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Isz Lietuvos.

Prezidentas Rooseveltas (SZ BOSUOS, LIK Keliaujantiems Amerikon
Paežeriai.
Unijos turi druczei laikytis
Anglijos pasiuntinis praneeza
bus redaktoriumir visi prigulet, nes jagu pa
(Vilk.
apsk.). buvo valeTU VOS IB LEN norintiems Amerikon keliauti
Aew York. - Prezidentas Roo
cziaus sueiga. Virezaitis pra.
Žodžeis maiezo niekas ne yrs, tai savinykai kasyklų la Numirėlis “prisikėlė”.
MažeikiaiKIJOS.
jog Kanadoje (m sziaure nuo
sevtltas, po pabaigimui savo
nesze susirinkusiems, kad val
pripila.- Ir tiejei visi protes bai greitai gali uždarbi suma(Szaul. ape). Paskutiniu lai
Detroit, M ch.- Leopoldas dynsto prezidentystes ateinanti
Jungtiniovalfcziu)sz'ame laike
žyti
ir
isz
to
pasidaryti
straidžia
užklausė, ar nenori valetai nieko ne ženklina, ka talpi
Pasileitlusis rakalis
Cylkauckas, 969 Russell uli
tarnaujaneziuju prie geležkelio ku pas mus labai daug priva tiecziai insteigti kur mokykla,
na laikraszczuose prieszais kas labai ylgas o iszeitu ant labai nusistebėjo, kada pa Kove, i-zkelausant medžiokles
Goieznae.- Baisu peržengi
yra pakaktinai: uždarbi gali žiavo rusu darbininku. Vieni kad valdžia duosianti dovanai
dvasiezka vadova. Geriause ne naudos anglekasiam. Gir regejo inejnanti Charlsa Smi in Afrika ant laukyniu žvėrių ma prieszais mcrsliizkuma da
po
tam
apsigyvens
mieste
New
gauti dabar Kanadoje tik dar muryja namus prie stoties kiti medega, tik norima žinoti,
dėt
po
biski,
jog
savinykai
api
suszaukt susirinkimą delegatu
leido
kokis
tai
vyras
ant
szekasa grabes. Pabaigė dsrba vi
ths,
kitados
buvusi
pas
jin
York, kur likos užkalbintas
(atstovas) in tinkamiause mies tai jau bamba. Tuom laik koi darbininką. Ne esi Smithu ant redaktoriaus su 100,009 sziu metu mergaites dukters bininkai mokanti gerai lauko ei eina in monopoli ar aludes kiek valetiecziai nori mokyklų
darbus ir mergaites inpratuir kiek apsiėmė duoti ju užlai
tą, aprinkt nauja komitetą, o kas užeis.
o paskui atsigėrė valkiojasi po
jok jisai numirė a menesei ad 'doleriu pencyios ant meto. Me kolonisto Heese, kuri ganė gy- sios prie namu ruoezto.
Isz laiko naudokite,
toki dvasiezka vadova nusiunet
nesinie
laikrasztis
“
Outlook
”
yulue laukuosia. Tėvas mergai
miesteli keldami didžiauee kytnui. Po ilgu ginezu nutarta:
galios ir palaidojau jin savo
Uždarbi czedykite.
kaip rodos po jojo redyste da- tee ieztolo mate užpuolimą pri
in Filadelfije ant sufragano.
§ Iszskaityta kad per perei trukezma. Nuo ju neatsilieka 1) inaeigti tris naujas mokyklas
Ba geriauses prietelie bedo- kasztu- pasakė Cylkauckas.
eilauks nauju ekaititoju ekaitŽinoma reike nusiunst suraeza
bego
prie
jojo
ir
su
szakoms
tus
metus nusižudė visoje Ku- ir musu mažeikiecziai. Czia Apszrutuose, Parausiuose ir
Diena 3 gegužio surido ne
del vyskupo apie visus nuopel je doleris, o bedarbėje be gyva žmogų hotelije Continen luje penkių milijonu. Turės ir subadė. Užpuola likos nuvežtas sijoj 74 gimnazistai ir sziaip kožna diena turgai, taip kad Žuockuose, duoti kiekvienai
isz ko mokėt alga buvusiai
nūs padarytus del labo lietu- to prietelaus, piningo, tai žmo tai o kuna jojo paėmė in lavo- prezidentui, o ir daugiau aplai in kaleyma o mergaite randasi mokiniai. Prie to dar nepris žmonių daug suvažiuoja. Va mokyklai po 150 rb. kasmet
gus
kaip
bedusziosin
visur
yistes, api iždavima Valaunusižudusieji, dau- karais tik ir matai kaip prisi ir suveszti duotąją valdžios
nyczia o kuri Cylkauckas pa kye ne kaip būdamas prezi po apgloba dvieju gdintoju. kaityta
cziaus rasztu, api ardyma, Su kelei užkirsti o ir in karczema žino, kaip jam tada roden, jog dentu Suvienitu Steitu.
giausia
’
iez
bado ir sunkaus gy gėrė žmoneliai voliojasi gatvių medega; 2) reikalauti nuo vaiUžgimymas nepaprasto
si. R. K ir kaip yra mylimas neinleidže- iezkikina ir da isz- tai kūnas Smilko ir liepe savo Užmusze savo mergyna
venimo,
studentai,
o tokiu be paezaliais. O kiek barniu muez dž'os esanezius prie karezekūdikio.
mu daržus pavesti mokyto
no visu Lietuviu cielame Ame juoke. Argai ne? Daug yra kasztu palaidot. Likos nužiū kad su juom negyveno.
tiniu tai ir neeurokuoti.
Kaliszae.- Czionais miestisz- galo daug!
rike. Žinoma jog yra invales ir tokiu, ka pametinejo Unije rėti už užmuezirna du vyrai,
jame; 3) panaikinti PaažeriuoWilkes-Barre, P».- Stanis koje ligonbuteje užgyme vienai
§ Valdžia paskire 50 tukeSubaczius
szyiesiu Kuningu, kurie tame ir sako:- Asz ne straikuosu- nes vėlaus paleido juos ba iszse Stupinkevicziaus aline (jau
lovas Nazarko isz Inkerman, uoterei nepaprastas kudikye,
skebsausiulO
kas
žin,
ar
bus
tancziu rubl u tam, kuris isz
bus informatoreie.
(Ukro.
ape.) Isz aplinkiniu treczia nutarimą raszo, bet vis
sinode
jog
yra
ne
kalta
’
s.
Smilikos
czionais
pastatytas
prieez
Imtis prie to smagei ir ne galema skebsaut 1- Ne visada thas tvirtino, jog per ta laika suda už nužudinima Maryonoe iuvo tai dvinukai suaugti in ras geriausia lekiojimui po orą sodžių žmones veža akmenie in valdžia nesiskubina aline už
daigta su dviem galvoms, tri maezina.
vilkint, ba ylgai jieezma be- ir skebsavimas nusiduoda...
Subacziaus stoti, bet nežinia daryti); 4) reikalauti, kad bu
dirbo ant farmos nog laiko ap Czeslovskiutee. Gyveno jiejie .mis rankomis ir trimis Kojomis
Baisu tada skebsaut,
drožent, szuo kepsni nuneez.
delko visai pigiai ima, tik po tu panaikinta szventadieniais
leidimo Cylkauskio ir ne girde su savim kaipo vyras su paezia Motynatuju nepaprastu dvinu
§ Caras turi labai dideli sa
Kada gali emerti gaut.
20 kap. nuo vežimo, o kaiku muitai
Vilkaviezkyj,
nes
jo idant jin padarytu negyvu per kelioleka metu, o kada Ma ku numirė.
vo knygyną kur yra surinkta
rieme
prieeina
važiuoti
5-6
valetiecziai
taiso
prie
bažnyryona jin pamote Nazarko in
daugybe visokiu senu daiktu
Kad bus, taibus geri laikai,
Iszejo isz spaudos labai pui
viartus. Arklio užlaikymas ežios kelia ir kitas reikalingas
Vagis niandieruosiii.
Viena pati turi užtekt. puolė in pasiutymair isz pavi
ir
eziaip brangiu retenybių.
bus darbu ir uždarbiu, tiktai ki istorije po vardu “Genovai San Francisco, Cal. - Vai- durno eeke paskui jaja ir užVarszava.-^ Czionatinei va Nesenai vieno to knygyno czi- brangiau apsieina, o kiek ratu pareigas atlieka 5) visi szunis
žmonių bus stok as. Jau sze- te”, 122 puslapei, o parsiduo dže emigrac jos intgalo davė mueze.
gis ėmėsi ant naujo spasato: naunika, užimanti aukezta vie sulaužo. Rodos reiketu imti ne turi būti priraiszioti, nes patra
dien, kaip apskaito, tai pusan da tik už 25 centus.
in mandieras gim ta pagavo bevogiant. Pasiro mažiau kaip po 40 kap. nuo ke (pasiute) daug bledes pada
pavelinima
antinejmo m Milziniszkas uždereymas patiredineje
i
tro milijono darbininku stoKas da ne skaitė, tegul par Amerika vienam turtingam
nazistu vaiksztineje po di de, kad jie perj kelius metus vežimo, tai bent ezioks toks ro, apdrasko daug žmonių bei
komukuoje.
sitraukė.
Adresas:
Washington, D C.- Minis džiausiąs uliezes ir placus ir pavogęs visokiu brangenybių uždarbis butu. Vertėtu žmo gyvuliu. Už nepildymą to nu
kinezikui, pravarde Robert
D. T. Boezkauckas,
Hu Tung Bosman. Kirczikui ters ukystee savo raportą pa isztusztineje kiezenius perej- už 20.000 rubliu. Ji nuteisė 3 neme susiprasti ir neduoti taip tarimo, vaitas; turi bausti 1 rb.
Mahanoy City Pa. ne buvo vale inejt, isz priežas duoda buk szi meta farmerei „■giems arba ieztraukineje isz
saves isznaudoti.
pinigais.
metams in areeztantu rotas.
Kožna parapije, yra Susivie
surinko 2 642,687,000 buezelu
ties turėjimo su savim ketures kornu Sueivienituosia Steituo- .ranku moterius maszneles. Ant
Visztytis
Bartininkai.
nijimas Katalyku, kožnas Prapaezes ir daugybe vaiku. Ran šia. Paežiam valstije eurinKo uliczios Marezalkauckienee po
§ Daugumoj Rusijos univer
(Vilk, apskr ) Musu mieste (Vilkav. ap.) Musu klebonas
baszczius, dvasiszkas vadovas.
das pavėlino inejt kirezikui 55,814 850 buszeliu kornu. 1 cije suėmė tris tokius pasire eitetu ir eziaip aukeztesniose lis nedidelis ir prie pate Prueu turi
I
žemes apie 50 margu. Dar
Kožnoje parapijoje yra kelos
i
vagius.
in Amerika tik su viena pacze Verte ieznesza bilijonus dole- dueis
mokyklose studentu straikai sienos. Vokiecziaiczia viską su Ibininku matyt nelabai nori
ir ke’oleka draugyseziu, To Geras spasabas suėmimo
ir ketvertą vaiku, likusiejei li riu.
pasibaigė. Studentai pobiski perka, kaip sztai arklius, kiau isamdyti. Taigi visus jo darbus’
Dajimanto kasykla.
kios draugystes viską gali tu
vagio.
kis nusiunsti adgalios in Ki Mokslas anierikoniszku
pradeda nurimti. Valdžia te- les ir kitokius gyvulius, o žmo atlieka
i
Rusai
ne
nuo
szios
dienos
bažnyczioe tarnai. Za
rėti: Savo narna, savo sztorus,
Parižus.- Teatre ‘ Vsriete” nus.
vaiku.
1
savo Uraliaue kalnuose irenge cziaus jiems nieko bent tuo- nes paskui gabena slapczia per kristijonas
savo priglaudos narna, savo
per darbimeti tik
ne nesenei atsibuvo juokingas
Boston, Mase.- Amerikas, kasyklas, bet nieko ypatingai tarpu nenusileido. Universite siena, nes daug pigiau negu szventadieniais
i
banka paezedos ir savo vieką.
bažny.'zia pa
Kometa su vuodega 35 yra tai sklipas kuriame daui
Kodėl to neyra! Keno tame ateitikymus laike perstatimo.
brangaus nesurado. Nepersenei tu reikalai bus durnoj svarsto per kamara. Sziemet tas tur mato,
Varpininkai-tai tikri
milijonu miliu ilgio
giauee rūpinau api mokslą ea anglai atpirko dali ten esan- mi.
Įlyiektorius paregėjo vagi darb k RoJJ-Afr> .
kumecziai. Zakristijo
kalte t Musu Bgąbn*»v.ęzin I
but pasibaigs, nes czia atkelia klebono
'
• •
.
Uo-JnKXlZIQin
Szedien-gi kokia nauda ir szaujt-uii v—r >_•—.—jv.
Norin turėjo akyva ir pamoki lank o'Te byriam lalžTfe Ttituoks jbuoLami“ ypat'hgai ”atydzia ant savo apiclenb, nusitratlkes eo
1-nBii kasztu n£r siena 1no žmona turi bažnyczia ezluo
ka gero atneszi abudu Susivie da papraszes tykei pas save naoti atskaityma api kornetus laines Amerike suvirszum 12,- atkreipė augliai in Bere nuo kojos bata, mete juo in iszkasta. Sako, kad ir tvora 'žoviu ravėti. Vargonininkas
nijimai? Teisybe tautiszkas kilis pol’c' jautus apgarsino profesorius Brookeas iszHobart 000,000 vaiku terp 5 o 18 me !zovekos upeli apie kuri nuo aficieri.jįTeismas ji užtai nu tvers. Szventadieniais tie dar- ‘vasara turi irgi dirbt lauko dar
bininkai ateina in Vieztyti ger bus.
Susivienijimas yra reikalin nog scenos buk antras nume universiteto, kuris kalbėjo, jog tu senumo. Mokslainiu randa- ‘senu senovės ėjo paskala buk teisė 10 metams katorgos.
ti, nes monopolis ir aludes per
si 260,000 o joju verte iszne- *
Laikas butu parapijonims
gas, nes Susiv- Kat. suvis ne nąs perstatymo bus atminymas mete 1910 pribus prie muso §800,000,000. Mokytoju tosia jo
diena atdari, visas miestelis
; pakraneziose esą brangiųjų
§ Permaina dvaeiszkijoje. ūžia nuo ju riksmu ir keiksmu susiprasti ir neduoti musu kle
yra reikalyngae, jagu yra drau
žemes
kometa
ir
tai
taip
dide

mokslainese randasi 475,000 ,akmenų. Dabar angliai surado
žmonių mysles. Pirmutin’a
bonams bažnyczios tarnu taip
gystes'katalikiezkos konia kož
le, jog uždengs nekuriuoe dan- isz tu randasi viena czvertys ,visus smėlio kalnelius pilnus Kamendoriai: Krakių bažny
Bartninkai.
skriausti.
ypata
kuriuos
mieli
ketino
at
ežia
(Kauno
pav.)
kun,
G.
Szenoje apigardoje.
vyru
o
tris
czvertis
moterių.
,
giszkue kunusiržvaigždes. Vuo
( Vilk, apskr.). Pavasari
mint buvo augecz'au minėtas dega tosios kometos ketina bu Paprasta mokestis tuju moky brangiųjų akmenų: rubinu reiva ir Kretingos bažn. (Tel
Jagu teip padarysite,
smaragdu taipogi ir dei
Telegramai be Uratu.
tiniu yra api §57 ant menesio safiru
1
ežiu paviet.) kun. J. Leikus 1908 m. per valicziaus sueiga
Tai dydesne nauda turėsite. vagis. Dyrektoris patmias jin ti 35,000,000 miliu ilgio.
Toliau kasant angliai
o moteris gauna apie §44. Ant mautu
!
buvo nutarta reikalauti, kad
keliami
viens
in
kito
vieta.
už rankos insižiurinejo in j ji
O kad ne ketina daeiegt mu metu buna iszmoketa del juju tikisi
Ergeliu jokiu ne butu,
atrasti deimantu kasyk
i
Sofia. Drebeymas žemes at
Czekiszkiu bažnyczioe kamen atidengtu czia muges (turgus)
Ne piningai indeti ne pra ilgai o po kokiam tai laikui so žemes ir ne subiręs in ezmo- suvirszum §300,000,000 arba las kurios nebus menkesnes už
Nutarimą nusiuntė pas guber lankė Bulgarye. Palociuje kutelus
su
savo
uodega
per
tai
doriuekun.
Petras
Strelcziuna
0
paszauke: “Matau isz tavo
kone §27 ant menesio už stu pistu Aprikos arba Brazilijos
žutu.
ningaikszczio nupuolė sena
rankos jog esi vagim.” Tada galime gyvent malszei ir laukt denta. Isz to duodasi suprast (Amfrike). Augliai surado ten perkeltas in Eiriogalos bažny natorių ir greitu laiku guber karūna nog vinies tiesiog ant
pakol ne pasirodys tasai ne- jog sklipas iszduoda 75 procen
natorius
užtvirtino
Barti
direktorius užklausė isz regė paprastas regeymae.
puiku urvą in kuri inejus su czia: E rogalos kun. Antanas
ta daugiau už mokslą ne kaip žiburiu visos sienos spinda tar Keraitis parkeltas in Szauke- ninkuose muges: pirma po galvos kuningaiksczio Ferdi
Kas dabar “Saule’’ užsiraszys, toju ar jiems kas ne dingo isz
ant,užlaikymo savo vaisko lai- ei butu isz brangiu krisztolu. nu kun. Vladislovas Venclave- nauju metu antra Gegužio 8 d. nando.
Tai lig Naujo Meto uždyka kiszeniu. Tuojaus atsirado api Sunūs perszove tęva už vorystes arba drutviecziu.
kis in Laukuvos bažnycz;a; treczia Liepos 26 d. ir ketvirta
Konstantinopolus. Isz prie
asztuoniuolika ypatų o direk
skaitys.
sniaugyma motinos.
Gulintieji vagonuosia
Rugsėjo 17 d. Valetiecziai tuo žasties baisaus drebymo žemes
Laižuvos
kun.
Stanislovas
Ku
Nelaimes
ant
geležinkeliu
torius isztrauke isz keszeniaus
Elizabeth, N. J. - Apginda
j ievai.
labai užganadinti, nes gali czia
New Orleans Li.- Da pavagio ziegorelus leccugelus mas motina ir save nog pasiKeliu ministerija praneeza czas m Žeimeliue in vieta kun. pat vieką gauti; ar reikia pirk atlužo didelis szmotas žemes
sažierine
tremai
susimusze
ant
Žukausko
gavusio
leidimą
iu
teip vadinama Bosmia ir Her
Kas nory piningu turėti
maszneles ir t. t. ir atydave gėrusio tėvo Albert Messig, 18
New Orleans ir Northwestern jog pradžioje spalio menesio
ti, ar parduoti, nereikia toli ke cegovina nog Turkiezkos viesz
Turi gazieta skaityti;
kam prigulėjo. Po tam policije metu perszove savo tęva, ketu geležinkebo Stredos ryta. De gulineziuju pakelyje javu bu užsieni iezkeliauti.
liauti.
patystes.
Ba kas gazieta skaito,
paėmė vagi ant paliepimo di ris kartus. Dvi kulkos pataikė vini pasažierai tapo ant kart vo 24,108 vagonai. Beveik ja
Pas ta piningas užsilaiko. rektoriaus o žmonis stebėjosi in galva,trecze in žanda o ke užmuszti o maž-daugiaus pa vu puse guli VladikauKazo
Granžinai.
Belgrad. Badai per drebey
Trumpi Telegramai,
isz mokslo atminimo žmonių tvirta in petį. Tėvas badai nu žeisti.
geležkelyje, t. y. 11,454 vago
(Vilk, apsk.) Musu apylin ma žemes sudrėbėjo ir smege
mieles.
§ Cheynne, Wyo.- Vienio- nai. Sziemet Kaukazo javai
mirė o sūnūs paėmė in kaleykej begalo daug priviso sznipu. nys karalaus Petro.... Dabar
Ka Republikohai prižadėjo,
lika vyru tapo užmu’zti kada gerai užderėjo valetiecziai sku § Deatsville, Ky. -Sudege
ma.
Kas tik nors kiek apeiezvietee, klejoje api vajna su Austrije.
$40 000 aukso del
tai ir isztesejo. Taftas tapo
Pagal sunaus apsakyma, tai du tavorinei trukiai susimusze ba javus in geležkeli pristatyti. czionais krautuve arielkos, ku tai atsiduria valdžios rangose. Angliszkas karalus Edvardas
ant
Union
Pacific
geležinkelio
Popiežiaus.
iszrinktas prezidentu, darbu
tėvas kėlės nedelias labai sun Seredos nakti, arti miestelio
Sziaip szimet javu guliccziu riuoje radosi už §125.000. Na Žsmsargiai taip ir giriasi, kad jin apmalszineje kaip gali, nes
Rimas- Popiežius aplaike
kei
gere
ir
kone
buvo
papaikes
ju
pakelyje yra mažiau kaip, mas buvo vertas. §15.000.
bus ir viskas sujudės net pisz- velinimus isz priežasties sukak
Bore, o Psusimusz'mui pasida
žino visus “cicilikus” Rė kia kaip rodos tai jam pagelbės
§ Laneford, Pa, - Stanislo dabar saugotiee tokiu prieteliu
kes. Ir teip stojosi, kaip buvo tuviu 50 metu kuningystes. nog gerymo. Tąjį ryta kanecz re ugnie ir visi trukiai likos praslinkusiuose metuose. 1907
tik austrijokiezkos armotns.
norėjo pasivažinet su pacze nes sudeginti.
m. spalio pradž oje buvo 41- vas Kielbasa likos užmusztas kurie gal nuvesti in ezaltaja.
prižadėta! Demokratai garsi Kardynolai Serafino Vanuteli toji neorietojo ant to. Tada
Cetynia.
Kuningaiksztis
228 vagonai: 1906 m. iki tam ant emert per ezuvi karabino
no, jog tai melas, nes tame O raglio ir kiti sudėjo dovana priezokiae prie josios pradėjo, Naujas brokeris pradėjo menesiui buvo 76.718 vago isz ranku savo draugo isz nety
Mikalojus dabar yra užimtas
Gižai.
dirbt.
nai. Szimet turbut užtai ma
pabludo! Kaip iszrodu szedien $40 0 00 aukse kuri sudėjo jaja smaugt. Sūnūs norėjo gint
(Vilk. ap.). Dar laisves me kirpimu vinu, kada dažinojo
motina nog užpuolimo tėvo,, Shimokin, Pa.- Tomis die žiau javu guli jog apskritai ežiu kada abudu radosi ant
kongregacije
Szv.
Sz-rdies.
tiejei, ka balsavo už Bryana ?
medžiokles.
tu
valdžia buvo czia ins teigusi api karunavoyma Ferdinando
nes tasai isztraukes revolverii nomis pradėjo dirbti naujas1 imant visur mažiau užderėjo.
Gal ne vienas nusamdytas už
szove
karta
in
pacze
nes
ne
pa
i
brekeris
Dunkelberger,
per
monopoli,
kuri po keliu mene paszauke:
§ Viednius.- Kun.Z.fije,
11E1 BALIUS.
taikė. Sūnūs atemes revolveri ka aplaike darba suvirszum Žiema Rusijos pietuose. pati. Fran. Ferdinando, impe siu turėjo uždaryti, nes toli
— O. tai rakalis^ isz jo!
kelis dolerius, norėjo visus
isz ranku tėvo, pei szove jin ke 300 vyru ir vaiku. Ateitoje,
Kur Žalnierius, ten
Nuo spalio 6 d. Rusijos pie džio austrijokiszko sosto, pa gražu tiek isz degtines nesu Szkada, kad asz ne moku ra
darbininkus parduot!
turis kartus su savo levolveriu. kada atydaris naujės gengves tuose ir pietvakaruose pradfjo
lynksma bus!
rinkdavo, kiek reikėjo “mono- szytl. Apsigarsintau ciesorium.
gimdė sunu.
Kiti gazietninkai gal uždir
tai kompanija ketina diugiau
szalti.
Szalczio
buvo
2
laipe
Szv. Jugrn Kareivei Mtha
Szpiga Gompersui
polcz'kui” algos
užmokėti.
pnymt darbininku. Kasiklos
§ Brooklyn, N. Y.- Subabo už mekleryste, gyre tuo
noy Plane, Pa, parengi dydeWaih:ngton D C.- Prez deu priguli prie Treverton Coal niu, ir spalio 7 naktyje pradė toje bus atydengimas pomni- Pernai per valecziaue sueiga
NAUJA KNYGA
sius, no katrų buvo nusamdy Ii balių, o kurs atsibus diena
tas Rooseveltas iszsiunte už- Co. sueidedaneziu isz Cleve jo snigti su baisiu veju. Vieto ko numirusio prezidento Mi- Gilžiecziai nutarė reikalauti
ti. “Saule” ane vieno cento 31 December, 1809 m. prieez prasz’mus pas svarbesnius va land, New York ir Scrantono mis geležkelio bėgius užgulė
nuo valdžios, kad butu panai
didžiausi sniego pusniai. Ne kinlejaus. Naujas prezidentas kinta ir alude. Bet iezpildymo
ne paemi. Ragino duoti baisa Nauja Meta, ant sales Mttzge dus daibininku ant puikaus kapitalistu.
toli Umanios ir Poltavos pri Taftas yms dalybas.
del Republikonu da keleis me rio. Prasidės ant 6 ad. vakare. bankieto kuris atsibus Baltam Naujas klszeninis
to nutarimo vis nesulaukdavo. Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.
Francije.- Tada vireziniko pagelbininkae
Inženga 25^
parasonas. siėjo isz tu pušniu priežasties § Montauban,
neseis prieez reikimus, o jagu
Name 17 ežio menesio BankieYra tai pirmutine knyga lietuviezki
ragino, tai ragino del to, kad
Da kaip Plėnis stovi, da to ta pavadino “Bmkietas del
Allentown, Pa.- Danielus traukinius euAabdyti. Geležke Artinoje Grisolles nuszoko nog Grikietis patarė paduoti guber ea teip puikeis paveikeiaie, padirbto!
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žinojo kaip reikalui politikos kio balaus nebuvo kokis dabar vir-zininku darbo” Po piet Cooper, fabrikantas parasonu,
natoriui praezyma, Czia jau per europinus artistes. Puiki popiera
stovi ir jog per iszlaimeyma bus. Specialiszki tlektrikinei atsibus apevarstinimai kaip už aplaike tomis dienomis paten met spaliu menesyje toks enie ka 10 ypatų likos užmuszti o kitaip virto: jau daugumas Gi- Aiezkue drukas. Didelo formato,
Kožnae gėrėsis katras taja knyga
daug likos pažeistu.
Republikonu bute darbinyku karai vesz daugybe svtcz'u.
bėgt nelaimei darbininkui ir tą ant sudedamo parasono pa gae butu iszkrites.
žiecziu pagailėjo aludes ir vi nusipirks. Norint daug kaszto ant
§ Peterburge kolera mirszta
pasitaisys. Ir tame ne pabluIsz Statupenu Vokieczei rež kaip pagerint jojo būvi ir ap gal jojo iszradyma. Tasai pa§ Pekinas, Kinai.- Empera eai nemane toliau rupintiee iszdavietes tosios knygos padėjome
dom. Szedien džiaugėmės, jog lietuviszkus ezokius. Pribukite saugot jin nog pavojaus laike rasonas kada atsidaro yra pa kasdiena jau tik apie 20 žmo torius kinu labai serga ir kaip jos panaikinimui. Ir dabar Gi vienok pastanavijom
daugumas “Saules” balso pa seni ir jauni, o pamatysite darbo. Rocseveltas apleido naezue in kitus paraeonus, nes nių. Nuo pat koleros pasiro rodos numirs. Ne priymajisai žuose ne viena bet tris aludes
galima jin sudėt ir insidet in
klausė, davė savo balsa del k aip atgausite nauje smagumą nog savo skaitliaus Gompersa Ihzeniu. Yra gerai padarytas dymo Peterburge mirė nuo jos jokiu europiszku giduolu ir ir apie ju panaikinima, ar nors Teipos-gi turime visokiu dvasiszku
svietiszku ir istorinu knygų kuęiu
Republikonu, o tuom pageri- ir sveikata sutinkant Nauja Morrisona Lennona ir O’Con ir drutae-druteenis ne kaip pa 3,108, susirgo 7,658, o iezgyjoi daktaru, bijodamas idant jin szventadieniais uždarymą ne kataloga gausite dykai. AdresąvokHc
no bute darbinyku.
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3,985 žmones.
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Istorije Szventa

I’“r o‘ 50 centu

virszune. Indijonai linksmai
— Aa!- dadure antraeieVilniaus vyskupijos
suriko, nes nei jokia vieta turbut sziame krasztia buvo kok
valdytojo insakymas.
jiems nakvynei nebuvo atsakau sai “baltasis szuva’’ ir ta kae
ti per taja. Nes minkszta žolele pamėtė.
Szventojo Tėvo Pijaus X, va
jiems duodavo gerai atsilsėti
— Hau! hau! - suklyko vi
lia ir paskyrimu kun. Kanau
o pneszai riogsantis kalnelis si ir tartum viena mielimi per
ninkas Kazimieras-Mykalojus
saugodavo nuo laukiniu žvė imt’, nubėgo in ta vieta, kur
SERGANTIEMS ŽYDI!
Michalkeviczius,
atvažiavęs
rių užpuolimo.
Jei
tau
nusibodo
landžioti
pas
visokius
daktarpalaikius, varginti nave liga ir leisti-jei įsisenėti,
tasai kae buvo gulejes. Vadas
Iszejna kas Utarninka ir Petnlczei»
Vilniun, kaipo Apasztaliszka*=---------------------- --------- . .
Užsilipę ant krantelio, tuo tuojaue prie žemes prikniubo,
per tu tu^laktaru nesumaniraa ar neturėjimą geru vaistų, arba jei tau nusibodo nuodiutis visokiais
PRENUMERATA KASZTUOJE:
sis Administratorius, valdyti
patentuotais vaistpalaikiais, vynais ar balzamais ir kitais, kurie niekad negali ligos išgydyti,
AMERIKE—Ant cielo meto
$2,50 jaus pasiruosze prie vakarie akis iszverti, o pjtam it ezuva
Vilniaus vyskupijos, būdamas
kadangi ij^ra pritaikyti prie ligos budo sergančio, ir ant galo nori būti sveiku ir laimingu, tai
ant puses meto
1,25 nes pataisymo. Viens isz ju
žeme pradėjo uostyti.
negaišinęs laiko ant visokių niekų tuojaus kreipkis asabiškai ar laiške aprašydamas savo ligų per
gi vyras pilnas katalikiszkosio’
ant ketverczio meto 65
nuėjo parinkti sausu szakeliu
The Collins New York Medical Institutą į Dr. R. Mielke, kame pasekmingiausiai
EUROPA—Rosije
$3,50
dva-ios, liepianczios mylėti sa
Paskui
linksmai
suszuko.
išgydo visokias sunkias ir užsisenejusias ligas kaip VYRU teip MOTERŲ ir VAIKU, kožnas
Po Illinoju važinėjau,
Angliję Ir Szkotije 15 sh ir žsgarelio, o likusieji ■ tris
Jio draugai tuojaus viską su
vo ganomąsias avis ir rop-nties
kas čion kreipiasi, dėkavoja už išgydimų ir buna sveikas ir linksmas.
Prusus
15 mi pradėjo akmenimis malti kuku
Vienoje apigardoje susilai
su dusziu reikalais, patyrė, jog
prato, sukrito vist drauge ant
Daugumas stebisi, klausdami, kokiu budu su tokia gera pasekme
ruzus.
kiau;
Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda"
Vilniaus vyskupijoje tarp kažemes ir po nekuriam laikui
visokias ligas išgydoma čionai, nuo kuriu kiti daktarai nekurį laika gydę,
Tai szirdeles tenai blogo ne
AHEKIKE ANT METO__ _________ -......... <1,00
Matomai j e buvo kuom
tiliku yra sukelt-is nesutiki
uostymo, užganedinimo balsu
\NGLIJE -............. ......... ——
_______ 7 sb
rankas nuleisdami apleido.
dažinojau, ®
tai neužganėdinti; rustus ka
ŠIUŠUS..... ..................._______ .......7 mr
mas del kalbos vartojimo bažrekayo.
A tcaLwmac Ipnovtc- 'l,,ki"
kfld Tlie ( 0LLI!iS XEW Y0RK MEDICAL INSTITUTAS
(tOSSIJE
..
..
~
SI,50
Tiktai
viena
boba
užtikau
rllčdky Illab IcUgVab. įtaikomas gerinusių diplomatų daktarų specilnlistų; visus ligų apra
tuojaus ir žodžiais iszreisz
nyczioje,
laikant
pamaldas.
šymus
su
atyda
ištiria
specijaliskai,
nuo
menkiausio
iki
svarbiausio
ligos apsireiškimo bei jos pamato, ir sutaiso
KAS UŽSIRASZO “SAULE” IR “LINKSMA
Kodėl ?.. Sztai balto žmo
Ka savo vyra pameti,
ke.
atsakančius kiekvienam pritaikytus vaistus išgydymui ligos ir silpnybių; nes šitas Institutas užlaiko didžiausių
Vien’, kurie vadinasi save len
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA:
O su kitu iu ezion atleki.
Laboratorijų vaistų iš viso svieto šalių, tarp kuriu daugelis yra pačių daktarų išrasta, kurių niekur kitur negalima
— Negera sziadien mums gaus pėdas atidengei
aMKRIXE___ ..... |3,00
kias skundžiasi ant lietuviu,
ROSSI J E-------------- ------ - ----- ----------- J 1,60
gauti. Užtai išgydyme ligų nė joks daktaras nė kitas institutas negali lygintis, per kų mokslinčiai ir pavadino tų
Vyras ketina atvažuot,
diena atsiliepe užkimusiu bal Girra laukiniu atbalsiu šuo
ANGLIJOJ............... «..................... ............... 10 ab
kad, esą lietuviai užveja iiz
Collins N. Y. M. kist. SODU SVEIKATOS!
eze.... ir nutilo... ir vėl suoize
Ir in kaili gerai duot;
Kad iš to žydinčio sodno daugiausia apdovanoja sergančius sveikata, tai aiškiai matyt iš daugybei
bažnyczios lenku kalba, kiti
Prick tani pilnai užsiniokoja su vadas.- Vaikszcziojom sker
Ir egzarta perskaitys,
padėkavonių, kurios ateina kasdiena, paduodame čion kelias.
skaititojei, kas metas aplaiko sai ir iszilgai ir nei vieno balt- ir vėl nutilo. Indijonai pradė
gi, kurie save lietuviais laiko
yeidžio szunes niekur nesuti jo kariezka szoki nes nusitikę Kad net ledokai ižsineszdys. si vėl skundžiasi ant lenku
AL’GŠTAI GUODOJAMA8 DAKTAREI
dovana puiku Kalendori.
Jeigu kiti dėkavoja už išgydymą, tai jau mano pridepystė telpgi išreikšti
jo kad nuo ju baltveidis jokiu Tada sarmatos bus invales, kad lenkai neužleidžia lietu
kom.
Mus
garbus
vyrai
nei
ENTERED AT THE MAHANOY CITY
padėkavonų už išgydymą Ilgos, kurią nuo manąs kaip sloginanti kalną nu
O
skunstis
niekam
ne
gales.
budu
negali
isztrukti,
norints
PA. POST OFFICE, AS SECOND vienas musu neprieteliu smer
kasė, per galybą augšto mokslo ir gerai sutaisytų vaistų, kuriuos man pri
viama bažnyczioje saviezkai
CLASS MAIL MATTER.
siuntė ir pagal pamokinimus suvartojau. Prieš tai netikėjau, kad per eavo
ežiu neapsivainikavol... Bet jiems ir kelias dienas prisieitu
melsties. Jo Malonybe kun.
išdykumą suardytą sveikatą galėčiau dar atgauti. Pirmiausia jaučiausi didelį
sunai “Vilku’1 (Indijonu gimi grumtis^ Menulis sidabrine sa
Administratorius, geizdamae
nusilpnėjimą, telpat vėliau ir mano inkstai buvo suvytą, drauge ir visus vi
vo
szviesa
žiūrėjosi
in
keturis
durinis organizmas buvo sulrąs ir tik kaip lapas rudenlje suvytąs, laukiau
panaikinti tuos tarp lenku ir
Kryži us tarp Indij onu ne) greieziau niekad neateilses raudonskurius nelabuosius,
Tas Brooklynas,
Išgydyta nuo: moteriškos ligos kada nukristi. Bet kad išskaičiau laikraštlje apie Jųsų galingą gydymą ir
kol paskutiniam isz baltųjų
lietuviu nesutikimus ir šutai
kankynių ir ekrepliavlinų,
No vysu miestu atlikias;
grynus vaistus, tad atsišaukus ir atsiuntė man vaistus, kuriuo* suvartojau ■^irgąs per du motn, skaudėji
skaudėjimo šonuose, sąnariuo
kuriems
mielinant
apie
kriksz
smerezio
nepadarys.
Ju
kunus
Apisaka pradžios 18-to amžiaus
kinti, kad j e gyventu meilė
se ir neuralgijos ligos. Jau pagal pamokinimus, sakau kaip kalną nukasė, teip nuo manąs ligą, likausi mu strėnų. krutinėję dieglių,
Ypacz ant Okland atryto,
plaučių nesveikumo, s>aiglpsmatiškai
sveika
ir
viešai
paPagal Lenkiszka parasze P. mes savo dantimis sudraskyeim czioniszka kraujo atsigėrima,
deka’-oja savo paveikslą atsių- pilnai Bv-lkar. Tad ir dėkavoja už sanžlnišką ir gabų išgydymą. Dabar iuo i r skaudėjimo galvos, zvaje ir vienybėje, kaipo vienos
Jau no pate ryto,
ausis** ir abelno nusil
jaučiuosi kaip naujai a'glmąs, linksmas ir sveikas, o tai visiems broliams nijimo
džiaugsmui
ir
pajėgu
pritruk

pnėjimo ant sveikatos. Į 13
o savo kirvius ju kraujais ap
I.
Molynes Bažnyczios vaikai,
dienų pilnai išgydytas, su palietuviams pranešu, idant kreiptųsi prie Jus gydytis laike nelaimės Ilgos.
Mrs. PRANCIŠKA
Tai
ne
Lietuvei
nes
Indijonai,
dėkavone
ir paveikslą, pri
ŠKLENARlENfi,
mazgosim. Nei vienas isz ju davo.
Pasilieku dėkingas ir visada garsinsiu Jųsų garbingą vardą,
siuntė patalpini į laikrcstf.
Slaptingas susekimas.
kad kiekvienas iez ju naudotus
Arba akly pagonai.
(moteris Jono)
JONAS 8MIRNAVIC2IA,
JOHN PAULINIS,
1625 Front st., Philadelphia, Pa Fayette Co ,
Route No 2,B. B5, Ceresco, Neb
Orient, Pa.
sau priderancziomie iez teisy
Tasatsitikopradžioje XVIII kuris bus euru prūdą (cceana) Kaip greit pagedusio džiaugs
•Gazietu ne skaito,
SKAITYTOJAU! Jei Tave vargina žemiau paminėtos ligos, nesendink, neatideliok, bet atsišauk, o galėsi būti išgydytas kaip ir kiti nuo:
perejes
nuo
musu
atmonijimu
mo
apsireiszkimas
praslinko,
bes
teisėmis
bažnyczioje,pa

amžiaus. Tuokart aukeztes
Bažnycziu ne lanko;
kosulio, kataro, plaučiu nesveikumo, dusulio, trumpo ir sunkaus kvėpavimo, kepenų
pradėjo vesti tarybas medžio
liepia vie’ems dvaeiezkieeieme
neses Kanados indijonai su neiezbege.
Ne moteres, ne vaikai,
ir inkstų (kidneys) ligos, dispepsijos, nevirinimo, vidurių ligos, užkietėjimo ir skaudėjimo vidu
Kiti
du
indijonai
isziepe
jimu ant baltveidžio. Antgaatminti apie priederme aprūpi
europenais kruvinomis muez
J O tos szirdeles ne gerai.
rių, Šonuose, tuštymuose ir po krutinę. Gaivos skaudėjimo, ūžimo ir spiegimo ausyse; kraujo
nimo savo ganomųjų aviu pri
nečystumo, išbėrimo spuogais, juodgalvėms ir niežais. Neuralgijos, neurastenijos, reumatizmo,
tynemis rėmėsi, nes europenuo baltus dantie su žeruojaneziom lo likos nuspręsta, idant pnesz
Szedien visko ne sakysiu,
skaudėjimo po visų kūnų, kaulų sųnariu ir nuo sutinimo, geltligės. Nuo abelno nusilpnėjimo
ausztant baltojo žmogaus pėdo
gimtąją ju kalba.
ee mate nei užpuolikus, kurie akim suezuko:
Ant kito karto paliksiu,
blogų sapnų ir jaunystės išdykumo—sugriovimo sveikatos. Priepuolo, nerviškumo; nuo slaptu
mis slinkt’, pasigauti ir taip
— Hau! bau! hiu!
Teisingąjį ir szyentaji ezi
juos isz ju Iccnu, nuo seno ap
O kada atvažuosiu,
ligų,—kokio jos vardo ar skyriaus nebūtų.—Pūslės ligos, nemiegojimo, sunkumo ir skausmo
padaryti,
kaip
su
tuom
ant
Tas ženklina: Taip, taip,
darba pradeda vykinti nuo
gyventu sodybų itzpalengvo
kojose, rankose ir kitų visokių ligų vyrų kaip ir motetų: skausmingų, nereguliarišku antdrapar
Tai gerai iszkocziosiu.
medžio žmogumi.
niu ir baltųjų,- arba kurios tik ligos varginimui žmonių užpuola.
sutvarkimo lietuviu padėjimo
stumdavo Žeme, girias, lankas taip!
Renkantis
szakutes
iszdžiaugs
pacziame
Vilniuje
paliepdamas
nauji pribuiezai pasisavindavo
^^TAS INSTITUTAS ISZSIUNTINEJA GYDUOLES*^-^
Visi keturi atsisėdo ant bal
klykt: tos vejeles ir pradėjo kalba In kur tu Mariute rengiesi, miesto klebonams ateinanti sek
Į VISĄ AMERIKĄ, CANADA, EUROPĄ, AZIJĄ, AFRIKĄ ir AUSTRALIJĄ, ANT KOŽNO PAREIKALAVIMO,
o ju senus savininkus gink mo taipgi pradėjo
Kam in kuodą tiek daug žiur madieni, tai yra 12 ežio spalio
kurie negalite pribūti asabiškai. tai aprašykite nesveikumus bei ligą lietuvišhai.
Užgirdės savo draugu klike. apie atrasta keista daikta.
lu galybe pravarydavo.
kių dediesi?
KAM S1RGT IR VARGINTI SAVE, JEI LENGVAI GALI BŪTI IŠGYDYTAS, TIK ATSIŠAUKIT, adresuojant:
men.
diena
apskelbti
per
suma
mus
surinktas
szakutes
pabėrė
^Naktis buvo kogražiausia.
— Tai turėjo būti didis bal Not ju biznis, in kur norėsiu,
isz sakyklų kad per ateinam
Viduvasarinis oras milijonu ir akies mirksnyj pridusęs prie tuju žmonių neprietelius-atsiThe Collins New York Medical Institute <lnc)
f n ten nueisiu!
ežius tris sekmadienius tai yra
kvietku kvapu buvo prisigėrės ju pribėgo.
140 W. 34 st,
(arti Broadway)
New York.
szauke vadas žiūrėdamas m
Ne, mergele, ne eisi,
spalio 19 ir 26 d. ir lapkriezio
o sidabrinis menuo savo pil — Didžoji Ausis (indijono nukryžiavota paveiksią. -Tai
mn
Ofiso valandos: iš ryto nuo 10 iki 5 po piet. Šventadieniais nuo 10 iki 1.
ng
Pirma diszius sumazgosi
2 d. bus laikomos miezios ryta
nam apskritume tik žėravo, vardas) suriko dar isztolo- turėjo būti laukiniu, kokiu bu
Ir
tuojaus
gult
sav
eisi.
9 valandai itzmuszus, po miezu
tartum akis mėlynojo dangaus stebetina daikta atrado!
deliu ar kartais nebuvęs kokiu Tu pati mama, gal padarysi,
gibus sakoma lietuv’szkai pa
Draugai tuojaus iez vietų
užsėto nesuskaitoma daugybe
žmogžudžiu barbaru, lupiku,
Su musu Dženu iszrunysi; . mokslas Katedroje, tzv. Myka
Kaip galima padaryti
Žvaigždžiu ir žvaigždelių. Ant paszoko ir in ta stebėtina daik kuriam tokia kanezia tapo iszIn platu svietą,
P. V. O B I £ C U N A S,
paezia laiminga.
lojaus
ir
viso
e
miesto
parapi
ta
su
nuosteba
pradėjo
žiūrė

placziosios lygumos, apaugu
mislyta.
12 i CARSON ST.
S. S. PtTTSBUBHK, PA.
Kur da ne užgyventa vieta; jinese bažnycziote, o treczia
sios aplinkui keliais medeliais, ti.
In Arkansus ar Nevada,
—
Turbut
tai
buvo
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Pirrrja Lietuvisz^a
Vii
n
um
iez
Londinyszkulai
sekmadieni,
t
y.
lapkriezio
2
—Kas-gi ežia galėtu but?buvo matyties keturi indijonai
SU KAPITALU $75,000,M
Tenais vietos yra gana.
baltu,-pridūrė kitas indijonas
d,kuningae paba'ges sakyt krrscziu pasirodė ne senei arti
vyrai, kurie net nuo Hudsono klauee vienas kito.
8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTEkulas
-kuris su savo kariumene ant
po
vardu
“
Pravadynue
pamoksla, pats užratzines za
RUOTA KAIPO
Bet nei vienas ant to usz
upes buvo ateje aplinkinėse
del naujei spūprcziavuriu vy
neprieteliaus užpuolė ir skau
kristijoje
tuos
visus
kurie
bus
klausimo
negalėjo
atsakyti.
ežero Erie medžioti.
ALL NATIONS
DEPOSIT BAM
džiai iszblaiszke bet antgalo ir U-gi kur tu Jievute begi ? per ta pamokslą, pažymėdamas ru”, kuriame randasi patemi(VISU TAUTU BANKA)
Ju medžiojimai tacziaus nie Laimingas to slaptaus daik
ORGANIZATORIUS TOS BANKO* IRA
pats m neprieteliu rankas pak Kam teip skubei guma ėdi? kiekvieno užraszytojo netiktai nimai, kokiu spasabu galima
kad neapsirubežiavo su nuszo- to atradėjas savo radyba ran
V. O0IBCUHAS.
arvaldyt rooopo ir rodae, kaip P. Mueo
liuvo o paskutiniai už padarybanka irn tai viena lez tvirczlau^iu Bui
Mat, bego pas vaikina,__ . varda ir pavarde bet ir jo tzei---- ■'j-V’paun.j.i --7
vimais ar užmuezimais briedžiu koj tvirtai laike. In ezalis tik
Bris P1O.MRS? ‘1
geriau,".
—» ■* ■
—«*—ui.
ivuKaruu jam mėsas isz nagu
sa: užrtszymas ir kalba su- gas.
bino.
8Tl<5to. Padaro davlernaetls atlikimui vleoklu rt.1k.
kreipta ant baltųjų žmonių, neiezluptu.
kluo piningus ant Amortkoniazki1 arba kitokiu. Daro apsergeymuB no tender, ant
Tokiu ir kitais budais lauki
Tai-gi dieviti,
szleiva li užinteresuotais turi būti lietu
Nekurie iez joju yra verti ir 1.1. Piningus del paczedlnlmo galit prleluast pacztlnlu Mcnay OAer arba Eipr«« C* ■>
kuriu nužudymas daug dau Indijonai susėdo ratu ir suki- niai žmones vienas antram no
tuojauo
bus lezalunetoB bankavos knlngutes. Krelpkites visi Pbr Xera žinoma del
yiezkai atliekami.
szluba,
paantrinimo kaip tai:
vi P. T. OBIKCUNA, o busit apgeergetl no visokia apgaviku.
giau jiems džiaugsmo padary szo galvas krūvom kad su at rėjo apie atrasta, daikta paaiez
Nori poruotis ir gana!
Tas užraszinejimas bus atlik
Neatbūtinai stengkis būti
davo, negu užmuszimas kelio rastu daiktu geriau susipažin kinti, bet vis-gi prie kožnos
O ka, juk ir szlubuoti,
tas viena ir ta p; ežia valanda
del
paezios nuolatos tokiu, ko
likos giriu,laukiniu. Ju žyalgy ti.
kalbos vieuas pas kita klausė Turi meiles nors truputi;
visose minėtosiose bsžnicziose,
kiu buvai prieez szliuba, ir
mai in baltuosius žmones buvo
Vienas isz ju po nekuriai si, delko tasai vyras nukryžiaNe paiso, ba tas prie meiles kad tokiuo budu susekus tik
stengkis jai pa’ikt teip kaip
daug asztresniais ir kirvio bai valandeliai atsiliepe:
votas ir kuom jie prasikalto.
ne priguli,
ra, maž-davg, Vilmai.s lietu priesz tai.
tojo žmogaus pakauszi skestan
— Kas tai gali būti?... Juk Jiems labiausiai rūpėjo nukry Kad tiktai apsiporuoti, tai to viu eka'cziu, kuriuo galima bu
ežio skambėjimas jiems buvo tai du pagaliu skersai sudėtu žiavotojo kaltybe atrasti. Ant
Ne užmirszk jai laikas nog
žiuri.
tu remties, invedant lietuviu
meilesniu ir ramesniu, negu ir ant tu pagaliu nekoksai žmo galo priėjo prietu nuomonių, O mielinate del saves vyro ne kalba miesto bažnycziose. Prie laito paantrint, jog jaja myli.
Uždėta IMS m.
(BANKA BISCHOFF’O.) UždeUlSISm.
skambėjimas galvoj
kokio gus su didėlėmis vinimis pri jog nukryžiavotasis turėjo
iszpikiuos?
kurios bažnyczios atsiras užten Norints j'ji pati api tai gerai
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Broadway
ir 4 Park Place, New York, N. Y.
nors isz laukiniu žvėrių. •
kaltas.... Kas tas gali but?
but baisiausiu barbaru ir žmog
Sure! Ir del tokios Dievas karnas skaiczius lietuviu, ten žino, nes tucs us žodžius kiau
Tarpe aukseziau minėtu tu
— Hau'-sutruko kitas ne žudžiu.
vyreli duos.
ir bus investos lietuvhzkos pa šis su dž augemu.
B
B
Pinigus siuneziame i sena Levyne kuoatsakaneziausiai, pagal
keturiu indijonu, vienu akies mažai jis turėjo kentėti kol
■
maldos.
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko išplaukiau1
Vieezpaties
Mukos
atradėjas
Vieką
daiyt
eu
aprubežiavi
žvilgterėjimu, galima buvo isz iszbalo (numire)l
ežiu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
S
s
Paskirti yra ir pamokslinin mu, o gyvenk teip, kaip ant
vienok savo draugu nuomo
c
C
ju viena pažinti, kaipo vada,
Pinigus išmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso,
In visi pasileido juoktis
kai
tose
bažnycziose:
Kated

H
nėms nenorėjo pasiduoti. To Vieni sako: Jog Lietuves ir
1 H
to tav užteks. Tas kiezaei piRankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmaiarba virszitinka. Jis buvo apsi laukiniu juoku.
roje- kun. Brazys, ezv. Jono mnginiu reikalu. Niekad ne
o
nymo.
dėl
su
žingeidumu
atsisėdės
lietuvaites,
taisės skuriniu balakonu. Ran — Aa!-suezuko vadas-teF
F
Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duulain procentą.
bažn. - kun. Januszeviczius, pažemink eavo pacz°, privers
prie
Mukos,
pradėjo
isz
visu
Tai
kaip
ponios
ir
panaites.
kos su kojom buvo nuogos, tik gul kankinasi o labai gerai!...
Szipkortea iszsuneziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
Domininkonu
kun.
Raczdamas jaja prie praezimo tavęs
O ne žino, jog ne visur.
isz Europis, ncužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duovietomis retkarežiais invairiais Tai turbut kankyne!,.. Kaip pusiu žiūrinėt ir visokiais bu
kauskae, Auszros Vartų- kun. piningu. Privalai tiek turėt
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.
dais, tai pirsztu darilytejimaie
B
Tiktai
kaip
kur;
B
piesziniais iezmargintos. Plau rankos taip ir kojos prikal
A
Aboroviczius, ezv. Jokubo- viriezkutno ir jauslos, jog piA
Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parvakandyti.
Ana,
szirdeles,
kur
ten
Okla
kai ilgi, ant virszugalvio surisz tos!... Aa! Visiems baltveiN
N
žtavimo i Europa i7 pristatome pasažierius ant laivo
kun. Liegus, ezv Rapolo-kun. tunginis klaus’mas yra pavohome,
K
K
Netrukus tarė:
uždyka, o kas j>as mus paraszis, praneszdamas apie savo
ti ir keliomis pluksnomis ap- džiams taip padarysim kada jie
Vaitiekūnas,
B
rnardinu-kun.
yngiausiu kaulu neeutikymo
1
1
atkeliavima ir paduos aLszkiai diena ir adyua, kuriuom
O mano brangus pone!
— Dideji Ausis netiki jokiu
kaiezyti. Pluksnos in suriszta in musu rankas papuls!...
Labokas, Visu Szventuju-kun.
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime
N
N
Po stritus be andaroku bė Kraujelis, ezv. Petro-kun. Ma ir priežaecziu daug nesuprati
plauku mazga sukisztos isztosavo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu aprisaugoe
— Hau! hau! hau! suriko budu, kad tasai vyras ksda no
G
G
mu
terp
poros.
Neužmirszk
gioję,
nuo gabiu apgaviku.
liukev’czius, tzv. Mykalojauelo buvo panaszios in vainiką. visi nelabiizkai juokdamie rinte butu buvęs kokiu bar
H
H
api mažus dalykus, jog laikais
Kaip beprotes klykauje,
kun. Kutka.
Paszportus pastorojame del keliaujančiu i kraju.
baru, ar žmogžudžiu. Jo iszo
Jo iezvaizdai, kiekvienas ji si.
O
Davicrnastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas poJog
net
palycmonai
atbėgo,
u
Ern įgaliotas ezi ineakyma viena rože gult visa diena tavo
u
matantis, fizišku spėkų kelis
R°gykla kuri dabar prasi veizda labai graži ir nekalta
pievas, už žema picke. Sukolektavojima daliu atliekame
s
s
paezei palinksmyt,
In
koza
payma
ar
tai
ne
geda?
apskelbri.
Praezau
ritus
laik
ir
tartum
jame
kae
aukszteenio
kartus daugiau visada jam pri dejoaiszkiai kožnam liudytojui
kuote isingi ausiai.
E
E
Dalinkis eu jaja vargu ir
duodavo, negu jis isztikruju galėjo pieszti kaip tie laukiniai atsiranda, apie ka, asz aiszkin- Už szalta nakvyne, turi užmo raezcziue perspausdinti.
kėti,
PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO!
džiaugsmu, ba dvieeia leng
turėjo. Veidas iszrode grei- indijonai prieezai baltuosius ti nemoku.
Norint be loves, patenka gu Jau kad vagis tai vagis viau paneezt visokias sunkeny
cziausia ant laukinio, isz kurio dege atmonijimu. Dantimis
BISCHOFF’S BANKING HOUSE,
— Tai parodyk!- suezuko
lėti.
Vagis spaviedodamasis isz- bes. Neyra jiji tik tavo se
buvo galima pažinti jo nemi- grieže akimis vartė ir tarytum vadas ir staiga isztraukes iez
237 BROADWAY 4. 4 PARK PLACE,
trauki kuningui ziegoreli ir suo, nes pati, kuri tave mili,
laszirdinga szirdi ir žveriszka žvėrys tik staugė.
NEW YORK, N. Y.
ranku radėjo Muka, mėtėsi in
kuri ne karta gali tav duoti ir
sako:
būda.
Tuotarpu po nesūriam lai tankumina Dideji Ausie žveHedeloje Banka atidaryta no; 10 Igl 12 adynal. Sukatoje Igl 8 adynal rakai*.
— Da ka norėjau iezpažint. gera rodą. Už tai esi jai kal
Visi keturi tylėdami iszpa- kui apsimalezinus. Didžioji riezku balsu suklyko ir pradė
— Gal da ka pavogei? tas meile ir paguodone.
lengvo slinko lyguma. Tary Ausis in savo ladyba akyviau jo savo vada vitis. Vadas tuo
Grinorkele pribuvo,
klausė
kuningas.
tum j’e giliai buvo užsimisline pradėjo žiūrėti ir valanda už- jaus sustojo ir iezeitraukes isz
Leta kaip avuke buvo;
Paneszk laikais josios verks
— Taip pavogiau.
kad viens in antra ir pasižiurę simislino.
Maitele,
mergaite
nekoke,
ma ir tegul jisai lave ne arži
po juostos kirvi, trenke savo
xv- ------------------------------------ - ----— Tai atiduokie tam no ku us,• vyrai turi dirbt-moters
Badai dvaroke.
ti pamirszo, Tacziaus jie visisz
— Ka tai tas prikaltas žmo pneszui in galva. Dideji Ausie
Sarslnglauslis ant riša sileti Ir žinomas kaip {tflMrio
pavogei.
O szirdeles mano,
kai nieko nemislijo, nes del gus ant galvos turi ?-paklause ant vietos sukniubo.
verkt.
v'-C'^3'0
ses sPecillistas honlsiki ir izslsenejsslu liga- - - - - - - 9
— Tai aez del tavęs ati
Dabar pakeli varda savo!
misliu, del fantazijų visada garsiai pats eaves ir su rankom
Ne dalyk jai sarmatos per gaji
Su bjauriai neiszpaeakytu Ne senei in Illinoju pribuvo, duosiu dvasiezkas Teveli.
DR. KOLE.R, .reikalinga gyva dvasia, reika už galvos nusitvėrė. Ir tuojaus
papeikyma kokio dalyko. Ja
juoku visai nieko apie užmuez O jau dydelius ragus gavo!
—
Asz
ne
noriu.
2/
Turintya geriaiMHiM diplomus ir 16 metine praktika gi
linga apszvieta ir protas. Žmo suriko o kiti iez jo pradėjo
dyme visokiu žmogyseku silpnybių. Iszgyde lukfitancraa
ta nepaisydamas, grižo prie
— O ka aez padarisiu kaip go nori jai atkreipt kokia atySzedien jau vyrus su pamaz
gus visai neapezvieetas, norints juoktis. Nes prie ezvieczianr
žmonin isz pavoyngu ligų, kūne su džiaugsmu garsina
da ant kokio dalyko, tai da
savo draugu. Rodosi tarp ju
/
vart^a DR- KOLEK ir gyre savo pažinstamiems vadin- (
eavinykas ne norės?
go m laisto,
kartais ir ka mielina, bet ta ežio nakties laike menulio ne
darni ijn Samaritonu te biri o laiko.
\
ryk jai be ludintoju ir namie.
nieko niekados neatsitiko, .visi
—
Tada
pasilaikysi
del
ea

O budo nepaprasto.
'J / f
Jojo rokios yra už dyka,—kožn« ijam fizirdingai dek» /
jo mielie akies mirksnyj susi- galėjo mažu erekecz o vainiko
J
voje.
DR.
fcOLER
gydo
visas
ligas
pasekmingai
o
l
tris likusieji laukiniai indijo
Ne užmirszk jaja pabuves.
Visi pas ija užniek,
maiezo ir vėl tuojaue be nieko aketynu užmatyti|ir tuo rankas
uz-sisenejuses ligas inkstu ir nimatimio, užsiszaluima gai ;
nai pasikalbėja iezsitaise ant
vos,
noeiee,
ęerklee,
piTvo
ir
žarnų;
parku,
iszberimu,
niežimo,
epilepsije,
senu
rocziuot, kada iezejni ir parijai.
Ba sako: szunie tylėk!
palieka.
enžeide.
nu ir visaa ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių »
minkezlos žoles ir drutu nak
Ligas o ipacz užsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu j
Isz dvejeto pikto vienas Ne erzink josios, jago ne užkrecziamu
Asz nebyle koke,
Ant galo tylėdami prislinko
— Aa!- euszuko vadas-eziir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nu- j
ties miegu užmigo.
Asz esmių dvaroke!
— Juozai-sako pati in savo vėlintum būti per jaja erzintu, trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir Lt. gydo greitai ir pasekmingai. I
prie tankaus puszyno, apaugu ta kankinta kaip reikia. In
Ne rejke sannatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae didės- <
Užviešpatavo tila tik nuo
Jau po velniu, sarmatos ne vyra- einu aez pas dentista o Apsiejk eu paezia kaip eu
ni pavoju ateitoje. Rejke žinot, jog vienas atsilsnkimas pas gidintoiu ženklina i
sio visokiomiseueiraieziusiomie rankas ir kojas sukaltos vinys
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba lie- į
darytu,
tu per ta laika pabovik vai draugu, arba tzirding ausiu
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagiaibos tlumocziaua |
augmenimis, per kurias su di- o ant galvos užmautas erszke- placziu puetyniu kada-nekada
prietelum, nes ne užmirszk, kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.
delia sunkenybia iszsipainioje, ežiu vainikas... Aa! tai dėlto buvo girdimi vilku staugimai Vyru ne erzytu, ne neapkal- kus.
ADINOS
betų,
ir
laikas
nuo
laiko
luokiu
pik
—
O!
tai
jau
veliuk
aez
ei

jeg
jiji yra motere, nuolatos
dasigavo prie lygios lankos. baltamjam eziuniui butu kae!
Ba
kaip
vyrai
susitars,
siu
pas
dentista,
o
duosiu
sav
reikalaujente
tavo
apglobus
ir
ti
riksmai.
Viduj tos lankos riogsojo ma Bet kokiu budu tasai kas eziTai szirdeles pakars.
danti ieztraukt.
pagialboe.
(Toliaue bue).
žaa uolu kalnelis su aukszta ezia atsirado ?

SODAS SVEIKATOS

BISCHOFFS BANKING HOUSE

DR. KOLER,

Liepe medinezius atsitraukt vi
KUR BUNA.
LIETU VISZKOS PASAKOS siems,
o jis iezdure skyliuke

Kada ir kas likos iszrasta.

Historije trumpa nes
teisyną i.

Pasakėlė
^ži.5aviniphas ir FabriKantas«ss—

Buvo kitados asilas, kuris
Kopertus pradėjo naudot
Waistu”
su lazda in žeme, pridėjęs ausi Mano sūnūs Petras ir Steponas
Garsiu: "Lenkiszku-Lietuwisku
1
(.'g
odamas po giria, inpuole
1830
m.
Ponas
Joną?:
KUueyk
P
e
Apie ragana kratra niergi klauso, ka szneka tas karalius, Lauruszkai. Tegul kagreicziauee
Giduolos no skaudėjimo
Pirmutines plienines plunks trai, ouejsi pas poną Stanislo- in gyle duobe o norints gana Egiuterro No. 1.
nai galva nukando
(ąo )
dantų
pas katra aina; o buvo da toli atsiszauke ant adreso :
Egiuterro No. 2.
stengėsi
isz
josios
iszsigaut,
nas
naudojo
1842
m.
va
ir
pasakyki
j«ni
ich.nt
pašaMostis no prakaitavimo
Mr. M. Laurask
Žmijeczniic
Buvo pas viena gaepadoriu trys szientai myliu. Pridėjęs
kojų
Pirmutinis pacztas atsirado kolintu fra^s. J. go tavias klau bet ne galėjo. Bidamas kone Gumbo Liiszai
Sag Harbor N. Y
trys dukterys. Viena audė, ki ausi prie žemes iszgirdo, kad Box 79
Geležinis sudrutintojos
Meszkos Mosi is
pusgyviu
isz
bado
paregėjo
1464
m.
sines
del
ko-tai
atsakysi,
jog
sveikatos
ta verpe, kita szeivas suko. tas karalius szneka: Ugne suTreyanka
, pATTLtS/Z4^
Sierines zapalkas pradėjo tat del manias suprart ?
ant galo lape ir praeze jojo pa Liniment del Waiku
Giduoles nutildimui vaiku
Erne, joms bedirbant, vakare degisiu, arba žvėrims atiduo Mano draugas Julius Kaslaurkas
Giduoles no kosulio
Giduolis no nuspaudimu
gialbos.
Petrai- Suprantu.
UNIMENT~
vėlai užgeso žvake. Viena ea siu. Toliaus visi kelevo, nuėjo isz kaimo Krekszczenu, Krokelauko naudot 1829 m.
asztraus
(Coni (Jure)
gmino. Pirma giveno Scrantuosia
Gaza
pradėjo
naudot
ant
—
Esmių
per
mrži°,
idant
Atejas
pas
poną
Stanislova,
Liepų
balsamas
no
kosulio
ko: Alk parneszk pas susieda pas ta karalių. Tuojaus kara Praszau atsiszaukti ant adreso:
“
Grip-kiur
”
(plaucziu)
apszyietimo 1826 m.
paantrino prasz'ma pono Jono tave ižgialbet, nes duosiu tav Anti-Laxon del vaiku
Plauka apsaugotojas
ugnies.” Tada viena sako: lius szoko barti jin bet jo se
Ma. Ant. Kunca.
Miltelei nuo kepami
laivas
gera
rodą.
Artimoje
girrioja
Pirmutinis
garinis
Stanislovas:
O
ka
pasaki
I’roszkai no kimielu
Man ezviicie szaudykle; ki brai padare pro va: Da pirmiau
1414 S. New York Avė.
“Kinder Balsam”
si?i
randasi slonius. Paezauk jin, Proszkai no kirmeluvaikams /
Sheboygan Wis. plauke ant upes Hudson, New SI
ta sako: Man izviecze rateli?, aieim ienkeziu. Karalius iszle'
Bobiu laszai
suaugusiems
York 1807 m.
Petr;ra.<:- A'ejau paskolint oi isztrauks tave tuojaus.
I Rankvaistis no sutrukime
kita sako: Man szviecze tie do beguna; o szitas iezleido ta,
Vanduo del akiu
u
ranku
Pirmutinis balonas pakylo . frako.
Po atsitraukymui lapes, asi Giduoles del isztraukimo
szilkinei siūlai. Tai dabar nėr katras virėz-.nem szokinejo. L
DEL VISU
“Lagodnik” del atluosakarszezio po nudegimui.
j
Stanislovas:O
kam?
las
teip
sav
pamislino.
in
ora
1783
m.
kam ait ugnies parneszt ale pastate juos už keliu deeziiotu Mokslas ne eina ant pikto
KENTEJ1MU IR SKAUDĖJIMU/™0 Ti<J,,rinsbej°kUVĮIIUO
t^
— Eimiu iezsemtas ant pa- Laszai no kruvinosios
Pirmutine garine lokomoti
Petras:- U—gi ponas Jonas
suaugusiems
— Motina: Juozukas i-znu
bet iszvare jauniause. Ta isz myliu pagal mares. Kaip eme
Valditojas kraujo
No
Rumatizmo
(naujas
bū

pasakė man, jog tai del mama. jėga isz štoko maisto, Kožnas
ėjus ant kelto sutiko balta po jie bėgt, tuojaus szitas katras ezi langa, o kad pate prisipaži va ėjo 1820 m.
das gidimo) Geriausc giduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies
Pirmutinis laikrasztis AmeStanislovas:- Pasakyk ponui stengimas mano da areziau Giduoles sužlebcziojimui jimo galvos, kataro, pccziu, Gi,j„nles noEkzimo (Kož<a
ną, baltus ratus, baltus arklius aržuolus, nesze padare kaina no, daviau už tai obuoly.
1)as vaikus)
maisto krutinės, szonosie, rumatizmo
Tėvas.- Aez mielinu, jog tai ryke iszejo mieste Boston, Jonui, jog del tokiu karau ne mane apeilptrs. Jsgo szauksiu Miltai no skaudėjimo
ir balta szuniuka paskui bė Begunas neužsikabina, kaip
szalczio, nuralgija ir nukand- Plasterei isz kasztavolu
pagialbos sloniaue tai nupul
Mass, diena 25 September, 17- turiu frako.
galvos! ini a visokiu
- ------ - vabalukiu. Pomada plaukams
gant. Klause ponas: Kur tu, tik užlipo aukeztyn. O medin del jiojo bue mokslu.
Parejas Petras namon, ponas siu suvis ant pajėgu. Ne, ve- PASARGA. Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokinta
— Motina:- Isztikro, ba 90 m.
mergele begi ? Atsake mergi ežius būdams už tiek daug my
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi
luk paczedineiu eavo pajėgas. vaistas.kokiosreskalingoso
Špilkas pradėjo czionaie jojo paklausė:
na: Begu pas teta. Ponas ea- liu pamatęs nuezove. Tas par kaip tik suvalgė obuolį, tuobus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro
dirbt, tuojaus po karei mete — Na, ar ne atneszei fra Privalumu eloniaus yra pribū o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.CO tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.
• ko: Tavo teta ragana, praris bėgo. Klause karalius: Kur jaus ifzmuszi kita langa.
Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:
ko?.. Ka tu kalbėjo ponas Sta ti man ant pagialbos be pa1812 m.
tave, neeik ten. Erne ir sugry mano žmogus, atsake jam. Jau
Galite
gauti
kniugas
szito
nislovas
?
ezaukymo.
žo. Iszejo kita, vėl sutiko rau pasiliko ba negreitas.
— Pasakė man, jog del toTeip mielino asilas,- o tuom
dona poną, raudonus arklius ir
Tada grižo atgal. Aidami at kias Redakcijoja -'Saules” Ma Moters kaipo rasztiuinkes
kiu
kamu
ne
turi
frako..
hanoy
City,
Pa.
Cor. Elm & Main Strs;
s>
Plymouth, Pa.
kart
pastypo isz bado.
$
raudonus ratus ir raudona szu gal užėjo in viena grineziuke.
In kelee dienas po tam lape
Pagal naujausia surasza, tai
niuka paskui bėgant. Klause Ten rado visko ant stalo val Lietuviu Tauta I ir II to
mo.
$1.50 Angbjoi randasi tebir'am lai
ėjo pro ta vieta ir paregėjo
ponas: Kur tu mergele, begi?- gyt ir gert. Pavalgė nežino ka
Milžiniszkas namas[žganimas Vargdienio.
.25^ ke 6C0 moterių kuriuos užsiyduobėje ne gyva aeyla.
A«z ainu pas teta ugnies. At daryt. Kad nieko tuose namuo
Koks privalo būti vaiku augi ma raszimo prie laikraezcziu.
— Jago tikrai dueze žvėrių
VIENATYNIS LIETUVISZKAS
E-ikurialae
tasai
puikus
na

sake jei ponas: Neeik, tavo te se nebuvo, karaliaus žentas už nimas.
.250
Amenke randasi ju 3,653. Nes mas kuriuom Hi-zpanai teip pereina in žmonis, tai dueze
ta ragana, sues tave. Erne ir silipee priterezino an stalo. Pare
W. UZ0US,
L0CH5BYKAS.
Tikri ir ne tikri Szventiesklipae kur moteres ženklivai džiaugėsi vadina jin stebuklu tojo asylo ieztikruju pere's in
sugrižo. Lzejo vyriause, ant jus ragana niekaip daugiau jei.
7 WASHINGTON STREIT,
NEW YORK CITY.
.250
pasikėlė tam amate yra Vokie svieto. Turi jisai keturieszimtus tuos biznierius, kurie neapsikelio futiko juoda poną, juo nekeike, tik sake: Jeigu vyras
Jago vaziuojete in ir isz Ameriko tai gulit gant Laivakortes pigiau kaip kitur o
Lietuviai! ar gerais keliais
ir visns bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu
tijon mete 1904 buvo joju te- pakaju ir saliu, deezimts tuks garsina laikraezcziuosia.
dus arklius, ir juodi ratai, ir kad gautu vyriezkue ženklus, o žengiame.
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
.150
už darbinyka ant laivo.
Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
nais tik 410 nes szendien tasai tanczius langu ir saptinie tuksjuodas szuniukas bėga paskui jeigu merga, kad gautu vysame Ilotelis randasi ne toli Kastel-Gardes. Jago kokis apgavikas norėtu vest
Ka-turime veikti-del muso
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.
Klause ponas: Kur tu, merge riszkus! O beeidama karaliaus ižgammo.
.050 skaitlis pasididino trigubai ba tanczius kolumnu. Raktai
nog visu tuju pakaju evere isz
Su Guodone, VINCAS BAŽUKAS.
le, aini? Atsake mergina: žentas pajuto, kad stojosi vy Vienakis.
.050 1,210. Moters pasikelineje ga
110 W. Oak St. Shenandoah. Ps.
viso
septinius
tuketancziue
sva
lop
visosia
amatuoie
irszendien
Asz ainu pas teta ugnies. At ru prasidžiugęs ėjo namo.
Imtynes Varguoliu su bago
sake jei ponas: Neeik ta tavo Parėjės vėl gyveno su ea- cz
.100 galima jias matytie kone prie ru. Nėr ka kalbėt isztikrujti Gydo visokias lygas akiu. Pniaiko akulo
, ’ais.
visokiu anratu kur pnesz 25 yra tai milžiniezkas namas nes lūs ir gv a rantuoja juos tinkancziuma. D;
teta ragana, sues tave. Bet ■ ji vo pecze. Tada pasigyrė jo pa Isz ko kyla melai.
1A
metus
ne butu drisia užsiymi- gal kito panaszaus nesiranda Winters per 5 metus mokinosi pas garrir
neklause, nuėjo an tetos dva ti, kad geras vyras, toke kaip
Kankintojai ir Kankintiniai
rus profaiorais vlr» laiku Phila^dphi^a
ant svieto.
ro. Žiuri, kad vartai užkiszti pirma. Dabar mylisi ir gyvena už mokslą.
1.00 net.
su žmogaus ranka. Atėjus du po ezei dienai, jeigu nenumirė. Dvyniai vagis.
.250
ris rado užkiezta su žmogaus
pireztu. In tėjus in grincze žiu' Apie; viena berną
Žiema artinasi. Laikas jau turėti prie rankos szepuke su
ir .I®
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
ri, kad jos teta, valka gyva‘ szuniuka ir katinu ir ak
Severos Gyduolėm.
ėda. Klause Te’a, katu darai?
ni e nuka
318 3-RD AVENUE
eme ir isztrruke vaika i=z te
Sltžyjo bernas pae poną, Pane bloko žemiau no Plttwburgiulo Paeito.
tos ranku. Pametus teta vaika
PITTSBURG, . PA.
eme algos an metu po tri? eka
520 WEST CENTER STR., MAHANOY CITY, FA.
eme tai merginai galva ir nu
Didžiausia Liėtuviszka Ęautuve visokii
tikus, Kaip ateidavo metai at gėrimu
Suv. Vals. Kas tik naudojo muši
LAIDOJE KCSD8 NUBIRUSIU, UASA11BO BT01SUS
kando.
nefalszavotas,
nes
czisais
vynus
ir
arielkai
ernes no pono tris skatiku3,

A. G. Groblewski,

* MOTELIS *

Daktaras ® WINTERS

W. Traskauckas,

STEFAN ROVNIANEK

tasai ne galėjo atsigėrėt jųjo o geriause mi

f.

KOSULIS. I

GRABORIUSI

DEL rASIVAŽINIIBO, KRAUSTO DAISTUB, 1B T. T.

Apie bu joro dukterį katrat sumesdavo in szalini. Trejus ra ir pata/navima lik pas mus apturėjo.
iri
Nesiranda mažiausio reikalo kentiti ant^tos lygos arba
MUSO prekes:
metus praslužyjes uželužyjo
in vaisku iszejo.
$2,oo
Gera Randona Arielka
kito nesveikumo plaucziuose. idant aplaikyti greita pagialba,
2,oo 2.6o
Balta Arielka
Viena syki bajoras verkei devynis skatikus ir inmete in Gera
2,oo 2,6o
Ramos
kad kosulis prasiszalintu, uszteks tik pora kartu paiimti <
4.oo 5,oo
Ramas Jamaika
vaikezcziodams ir dusauje kad ta szulni. Kaip paiibaige jo Ginas
2 oo 2,5o
gyduole žinoma kaipo:
4r>o 5,oo
Ūnoglne Arielka
2,oo 2,5 O
KANTORAS
jis neturi šunį’, o dukterų turi metai, žiuri bernas, kad jo de Anlselas,
Kiftimel
smagus gėrimas • 2,oo 2,fio
3,oo 8,5o
C k hitas spiritas
į
devynes. Reike jem leist in vyni skatikai plauke ant van Slivalte
2,5o 3,oo
4,fio 5,oo
811 vai te, tikrai Lictnvlszka
•ig
vaitka Žalnierių, o neturi; o denio virszaue. Pasiėmęs tuos Terkellca
2,5o 3,oo
5,oo (l.oo
Terkellca. tlkial Vengrlszka
k6
pinigus
ėjo
keliu,
Randa
pie

3,oo
2,5o
Ktmlakaa
.
kad neateis, bus bėdoj. O dūk
Koniakas, Franeazlsskas
5,oo 5,5o
M!
2,oo 2,5o
Brandy
te klauso, ko tėvas dusauje: menis bemuszant maža szuniu Obuoline
Blackberry
... l,6o 2,oo
D. T. BOCZKAUSKAS,
2,5o 3,oo galot
gardas gorimas
klausė: Teveli, ko tu teip liud ka, sako: Vaikuczei, kam jus Rosolls,
Mėltnraoge
... 2,5o 3,oo galot
520 A 522 W. South Al.
Mahanoy City, Pa.
Turi paiset apie tavo kosulį! Turi paiset kad vaikai tavo
t
2,5o 3,oo galot
V Isxahrto
...
nae: Ka aez neduiausiu ? Sztai jin mu-zat? Parduokit man
kosti!
Kosulis
gal
susilpnit
visa
organizma
ir
atydaro
kelia
Turi
cueinessima
bu
wisais
Europinei
Bankais.
Wist jau ira persitikrinia, jog
AM ERIKONISZKI
siunsti piningaj per muso tarpininkista greicsianse nuejaa.
$l,oo Galono*
del plaucziu. Gyduoleszita yra labai pasekminga. Ji iszgialberaudonas
.
.
reike duot žalnienu o neturiu. Piemenys sako: Gali ir dykai Ohio
1,26 '
Ohio baltas—saldas
ii: '■
Szimtal TvLl5LsteLiio2;lTT
l,5o
jo gyvasti dydelio skaitlo žmonių, priek tam yra visai
senas, roksztss
Atsake duktė: Leisk mane m atsiimt; mums davė jin gaspa- Kalifornijos,
l,6o
Kalifornijos mustkatalas
.
Isz w:.u azalia Amerika, per muso rankae sinnczesi kasinėtas in
i,f.o
nekenkema
ir
per
daug
metu
yra
girema
per
tuos
kurie
jia
Kalifornijos
rtiaszkatalas
*
vaieka. Tėvas piadejo juoktis, dorius užmuszt Bet bernas ati Kalifornijos tokalszkas
1,75
EUFOPA,
LIBTUWA,
PRUSUS,
R0SIJE,
AUSTRUS,
2,00
vartoja. Preke 250. ir 500.
Kalifornijos (4 metu) Port Wine
r.ENKUE,
ITALUS,
IT T, T.
IR T. T.
ti
2,oo
Szeri Wine
sako; Mergu nepriima in vai?- davė tris skatiku ir iszpirko Kalifornijos
l.,6o
Kalifornijos Burgundy, raudonas
Poni Marija Czaja, 418 W. Park St., Du Quoin, I’ll., raszo:
2,50
NE WIENO PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ, ^9^
y
Bet ji iezsiprasze. Aprėdė tė szuniuka no smerties. Pasiėmė, Viduriams Kartus Vynas
4
Raszlkyte po prekes. Utkalbinlmai ant $10,o<
“Czionais buvo tikra epidemija kosulio, bet musu vaikai buvo nog to apsergeti per vartojimo
vas dukteri vyriszkai, nukirpo ėjo toliau, rado bemu-zant pie Ir daigiau CŽMOKAM EKSPRESĄ Pcnnsjlvanio
SEVEROS BALSAMA PLAL'CZIU.
Eme tik 2 kartus ir kosulis dingo, l aikai kaimino teip turėjo
Ohio ir West Virginia valstijose. Adresas:
menis
katina.
Pagailėjo
jem,
plaukus ir iezleido.
kosuli ir nebegalejo miegoti. Daveu jiems savo Baisumo ir dekavojo man kad ju kosulei teip greit dingo”
Stefan Rovnianek,
Kiekviena szeimina privalo turėti “SEVEROS BALSAMA PLAUCZ1AMS” savo name.
Iszejus duktė in va’ska ga sako: Vaikuczei, kam jus muAtsūuc • Pittsburg, Pa.
na smagi buvo, musztro iezmo szat ta katinėli? Parduokit 13
ko greit ir buvo gražus pažiū man. Piemenys sako: Gali imt
rėt vyras, prie paties eeioriaus ir dykai, mums padavė užtam pulke. Gerai vaiydanos muizt gaspadorius. Bernas bet
PASLAPTINES VYRU LYGOS
elužl a gavo vyriausybe, toliau davė ir už ta tris skatikus. Pa
Kiekvienam pasitaiko, kad turi imti
Nesiranda tokio skausmo dalise
Y (JI
WIENATINIS
ka nors aut sudrutinimo viso orga
didesne, toliau da didesne, ir siemes ėjo toliau, rado bernu- J
SALONAS IR GROSER-SZTORIS
kūno kurio greieziause nepraszalitu.
■izmo. Tokiam atsitikime gerianse
pastojo jenaroliu. O karaliaus ezant gyvata piemenis. Klause:
SUGAR NOTCH, PA.
----- ■» °-----------gyduole yra,
duktė pamaczius labai ta jena Kam jus, vaikueze’, muszat? Paduoda Cukru, Kava, Herbata, Mesi
rola pasidabojo. Klause tėvo, Parduokit man. Piemenys ea Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga de’
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
ar jei pavelys už to jenarolo ko: Kam da ta bruda pirksi? lunas
su milžiniszkais stiklais, szaltum alų a
teke*. Teip pavelyjo. Sugulė Gali imt ir dyka’. Dėt bernas arielkom ir pujkeis cygarais. Priektan?
I
parduoda' SZIPKORTES i j
pirma nakti in lova Karaliaus, užmokėjo ir cze tris skatikus
Pataiso jis padėjimą visoorganizmo
Ant sutinimo, iszsisukimo, i sustin
siuncze piningus in visas dalei
sugražina jaunystes smagumą ir
duktė akyva buvo apžiūrėt yy ir ėjo toliaue. Neszasi su savim
svieto grejtai.
gimo rumatizmo ir neuralgijossveikata. Labai gera del sumalini
ra savo, o jie dabojoei, bet j n ta gyvata, ezale jo nekanda ta
GODA DYKAI- UrtdiSkos valioj nuo 9 iki 5; nedeltenl* nuo 9 ’krr?
PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir lt.
mo valgio Preke 750.
neyra geresnes gyduoles. Preke 500,
apžiurėjo, kad jos vyras mer gyvate, guli ant ranku jem
DR. JOS. LISTER O.
•O ijea**born Street.
La. >
CHICAGO u >
ga buvo. Fotam pradėjo ne Paėjus gala praszaekejo ta gy
Puikiausia
kęst, skundėsi tėvui, kad Su vate, sako: Mesk mane per kai užeiga
Severos gyduoles parsiduoda visose aptiekose. Neimk kitu.
ri petį o per deszini atsižiūrėk. lel Lietuviu!
tuo vyru negyvensiu.
Daktariszka rodą dykai.
O karalius turėjo pažinti bu Kaip mete per kairia pati o
Ir
svetingiauk>tu karalium: Ka'ras pas jin per deszini atsižiūrėjo pamate «ias priėmimas
isz jo žmonių prasikalsdavo, kad toke graži pana pasidarė. lel visu kur ra
itė gardia Arieikele
tai jie siųsdavo su koke groma Ir ezneka aidami keliu szneka \iu
ir Cigaru. Teip-gi
Didžiftuse Lietujem
pana:
Aikim
pas
mano
KantoFM Bankinis
ta pae ta karalių, o ten emerti
ale del zobovu ir t. t.
viezka
ir pardavrste
padarydavo. Tai dabar eiun- tęva ir praezyk no mano tėvo
K. Konewko,
oze ir eavo žentą: Aik ten at tokio akmeniuko, su tuo gale
18 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.
gausi eavo pasega. Tas aida ei gerai gyvet,: kaip tu ta ak
mae per g're pamate kad vie meniuka insidejus in burna
nas žmogus ezoka no vieno szvilptelsi tai ko tu norėsi tai
408 W. MAHANOY AVĖ.
medžio virezunes ant kito. Sa vis tau stosis. Nuėjo pae jos
233-233 W. CENTER STR.
MAHANOY CITY, PA,
MAHANOY
CITY,
PA.
ko: Ko tu czion szokineji? tęva ir praeze užmokesties už
Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu laiL’pk žemyn. Tas ir nulipo, pa iszgelbejima jo dūk tęs ale nie PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
vu.
"Siuncze piningus in visas dales svieto greiezianse ir piko
neprasze
daug'au
tik
to
klausė nulipęs: Kurgi aini?
WHOLESALE.
?iause.
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino,
akmeniuko.
Bet
jem
ir
atida
Pristato
visokius
gėrimus
del
saAtsake jem: Ainu m ta žeme
szduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam
lunyku ant pikniku, balu, krikparneszt savo pasoga. A'eake ve.
sztynu alų, porteri, vynus, ariel
pavesti. Del draugyseziu pristatau pulkes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas,
ka ir Lt. Pristato in namus alų
(Toliaue bus)
jem: Tau bus ten smertie; aiSplitu If L t Su kokiu nore reikalu kas-link Szipkorcziu, pi
ir porteri bonkutem. Gėrimai
pirkti pas Norkeviczia yra kanoninga ir L L nssikyte pas maM • gausite teisinga atsakymo.
sim sykiu. Ir ėjo. Ėjo toliau
fizinn! PabandykitJ
per gire, pamate žmogų, kad
jis priėjės aržuola apsikabinės
DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve
No.2.
No.3.
No.l.
No.4.
V 1 *11 F M S Puikiausiu aimonikij, skrlpkij, klernoliį, triubij, koncertinų ir
iszrauna ir kelis su szaknims,
No. 1. Aukso Altorius, in puikia skūra su No.6. Aukso Altorius, puikei apdaryta su Didis Szaltinis, 1,000 puslapiu,
$1.00 V 1 J 1 £. 1)1 3 daugybe kitokiu muzikalioj instrumonlij. Goriaushj dziegorhj,
VISAI DYKAI apvalais
Kur begi teip staigai?
su szakoms cielus aržuolus ne Ar
kampais, 382 puslapiu, - $1.00. auksiniu papuoszimu,
Prisiųsk mum por$ markių, savo
$1.25. Senas ir Naujas Aukso Altorius visos reika
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, spilktj, kolčiklį auksinių ir paauk
tav kas ne gerai?
tikrų vardų, pravarde ir adresų, o
No- 2. Aukso Altorius, in prūsine juoda No.7. Aukso Altorius, in morocco skūra $1.50 lingos maldos, 864 puslapiu,
suolų, v isokio skyriaus mašinukių-dėl drukavojimo gromatų, pui
sza in krūva. Aina ir tas su Gerai man ir smagu!
$1.00
įneš tumistai nusiųsime No. 3 kata
skūra, su puikiu krizių vidurije apdaro ne No. 8. Aukso Altorius, apdaryta in balta Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis
sznap.
kių britvų, albumų portretams, revolverių, Šaudyklių (strielbų),
logą, didžiausių lietuviškoiekalboje,
juom. Ėjo toliaue pamate, kad No Ragažinsko
selo turiu!
64 dideli puslapei. Jame tel pa teisin
kurie parduoda jaja už $2. muso preke $1.50
kišeninių lempukių, guminių litanj, adresams peSėčių, gramatikų ,
75/.
kaula, puikus abrozelis isz celluloido, 3 711 puslapiu,
gi aprašymai apie suvirš 200 visokiu
Ir tu kūmai
No. 3. Aukso Altorius, in celluloid, puikus
už medžio užsiglaudės medinkūniškų nesveikumų, vyrų, moterų
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų Ir maldų knygų kokių
nestenetum
medalikai ant lenciugelu,
$1.50. Garbe Dievui ant Augsztibes 640 pus. 75/.
valkų. Išaiškinu pradžių, priežasabrozelis
ant
apdaru,
puiki
kningele,
$1.25
tokia a-'
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų del rašymo gromatų
Agentas
ir pasekmes ligų Ir pasako kokias
ežius cslevoje zuiki rzaut. Pa Jago
gyduoles naudoti, kiek jos prekiuoja Ir kur jas
No. 4. Aukso Altorius, in puikia juoda skūra No.9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei Aniolas Sargas, apdaryta in audeklą, 353 su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvortais tuzinas 25c., 5 tuzinai
rielka turėtum
gauti. Telpa paveikslai ir prekes visokių nau
iszmarginta., galima gante in,- bata, žalia, puslapiu,............................................ 50/.
klausė Kur jis ainat? Atsake
ir
peria
labai
puiki
kningele,
$1.50
jausių eleetro-gydančių aparatų, Roberinių
už $1.00, 1000 už $0.oo.
Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o
Columbia daiktų.
Magiškų aparatų. Brukuojamų ir Ra
$1.00. Aniolas Sargas, apdaryta in skūra apvalais
No.5. Aukso Altorius, in puikia skūra su rausva ir szvies-raudona apdara,
karaliaus žentas: Ainu in ta
marką ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują K A T A L 0 G Ą I) 0 V A N A I
šomų Mašinų, Stereoskopų ir Jiem Paveikslų,
Kanticzka,
druezei
apdarita,
50/.
Armonikų,
Koncertinų,
Brltvųir
daugel
kito

apvalais
kampais,
$1.00
kampais,
auksuoti
krasztai,
75/.
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvara"ntuo|u, kad mano
ALAUS kių kožnarn reikalingų daiktų, liušyk tuojaus.
žeme paeogos parsineszt. MeJobu I. Bagdžiunas, Propr.
Adresuok teip:
lavoras pirmos kllasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
dinczius sako: Bus ten tau
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
JOHN’S SUPPLY HOUSE
24 P1LSBN STATION
CHICAGO. ILL.
Itoikala-jjanl katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimo.
smertis, ale aisiu ir asz drauge. 34-56 N. MAIN

Smns Sitais Plams,

♦

-

M—

Sustingimas Kimo.

Dydelis Sudrutintojas.

Severos Aliejus Sz. Goihardo.

Severos Balsamas Gyvasties.

PUIKIOS MALDA KNYGOS

AGENTŪRA

i

szinziu

Simonas J. Norkeviczius,

i
-

$ '

Begk pas Ragazinska i

i..

SAULE” Mahanoy City, Pa,

iC VILKEVICH.

112 Grand st., Brooklyn, N. Y.

Vyrsz Puse Milijono

138 W. CENTRE ST
MAHANOY CITY, PA.

Įsam mieste. Dabar ka tik aplaike naujus
czeverykus ir visokius viriszkus apredalus

Man*' Bzvogeria, Andrius Benderius,
19 metu Amer, gyveno
priesz 6
metus Sbenendoah ir nusidavi api
Pittsburg, tegul atsiszauke ant adaeso:
M John Raulvnavicz,
300 W. Lloyd Str. Shenandoah, Pa
MOKINKIMES PATYS.

Ateikite peržiureti.

Yra tai puikiausias tavoras visam mieste ir pirkdami pas

mus suezedinsite piningus.
Vyruirvaiku juodi rausvi ir puikus maiszyto koloro siutai ir overkotai po 4.50 lyg§14.

GRAMATIKA angliezkoe kalbos mokintis be
mokintojo i apdaryta/$1.25.
VAIKUDRAUGAS arba kaip mokintis
skaityti Ir raezyti be mokintojo, 15C.
NAUJAS BUDAS mokintis raszytl be mokln(tojo 1OC.
ARITM ETI KA arba kaip mokintis rokundu be
mokintojo (apdaryta) 35Cpinigus siuskite per Money Order eziuo adresu:
P. M I KOLAI N IS. BOX 62 NEW YORK-

Vaikucziu siutai ir overkotai po 98c. ir dauginus.

Vyru ir vaiku sveterei 43c. lyg 82.50.

George Miller,

81. puiki marszkinaii 63c.

ZIEGORNYKAS.

Nepamirszkite vieta, Refowich Brolei, 138 W. Center St., Mahanoy City, Pa.

Žinios Vietines,

1SZ LIETUVISZKU
KAIMELI!.

Iszmintingas szuo.

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia
zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susinesze su gauje szendienynio vysokio sztaino
aprigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai
ai kite pas savo miesto daktarą.
Bet jaigu turite liga pedinga-privatyszka,
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite
iszniintyngi klauskite patarymo garsingo
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu,
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais,
kaijt-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos
ligos, apriczsziu lygu kaip tai Reumatizmas
visokį papuezkai, iszpuoliina plauku urnai
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginncziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne
prijims ruda, zednas, iszsygydinsGYRTIBE
kurs tiek nelaimiu atsitinka irkruvyna j»roce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszitgromata, sekretai visame užlaikomi, gvduo
liu nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna
neturi ka valgyti, mvslidamas tapti sveiku,
tai užmoka ant sikio po keletą desetku
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lie
tu viszko kalboje, iszmintingais busite jaigu
raszisite pas:

Gausyte ezionai
visokio tavoro kaipo:
(SPECIALISTS)
'r Ziegoriu, Ziegorelu,
Broadway & So. 8th, Bklyn. New York.
Daimantu, Mtizikaliszku Instrumentu,
Lenciugelu, Špilkų. Kožnas
daigtas g varanti litas pagal už
Bus nusiustas kožnam. kuris jo
pareikalaus prisiusdamas už 2c
mokėta preke. Szlubinei žiedai
marke. Pamokinantis ir naudin
isz gryno aukso ir ne brangus,
gas kožnam. Adresas Toksai:
kas pirks tavora czionais, tai
J. TWARDOWSKI. Dept A
214 WISCON. St MILWAUKEE, WIS.
nesigailės.

BRUNDZA & 00;

Teipgi turi sztorus Pottsville ir Hazletone.

Jaigu nori turėtiGera, drūta ir ezilta narna ta’
atsiezaukie pas Lietuviezka
kontraktori kurie dirba viso
kius cimentinue, mūrinius ir
medinius namus o ir kvarbavi
mo darbus. Labai puikei pas
tato namus kurie vis'eme pa
tinka.
(t. f)
Czalis Milev'cziue,
Kontraktoris,
St. Clair, Pa.

Katalogas Dykai!

Dekavonlu uz geradejlste.

.Reikalaujanti genj Laikrodėli u.
Armonikų ir visokių kitokių daiktų,
tai pas mane galite gauti lietuviško
kalbo Kataliogą dykai, katrame yra
visokių daiktų kainos ir ju.paveiks
lėliai ; ir gausite čia teisingus
tavorus. Adresuokite:
-

M. J. DAMIJONAITIS
314T Union Ave.

Ir kitoki rejkalingi prietamsai ran
dasi pas mus ant pardavimo. Teipos
gi pristatoru kožna daleli tnaszinos
noriais kokio padirbimo.
Parduodame pikes, adatas, drilus,
skrcperius, skvibsus, knatus, jx>piera ir t. t. Parduodam Peczius o ir
senus patajsom.

Wm. Morgan,

Chicago, III.

Tik imt trumpo laiko.
25 arkuszua
puikiausios
popieroe ir su konvertais tik
už 35^. Kožna popiera bus
kitokio apsksi'imo.
Teipgi
mes turime daugybe Palangos
traju-devineru kurias kone vi
si žino, kad yra geriaus os u2
visas kitas trajankas. Ttipat,
turime daugybe visokiu kningu lieniviezku ir Lenkitzku,
visokiu altorėliu, tzkaplieru,
ražai ežiu ir abrozeliu didele
me pasirinkime už pigias prekis.Reikalaujam musu ta vorui
pardavėju ir duodame gera
uždarbi.
Kataloga piisiurczeme pn-iuneziant 4^ stetnpa
M. Zukaitis,
227 E Main St.,
(it N0A)
N-w Britain, Ct.

Dyrektorius vienos mokslai16 N. Main St; Mahanoy City, Pa.
nes turėjo ezuni psejnanti
— Po iszranku apsimaleziSHENANDOAH, PA.
iez dunsko eztamo, kuri iezauno. Kaip Republikonai laimė — Atbaleei no dienos viba- gino iez mažens ir vadino Tom.
jo tai daugelis atsirado pagyru ru da vis atliepe.
Buvo tai ezuo puikus ir sveie
ka gyrėsi, jog tik per juosius
— Demokratai no piktumo api 120 svaru o buvo labai
laimėjo. O jagu butu demo jau du centnerius tabako su drūtas. Pagialbejo tankei ir
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI
I 13 V/. Centre St.
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydoine.
Visokiu rudeniniu ir žiemini n tavoru del
kratai laimeja, tai juju szali kramti! Ar-gi maitele nepikta? gaspadorysteje: nesze dantyse
35tukst. žmonių iszgidome tmukijo 20metu
giltu. Genys margas svietas
moterių,
merginiu ir vaiku. Visokiu szilku,
— “Polanderei” parodi ka gurbą su maistu, atneszinejo
Jagu turi vario-kulorio pletmas, puozkas
-S DARBAS DEL VISU.
ant kūno, iszpuolanczius plaukus, gleivėtas
da maigesnis.
Amerika?
yra
luoša?
akllpae
del
visu
o
telp«gl
J
iez skiepo anglie ir bulves,
gali.
i“l tavias, kum tav sunkei dirbt ir jokio pelno lt
io]>e)ius būni oje, skaudanezius kaulus, atlošu ir vilnoniu ceiku del szlebiu ir siutu
boneturet: jago tik už $30 <x> gali iozsimoF zt bar— Jagu “polandcrei” eolida trauke vežimėli su sunkeny
— Butu labai reikalinga
e rintes, gerus amutae po visa svietai .’^go nori
beganezius skamlulus. Mes iszgidoni bai- kokiu
kas tik nori, ar mastais ar gatavu.
liižlnot kaip guli l«znimokyt i.urberis'^s tai ra
riausus stoviu ligų in 90 DI EN UGIDIM().
vakarine mokykla, jug szleitpi riezkai užsilaikys, tai miestisz bėms, pavežidavo vaikus ant
ižyk tuojane. Kalbame vlsosla Uežv/luoala.
!!!
Dilgeles
!!!
NOSSOKOFF’S BARBER FCHOOL,
Visas opas iszgidomi in 30 DIENU nepai Del merginu kuros eina in pora turim visokiu
kerei ne moka skaityt, o jagu kus virszinykus savo iezrinks. [savo pecziu ir panaezius patan
Kas ntž:no “Dilgeles” tegul 1405 PENN AVENUE PITTSBURG, FA, sant kokiam padėjime. Mes prašaliname
ir katras mokėjo tai užmirszo. Teip turi būti!
baisybes paralizo, aklumu, ar lokomotor- daigtu
del szliubo: szilko, atlošo ir visokio
navimus atidavinedavo.
atsiurczia už
markiu tai
ataksija, visos ka paeina nog užtrucinto
KOZNAS RASZO GROMATAS.
Cigaretus moka rūkyt ir vagi
Tom buvo didžei supran gaus viena numeri (ja>ga esi
— Ne trukus ketina but
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau kraujo. Mes neparduodam czistitoja kraujo vilnonio ceikio su reikalingais papuoszimais
lautl Kas bus isz tokiu dviko suszauktas parapinis mitin tantys tzuo: viską kas namie “Saule” skailytojum) yra tai, sios popieros kokios lig szioi da ne esi ma tr bonkas gvarantiti užtekti ant menesio,
tęs,
tai pargabenk sau tuziną su kopertom aiktai iszgidima kaip virsz-pamineta. Mes Turime szliubiniu vainiku ir kvietku.
darėsi apeitinejo jin. Jago kas pirmutinis lietuviu satyros ir tik už
jiu gyvuliu? LatraiI
gas. Jau dydelis laikas!
40*-’ 65/ ir $1.50 busi užganadytas o
juokiu
laikreiztis.
Ena
syki
ir tas džiaugsis kuris uog lavias gromata galime pataisyti padėjimu suparalizavotu
— Sunku dabar gauti ame isz namiszkiu apsirgdavo tai
— Tėvai, teminkyte idant
Teip-gi turime visokiu blanketu, kaldru,
žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli
aplaikys.
aut menesio. Ka ztr.oja $1.00
Arba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimą Mes PKASZALINAM JO PRIEŽASTĮ.
jusu vaikai ne atsilankinetu in rikonines popieros katras ne Tom jaute prie lovos ir visokeis ant meto o 500 pusei metu.
ir puikiu drapaniu del kūdi
visokiu popieru viena tuziną.
Jagu esi iszbandes visus kitus gidimus ir plunksnų
teip vadinamas “winter than- moka angelekai. Vienok nie paeabais siengesi parodyt savo Adreeavokite:
Prisįunsk 25/. o aplaikysi surinkimą tau jau drąsą i ra atimta, mes szirdingai pra
A b rožei u su maldelėm, lietuviškoje kalboje szome kreiptis pas mus, ipatiszka arba per kio in krikszta, gausite geriau ir pigiau pas
jautimus. Jago sveczias atejdatys,” kur tik iszmoksta keikt kam ne galvoi api tai.
“Dilgeles”
Labai puikus. Adressas:
gramata:
mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiureti
— Reiketu užvest vakari vo Tom bėgdavo in mokslaine 1815 E. M< yamensfbg Avė.
ir rūkyt.
D. T. BOCZKAUCKAS,
BERLIN REMEDY CO.
yms lazdele ir skribele savo (6Dic)
M
AB
A
NO
Y
CITY,
PA.
muso
rudeninius ir žeminius tavorus, o jai
— Sudas Pottsvilleje, atėmė nes mokyklas!
Fhiladelj Ina Pa
1367 BIRIA D'WAY, Cor. 37-th Street,
dono o loymu ir szokineymu
NEW YORK.
ežia nedelia septinis laisnus
pas mus pirksite, tai suezedinsite piningus
Orange, Mass - Oras jau
nog ezinkoriu už pardavima atvėso. Overkocziai darbe, ne davė žinot idant ka greieziauISztukos Užtakos
PUIKUS
Plono
Modelo
Ziegorelis
Pas mus dirba Lietuvaites.
šia ejtu namon, Gromatas ir Jeigu nori linksma laika praleisti,
nedelomis.
Baaai nepalaus dyvas ba jau ir laikas.
Uždaromas. pulke! i zmargit tas, akeo iezdlrbtae
Isz vireziaue užeukema?, Iez 7 akmeniu, vldurei
nusipirk nauja sztuku knyga. Szita
122
W. Center Str.
laikraszczius
isztraukynejo
amerikoniezki. Gvarnntitas 20 metu, t>u moterių
baust saluninkus už pardavysilgiu ar viriezko trumpu paauksuotu lencugrliu
— Darbai slengą po valei. gromatneeziui iez ranku ir knyga if-zguldinta Lietuviszkai isz
Mahanoy City, Pa.
ta nedelomis ir visom epeko- New Home siuvamu maszinu
Francuzibzko. Turėsi daug juoku Dr. J. Fropstep S3.
nuneezdavo
namon.
sau
ir
kitiems.
Kasztuoja
$1.
Pini

Specialistas AKiu Uyęas
koms uždraus taji papratyma. szapos dirba po 3 dienas, kitos
siuskite per Money Orderi, At Pritaiso akulorius.
Stiklines akio.
Viena diena Tom apsirgo ir gus
Vienas geras peczius užteks ant viso amžio
— Kaz:s Balonie, 27 metu, szapos dirba pilna laika.
siuskite 2o. marke o gtusi dydeli ka
Mano darbas kalba del saves.
.AOIES
pavėlinta
jam
buvo
gulėt
ant
taloga
sztuku.
(fj(j
o?)
CENTS
likos pažeistas Suffolk kasikOfisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakar* Jueu matlsi tai pirksi. Ateiut-im per C.O.D. per Gvarantinam kožna pecziu ka
— Lietuviu nedidelis skait
J. P. Vizgird,
scfkos, Minkeztas guolis labai
ekspresą ir jogu patiks ir iezrodie ant $15 ziegolosią. Per nupuolimą anglies, liūs visi malszei užsilaiko.
relaus tai užmokėk $.3.75 ir paimk eau Ilaezyk parduodame.
4600
S.
Paulina
St.
Chicago,
111.]
308 E. Centre St.
patiko ezuniui už tai kada pas
ar viriezka ar motenszka.
M. C. Faber, 20,
likos jam baisei ranka sutesz
220 Drarborn.SL Chicago.
veiko
ir
gulėdavo
ant
sofkos.
Visados galima gauti plitas ar
PlyiMOnth, Pa - Darbai
kinta. Mikola Galonais likos
DEPOSIT NATIONAL BANK
grotas kada tik ju reikalausite.
pažeistas ant pecziu ir galvos slenka povalei. Kaip katros Viena karta užtikęs jin gulinti
mainos dirba pilna laika, o paszauke užpikes: “Kas tai Joseph G. Bogden, Hanazieris Foreign Departmento.
kasiklosia Park No. 4.
MAHANOY CITY, PA.
Nėra turbacijos pataisite pecziu
Tom ar vela sergi?” Ant tu
DU BOIS PA.
— Jono Tub’no kromelis kitos po 4 ir 5 dienas. Uždarjaigu
pas mus pirktas.
žodž u Tom ieziitrauke kaip ii
Capital Stock
$125,000.00.
ant 32 W. Sfruce St. likos bei menki kaip tik ant maisto.
Piningus sinnczianie in visas dalia svieto greitai ir pigei. Szipkortes parduo
Surplus & Profits $238,000.00.
gae
pr'merke
akie
ir
pradėjo
dam visu geresniu linijų in ir isz europos in visas dalis ameriko. Padarome
apvogtas ant $50 tavoro. Tu- Piibuvueiam sunku darba gau
stenet rodos ant tikrųjų sirgo.. daviernastis reikale atėmimo daliu arba piningu isz. krajaus Pristatome
linas pradėjo vytis vagi ir ti.
peczetis del draugyseziu ir biznierių. Priimame piningus ant procento per Suvienituju Walstiju De~
— Lietuvei malszei užsilai Kada jin už tai nubande už paczta no dolerio ir dauginus. Kreipkitės pas mus per gromata ant virsz
pažino jame Joną Ramona, 17
posytoras.
nudapima ėmėsi ant kito spa- minėto adreso lietuviszkai o persitikrinsite kad mes apsiename teisingai.
metu senumo vaikina kuruo ko.
šabo: kada ižgiredavo jog kas
ne sugavo. Yra tai brolis Mi
DU PROCENTĄ MOKAM ANT
tokisatejna akimirkenije nuezo
ko, kuris ne senei likos išga Batavia, 1’11 - Darbai per
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.
visa ežia vasara negeriauee ėjo dinejo nog scfkos ir guldavo
bentas in narna pataisų. Poli bet dabar visai mažta.
ant grindų persitraukinedavo
cije jeszko jauno piktadario.
Harrison Balt, Prezidentą,,
— Lietuviu yra penkios fa- ir nudavė nekaltu Bet . buvo
M. M. MacMillan, Vice-Prezidentm
— Dominikas Grigalonis, Ii milijos, visi paezedžei givena jisai nuolatos paklusnus Karta ? Yra nsztikrinta ant to, jog pasekmes kaipo Specijalistas gydy
?
me
tuju
ligų
yra
isz
tikros
ir
ligos
praktikos,
o
Ira. IP. Barnes, Kusij,^
tai
ir
prie
piningu
prisilaiko.
kos tomis dienomis apsodintas
poną sumueze jin už tai jog ate k
nes isz knygų iszsmetos.
— Tiktai keli Bingelei tai ne jo in paksju su purvinom ko Į Dr. ALEKSANDRO O’MALLEY,
Pottsvilles sude už dirbimą
Dooooooooceo
kasiklosia kaipo mainieris be gana ka savo proce prageria joms, po tam nuvede pre du y spasabas yra tai praktika Į>er visa savo amsziu gydme
NAUJAUSIAS
bet da ir pakauezius prasimu riu irparode kaipo nuvalit ko Š tuju ligų ir per tikra szinast visokiu moksliszku spasabu
Į! S Z RĄDIMAJ
popieru (turėjo pasiemias nog
tza.
IER«1TM«OU»1 ItmE.
jas ant eziaudinaites pri< sz ine- 0 naudojimo j>er ji. Jisai atiduoda savo tarnysta del
Pilkaus). Už taji peižengima
— Poni Yudikauck:ene ap
X jusu, kuris per 25 metu datpre, su pasikalbėjimu už
Daugybe odos Ilgu paejna do nMzvaraue
užsilaikymo ir užsikrėtimo teipgi ir nuo
aplaike bausmes $10. ant trijų teikė eavo viieli patogu irdru jima m pakaju. Nog to laiko T dyka pas save asadiszkai ar per pa< zta, o jo ofisuose
viduriniu Ilgu-. Daugumas gauna pflczkue
jago kartais ne buvo eziaudi- v randasi viskrs ant važinimo jusu ligų, be mažiausio
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per
menesiu in kaleyma ir užmokė tu šuneliu, kur ant krikszto naites prie duriu tai Tom lodą A kasztu ant jnsu naudos.
apsileidimą. Gydosi per neateakanczlua
daktarus ar agentus, kūne tik pinigus iez
ezv. aplaike du vardus Jonas vo teip ilgai pakol jam ne
jimo kasztu.
vilioja, o paskui jaezotc mums, kad emsRUPTURA.
te daugybe gyduolu Isz ^nvairlu apgaviku
ir Petras. Kriksztu tėvais bu nuvalydavo kojų3 o pagelbos negavote tr sakote, kad. gal ir
Ar tai tikra ar tuomlaikine. arba vandenine, gydau
5 muso gyduoles netrelbes. (Taigi meldževo:
Gasparas
Potzkiavicze
su
Daktarus Blažejauckas
Geras Tom ne kente barniu ant visados be naudojimo peilio,skaudėjimu ar atsitraukimo no no darbo. Beo^racijos ė
kstancsiiiN orrgfnalisika padekavoniu.
Itz Shenandoah atvažiuoje in Jieva Uzdželiute.
Tegul nors vienas daktaras parodo mums
ir mutztimu. Jago sutikdavo a
NEDVO-VITAL LIGOS.
T
tiek padekavoniu, o mee duosime dideli
Kazuno aptieka Mahanoy City
atllgynlma. Plika gaiva sunku gydyti, ja
.
^
n
.°
l
,a<
h>kimo
jaunytdoje,
persidirbimo
ir
isztekejimo,
kurie
sunaikina
daugybe
T
St
Louis,
MoCzionais muszatcz'uosius žmonis, pul I žmonių ant viso gyvasezio gydau ant visados. Kraujas, nervos ir visi sauariai isz A
go senatį ir gaiva žvilga, tai to pagelbsti
kas utarnikas ir petnycze no 3
ne galima, bet jago jaunas, o turi retus
gyduolių ar operacijų,
t
plaukus, o ant odos matytis maži ptaukuteip j at kaip ir kituosią mies- davo in ju pulką lojimu ir isz- įPrisiusk
czei ta! tam galima suteiktipagelba; piau
pacztine marke už 2/. o aplaikysi
•
lyg 5 ad. po pietų. Jio ofisas
kai neyra grybai—viena diena ne Iszayge.
UŽSLĖPTOS
LIGOS
skirstinejo
juoi.
Buvo
jisai
di

knygute
abrozelais
dyka.
tuosia, daibu ne yra daug, bet
A t alo-.. I> k- ( n r.* I
n r, .1.. n I w — J .. L. Yra tai liga, ka DaktarisAa
gislos užsikemsza
su su
juodu
kraujuužprivatiszkose
dalyose kuno,^
Shenandoah randasi ant banko
Kurios
tankiai
yrakieti
užsikemsza,
o tik del
duodasi
pažint
persavo
kraujo,
inkstuose ir X
Y
201 W. Center St.
gį 125 E. OakfSt.
ka
pastoja
gislose
guzai
ir
neduoda
nuturos
atlikti
pareikalavimu,
ir be darbo žmonių mažai yra. deliu spgineju arklio, parege- per
Czia
raszoma
ir
kalbama
lietuviszkai
ir
lenkiszkai.
leme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis
kituose.
Dr.
O
’
Malley
X-ray
ir
kitos
itaisos
greitai
parodo
liga
priezasti.
F
iszgydau ant visados be bjaustvmo, riszmo ar skausmo. Visos nervos buna drūtos Y
“Shenandoah Trust Co” ant
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori
persltlkrlnt tegirt raezo paa mus. Adreeaa
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