literom. Lig vakarais ir laike vakaciju. Ne
San Francisco, Cal.- Taip
Permaina kuningu Kauno Kazlaucko, mžinomi žudinto- mietelis maždaug visiems yra žemes), dabar priklaueae val
kurie
buvo
tarnais
restauraciszitoa
aut
maez
’
nukes
“
Type
sziol spaudyno yokiszkomi.
liūdėjo paskui savo katina, su
gubjuosia o kiti vėla dirbo prie
raiterio” paima Rose Fritz
jai, nudure jojo paeze ir 10 žinomas, tik ne isz gerosios džiai. Iki sziam laikui buvo jis
— Va’guvos kamendorius metini vaikyna,
kitu darbu. Labai gerai, jog kuriuom nuolatos bovijosi, dvi iez Brooklino, suraezidama 87
Stanislova puses. Visi žino kad ežia yra nuomon leidžiamas, o szimet
Utarninke diena 3 Nov. bus
jauni žmonis nesibiauri dar lekos metu mergoite Nellie žodžius ant minutos. An‘rae kun. J. Szvrgždys Utenos ka Baraucka, kurie buvo pas Kaz- taip-vadinamoji “ekademija” iezdalino ji in dalis po 8 lig 10
Rinkimai prezidento. Popiera
Frame, sieratuke, būnanti pas
bu, ba jokis darbas žmogų ne
buvo Emil Trefzger in 86, o mendorium, Utenos gi kam. lauckas už piemeni. Priežas j kurioje gal ne vienas isz musu margu. Dabai pasklydo kal
del davimo balso, yra labai
savo teta, ateme sav gyvas treczes buvo Otis Blasdale su kun. P. Turauskis- Kauno kažemina.
tys žudinstos buvo apipleezi teikėsi iszeiti mokslus. Žino bos, jog jie bus iszparduotae.
supainiota, tai geriause bus,
te per iezgerima truciznos
80 žodžiu. Yra tai smarkiausi mendorium vieton kun. J. Bi- mae, ba Kazlauckue laike už mos riejenos tarp lietuviu ir Kai-kurie atsargos kareiviai
kad ne reiketu isz tarpo kan
Paliko paskui gromata, kukino.
lenku del bažnytiniu giedoji padavė meldimus in caro kan
operatorei ant viso svieto.
turtingus žmonis.
didatu pikiuot kandidatu, tai Muszt su kumszte in stala žirk riuoje rasze, buk nori būti
Ugnis Kaune.
les atsiliepe.
Visa szeimyna su vyru nužu mu, kurie ir po sz'ai dienai ne celiarija, kad jiems leistu ta že
duokite tiesiok balas ant cielo
Karas nuszoko nog
danguje su savo katuku.
Kas
czesnako
ne
valgo,
tam
Paežiam
miesto
viduryje
indintos
nusidavė in Sobieezyna susitvarkė: lietuviai neapsilei- me pirkti be taksos, tik pagal
republikoninio tikieto. O jasztangu-11 pažeisti.
Fourenas pasiliksisz
burnos
ne
atsiduoda.
vyko
gaisras,
prasidejes
dide

in
bažnyczia
o namie pasiliko džia. lenkai laikosi ir gieda apkainojimo. Iez Petereburgo
gu prasidesite i-zrinkinet kan
Washington, D. C.- Sekre Wilkes-Barre, Pa.~ Iez prie liame mūriniame Kalpano na tik Kazlauskiene api 50 metu per miszparus, arba teisingiaus susilaukė jie atsakymo, jog ta
Turime
czionais
Amerike
didatus isz visu partijų po vie
žaeties szlapiu stangu lapu ku
rėkia drauge su lietuviais, bet žeme ketinama nuomon duoti
torius Root, atsake reikalavime. Sudege visos medines tro senumo.
«
na, tai jagu ne legaliszkai pri- daug navatnu žmonelių, kurie
gi paliovė jau ezonkaulius be- vietiniams sentikiams mažežema kiszancziosio iszdavimo ne gulėjo ant kelio, elektriki bos Kaplano kieme, vieszbutis
nesidrovi
ka
norint
prie
saves
Api
11
adyna
prieez
piet.
pildysite tikieta, tai ant niek
nis karas ejnaniys ant ulieziot
silauže, kaip anamet per Mari miams ir bežemiams. Tuotar
politikiezko salininko Jono
prilygint.
“
Baltruviene
”
rūpi

inpuole
du
žudintojei
in
narna
‘
Italija
”
ir
jo
restoranas
valenueis balsas.
Grove, nog stsezio
kalniu
jos vardo atlaidus. Nevienas pu, kiek yra žinoma, Naumies
Janowa Pourena, kurie pabėgo
Taftas yra atsakancziausiu nasi broliszku sztamu, tai kaip
Motormonas pajutęs jog karas tiecziu banko dalis ir Kaplano ir užmusze Kazlauckiene: Ba yra girdėjęs, kad miestelis apsz
iez
Roeijos
ir
rado
priglauda
užtinka
kas
straipsni
api
gir

ežio paviete ir visoje Suvalkų
rauckas,
apie
pusiau
dvilekos
vyru ant prezidento. Taftas
gavoei isz jojo valdžios uždė sankrova.
ežiai žydu apgyventas-neszva gubernijoje sentikiu nesama,
ant luosos žemes Washingtone.
tuokle
bobele,
tuojaus
prilygi

atvarė
karves
isz
lauko
ir
inejo
atsilanki po visas dales svieto
jo sulaikymus nee tiejei nieko Vale važuoti užsienin.
in gnnczia. Matyt, jog vaiky- rus, o apylenkiu gyventas-tam tai dabar ir nežinia kam bus
iiheupranta, jog gerbūvis reme nėję prie saves; jagu kas paPadidina fabriką
ne pagialtejo ir karas slido
Peterburgo mieito galva pra
sus, ir t. t. ir t. t. Teisybe sa tas dvarelis nuomon atiduotas.
telpa apie mergyna, api dydeši ant daugelio fabriku ir darScranton, Pa.- Kompanije perkuniezku smarkumu lig už neeze Peterburgo gubernato nas pažinojo žudintojue, ba tie kant apie apszvietima czionai
li graiža ant gaivos, su žiurkeje
tuojaus
jin
pagriebė
ir
už

binyku, o tiejei darbinykai tu
Engluh Iron Works pristati f ukimui kur nupuolė nog eztan riui, jog gyvenantiems Peter
Kalvarija.
nei patis žmones nei valdžia
ri būti viesžinti, kaipo žmonis mi, taip kone kožna ant saves neje nauja du Ii prie savo fabri gu, trenkdamas in telegrafini burgo paviete politiezkiems pjovė, atekyrdami kone visai
nesirūpina.
Pscziame
miestely

(Suv.
gub
). Kalvarijos apie
užmetineje. Patelpa kokis
o ne kaip gyvulei!
ko, kuriam po iez statiniui ap stulpą; susimurzdamas in szmo prasikaltėliams esantiems po galva nog stuobriuo.
je yra dviklese mokykla, kur linkės žmones beveik suvis nestraipsnelis api mergeles isz,
Kazlaucku
slūgine,
kada
su
laikys 250 žmonių
darba. telus. Vienuoieka ypatų likosi policijos priežiūra, leidžiama
Chicago, tai tuojaus atsiszau
grižo api 12 adyna namon, ra Viskas iezguldoma rusu kalbo siinteresuoja trecziaja durna ir
Priežastis padidinimo fabriko, pažeisti o du mirtinai.
Po ezitam lietui darbai pa
be jokiu kliueziu važuoti užsie
ke isz Detrojaus, Pittsburgo
do du lavonus kraujuose, szepa je ir neseniai inkurta ‘Žiburio” nieko nuo jos gero nelaukia.
sitaisys,- o ir etratku jokiu ne
kaip locainykai kalba, yra
nin. Dauguma jau pasinaudo
ar kitu apigardu, tuojau klau
ir ekrine sumuezti, abrozai nu- pradine, kuria lanko lietuviai. Apie durnos darbus mažai kas
buk žino gerai, jog republikobus. Teip visi pranaszauje o
ja tuo leidimu.
sė, kas api ijaje daneszi.
metinti nog sienų tuojaus davė Bet kiek in jas tesutelpa? Dau valstiecziu žino, nee retas ku
ir daugelose vietose pradeda
nu kandidatas Taftas liks iszgiausiai vis vaikai isz miesto. ris skaito laikraszczius. Durnos
Pirmas sniegas.
Dabar-tes, kaip katra su tolarma.
rinktas ant prezidento. Jago
naujus fabrikus statyt. O del
O kaimai!? Dievo apveiz atstovu žino tik viena Bulota,
keis klausymais atsilieps, tai
Rugsėjo 22 Maskvoje pirma
Kada žmonis sugrižo isz baž
§ Noifolk,
Va.- Daniel
ko? Del to, jog p. Taftas bus
žinotu, jog Brayanae butu iez
dai
palikti.. Tamsumoj gimė, kaipo darbo žmonių užtarėja;
apgarsisime, jog toke ir toke
syki
prisnigo.
niezios, pasirodė jog žudintorinktu tada ne butu pradeja Ilenneeey užmusze savo paeze
iszrinktas ant prezidento Suv.
augę, gyvene, nepažįsta szvie- kai-kurie dar pažista pragarės
prie saves prilygina.
jiai
ezluode
sukruvintas
ran

už
suvadžiojima
jojo
ir
užsida
statimo.
Steitu.
Kiek Rusijai apsieita
sos gerybių ir todėl jie patis jusi su savo “skandalais” , PuJagu ne yra pravarde minėta,
vinejimasu kitais. Po tam pats
kas in paklodes.
japonu karo
Per
7
metus
turėjo.jin
už
Tai veluk tegul buna nuty
sav ateme gyvasti.
Policije jeszko žudintoju o nenori, kaip ir kiekvieno nau riezkevicziu. Isz turtingesniuju
Niekados gyvulys,
Iez paskutiniu valstybes
numirusi
lėta.
§
Boston,
Masr
,
Conkaip
rodos ne užilgio suyms, jo invedimo. nenori ir savo vai žmonių jokios apie durna ir jos
Gazietos ne skaitys.
Wilkes-Barre, Pa.- Septi nant, žalnieris, sto -_,2C!iar- kontroliaus žinių yra žinoma, ba keli yra nužiūrėti už ta bai kame ji suteikti. Net paeitu atstovus neiszgirsti nuomones.
Ba jagu yra ne kalta, tai ne
.- ’J* . zw
kad karui su japonais iezleisTintieji ūkininkai ir tai nelei Jiems, matyt, rupi durna tiek
reikalauje pria saves prilygi ni metai adgalioe gimines Mi- lestod Navy Yard, užmueze
se žudinta.
*
No dvasiszko vadovo visos
džia savo vaikams ezviesos- kaip kam niekas.
kolo Borke, isz Ashland, buvo kapitoną Wiltona, jog tasai ne ta 1904-6 m. 2.145 00.0000
neti.
aveles szalinasi.
ragauti: ot, bile paskui žagare
tuosios nuomones, jog jisai li davė ženklo nakties laike ej- rub. Visokioms iszlaidoms, ki Apgudintas ant smert
Tik smulkieji ūkininkai, ar
Ir Susivienijimai,
Varszava.- Vajaunas sūdąs mokes vaikezeziot, anot ju pa ba sziaip neturtingi žmones
kos užmueztu laike sueimuezi- damas pro jin. Už tat gavo pa lusioms isz karo priežasties
Jauczci, gaspadorius
1907 metale buvo paskirta apsudino ant smert per pako sakos. O apie mergaieziu moks
Ir parapijonai.
mu trukiu Arizonoje. Gimines giryma ir luosybe.
kaip-kada paklausia skaitauir žydas.
Ir ka žmogelis padarys,
gailavo jojo emerti ir pasidali § Irkutsk, Siberya:- Szeszi 184.000.C00 rub., 1908 metais ryma Juozą Montvila, kuriap la nėra ne kalbos. Pasakysi ko cziuju laikraszczius:
-66.200.000 rubliu. Iez viso kaltino už užpuolimą ant trū del neleidžia mergaieziu moky
Kaip visas aveles, praganys?
“Kuryer Lwowski” raszo no jojo turtu, kad sztai atėjo apsiginklavę kazokai užklu
— Na, o durna ar da vis Pe
vadinas, kio ne toli stacijos Lapos. Mont tis, tai iszteme akis ir žiūrės in
Geriause padarytu, kad dva akyva ir juokinga atsitikyma žine pas gimines, kuriame Bor po ant paczto Soboline ir api- iezleid’mu butą,
terburge?.
... Ar atstovus nevilas buvo vienas iez užklupi- tave tartum in koki beproti:
eiszku žandaru pastotu. Ka isz gyvenimo rusiszku kalouo ke danepza, jog yra gyvas ir pleeze ant $25.000 piningais ir 2 395 200 000 rubliu.
eukiszo kalejiman ? Ar inveike
ku kuri suėmė. Tame užklupi- “kunigas isz mergos nebus, o
tas žmogelis pradės, jagu Lie ežiu. Kokis tai gaspadoris isz po 7 metu buvimo ligonbuteee, $14 000 aukse, kuri buvo pri
Rekrutai.
atstovai mmieterius?
me
likos du žandarai užmusz'i kiaules ir be mokslo mokės pa
tuvei niekur ne priims? o- len- kaimo Woloeiankoe, nuvede iszsigyde isz savo žaidulu, ko siuntė iez kasikiu aukso.
Szimet isz Vilniaus guberni
Taip paklausineje, prideda
kiszkai gerai ne moka.
ant jomarko jauezius riebus ir kiu.' paneeze nelaimi je. Gro § Panama.- Prie kasimo jos paims 6,245 rekrutus, ant ir asztuoni pasažierei pažeisti. szert”. Kalvarijoj yra neseniai toki savo iezvedima:
Dievaž sunkus padeymas drutus nes baieei buvo apleisti in atoje raszo, jog užmusztaji randaviezko kanalo per eke- pavietu iszpuolo ezitaip: isz Kad nenusiėmė kepures, dar insikurus 4-iu klesu mer
— Turbut iez szitos durnos
dvasiszko vadovo ir po draug neezukuoti pilna prilipusio paėmė už jin, nes tai buvo jo plozije dinamito likos 12 dar Vilniaus pav. - 240 iez Vilei Kijeve “tikrieji rusai’ gie gaieziu progimnazija, bet var
cenzoriaus dvasiszku kningu. meszlo ant ezonu ir t.t. Užtiko jo draugas, kuriam prieez ne bininku užmueztu o 18 pažeis kos pav. -823: iez Dienos doję tautiszka himną “Bože gu ar joje yra nore viena lietu nieko nebus!. .. Sako, sako
prakalbas, daug kalba, bet ma
pav. -852: isz Lidos pav.- 836 caria”, studentas Avaniukas vaite gal užtai, jog ne lietuviu
ant kupeziaus-žido kurie da la’me buvo paskolinias savo tu. Visi buvo murinai.
žai
ka padaro! . . .
eurdota
kuriame
radosi
popiekalba
mokinama...
ar
kad
ne
Katras ezuniezkas akis turi, vinėjo gaepadoriui 480 rubliu,
§ P.ttsburg, Pa.- Elmer isz Aszmenu pav.-893: iez nenusiemes kepures. Užtai ji
roeir
gromatos,
o
kuri
paėmė
Tas ant sarmatos, ne ant nie na ir nupliko nes ant to inte
Szyenteniu pav,-736; ir iez ieztreme 3-ms metame Volog prieinama kaina..
(Szauliu pav.). Kai visur
už j n. Nes ir Borke aplaike Luskey nupirkęs už 15^ ojeko ne žiuri.
reso pastanavijo da uždirbt. žaidulus galvoje ir per ilga teriu, rado lukszte puike peria Traku-865.
žmones griebėsi kultūros dar
dos gubernijom
Nuvede jauezius pas gaspado- laika kentėjo ant stokavimo didumo 5 colaus už kuria da
bo, ir pas mus pradėjo žmones
Pilviszkini
Perkeltas.
Misijos Siberljoi.
Kaip iszrodo, tai pavasari riu in Smorža ūzszukavo iez ponaites o kuria tomis dieno vinėjo jam $1.500 nes ne par
nors iez lengvo, krutėti. Keliu
(Mariampoles
pav).
Po
mu

Petereburgae. - Laikraeztis
Nog perdetinio misijosTevu
Europoje bus dydelis pikny- meszlo gerai iszmazgojo su mis adgavo ir sugrįžta namon davė.
žmonių triūsu iesikure czion
su
apilenke
pradėjo
siausti
chu
kas. Visos vieszpatystes yms vandeniu, iezezluoste isz džio
§ Rimas.- Badai ant atej- “Novaje Vrenia” skelbe, buk Redemptoristu, kurie iszkelia- liganai-pleszikai. Jie eina pas dar praėjusiais metus “Vil
Ncrkodivytis bobaidalybas zobovoje, karabinai vino iezczistino kojas iezligino
nanezio koneietorium ketina kuningaikeztis Urosovos, ru vo ant ketuiiu menesiu in Si turtingus ūkininkus ir su re niaus Auszros” apielinke. PriEverett, Mass.- Mrs. Su paskyrt Ameryke tris naujus eiezkas ambasadorius Viedniuje berije del neezimo dvasiezkos
ir armotos grays net žeme dre ragus ir t.t. pavede juosius
siraeze prie jd gan daug žmo
liks perkeltu o in jojo vieta pagialbos katalikams, atėjo ži volveriais rankose reikalauja nių. Valstiecziai pradėjo inter
bes. Be to ne apsieis, ir kaip kitam židui kuns vela nuvede šauna Wakemann, turtinga kardinolus.
pinigu.
rodos Turkai turės trauktis in ant jomarko. Jaticzei taip per naszle czionais, yra locninin§ Oil City Pa.- Flora Shi bus paženklintas grafas Wittae, ne, jog kelione nusidavegiluksuoties vieszu gyvenimu, kito
Azije, o Europinei pleszikai simainė jog pirmutinis juju ke katino, ne tik ka atsiženkli ra 11 metu senumo mergaite
Kruvinas atsit ik y mas- ningai ir misije tuiejo savo Taip sztai, jie apsilankė ne mszkomis akimis žiūrėti in vi
dėlios diena laike pamaldų
pasidalys palaikais.
locnimkas suvis ne pažino ju... na didumu ir svėrė 30 svaru likos sužageta per Fridriką
Varszava.- Kaime Neporen- vaisius. Tėvai Redemptorissuomenes darba.
Rugpiuczio
9 d. pas Gražiezku
nes
yra
vienatiniu
katinu
ant
ir atpirko juos už 560 rubliu.
Campbell. Mergaite jandasi tuos;a po atpuekui susirinko tai atbuvo jau deszimts misijų
svieto kuris turi dvi tarnaites
kaimo ūkininką Sztrima, ka Pirmu žygiu minoma buvo
Kaip girdėt, tai kuopos Kat. Užganadintae jog nupirko ir savo paleeeli. Kasztas užlai blogam padeyme.
žmonis in vietine karezema tiek jau parafijosia siberijoi
da
jie vienas tebuvo likęs na intaisyti liaudies knygyną.
Susivienijimo ne ketina jokiu teip puikius jauezius pigei nu kymo tojo katino iszneeza ant
ir prasidėjo ginczaiteip gaepa nog Tobolsko lig WladivoetoKas szi sumanymą sulaukė, vo
Žmogus pagul skaitlį. dorių Juozo Kodo ir Jono Ren kui o juju pasiszventimas at- mie, o kiti visi buvo iezkeliave
pyningu mokėt; ne trukus su- vede namon. Pakelije sutinka trijų tukstaneziu doleriu ant
ilgu
raszinejimu, nežiūrint gu
kancko: abudu jau būdami ge nerze tuketaneziams vargezams in bažnyczia Jie ateme isz jo
szauks extra Seimą, atmes savo kaimynus kurie prisižiurę meto. Katras isz jus jaunikiu
bernatoriaus
prižadu knygyno
Kožnas
žmogus
turi
240
kau
rai
užsitraukė.
kurie per daugeli metu ne 50 rubliu ir ezaudydami isze
sukczius, aprinks teisyngus darni geriaus jaueziaus, tvirti norėtumėt būtie vietoje tojo
neleista. Baisus nusiminimas!
lu ir 5000 muszkulu. Kraujas
regejo savo dvaeiszkuju ir ne jo.
Karczemoje
tada
radosi
etraž
katino
pas
jauna
ir
turtinga
vyrus ant virezininku, o tada na buk tai jojo jauezei. “E kur
Greit po to kilo sumanymas
galėjo padaryt savo krikeczio
viekas eis kaip ant sviesto ir ten! Juk mano buvo daug ma naszle? Gal kandidatu atsi suaugusio žmogaus svėrė 30 nikas Dymitras Malaezenek, niezku prideriszcziu.
Rugpiuczio 28 d, temstant intaisyt spektakli. Veikalai
kurie stengėsi apmalsaint juos,
rastu
szimtai,
ka?
Vienok
ad
svaru,
Kožnas
plakimas
ezirgerai bus.
atsilankė 4 pleszikai pas Obsz- iszrinkti, be peticijos eina, pra
žesni, kitokį juk užmokėjau už resa tosios naezles ne ižduosi- dies sunaudoję 44gramus krau nee tieje užklupo ant jojo, iszrutu (Mikalojų) kaimo ukinin ezymas valdžiai paduotas. Bet
Jau seniau teip reikėjo pada ezituoe 560 rubliu”- kalba me ba gal katras ir pasigodetrauke
jam
szoble
iez
makeztu
Saugokitės valkatų, ka po
jo per minuta, 244 in adyna o
ryme,
ir pradėjo jin muszt.
loccinykae. “Ž nai ka?-kalba tu!
lietuviszkas apygardas slan ka Oleka tik-ka buvo parva atsakymo nėra. Už keliu dienu
8.550 per diena. Visas žmo
Netinkamus iezvarytie.
Stražnikas
negalėdama
s
juos
žiavęs isz Pilviszkiu iez preky- prieez spektakliu ateina užklau
kaimynai: paleisk jauezius o
Nekaltai n ii baustas
gaus kraujas, perplauke per inveikt, ieztrauke revolveri ir kioja kaipo Perlioriai su viso
meczio, kur buvo pardavės simas kas taiso, kokiam tikslui
jago patis patropins namon
smerte.
kiais
niekniekiais.
Szitai
atsiezirdi m tris minutas Plauczei ezove in ezah užpuoliku, kulka
Carui jau užsinorėjo kąsnio tai nupirkai savo locnus jau
rrkli. Nors jie gynėsi neturįs ir 1.1, nors apie tat praszyme
New Mix'co, Mex.- Mieste žmogaus turi savije penkes nulėkė in ezali ir pataikė in vilko kokis tai žydas perlionog Persijos, ba ketina tenais
pinigu, bet pleszikai ji iezkre- buvo praneszta.
ezius
adgal.
”
Ir
teip
atsityko
Kuomet gi
padaryti paredka. Ta pati da
liję Geseneee, 14 miliu nog kvortas oro; daugiause žmogus stovinezia Helena Lazauckiute ir apsinakvojo pas viena lietu
re ir su Lenkije, pirma norėjo ne tik ke patis parėjo namon czionais, mete 1906, likos nu kvepuoj 1,200 kartu ant ady- 8 metu mergaite ir padėjo ne vi, ant ritojaus anksti, kada te ir rado paėji 150 rubliu, ateis leidimas? Žinoma žemai
padaryt paredka o po tam vis nes inejo in tvarta ir kožnas baustas kokis tai gizelis Do nos prie ko reikalirga jam gyva ant vietos. Stažnikas pa- vyrai iszejo in darba, o gaspa- kuriuos ir pasiėmė. Troboj jie padekavota už toki musu admi
sidame o eleetva traukėsi.
szaude, ir užklausus, kam jie nietracijosrupestinguma irtiek
ką užgrėbė.
stojo ant savo vietos.
nat Mignello, ant kuriuo tu 300 kvortų oro. Skūra žmo
dine triusesi apie puodus, ta
atiminėja pinigus, atsake, kad
O-gi buvo juoku visam, rėjo nužiurejima jog nužudino gaus sueideda isz trijų guolu o Žydas perėjo ant
Bet tai dar butu niekai, Kad
sai jeruzoliaus Judoszius eme
FiląJelfijoi likos aresztavo- kaime, o gaepadoriu pramynė
kunigą Golla Sudas buvo storumas josios ieznesza nog 3
katalikiszko tikejmo- si prie kraustimo skrinueziu. jie esą pleszikai ir jiems pini nebutu kliueziu iez tarpo tu
tas vyras, užtai jog ezvierinosi “patspirkis.”
gai reikalingi pragerti. Paskui žmonių, kam vieur kiekvienas
tvirtas, jog jisai buvo kaltas lig 9 milimetru. Kcžnas keturMinske tomis dienomis pere Isz vieno bakso paėmė 32 dol
su savo paczia ant uliczios.
ir apsudino jin ant smert nes kampinis colis skuros turi 400 jo ant katalikiszko tikeymo 60 ir dziegoruka 40 dol. vertes, ezaudydami iszejo ir buvo nue vieezas darbas yra baisus, kas
Prisipažinstam, jog tai yra ne Reikalinga merginu.
je vėl pae ta pati Sztrima, bet
paprastu daigtu, nes ne žino
Del iezsimokinimo dirbti lig paskutiniam Mignello pri- skilueziu del paleidymo oro ir metu senumo žydas, kurie per antro vyro teip pat iszeme 76 ežiam neinsileidue, biaki pa- bijo ezviesoe-mokslo, nes jie ju
intekme sumažinti gali. Ir jie
jome, idant tai butu prieszin cygarus- $3 ant
nedelirs sieginejo, jog esą nekaltas. prakaito. Smegenis svėrė 50 visa savo amži buvo dievobaj- dol. Tas žydas žilas, barzda ezaude iezejo.
ga provai.
visomis jiegomis kenke apieTuom
kart
dabar
atėjo
žine
in
mažiuke,
prieszais
apatiniu
uncu.
Inkstai
svėrė
api
4įunmingo
gyvenimo.
Vaikai
ir
vi
kada da mokinasi, paskui gera
Pastaromis dienomis buvo linkės veikimu’, nežiūrint to
mokestis. Darbas aut visados czionaitini suda gromata itz cu per kurias perplauke api ea jojo gymine, dažiningo api dvieju dantų neturi o virszuti
Suvieniti Steitai ir Japonije Užatvažiavima mes apmokame Hallandijcs, jog ant smertelno 1,000 uncu kraujo per adyna tai, pareikalavo idant sūdąs nei labai reti. Kalba visaip. apsilankė apie 7 pleszikai pae jog apielinkes pirmininku bu
gal niekad ne butu datyre ko užtikietus. Randa stubos dykai patalo prisipažino kokis tai idant perezistyt neszvaruma paskyrtu tam tikra komisije iez Jagu kas dažinotu kur givena K. Jurgelaiti. Su basliais isz ko kunigas.
Ir po to viso žmones kurie
kis prielankumas vieszpatauje per 6 menesius. Adresavokyte. žmogus prie nužudinimo ku- kraujo. Kožnas suaugės žmo daktaru idant persitikrintu ar o duotu žine, bus isznagradin- verte kletiee duris ir reikalavo
gus turėtu miegot 9 adynas.
50 rubliu. Negave, padare ankecziaus ir norėjo ant tos
terp ju, jago ne butu preziden
nigno Golla, o Mignella suvis
Columbia Cigar Co.
juju
tėvas
tikrai
yra
sveiko
tas.
Raszykite
ant
szito
adre

Žmogaus kaulai svėrė api
dienoe bent kad dirbti dabar
tas Rooseyeltas nusiuntęs jiems
Columbia, Pa. buvo nekaltas - Maž ka priei 14 svaru ir yra vienas colis proto. Terp židu Minske viesz so:
(to 88) krata, bet nieko nerado.
savo pasveikinimo su ameriko- arba atsiszaukyte in “Saules’- davę nebageliui tasai prisipaži trumpesnis ne kaip už gyvas- patauje didelis aj vij! isz tojo
Žmones apimti baimes, ne tik ranka numojo ir nuėjo sa
Mr. J. Pruss
niszka flota.
ofisą.
(gg o})
lnima«!
atsitikymo.
Box 184
Simpson, Pa. bežino nei ka daryti.
vais keliais.
czio.
Studentai isz universiteto
Kas girdėt ? i Yale,
pereita meta uždirbo Isz Amerikos.

Galeynias ant drukavoja
mu maszinukiu

Trumpi Telegramai,

ISZ BOSUOS, LIE»
TUVOS IR LENKIJOS.

Isz Lietuvos,

koksai szkeletas. Bus va-ga’, dyti. Po pietų aplanke savo aej Tėvas tuno tamsiame stubos
šeri, kad pasiskolinti nors 20 kampe,spausdamas su rankom
bus ir badas . ..
centu.
Bet ir tenai atrado toki galva, sėdi prislegiąs vargo
II.
varga
kad pradėjo net raudo sunkenybe ir jo pecziai dreba
Darbininkas paliko ant ulyti;
abidvi
seserys ilgai susika nuo vaitojimo. Motina sušilai
czios, ant bruko. Per asztuobinusios
verke.
. Paskui iszei kydama nuo aszaru eina pagul
nias dienas mindžioja bruka
dama
žadėjo
jai
atneszti szmo- dyti mažyte. Apkloja ja viso
SERGANTIEMS ŽYDI!
jieszko sau darbo ir niekur ne
kiais
skarmalais,
koki
dar
stu

teli
duonos,
jaigu
jos
vyras
pa
Jei
tau
nusibodo
landžioti
pas
visokius
daktarpalaikius, varginti save liga ir leisti jei įsisenėti, ,
randa. Eina nuo vienu duriu
boje užsiliko, sako jai, kad ji
įeidamas parnesz.
per tu tu daktaru nesumanima ar neturėjimą geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodintis visokiais
in
kitas,
apieravoja
savo
peBuvo tai mete, 1840. In
PRENUMERATA KASZTUOJE:
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti,
Vyras negriežta. Lietus lyja butu gera ir kad spakainei
AMERIKE—Ant clelo meto
$2,50 ežius, savo rankas, apieravoja
miestą
Gap. Afrike, pribuvo
kadangi nėra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai
ant pusęs meto
1,25
ir ji turi eiti kieman po pasto miegotu. Bet vaikas, kurio dan
savo
sveikata
ir
save
visa
už
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per
keli pakelevingi o terp juju
ant ketverczlo meto 65
ge. Szaltis vis labiau ja perima. tukai klaba nuo szalczio, o ug
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai
EUROPA — Rosije
$3,50 arsziausis, sunkiausia ir bjau
radosi
vienas
kuningasmisiišgydo visokias sunkias ir užsisenojusias ligas, kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas
Angliję ir Szkotlje 15 sh riausia darba
Visos fabriku Apirda ja nekantrybe. Nepai nis krutinukeje dega vis la joniens, mažas, kudae an'
kas čion kreipiasi, dėkavoja už išgydimij ir buna sveikas ir linksmas.
Prusus
15 mi
biau
staiga
ingauna
drąsą.
Ap
sydama
ant
lietaus
vėl
iszeina
durys priesz ji uždarytos.
narsumo suyis ne panaszus.
Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme
sikabina
motina
už
kaklo
ir
pa
Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda"
Tada apieravojasi dirbti už ir per purvyną skubinas ant
Giventojai kuriu pulkeli sto
visokias
ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai nekuri laika gydę,
tylomis
klausia:
AMERIKE ANT METO............... .. ............
tl,00
galo
ulyczios
ar
kartais
nepa
ANGLIJĘ..... ~........ ....................... ....... ............... 7 Bh puse cienios. Niekas negelbsti.
vėjo ant uliezios prieižiurinerankas
nuleisdami
apleido.
—
Mama
tegul
man
mamą
matys,
ar
nesusitiks
pareinan'1USU8---- -------- ------ ----- ~---------------------- 7mr
Dirbtu kad ir už kelis centus,
jo temingai ant pakelevingu,
Akim I
. Tokiu budu, kad The COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTAS
MOSSIJE..... _............................ _........
|1|60
xAlSaKymaS lengvas, užlaikomus geriausių diplomatų daktarų specijalistų; visus ligų apra
kad tik kur galėtu darba gau ežio savo vyro. Niekur nei jo pasako, delko mes esame alka — Tai naujas misijouieris
KAS UŽSIRASZO “SAULE" IR “LINKSMA
šymus su atyda ištiria specijaliskai, nuo menkiausio iki svarbiausio ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso
ti. Nelaime! Bedarbe varpuoja kio szeszelio nemato. Suszlapu ni ?
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA:
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausių
tarė vienas rodydamas su pirez
si pasuko namo, tai vėl sustojo
,MERIXE----------------------------------------------- S3,00 ir varpai bažnycziu boksztuose
Laboratorijų vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima
tu ant kuningo nusiduoda in
ROSSI J E
........ .
gi 50
gauti. Užtai išgydyme ligų nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per ka mokslinčiai ir pavadino tų
ANGLIJOJ.................. ....... ............... .................. 10 -h
Panika surakino visokia pra ir apsidaiio. Nuo perszlapimo
sklipa Bechuanas.
Collins N. Y. M. kist. SODU SVEIKATOS!
visa dreba.
mone,
o
paezedos
pinigai
ne
— Ka, tasai mažulėlis? at
Priek tam pilnai užsimokeja
Kad iš to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybė!
Praeinantieji
ja
alkūnėmis
padėkaronių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.
akaititojei, kas metas aplaiko žinia nei kur pasikavojo.
siliepė kitas su paniekinimu
dovana puiku Kalendori.
Priesz aeztuoniu dienu pa stumdo. Moteriszke traukias
AUOŠTAl GUODOJAMAS DAKTARE!
Afrikekitokiu reike misijonieJeigu kiti dėkavoja nž išgydymą, Ui jau mano prlderyatė telpgl išreikšti
Dar szalin, bile tik in praeivi, neat
riu!... Czionais reike kariaut
ENTERED AT THE MAHANOY CITY baiga viskas užsibaigė.
padėkavonę už išgydymą ligos, kurią nuo manąs kaip sloginantį kalną nu
PA. POST OFFICE, AS SECOND bininkas iszeme paskutini savo simuszti. Vyrai žiuri jaiin akis.
su saule, laukineis žvėrims ir
kasė, per galybę augs to mokslo ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man pri
CLASS MAIL MATTER. : : ; ; ;
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per savu
bandymą ir palengva griežta Visas tas didis, slaptingas
žmonimis kur tai tas vargszas
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį
su tuszcziom rankom, apimtas miestas purvyno pilna ulyczia
ta viską iszkentes!...
nusilpnėjimą, te!pat vėliau ir mano inkstai buvo suvytę, draugo ir visus vi
mirganti
mieste
žiburiai,
kai
vargo. Lietus lyja; ant ulycziu
durinis organizmas buvo suiręs ir tik kaip lapas rudenljo suvytęs, laukiau
Pribuvias kuningas iezgirdo
kur
karietų
dundėjimas,
tas
Išgydyta nuo: moteriškos ligos kada nukristi. Bet kad išskaičiau laikraštije apie Jųsų galingą gydymą ir
purvynas, oras drėgnas, o ežia
žodžius kalbanczio o diratelekankynių ir skrepllavlmų,
grynus vaistus, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuos suvartojau Sirgęs per du metu, skaudėji
skaudėjimo šonuose, sąnariuo
jau vakaras. Eina darbininkai viskas jei rodosi ja nori nutver
jas ant jo meilei tarė:
se ir neuralgijos ligos. Jau pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manęs ligą, likausi mu strėnų, krutinėjo diegliu,
Ryte, kada
darbininkai
ti
ir
inmesti
dumblam
Yra
pamatiškai sveika ir viešai pa- pilnai avslkar. Tad ir dėkavoja už sanžlnlską ir gabų išgydymą. Dabar plaučių nesveikumo, svaigi
per lietu ir net negirdi ir ne
mo ir skaudėjimo galvos, zva— Ne visados randasi ma
deka^oja savo paveikslą atsių
Atliole pas kėlės,
ausiee Ir abelno nusil
soveina in fabriką, isztinka
sdama.
jaučiuosi kaip naujai a*gimęs, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams nljimo
pnėjimo ant sveikatos. Į 13
jauezia, kad jam lietus per alkana“, tai yra visa locnybe,
žam
kūne
maža
dvasia.
dienų
pilnai išgydytas, sn palietuviams
pranešu,
idant
kreiptus!
prie
Jus
gydytis
laike
nelaimės
ligos.
Mrs.
PRANCIŠKA
Atsilanki garnis mergeles;
juos didelis szaltis, kartais
mato
priesz
save
duonkepio
dėkavone ir paveiksią, pri
ŠKLENAB1ENĖ,
akis teka, Nejauczia nieką,
— Nes tasai nusijuokė garsei.
Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vardą,
siuntė patalpint į laikraštį.
Dovanele paliko,
drėgnumas ir neramybe. Vi
(moteris Jono)
JONAS SM1RNAV1UZIA,
JOHN PAULINIS,
apart bado ir da eidamas vie krautuve ir tuojaus atsimena
Kuningai
nuėjo
in
pakeleyinga
Routo No 2,B. 65, Ceresco, Neb
1625 Front st., Philadelphia, Pa Fayette Co.,
Orient, Pa.
Del dvieju ant sykio.
duryj dideles fabnkos stovi
apie
vaika
mieganti
stuboje.
narna
idant
atsilset
po
ilgai
tomis susilaiko, bile tik vėliau
SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, ncatideliok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo:
tylinti maezina su savo sausais
Ant galo sutinka vyra, bet Kokio sztaino, tosios dovanos, kelionei. Ant rytojaus leidosi
kosulio, kataro, plaučių nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpanimo, kepenų
pareiti namo. Susilaiko ant
Tai niekas ne dažinos;
suraukezletais p'ecziais, su ne
ne
bet parsivelkanti pasuspair inkstų (kidneys) ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
in sklipa Bichuanas, kur . da
upes tilto; vanduo buezuodaVieni sako: no židuku,
rių, Šonuose, t uštymuose ir po krutinę. Galvos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo
krutancziais ratais. Maezina
ne vieno europieczio koja ne
mas plaukia; tik prie pilioru riais. Pribėgo tuojaus prie jo
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo,
Kiti,
kad
tai
no
prusuku.
fabrikai priduoda liūdnumą
buvo inžengus. Kelione atbūviskaudėjimo po visų kūnų, kaulų sąnarių ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abclno nusilpnėjimo
susilaiko vandens baltos putos, ir žiuri neramiai.
toki, kad negalima net apsaky
— Na ir ka?-klausia užki O ka daryti, bile dovana,
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; nuo slapty
tėjo su didelu ergelu bet a it
o paskui atrūkusios plaukia
Byle
yra,
ir
gana.
ti. Tai maezina, kuri eidama
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo
musiu balsu,
galo
pasiseko
gilukningai
pri

pavandeniui.
Darbininkas
pa

O ko laukt, ymk durniuke,
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir moterų: skausmingų, nereguliariSku antdrapasujudina visa fabriką, kuri sa
Tasai
nieko
neatsako,
nulen
Byle duoda, kvailiuke!
silenkia žemiau ir jam baisu
buvo in minėta eklips, in kai
niu ir baltųjų, arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.
vo oezimu apkurtina darbinin
kia galva. Tadaįji bėga pirmyn Ymk tegul Dievas laimina, mą Kurunam idant mokyt ir
pasidaro.
Paskui
pamielina,
^^TAS INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYOUOLES^s
kus prie to milžmiezko dar
Garnys turi to tavoro gana! garsint žodžius Dievo. Pirmukad tas niekis, ir eina toliau. iezbalusi kaip lavonas.
Į VISĄ AMERIKĄ, CANADĄ, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO.
bo.
Tai-gi, szirdeles,
tinia tuojaus nakti iezgirdo
IV.
Kurie negalite pribūti asabiškai, tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
O da apteiks kėlės,
Fabrikantas iszeina isz sa Lietus perstojo. Gazas lan
KAM SI ROT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant:
guose krautuvių dega. Kad
ryksma
ir graudinga dejavimą
Stuboje
mažyte
nemiega.
Isz
Lietuviszkas mergeles.
vo kabineto. Jisai labai liudnu
paezoko pereigandiae ir pa
O Atliole tokiu mergų
balsu prakalba in savo ^dar kur iszmuezus langa ir paėmus budo ir žiuri ramiai in mirgaThe Collins New York Medical Institute <lnc>
Yra desetkai tuzinu,
kokia sauja brangiu daiktu, tanezia mažoje lemputėje szvie
klausė inejnanczio tarno kas
bininkus:
140 W. 34 st,
(arti Broadway)
New York.
Ir
tai
apnokusiu
Jai ženklina.
užtektu gal ant ilgo. Restora
vaja.
Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po plot. Šventadieniais nuo 10 iki 1.
mm
— Mano brangus... Nūnai nu kuchniose kūrena peczius sa.jAtsiseda paskui ant kampo
Ir apszarmojusiu.
> — Tai paprastas daigias,
jums darbo jau nėra... Orde ir per retas firankas (užlaidas) skryneles, kuri jai tarnauja per
Kone su žilais,
satsake užklaustoj*?. Pulkas,
lovairužsimislina. Septynių me
Ant gaivos plaukais.
riu jau jokiu negaunu. Isz vi
levu atsilanko kas nakt ežiomatyti žmones, kurie valgo . . . tu mergaite iszrodo kaip suau
Tai vis szirdeles grybas, jagu
su pusiu man atsakoma, kad
naie ir pagriebė žmonis. Gal
Paskubina žingsnius, iszeina gusi moteriszke; vargas ir veidą
ne rudmėsė,
KUR BUNA.
tavoras nereikalingas, visas in priemiesti. Paskui apsilen
tame laike užklupo ant neku
P. V. O S I £ c U N A S
jos
suraukszlejo
ir
ja
visa
sud

Tai
vis
grybas
ir
lepsze.
padirbtas darbas sklode turės kia tuezczias fabrikas.
S. S. PITTS BUS®,,
riu giventoju.
Mano brolis Jokūbas Saladuonis 12 A CARSON ST.
žiovino.
Jos
kabanezios
kojos
»
*
*
kelis metus iezguleti. Tavoru
— Ir nieko ne darote idant isz Suvalkų gub. Kalvarijos pav. Pirrna LiefuviszKa
Pati su vaikais ryte verke, basos: rankos iszbalusios, Mis
niekas neima, nors tu žmogus taigi žadėjo jiems vakare nors
Tai szirdeles ne juokas.
SU KAPITOLU $75,000,09
tame užbėgt? paklausė misijo- Praszau atsi&zaukti ant adreso:
Ima.
užsimuezk. Tasai gruodžio
SUORGANIZAVOTA IR CZERTEMr
Geo.
Jenkauekas,
Tai
isztikro
stebuklas:
nieris.
duonos parneszti: ir kad sudžiu
RUOTA KAIPO
Niekad ji neturėjo jokiu zo
Box 883
Cai bondale Pa.
menesis, ant kurio visos firmos vusia pluta. Nedrįsta dabar
Misiukei burdingieris davi in — O ka galime daryt?...
bovu.
Negali
eiti
in
mokslaite
(i° 88) ALL NATIONS DEPOSIT BANK
nusitiki, dabar gresia visoms namo eiti, pati su vaikais galo
kaili,
— Padarykit medžiokle ant
(VISU TAUTU BAMKA)
beveik fabrikoms pavojumi... ji pavadinti melagiu tai lau nes neturi czeverykaicziu. Ka Ir nuėjo prova pas skvajeri.
ORGANIZATORIUS TOS BANEOfl IRA
juda
buvo
mažesne
atmindavo,
Mano
draugas
Antanas
Rauba,
P. V. OBIECUNAS.^M!
Tai ne girdėtas daigtas,
Su visokiu darbu turiu susi
kia, kol ateis visai naktis. Et ja motina po kiemą po laukus Kad tokia prova suditu vai
— Ant levu?... su nueis metai adgal giveno Nevarke isz
M
tunka irn tai vleua Isz tvireziauaiu Savi*. Valau, czertnrooėa, eaunti po kontroU
laikyti.
Valatljop
rando ir per tai pilnai uZalilkluma. Priima piningus del oAtteceifljmė ir moka AM
damas vis mielina apie tai, pasivedžiodayo. Bet tai buvo ee
tebejimu paklausė afrikonas Kauno gub Ukmergės pav/kPraszau virta procentą.
tas!
Parduoda lalvakortee ant Rerlauelu linijų ir slunc;4* ptaHngui in rtwas d^la
Ir matydamas, kad darbinin
srleto. Padaro daviernastla atlikimui vlaoklu rtlkalu
valdžia K A S^ . Itzmajao ritu
kaip ineis ka jiems pasakys, niai. Paskui jie persikraustė
Arba, kad burdingieris ant tai negalimas daigtas. Levas atsiszaukti ant adreso:
kiua plningue ant Amorfkonlazkv arba kitokiu. Daro apaergeymaB uo ncnJce ant Tlan dtt&ėu
kai vienas ant kito žiurinejasi,
Mr,
M.
Kiselis,
tai ne paprastas givulis... Kaskad tik priduoti kantrybes.
ir 1.1. . Piningus del paczedtnimo ^allt prlsiunat oacztlniu Monoy Orėar arba Expraas O®, u
tiek nusikalstu,
bijodami griežti namo, bijoda Vienok negali ilgiau iszbuti kiton vieton ir nuo to laiko ju Kad misiukei kaili ižbelstu! gi drietu ejti eu ginklu prie- Adelaide, Pa,
Box 43. tuojaus buo lezaiunatOB bankaToa kningutea. Krelpkltea risi Paa xera Alaoma del
I4wta! P. V. OB1ECUNA, o buelt apgeeręetl no riaukiu apgaviku.
stuba
kaipo
kas
užkalbėjo,
ji
mi bado, kurie ju nuo [rytdie be valgio. Jis pats dar kentėtu
Viskas
ant
svieto
mainosi,
ezais jin ?!
niekad jau nebuvo užganadinnos jau laukia, fabrikantas
Visaip ant svieto dedasi.
bet pati su vaikais per silpna. ta, visada bada Kente.
— Asz atsidrietu atsake Mano pusbrolis Vincas Milauckas
apie 18 metu Amerike. Priesz 15 me
priduria plonesnių balsu:
misijonierie.
Urnai jam atėjo ant misliee
Mislina mergaite ir negali
tu giveno Shenandoah ir nežine in
— Neesu visai egoistas, ubagavimas. Bet kaip tik pro
suprasti, ka tas ženklintu, Ar Ei merginos naudokite isz pro Afrikonis dirstelejas ant jo kur nusidavė. Tegul atsiszauke ant
vierykite man.., Mano padeji ji praeidavo koksai ponas ar
jo netikincziai po tam nusijuo adreso:
gos.
gi visi žmones kenezia bada?
mas toks baisus, kad gal dar ponia ir kada norėdavo priesz
Mr. Geo, Dervinis
Juk ji bandė prie to priprasti Ypatingai katros turės dydee- kęs piktai nieko ne tarė nes
baisesnis ir už jusu paežiu pa juos ieztieeti ranka ir praezyti
242 E. Lloyd st.
Shenandoah, Pa.
ni
graiža
ant
galvos.
sav
pamielino:
ir jokiu budu negalėjo. Jai ro
dėjimą. Per aeztuonias dienas almužnos, jaute, kad petis jam
Uždėta 1848 m.
(BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.
Isz
Filadelfijos
agentas
važi
—
O
tu
menkas
eutvėrime
dosi kad ji per maža ta viską
patrotinau 50 tukscancziu do suakmenejus ir praszneketi ne
nes,
tu drietum ejti ant levo?.. Ne Martinas Belauskbs iez Suvalkų
suprasti, reikia but suaugusia.
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Broadway
ir 4 Park Place, New York, N. Y.
gub. Marianpoles pav. gmino Balleriu. Nūnai sulaikau darba gali. Sėdėjo be jausmu ant tri
Ir žiūrės:
tikiu....
Jos motina turbut supranta ta
bieriszkio. Kas apie ji žino, ar [žino
kad su manimi nebutu kas tuaro, o ponai su poniomis ei
Katra graiža ant guoges turės
Ant tytoj'ius turėjo intiket. kur jis yra. Praszau maloningai da
B
B
Pinigus aiuncziarue i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal
slaptinga daikta, kuris nuo
dydeeni,
arezeenio. Juk tai prapultis ne darni nusisukdavo nuo jo, ma
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszĮilaukian1
1
Misijonierie
prikalbindamas
rant
t
nt
adreso:
vaiku slepiamas. Jei turėtu
ežiu greitlaiviu, teipjuog i 12 dienu krajui priimti lieka.
s
S
turint nei prakeikto cento už tydami, ant jo veido bada licz
Toji bus laimingesni;
Mr. M. Aleksandrovioz
kelis drutus vyrus apsiginkla
sziek tiek drąsos, pasiklaustu,
C
C
Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso,
mokėti vekseliams, kalbu in na ir mislydami, kad girtas
Fotografėje nutrauks,
Box
220
Torrington,
Conn.
vo m greit-szaunama karibina
H
kas taip tuo svietu valdo, kad
Bankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmaii H
Ir gazietose apszauks,
jus kaipo prietelius ir nieko to sėdi.
o
nymo.
ir peili, ėjo jeezkot levu, tarna
žmones turi kęsti bada, varga.
F ■ Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą.
Mano diaugas Boleslovas Palonas
F
kio neslepiu. Ryto] gal at vaJog turi graiža dydeli,
paėmė
eu
savim...
Ne
poilgam
rPriegto pas juos stuboje taip
III.
Szipkortcs iszsuncziam aut geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
Pagal guminio rato modeli. priėjo prie 1 zdo levu. Mažas, isz Kauno gub. ir pav. kaimo Tilinžuoe valdininkai, bet tas ne ma
S
du apie 3 metai kaip Amerike. Pra
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortcs duoDarbininko pati iszejo lau neszvaru.
Szukuot ne turi reikalo,
uo kalte ... Ar ne tiesa? Mes
kudas mieijouierie ėjo naršei szau atsiszaukti ant adreso:
darn žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.
B
Žiuri
in
skylėta
langa,
in
B
kan,
palikus
stuboje
mieganti
Ba
“
bužes
”
ir
teip
nesilaiko,
kovojome iki paskutiniam ga
A
iez pradžios, o kada itzgirdo
Szipkortcs parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva- |A
Mr.
A.
Meszkauskas
nuogas
sienas,
in
sulužusius
O
jagu
ir
kada
atsiranda
N
N
lui. Norecziau ir labai jums pa vaika. Ji sunykus, su perkeli
žiavimo i Europa i? pristatome pasažierius ant laivo
4750 Stiles st. FkfJ,
rakandus ir in visa toi pasto Tai cziutabakis sugavės per baubimą vieno levo ir paregeK
K
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo
dėti bedavoti per visa ta laika, niu rūbeliu, per kuri szaltis ja
Philadelphia
Pa.
ja jin artinantys prie ju misiges varga, kuri bedarbe vis da
1
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom
1
kanda.
visa
perima.
O
ulycziu
smar

bet pats nežinau kur turėsiu
gelžkeliu arba botu Lsz vietos iszvažiaos tada siusime
jonieris pirmiause davė ugnies.
N
Nlabiau
didina.
Savo
naiviszku
Tai
katra
turės
graiža
dydesni,
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu aĮvisaugos
galva priglausti; neturiu net kus vejas puczia ir jai visus
Mano dėdės Baltrus ir Mateuszas
G
o
Žvėris
suriko
ir
kryto
ant
že

me mislina, kad gražus szilti
Gaus no Malaisku salų vyra
nuo gabiu apgaviku.
szmoto duonos del pasidalini kūno sąnarius laužo.
mes nes tuojaus pasirodė jojo Aiacckai isz Suvalkų gub. Seinų
pakajai su daugybe brangiu,
turtingesni,
Paszportus pastarajame del keliaujančiu i k raju.
pav.
isz
miesto
Sajriju.
Pirmiau
Stuboje
jis
jau
nieko
neturi:
O
O
mo su jumis.
Daciernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas poU
visus daiktelius iezpardave. žibaneziu rakandu, kuriuos ka Už tat graižus užlaikykite, draugas ir ka tik norėjo eu gyveno Mt Carmel Praszau atsiszauk
u
Ir isztiesia darbininkams
pieras,
už
žema
pieke.
Sukolektavojima
daliu
atliekame
letena
pagriebt
narsuna
kad
s
S
ti ant adreso:
Žiurkių ne meskite!
Aeztuoniu dienu badarbes už da tai maeziusi, apie kurine sap
kuoteisingiausiai.
E
ranka. Darbininkai tylėdami
E
sztai misijonierie paleido antra
Mr. B. Aianckas,
*
*
*
teko, kad visus stubos kampus navusi; uždaro akutes sededajam ranka spaudžia. Per kiek
szuvi,
kuris
paguldė
jin
ant
29
Market
st.
Rear
ma,
idant
vėl
ta
viską
pamaty
isztusztyti ir visus daiktus pus
PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSI3ZAUMTE ANT ADRESO!
Kouektike merginu daug yra, žemes.
Brighton Mass,
laiko jie da stovi žiūrėdami in
dykiai parduoti. Vakar padare ti persapnuoti: ir per plonas O szirdeles trauke alų ir byra,
BISCHOFF’S BANKING HOUSE,
visokias ncczynas, su kuriomis
Rykemas džiaugsmo pakylo
paskutinius iez materaco plau savo blakstienas mato žeruo
O kaip namieje gerai pri isz gerklių afrikonu, nulenk
Mano szvogeris Kazimieras Urba237 BROADWAY A. 4 PARK PLACE,
fabrike dirbo. Tos noczynos
kus: nupirko žydelis pedliorius janezias nuo aukso sienas: ar
traukė,
naviezia ir Steponas Adomaviczia szi
NEW YORK, N. Y.
jiems dabar nereikalingos kidarni
galvas
ant
ženklo
dideles
tinasi
rodos
ji
palei
viena
sie

Tai da ir in karezema nu
Paskui vėliau tas pats žydelis
ta pavasari atvažiavo in Amerika isz
paguodones
priesz
narsu
afritais.rytmecziais tuo paežiu lai
Nedeloje Banka atidaryta no: 10 igi 12 adynal. Subatoje Igi 8 adynal vakare.
traukė.
Rigos. Praszau atsiszaukti ant adrepaeme'ir moteraco audeklą; ne na. Bet staiga per langa papu
ku jau cypė pielyczios, kūjai
O szirdeles gerus drinksus kona ir netikėjo dabar jog so:
(?o (Ji)
buvo kuom net skylėto lango ežia smarkus, szaltas vejas,
mažam kūne randasi didele
baladojosi; dabar tos visos no uždengti. O szaltis, periman kad mažyte pradeda smarkiai
gauna,
Mr, Jno Smith
czynos miega; jos apsiklosdulBox 105
Hartshorne Okla.
Trauke
szirdeles,
ne
nepa

dvase.
kosėti.
Turi
akis
pilnas
atžaru
tie vejas vis dar pute. Ji pati
gauna!
Po keliu menesiu buvimo
kemis, surudis ir drunes. Dvi- net gavo kosulį.
Kadaisiai bijojosi, kada pa
—
——- - - - - ■
Mano letenas Jonąs Btceviczia
Alų su guzute sumaiszo,
Kurunam’e, mie'jonieris eu
deszimts, trisdeszimts ezeimyNieko savo vyrui nesakyda silikdavo yiena, bet dabar jai
Garsingiausias
ant
visa
šileli
Ir
žinomas
kalpe gsrlHIr ne prisotina maiszo.
pagialba tenaitiniu etrielcziu, Tagul kagreieziause atsiszauke ant
nu ateinanczia nedelia palieka ma, ji pati iszejo darbo jieszko vis viena. Nevalgė nieko nuo
ses
specialistas
kroniszke
Ir
azslsenejuslu
liga_ _ _ _ 9
adreso
:
(;
0
80
)
Turi isz karezemos iszvaryt, atluosayo kaima nog bjauriu
be duonos.
ti. Bet bedarbe buvo užpuolus vakar dienos, tai motina tur Ir duris karezemos uždaryti,
Mr. Jos Staugaitis
-a DR. KOLER,^Kelios moterys, kurios taip kaip vyrus, taip ir moteris, but iszejo kur nors duonos pa Žinoma, da pantuke ant kelio žvėrių.
Box 235
Kaebs Okla.
Turintys gcriaiurius diplomus ir 16 metine praktika gi
Tuom
narsum
mieijoniegi fabrikoje dirbo, stovi nuliu- Girdėjo naktimis verkiant ir jieezkoti. Szita mielis ja pra
payma;
dyme visokiu žmogysaku silpnybių. Iszgyde lukstanczas
žmonin isa pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina
dusios ir apsiverkusios. Vyrai aimanuojant tokias pat nelai džiugina. Suraikys savo szrnote O kaip namon pareina su dži rium buvo ne kas kitas kaip
vardą DR. KOLEli ir gyre savo pažinstamiems vadin
Livingstonas, narsus kelaunin
dami ijn Samaritonu tcblrio laiko.
stengiasi parodyti savo budo mingas moteris kaip ji pati ar Ii duonos ant mažu, mažiausiu
ne, tai trauke.
Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai defc>
kas ir misijonurie angliezkae,
eylas.. Taigi jie daro linksmus timose stuboee. Vienos badu szmoeziuku: valgys pamaži,
Ne nesusirauke!
voje. I)R. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o <*■
uzsisenejuses ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima gat
veidus, sako kad Amerike nie numirė, kitos mirszta, dar ki viena paskui kita. Bovyeis su Pradeda riaugset abiem galais, kurie perplauk e kone visa Afvoe, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu roJog net persiima grineze smir- ryką. Nog upesZuga daejo lig
nu ir visas ligas pacjnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių
kas badu nemirszta . . . Pas tos serga.
savo duonele..
Ligas o ipaez užsisenojusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu
dalais.
ežero Nagami, o po tam daejo
Sti nusiuntimu.
kui matydami, kad fabrikan Ji ant laimes ture gera vyra,
Motina ineina, tėvas uždaro
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nuIždaveme
didele
kninga
daina
trotymas
virisrku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt. gydo greitai ir pasekmingai.
tas iszeina per duris savo ka vyra negirtuokliaujanti. Butu duris. Mažyte žiuri m ju ran Oi mergeles, kaip tai ne gražu! lig Makolado kur ne vienas eusidedante isz 300 (lainu Rning* Ne rejke sarmatintis
nes gidintis ganogreieziausia, nes ajmileidimas atnesae dides
Ypacz
del
mergeliu,
bjauru!
iez baltųjų niekad da ne buvo; druczei susiuta jr broszuravota. Ka« ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsiiankimas pas gidintoiu ženklina
binetan (ofisan), darbininkai viekas gerai, butu laiminga, kas su dideliu žingeidumu. O
daugiau
ne
kaip
dvideszimte
taiszku raszytu j>er ligoni. DR. KOLER kalba lieApsivolojete drabužius
platindamas apezvietima ir žo nusipirks, ras visokiu dainų isz visv
tuvLszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, .be pagialbos tiumocziauB,
suspausti skausmu, vienas pas kad ne ta prakeikta bedarbe. kad ilga laikajie nieko nesako
Jog net reike neszt in buszius; di Dievo terp lankiniu given užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.
kui kita taipgi iszeina isz fa Visur, kur tik galėjo, skolino, ji savo giedaneziu balsu antri Grinczioje laikyt ne gali,
.
f No 9 isz rito igi 9 vakare.
Nusipirkite o turėsite dainelu,
ADINC S PRIĖMIMO. |No 9 isz rito igi 4 po piet Nedelomls.
briko laukan, iszeina kaipo eme ant bargo: kalta duonke na:
Turi sudegyt ar mest in szali! toju Afriko.
Per ciela meta ant rišu dieneliu
Niekados žmogų ne sūdyk
— Asz esu alkana, aez esu
isz kokio numirėliu namo. Ma- piui kalta mėsininkui. Szaliaju
Jagu da api tai ižgyrsiu,
Nusipirkite ir burtu kningele bv
pagialba kaziru, o kasztuoja knigeli
ant
jojo ūgio ir pavidalo.
Tai
net
vardus
apgarsysiu.
BZina fabrikoje pasilieka kaip krautuvių jau bijosi ir pasiro- alkana.
trtl-KART NEDELIKIS LAIKKRASZTIS

Ne sūdyk ant
pažiūros.

SODAS SVEIKATOS

BEDARBE.

ubo

bu

t

?

Dainų tiktai uz SI.

DR. KOLER,

k kalada kązira tįstai £>

-

ai

o

ob

man mielijot ?-0 bėgom, o sku
t k greieziau in
skyle atbegt. Vėl klausė: Oi
tu vuodegele, ka tu mislyjei?
O ji atsako: O makalavau in
visus ezonue, kad tik rudis,
margie greieziau pagautu. Ta
da iszkiezus vuodega lauk sa
ko; Cimcili, bimbili, te tau
vuodega. Ir euguvo lape ezuniukai 'r sudraskė.

LIETUVISZKOS PASAKOS binom, kad

Isz Priežasties Jubileuszo Pinszo X.

Didžiause ir mažiausia
kninga aut svieto

Ant lekcijos rokiindu

Suvalgis gyva žmogų.

A G. GROBLEWSKI,
__=S»5avininhas ir FabriKantas«i£i—

Moksl inėje profesorius iž
Mažam rusiszkam raiestelije
Garsiu “Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”
deda vaikams mokslą rokun- apsistojo teatrine kuopele, nes
Giduolos no skaudėjimo
du api atitraukima.
niekas ant perstatymo neatei Egiuterro No. 2.
danta
— Klausikyt vaikai, jago, davo. Nubodo laukt perstati- Žmijecznik
Mostis no prakaitavimo
kojų
atimsiu nog cielo skaitlio ezver kams o ir badas jau davėsi in Gumbo Laszai
Geležinis sudrutintojos
Meszkos
Mostis
ti dali ir teip po keturis kar ženklus. Ėmėsi ant kito spasveikatos
Treyanka
šabo.
Giduoles nutildimui vaiku
tus, kas pasiliks?
Liniment <lel Waiku
Giduolis no nuspaudimu
Viena diena pasirodė plaka Giduoles no kosulio
Tykumas visose lonkosia,
(Com Cure)
asztraus
tai
ant
uliczios
aut
kuriu
buvo
Liepų balsamas no kosulio
— Nesuprantat!suriko*
“Grip-kiur”
iždrukuota.
(plaucziu)
Plauku apsaugotojas _ _
profesorius prakaituodamas.
Anti-Laxon del vaiku
Miltelei nuo kepami JCv^
Iszaiszkinsiu jums geriau, žiu- SUVALGIS GYVA ŽMOGŲ! Prosakai no kirmelu
“Kinder Balsam”
vaikams
rekyt.
Bobru laszai
Szi vakara artystas X suval Proszkai no kirmelu
suaugusiems
'
Rankvaistis no sutrukime
— Sztai matote priesz save gis gyva žmogų!
ranku
Vanduo del akiu
sliva, pjaunu jaja ant keturiu
Vakare susirinko žmonių pil . Giduoles del isztraukinio
nri i/|O|i
“Lagodnik” del atluosa*
karszczio
]x>
nudegimui.
YloU
nas teatras. Lauke tojo persta
daliu, teip.
vimo vidurius be jokio ska| Laszai no kruvinosios
KENTEI IMU IR SKAUDĖJIMU.
dejimo
— Vaikai žiuri akis pasta timo su plakanczioms szirdem.
suaugusiems ________ _ ___ ___________
Valditojas kraujo
NoRumatizmo(naujas
bu.
•»»»..
,
o
Ant
scenos
iszejo
“
artystas
te. rydami seile.
das gidimo) (,eriau8c O'duole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies
raudonais Giduoles sužlebcziojimui
Oaivos, kataro, peczi u, Giduoles no Ekzimo (Rožes
— Suvalgau viena czverti, žmog-edys” su
marszkineis, pasveikintas sztur
maisto krutinės, szonosie, rumafizmo\
pas vaikus)
dabar antra, toliaus treczia o niu plojimu delnu.
Miltai no skaudėjimo
szalczio, nuralgija ir nukand- Plasterei isz kasztavolu
galvosĮi/na visokiu vabalukiu.
Pomada plaukams
ant galo ketvirta.
— Ponai ir ponios!- prakal
— Na, dabar jau po vis liejo artystas in susirinkusius. PASARGAI Jaguszitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikiai
kam! kas pasiliko?
Pagal apgarsinima tuojaus su vaistas’kokiosrcskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $l.C0 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.
Vaikai atsiliepe vienbalsei: valgysiu gyva žmogų....
Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:
— Ilura, Įima!
— Kailiukas!
— Praszau už tai, vienam
isz susirinkusiu atejti czionais!
0
Plymouth, Pa.
Susirinkia žiurėjo vienas Cor. Elm & Main Strs;
ant kito, artistas vaikszczioje
po scena laukdamas ant aukos.
— Na, ponai, kas nori būti
110 W, Oak St, Shenandoah, Pa.
suvalgytu? norime iszpildyt
VIENATYNIS LIETUVISZKAS
savo programa.
Gydę visokias lygas akiu. Pritaiko akulo
Žinoma, jog niekas ne norė
iuB i r gvarantuoja juos tinkaneziuma. D>
7 WASHINGTON STREET,
NEW YORK G1TY.
Winters per 5 metus mokinosi pas garai r jo būti suvalgytu, o perstatiJ ago važiuoiete in ir Lsx Ameriko tai g^lit
Laivakortes pigiau
(U8 profeforaw ylga laibo Philadelphia*
mas pasibaigė keiksmais.
ir visus banfanraj reikahn tai ateikytA pax mane, o ir užlaikau visokiu rfrrirrrB

Didžiausia kninga yra mil
Klause pas boba: Kam ta
žiniszkas atlošas padirbtas isz
mostis? Boba atsake: Kad
Piuszas X praleidže diena puikios popieros, olandersko
kur su tai moszcze iezteptum
ant
darbo ir maldų terp darbo darbo, kurie randasi angliezsiena, o žmogų
pristumbo
jojoi
dinetae to reikalauje. kam muzeum. Ydant pakialt
turn, tai kaip priliptu, tai nie
Priek
tam
Popiežius X yra taja kninga reike trijų vyru.
kad neatsitrauktu. Tai jis pae
paveizda paezedumo ir prae- Milžiniszka toji kninga yra ap
mes isztepe siena ir ta boba
cziokystee.
Per laika penkių dirbta in skūra ir puikei pa
pristūmė prie sienos. Ir iezejo
metu
kaip
yra
popiežium jau puoezta; uždaryta su spinome
sau ir iezne^ze ta kupka su tai Apie Jonuku, kurs per sa
isz aukso ir sidabro. Ne dide
veidas jojo susiraukęs.
moszcze. Ir nuėjo pas mare3.
v o kytrybe stojosi karti
lis yra pavojus idant kas jaja
Savo
jaunistoje
sūnūs
neuž
O ten buvo toks didelis akmeliuni.
galėtu pavogt ba yra septines
turtingos
szeimynoe
isz
Rieše
nas. Jie ta akmena i-ztepe ir
Vienas diedas gyveno eu bo po Wenecija buvo papratęs pedes augsezio ir svėrė 800
atsisėdo netoli to akmeno.
ba pagal gire, ir turėjo viena anseti kelti. Del to dabar at svaru. Gavo jaja dovanu kana
Klauso, ant mariu szneka:
sunu. O tae diedas turėjo dvy sikėlė vasaros laike 4 adyna lus Karolus II apleisdamas
Kad tu man pažadės’, ka na
lika milijonu tukstaneziu pini isz ryto o žiemos laike api C Holandije mete 1660. Mažiau
mie nepalikai, tai aez tave isz
gu. Ir ta vaika savo leido in adyna o in pute adynos apsi šia kningute yra tokia didžio,
ežia namo parnesziu. Iszgirkleeas: iezmokino visokiu kal rengė be pagialbos kito. Pa- jog vos uždengtu naga didžio
do kad jau pažadėjo. Tuobu ir visaip raszyt ir skaityt. kajei popiežiaus randasi ant jo pirezto, o kuriuoje talpinami
jaus szturmas pasidarė. Ir pas
Dabar užaugo tas sūnūs ir bu treczio augszto; lova geležine, visas Naujas Testamentas. Ta
kui vėl žiuri, kad ant mariu
vo labai didelis girtuoklis.
ant szaliu stovi szepuke su ja mažiulele kn’nga priraeze
parlėkė. Ale bet tam rūpėjo,
Dabar jis iszejo m yaiska. liktoreis, szale elektrikine lem kokis tai rasztininkas da pnesz
kas ten pas ta aKmena su Ugne
Ale jis kaipo papratęs, studen pa ir stiklas vandens, keturios 1 7-ta szimt-meti. Kninguteje
sėdėjo. Tai velnias atėjės pa
tu būdamas, ulevot, tai jem kėdės, stalas, ant sienos paveiks randasi 208 poslapei, o norinte
lengva slinko pažiūrėt, kas cze
sunku labai vaieke but. Siun- las Motinos Dievo ir maža raeztas teip yra smulkus, bet
sėdi. Beslinkdamae ir prilipo
cze pas tęva gromata, sako: Te krapelnyczia. Szeszta adyna su nuoga ake galima perskai
prie to akmeuo ir ezauke:
veli, atleiskit man penkis tuksi atskaitęs brevijora nusiduoda tyt.
Atimk mane no cze. O jie sa
tanezius milijonu pinigu, tai in maža kopliezele idant atko: Atiduok man tuos rasztue,
Kas ko nori.
aez busiu aficierae. Dabar at kalbėt miszes prie kurios tar
katruos ant mariu padarei, tai
Jis: Ar atsigersi Agotėlė
siuntė tėvas pinigu, kiek jie nauja jam kun, Bressau ar
asz pagelbeeiu, tai tu galėsi ait
aluezio. Ar nori ?
pratendavojo. Ir jisai sau ule kas kitas isz “camerieriu.”
sau: o aez tave atimt negaliu.
Iszklausias antru misziu,
— Ijje:- Ee, ka cze norėsi!
voje, vyresniuosius czestavoje
Tai jie atidavė jam rasztue, ir
Popiežius Piusas Xejna inpa- - Asz ne noriu, veluk duok
ir in savo vieta ant vartos par- kaju kur tarnas (sutanoje pir
tuoj paliepė tiems ezunims,
ant užsaku.
eisamdo. Dabar jisai jau pra ma iszventinima) paduoda
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitnr. Noredanti keladt už dyka tai pnstitan
kad pagelbėtų pakelt akmena.
nž darbinyka ant laivo.
Teip-gi pa/ininTthi visokiu darbus ir rodą duoda vi
gere, praulevojo visus pinin jam puoduką juodos ka
same II otel is randasi ne toli Kastcj-Ofiraes- žago kokis apgavikas norėtu veši
Tai kaip pajudino, tai tas vel
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesfok pakol dacjsi pu mane.
gus. Vėl siuneze pae tęva gro vos. Nog labai senei po
nias eu tuom akmenų in pek
mata ir praezo piningu, sako: piežius nieko kito ne gere
8a Guodone, VINCAS RAŽUKA8.
la nulėkė ir netilpo per duris
Atleiskit man, teveli, szeezie ne valgo isz ryto po tam nu
in pekla. Ir pasiliko an duru
siduoia in savo privatiszka
tuketanezius milijonu piningu, kningyna kur ant stalo randa
peklos. O visi velniai žinojo,
tai aez busiu jenarolas. Jau da si visoki privatiezki dokumen
iez kur tas akmenae yra. O tas
bar pas tęva tiktai liko vienas tai ir praszimai kuriuos turi
studentas ėjo pas ta karalių eu
tūkstantis pinigu. O jisai da peržiūrėt. Toje bibliotekoi
tais rasztaie, katruos atėmė no
bar vėl ulevoje su vyresnei- pryima kaip kada ir sveczius.
velnio. Karalius pamatęs jin
eeis, kaip pirma, jau ir tuos Vasaros laike turėdamas dau
uždėjo kunigaikfzcziu. Tai jis
giau laiko ejna pasivaikszcziot
pinigus praulevojo. Dabar in sodus drauge su ’ vienu isz
gyvendamas per kelis metus,
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
vėl eiunezia pas tęva gromata kapelonu.
piireikejo jem važiuot per to
ir praezo piningu ir sako Te Punktas ant devintos ateina
kiue žmones apžiūrėt visa kuveli, atleisk man pinigu, aez kardinolas sekretorius Meriy
nigaikeztyete, ir jem papuolė
busiu karalius; be pinigu ne del Vat arba jojo užžanga
viena karta važiuot per savo
520 WEST CENTER STR., MAHANOY (HH, B*.
galiu ineit, ba man kacz!uoje monsignorius Cauali. Deszimta
tėvo kaima. O teve iezejee žiu
adyna
prasideda
iszklausimas
LAIDOJE
KLNDH NUBIRUSIU, PASAMDO BTGISU8
drabužis insita’syt. Ale teyas
kardinolu ir tikras darbas.
DEL 1'lbO AŽiA DTBO, KUAUbTO DAIO'lUB, 1B T. T.
rėjo, kaip cze atvažiuos kuniatsake: Daugiau aiz jau tau Tesasi tai kone per dvi adynas
■gaikeztie. Ir klonojos visi
neduosiu. Žinokis tu eau ten. o api dvilekta adyna lauke
No.l.
No.2.
No.3.
Įmones jem. O jis eake: Matai,
Ale jau dabar ir tucs pragėrė ant jojo sostą pakajuje ezimtai
tėvai, mane norejei nukirst, už
piningus. Nori bėgt iez vaisko pelegrimu delegatai draugye
Didis Szaltinis, 1,000 puslapiu,
$1.00
ka tau sapna it zaiezkinau, o
1. Aukso Altorius, in puikia skūra su No.6. Aukso Altorius, puikei apdaryta su
ale neturi ne viena kapeika ežiu ypatų isz visu szaliu svie No.
Senas ir Naujas Aukso Altorius visos reika
apvalais
kampais,
382
puslapiu,
$1.00.
auksiniu
papuoszimu,
$1.25.
dabAr matai, nepažinsti ir klo
prie saves, negali ne iezbegt, to.
$1.00
No- 2. Aukso Altorius, in prūsine juoda No.7.AuksoAlloiius,in morocco skūra$1.50 lingos maldos, 804 puslapiu,
nojiee man, Teip paskui suti
Privatiszki paklausimai ne skūra, su puikiu krizių vidurije apdaro ne
ale tik tiek, kad buvo labai
No. 8. Aukso Altorius, apdaryta in balta Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis
mažai kankina popiežių. Apie
ko ir ta dieduką, ir tae diedu
parduodu jaja už $2. muso preke $1.50 kaulu, puikus abrozelis isz celluloido, 3 711 puslapiu,
75/.
gražus ir didelis lygus vyras. 1-ma adyna nusiduoda vela kurie
No.3. Aukso Altorius, in celluloid, puikus medalikai ant lenciugclu,
•yjtas sako: Dabar jau tu gerai
$1.50. Garbe Dievui ant Augsztibes 040 pus. 75/.
Dabar buvo suvaževimas.dau ant antro augszto kur valgo abrozelis ant apdaru, puiki kningele, $1.25 No.9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei Aniolas Sargas, apdaryta in audeklą, 353
■ būvi: atsiimk savo karve, o
D. T. BOCZKAUSKAS,
gelio karalių. O jis buvo tuo pietus drauge eu dviem kape- No. 4. Aukso Altorius, in puikia juoda skūra iszmarginta., galima gauto in,- bala, žalia, puslapiu, ----- 50/.
ir peria labai puiki kningele,
$1.50
man atiduok mano ezunis.
520 & 522 W, South Al.
Mahanoy City, Pa.
tarpu ant vartoe po karaliaus lenams. Kukoriu ta pati turi No. 5. Aukso Altorius, in puikia skūra su I rausva ir szvies-raudona apdaru, $1.00. Aniolas Sargas, apdaryta in skūra apvalais
Teip ir pereiskyre, ir buvo ga
kampais,
auksuoti
krasztai,
75/.
Turi
euBinwaima
su
wirais
Europinei
Bankaia.
Wiai jau ira persitikrini a, jog
Kanticzka,
druezei
apdarita,
50/.
$1.00
palocee. Terp eaves karaleiszne ka turėjo Venecijoi. Ant piet apvalais kampais,
riunsti piningaj per muso tarpininkirta greicriauae mnjna.
las, ir jie gerai gyveno.
valgo
sriuba
su
daržovėms,
me
ka, viens sako: Mano vaiekae
Szimtal TuKstanczlu.
99, vaisiu?ir szmotelisūrio. Prie
w i ■ u oeaiia Ameriko, per mmo rankas einncMra kae metea in
gražiausias. Kits sako: Maro valgio ižgere stikleli vyno
AčlrcsavoKyt teip: “SAULE” Mahanoy City, Pa,
Apie žmogų ir lape.
EUFOPA,
LIBTtnVA,
PRUSUS,
ROSIJS,
AU3TRIJX,
LENK1JE,
l'TALUB,
PT T, T.
IR T. T.
Viena eyki are žmogus pa- da gražesnis. Teip visi beezne- Bordeaux del to jog po Leonui
-39- NE WIEN0 PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ. -39^
girije. O me?zka gulėjo lauže. kedami ais pažiūrėt. Iszejo vie XIII pasiliko da Vatikane
Ta meezka ezauke: Žmogau, nas karalius pažiūrėt, rado ta geras zopodie vyno franeuziez
ko kuri prisunezia randas do- įs
žmogau, a=z tavo jautelius girtuokli ant vartos bestovinti. vanu kas metas. Po piet po- ®
Nekurie yra geri!
Kiti yra geresni!
Jem
patiko,
kad
gražus
vyras
pjausiu. O lape atbėgus pae
piežius mili kalbėt api 0avo( ^
Severos vaistai geriausi!
žmogų sako: Ka tu man duo buvo, dovanojo tris szimtus jaunas dienas. Niekad ne megs
doleriu
pinigu.
Dabar
jis
mis
ta kalbėt api reikalus Bažny- Sj
si? tai asz tavo jautelius iez
gelbėsiu. Atsake žmogus: Asz lyje sau: Jau dabar bėgsiu iez ežios norint kaip kada sunky- Jj/
tau atnesziu vieztu maiszs. Tai vaisko. Jem bemislyjent iszei- na jam ezirdies rūpestis.
PASLAPTINES? VYRU’"LYGOS
na ir kits karalius, ir tae do Api 2-ra adyna po piet ejna
lape ir nubėgo in gire.
vanojo pinigu. Teip ir treczee atsigulti po tam savo pnvatisz- i
Atbėgus kitu kraeztu ezau
koje koplicz:oje atkalba ražindovanojo pinigu. Dabar jau ežius. Api 4 ta adyna ejna pake: Žmogau, žmogau, ar nema
jis turi pae save pinigu, o sa sivaikecziot in soda arba in
tei czion meszku, stirnų vilku
Jeigu neatkre;psi atydos ant tos ligos, - gausi cliroko: Tik bėgsiu iez vaisko. Ale muzeum. Sugrįžęs in savo
ezernu? Ponas medžiokle daro.
niszka, sunkiai iszgydoma liga. Inkstu ligų apsižiuri ateina du jenarolai irszne kningyna perskaito laikraszO žmogus sako; Nemacziau.
reiszkimo yra sritie ženklai: iszbrinkes veidas pati
cziu
kokius
jam
parengė
ir
kasi terp saves kaži kokiuom
ne kojos, sktfud ėjimas strėnose ir pil ve, szlapimas
O lape sako: Oi kas ten guli
liežuviu; jie mislyje, kad toks iszkirpimus užrubežiniu laik
labai rudas ir skaudėjimas prie jo iszliejimo.
lauže? Žmogus sako: Tai
raseziu eu pertlumoczimais. Po
prastas žalne.rius nieko nesu tam vela ymasi prie darbo o
ezekezfa, tai butu fzakoeapge
pranta. Vienas sako: Asz bu kaip kada priymineje dva^isznetoe. Erne ir nubėgo vėl in
vau tokem mieste pas kupeziu, kae ypatae. Tas tęsęsi lig 9-tai
gire. Ta meezka sako: Žmo
DR. JOS. LISTER C.
tas kupezius turi dukteri, kad adynai vakare.
gau, nukapok man kojes.
40 Dearborn Street.
La. 1
CHICAGO. ILL., U. S. Ar
Devinta adyna vela pre vai
asz už viena pažiurejima da
Kita syki vėl lape iezbegue viau penkiolika tuketareziu gio. Sriuba, du kiauezinei ir
iez girios sako: Žmogau, žmo raudonųjų. Kitas sako: Ir aez stiklas vyno- tai viskas.
Po
gau, ar nematei meezku, stirnų buvau, aez tik pasveikinau, vakarienei pasikalba su kapeyra tikru gydaneziu vaistu, sustiprinaueziu inkstus
visokiuose atsitikimuose ju nesveikumo ir visu
vilku? Ponas medžiokle daro. daviau penkiolika tukstaneziu Jonais ir peržiūri katalikiszkus
atejua
Kada
szlapymo keliu. Jei patemijai nors viena isz virszŽmogus atsake: Nemacziau. raudotųjų. Dabar tas Žalnie laikraezczius.
vienuolikta adyna
ejna in
minėtu apsireiszkimu, tai tuojaus pradek gydytis
O lape sako: O kae tenai guli rius ateiliepe: Oi jus dūmei! miegetube.
tais vaistais, o beabejo pasveiksi. Kaina 75 centai
lauže? Atsake žmogus: Tai Kad asz turecze penkiolika
Kelis kartus ant menesio at
ir $1.25.
medis guli. O lape sako: Kad tukstaneziu rudonuju, tai aez lanko jin dvi jojo sesers senos
Ponas Emanuel Herbek, R. No. 1, Box 48 Phillips, Wis., raszo:
givenanezios ant
butu medis, tai butu in gala je sau už paeze paimeze. Teip merginos
“Esu labai užganadintąs isz jusu vaistu. Abehiai Jusu Vaistai Inkstams
ir Kepenims pasekmingai praszalino man skaudejima prie iszliejimo szlakirvis inkiretas. Ir vėl lape nu perpyko tie du jenarolai. Ant pleciaus Szv. Petro viena isz
pimo. Suvartojau dvi bonkutes ir no to laiko jau nejaueziu jokio skaudėjimo.
’ bego in gire. Metzka szauke: rytojaus nuėjo pae karalių ape ju kuda ir augizta antra riebi
ir trumpa panaszi in savo bro
Žmogau, inkirsk ne an kirvi in kunde Žalnierių, kad juos toks Ii Piusa X ir tai nuolatos iez
DAKTARO PATARIMAI DOVANAI.
233-235 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA,
galva.
prastas žalnerius iszdurnino. ryto ba nori rastis ant jojo mi
Kita syki atbėgo lape pae ta Paezauke karalius ta Žalnierių ežiu. SueilaiKo pas jin tik puse
Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriančiu
žmogų ir sako: Matai, kaip sako: Kam už save vyresnius adynos ir gere eu juom diauge
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pikava.
aez tavo jautelius iezgelbejau dūmini? O jis sako, kad jie
giause.
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.
visados gali pasitaikyti. Taigi visados tu- r
yra viena isz labiausiai prasiplatinusiu ligų'"
Privatiezkae
sekrete rius
no emertiee: tai tu rytoj at durni: Vienas už pamatyma
Iszduoda dootovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam
rėk po ranka gera gyduole no sutriniino, >
szioj szalyj; ji reiszkia tiek kiek ir negeras'
Piueo X prižuri visokius praiszsisukimo ir kitu skaudėjimu, kurios gy. K
sumalimas valgiu. Jos priežastys: neatsa-*
pavesti. Del liraDgysczlu prisietu pelkes Szirfu, Juostas, Kepdres, tiram,
neezk man vieztas, ka žadejei. panos davė penkiolika tukstan ezimus koki atejna in Vatika
duoles gydo skaudejima ir praszalina užsi- «
kanti valgiai, perdaug skubus valgymas,
Špilkas t L t Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
Ant rytojaus žmogus eue:dsjo ežiu raudonvju. Kitas, už ka ną. Ketuii kuningai atidarireneregulariszkas valgymas, per didelis var
degimą. Pajusi ant syk palengvinimą irgrei- (J
ninga & t, L raasikyte pas maaa • garuaite trigiu^a atsakymo.
tai pagrižgzi in normaliszka stovi, jeigu pri- /ii
du ezuniukiH in maisza ir at jem davė ranka pasisveikit, da je telegramos ezimtaie, o ipacz
tojimas gėralu, o teipogi pervirsz dirbimas
dėsi.
1
W
kūno
arba
smegenų.
i
neeze ten. O lape atėjo: Pa ve vėl penkiolika tukstaneziu tada kada Popiežiui sukako
Temykite gerai! TIKRAI LIETUVIŠKA, DIDELE KRAUTUVE
leisk žmogau, vieztas, asz pasi raudonųjų. O asz atsakiau: 50 metu jojo kuningyetee 18ta
SEVEROS
SEVEROS
> VDOVANAI
I S I F M S ^u*^*aus*li armonikų, skripkiį, klornoti|, triubi|, koncertini* ir
gausiu. O žmogus sako: Aik Jusdurnei! Kad aez turecze ežio menesio.
Y 1 □ 1 E 1T1 □ daugybe kitokiu muzikaliSkų instrumentu. Geriausią dziegoriiį,
sze artyn. Lape sako: Tik penkiolika tukstaneziu raudo Acziu jojo prasto gyvenimo
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
norinti turi 70 metu amžinis,
suotų, visokio skyriaus mašinukių <161 drukavojimo gromatų, pui
leisk, jau aez griebsiu. Tae noj", tai aez je eau už pseze popkž'ue laikosi pilnam drū
atnesz palengvinimą net arsziausiame dis
Padarys jis ta viską, ka mes priketiname, o K
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų),
žmogus iezkrate iez maiezo ižu paimeze. Teip karaliaue pada tume ant kūno ir mieles. Kaip
pepsijos stovije. Iszszaukia gera apetitu.
gal ir daugiau. Jis yra geriausias isz pana- fe
kišeninių lompukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų
Kaina 75 centai.
sziu jam gyduolių.
Kaina 50c. $
niūkūs, Kaip eme tie ezuniu- re kontrakta, sako: Duodu tau kada keneze ant reumatizmo (
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
tik
randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų
kai vyt lape, lape bogo tiesiog czeeo ant metu ir penkiolika nee jau priprato prie Rimiszko
su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konvertais tuzinas 25c.» fi tuzinai
Visi
aptiekoriai
parduoda
Severos
vaistus.
oro
nes
kaip
kada
rugoje
ai
t
Nepriimk
pamėgdžiojimu.
in skyle. Atbėgus sako: Ake tukstaneziu raudonųjų. Kad
už $l.oo, 1000 už $6.00.
Kas velitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už fio
ezviežio oro kuriuo mažai nau
markę ir teisinga adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGU DOVANAI
les, ka jus man mislijot?- Žiū tu je nepaimsi, už paeze tai doje būdamas nuolatos už
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 vįsokių naudingų daiktų. AŠ gvarantuoju, kad mano
rėjom, skubinom, kad tik tie aez tave atiduosiu ant kartu mūru. Tokie tai gyvenimas
lavonas pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur.“ Orderius išsiunčiu greitai į visad
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčial gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
siog in skyle tropyt. Dabar vių. Ir iezleido jin.
Popiežiaus ir galvos Rymo
Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinima.
(Toliaue bus).
Katalikiezkoe Bažnyczios.
klausė: Oi, jus kojeles, ka jus
_____
K. VILKEVICH.
112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

A. G. Groblewski,

Daktaras

WINTERS

f Malda Knygos, f

IW. Traskauckas,
GRABORIUS

•BANK-INIS-

: Inkstu Ligos, |

50, OOO:KNYGELIU

f Severos Vaistai
|
| Inkstams ir Kepenims. |

Dispepsija

Gyvasties Balsamas

Prietikis

Aliejaus Szv. Gothardo |

B

W. r . oEVERA J

CEDAR RAPIDS
IOWA

Žinios Vietines.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

Politikiszki Apgarsinimai.|ŲjgQg

Vyrsz Puse Milijono

Ligoniai frokšfanfi pagelbos
kreipkitės pas Dr. B.M.Ross

Dekavoniu uz geradejiste.

Jeigu sergi ir negalint

,.į '■
pagelbos, tai nestatyk
sveikatos pavojui, neBrighton, Mass.- Dirbai p. Mitchellio gromata Mn
jie.sz.kok dauginu gydy
— Lietutis tankei atsilanko.
mų ir neleisk pinigų
gerai eina.
in
sekr.
Hartlein
ant. nieko, bet tuojaus
— Oras gražus ir sziltas.
kreipkis pas Dr. B. M.
— Sztorninku biznis eina
KOPIJA
Ross, kuris ntydžial
— Ant E. Center, 823, yra
gydydamas per 21 me
oeszlektai.
Mr.Geo. Hartlein Sec.Treas.
tus, paliko geriausiu
ant pardavimo salonas, vieta
speeijalistu Čliicagojo
— Salunu yra invales. Žtno
District No. 9 U.M WA
pasekmingam gydymo
Užpraszom visas moteris kurios geidže
gera, dažinokite pas p. Kubiligų. Dr. Ross iSgydo
nelei gerai pageria, o paskui
pasilikt SVEIKOS ir DRŪTOS—pilnos giShamolcin, Pa.
visiškai kraujo užnuoloni.
paeimusza. O del bobelių ir Guodotinas Pone ir Broli- vybes ir moteriszkumo, kaip tai kitados bu
dyjimiį, reumatizmu,
ligas ir ilgas paeinan
— Praeitoje Subato]e lykovo savo jaunistoje, idant pribūtu pas mane
nuo jaunystės nesupratimo ir išdykumo; gčmerginu butu reikalinga Bal
Asz paimu t-zita būda pra- ir pamaldų ka mes del kitu moterių kurios čias
limiĮ kaulų, skaudėjimu ir svaigini} galvos,
si palaimintas Sakramentas mo
skaudėjimu po krutinę, nugaros ir sirenų; smar
truviene, ba jau per daug alu neszti kasikiu darbininkams ir kentėjo ant moteriszku nesmagumu.
kų plakimu širdies, užymę ausyse, drebėjimiį
terystes p. Tamoeziaus BeneJago jautiesi silpna ir ligūsta, nesisar- kraujo, pa mėli nav tįsius paakius, spuogus ir dė
ti traukia.
ir kitiems ukesams Schuyl- matyk nes pribuk be jokios abejones.
mes ant veido nr kūno, skaudėjimu gerklėje, už
diktavicziaus su pana Morta
---- —
vidurių, blaurius ir baisius sapnus, sun
Tokie dalikai yra per svarbus ant aty- kietėjimu
killo pavieto sz ta protestą
Boscziute. Velinam viso gero
kumu kojose, indubusias akis, žudim} vyrybes,
Linfield Pa - Sz tas mies
dejimo ant kito laiko, o pas mus apiaikisyte negalėjimu miegoti nr valgyti, trump} kvepavlpriedais
kalbos
Mr.
Garnerio
ir vaikucziu, kaip pupucziu. telis iszrodo visai kaip ant farniežus, odos, inkstų, pu-lės,kepenų ir skilvio
geresne PRIŽIŪRA ir gidyma ne kaip iii},
ligas. Jeigu ėsi nuolatai nuvargęs ir greitai pail— Insimilejo in savo gaspa mu. Tik viena yra Liejiniczia Asz peržiurėjau su atyda re gautumėte namie no savo daktaro.
stautis, baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirūpinęs
ir nustojus vilties išgyjimo, nužudęs vyrybg ir
silpnas lytiškai, užkrėstas liga, turi tankiai šla
dyne Jonas Dilanko isz Brook kur isz spižo lieja keturiu in- kordus Pennsylvanijos legislapintis dien} ir naktyje, tai kreipkis tuojaus pas
Dr.
O
’
flalley.
Dr. B. M. Ross. kuris duos tau teising} ir ger}
lyno (kaimelio tuojaus kitos cziu pa’pas ir f dingus ir teip toriu. Tie raportai parodo
patarimu visai dykai. Ligoniai keliauja Šimtus
puses Moreos) pakurstinejo sa visokias smulkmenas, Viekas kad p. Garner kalbėjo patvir 158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa. mylių idant pasiduoti gydymui Dr. Ross, nes jis
ligonius kuriuos kiti pripažysta neiSgydoir balsuodamas už Szitam otlise kalbasi Lieluviszkai ir Len- išgydo
inais. Jeigu pats negali priimt, rašyk tuujaus ap
vo gaspadyne idant savo vyra eina prie gazo ir vandene. O tindamas
kiszkai in kur siunskyt visas gromatas.
sakydamas savo nesveikum}.
nutriucintu ir iždumtu su uždarbei neprasti visai, nors Konstabulariszko bilos. Jio vi Branch Office 2-iul. Floor Bun Bldg.
DR. B. M. ROSS
134 Washington Str., Scranton, Pa. 167 DEARBORN STREET
juom in nežinomas szales. Vie deszimtuka numusze no dole sas pasielgimas nog laiko pas
kur
daktaras
O
’
Malley
galima
matyt
kas
KAMPO MONROE ST. 5-TU LOBU
nok poni Ambrosius būdama riu ale kur geras Molderis vis tojimo kandidato ant Kongres
CHICAGO, ILL.
Pvtnyczia ir Sabata.
Priima ligonius kasdien uuoO iki I. Panedesayo virui isztikema, pasakė sa da uždirba su centais 3 dol. mono, padaro ji nevertu turėti
Praazoinc usukit kokiame i.ikraeztije
lio,
Sercdos,
Pėtnyčios
ir Suimtos vakarais nuo
ezita apgarsinimu skaitei.
0:30iki 8:30. Nedėldieniais nuo 10 iki 1. Susikal
vo vyrui api pagundinima Jo ant dienos. Ale pribuvusiam pagialba darbininkiszko žmo
bėt galimu lietuviškai, lenkiškai ir maskoliškai.
gaus.
no, kurie likos paszauktae pas sunku darba gauti.
A'z labai ne miliu būti invaita ir isz tenais nugabentas — Lietuviu familiju yra ke
m Pottevilles kaleyma kur tu tūnos ir puse, o pavieniu apie trauktu in ezita politiko reiLa
la, bet kada p Garner naudo
VAIIANOT CTTI, i’A.
rės gana laiko apmislint api sa devini ir visi gerai užsilaiko.
ja mano varda izitam neužgva
vo prasikaltima.
Capital Stock
$125,000.00.
--- —
rantintam bude, asz neturiu ki
— Szi vakara bus extra su Thompsonville, Conn.
Surplus & Profits $238,000.00.
j-g,
Gausyte
ezionai
— Darbai eina poeenovei. to ifzsirinkimo kaip tik iszduo
sirinkimas Y. M. L. I. klobo,
visokio tavoro kaipo:
— Lietuvei tikiai užsilaiko. ti jio darbus.
kas link politikos reikalu.
IK“ “
Ziegoriu, Ziegorelu, Suvienituju Walstiju DeJio prieszininkas p. Lee,
Pribukite visi sanarei.
— Susitvėrė draug Szv. Jur
posytoras.
Daimantu, Muzikalia— Poni Marijona Banionie gio kareiviu ale slobnai givuo yra sąnaris pylnai užsimokezku Instrumentu,
jas m Kalviu unija, ir asz pii
DU PROCENTĄ MOKAM ANT
ni, savo pacziuli Povileli, ap ja.
Lenciugelu, Špilkų. Kožnas
jaueziu kad jaigu bus iszrink
teiki patogia ir drūta dukrele,
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.
Rochester, N, Y- Darbai tu in Kongresą jie prigialbes daigtas gvarantintas pagal už
ant krikszto szv. aplaiki varda
mokėta
preke.
Szlubinei
žiedai
ezali dirbanti del labo darbi
Harrjson Bali, Prezidentas,
Marijona Kriksztu tėvais bu po valei slenka.
— Lietuviu yra kelios fami ninko; ir už tai ir ne paisant isz gryno aukso ir ne brangus,
MacMillan, Vice-Prczidentai
vo: p. Kazokas ir pana Elena
kas pirks tavora czionais, tai
Ira. IF. Barnes, Kasijonia.
lijos,
daugumas
iszvažiavo
per
politiku
reikalu,
asz
tikrai
tu

Lincevicziute.
nesigailės.
riu vilti kad p. Lee aplaikye
Dieve sveika augynk ant sustojimą darbu.
—
Parafijos
szv.
Jurgio
rei
reikalinga
apsvarstima
balsuo

KATALOGAS
džiaugsmo tevelem.
kalai slobnai eina, ba ne sutiki toju sz to Kongressionaliszko
SZTUKU DYKAI
- Jagu katras isz pp. biznie me viską daro. Dabar sulaukėm distrikto. Asz esmių.
Bus nusiustas kožnam. kuris jo
113 W. Centre St.
pareikalaus prisiusdamas už 2C
riu reikalauje teisyngo ir mo jau treczia kunings. Juozapa
Tavo tigrai
marke. Pamokinantis i r naudin
kyto žmogaus, tegul atsiszau Jakszti isz Worcester, Mess, o
Sztukos Sztukos.
gas kožnam. Adresas Toksai:
Ji Iii Mdchell
ke in Redakcije “Saulee”.
J. TWARDOWSKI. Dept
Jaigu nori linksma laika
kuris atvažiavo 15 ta d. Oct.
214 WISCON. St. MILWAUKEE. WIS.
praleisti,
nusipirk
nauja
ežiu
,
(06 o?) ir apėmė parafija, tik ne žinia
Balsuokite už
ku knyga. Szita knyga iezgul-.
— Seredoja vakare isz She- ar ilgai užsiturės.
dinta L'etuviezkai isz Francu
nadono lietuviezka Teatrine — Czionais Lietuvei teip
VISAI DYKAI
žiezko. Turėsi daug juoku fau
Prisiųsk mum por} markių, savo
kuopele, atlosze teatra aut Ka jau isznoko ir ant aukezto
tikr} varei}, pravarde ir adres}, o
mes tamistal nusiųsime No. 3 kata
jerio Opera House po vardu laispnio stojos kad ne patys ne Ant Kongresmeno ir kitiems Kasztuoja $1. Pini
logu. didžiausių lietuviškole kailioje,
gus siuskite per Money Oi de
61 dideli puslap<-i. Jame telpa teisin
“Audra Giedroje”. Lietuviu žino ka daro ar veseiliosia ar Uepublikonas.
ei aprašymai apie suvirš 200 visokiu
Isz Aslilando ii. Atsupkite 20 marke o gau
kūniškų nesveikumų, vyrų, moterų
buyo pusėtinai susirinkia. Ak ant pagrabo.
ir vaiku. ISaiSkina pradžia, priežas
si dydeli kataloga iztuku.
tį ir pasekmes ligų ir pasako kokias
torei ir Aktorkos savo užduo
gyduoles naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas
(88 o;) gauti. Telpa paveikslai ir prekės visokių nau
Balsuokyte už
Du BoiS, Pa - Oras sausas
jausių electro gydančių aparatų, Roberinių
tos kanopuikiausia atliko.
J. P. V zgird
daiktų. Magiškų aparatų. Drukuojnmų ir Ra
ir
dienomi
szilta
kaip
vasara.
šomų Mašinų, Štercoskopu ir ji' in Paveikslų,
— Ketverge, tai yra vakar,
Koncertinų. Britvų ir daugel kito
6409. S Paulina S*. Ch’cago. Armonikų,
kių kožnamreikalingų daiktų. Rašyk tuojaus.
—
Lietuvei
susiprantanti
anglekases ne dirbo, kaipo
Jobu I. Bugdžiunas, Propr.
Adresuok teip:
Aut Sudžiaus
laikosi prie kuningo KrosnieJOHN'S SUPPLY HOUSE
Tik ant trumpo laiko.
Mitchell day.
24 P1LSEN STATION
CHICAGO, ILL.
Uepublikonas. Isz JUnersvilles
— Isz tikro Mahanojus au ko, o ir gerai tuom iezkira.
25 arkuszus
puikiausios
—
Lietuviszkio
Jaunumei
popieros
ir
su
konvertais
tik
ga kaip ant mielių. Pagal ra
už 350. Kožna popiera bus
portą miestiszko sekretoriaus butu geras laikas uždėti nakti
kitokio apskaitimo.
Teipgi
Sveikatos, tai szitam menesi ne szkule, o butu gera pagelba
Balsuokite už
Kur beg? teip staigai?
mes turime daugybe Palangos Ar
gavime
ukesiszku
popieru.
tav kas ne geijii?
Oktoberi užgyme 87 nauji gy
traju-devineru kurias kone vi Gerai man ii smagu!
—
Fabrikai
ir
mainos
jau
No
Itagazinsko sznap.
ventojai, o numirė tik 27. Svei
si žino, kad yra geriaus os už
selo turiu’
kata gyyentoju teip-gi yra ge gerai dirba ir pribuvusiam ne Isz l’ottsvilles. Demokratas visas kitas trajankas. Teipat, Ir tu kuinai
nesteuetum
turime daugybe visokiu knin- Jago tokia a- '
ram stovije nes tik dvi užkre- sunku darba gauti.
Agentas
gu lieluviezku ir Lenkiezku, rietku turėtum
— Kokia ten persenusi mer
Aut Sudžiaus
czencios ligos randasi.
visokiu
altorėliu,
tzkaplieru,
Gclumbla
Balsuokite už
— Ne duokyte apsimonyt gele atlikus no visu Kazokini!
ražaueziu ir abrozeliu didele
politikieriams kurie laksto po tai geriau kad liežuvi bjauru
ALAUS
me pasirinkime už pigias premiestą visaip kalbėdami. Klau sulaikitu, ba kad Baltruviene
kcs.Reikalaujam musu tavorui
sikyte, nes savo darykite- pa paims po savo ranka tai jau ir Duoktie jam baisa. Demokratas pardavėju ir duodame gera
54.-56 N. MAIN str
uždarbi.
koczios.
gal savžine laike rinkymu.
Aut
District
At
torney
Kataloga pnsiurczeme priJago muso darbininkai tu — Big Rune buvo lietuvisz
eiuneziant 40 stempa
Balsuokite už
rės tiek prieteliu po iszranku kas Vanagas ka nesziojo viszM. Zukaitie,
kiek turi dabar priesz rinki tas farmerio, tai kad pribuvo
227 E Main St.,
mus tai turės juju
labai in Du Boju tai ji Erelis nune
Reikalaujanti, gerų, L a i k r o d ė 1 i u,
Britain, C‘. Armonikų ir Visokių kitokių daiktų,
sze in lakta. Babai bus beda. Isz Shenandoah Uepublikonas (11 N0A)
daug (?).

(SPECIALISTS)

Broadway & So. 8th, Bklyn. New York.

Farinas! Pirkite Farinas
Dydžiame lietusiu kolonija
po vardu “Nauja Lietuviu Ko
lonija” Mich'gan vaht joje
kur jau yra 43 lietuvei pirkę
farmas. Graži vieta tarpe eže
riu ir opiu, arti turganu mies
tu. Turiu paekires geresnes
vietas del savo tautiecziu, 8
farmas su namais ir gira žeme
po $6 lyg §18. už akeri an‘ iszmokeicz o. Norintieji pi kti
at-irzaiikyte po adresu;
Mr. Anton Kiedis,
Lake County
( A0N 01
Peacock M ch.

ZIEGORNYKAS.

C. N. Brumm

Slidžia in Orphans Gouri

Begk pas Ragažinska i

W. L. Kramer

A. W. Schalck

Katalogas Dykai!

W. F. Lyons

Del arkliu tiekei (Manke Vilder, Vt -Darbai menki.
tai) pas Gruberi.
Pribuvusiam darbas sunku

Jau pargabenome žieminiu
dekiu (blanketu) del arkliu.
Turime ju visokio pavidalo ir
kolorio po 850 $1.25 $2 lyg
$6. Teipgi geru pireztiniu del
važnycziaus ir mainieriam.
E. F. Gruber,
34 E. Centre Str.
Mabanoy City, Pa.

Ar už Penrose ar prieszai
jin.

gauti.
— Poperines stovi, ale kaip
girdėt po Kalėdų gal pradės
dirbti.
— Lietuviu viena familija
ir du pavienei. Visi grąžei už
silaiko.

Bush, 1’11- Spalio 20-ta
d. ežio suetraikavo, tai dabar
nežine kada pradės dirbti.
— Lietuviu pusėtinas būre
lis, visi sutikime gyvena. Ale
Sportelem butu labai reikalin
ga Baltruviene.

Kandidatai in Legislatura ku
rie balsuos turi apreikszti už
ka jie balsuos.
Rinkimu diena artinasi ir
invairus valdininkai germasi
Sunkios ligos
prie musu vientaucziu idant
Tankiai žmones serga teip
juos iszrinktu. Jie turi būti
gerais teisėjais balsavime už sunkiai skilvio liga, kad uega
tuos žmones kurie atneszt gali Ii priimti jokio valgio, o net
jiems kokia nor nauda jais yra nurytus vaistus iezvemia. To
kiose tai ligore Triner’o Ameri
kandidatai in Legislatura.
koniszkas Elixiras isz Bitter
Szie vyrai balsuoja ne tik Vyno visada pagelba, ir skilvis
už ežios valstybes tiesas bet visada ji priima. Tasai El'xiras
ir už Jungtiniu Valstybių Se greitai gydo nžgautases skilvio
natorių.
gisleles ir duoda joms jiegos
Senatorius Boies Penrose priimt ir sumalti valgi. Toji
nori būti vėl iszrinktu nes jis gyduole labai gelba visose ligo
stojo už juju tiesas atneszdams se skilvio ir viduriu ir kraujo,
jiems gerove pagerino pramo- ja reiktu vartoti visada, kada
• ne ežioj valstybėj ant tiek kad skilvis atsisako dirbti savo pa
jie turi gerus darbus ir geras prasta darba teipgi nusilpnė
algas ir jie nori idant jie butu jime, nerviezkume, nustojime
vėl iszrinktas,
darbeztumo, nemiege, galvos
Todėl reikalinga yra, kad skaudėjime. Aptiekose. Jos.
kandidata in Legislatura butu Triner, 616-622 So. Ashland
prilaukus ir iezrinkti vėl sena Ave., Chicago.
torių Penrose.
Jie gali pasielgti eziaip ar -6 DARBAS DEL VISU. BAmerlkaa yra luosas skllpas del visu o toip-gi t
teip bet jeigu jie yra už Pen del
tavlae, kam tav sunkei dirbt ir jokio pelno fa.
jago tik už $80.oo gali lezelmoF/t bar
rose, tai turi būti priremti per boneturet;
te ristos, geras amatas po visa svietai .’.ago nori
dažlnot kaip gali iazeimokyt barberies tai ra
musu vientauczius. Lai jie ižyk tuojaus. Kalbame vlsoela Uežuvluoela.
NOSSOKOFF'S BARBER SCHOOL,
pasisako už ka jie eina,
1406 BENU AVKNUE
F1TTBBUBG, FJL

Sustok kas ežia.
Teatras ir Balius.
7 d. lapkriezio 2. valandoj
po pietų ant salts German
Odd Fellows Association if
Brimiugham kampas 18tos ir
Sarah st. Pittsburg Pa. S. S.
Prasidės didelis Balius su szokiaie Grajys geriausias orkes
tras, Svecziu susivažiuos isz
visu miestu. Bus intaisyta leklojanti paczta. Ta mergina
kuri aplaikys daugiausiai laisz
ku, gaus gražu kvietkn Buketa. Nuo 8 vai. vakare pra
sidės teatras. Gabus artistai
susivažiuos isz visu miestu ir
atlosz da niekur nematyta ir
negirdėta komedija, po vardu.

NO $5 IGI $40

«

MAJNINES MASZINOS. i

M. J. DAMIJONAITIS
3141 Union Ave.

Ant

dykai!

Komitetas.

Chicago, III.

pardavimo.

Barber Shop, labai geroi
vietoi, apgiveuta B-etuveis.
Parsiduoda tiktai daigtai, o ne
namas. Pr’ežastis pardavimo,
Savininkas važiuoju in Lietuva.
Ateiszaukit ant adreso: £|0 88)
Mr. Jno. Litukas
2130 Peoria Road
Springfield, I’ll.

STEFAN ROVNIANEK

“Bomba.”
Jus girdėjote apie bombas,
girdėjote, kaip jomis musza
Rusijos valdininkus nunesza
didžiausius mūrus, bet niekur
nematete. Atsilankykite in
musu teatra-ir viską savo aki
mis pamatysite: ežia b is ru
siezki kaieiviai, žandarai, rolicistai; pamatysite, kaip juos
revoliuc1 jomeriai apgaudinėja,
kaip kareiviai szaudo in žmo
nes, kaip paskui moteriezke
meta iu žandarus bomba.
Juoku bus tiek, kad per vi
sa amžių neužmiršite szito tea
tro. Pamatysite jus savo aki
mis Rusija.
Po teatro bus monoliogai ir
deklamacijos.
Paskui vėl szokiai, lakiojan
ti paczta ir t. t.
Bus visokiu gėrimu ir valgiu.
Inžanga: vyrame 50c. moterym 25c. Kiekvienas vyras
gali ineivesti viena moteri

tai pas mane galite gauti lietuviško
kalbo Kątaliogą dykai, katrame yra
visokių daiktų kainos ir j u paveiks
lėliai ; ir gausite čia /teisingus
tavoms. Adresuokite:

318 3-RD AVENUE
Pase bloko Lomiau no PlCtaburglnlo Paeito.

PITTSBURG, .
Ir kitokį rej kai ingi prietajsai randasi pas mus ant pardavimo. Teipos
gi pristatom kožna daleli maszinos
norints kokio padirbimo.
Parduodame pikes, adatas, drilus,
skreperius, skvibsus, knatus, popiera ir t. L Parduodam Peczius o ir
senus patajsom.
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Wm, Morgan,

i;

16 N. Main St; Mahanoy City, Pa.<;

Užimanti
akivimu daigtai.
Birometras Steleskopas, Mo
ving Picture maezinuke ir Cigarnieze su kuria nutraukei
fotografijas, Prieiusk viena
doleri o aplaikiei visus tuos
4 daigtue. Už expreea mes už
mokame.
(gg o,)
C. J. K. Krauchun,

PA.

Didžiausia Lietuv.szka la autuve visokiu
gėrimu Suv. Vais. Kas lik naudojo muso
nefaiszavotas, nes czisius vynus ir arielkos,
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriuusc ink
ra ir pata.navima tik pas mus apturėjo.
muso prekes:
Gera Raudona Arielka
$2,00
Gera Baltu Arielka
2.<>o
Bumas
...
2.oo
Bumas Juuiaika
t.oo
Ginas
...
2 oo
l’noglnc Arielka
4r5o
Kifiuuel
2,oo
Anlsctas, smagus gėrimas
2,eo
CaKtas spiritas
3.oo
SliVaito
•
.
.
2.5o
BU vaite, tikrai Llrtuvihzka
4,5o
Terpei Ica
2,5o
Terkellca. tiktai Vengriszka
5,oo
Konlakas
.
2,5o
Konlakas, Francuzhzkas
6.00
Obuoline Brandy
•
2,oo
Blackberry
.
.
. l,5o
RoroIIr, gardus gorimas
2,5o
Meiinvuoge
2,5o
VlsinlUte
...
2,5o

2/>o 3,oi
2,.'o 3.00
2,5o 3,00
5.oo (>.oo
2,5o 3,oe
5.oo
2,5o 3,0f
2,5o
3,5o 4.o<
3.oo 3.5o
5,oo tl.oo
3,oo 3,5<
6,oo
3,oo 4,00
5.5o G.oii
2,5o 3,oe
2,oo 2.5o
3,oo culon
3,o<> galon
3,oo galot

AM ERI KON ISZKI vynai:
Ohio raudonas
.
.
$l.no Galonai
O Iii o baltas—saldus
.
1,25
“
KnllfOrniios, seniu, ruksztm
1,5o
“
Kalifornijos muszkatulas
.
. l,5o
“
KailflirnUos Hiuszkatulas
.
l,5o
••
Kalifornijos tokalszkas
1,76
“
Kalifornijos (4 metu) Port Wine
9,oo
“
Kalifornijos Meri Wine
.
2,oo
“
Kalifornijos Burgundy, raudonas
l,r>o
“
Viduriams Kartus Vynas
.
2,5o 3,oO
Baulky te po prekes. Utkalblnlmaa ant SlO,o<
|r
lan UŽBOKAM EKSPRESĄ Ponnaylvanlo
OKI* ir TYaai Virginia vathtljose.
Adreaaa:

427 Broadway,
Stefan Rovnianek,
Brooklyn, N. Y. m4di4iHiic - Plttstarg, Pa.

UZ

BRUNDZA & 00;

George Miller, UNION NAT^AL BANK

Alfred B. Garner

LEGISLATORIAUS
PIRMO DISTRIKTO
BALSUOKITE

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia
zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne sus:nesze su gauje szendienynio vysokio sztamo
ap'igarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gediugft-privatyszka,
tai gal nenorite savo mieste gydiutis, o jaigu
geidi teisingai tapti |>agelbetas, tai bukite
iszmintyngi klauskite pataryiuo garsingo
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą
vvsukiu kroniszku ir odos-skuros lygu,
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais,
kai|»-tiu jaunu vyru visokios užsikreczemos
ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas
visoki papuczkai, iszpuolima plauku urnai
Mistabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginncziu gemnu-gyrtybes, kuris su savo žyne
prijims rodą, zednas, iszsygydinsGYRTIBE
kurs tiek nelaimiu atsitinka irkruvyna pro
ve žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszilgromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezetue panevali, kaip kiti jumys
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui
tini centą nuo jusu, kure žmogus su szeimyna
neturi ka valgyti, mvslidainas tapti sveiku,
tai užmoka ant sikfo po keletą desetku
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lietuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu
raszisite pas;

terys

George /Ąiller

ANT

DzWlNTAS KRAUJAS
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI
NEW YORKE.
Kitokiu ligų negydome.
35tukst. žmonių iszgidome traukijo 20metu
Jagu turi vario-kolorio plotinas, pnozkas
ant kimo, iszpuolanczius plaukus, gleivėtas
lopelius burnoje, skaudanezius kaulus,
beganezius skaudulus. Mes iszgidom bai:iausiis stoviu ligų in 90DIENU GIDIMO.
Visas opas iszgidomi in 30 DIENU nepai
sant kokiam padėjime. Mes prašaliname
baisybes paralizo, aklumą, ar lokomotorataksija, visos ka paeina nog užtrucinto
kraujo. Mes neparduodam czistitoja kraujo
tr bonkas gvarantiti užtekti ant menesio,
aiktai iszgidima kaip virsz-pamineta. Mes
galime pataisyti padėjimo suparalizavotu
I žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli
Mes PRASZALINAM JO PRIEŽASTĮ.
Jagu esi iszbandes visus kitus gidimus ir
tau jau diasa ira atimta, mes szi rd ingai pra
szome kreiptis pas mus, ipatiszka arba jier
gramata:

I

PAUL W. HOUCK
ISZ SHENANDOAH.

JUSO BALSAS YRA PRASZOMAS

Ka tik Aplaikernel
Visokiu rudeniniu ir žiemini u tavoru del
moterių, merginiu ir vaiku. Visokiu szilku,
atlošu ir vilnoniu ceiku del szlebiu ir siutu
kokiu kas tik nori, ar mastais ar gatavu.
Del merginu kuros eina in pora turim visokiu
daigtu del szliubo: szilko, atlošo ir visokio
vilnonio ceikio su reikalingais papuoszimais
Turime szliubiniu vainiku ir kvietku.
Teip-gi turime visokiu blanketu, kaldru,
plunksnų ir puikiu drapaniu del kūdi
kio in krikszta, gausite geriau ir pigiau pas
mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiūrėti
muso rudeninius ir žeminius tavoms, o jai
pas mus pirksite, tai suezedinsite piningus
Pas mus dirba Lietuvaites.

Tilt Cltllt

122 W. Center Str.
Mahanoy City, Pa.

Vienas geras peczius užteks ant viso amžio
Gvarantinani kožna pecziu ka
parduodame.
Dr. J. Fropstep Visados galima gauti plitas ar
Specialistas AKiu Lygas grotas kada tik ju reikalausite.
Pritaiso akulorius.
Stiklines akis,
Mano darbas kalba del saves,
Nėra turbacijos pateisite pecziu
Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakare
jaigu pas mus pirktas.
BEBLIN REMEDY CO.

1367 BROADWAY, Cor. 37-th Street,
NEW YORK.

[308 E. Centre St.

Ki,n°

miražo
WIENATINIS

SALONAS IR GROSER-SZTORIS
SUGAR

NOTCH,

PA.

Paiduoda Cukru, Kava, Ilerbata, Mess
Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga de'
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
innas su milžiniszkais stiklais, szalium aiurr
uridkom ir pujkeis cygarais. Piiuktanr
parduoda SZIPKORTES ii
siuneze piningus iu vit<as dale*
svieto grejtai.

PihKl SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir II
Puikiausia
užeiga
lel Lietuviu!

W

Ir svetingiausius prieinimas
lel visu kur raite gardia Arielkoje \
v\tu ir Cigaru. Teip-gi
ule del zobovu ir t. t,

t

GUINAN‘S

K. Konewko,
98 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.

201 W. Center St.
Mahanoy City, Pa.

Simonas J. Norkeviczius,

Šutai su kotais
del moterių ir
merginu yra
pirmutTnFkrautūveVsokiu’gebymu ka dabar jus
reikalai! j ate
WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del sa- ant ant szito
lu nyk u ant pikniku, balu, kriksztynu aiu, porteri, vynus, ariel rudens Teipgi
ka ir LL
Pristato in namus alų turime
ilgiu
ir porteri bonkutem.
Gėrimai
pirkti pas Norkeviczia yra kario- kotu irparduo
i&rfautd. 8siij.nl Pabandyki tj
sime pigiau
negu kitu!-.
408 W. MAHANOY AVĖ.
MAHANOY
CITY,
PA.

125 E. Oak St.
Mt. Carmel, Pa

Ka tik dabar
Didžiausias aplaikerne
ant

surinkimas szlubinu
szlebiu visam mieste.

9

rudens labai
puiku ceiku
del szlebu me
linu, rausvu ir
visokiu kitu
puiku koloriu
del kotu jekiu
ir audaroku

NAUJAUSIAS
ĮSZFkADIMAę
DERM4T9ttfiliei

Daugybe odoa Ilgo paejna no naezvaraus
užsilaikymo ir užsikrėtimo teipgi ir nuo
viduriniu Ilgu. DaugufliM gsunž puczkus
pleiskanus, slinkimą plauku, plikimą nėr
apsileidimą. Gydosi per neatsakanczlua
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus tez
vilioja, o paskui raszote mums, kad emo
te daugybe gyduolu Isz invairlu apgaviku
o pagelbos negavote ir sakote, kad. gai ir
muso gyduoles negelbes. (Talgt meidžeme mums darodyti; kokis žmogus likosi
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tukstancKlus oreglnallsiku padekavonlu.
Tegul nors vienas daktaras parodo mums
tiek padekavonlu, o mee duosime dideli
atligynima. Plika gaiva sunku gydyti, ja
go senas ir galva žvilga, tai to paoelbetl
ne galima, bet jago jaunaa, o turi retus
plaukus, o ant odos matytis maži piaukuczel tai tam galima sutelktlpageiba; piau
kai neyra grybai—viena diena ne iezdygo.
Ateisaauklan’Joms nuslunsimedyka infor
macija su ptaczlu apraezlmu. Mes nosiųleme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis
cakt aras to ne vienas no daro. Kas nori
persltlkrlnt tegul raszo pas mus. Adreoas

PROF. J. M. UtUNIZi,
0M BKOiaWlT
«R«H>KLTK, I. t.

Z

Turime daug
visokiu geru
blanketu o ir
kaldru, labai
pigios
Blanketai 45c
vertos 75c.

Puikios szlebes tafto
Szilkai dabar
szilko, satin, kaszmiro madojo.
Czia
ir t-t. su atsakauezeis rasite didžiau
si iszrinkima
papuoszimais.
szilku neigu
ir tai
Visokiu ceiku aut ku kitur
visuose kolo
dikiu szlebuku turim iduose už maža
ir gatavu labai paikos I preke.

HARRY B. FRIEDBERG.
115 W. CENTER STR.

MAHANOY CITY.

Kalbame Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slayokiszkai, Angliszkai

