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Metas XXI

Atsitikimas ant stacijos.
Ne vale pardavinet
Pagal minima geologu, tai
Tamsus lenkai Lietuvoje
arielkos Oklohomoje. ISZ BOSUOS, LIU
“Biržew Wied” paduoda ee
ne nori naujo “tikeymo
gilumoje žemes da randasi kie
TUVOS IB LEN- kant’apraszima api ateitikyma
Lietuviszko”.
tuju anglių ka užteksbant 4,000
Guthrie, Okla - Gubernato
Visi sako kad Amerika?, metu. Ne vienas butu užgana J’aliko vyrui 85
Szvenczionis.
ant stacijos Biala Berkiev, In
Vilnius. - Paskutmia nederius Haskell įžlave proklamaKIJOS
.
“Free Country”. Teip, del vi dintas tebyriam laike, jago tu
o sutiui 820.000: cije kurioje apgarsina, jog pa
Raezo, jog Vilniaus vyskupi ba visosia
vagona ateina pati pulkaunin
czionaitiniosia
su tautu “free” tiktai ne del retu gana anglių ant 4')00 miNaujaslaikrasztis
jos valdytojas nusiuntęs tenai bažnyczioeia, pagal paliepima
Milwaukee, Wis.-Mrs. Wil gal naujas provas valstije Ok
ko D. su vaika;s.
lietuviu. Lietuvei be knutu nutu.
Prantsza kad Lietuvoje p.
helmina Stien kuri privertė lahoma, visiems yra uždrausta
— Praezau bilietus -paezau kunigus Jasienski ir Kukta lie administratoriaus (diecezijos
ties savo galva tai nesmagausavo vyra ant apsigyvenimo pardavitet arba pirkinet anel K. Strazdas gavo pavebjima ke sulaikydamas juos kunduk tuviu skundoms isztirti. Jis kun. Mich ilkevicziaus, po
je ir ne moka gyvent. Sutar
Ar žinote, jog Kalėdos jau tvarte per 10 metu ir niekados ka, nes tik tada kada reikalaus iezleidineti du-kart nedeliui torius, pagal naujausius palie skundžiasi, jog lietuviai nelei ankstybu miežiu ir pamokslu,
ties jokios ne gali padaryti be
po szonu? Jago kas turi mie- jin ne inleido in narna paliko ant gyduolių. Dabar tikrai laikraszti, po vardu ‘ Žemdir pymue kurie privereze kožno de lenku klebonijon liudyti įkalbėtu lietuviszkoje kalboje,
degtines ir be alaus, o jagu ei
ri nupirkymo kokios dovane savo sunui kurie randasi kaley atsiras toje valstijoje daug J go bis” Pirmas numeris pasirodys idant ne inleist in vagona be pnesz lietuvius ir sz'aip juos kuningai euraezinejo taisės ypa
na ant bile susirinkimo tai ižpabaigoje szio menesio. Lai- parodimo pirmiausia bilieto. varžė, ypacz kun. Poplavskie tos kurios geide idant nobales, privalo tai padaryt kano- me 20,000 doleriu o savo vy mu.
sigere po pora czierku, kad
kraszczio
preke bus 3 rublei
rui
paliko
tik
penkis
dole

— B.lietai pas mano vyra. ir jo giminietis Pr. Braželis, žanstva atsibūtu lietuyiszkoje
angszcziausia, ba dabar galite
galėtu sm&rkiau szneket ir su
ant
meto.
rius.
Toji
biaurybe
boba
to

Tenais
vaikszczioje prie maezi Melonetume, kad kas isz ezven kalboje.
iszsiiinkt visokiu tavoru o ir
rankom szvituot o rėkt tiek,
Egzaminas
vieno
mis
dienomis
puolė
nog
trepu
nos.
Vaikai
parodinkite czioniszkiu mums pranesztu,
Per tris nedelias buvo atpro
Marijavitai.
žmonių ne tiek prisigrudia
kad net velnei pekloje per tris
Daraktoriaus per
kaip ieztikruju buvo.
ir
nusilaužė
sav
sprandą.
G
d
kur.
vintoe tokios nobažanstvos
sztoruosia.
Marijavitu
kuningas
A.
Parapijos Komitetą
dienas turi galvas susiraiszioja.
vyras josios senei lauke ir pra
Kunduktorius su vaikais nu
del Lietuviu vieosia bažnyPasvalys.
Tulaba-> gavo paveldima lai
Teip, teip, Lietuvei, in czion
ūžė Dievo idant siv nusilaužtu
siduoda
in
pajodinta
vieta
ne
8
(Panev. pav.) Vidunaktyje czioee tam paežiam laike ir
Per meta 1908 Pottsvilles
Mažam miestelije Pennsyl- kyti pamaldas, sakyti pamok8 vaikai pirmiau pribegia ezau
pribuvę piningu nesigailėjo,
sprandą. Nėr ko gailėtis.
miestelyje kilo gaisras. Lsime taja paezia adyna. Iszmielino
vanios valstijo, lietuviszkoje lūs ir klausyti, spaviedni mies ke:
dėjo desetkus o ir szimtus ant sude atsibuvo 1824 provos isz
dar
kad vejas pute laukan. taji spasaba kun. administrate
te
Vilniuje
o
ir
visoje
Vilniuje
apigardoje (ne sakysiu, ba ži
Apgavikas sutonoje.
garbes Dievui ir statymo baž- visu szaliu pavieto kaipo:
— Teveli, teveli! jisai ne Sudege vieno neturtingo ūki rius, idant galima butu euekaigubernijoje.
Shenandoah
654,
Mahanoy
nycziu, o kur tosios bažny
St. Louie, Mo.-Po czionaiti notumėt kur) kuningas liepe
nori mus inleist in vagona.
ninko klojimas su visais javais tyt Lietuvius o jagu pasirody
ežios?- Rankose airiniu vysku City 290, Pottsville 191, Gi nes lenkiszkas ir lietuviezkas apgarsint prezidentui parafijos Užpuolimas ant kuningo.
— Ar te-i-i-i-i-p ?
ir daržine su paraezu, Sudege tu atsakantys skaitlus-padaryt
pu, ne turi jokios valdžios ant rardville 42, Gilberton 37. Už tzeimynas valkiojęs! kokie tai idant pajeszkot mokitynio del
Szeezi pleezikai užpuolė Su— Užpykias pulkauninkas teip-pat dvieju kampininku užganapadaryma, atydaryt del
tuju bažnycziu o ir kuningus provas inplauke in pavietava apgavikas pereiredias in kunin mokinimo vaiku lietuviszko dervos kuninga Laika arti pagriebė konduktorių už api
trobeles su visa manta. Gaisro juju bažnyczias ir atprovinet
netinkamus del juju praszali- kassa už kasztus suvirszum go sutona. Renka jisai nevos je kalboje. Na ir atsirado in Vilniaus, ir pareikalavo nog kakles ir uždavė kelioleka
priežasties nežinoma. Nuosto juosia nobažansta lietuviszkoje
na, per kuriu storone tos pui $29.000.
ant priglaudoe namo Santa kėlės nedelias jaunas virukas j'o piningu. Kada kuningas kumszcziu per veidą ir galva.
kalboje.
liai
nemaži.
kios bažnyczios lykosi pastaty
Birbara, Cal. Žinoma tokios kuris apsiėmė taji sunku dins- jiu nedave, likos baisei sumuez Sumuszlas ir sukruvintas kun
Žinoma ne visiems tas pati
Utarninke iszeis No. 12 priglaudoe nesiranda, o badai ta mokinimo vaiku. Nuejas
Vilniustos. Ar-gi ne puikei vieszina
ta.s. Pleszikai dar ne suimti.
duktoriue isztruko isz ranku ir
ko. Lietuvei tuojaus pakele
“
Linksmos
Valandos
”
.
Tame
Vilniaus vyskupijos valdy protestus savo laikrascziuoeia,
“polandenus” airiszei “patri
ne mažai neg tenaitiniu gyven pas prezidentą rado tenais su
pabėgo. Ne gana to pulkaunin
Pasikėlimas kaliniu.
tojo,
kunigo kan. K. Michal
kai”. Tokis pasielgymas ka- numerije talpinasi pabaiga toju surinko auku. Sergekites sirinkusi visa parapini komi
Toboleko (Sibire) politisz- kas paszauke žandara liepda kev’cziaus insakymu perkelta: jog juosius nori skaityt kaip
tetą, įkuris pradėjo egzaminątabkiniu vyskupu daug ble- puikios istorijos ‘Genavaites ’ tojo latro.
mas
jam
euraszyt
protokula
už
avis nes ne suprato jog tai
vot kandidata ant mokytojaus. kiems kaliniame buvo labai nužeminimą mandieros per
Mosaru bažnyczios (Dienos dėt juju gero tai daro. Tuom
dės daro del katalikystes dau teipgi istorija apie “Kalėdų
džiakonijos) kun. Ign, Branic kart tampesni lenkai pakylo
gelis tikeyma pametineje isz nakties Miszios’’ apie ‘Žvaigž Nori atsiskirynio del savo Užklausė jojo api geografije, sunkus gyvenimas ir be to dar kunduktoriu.
vaiku.
rent-metika, gramatika i^t.t. jie buvo ryksztemis plakami.
kie
in Vienieva klebonu; B,lt prieszais taji paliepima, būda
visu tautu o ne trukus ir Lie- de Mesijoeziaus’ ir -“Pasikal
Pasažierei tilejo žiūrėdami
savo
Jessup, Pa.'-Poni Cregos ant ko atsake gerai. Preziden Ne galėdami daugiau
stogee kamen. kun. Jul. Dud- mi nuomonėje jog tai prieszituvei Bsižades tuju bažnycziu bėjimas 13 Vyruotu Moterių
vienas
ant
kito
tiledami,
nes
zinskis in Diena klebonu; Ma naši jiems leituvei ir ne daleikiene padavė in suda peticije tas da ne buvo užganadytas, kaneziu iszkesti, jie visi nuta tik vienas atsiliepe:
kureįdMel saves pastati, tada ir Vienos Naszles”.
ant atsiskyrimo su savo vyru isztraukeisz kiszeniaus daug(?) re nusižudyti. Sužinojus api
ramši gyvens ir ne turės jokio
— Teip pone pulkauninke, žųjų Szalczininku (Rodunes do prie lietuvi?zku pamokslu.
už tai jog josios vaikai ne ga moksliszka kninga, pagal nau tai vyresnybe atvede kaleji- asz pasvieczieiu jog.... Run džiak.) filijahstas kun. Vyt. Bet szvie?eani lenkai tuom nusuCnešzjmo su apgavykais.
li sutikt su josios vyru. Kada jausia raszlava, o radęs ten man kareivius, kuiie szove in duktoriue apsiėjo su ponu žmo Zanievskie in Usnaža (Gardi ludo jog atėjo terp vienos tau
SzwftSt ii' Rusijoje katalikai
kaliniu-1, viena ju užtnueze, o
apsipaeziavo su juom metas augszta žodi atsiliepe:
Lietuvei gavo savo tiesas, o
uiezkai o su kuriuom tu teip no džiak.) f iii j alistu; Slonimo tos ne upratirra1: nesuprato
kelius
sunkiai sužeidė.
— Kas tai ženklina sunsuoadgalios, buvo naezlum su sep
czionais da labiaus pradėjo
gyvuliezkai apsiėjai. Ir kiti pa kam kun. Leonas Hrinievekis jog pamokslai ir g:elalas baž
in Nalibokue (Vienievo džiak.) nytinis lietuviszkoje kslboje
spaust. Net ir Rymas yra kur
Austrije rengėsi ant t'netu vaiku o jiji naezle su de gavimumas?
Žmog vagiai.
sažierei ta pasvieczins..,.
—
Sunsuode
gavimumas
?asztuonetu
vaiku.
ezes ant skundu amerikoniniu
vajuos— Ka-a? O tu kae do vie administratorių: Naliboku kie t'k tiek skyrėsi nog lenku jog
Kaukaze buvo keletas ateiti
bonso Luvigaa Alfredas Pptrilkataliku ir teisingiausio skun Viednius- Pi skalai apibe
Ž noma, jog su tokia gauja paantrino baimingai kandija- kimu, kad žmogžudžiai užpul nas? Tavo pravarde?
k'LHlp iAsiduud i, o jomnqda-lis in Marcinkonis (Merkynes ve. jog tai kokis naujos 1 lietu
tas.Oho,
teip,
sunsuode
ga

do ne priima, ba viską padaro gineje api varna po miestą isz vaiku tai tur but tikra pekla
davo koki turtuoli, pagriebda — Sąnaris Durnos vieezpa
džiak.) filijalietu: Marcinko vbzkas tikeymae” kurios pri
vimumas yra tai krupterejiamerikoniams auksas ir sidab priežasties paskutiniu atsitiky del galvos namo.
vo ji su savim in kalnus, nuga tietee isz gubernijos kijovekos
nių
f ii. kunigas Juoz. Vaubaa valo saugotis kaip koki.o pago
mas, per skriestuvas jagu veik
ras. O tokie vyskupai, ateivis mu.
bendavo ji in savo niekam ne grafas Bobnnekas.
Amerikas didžiausias smavardingai yra gamtažinin- žinomas lindynes ir isz ten at Grafas Bobrinekas užtvirti in Mažuosius Szalczininkue fi niszko tikeymo.
kupai, net ir pats popiežius tu
Visiezkai mena, jog paka
lijalistu.
kystavima priguluoti arba iszsziauczius
ri rojų ant žemes, o biednioke- jus tiek vien gali būti užlaiky
Liūdna tai naujieaa jog ku
siųsdavo pagriebtojo gimi no protokolą api eumuezima
Washington, D. C.-Suvieni- sikivinkliniavymas.
lems liepe pelnyti dangaus ka tas del to, kaip Austrije ap
Karo žinyba.
ningai litvomanai sėja sėkla
nėms laiezkue, kad jie duotu kunduktoiiaus.
— Gerai, labai gerai! O kas jiems daug pinigu, tai tuomet
ralyste, in kur patįs neinsi- sieja su Serbia ir juodkalniais. tos Valstijos yra didžiausiu fa
Laimingas kunduktoriueir neeutikymo
Patvirtino insakyma, drau neapikantes
gaus, o ir del kito ne gali pri
Austrije yra pasirengus ant brikantu czeveriku ir czebatu tai yra brazdeymas?
paleisią pagriebtąjį gyvu. Jei raszo "Brižw.” eumueztas, kur džianti kareiviams važinetiee terp tu dvieju tautu o lenkisz— Brazdeymas ženklina tai gu gimines neatsiuzdavo tuo szendien rastųsi, jago ne neti tramvajau? viduryje. Karei ki kuningai ne iezaiezkina to
žadinet.
vainos kožname laike. Cieso ant svieto. Laike 1908 meto
ekspliotadaciviszkas
užuolaniszsiunte
in
visa
pasaule
apeiaTverkime czion karalyste dan rius jau pasirasze ant sukuopi
jau reikalaujamųjų pinigu, tai ketas buvimas ant gelažkebo viai gali tik važineties etoveda del lietuviu o tam ga]yme api
kys
meteorologiszkas
megzvirau
už
$11
470.000
verties,
nimo
vaisko,
kas
gali
atsitikt
mi ant tiltelio.
nauja garbin'ma Dievo nes tu
gaus,
žmogžudžiai savo belaisvi nu grafo Babrinskio.
pagal statistikos biurą. Mete džiojimas.
O ne reikes nieko daugiaus. tuojaus.
ri pripažint del Lietuviu nežudydavo; jeigu gi atsiųsdavo,
Gelažiai.
1878 iszsiunte in visas dalis — Teip. gerai iszaiszkinai,- tai psfliuosuodavo. Neseniai Soc-Demokratu atstovai
kurias
t>e=as kuriu teisingai
(Panev ap.). Sargybiniai,
svieto tik 6.500.000 poru o in atsiliepe pasisziauszias prezi žmogžudžiai tokiu budu pae
Rado negyva kūdiki.
kalėjime,
reikalauje. Lenkiezki gyvento
Ant kožnas gaivos pripuolė
apsiginklavę,
Kaip gerai visiems, antro szaudyklemie
Bremen.- Kada sugrižinejo 1908 iszsiunte czeverikn ir cze dentas.
jei privalo ir turi apsaugot sa
me nuo vieno turtuolio 40, o
pereita meta 35 dolerei Suv.
laksto
po
apylinke
ir varinėja
sios
Durnos
atstovai
soc.
demo
—
O,
dabar,
iszaiszkink
batu
verteeuž
$11,470,000
arba
nuo kito 10 tukstaneziu rub kratai labai sunkiai valdžios žmones keliu taisyti. Žmones vo tiesas, nes perezkadyt ne ga
Valst. O vienok kiek tai ra maszinistas Korc’an namo, užmums, jago žinai kas tai yra
liu.
dosi žmonių kurie neturėjo ne miestije jojo ezuo pribėgo prie in laika trisdeszimts metu už
nubausti už savo žmonėms dar ju neklauso ir kaip galint nuo Ii, kada dvasiszka valdže geidsunsuodegavimiszkas ?
$88000.000.
Geriausi
koetume
krūvos
ezaszlavu
ir
pradėjo
jo

že duoti pageidymua broliszskatyko prie duszioe
btfe. Kai- kurie tu atstovu se
— Sunsuodegavimiszkas
Szaudis in žmonis. di Peterburgo kalėjimuose, tos pareigos bėga. Mokescziai kos tautos, kuriems inkalbinesią kasti. Kada szuo ne klausė rei ant tojo tavoro yra Angli
yra tai trivialiszkas iezlaisvini
Odesos general- gubernato kur jiems gyvenimas labai sun irgi sunkiai iszgaunami.
je, jog Lenkas yra juju didžiau
Pagal nuomone ne kuriu ant ezaukimo. Korcianas pri ję, Prusai, Franc’je ir B Įgiję.
mas
elastiszkumo
inžaibio
pana
rius iszleido iusakyma, kuriuo kus esąs. Du atstovu DžabaPanevėžys.
siu nevidonu, per ka pas Lietu
mandruoliu tai norėtu idant siartinoprie ezaszlavu ir iszeme
Telegrafas po žeme.
szio in nuolaiduma arnitolo- draudžiama gatvėj rinkties ridze ir Cecheidze labai sun (Kauno gub.). Medeikiu so vius ezendien vieezpatauje did
advente uždaryt visus teatrus, izsju inviniota in skepeta kudi
giszko
arba darbi reikslavy- daugiau kaip 10 žmonių. Jei kiai susirgo.
Wilkes-Barre,
Pa.
-Kunindžiuje, netoli Biržų miestelio, žiausias neužganadymas visam
mokslaines muzikes ir szokius ki api metu senumo su sprunDžaparidze jau kelintas me
gas Juozas Murgos aplatke pa mas leilumo apezepeliu.
gu susirinks daugiau 10, tai in
apipleszta valscziaus raeztine Vilniuje ne kaip kada pnesz
o persedet ant bažnytinio duliu burnelėje. Pns-gyvi kū
nuo
kaipisz
vietos
negali
pasiju
— Esi priymtas,- paszauke juos ezaudys. Jeigu kas szautu
tentą ant naujo telegrafo kuri
diki
su
didelu
stengimu
atvede
dinti. Negali pate iszeiti nei su ir monopolis. Isz valscziaus tai. Ž noma, prieszininkai inbokszto, kur galėtu pamatit
padirbo be dratu ir ^siuntinėje su džiaugsmu prezidentas, jog per langa in policija arba m savo žmona pasimatyti, nei pa raeztines pagriebta 500 rub., kalbina Lietuviams, jog Len
daktaras
prie
gyvasties.
Sliest
visus “geriausius nes už tai
po žeme. Tomis dienomis pa gavo toki mokyta daraktorių kariumene, tai atsakys užtai sivaikszczioti. Ji ir pasimatyti, isz monopolio- 600 rb.
kai nori juosius pragaiszint ir
veidmainingiausius katalikus”. va traukėsi.
dirbs tojo sztamo telegrafa net del vaiku, o dirstelejas aplin namu savininkas.
ir paeivaikszczioti iezneeza su
yra joju nevidonais, ka yra
Aszmena
lova.
Magazinas eksplodavojo. in Binghampton, N. Y. kur kui paszauke:
Kokis tai profesorius kalba,
(Vilu, gub.) Naktyje keturi neteisybe.
— Tai mokytas ir smarkus Reikalauja 40 milijonu
Calcutta.- Czionais explodo priyminee telegramus kuningas
Isz tuju nesupratimu api
Moteres
liks
jog tris milionai metu adgaSolu dvaro žmones grižo na
rubliu
vojo magazinas szuviu, per ka Parubski. Kaip tvirtina kun. virukas. Gerai paszposavau
lenkiszka- lietuviezkas nobauniversitetuose.
lios Amerike buvo verbludai
mo isz Aszmenos. Drauge
Pietų Rusijoj gyvena dide
vienuoleka likos ypatų užmusz Murgos tai ne užilgio invee sa isz jojo, duodamas jam tokius
Caras iszleido insakyma, su jais keliavo Solu uriadnin žanstva pasinaudojo Mariavitai
ir persinesze isz czionais in
kurie jau pradeda valkiotye
lis
turtuolis
Tereszczenko.
sunkius
žodžius
ant
iszaiszkivo
naujo
sistemo
telegrafa
net
tu o dvide-zimts asztuonios pa
kad moterie, kurios pradėjo
Azije. Szkada jog ne ieztirykas. Už kokiu 3 varstu nuo po Lietuva Vilniuje ir aplin
žeistos. Didesne dalis pažeistu m San Franciso, Cal. be dratu. nimo, jisai buvo toje nuomo Jam priguli daugybe dvaru, mokytiee universitete, nebutu
nėjo ir svietui ne apgarsino,
nėje jog asz supratau tuos dideli fabrikai ir pinigu turi iszten pavarytos, bet kad gale Aezmenos girioje užstojo ke kinese jau mate kelioleka to
kaip rodos numirs. Magazine
kiu paezlemeku kurie erzina
isz kur ėmėsi.... asilas parti
Motina
pardavė
savo
augsztus žodžius. Ir visas ko milijonus. Per revoliue ja vals tu savo mokslus ba’gti ir lėkei liauninkams kelia 3 žmones, lietuvius.
tame karte perdirbinėjo pa’ro
jos demokratiezkos.
jas
drauge
su
studentais
klau

tuoj
ant
vietos
nudėjo
uriadnūs; iszeminejo kulkas isz pil kudyki už pora czeveriku. mitetas, szirdingai nusijuokė. tiecziai jam kelius dvarus bu syti.
ninka revolveriu szuviaie, leng Teip daneeza lenkiezki laikPhiladelphia, Pa.- Mr?.
Eidamas keliu kandidatas vo sudeginę. Dabar tas Taraez
nu patronu ir per dirbinėjo
vai sužeidė du kitu keliaunin raezczei iszejnanti Vilniuje.
Nog 1 dienos Sausio 1909
Mary Levan, kuria ne senei juokėsi pats in save, kalbėda czenko pareikalavo, kad vale
Ne teisybe.
juos ant tuseziu.
ku
ir pasislėpė.
mokestis už gromatas in Pru
apleido josios vyras ir paliko mas:
tiecziu bankas duotu jam 40 Kai- kuriuose laikraszcziuoPaežeriai
sus kąsztuos tik 20 isz Suv.
ee
buvo
praneszta,
kad
polici
vargingam padeyme be maisto
Turkai boikatavoje
— Tai tik kvailus tiejei milijonu rubliu paskolos, tuos
Joniszkes parapija.
(Vilkav. pav.) Rugiams ir
Valst. vietoje 50 kaip tai tebiir jokios priglaudoe, pastana- žmonis. Kaip man nurodė tai dvarus atitaisyti. Bankas da jos vyriausybe paliepusi gu
Austrijokus
(Sziaul. apek.) Nevienais vasarojui ezunet neužderejus,
bernatoriams neleisti daugiau
nam laike yra. Kaip rodos ne
Viednius.- Daneeza jog vijo parduot savo szesziu mene jieje mielino jog asz tuosius bar nusiuntė visa komisija, ku miesteliuose ir sodžiuose kny metais nebuvo pae mus tiek daugumas uknininKu turi iezužilgio ir kitos Europines Konstantinopolyje 5000 kup siu kudyki. Vargeze neturėda žodžius supratau ka jems kal ri isztirtu kiek jam galima
gynus ir skaityklas steigti. Da vagiu, kaip szimet. Tik ir parduoti gyvuliu dali. Dauge
vieszpatystes sumažins paczto cz'u prisidėjo prie boikoto ma czeveriku ant kojų, nusida bėjau. Uždavė augsztus žo bus duoti paskolos.
bar Peterburgo ru4u laikraez girdi žmones skundžiantiee, lis žmonių neturi užtektinai
kasztus siuntime gromatu.
ežiai pranesza, kad tai esą ne kad negali apsiginti nuo va nei duonos nei paszaro. Jau
prieszais amtnjokinius fabri ve in artimiauee kroma ir pra džius ka patys nesuprato ir to
Orlaivis Kybartuose
tiesa, kad tokio įsakymo ne giu. Taip pas Andresziunu so dabar pradėjo vagie vegti isz
kus ir nieko nog juju nepirki- sze poros czeveriku, o kad ne keis pat žodžeis jiems atkir Kybartai
(Vilkaviezkio buvo.
Daugiause gyventoju pagal neje ne pargabena isz Austri turėjo kuom užmokėt sutiko tau. Paraeze ir sudėjo F. W,
džiaus mažažemi pavogė apie malunu ir kli-cziu grudus.
pav.) Lapkriczio 19 apie 4
paskutini apskaityma turi jos.
palikt savo kūdiki. Loenini S. B.
200 rb., pas kita grudus ar ka
Užmuszimas
uredniko
Nuo vagiu daugiausiai tenka
vai. popiet buvo matomas or
miestai: London 7.071.800,
kas kromo sutiko ant to ir
Kada isz Župranu miestelio kita. Vagia kas tik pakliūva. nukęsti mažažemiams, kurie
laivis.
lekiąs
nuo
pietu-vakara
KOZNAS RASZO GROMATAS.
New York 4.113.000; Pari- Zapalku fabrikai Kinuosia surasze tuojaus kontrakta
arti Vilniaus važiavo Salų
neturi nei gero podėlio nei ge
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau link naktirytu. Jie laikėsi ga
žius 2.793.000, Chicago 2.049.valszcziaus urednika», jiužpuo
Virbalius
Kinuosia randasi davgybe jog motina ne turės jokios prie šios popieroa kokios lig sziot da ne esi ma
ru užraktu.
tęs, tai pargabenk sau tuziną su kopertom na augsztai- didumos iezrode le keletas žmonių ir ant vietos
000, Berlinas 2,000,000 Vied- fabriku zapalku, kuris tik tibos prie kūdikio per 12 me tik už 40? 65? ir $1.50 busi užganadytas o
(Suv.
gub).
Peterburgo
lai
kaip silkių bsczka.
ji nuszove. Žudintojai nepagau
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata
nius 2,000,000, Tokio 1,819.- rankom dirba. Vienam fabri tu. Po suraszimui kontrakto aplaikys.
kraszcziai pranesza kad visi že
Vilkaviszkis.
ti.
000, Filadelfija 1.442.000, Pe- ke Hsienching randasi 600 motina at’trauke kudyki nog Arba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimą Pavaryti isz universitetu.
mesnieji Virbaliaus stoties žan
(Suv. gub). Apskriczio teis
popieru viena tuziną.
| Szimet isz universiteto Rotersburgas 1.442.900, Moskva darbininku terp tu 400 mote krūties,atydave naujiemsapglo visokiuPrisjunsk
Panaikins karo stovi. darai esą pavaryti. Mat vai mas nuteisė Balcziunu Grigai
25?. o aplaikysi surinkimą
1.359.000, Konstantinopolius liu. Amerike maszinos zapal betejams, iszeidama su verks Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje sijoje pavarytaeuvirezum 1000
Kaip girdėt tai igi Naujo džia užtikusi, kad tie žandarai ti 10 metams katorgon už tai,
Adressas:
1.106,000,
Buenos
Ayres ku padaro tiek in diena kiek mu isz kromo.* Teip, vargas LabaiD.puikus.
studentu.
Jie
negalėjo
už
moks
Meto
visoj Rosijoje bus panai- savo darbais priesz valdžia kad jis užmusze savo paezia ir
T. BOCZKAUCKAS,
1.C48.000, Pekinas 1.000.000. Kinuosia per visa menesi.
žmogų privereze prie vieko.
MAHANOY CITY, PA.
la užsimokėti.
kyntas karo stovis.
daugelyj kuo nusidėjo.
in szulini ja inmete.

Isz Amerikos.

Kas girdėt ?

(sz visu szalu

Isz Lietuvos,

PASIKALBĖJIMAS
III.
gyvenimą pilna nesmagumu ir
Ant rytojaus padekavojas
TIKRAS KELIAS. sopuliu? Prisiminkito savo
gaspadoriui už priglauda, ėjo
motinos, kurios jau yra pas Ta
[Isz artimos praeities.]
j1, Kurs yra dorybių szaltiniu
in artima kaima jeezkot užeie
Didelio miesto gatve ėjo du Kursai jau ir jųdviejų moti Yra usztikriuta ant to, jog pasekmes kaipo Specijalistas gydy
mimo pas kalvi.
Buvo tai
me tuju ligų yra isz tikros ir ligos praktikos, o
vyriezkiu, iez visoko galima noms gausiai atmokėjo rūpės
nes isz knygų iszsmetos.
Kalėdų rytas, diena szalta.
buvo suprasti jog esą darbiniu ,ežius ir aez iras, kurias iezliejo
Dr. ALEKSANDRO O’MALLEY,
Perejtinejo vela pro narna
kai. Suneezioti drabužiai šaky ant jųdviejų lopeziu, rupinia
spasabas yra tai praktika per visa savo amsziu gydme
Terp girria, atitolinta nog
Gyvenimas mntynos persi nemilasz rdingo tureziaue, o jo
tuju ligų ir per tikra szinast visokiu moksliszku spasabu Į
\
te
sake,
ne
iez
turtingu
paeina.
mos
judu
nuvesti
ten,
isz
kur
visu grincziu, stovėjo maža maine ant didelu kapiniu dide jo lupos ne ieztare keiksmo,
naudojimo per ji. Jisai atiduoda savo tarnysta del
Abudu
jau
buvo
nubrendusiu.
dabar in judu žiuri,
jusu, kuris per 25 metu datpre, su pasikalbėjimu už
grinczele Povilaicziu. Suside lu grabu ant kuriu pastate nes palaiminima. Su gaile ežiu
pas save asadiszkai ar per paczta, o jo ofisuose
Per visa gyvenimą sunkiai dir
Varas nusisukęs braukeasza dyka
da tik iez vieno kambario ir ka križiu pasidavimo valei Die žiurėjo ant dvejeto vaikucziu
randasi viskrs ant važinimo jusu ligtų be mažiausio
be,
sziandien-neturi
darbo.
kaszto ant jnsu naudos.
ras,
o
ir
Bsuas
vos
galėjo
susi
kurie bėgiojo ant užszalusio
maros. Priesz grinczia nesiran vo.
Maža grinczele girrioje par prūdo su naujoms cziužinai- Persipraszau, kad kas ne už Minos klaidi banga persiri laikyti neverkes.
RUPTURA.
da ne tvoreles ne kalnelio, tik
to ir per eziji miestą, palikda — Ar-gi nenoretumete su
Ar tai tikra ar tuomlaikine, arba vandenine, gydau
pyktu,
laukas ir augszti medžei. Ty davė o motina su sunum per tems, kurias buvo aplaike kai.
ant visados be naudojimo peilio,skaudėjimo ar atsitraukimo no no darbo. Beoperacijos t
Jagu katra szita žijje dalyp- ma paskui save varga. Darbi savo rupescziais pasiek i»ti ge
kūmas vieszpatavo aplinkui sinesze m kaima. Kada Grigu- po kalėda dovana.
ninkai vieni kitus grasindami riausioms prieteliams- Atpirkę
NEDVO-VITAL LIGOS.
.
J
tis pabaigė sziek tiek mokslo
grinczele.
Sztai tame paežiam laike
tetų;
Nuo padūkimo jaunystoje, persidirbimo ir isztekejimo, kurie sunaikina daugybe
nuo darbo susispietė prie rau jaus motinai ir dailydei szv.
Kada Juozas Povilaitis in- nusidavė pas vietini kalvi mo ižgirdo baiminga riksmą, po Ba terp daugelio medžiu ža
žmonių ant viso gyvasezio gydau ant visados. Kraujas, nervos ir visi sanariai isz <
dono veluko. Su neapsakomais Juozapui ? Pakalbėkite su jais gyduolių ar operacijų,
vede savo Onuka in tikiagrin kytis kalvystes. Vaikynas bu tam da viena ir vaikynelie
liu,
UŽSLĖPTOS LIGOS
kliksmais vaikszcziojo po rnies kaip kad kalbėtumėte su ge
ežele girioje, ne lauže sav gal vo apsukrus ir in puse meto kuris buvo gana toli atytolinAtsiranda ir sausu.
Kurios tankiai yra užsikemsza, o tik duodasi pažint per krauja. inkstuose ir.
ta,
uždarinedami
dirbtuves.
riausiu prieteliu nuo kurio 1 kituose. Dr. O’Malley X-ray ir kitos itaisos greitai parodo liga priezasti.
vos ant to kokius rakandus in jau gavo užmokesti kt ri atida toe nog savo sesutes, dingo iez Teip pat ir riebiu žmonių,
Dviejose vietose susirėmė su laukiama patartis ir pagelba. '
VERIKOSELE.
1
jaja nupirkti. Taji reikalą tuo vinejo motinai. Kaip-gi džiau akiu Griguczio.
Atsiranda ir iszdžiuveliu.
kareivija, ir pasiliejo kraujas,
ra tai liga, ka gislos užsikemsza su juodu kiauju privatiszkose dairose kūno,
Abudu darbininku susigran •t per ka
jaus atliko: Stalas, ir suolas, gesi jog už poros metu suvis
Su vyrais, tiek to,
Vaikynelie karsztije zobopastoja gislose kieti guzai ir neduoda del nuturos atlikti savo pareikalavimu,1
nekaltu nes suklaidintu auku. dino, jaute izirdyj miela eziiszgyilau ant visados be bjaustymo, riszmo ar skausmo. Visos nervos buna drūtos
lova, skryne o ant sienų keli pabaigs mokslą gales daugiau vos nubėgo tenais kur ledas
Man su jieiaeia ne doto;
Kokia-gi buvo prižaetis tos lums, juto grižtanezia D evo • ir sveioos, o vyriszkumas vela buna sugražintas.
szventi abrozai. Jauna pora uždirbt! Nes atėjo laikas in buvo ploniausias, o kuris po Bet katra boba sudžiuvus,
i
Prisiusk pacztine marke už 2/. o aplaikysi
priverstinos bedarbes ?
Daktariszka knygute su abrozelais už dyka.
malone, verki-zlendamu pasi
buvo tvom užganadinta ir (Jau vaiska o Grigutis likos payra jojo sunkumo sulūžo.
Isz tosios gera ne bus.
Yareiku Jokūbas su Banu pasakojo kaip ipuole in toki 4 Dr O ’ M <111 dvr 157 S. Washington St.
giau nieko ne geide. kJuozas tas su kitais. Buvo tai sunkus
Da karta ieztrauke rankeles Illinojuje tokes kelez užtikau,
Wilkes-Barre, Pa.
Jonu ne patys nežinojo, nors apverktina dvaeiszka ir med- T Lzi . \J ITldliey,
nieko geresnio ne mate savo laikai del jojo motinos.
idant sugriebt kraezta ledo, Daug api ijaises dagirdau.
Czia raszonia ir kalbama lietuviszkai ir lenkiszkai.
gyvenime, o Onuka teipBaigėsi jau laikas tarnystes nes tasai tuojaus nuluždavo Tesios del daugelio jau insi. nemažiau už kitus kliukavo, žiagiezka padėjimą.
privertė kumioziomis kelis
— Dievas ežia judu atvede.
Griguczio. Nog keliu nedeliu o po tam dingo vandenije, ro
pyku,
gidarbininkus
mesti darba, keike Už apturėtas Dievo malonei
Buvo jiji vargingu tėvu skaitė dienas kuri atskyrinejo dos nieko tenais ne buvo.
Del vyru moterių, prūso ir
P. V. O B I E C U N A S,
darbdavius ir luomus, kuriuos asz pažadėjau mielaszirdingus
mergaite, tarnaite. Juozas paži jin nog jojo milemos motine,
katalyku.
Mergaite bego
namon su
12 A. CARSON ST.
S. S. FITTSBUW&, Rk.
lygsziol
teip
godojo.
darbus,
ka
dabar
ant
judv'eju
no jaja ant elužbcs ir pasipaži les ir geide kanogreieziausia verksmu ir riksmu, o pakras
Ne gali proszali praeti,
Firma
LietuviszKa
BanEa
Truksznso
metas
jau
seniai
ir iszpildyeiu. Ateikite rytoj
no su jaja pas savo gaspadon. sugrįžt m kaima pre moti cziuos;a vaiseztinajo teyai vai Kad tokia ne pradėtu plūst
SU KAPITOLU $75,000,06
užsibaigė du draugu už daly- pas mane, aez judviem duosiu
Jauna, patogi ir dievobaimin na.
ir keikt!
ku. Ir jiejie girdėjo riksmą sū
8UORGAN1ZAVOTA IR CZEI’.TBvavima riaueaese neteko darbo darba. Dabar-gi priimkite
RUOTA KAIPO
ga mergaite jam inpuole in
Name motina gulėjo sergan naus ir bego ant tosios vietos
Praeiti nieks ne gali,
ir
lygsziol
nebegalejo
kito
su

ežia
menka
paezalpa,-tare
se

szirdi ir apsipicziavo su jaja. ti ir skaitė ne dienas nes ady- ižbale.
Plusta, susilaikyti negali.
ALL NATIONS
DEPOSIT BANK
(VI8C TAUTU BANKA)
sirasti. Ak kaip-gi jiedviem nukas, ispauzdamas kožnam
Trumpam laike, priesz ap- nas pribuvimo sunaus. Viena
Vienas direteleymae pertik
Krajuje dvesavo,
ORGANIZATORIUS TOS BANF.O* IRA
siprcziavima Juozuko, numyre diena staigai atsisėdo lovoje.- rino Griguti, jog tėvas vaiky- O czionais in pones insigavo! pakarto tos bedarbes dienos, po popierine in delną.
F. V. OBIECUNAS.
Muso bunka lrr> tai viena I tvlrczlaneln Būvi*. Valet., czerteroote, enGntl po kontroH
Dėkingu varguoliu puolė
sena teta Juozo, palikdama Jau ejna girdžiu jojo žings nelio, tai tasai ponas, ka jam Kad daugiau ant saves kūno paežiu iszmetinejimai, vaiku
Valettjoe rando ir per tai pilnai ažutciklama. Priima piningus dsl utataaedljmO ir moka kKizauksmas “duonos" Kiszeniai senukui prie kojų, bet tasai vtrta
procentą.
Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų ir eiunof4a ptolngua tn Hvae d«ae
jam kelis ezimtus rubliu, už nius!- tarė pusbalsei.
atsake-vakar priglaudos. Ne
turėtu,
svieto. Padaro davlernastls atlikimui visokiu reikalu su waldzla .Ms'vftcĄos
vfcx>
tuezti, už kagi pirksi duonos, atzske;
klus piningus ant Amorfkonlszke arba kitokiu. Daro apsergeymus no uguhse ant visu duttuu
tuosius piningus nupirko taja
Trumpam laike jau prispau mielindamas daug pribėgo prie Tai szirdeles, kitokios butu,
ir 1.1. Piningus del paczedlnlmo galit prislunst oacztlnlu Money Gr4sr arba Kzprsaa Oo. o
kurstytojai-gi
su
savo
saldžiais
—
Ne
man
delavokita,
bet
grinczele girrioje, idant invest dinejo sunu prie krutinės. Isz- nelaimingos vietos. Numėtė
Szedien kaip silke rūkyta,
tuojaua bus iezsiunstos bankavos knlngutea. Kreipkite! visi Pas gera Mnoma del
Mirtų pažadėjimais isznyko.
Dievui, Kursai judu atvede in vi P. ▼. OBIECUNA, o busit apgsergetl no visokia apgaviku.
in jaja Onuka, kaipo gaepa- sipilde josios geidymas. Gale nog savias virszutiues drapa Kaip skripka iždžiovyta.
Besznekuoziuodami apie sa tikra kelia.
dyne.
jo da palaimint tunu po tam nas, persižegnojo ir inszoko O kad i jus bobeles kiek atsivo,
nelaime, du darbininku
in
prūdą.
Abudu buvo laimingi ir ne akie josios užsidarė ant amžiaus
penetumete,
Po valandėlei baisaus lauky
prisiartino prie bažnyezios
mainitusi su savo gyvenimu idant daugiau ne atydaryt ju mo, paregėjo tėvai drūta ir Tai ir liežuvi suvaldytumete,
Girdėti buvo giedanti vargonų
Oro szaldinimas.
ne su turtingiausiu ponu ju ant ežios pasaulės.
naieu žmogų, skubinanti ant Tada ant praeiviu ne užpuldi- balsai iszejo vynszkiai, kryžių
Mokslo žmones iszrado bu
dvaro.
Kada Grigas palaidojo mo kraezto su ižgialbetu kudykiu.
netumete,
ir karūnas neezina,
paskiau da, kuriuo orą galima padary
Terp sunkaus darbo laikas tina vela iezkeliavo in platu
Sziek tiek sarmatos turėtu
Suspaudinejo jam rankas
vaikueziai,
in
kamžas
insirede.
ti ezaltesniu negu jis yra. To
mėte.
greitai slinko jaunai porai. svietą. Ba ir ka turėjo czionais isz dž’augsmo. Tėvas paėmė
— Procesija,-tarė susiturė se szaly: e, kur vasaros esti la
sunu
antrankes.
Motina
su
dūk
Atėjo vasara. Saulele už žybe- veikti ant kaimo ? Pas kalvi
damas Varas.
bai kareztos, žmonis intaiso to
jo m kambarėli kuriame Ona jau nog senei dirbo kitas g ze tere paėmė Gr guti už rankos
Viena mergina pažinau,
ir nuvede in dvara.
— Tris eanvaites atgal juk kias maszinas, kurios grinezio■■ —------ Puikiausios Maldakninges ant swieto !
priepaudinejo prie krutinės lis ant jcjo vietos. Reikėjo
Tai pati maeziau,
Mažas eusziles loveleje, pra
ir'mes turėjome procesija, bet je sziluma numažino. Taigi No 4700 (kaip paveikslas parodo) Ira tai pui-Į
pirma karta naujei užgymusi jeezkot kitozio užsiėmimo.
kiauše už visos, su pulkum križelu vidurij* ap
dėjo t-zipsotis in tėvus ir savo Kaip prie pecziaus stovėjo, ka pelneme iez to?- patemijo vistiek kaip ir pas mus: jeigu daru,
vardas knlngutea "Aukso Altorėlis". Ira
maža sūneli. Laime ant tikrų Kad tai ne butu velibam ru nepažinstama iszgialbetoju po
tai puikiauae apdaryta kningute ant svieto. Ne
Pokeri rankoje turėjo.
Banas.
szalta,
tai
kūriname,
kad
butu
kurie parduoda jaja už $2 ir $3 muso preke $1,50
jų dabar vieszpatavo grinezio dens laike! Vargingas tai lai tam užmigo.
No 4701 Aukso Altorėlis, skurinlu apdaru, apUgnije laiki,
— O, mes kitoniszka prooe szilt’, o kitur g;, kuomet per kaustinti,
auksuoti ir apvalus kraeztai...... $1,00
je Povilaicziu.
kas del kalviu. Ėjo ir klausi
Tėvas dabs r ateikreipe in
Paskui plaukus raiti.
sija
turėjomeS-atkirto
Varas-daug szilta, tai rūpinasi pada No 4703 Aukso Altorėlis mlnksztoje skurojs
M ižas Grigutis augo svei nėjo visur darbo, nes visos vie nepsžinetama. Lz jojo veido
apdarita.......................... -................... Sl«25 $1.50
Tai vėl per langa iszkisza Atsimeni, kaip rėkavome, kad lyti taip, kad butu kiek ve No 4 700 Aukso Altorėlis apdarita su baltais
kas, ne užilgio girrioje atsilie tos jau buvo užimtos visur jin dingo visas pasiszauszimas. Už
kaulais, puikus abrožells isz cellulaido, 3 sidabri
galva,
kelias dienas paskui buvau už siau.
simartines
padavė
Grigucziui
nei medalikal ant lenciugelu, auksuoti kraeztai.
pe balsas kcdykiszkas, apsi atstatė su niekuom. Žiema ate
labai pulki kningele........ ............. ......... $1.50
Dydele kaip kalada.
ranka tardamas,
kimęs. Tuosyk raudonas vėju
Ma?as naujas aukso altorėlis....................
60
ginklavęs in medini karabina jo greieziau ne kaip tikėjosi,
O tingine,
— Atleisk man! Negalėsiu
kas
pleveeavo,
dabar-gi
bažny
Aniolas Sargas, druczel apdarita in franeuzini, ■■
4°7fiP
dPl K A
ir ezoble, ėjo pasitikt tėvo par- Grigutis iezeme paskutinius tav už tai neikad atsimoket,
Szis
tas.
Kaip
žydo
kumele.
tinia
su
szventuju
auksu
dabin
centus ant nupirkimo szmotelio Ne tik ka man iž gialbejai
einar ezio iez girrios.
Kokis tai daktaras, tvirtina apvalais kampais, auksuoti krasztai, visos rejka- -• -- ...... -____
Jflgu kur bobele ouaerga,
tais paveikslais.
-------------------- ------KNIGUTE ant svieto
ujAuu Uraiiglause Rūdyki .
Kada užaugo, turėjo teip-g' duonos.
jog
liga vyduriu, o teip-gi li lingos maldos, geriause už visas kitas....... ■k7“Uj -Puikiausc
O papraszo in pagelba;
—
Auksiniai...paantrino
Nu
vargia
s
buvo
baisei,
nes
KAS DABAR PIRKS MALDAKKINGES APLAIKIS SU KOZNA PUIKES MAnes padarei isz mamas kitoki
ymtis prie darbo. Pagialbine
Tai su piktumu pasako
reikėjo ejti toliaus. Szaltas ve
Banas.-Neproszali but mud ga vėžio daugiause kabinasi tu KSZTIS DIKAI IR PUIKU ATIDAROMA AUKSINI ABROZELI DIKAI
jo motinai namie prie darbo, jas peremeyo visa kuna. Jesz- žmogų. Pilnas pasisziauszimo,
žmonių kurie valgo daug dar KAIPO DOVANA ANT KALĖDŲ PRIE KOZNOS KNINGELES. GAUSITE TIK
Net
akis
pastato;
viem
auksas.
ėjo su jaja in girria rinkti uo- kodamos kur priglaudės dai uždariau savo sz rdi ant visu Ana ve! del bobų dyrbsiu,
žovių.
Velnias ž no, kam da pas D. T. BQCZKAUSKA, mahanoy čTtyTpą;
žmogiszku kenteymu del savo
— Žadėjo padalinti turtus,
gu. Dirbo tai su didelu noru, resi aplinkui, kad eztai parege artimu; kurie ne siligino su
bar
tyket!
Vieni kalba, ne vai
Api ijaises tupinesiu!
aukea, o ka-gi dabar tunva?
ba motina pavėlindavo jam j o stogą kokio tai namo. Buvo manim. Nes gerai szirdis dau O kad ir badu pastypsiu,
ginkyte
mėsos,
ba numirkite
Bme prisižiurineti proeesineszti uogas in dvara, kur ga tai Vilije užgimimo Kūdikio giau yra verta ne kaip tur
greitai arba pereimainisyte m.
Api bobas ne triušiu.
jai.
Jėzaus.
tingas paėjimas Pasilik pas
Įėjo pasibovint su Vladu, sū
— Grįžkime,-tarė Banas.- žveriue; kiti vela tvirtina ir ve
— Tenais ėjau, gal mane mus! Gulukningas busi jago
num dvarpono.
priglaus szedien ant nakvines. priym>-i tarnysta pas mane.
Dar kas manys in mndu prigu liną mums iez visos szirdies ja
Melrose Parke
Abudu vaikai buvo tu pa Negalimas daigtas idant žmo
lint
prie procesijos.- Kaip tik go ne norite turėti veži, duokit
— Acziu ponui i-z szirdies,
Dydele netvarke,
ežiu metu.
nis nesusimiletu ant vargszo tavo žodžei man yra geriausia
tuom tarpu lydystes (staliorys- pakaju daržovėms O mums
Uždėta 1848 m.
(BANKA BISCHOFF’O.) uideurnsm.
Vladas turėjo maža sesute, szedien.
nagrada. Artimam kaimelije Vyrai nori paezuotis, merginu tęs) darbe, Taigi Kristus buvo nuduoda, jog valgit mėsa ir
ne
turi,
kuri ne visados galėjo dalidaržove,
giart
alų
ir
arielka,
Toji mislis dadave jam paje ap laikiau, per pagialba gero
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
taipogi darbininkas, kaip kad
O rodos pylna ten merginu,
bant zobovosia su broleliu. gu. Nes kuom daugiau artinosi žmogaus, darba pas kalvi ir ne
surūkyt cygira, tarnaut Die
ir
judu
esate.
bet ueinžiuri.
Miža verkdama už mažiausia prie namo tuom daugiau nu- reikalauju nog pono pagialbos
Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal
Varas pasikasė pakauezi, vui ir žmonim o busi laimingas
trupinei], o Vladas tada pyk polinejo ant dvasios. Malino Ka padariau, padriau tiktai Merginos relei, raikynu neisz
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukiantartum atsimindamas tai, ka ir užganadintas..-..
iez
knkszczioniszko pnva
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
sirenka,
davo, praeiszalindamasis sesu pirma jog tai pastoge kokios lumo.
jau seniai buvo užmirezes. Ba
Pinigus
iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso,
O kstros ir yra. tai ne patinka ■ai uoliai klausė.
tei.
grinczeles, o tai buvę didelis
— Tai pasakyk man norint
Ban koje savo visados laikome daug pinigu del iszmaiNO
$5
IGI
$40
l
Jau
kaip
rodos,
Grigutis buvo gerum drau poniezkas dvaras,
— Būdami vaikais, mokino
nymo.
savo pravarde, idant žinotan
OMAJNI6IES SSASZIHO.sS1- l?
gu del jojo. Dirbo, ka jam pa
Pinigus priimame ant knygucziu nuo |5 ir duodam procentą.
Kada prisiartino prie vartų, kas tokis buvo, ka iszgialbejo Tokie ten vyrai ir mergos! tęs szventos istorijos. Atsimena
Szipkortes iszsuncaiam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
Del vienu rupi alus ir einikis, te tat, kaip Vieezpats Jėzus pa
liepinejo ponaitis. Turėjo nuo iszejo isz užnamio da jaunas mano kūdiki nog smert.
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
latos būti del jojo arkliu ir žmogus surustum veidu kaip Vadinuosiu Grigas Povilaitis O del merginu kokis nigrris. dėjo darbe szv. Juozapui ir
dam žinia, kada jo pasažierins pribus ir ant katro laivo.
Del
vyru
ir
merginu
reike
—
Grigas
Povilaitis
?-o
kur
ant keturių slankiot po grin rodos pate lycmnykae ir pamaitinosi savo ranku darbu.
Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
gimias?
rimbu,
czia. Nes isz to visko buvo už szauke piktai;
žiavimo i Europa i? pristatome pasažierius ant laivo
Dievas kursai butu galejes vi
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdamas apie savo
— Iez Griszkabudžio, pone.
Ant abieju szonu!
ganadytu.
— Ko cze nori ?
šoko turėti, nieko negeide.
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom
— I-zGriszkabubžio?-klau
Kur tamsunas,
Vaikai szirdingai susibrolia
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada triusiine
— Praszau nakvynes daug— Tai jau seni laikai,-atsi
se
dvarponis
ir
žiurėjo
teminsavo pasiuntinį ant pasitikimo, o tokiu budu aprisaugoe
Ten kvailumas.
vo o kada po keliu metu dvar galis pone ir truputi maisto.
lieps
Varas
gai m akis Grigo -Ant meiles
nuo gabiu apgaviku.
«
»
»
ponio szeimyna persikėle in Esmu kelionėje visa diena ba Dievo, kalbėk te:sybia! Ar tu
— Seni, bet visados nauji...
Paszportus pastorojame del keliaujančiu i kraju.
miestą idant Vladas pereitu das ir szaltis atiminėja man nesibovinai kitados būdamas
tai amžina dabartie, Ž note iez
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas poViena lizdą užtikau,
augėlesnius mokslus. Atsisvei pajėgas. Jau ne galiu ejti to vaiku su VVladielovu, eunum
pieras, už žema pieke. Su ko lekiav oj i ma daliu atliekame
Kur keloleka Lietuviu ra- istorijos garsiu, gabiu vyru ka
kuoteisingiausiai.
dyar-ponio?
kinejo szirdingai ir prižadėjo laus.
reiviu,
teisingu
karalių,
galvodau;
vienas api kita ne užmirszt ir
—
Teip
pone,
o
muso
atsis

sziu,
iszradeju
ir
tt.
Kristus
Ir pakele praszanczei akie
Ir tai tikrai lizdas szirszinu,
PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAOKITE ANT ADRESO!
būti prieteleisjper visa gyvas ant tureziaue nes tasai dirstele kyrimas buvo labai sunkus.
užgimė neturtingu, buvo pa
Ar pasiputusiu kurkinu.
—
Didys
Dieve!
Tai
tu!
ti.
BISCHOFF’S BANKING HOUSE,
klusnus globėjui ir szv. Mari
ant jojo kietai paszauke:
Sznairuoje vieni aut kitu,
Grigutis, ne pažinsti savo seno
Vladas nuėjo m svietą, terp
237 BROADWAY A. 4 PARK PLACE,
ja',
dirbo
kaipo
tikras
dailinin
— Neezkie ka greieziausia draugo iez jaunu dienu? Tai
O ir grūmoję su kuloku;
linksmu prieteliu
didelėm iez cziona’s! Ne turiu vietos sa
NEW YORK, N. Y.
kas,
užstojo
nuskriaustus
ir
nu
Tegul tai vyrai,
aez! Vladislovas!
mieste, užmirszdamss greitai vo name del valkatų! Toki
lindusius.
Tai
ieztikimiausias
Nedeloje
Banka
atidaryta
no: 10 Igl 12 adynal. Sukatoje igl 8 adynal takan.
Nes
ir
merginos,
o
tai
negerai.
Grigutis temino ant jo aky
api savo prieteli iez jaunu die niekezai veluk ubagauti ne vai o kuom daugiau prisižiu O kad tiejei vaikinai prasti, prietelius, geriausias patarėjas
nu Nes Grigutis tankei mhli kaip ymtis prie darbo.
rinejo tuom geriau pažino sa Tai ne gali pas merginas ma maloniausias globėjas. Ir jei
Ir kitoki jy/kalangi prietajsaj
lone rasti;
no api savo prieteli tilumoje
dasi pen m or ant p&rdawimo. T«jtik butumeta priklaupė priesz
— O daugalis pone aez dird vu dranga. Teip, tai Wladislopo»-0i pristatom kofaa dideli niovas, paskui kuri teip verke ka Tiejei vaikinai man neapeina, Ji, kaip davė savo dieviszka
’ girriu ir vietos kur ; su savim cziau noringai, nee■dnos norint* kokio padirbimo.
------------- ----------------- —----------------------Tik man api merguczes eina.
da su juom atsiskyrdavo.
bovindavosi. Teip, tikumas gi
palaiminima, butumete atida
Pardnodamo pikes, adatai, diikn.
— O tu melagi neezkie ka
Tai-gi,
o
ne
kas
tos
mergeles,
Garsingiausias
ant tlst svietą Ir žinosiąs kaip gertaSusijudino
abudu
ir
suspau
rios iszdirbinejo gera ir iszti greieziause isz daržo, ba ezu
reperins, skwibflua, knaku, pdfrieAusys dydeles kaip triubeles. ve garbe paežiam Dievui, kur
dinejo vienas kita.
M ir 1.1. Parduodam Piešine o ir
ses specialistas kronlszka Ir ezslsenejuslu liga_ _ _ _ 9
kyma szirdi!
tai del mus, meiles musu pa
nimie užleisiu.
Ksns patajBOtn.
Dantis dydeli,
Grigutis turėjo pasilikt ant
DR. KOLER,*-vargėliu luomą apsirinko ir
II.
Su aszaromis iszejo Grigutis. dvaro. Dvarponis paliko jin
Ir da kreivi;
W. MORGAN,
Turintys gerjaumus diplomus ir 16 metine praktika gi
jin
palaimino.
Akbutu
galejes
Kada Grigutis turėjo vienuo Paskui jin davėsi girdėt loymas ant gaspadorietes mažesniam
Szleivos kojos,
dyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde iukstanezas
žmonin isz navoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina
leka metu, parnesze viena die szunies ir piktas nusijuoki palivarke ir tankei mielino api
užgimti karalaieziu, vienok už 18 H. Balu Ksihanoy City Pa
Kaip palyczios.
v arda DR. KOLER ir gyre savo pažinstamiems vadin- j
savo gera drauga, kurie per sa
na jojo tęva numyrusi isz gir mas.
gimė neturtingo, užsidirbda
darni ijn Sara ari tonu te biri o laiko.
■.
O mano szirdeles,
Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai deF> Į
rios. Patyko jin nelaime prie
Grigutis toliaus slinko vos vo gera szirdi permaine jojo už
mas sau maista. Patsai apie sa
L-,- ; j •
Mažos
ir
nedideles,
v oje, DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o
'
uzsisenejuses iigua
uz.'iscurjui'CT
ligas inkstu u
ir rumaimuu,
rumatismo, užsiszaldima
u/^uszuiuuu* gDkt i
kirt mo
medžiu, Skausmas pusgyvis. Ant galo paregėjo sikietejusi būda ir meile del
ve iszsitare; ‘ Gyvuliai tur lau
Trijų pėdu neūžaugos,
savo artimo. Stengėsi visom
voe, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepeije, senu roszirdies paezios ir sunaus buvo grinczele in kur nusidavė. Te pajėgom pataisyt
nu ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių i
žus, paukszcziai lizdus, Snnus
Ir tai vadinasi mergos.
padaryta
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Tun didžiausia atyda ant visokiu |
neiszpaeakytas. Patrotino nu nais tnilaezirdingi žmonis pri skriauda savo draugui o per
Žmogaus bet neturi kur galva Reikalaujanti penj L a i k r o d č 1 i u,
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sitllis,
užkrecziamn
sifilis, nn- |
mirusiam daugiau ne kaip glaudė ir pavalgidyno jin o ir visa savo gyvasti buvo tėvu
trotymas viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir 1.1, gydo greitai ir pasekmingai, j
priglausti. Ar-gi tat manote,
Ne
rejke
sarmatintis
nes
gidintis
ganogreieziausia,
nes
apsileidimas
atnesae
dideo t
iszmaitintoju patrotino jame
tai pas mane galite gauti lietuviško
ni pavoju ateitoje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gi d in t oi u ženklina
pasakė jog artimam kaime del vargszu.
kad mes Jam bažnyeziose per- k ai b o Kataliogądykai, katrame yra
tęva viską.
daugiau ne kaip dvideszimti laiszku raszytu per ligoni. DK. KOLEK kalba lie
Linksminosi visi taja diena
tu viszkai ir lenkiuzkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tlumocziaua,
didele garbe atiduodame? Ar visokiiį.daikti} kainos ir j u paveiks110 W. Oak St. Shenandoab. Pa.
— Kad nors įbutum sugrį gales rasti užsiėmimą pas kai ir apvaikeztinejo Kalėdas su
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pitts burgi a.
lėliai; ir gąiisite čia teisingus
gi
manote,
kad
mes
perdaug
vi.
ADINOS PRIEMIMO:{^j2ritoig’^Nridomk
žus namon kolieka Dievui už
džiaugsmu pagal pasakytus Gydo visokias lygas akiu. Pritaiko akule
Kaip- gi dekavojo Dievui žodžius Vieezpaczio “Pakajus
daug garbiname szv. Panele tavorus. Adresuokite:
tai dekavotau rugojo nelaimiu
nuB ir gvarantuqja juos tinkaueziuma. D>
M.
J.
DAMIJONAITIS
ga naezle prispausdama veidą už taja pagialba kurios reika ir gera vale del geru žmonių Winters per 6 metus mokinosi pas ganir kuri gyvendama neturte, užsi 3141 Union Avel Chicago, III.
prie krutinės numirusio.
lavo didžiausiam suspaudyme. ant ežios pasaulės” -F, W. S. B. {ui profotoraū ylga laiku Philadelphia. dirbdama sau maista, praleido

D-ro pasekme gydime specijaliszku ligų.

Vargszo Kalėdos.
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DR. KOLER,

no vieno sziaudo padaro dvyli po koplycze, pamate, ateina
Nenesziokyt svetimu orga
GROBLEWSKI,
ka baczku alaus. Paskui jie ai dvylika žmogžudžiu, atsineeze
nizaciju gnziieliu ir
.^2.5aviniphas ir Fabrikantas*^—
MAHANOY CITY, PA.
na isz gireziu. Sako karalius: piningu. Ju buvo dvylika, pri Mano brolei Kazimieras ir Anta
špilkų
Garsiu “Lenkiszku-Liettiwisku Waistu”
Asz dedu tris ezimtus rubliu, pyle krūvas pinigu trylika. nas Faulauokai, szvogeris Aleksan
Capital Stock
$125,000.00.
Gal ne visi žino, jog prova Egiuterro No. 1.
Giduoles no skaudėjimo
kad ne teisybe. Sako: Ir asz de Tasai, kur buvo atėjės trijų dra Žemaitis, ir Kazimieras Morkevy
Surplus & Profits $238,000.00.
dantų
Egiuterro No. 2.
uždraudže
nesziot
svetimu
orMostis no prakaitavimo
du tris ezimtus rubliu, kad tei skatiku, neturi kur pasidėt. ožius visi isz Kauno gub, ir pav. SeŽniijeczniK
Geležinis tudrutintojos
sybe. Joje lesajas ir susitiko Atsietojo palei siena. Paskui ne redraue par. kaimo Rusteikoniu , tu ganizscjair Jraudže nesziot Gumbo Laszai
svikato Suvienituju Walstiju Deriu svarbu reikalą, tegul kagreioziau svetimu organizac'ju ir drau- Meszkos Mostis
kits. Sako: Isz kur, žmogau? žino, kaip pasidalint piningus,
posytoras.
Giduoles
nutildimui
vaiku
se atsiszauke aut adreso:
(qqį o;) gyecziu ženklus aiba špilkas, Treyanka
Iszejna kas Utarninka ir Petniczet •
Giduolis no nuspaudimu
Liniment del Waiku
Paskui jau jis tropino paša sako: Katras saitai mukai, kur
A=—
-------- ■■-------... -■■
■
Mr.
Fr,
Paulauckas,
(Corn Cure)
guzikelus ir tt. jog tasai, ku Giduoles no kosulio
PRENUMERATA KASZTUOJE:
DU PROCENTĄ MOKAU ANT
asztraus
21 Center St.
AMER1KE—Ant cielo meto
$2,50 kyt; Isz to paties kraszto: Sa cze stovi nukirs galva, tai tam
ris
toki
ženklą
prisektu
ant
Liepų balsamas no kosulio
ant puses meto
1,25 ko: Ar nežinai, kaip gerai už teks tatrylikta krūva. Pasiėmė
Bellows Falls, Vt.
SUDĖTU PINIGU ANT LAIKO.
“Grip-kiur”
(plaucziu)'
krutinės o prie tosios draugys
ant ketverczio meto 65
Plauka apsaugotojas
augo avižos? Kiek gali pada kirvi, ėjo kirst. Paskui tas, kur
Anti-Laxon del vaiku
Miltelei nuo kepanu
EUROPA—Rosije
$3,50
Mano draugas Juozas Sakalauckas tes ne priguli o batu susegtas, Proszkai no kirmelu
Hanuon Bali, PreridentM,
Angliję ir Szkotije 15 sh ryt no vieno sziaudo alaus? Sa grabe gulėjo, atsiliepe, sako:
“Kinder Balsam”
vaikams ■
tai
gali
būti,
spskunstse
ir
už

isz
Suvalkų
gub.
Vilkaviszkio
pav.
M. M. MacMillan, Vlco-PrexldentlH
Prusus
15 mi ko:
Bobru
laszai
Nežinau, nebuvau piie Pleezkites, visos mukoe, no s:e
Proszkai no kirmelu
S
Tegul atsiszauke aut adreso:
mokėt bausme o da ir gautis
Ira. W. Barnu, KmJĮuU
suaugusiems I
Rankvaistis no sutrukime
tam,kai
alų
dare.
Tik
macziau,
nu,
ir
negyvi,
kelkitės,
bus
mu
Vanduo del akiu
l———
_____
ranku
Mėnesinis Rasztas "Linksma Valanda”
Mr. Wm. Žukauckas
m
kaleyma.
Giduoles del ištraukimo
nr, V|<;||
I “Lagodnik” del atluosaŽMEIMKE ANT METO..................
gl,OU kaip kirto avižas: trys vyrai mi gana. Tie du eme baladotis. 13 Reed St.
Philadelphia, Pa.
po nudegimui.
. .... ,
Panaezus atsitikymas ateity- karszczio
ANGLIJĘ.......................... ......... .................. 7 Hh
T
,
1/riiTr imu
m
nutiinriniii V1H10 VldUHUS beJOklO Skft'1U8U8.......... J....-............ ....................... 7 mr su kirveis tris dienas sukirto. O jie mislyjo, ka daug, iezbe
Laszai
no
kruvinosios
KENTEJ1MU
IR
SKAUDĖJIMU.;
dėjimo
ko
ne
senei
Shenandoah,
Pa
tfOSSIJE............... ...................
81,50 Paskui davė
suaugusiems
Tr 11-. • »
lekajus deszimts go in gire. Pasiėmė, pasidalino Mano drauges Vaclovą Navarduke
-.. ,
.
,
------------------- * ——
\ alditoias krauio
(naujas bu- „ .
o
. ,.
KAS UŽSIRASZO “SAULE” IR “LINKSMA
rubliu tam žmogų5, kad jie pas tiedu pinigus. Paskui atbėgo Adolfą ir Stanislavo Bitautu zlloiza Organizsc'je United Mine No Rumatizmo dasgidimo)'
erfOM8e O'duole del skaude-^Suramitojas nervu-szirdies
318 3-RD AVENUE
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA:
Workers < f America innesze Giduoles sužlebcziojimui|-/z/zio.£ra^l/'os* kataro, pecziu, Giduoles noEkzimo (Rožes Pase bloko tcmlan no rUtaburglnto Pamato.
ir
Juozafa
Rudzinskiu.
Praszau
atsivieczytu
pas
karalių
Paskui
par
vienas no tu žmogžudžiu pa
„■ERIKE............. _........................
gR.oo
maisto
krutinės,
szonosie,
rumatizmo
pas
vaikus)
PITTSBURG, . PA.
(;o įqq) prova prieszais koki tai Jonu Miltai no skaudėjimo
ROSSI J E
......................
g4,5O jojo. Klause karalius: Ar teisy
szalczio, nuralgija ir nukand-^Plasterei isz kasztavolu
žiūrėt, ar daug ju yra. lukiszo szaukti ant adreso:
Didžiausia LietuviMka k\aut u ve.visokiu
ANGLIJOJ..... ................................................ io Bb
Jokubaucks, už nerziojima ju
Mrs. M. Pikeliene
galvos
ima
visokiu
vabalukiu.
Pomada
plaukams
gėrimu Suv. Vala. Kas tik naudojo muso
be ?Ssko: Teisybe, mielas kara per Įauga galva. Eme anas nu
J
Roslyn Wash. ju guzikelio arba špilkos, prie
Priek tam pilnai užsimokeja liau; da ir žmogų isz to krasz- trauke kepure sako. Te tau Box 557
PASARGAI Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta nefalszavotas, nes czisnis vynus ir arielkos,
tasai ne galėjo atsigėrėt jųjų o geriause mi*
szais
skvajeri
Gibblona.
reikalingos
del
tavo
ligos,
tada
apraszik
savo
liga
ir
man
atsiusk
$1.00
o
aplaikisi
ekaititojei, kas metas aplaiko
ra ir pata.-navima tik pas mus apturėjo.
to parvedžiau. Dave jem ka kepure už tris skatikus. Nube Mano brolis Antanas Grigonas, pa
Kaltininkui užmetinėjo buk vaistas.kokiosreskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro
dovana puiku Kalcndori.
muso prekes:
go
žmogžudis
pas
anuos,
sako:
o
jogu
vaistai
daugiau
kasztuos
negu
$l.C0
tada
užmokėsi
po
aplaikimui
vaistu.
ralius tris ezimtus rubliu.
Gera Raudona Arielka
l-,oo 2,5o 8,09
Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:
Begkim toliau! Mes dalinom, eina isz Vilniaus gub. Jiezno mieste jisai nuėmė nog kepures toki
Gera Balta Arielka
2,00 2,5o 8.00
ENTERED AT THE MAHANOY CITY
Aina
jiedu
sau.
Paskui
sa

ženkleli
kitam
anglekasiui
o
Hnmia
•
•
l.oo 2.60 8,00
lio,
Praszau
kagreioziause
atsiezaukPA. POST OFFICE, AS SECOND
krūvom, o jie po tris skalikus
Rumaa Jamaika
•
»
4.oo fi.oo G.oo
S Ina*
•
■
2 oo 2,5o 8,00
(10 TOO) pats prisegė sau, nes taji užme
CLASS MAIL MATTER. : ; ; ; , ko: Aisiu da pas viena kara neteko vienam trijų skatiku, ti ant adreso:
noglne Arielka
»
■ 4.So 6,00
Klnimel
•
•
•
2,00 2.60 8,00
tinejima
jisai
užgynė
ir
tvirti
Miss
M.
Grigonuke
lių, pameluosiu, daugiau gau tri da mano kepure nutraukė
Anicetas, Rmagua gėrimas « 2,oo 2,6o
»
Plymouth, Pa. CatNtaA
spiritas
.
■
8,oo 8.60 4,00
Seanor, Pa, no jog sp'lka aplaike dovonu. Cor. Elm & Main Strs;
Slivajte
*
.
.
. 2,6o 8,00 3,50
siu. Paskui sako: Tu vėl žino ir atidavė. Jie paskui nubėgo,
811 vaite, tikrai Ltctavtazka
4,6o 6,oo 6,00
O Kad prisipažino, jog špilka
Terkelloa
...
2,5o 8,oo 8,6«
s5, ka pasakyt. Tik neilgai o tie du parsinesze visus ir pi
Terkellca. tikrai Vengrlnka
6,oo 6,oo
Mano brolis Vaclovas Dragūnas nesziojo, likos pastatytas po
KonUkas
...
2,5o 8,oo 4,00
truk, ateik. Nuėjo pas kara nigus.
Eonlakan, Franenaisakas
•
5,oo 6.60 6,00
isz Vilniaus gub. Due menu par. kai kauc-je o prova likos nušiauš
Obuoline Brandy
*
•
2,oo 2,5o S,00
Dabar tas žaloienus atsimi bu praszo pas karalių kopus
Blackberry
.
•
• l,6o 2,oo 2.5a
mo Auksztakalniu. Praszau atsiszauk ta in Pottsvilles suda.
Boselis, gardus (orimas
2,5o 8,oo galon
Mellnvuoge
... 2,5o 8,oo galon
nė: Kad asz velyg bucze atsise tu. Sako: Neturim, szimet ne
VIENATYNI3 LIETUV1SZKAS
Maineriu Unije stengsis vi
ti ant adreso:
V iasniirto
•
•
•
2,6o 8,oo galos
Tik
vienas.
dės pirmiau! Paskui jis pridė užaugo kopūstai. Sako: Mie
som pajėgom uždraust ir apsMr. P. Dragūnas
amerikoniszki vynai:
— Pati:- Ar yra nors vie 70 E. Passaic Ave. Bio om field N.J kunet visus tuos kurie prisisa
Ohio randonaa
.
.
81,oo Galon*
jo akmeniu in kasze: tie jena- las karaliau, užaugo pas viena
1,26 “
Ohio baltas—atidus
.
•
7 WASHINGTON STREIT,
NEW YORK CITY.
Knllfornlios, senas, ruksitus
1.60 “
vina sau kitu špilkas o tebyrolai trauke ir atleido atgal, karalių, kad turėjo dvvlika nas vyras, kursai, ranka ant
Kallfornlloa munlkatalM
•
1.60 «
J Ago važiuojete in ir ba Ameriko tai gulit gant Laivakortes pigiau kaip kitur o
KalIforoUos musckatalaa
•
1,50 w
riam
laike
turi
nužiureyme
ke
szirdies
padejes,
galėtu
pasa

tie akmenei su-idauže. Ta’ jie statiniu no vienos vienos gal
Kalifornijos tokalszkas
•
1,76 “
ir visns bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu
Kalifornijos (4 metu) Port Wine
8.00 ••
lioleka ypatų kurie tekės špil
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
Kalifornijos Sieri Wine
.
2,oo
“
mislyjo, kad tas žalnerius liko vos. Sako: Ne teisybe. Sako: kyti, jog jis myli tik viena mo
už darbinyka ant laivo.
Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
Kaltfbrnljos Burgundy, raudonas
1.50 M
kas
neszioja.
Viduriams Kartus Vynas
.
.
2.50 8,00
same Hotelis randasi ne toli K astel-G ardės. Jago kokis apgavikas norėtu vest
negyvas. Sake in tais tri panas Mielas karaliau, dedu asz sze teriszke?
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.
Rasatkyte po prekes. UtkalbLnlmaa ant 810,oi
Ne tik mainienu unijos nes
Bus nusiustas kožnam. kuris jo
tie jenarolai, kad Jus nesaky szis szimtus, kad teisybe. Sa Vyras:- Yra.
ir fcKjiaa UŽMOKAU EKSPRESĄ Pennsylvania
pareikalaus prisiusdamas už 2C
.
Bu Ouodone, VINCAS BAŽUKAS.
.
ir
visu
kitokiu
draugyszcziu
Okla Ar West Virginis valstijose. Adresas:
Pati:O
kas-gi?
Ar
tu,
ma
marke.
Pamokinantis
i
r
naudin

si! karaliui kas jumi parjesz- ko: Ir asz dedu. Siuntė kara
ženklus yra uždrausta nesz’ot,
gas kožnam. Adresas Toksai:
Stefan Rovnianek,
J. T WAR DOWS K I. Dept A
kojo. Tos panos prisiekė tiem liūs lekaju pažiūrėt, ar teisy no mielas?
jago ne esi josios sananum.
214 WISCON. St. MILWAUKEE. WIS.
Vyras:Ne.
Tai
pirmutinis
SM&tf Aiiūūo > Plttshwr. Pl.
jenarolam: Karaliui mes nesa be. Jojo lekajus, sutiko kita.
Atsimykit!
kysiu!. Ir parvežė jeis namo, ir Sako: I z kur, žmogau! Sako: žmogus Adomas.
džiaugsmas didelis buvo, ir su Isz to kraszto. Paskui klausė
Ligoniai trokštanti pagelbos
KANTORAS
tuoktuves padare. Ir krauczius lekajus: Kaip gerai užaugo
kreipkitės pas Dr. B.M.Ross
Jeigu sergi Ir negauni
vadino suknia siut, ale jom ne kopustgi ? Kiek gali no vienos
pagelbos, tai nestatyk
sveikatoa pavojui, nepataikė ir niekas negalėjo pa galvos padaryt statiniu? Neži
jieszkok daugiau gydy
mų Ir neleisk pinigų
siut.
nau, sako, ne buvau prietam.
ant nieko, bet tuojaus
kreipkis pas Dr. B. M.
D.
T.
BOCZKAUSKAS,
Ir tas žalnerius verke tenai Tik macziau, kaczene dvylika
Ross, kuris atydžial
gydydamas per 24 me
520 4 522 W. South Al.
Mahanoy City, Pa.
likęs. Ir atlėkė toks pauksztis: arkliu veža in mares skandyt,
tus, paliko' geriausiu
specljallBtu Chicagoje
Turi eufline*sima su wiaaie Europinei^ Ikmkaia. Wisi jau ira persitikrinia, jog
Sėsk an mano pecziu, a^z tave kad jie pasmirstu, butu didelis
pasekmingam gydyme
irans^i piniugaj p«r muao tarpininkista greiesiause nuejna.
ilgu. Dr. Rose išgydo
isznesziu. Lznesze jin ant vir maras ant žmonių. Paskui sa
visiškai kraujo užnuo
Szimtal TvLlsLstaiiozlTj.
dyjlmę, reumatizmu,
les wjan osaliu A m e r i k o, per muso rankas siunesesi kjM metas in
szaus. Tai atz esu tas szinko ko: Te tau deezimts rubliu,
užsenėjusias paslatingas ligas Ir ligas paeinan
EUFOPA,
LIETUWA,
PRUSUS,
ROSIJE,
AUSTRIJE,
čias nuo jaunystės nesupratimo Ir išdykumo; gė
riu», tai tave už tai ieznesziau, kad man patrumpinai kele.
limu kaulų, skaudėjimų ir svaigimų galvos,
LENK1JE,
1TALUE,
IT T, T.
IR T. Tskaudėjimų po krutlue, nugaros ir strėnų; smar
kad tu mane nenukrividyjei. Pasakyk ir pas Karalių - Teip
kų plakimų širdies, užymų ausyse, drebėjimų
NE WIEN0 PININGAI DA NE PRAPUOLĖ.
kraujo, pnmėllnavuslus paakius, spuogus Ir dė
Ir tai Žalnierius parėjo m savo Parjojo lekajus. Klause: Ar
mes ant veido ar kūno, skaudėjimų gerklėje, už
kietėjimų vidurių, biaurius ir baisius sapnus, sun
miestą, klausė: Kas girdėt pas teisybe? Sako: Teisybe, mie
kumų kojose, ludubuslas akis, žudimų vyrybėi,
negalėjimų miegoti ar valgyti, trumpų kvėpavi
jumi? Girdėt pss inumi: kata las karaliau; da sztai ir žmo
mų, niežus, odos, inkstų, pūslės, kepenų ir skilvio
ligas. Jeigu ėsi nuolatai nuvargęs ir greitai pailliaus dukterys atsirado; tik da gus isz to kraszto. Atidavė
No.4.
No.3.
stantls, baugus, gėdingas, nusiminęs, užslruplnes
No.l.
No.2.
$1.00
ir nustojus vilties išgyjlmo, nužudęs vyrybg ir
bar niekas nepasiuvo sukniu. jem ezeezis szimtus rubliu. Tu No. 1. Aukso Altorius, in puikia skina su No.6. Aukso Altorius, puikei apdaryta su Didis Szaltinis, 1,000 puslapiu,
silpnas lytiškai, užkrėstas liga, turi tankiai Šla
$1.25. Senas ir Naujas Aukso Altorius visos reikakampais, 382 puslapiu, - $1.00. auksiniu papuoszimu,
pintis dienų ir naktyje, tai kreipkis tuojau! pas
Tai asz pasiusiu. Atsake, kad ri jisai dvylika. Paskui sako: apvalais
Dr. B. M. Ross, kuris duos tau teisingų ir gerų
$1.00
No- 2. Aukso Altorius, in prūsine juoda No. 7. Aukso AItorius, in morocco skūra $1.50 linges maldos, 8G4 puslapiu,
paturimų visai dykai. Ligoniai keliauja šimtus
geresni atvažiuoje ir nepasiu- Aisim toliau.
tskūra, su puikiu križiu vidurije apdaro ne No. 8. Aukso Altorius, dipdaryta in balta Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis
mylių idant pasiduoti gydymui Dr/Ross, nes jis
išgydo ligonius kuriuos kili pripažysta neišgydo
kurie
parduoda
jaja
už
$2.
muso
preke
$1.50
puikus
abrozelis
isz
celhiloido,
3
711
puslapiu,
75/.
Va. O tas žalnerius tikt apsie
mais. Jeigu pats negali pribut, rašyk tuojau! ap
Nuėjo pas kita, klausė: Ar 1 3. Aukso Altorius, in celluloid, puikus kaula,
Ar esi senu, jaunu arba pusaum- sakydamas
$1.50. Garbe Dievui ant Augsztibes G40 pus. 75/.
savo nesveikumų.
medalikai ant lenciugelu,
me pasiūt, ir jie nuėjo pas ka nematei karaliau dyvu? Sako: No.
abrozelis
ant ajxlaru, puiki kningele, $1.25 No. 9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei Anioias Sargas, apdaryta in audeklą, 353
s
ženiu. Mas galein ižgydidi jus.
DR. B. M. ROSS
ralių: Mielas karaliau, duckit Nemacz’au. Sako: Mielas ka No. 4. Aukso Altorius, in puikia juoda skūra
Musu specjališkuniu yra gydimas pri- 167 DEARBORN STREET
bala, žalia,. puslapiu,............................................ W.
................. ....
$1.50 iszmarginta., galima gaute in,vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par
man czesza an dvieju parų, tai raliau, kad ant vieno miesto, ir peria labai puiki kningele,
KAMPO MONROE ST. 5-TU LUBU
$1.00. Anioias Sargas, apdaryta in skūra apvalais
tyrinėjimas suvirs 20 miatu.
No.5. Aukso Altorius, in puikia skūra su rausva ir szvies-raudona apdaru,
CHICAGO. ILL.
Ta saka mokslą medicinos ira musu
50/. kampais, auksuoti krasztai,
- 75/.
bus gatavos. Atėjo dvi paros atlėkė pauksztis, užtūpė ant apvalais kampais,
$1.00 Kanticzka, druczei apdarita,
Priima ligonius kasdien uuo 0 iki 4." Panedoamžių tyrinėjimas.
llo, Seredos, PėtnySioa ir Subatos vakarais nuo
jie iezeme iez tarboe tais suk- miesto, isz dangaus žvaigždes
Lygas, katros apsijemam ižgyditi, gy U:30 iki 8:30. Nedėldienlals nuo 10 iki 1. Susikal
dom galutinai ir uz žema apmokėjimą.
bėt gailina lietuviškai, lenkiškai ir maskoliškai.
nes tu karaliunaicziu ir eukabi lese. Sako: JNe taisybe. Sako:
Jauniknitiai,
katri kienčia sava jaunu
Adresavokyt teip:
dienu
klajdos,
mas
sugrąžinome
galutinai
no an šieno3. Ir atėjo tos pa Taisybe: asz galiu ait isz di
sveikata.
NAUJAUSIAS
Vinims po40iniatuamižio, katri junčia
nos pažiurėjo per skylike, pa dehu gireziu, kad teisybe, asz į
vyriškumą suniekinima, mas privertam
ISZ RADI MAS
mate, kad ju suknios. Atbėgo dedu dvylika szimtu. Kara Ii
smagumą su musu gydimu.
BE.llTm.eGU9> aoiML
Kraujo užuuodyjima, Varicocele, inkštu
džiaugdamos pas karalių: Te liūs sako: Ir asz dedu. Siuntė (
Daugybe odos Ilgu paejn* no neezvaraue
(kidney) ir pūsles ligas, Rheumatizma,
No. 1005 Gvarantytas ant drūtumo tiesu apie valgius ir gyduoles
užsilaikymo
ir
užsikrėtimo
teipgi ir nuo
Neuralgia, pylva ir kepenų ligas, Hemorva’, katras mumi parjeezkojo, lekaju pažiūrėt. Joje lekajus, (
viduriniu ligų. Daugumas gauna puczkus
rhoidas (piles), Ulcers, pasididinima gė
pleiskanas, slinkimą plauku, plikimą per
d. 30-to Birželio 1906 mete.
apsileidimą. Gydosi per neateakanczlua
lės (enlarged glands), ir vysas skuros li
tai jis parėjo. Ir atėjo karalius sutiko, žmogų, klausė: Isz kur I
daktarus ar agentus, kūne tik pinigus in
gas, greitai ižgidom.
vilioja, o paskui raszote mums, kad emepasta žalneriu: Ar tu parjesz tu? Pasakė: Isz miesto. Sa
iu 4 T AI TV K j°£ nias ra^om sava vysiem paejentoms ing you kalboi ir uŽlaio pagelbos negavote ir sakote, kad. gal ir
h
)
AL
ilILii
H,
kome
didžiausioj
slaptybėje.
muso gyduoles negelbee. (Taigi mėldlekojei mano dukteris? -A^z psr ke: Ar teisybe, kad paukeztis
me mums darodyu; kokis žmogus likosi
2)
Mas sntaisom vysus vaistus del musu ligoniu ir siuntam jous ingvysa posvietie.
jeezkojau. Ir palauke kara didele buvo? Sako: Nema- (
Rašyk pas mus šendiena apsakydamas kas jums skaudžia ir reidalauk prisiunm tima musu naujausios kuigas, katra siuntiem dykai kožnam katras padous sava
lius tuos tris jenerolue klausė: cziau paukszties. Tik macziau (
adresa.
im duosime dideli
<
Tou knigoie ira daug illustraciu ir ii ira keįp noumai mokslą del sienų ir
Ar jus parj'eszkojoi mano kiauszini dvylika vyru su buo I
y jaunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Kniga ta apsaka wysokies lygas ir
plaukus, o ant odos matytis maži plaukum kajpe gali jous gyditi noumusie.
Rašyk pas :
prasiszalina tuojaus po vartojimu Severos Balsama
dukteres, Tie jevarolai sa- mais stūmė in skiepą. Paskui 1
czel tai tara galima suteiktlpagelba; piau
DR. JOSEPH LISTER CO.,
kai neyra grybai—viena diena ne iszdygs.
Plaucziams. Palengvina jis uždegimą, sulaiko kosuli
ke: Mes. Tai tas senas žalne- davė jem deszimts rubliu, sa !
y
L. 71
22 Fifth Ave., Chicago. Ill.
AtslswukianMems nusiunslmedyka infor
maclja su placeiu apraszlmu. Mes nesiū
N
!
Goudotinas
Tamista
:
Aš
kienciu
noug
ligos,
katra
ira
.........................................
ir sugydo lygusta gerkle.
rius sako: Kad jus parjeezko ko: Pasakyk pas karalių. Su- (
lėme prisispyrę savo gyduolu, teislngaslt
C j
(Aprašik liga)
daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori
M ............................. Prašau prisiunsti suvis dykai, jusu knigutie, katra moka kajp
pereltlkrlnt tegul rasro pw mus. Adresas
jot, tai parodykit ženklus. Jie grižo lekajus. Sako: Ar teisy ,
gyditisie noumosie.
nusigando ir nežinojo, ka da be? Teisybe, mielas karaliau.
PROF. J. M. aHUMBZA,
P Mana vardas ir pravardie :................................................................................................. ,
ryt. O tas žalnerius tuos visus Da sztai ir žmogus isz to
996-990 Broadway.
M Adresas.—P. O.
Statas.
liežuvius iszeme ir parode ka kraszto. Atidavė jem dvylika
Brooklyn, N Y.
raliui ir sake: A’z juos iszva ezimtu karalius.
flnd Ui lu?.
»l
davau nog smerties, o jie man
Iszejo j:edu, pasidalino pini
ijdl, 1.4111
Ui.no ^’•“zo
norėjo padaryt smerti. Kara
gaiš. Paskui nedadave trijų
pneumonia. Crouphue nusigando labai ir an tu
yra gyduole ant kurios galijna pasitikėti, kad viena
skatiku melagis anam. Paskui
WIENATINIS
jenarolu supyko. Visiem tri
isz geriausiu praszalintoju visu užpuolimu kosulio
J
SALUNAS IR GROSER-SZTORIS.
jiedu apsiženyjo abudu. Sako
mi galvas nukirto, kad Jus to
užsiszaldimo, uždegimą trubeliu vedaneziu ora in
dabar: Ateik nedelioje atiduot
SUGAR NOTCH, PA.
plauczius, ir plaucziu lygos. Per jo vartojima ne vienas
ki melagei. Ir tas žalnerius li
Parduoda Cukru, Kava, Herbata, Mesi
trijų skatiku. Pasirėdė ir atsi
jau užsisenejusis kosulis topo ant visados iszgydiutas.
Dldžiause LietuKantonu Bankinis
ko pas ta karalių, sėdėjo paka
Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga deJ
gulė, hepe pasakyt paezei, kad
viszka
ir pardavyato
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa>
juose gere ir valgė ir karalius
numirė. Pasitrynė pati akie su
kinas su milžiniszkais stiklais, Maltum alum
Ponas Jonas Tezak isz Wardner, Idaho, raszo: “Užsiszaldau kasikloje, dirbdamas
sake: Iki tu gyvas busi, tai tu cibuliu ir verke. Ateina trijų
arieikom ir pujkeis cygarais. Priektan
szlapoj vietoj. Pajutau suspaudimą gerklėj, bet iszsigidau su juso Baisumu del
parduoda SZIPKORTES ii
pas mane busi.
Plaucziu katram priklauso mano pagarba’’
Preke 25c ir 50c.
skatiku. Sako: Ar jau numi
siuncze piningus in visas dalei
Apie tingini melagi ir jo rė? Numirė. Sako: Už tris
svieto grejtaL
Severos gyduoles parsiduoda visose aptiekose. Neimk kitu
sėbrą.
skatikus nor tris sykius su kaPUIKI
SALE
DEL MITINGU, SZOKIU Ir
Daktariszka rodą dykai.
233-235 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA,
Buvo toks tinginys. Tinge- czerga per pilvą mueziu. Kaip
. j >, yaikecziojo pamarem. Ėjo paėmė kaczerga, atsikėlė no
Parduoda Szipkortee ant visokiu drueziausiu ir geriauriu hi Puikiausia
priesz vandeni, susitiko kita. lentos. Paskui rako: Ar gyvas?
Uždegirpaj ipKstuoje
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi
užeiga
Paskui klausė pas jin. Ar ne - Gyvas.- Atiduok tris skati
giause.
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino del Lietuviu!
LigaBrighto, kentėjimas kepenuose
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam
matei akmeno plaukent? Sa kus. Sako: Neturiu, ateik nede
yra tai nesmagi lyga, žinoma kaipo
Ir svetin^iautulžine natvarka, akmuo pūslėj,
pavesti. Dtl draugysczlii prlstatai palies Szirfas, Juostas, Kepures, Uranas. sias
ko: Macziau, da ir girnos sėdi, lioje, duosiu. Eme nedelioj insunki iszgydint,bet prasiszalinsi no
priėmimas
akmens
tulžeje
ir
kitos
netvarkos
Špilkas
k
L
t.
Su
kokiu
nors
reikahi
kas-link
Szipkorcziu,
pi
del visu kur ra
jos lengvai, katras atsakaneziai
ir girnos plaka.- Nu, tai, sa lindo in bulviu duobe. Paskui
inkstu,
prasiszalins
jaigu
imsi
ningu
ir
t.
t
nadkyte
pas
mana
a
gausite
t
eini
nga
atsakymą
site gardia Arielkele
pagal nurodimu vartuos regularnai
ko, gerai: busim mudu sebra’e. atėjo trijų skatiku, sako: Ai, j
Aiu ir Cigaru. Teip-gi
SEVEROS
GYDUOLE
SEPEROS
sale del zobovu ir t. t,
kur
vyras?Numirė.
Sako:
j
Paskui sako: Aieim mudu in
viena koralyate, asz te ka pa Kur pakavojei ? In bulviu duo
Temykite gerai! tikrai lietuviška, didele krautuve
BITTERIS VIDURIAMS INKSTAMS IR KEPENS
K. Konewko,
V 1 C I r M C Puikiausių armonikų, skripkų, klarnetų, triubų, koncertinų ir
meluosiu, o tu paskui ateisi, be. Aisiu už tris skatikus pasi-Į
yra tai stebuklingas sudrutintojas
Variuojant jis per ylga laika ir
V 1 u 1 L 1’1 O daugybe kitokių muzikališkų instrumentų. Geriausių dziogorlų, 98 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.
tai tu jau žinos5, ka sakyt. melst. Atėjės ant duobes kasa
viduriu, sudrutina viduriu raume
tukstanezuose atsitikimuose ta vi
lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
nis kad palengvinimas ir iszgydiduriu gyduole pagelbsta kožnam.
Paskui jie nuėjo pas karalių. sziaudus ir baube kaip bulius.!
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų),
mas greit suteikė. Sudrutina teipgi
Yra tai geriause gyduole del streno
Pamelavo karaliui, praezo pas Paskui tas duobėje sako: Szu,|
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčlų, gramatikų
visa organizma. Preke 50c ir $1.
skaudėjimo
ir
stoka
pajėgu.
408 W. MAHANOY AVĖ.
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
karalių, kad jem duotu vyno bestije.- Ar tu cze, brolau ?MAHANOY
CITY.
PA.
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų
gert. Karalius sako, kad Netu Asz.- Atiduok tris skatikus. I
su puikiausiais apskaitymais ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
riu: sako: Pas mumi neužau- Sako: Neturiu, ateik nedelioj.
už Sl.oo, lOOOužSC.oo.
Kas velitų sau ka parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o
Sebros Kalendorius ant ll)09m. jau gatavas. Aptiekoris duos dykai.
WHOLESALE.
markę ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI
go javai, neturim ne alaus nie atiduosiu. Nedelioj nuėjo in
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano
Pristato visokius gėrimus del sai
ko, ne vyno. Paskui j's.ii sa koplycze, inlindo in graba ir
lavoras pirmos kllasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
lunyku ant pikniku, balu, kr iki
sztynu alų, porteri, vynus, arietl
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčlal gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
ko, kad jie mate kitoje kara guli. Atėjo anas praszyt trijų
ka ir Lt Pristato in namus ahį
Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimą.
ir porteri bonkutem.
Gėrimai
lystej, kad užaugo avižos, kad skatiku. Paskui vaikszczioje
*L VILKEVICH.
112 Grand st. Brooklyn, N. Y

UNION NATIONAL BANK

DD-KART NEDELINIS LAIKKRASZTIS

STEFAN ROVNIANEK

t

A. G. Groblewski,

LIETU VISIKUS PASAKOS

I

PUIKIOS MALDA KNYGOS

BANKI-NIS-

Kodiel kienti paslaptai?

“SAULE” Mahanoy City, Pa,

UŽPUOLIMAI KOSULIO

Severos

Balsamas Plaucziams

AGENTŪRA

SZIPKORCZIU

Pilvo Katarai

DOVANAI

B

Simonas J. Norkeviczius,

9

pirkti pas Norkeviczia yra kaud

Vyrsz Puss Milijono

ŽlnfosJVfetines.

Dekavoniu uz geradejiste.

I

Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia
zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susinesze su gauje szendienynio vysokio sztamo
ap'igarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gedinga-privatyszka,
tai gal nenorite savo mieste gydantis, o jaigu
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu,
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais,
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas
visokį napuczkai, iszpuolima plauku ūmai
sustabdinti, nuo drugio-maleiijos. Geriause
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginncziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne
prijims rodą, žednas, iszsygydios < tYRT1 BE
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna proce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszitgromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys
prisiuneze per pnnevale iszvyliodami paskui
tini centą nuo justi, kurs žmogus su szeimyna
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku,
tai užmoka ant sikio po keletą desetku
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lietuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu
raszisite pas:

PRIE TO DAEJOM

— Utarninke buvo katali
JOG ESAME
3
ku szvente (Nekalto praeideji
H
mo Panos Marijos) isz tos prie
žasties ir kaeiklos nedirbo.
Vyriu ir vaiku siutai ir overkotai ka kitur parduoda po S
— Praeita menesi kssiklo810 ir $42 mes parduodam už $7.68
ee aplink Mahanoju tapo užmuszti keturi anglekasiai o du
tapo pažeisti.
Siutai ir Overkotai kitur parduoda po $16 pas mus tik $10
Vyriu ir vaiku siutu ir
— Nedelioje 3 ad. po piet
Tverkotu, czeveriku ir t.t.
buvo paszventinimas kampinio
$3 czeverikai po $1.98.
Vaiku
$1.50 czeverikai po 98c.
akmenio naujos statomos Itab
Esame priversti surinkti
jonu bažnyczioe ant kampo
į512,000 traukija 15 dienu
75c. sveterei po 48c. $2 skribeles po 98c. $4 kelnes $2.48
Pine ir 5-tos ulyczios.
■odei viską parduosime
— Jaigu nori turėti puiku
Siutai
po
$5.68
Trumpos
kelnaites
19c.
Audeklini
prie
padirbta fotografija tai užei
iž labai pigu preke. Szikie pas musu fotogrsfista p
as pardavimas prasidės
'VVaržinska.
darbo pirsztines 5c. ir visas kitas tavoras parsiduos pigei.
— Jonas Stevekeri-(?) isz
Merijos likos pažeistas per Redingo truki Szsnadori būda
(SPECIALISTS)
[1
3:30 AD. ISZ RYTO
mas sva'ginancziam padeyme.
Broadway & So. 8th, Bkiyn. New York.
Likos nugabentas in Ashlando ligonbuti.
— Naujai iszrinktas senato
Grund Rapids, Mieli.
Doork-ktpei Ir Parduotoje Salduminiu,
DEPOSIT NATIONAL BANK
YDELAM DRAPANIU SZTORE.
rius ponas Snaideris isz Potts LSZ LIETUVISZKB
— Darbai slenka da vis po Juozas Bagdžiunas Hanazieris Foreign Departmento Fabrikantai “lee Cream” Aprūpina balus
piknikus, partijas ir t.t. trumpam laike
villes stengsis visom p ijiegom
7-19 W.CENTER ST
KAIMELI!.
senovei.
□ U BOIS, PA.
MAHANOY CITY, PA.
idant peretatyt ateinancziam
!^cXsur { Mahanoy City, Pa.
— Parafijos reikalai labai
SHENANDOAH, PA
Senate bila ant pastatimo Ii
Piningus
sinneziame
in
visas
dalis
svieto
greitai
ir
pigei.
Szipkortes
parduo

— Utarninko vakara api slobnai stovi. Gaila jog parafi dam visu geresniu linijų in ir isz europos in visas dalis amenko. Padarome
gonbutes muso mieste del
jos kiszenius be dugno, ir per daviernastis reikale atėmimo daliu arba piningu isz krajaus Pristatome
tuomkartinio apžiūrėjimo li pusiau dvilek'os kada ėjo na
/ai
galima suprast gana gerai peczetis del draugyseziu ir biznierių. Priimame piningus ant procento per Kur begi teip staigai?
goniu ir užlaikymas josios per mon keli jauni žmonis isz Yapaczta no dolerio ir dauginus. Kreipkitės pas mus per gromata ant virsz
koks
gal but paredkas kad ku minėto adreso lietuviszkai o persitikrinsite kad mes apsiename teisingai.
Gerai man it smagu|
valdžia. Garbe p. Snaideriui tesvilles, kur radosi ant zobo
No Ragažinsko sznap.
Teipgi užlaikome krautuve Groblevskio Jietuviszku gyduolu ir trojankos
ningas
iszsirenka
pats
sav
ko
vėlės pas Jurgi Dembrowski,
už tai.
A isokiu rudeniniu ir žieminiu tavom del
Ir
tu kūmai
mite’a, o isz komitetu tiktai
— Subatoje bus milžinisz arti Columbios parko kas to vienas l a gal savo pravarde TADAKH k! AlinflTA ICI Padekite mums apgarsinti musu Tabaka tarpe J agonestenetum
moterių,
merginiu ir vaiku. Visokiu szilku,
tokia aAgentas
ka pede visu apielinkiniu ka kis szove ir pataikė in krutinę pasira-zit.
IADAMJ INAULIUIUJLI draugu o gausite FONOGRAFA DYKAI rietka turėtum
Columbia atlošu ir vilnoniu ceiku del szlebiu ir siutu
sikiu o kad Kalėdos po szonu Alexandrui Dondarskiui, už
Nėra tai koks instrumentas zalslei, kaip tankei kiti iszd rbejei
muszdamas
jin
ant
vietos.
Kas
tai ir mažai tos pedes pasiliks
ALAUS kokiu kas tik nori, ar mastais ar gatavu.
Detroit Mich -Darbai pra yra papratę duoti kaipo dovana, bet tikrai gera isz kiekvieno
atžvilgio kalbamoje maszina (fonografas)
pas žmonis, kadangi jau pra do priežastys ir kas ezove tai deda gerai eiti. Szapos dirba
Del merginu kuroseina in pora turim visokiu
deda pirkti visokias dovanas. da turi bud isztirineta. Jojo gerai Amer can Car Co pa
Kada panorėjęs jus galite turete namuose
daigtu del szliubo: szilko, atlošo ir visokio
koncertą <bkai, koncertą dydehi beini arba SA-56 N. MAIN STR
Sztorninkai sukraus nemi žai prietelei ižgirsdami szuvi pa leido tavo t-zapa pilname begi
orkestru, dainas goriausi] dainoriu, juokingas
bego in miestą, nes ant arti
ir užimanezias, visa ta ka tik norėtum iszgirst PUIKUS Plono Modelo
Ziegorelis vilnonio ceikio su reikalingais papuoszimais
pinigėlio."
je per ka daugybe darbininku
'alima pritaisyt. Paklausk artymiausoj muzi- Uždaromas, pulke! i-zniarglr.tae.
iezdirbtae
miausio
karo
sugrižoir
radę,
aliszku instrumentu sztore, o apie kalbamaja isz virsziaut* uZsukcmas, isz 7 akmeniu, vidurei Turime szliubiniu vainiku ir kvietku.
— Ant susirinkimo direkto
aplaike darba.
maszina “KING” < Karalius (lažinosi kad ja amerikoniszki. <;varantitae 20 metu, su moterių
savo
drauga
baloje
krauju.
riu miestiezku mokelainiu, bu
visi pardavinėja po $15.00. J/cs norim kad iiuiu ar virlszko trunij u paauksuotn lencugeliu
— Priesz kėlės dienas atsi
Teip gi turime visokiu blanketu, kaldru,
yudetumet mnmspagarbinti mus Geriausio Tabaka cigaretams irpipkiai.
vo iszduota kad eziatne laike Atuesze kuna savo draugo na buvo szliubas A. D. su pana, jus
Mw piisiunsim jums visokio tabako po biski. Auslr'szko, Bosniszko. Ilerooeiszko o ir
plunksnų ir puikiu drapaniu del kūdi
Rusiszko viso sykiu uz $(>jus lengvai ta tabaka galit parduot savo draugams, nes yra
lanko mokslaines 2464 vaiku. mon po No. 423 E. Ilucklebe M. A. mergina privertė prie tai
geriausias tabakes koki kur galima gaut. Tabulms yra tas pats kuri Jus trip noriai
Vienas direktoris kuris perejo rry alley. Draugai nebaszuin ženibu, po provai davė szliuba rukct Europoj, tabakas korijus drauyai ne mažiau ui jus mili. Aplaikes mu« tabaka
kio
in krikszta, gausite geriau ir pigiau pas
rekumendavok ji savo draugams, dm k jiems mus varda ir adresa ii- tokiu budu padėsi
per Spruce ir Mi hanoy uly ko kurie radosi su juom ejnant viskupo bažnycz oi su asista mums apsigarsint l’ž tai mes duosim jums VIS AI DYKAI mus “KING'' fonografa Juču matlsl tul pirksi. Ateiutim per < .0.1). per mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiureti
Yra tai viėnatinele proga gaut dovana. Uz tabak • mes ruokosiin $0. l’risiunsk 50<’ ekspresą ir jftgu patiks ir iezrodle ant $15 ziego
ežios mokslaines sako kad la namon yra Wm. Yedko, A. palicmonu.
(stempomsi isz kalno o mes iszsiunsim tabaka ir fonografa. Apžiurėjas jai rasi yerais lelaus tai užmokėk §3.75 ir paimk sau Raezyk
M. C. Falier. 29.
muso rudeninius ir žeminius tavoms, o jia
užmokėsi Ekspresmonui likusus $5.50 ir pasiliksi juos sau. Piningus sugrąžiusiai kožnam ar viriszka ar motenezka.
229 Dearborn St. Chicago.
bai nusistebėjo kada pamate Silkovski, F. Navitski, S. Ve
— Praeita nedelia likos kuris bus neužganėdintas. PASARfiA: tas dovanas duosim tik teip ilgai kol mes tikrai
lovsky,
V.
Sevitsky,
J.
Chesoa
pas
mus pirksite, tai suezedinsite piningus
nepersitikrinsim jog mus kompanija yra ganėtinai apgars'nta. Todėl patariau) neatidėti
kokiam padėjime vaikai atei
peiliu supjaustitas per paloka jagu
norit gauti mus FONOGRAFA DYKAI.
Adresavokite:
o
septinto
pravarde
ne
paduo
ni in mokblaine, apdriskę pur
( 1ST Pas mus dirba Lietuvaites.
tūlas lietuvys.
EUROPEAN TOBACCO CO.
Or. J. Fropstep IHL R flloLn
T 0 IR j 122 W. Center Str.
vini net baisu žiūrėti. O kad ta.
33 LEONARD STREET.
DEP. 72.
NEW YORK, N. Y.
Specialistas Ahiu Lygas
Waterbury, Conn - Dar
nerandasi mokslaineee vietos Likos aresztavoti keturi vai
t
Mahanoy City, Pa^
Pritaiso akulorius.
Stiklines akis, 1UU U1UUU
katos
kurie
artimoje
radosi
bai
labai
gerai
eina,
dirba
pil
del to dydelio skaitlio vaiku
Mano darbas kalba del fraves.
Kenkynias rukinio tabako jfį. VISAI DYKAI
direktorei innesze statyti nau szantukeje kaipo ir nebasznin- na laika, o Roltnilei dirba ant
Dfisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakar* Vienas geras peczius užteks aut viso amžio
flBsžSĮĮ PriaiiĮsk mum porų murkiu, savo
ja mokslaine kuri kasztuotu ko draugai likos prilaikyti lig dvieju eziptu. uždarbei n-liAkyva artikulą api rukima
tikrų vardų, pravarde ir adresų, o
308 E. Centre St.
gSafl
,nes tuniislui nusiųsime No. 3 kalaGvarantinam kožna pecziu ka
gu», kas moka gerai dirbti, iai paperosu Egipte ir liūdna jojo ĮTįjįjll
nog 50 lyg 60 tukstaneziu do sliestvai.
l
lojra, didžiausių lietuviškoje kalboje,
tįoT
(>l dideli puslapei. Jame telpa teisiuuždirba lig 2 dol ant dienos, vaisi koki atnesza ant rukan
parduodame.
gi aprašymai apie suvirS 200 visokiu
leriu o kad randasi mažai pi
DARBAS DEL VISU. 9nesveikumų, vyrų, moterų
Orange Mass.- Darbai mažiausias mokestis §1.50 ir ežiu, paduoda vokhzkam lai- _________ kūniškų
ir vaiku. Išaiškina pradžių, priežasVmerikas yni luoeae ekllpne del visu o teln-gi 1
ningu tai laike ateinaneziu
Visados galima gauti plitas ar
MSBMSaB; į ir pasekmes ligų ir pasako kokias
tuvius, kam tax sunkei dirbt ir jokio pelno 16.
kaip matyti netrukus bus gali kra-ztije daktaras Kaire, dak gyduoles naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas etneturet; jueo tik už §30.oo gali iezalmol'/t barrinkimu Vasaros menes je atj. slenka po valei.
gauti. Telpa paveikslai ir prekės visokių nau
e riste*, <>erae amatas po visa svietą! »T>go nori
grotas kada tik ju reikalausite.
ma
ir
daugiau
uždirbti.
jausių
electro-gydančių
aparatų,
Roberinių
— Lietuviu nedidelis skaiti ižinot kaip gali Iszsfmokyt liarberle'dS tai ra
duos ant žmonių valios tai yra
Magiškų aparatų, brukuojamų ir Ra
ras Lipa By. Isz 12 milijonu daiktų.
•zyk tuojaus. Kalbume vlsosla liežv ziuoela.
šomu .Mašinų. Stereoskopu ir jiem Paveikslų,
—
Lietuviu
yra
keli
tukslis
visi
solidariszkai
užsilai
NOSSOKOFF
’
S
BARBER
PdHOOL,
Nėra turbacijos pataisite pecziu
Armonikų. Koncertinų, IJritvų ir daugel kito
žmones balsuos ar skolint pi
1405 PEN» AVENUE
PITTBBUKG. PA
kių kožnam reikalingu'daiktų. Rašyk tuojaus.
taneziai, tiktai ne visi sutiki gyventoj’! sklipo Nilaus yra, Jobu
I. Bagdžiunas, l’ropr.
Adresuok teip:
ningus aut naujos mokslaines ko.
jaigu
pas mus pirktas.
pagal
jojo
aprsszima,
szefz
JOHN’S SUPPLY HOUSE
f Diena 3-czia Dec. Po il Kime gyvena.
ar ne, o kaip nubalsuos teip ir
milijonai rukarcz’u kurie ma 24 PILSEN STATION
CHICAGO, ILL.
Pigus
czeverikai.
pasiliks.
gai ligai, atsiskire su szuom
ž ause ant dienos suruko 10 ei
Szventes artinau todol norime p ir
svietu
Rozalija Endrulioniene, GROMATOS PRISUSTOS garu, arba per' diena suruko
— Mokslaines užd-.rys 23
duoti visa užsilikusi tavora labai pi
IV.
TR
giai kaipo tai:
fz’o menesio ir vėl pradės mo palikdama vyra ir dvejetą vai
Waterbury Conn. 60 nilijonu sztukiu. Pirmuti
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
$2.50 Vyru vilnoni czebatai $1.75
kyti po Nauju Metu 4 diena. keliu didelėm nubudime. Die
Gerbamasis “Saules” Iszieis nei ženklai nikotizmo yra:
saGRABORIUSfc- $1.75 Vaiku “
$i.25
— Mokslainiu
direktorei ve duok dangų.
pervirszinie
spjaudymas
seilių,
tojau! Bukite malonus pagar$1.25 Vaikucziu “
‘‘
-98c
praszys saluninku kad per Ka
Moterų vilnoniai iszdeti czeveri
Lasll, Pa - Darbai eina ge sytigarbiamamjam laikrasztije apslobimas, fzaltas prakaitas
ledas ir Naujus Metus, tuose rai dirba kožna diena ir uždar “Saulėje” auka prisiųsta per ir plakimas szirdies suvis per
kai 75o.
$3 moterių lekerkai po
$1.98
dienose uždarytu savo salo bei geri. Pribuvusiam ne sun p. L. Krutuli Draugystes rūkytojus ne yra pateminami:
kimus numirusiu. Pasamdo
szvento Antano §10.00 isz net tada ka la visas sistemas Laidoja
$3 vyru
“
“
$198
nus. Vargei jiems nusiseks ta ku darbi gauti.
rvginus ir vežimus del pasivažinėjimo.
Nanticoke, Pa. kuria paskyrė
Krausto daigius ir 1.1. Viską atlieka
Common Sence Shoe Store,
padaryti.
ka nogeriause ir puikiause. Su virsz
— Lietuviu dvi familijos, minėta draugyste iszleidimui yra užtrzeintas per nikotiną. minėtais
35 W. Center st. Mahanoy C. Pa.
reikalais kreipkities pas jin o
Užsitraukymas
durnu
yra
pa
pavieniu 6, ale po pedei tai V. Kudirkos rasztu, ir reika
busite visame užganėdintais.
Narsus vyrai
lavo matite savo auka pakvi voyngiausiu daigtn ba tada du 520 W.CenterSt. Mahanoy City
Vienoje karezemoje Maha per kėlės dienas saules ne ma tuota laikrasztije “Saules’’ ka mai susiduria su seile o po
noy City sėdėjo kelioleka isz to, del tokiu butu reikalinga asz iszpildau aukautoju reika- 'am gaunasi in kambarelue Fgius kui'erai pas Gruberi “Saules” Kalendoriuje ant 1909m yra
paduotas Ą puslapi) is apgarsinimas apie
vima.
teip vadinamu ženklivesniu rie Taradaika.
knygas “BaltramiejausNaktis” ir “Raistas”
plavcziu, isz terais perejna in
Ka
tik
aplaikeme
daugybe
Preke tu dvieju knygų turi būti $1.50 o ne
Už prisiųsta auka §10.00 krauja. Paprastas intrauky
buju ir tokia vede kalba terp
$1. Todėl Meluojant tas abi knygas turite
Westville, I’ll- Dirba tariu szirdinga aeziu varde mas durnu in burna ir vela isz nauju kuf ru vuuikuose (ly nusiunst
save:
$1 ir 50c o ne $1. Neužinirszkite.
dumuose neg $1 35 ]yg S2 $3
Tev. Myl. Draugystes, Drau
gerai
Vieni
szaptai
dirba
kož

— Gera spasaba iezradau
leidymas ne yra terp pavoyn- ir $3.50. Teipgi ateikyte pama Tasrr
gystei
Szv.
Antano.
Su
pagar

ant kvakseymo savo paezios. na diena, o kiti po 3 ir 4 die ba.
gas, norints ir tada ne sveika lyti musu drūtas valizas.
Viena vakara sugrižias namon, nas.
A. J. Povilaika iszdinikas yra. Daugybe nikotinos vie
Gausite visokiu auksinu daigtu
34 E Center St.
— Lapkr. 27-ta diena likos Tev. Myl. Draugystes,
inlipau in savo lova ir atyda
nam cigare ne yra vienuokia.
pasG. Miller, 113 W.CenterSt;
Mi
banc
y
C
ty,
Pa
per treina užraugtas Jonas
riau parasona....
GUINAN‘S
804 Bank St.
Paskutine jojo dalis turi dau
Mahanoy City, Pa.
“O tai kam!” paklausė ma Jenkauskas. Paliko paezia ir
Waterbury Conn. giausia nikotinos ne kaip pirKalendorių.
no pati nusistebėjus. “Tai nie trejetą mažu vaikeliu.
201 W. Center St.
gį 125 E, Oak St.
Su gražeis paeiskaitimais atmutinies dvi dalis, ba nikotiną
Juokas vaiku.
ko” atsakiau tai yra apsisau
susirenka laike rukimo ant ga siuneime dovanai kibk vienam
Mahanoy City, Pa.
Mt. Carmel, Pa
So Oninha, Neb- Dar
goymas pneszais viesulą ir le
lo cigaro arta paperoeo. I-z kas pritinus savo adresa.
Zababonai
ir
visokios
raga

Adreevokit:
(,o xot)
dus! Mano pati ant tuju žodžiu bai pradėjo geriau eiti, ir užtosios priežasties, duodasi rodą
Ka tik dabar
nystes in kurias žmonis teip
Šutai su kotais
Bitchiff’s Banking house.
užtilo ir nieko man ne sake ta darbei neszlekti.
kožno rukytojaus idant ne ru
aplaikeme
ant
del
moterių
ir
;
237 Broadway, Ntw York.
— Lietuviu pusėtinas bure tyki, pradeda dingti o ant juju kintu daugiau kaip dvi dalis
ja nakti.
merginu yra Į surinkimas szlubinu rudens labai
vietos
užstoję
apszvietimas
ir
lis,
visi
gerai
užsilaiko.
Tiktai
— E, pas mane geriau buvo
ka dabar jus ]
puiku ceiku
j«g ne turi savo ku- mokslas daktarystes Turime cgaro ar paperoso o treczia
kalba antras. - Kada mano ee nuliudia
reikal au j ate szlebiu visam mieste. del szlebu me
Sztorines Stemposningo, dabar atlaiko miezias czionais primint gera rodą vie dili, ka laiko.-i biru oje nu
ne pradeda pamokslus, tai pa L-nku kuningas pakol ne atsi
Ar renkate eztrrinius stempas
ant ant szito
linu, rausvu ir
no itz garsingu daktaru. Teip mest.
Mes esame vienatinis apsiavirau sztoduodu jai tuojaus ezmoteli ras lietuvis.
rudens
Teipgi
visokiu kitu
ras mieste ka dueda stempas. Mes Gausite czionais viokio tavom kaipo:
jisai
kalba:
popieros ir alaveli ir kalbu jai:
— Parafijos reikalai gerai
puiku koloriu
turime
ilgiu
prigelbesime
pripildinti
tavo
knyga
Daimantu, Ziegorelu, Žiedu,
Vynas
senovės
laikuose.
Akvatinkyte juso vaikus
“Mano dusziuk, asz ir teip ne eina.
te. Galima gauti puikias dovanas už
Visokiu Szuku, Lencugu,
del kotu jekiu
kotu irparduo
Neg neužmirsztuju laiku vy jias teipgi parduodame geriausius
Lenciugeliu, Špilkų, Muzidaug suprasiu ka tu man kai
— Nekurtoms bobelėms bu prie linksmumo ir garsaus juo
ir andaroku
sime
pigiau
kaliszku
Instrumentu
ir
t.
t.
apsiavimus
vitam
mieste.
bi, nes sztai suraezik vieką tu labai reikalinga Baltruvie ko. Gerai ir szirdingai pasi nas visados buvo naudojamas
Kožnas daigta gvarantintas pagal užmokėta negu kitur.
Common
Sence
Shoe
Store
ant popieros o aez atsikelias ne.
juokt priduoda žmogui ugi kaipo gyduole silpnybėse, ne
35 W. Centre st. Mahanoy City, Pa. preke. Kas pirks czionais tai nesigailės.
ryto spakainei perskaitysiu”
plaucziu, praplatina krutinės galima valgyt in suvargusi ku
— O pas mane - Kalba tre
Ernest, Pa.- Darbai eina kletka ir buna pritžaste greito na. Artistas p. E. V. Nadežias tai teip: Kada manbzke gerai ir pribuvusiam ne sun bėgio kraujo. Juokas privalo Kerny isz New Yorko padare
Gromata ant Kalėdų
1 13 W. Centre St.
pradeda klakeet tai aez nuduo ku darba gauti. Ale katrie at būti garsus ir szirdingas, idant puiku paveiksle, jaunavedžiu
Dar yra laikas siunsti grePuikios szlebes tafto
du jog kriokiu ir miegu sunkė važuoja ne labai apsibuna, ba galėtu būti girdėtas po visa na ofise pas senoviezka Greiku matas in Tėvynė su linkėji S. J. Rodaviczius,
Szilkai dabar
mais
ant
Kalėdų
Spaustuvėje
szilko, satin, kaszmiro madojo.
Vienatynis
Lietuviszkas
agentas
East
St.
Ciza
o kada mane pabudina, apeire sunkus darbai. Dalijonu ir ma. Bus jisai naudingas nes daktara Szitas paveikslas bu
Turime
daug
Louis,
I
’
11.,
ir
jos
aplinkoje,
kuris
siunezia
“Saules’’ galima gauti tam tm pinigus in visas dalys svieto, parduoda szip
rasite didžiau
ir
t-t.
su
atsakanezeis
dau ir ejnuin miestą. Tada isz Uugaru czionais yra daugibe- yra geradeyste del visu, kurie vo nupirktas per p. Juozą karnų popieru del rarz'mo gro Kortes
visokiu
geru
j
ant geriausiu linijų pigiaj ir greitai
si szrinkimo
teip kaip kompanijos ofise; parduoda kny blanketu o ir papuoszimais.
ezoka isz lovos ir turi man pri
— Nov. 28-ta d. Nežinomi jin iezgireta, ba juokas vaiku Trineri, dirbėjas Amenkonisz- matu su puike’s apskaitymais gas,
szkaplierius, abrozelius ir t. t.
szilku neigu
žadėt jog man nieko nekalbės. piktadariai insilauže in katab prasslaidyna debesius rūpės- ko El'xiro Bitterio Vyno ku ir abrozeleis. Tuzinas 2ū^ su Iszdyrba visokius poperins laiszku raszymui kaldru, labai Į
kitur ir tai
parduoda
tuziną
už
25,*'.
5
už
$1.00.
Visokiu
ceiku
ant
ku
— Nes, mano milemi drau kiezka bažniezia ir viską kas tie->, nuludimo ir t.t. Linksmu ris ji sunaudoja ant savo kalen kopertomis 30^ Adresavokite Perkupcziai ir Pedlioriai! Tai yra geriausi pigios
visuose
kol
del justi uždyrbti pinigus priesz Sz Blanketai 45c dikiu szlebuku turim
gai kalba pirmutinis-ejme, ba papuolė ih rankas sudraskė ar mas yra užkrecziamae o tiktai doriaus ant 1909 mete. Kalen
‘Saule”
(.° lOf) proga
ruošė už maža
ventes Tie laiszkam popeliai yra tik dar
jau artinasi deszimta adyna.
Mahanoy C ty, Pa.
naujai iszlaisti ir jie ant tiek gražus, kad vertos 75c.
ir gatavu labai puikos preke.
sudaužė. Piktadariu da ne suse koki ten ižgamos ir niurnei doris bus iszsiunstas kiekvie
žmones perka nelyginant kaip sz ltns bly
Ir visi atsikėlė, tiejie narsus
nus.
Nemislik
ilgai,
pasiusk
“
Money
Order
’
nan
kuris
prisiune
stemjuom ne persiyma. Szirdingas
sziendien nes ta proga trauksis tik 15 dienu.
szeezkai idant ejti namon, no ke.
BALSUOKITE UŽ
(|o 66)
Kas prisius orderi tuojaus bus -10 procentą
•— Spixiziu yra invales, nusijuokimas yra puikiausia pomie.
nuskaityta.
Laiszkus adresuokite:
rint visi gyrėsi jog savo p czes
muzike kokia gali žmogų pra
Jos.
Triner,
žmonis
ka
uždirba
tai
ka
ne
w. F. DOCHNEY
apmalezino bet kožnas savo pa
S.
J.
Rodaviczia,
616-622 So. Ashland Avė,
116 W. CENTER STR.
MAHANOY CITY.
Ant Miestiszko Burgiso.
ežios pipiru bijojo kaip perku prageria tai ekvajeriui užmo linkemyt. Tegul juso vaikai
452
Collinsville
Ave., E. St. Louis, I’ll. Kalbame Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slayokiszkai, Angliszkai
juokėsi
kanodaugiausia.
Ch’cago, 1’11.
Demokratu Partijos
ka.
nu.

ERUNDZA & CO;

PRIVERSTI

SZPARDUOTI VISA TAVORA
VERTIES 235,000

Sukatoj Nov. 21

Miller & Riedinger

Begk pas Ragazinskai

Ka tik AplaikemeJ®

KLAIDA APGARSINIME

Didžiausias

Georqe /Ąilkr

HARRY B. FRIEDBERG.

