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Žole didele jiam perszkadija! suriko kurcziu balsu, pas
Vįednius.— Czionais rodo
Prieszais
gulinti kraszta kui mostelėjo in virszu pora
jauni lenkiszka mergaite aszApielinkeje ir paczioje Phi- upes davėsi girdėt verkentis kartu rankomis,— Dieve, gel
priežiūra PentsylmijosV^.
Tris moteris nuskendo
tuoniu metu senumo Jadviga ladelphijoje per anksti perku
Senatorius Salus isz PhilaDfBto, Pertiuretaj įw Vikjiįil,.,
riksmas. Nutukias paveikslas bėk!— paszauke ir prapuolė
Galva Philadelpliios diece
strltkari.
Konriuskiute.
delphios innesze tomis dieno
Į nas pradėjo baladotis. Vasa moteries, tamsei apsivilkus, vandenije.
PeuMylwiiija Valstija ui (įj*
Aresztavojiinai
zijos
atsiskyrė
nog
szio
Sheboygan, Wis.— Tris mo
Mergaite turi gana ilga barz
mis bila Harrisburge, kuris
4 diena vakare, gana smar
— Pagelbos! Pagelbos!—
anke.
Fetersburge. da ir usus, iszrodo ant suati-' rio
svieto 4 vai. Suimtoj
£1 ’su“‘7ibainemi7’ beUisz ko po baltu parasonu, bėgiojo pajago pereis tai uždrausta bus teris nuskendo stritkari kada
duokit
kagreicziause!— szaukraszcziu
upes,
szaukdatna
gar
Pinigus skoliname ant pino
Petersburgas.— Isz czionais gūsio; vyro. Maža Jadvigute isz ■ . moneg dyvyjosi, nes ne labai
po piet.
atsilankyti vaikams žemiau 16 tasai inpuole in Sheboygano
ke ponas N. ir nutirpo visas.
sei:
Skensta!
Gelbėkit!
Jisai
Procentą mokame ant snh (į:n
likos
iszgabenta
260
politikiszmetu in teatrus, ant szokiu, upe kada buvo atydaritas tylkuri* užjuokdavo kaime jo- kada t- ankgti r;ausmai pa.
Akis pergazdintas atverti in
skensta!
Turime klerkus katrie laja į> cziužinejimo ant ratuku sales, tas. Motormonas su kunduktoPhiladelphia, Pa.— Arcibis | Li kaliny kai iu Siberije, terp sins
nri vprsrn. buvo
hnvn nap
nj
A
°
sios tirftws.
tfrauges, priversta
sirodo.
ūkai, Slavokisikai, Rutishį^Ji
sodauninka, kuris su ilga szatAplinkui
ne
buvo
nieko,
pa
leistiakaima,
o
dabar
yra
ro

kūpąs
Patrikas
J.
Ryan,
szesz
kuriu randasi daugelis studen
muzeju, krutancziu paveikslu, riu iszsigialbejo per szokima.
ra jeszkojo po vandeni. Mote
doma
už
pinygus
isz
ko
tėvai
krasztinei
giventojei
pietujo;
tas
biskupas
o
antras
arcibis

tu.
nes tik tada gales in augsz- Nuskendstos yra: Ona Mather
— Vasario 5 diena bažnyyra
rfeganaclyti.
re su baltu parasonu jau szauk
po
valandai
visur
pradėjo
atij turtas L«aesHant"Wmksitih(iį^ cziau minėtas lankytis, jago 30 metu, Olga Willomight ir kupas Philadelphios dyeceziczioje Szvento Kazimiero tapo
tie nustojo. Nutirpus kaip ak
Norėjo
iszguiti
velnią.
darinet
langus,
languose
pasi

1
Užpuolimas.
egul tavo pinigai tas uldirta itsįĮ, rasis po apgloba senesniu ypa Mare Owerkirk.
jos mirė subatos diena 4 va
surisztu mazgu ženotybes jaumenine žiurėjo in sukantisi
rodė
nugazdinti
veidai.
Bied

Irkuck,
Siberije.
—
Kokis
Maskvoj
keturi
pleszikai
už
[
m 2 procentą ui tavo pinigus sudėta
landa
po
piet.
Prie
mirsztantų. Tai yra t k laike atsibu[ na pora Vincentas Urbonas su
tai locninykas namo Irkucke, puolė ant aptieku sąjungos ar- Juze Ladavicziute; veseilia nas žmogelis užimtas priesz vandeni, kur biednas žmogelis
czio susirinko visa gymine.
nanczio mokslo mokslainesia Nužudė visa szeimyna.
Priesz 4 valanda davė žinia I Antropowas, laike—kaip to- telszcziko Szilino ir jo dukters. [ buvo rami, be dideliu truksz- valanda kasimu, ižbego ant prigėrė. Biedno žmogelo pati
arba po devintai valandai vaka
Maryville, Mo.— Hez Rasidant
susirinktu visi kunygai ■ mis dienomis iszsidave — per Duktėri sužeidė, ji pasimirė mu ir skambesiu. Artimi su- balso, o paskui jin jiojo pati, apalpus nuolatos szauke:
— DIREKTOREI SZITO BANIO IR- re. Locninykai tokiu vietų bus co kuris nužudė savo paczia ir
— Grižkie! Grižkie!
ant paskutinio palaiminimo į kelioleka metu savo paczia ant nuo žaizdų, o pati Silina už- i siedai ir susiedos susirinkę ne- sodauninkas ponstvos N. szouždraudomi
inleisti
tokius
vai

du vaikus ne toli Barnard, li
D M. GRAU1
Biednas
žmogelis jau dau
ko
in
luoteli,
uždengdamas
su
musze.
Paimta
nuo
Silino
40
kus tame laike po bausme nog kos pripažintu kaltu už žudins nes pabaiga jiojo gyvenimo | lenciūgu,
. Bnnim
j delioje ir panedeli pasilinks
giau
visai
ne pasirodė. Ant
ranka
veidą
no
saules,
pradėjo
rubliu.
jau
artinasi.
Susirinkia
kuny
st. DA.xis.mci
Laike
kratos
jiojo
gyvenime
KffiEBS!
5 lig 25’ dolerius arba 48 va ta ir už tai turės atsakyti ant
mino linkėdami jaunavedžiams
HA& F. LUES.
tuszczio ponas N. su sodauninTOfM.1
dairitis aplinkui, kas dėjosi.
gai, pateminia, jog arcibisku- policije rado nelaiminga motelandas
in
kalėjimą.
—
Tikymes,
Traukyni
iszžagino.
gero gyvenime ir pasisekimo.
kartuvių.
)HS J. MEYER
1.1 m
Motere isz kitos puses upes ku su szatra jeszkojo tam daig
pas ant tikrųjų yra mirsztan- -, visa pamelinavusia ir sujog bilas pereis pasekmingai
HAS L ADAM.
Aleksandrovske traukinio |
LBSMK
BAR BtECHILL
cziu, pradėjo kalbėti litanije [ žeista, szaltam kambarije, pri- bilietu revizorius Miroszniczen Į — Sziomis dienomis in Phi su baltu parasonu ne perstojo te kur biednas žmogelis pra
DlSBUBj ir be pasiprieszinimu.
Tėvas pardavė savo
puolė. Tuojaus da daugiau at
prie numirusiu lig pabaigai. Į raky ta prie sienos su milžinisz
netikėdamas, jog viena isz [ ladelphia pribuvo lietuvis dak szaukt:
duktere už 50 centu Dydelis varpas katedroje sus-1 ]jaįg lenciūgais, suvis nuoga, ko,
sirado kuotelu ant vandenio ir
—
Gelbėkit!
Jis
skensta!
keliauninkių
“
pamže
'
bilietai
j
taras
>
ir
a
P
sig
y'
’
ens
czionai
ant
Tik ir iuokingai tk‘i’e angKingston,
Pa.
—
Baltrus
Sza
visi
jieszkojo. bet jau buvo
Gelbėkit!
kambejo
graudingai,
duoda[
Būdama
tam
kaukiu
kambari
paszauke
ja
in
atskira
vieta
ir
ilglaus
>
nes
Plnladelphijoj
iszK-s
Ui
liezki laikraszczei kurie paduonovskis isz Kingstono, kaip mas žinia, jog arcibiskupas įszej0 isz proto,
— Ach, Dieve mano!— kal ant tuszczio. Ant vieno luoteižžagino
[važevus daktarui Szliupui,
——=» da mažiausius atsitikimus api
tvirtina, nupirko 16 metu dūk jau numirė.
Visi keliauninkai inpykejj6^- daktaro ne buvo, tai-gi bėjo sodauninkas, nesijudinda 10 pati biedno žmogelio ran
amerikoniszkzs milionierkas,
Antropowas
iszsikalbejo
tere Juozo Žatovskio isz Ash
kas laužidama szauke:
rodos kad skaitytojai api nie
tuom, buk geide isz paikszos ant revizoriaus pareikalavo, dabar jau turės lietuviai vėl mas luotelije.
Yn Iii TOMtiiis p&pfeiĘį
ley už 50 centu. Mergaite yra
— Asz jiam sakiau.... Jis
Ant
veido
jiojo
iszsipile
pra
savo
tautieti
daktara
Ignotą
ką
daugiau
nemislina
kaip
tik
iszvariti velnius.— Dabar sū kad ji aresztuotu.
Vireaioje, kuris tūri sris ii a,
gana patogi Tėvas prisipaži
kaitas, užsidegė visas, žiurėjo mane ne klausė.... Bet ne ga
Stankų.
pdine risekra lipi, lagyitiiėij. api jiais. Jago ant paveizdos
dąs Antropovui iszvaris vel
Nuėjo iii amžinybe su Se į Daktaras Ignotas Stankus in visas szales, vien laik, vie 11 but, kad jis prigėrė!.... Po
Lekia priežasties paeisi, bipi ka pannai Viviana Gould užsima no prie pardavimo kada nusi
nius isz jiojo apdulkėjusio pro
Sekios, Sjfilis Tr^ės. Vyraiufej,
nais Metais.
davė
iszimti
laisnus.
no cziaudyt tai tuojaus daneį eme daktariszka mokslą vals- nok atėjo jiam ant mislies, jog nas N. pailsės jieszkojimu at
4 SšnifelasLigas. JejopaLato.
Virszinykas kuris ižduoda
sza api tai laikraszczei Jau
I’et-rliurge pas kalėjimo vir [tisZkame universitete Indija- jagu mestusi in vandeni gelbet kreipė luoteli in ta szali kur
sJ Uteneūjiffis Ūgis, Sm
i i±
• , IndiiaT r- skenstanti, tai ir pats gali pra toji motere su baltu parasonu
Uždegimas, Nupuolęs Sil^rb i y nusibodo skaityti apie jiosios laisnus pažino mergaite, buk
, . žmona
. . E., Glieba-Ko• noi,■ daktaravo
mieste
Iszgabenlmas gyvojo szininko
K fisisnsjnsis Eigis kii ir ppBoi; isztekejima už kokio ten lordo' ne senei pas jin buvo iszimti
szauskiene atėjo daug svecziu
...
,
.
,
tavoro.
pasitikti Nauju Metu. Visi bulnoPollJi auksztesn^ praktika pulk Per dvi pėdas no jio stovėjo. Ijje nuolatos stovėjo
Beiule nsy&iiils “D”-cis. Bet tas suvisai mus laisnus su kitu vyru, prie ko
7
Varszava.— Trukiu No. 1'9 vo smagiame upe, ypacz buvo [dabar eme New Nork Post biednas žmogelis žiurėjo in vi kaip suakmenejus.
neapejna.
ir prisipažino, buk buvo isz
Tos moteres niekas ne paži
ejnanczio isz Varszavo in Sos- linksma pati szeimininke, Ii- į Granduate Medical School, ir sas szales ir paszauke pratrauimti laisnus su kokiu tai Valno;
ne buvo ijje isz tenais.
kus
kelioms
minu
toms
lik
12
Į
didžiausioje
hoszpitoleje,
kur
kencziu
balsu:
novicus,
garije
puikei
pasirė

63S Penn Ave,
Pittštaih- “Saule” yra bepartiviszka ir
— Matau galva! Juodi plau Kada ponas N. buvo teip toli
.UhaMiihsnhre. 5*k|a|iSi)i neutraliszka, neprigulinti prie teriu Keating 17 metu snarg
džiusių “sportu” gabeno visa valandai nakties, ji pasiskun- v;sa8 aukszcziausis mokslas
d-e, wr nuilso
,
lium isz Edwardsville.
kai! Teip, teip! O, kas per ne no jios, kad galėjo jio baisa
. , ir buk
, ,. Jjai .bgal-.
. yra užbaigemas.
vagona gyvo tavoro. Terp au- va ’ iJ n-deio
........(......
..... jokios organizacijos ir ne szelskaudėti, nuėjom r
°
.
— Ar-gi už jio neisztekelaime
i _______
_ ižgirstie, nuemi no galvos ke
ku
radosi
jaunu
męrgaieziu.
. .. ^.mbari..Lygiai 12 .valau , Offlsa <l?bar savo turi 1220
■ ^^t^s^jS jai? užklausė ižduotpjas laisAieiljiškupaš Ryanas,'’turė Visos buvo patalpytos vagone da nasties isz Gliebos-Ko- j BO- Broad st. Philadelphia,
Ir ne klausant paczios, ka pure ir drebancziu "balsu pa
nu.
jo 80 metu senumo, buvo se pirmos klasos, in kuri nieką szatiskienes kambario pasigir- Pa.
jin sulaikinejo, greitai nuėmė klausė:
miHaillĄMi
StMUšiE go kas užsitarnauje tai tam ir
— U-gi ne, atsake mergina
niausiu
pralotu
katalikiszkos
do
skardus
szuvis.
no save marszkinius ir paantri — Poni, o kas per nelaimei
ne
inleidinejo.
, ----------- , užkerta, bd baimes ir “darže- linksmai, nes tas padla pabėgo
8uv. Viht randas
lu„_ar tai svie-tiszka ar dva. o asz sau pasirūpinau szita.
Visi puolė žiūrėti, kas
— Nedeloje 5 Vasario baž- no paskui agradninka: Dieve Dvi afieros ant kart! Tas ne
bažnyczios Suv. Steituosia.
kss atsiti
Ant stacijos Novoradomsk,
laimingas, tėvas vaikeliu, pa
— O ar isz tikrųjų isztekesi Kunygu buvo 58 metus: 39 tūlas žmogelis jaszczus nega ko-ir.... ant grindų su per- ny ežioje szvento Kazimiero mano! Dieve!
hue Mtn procentą anttndelv p-1 siszka yPatai visi raums Y™ H’
szautu B1UUMU1U
smilkiniu 1rado
UUV
beguMVįįU",, klebonas
kun. Kaulakis per
metus biskupu o 27 metus ar- lėdamas žiūrėti ant nelaimin S&ŽLULU
Szaukimas moteres, perejo szvente savo gyvasti, idant iždtiiiE prie tavo piningi])irai diaife gas. Tieje ka yra tuosioa nuo- už jio?
— Sziur,— atsake— kibą cibiskupu Juniaus 8, 1909 ap- gu auku davė žinia policijai, lint paczia szeimininke. Palik pamokslą paaiszkino apie tve- szaltis visus ten esanczius, nuo gelbet žmogų, kuri....
ntsuoėe, ne| aisant ir atneša pwodiatišmones kad “Saule” yra “kletame rasztelyje ji pranesze:
tada
ne, jago ir szitas pabėgs vaiksztinejo sidabrini jubileju
rema Lenku, Lietuviu, Rusi latos dejavo ir szauke pagelMotere tilejo nuolatos. Nu
s norim kad ir juStnre»reiiJ<»&rikaliszka'’ tai tuotn
labai
kuri visa taji tavora sulaikė
— Einu in amžinybe drau nu ir Slavoku Liga. Jisai lie
nog manias.
arcibisku
pistes.
sistebėjas
ponas N. paantrino:
bos.
nepaisant ar malas ar W biustą. “Saule” yra del visu
Czenstakave. Mergaites gabe
Isz nusiszipsojimo Kaulo,
tuviams sveikai nurodė, kad
Kūnas mirusio bus palaido no in užrubeži in Osvienicina, ge su Senaisiais Metais.
— Tai gal buvo gimine po
- , žmonių ir del žmonių ne pa- tai galima buvo matyti jog
Atbėgo
jau
ir
guodota
visoi
ijivp g.
.
,
. . F
iHSZlNINKAl:
į "’lauš tarnauti toje dvasioje ko- mergina ne apleis nes yra isz tas po dydžiam altoriui kate isz tenais in Hamburgą ir in 134 pražuvo sniegineja su lenkais dobrodziejais susi- aplinkinei ponstva N. Matit nios? Vyras.... gal sūnūs?...
taikint esą beda, nes lenkai buvo, jog visi buvo atsitrau
irrpon ball Prezidentas
viešnioje.
Motere vis tili.
kioje per 24 metus tarnauje, jiosios užganadytas. Tėvas pn droje,;_kur silsisi kūnai numini Amerika.
J. NoohmVice-Prezidente,
"(norint “progresistai” staugtu sipažino, jog Raulas davė jiam siu biskupu Egan, Conwell ir
Odessa.— Pagal gubernato mano eiti ne savu keliu. Len kia no pietų: vaikai jiu turėjo
Ponas N. kalbėjo toliaus,*
a W. Barnes Kasijerius.
■ kaip szuns ant menulio bet
LA 50 centu už jio duktere o Kea- Wood.
riaus daneszima isz Krasnovo- kai ypatingai kunigai, visa da žiurstukus ant kaklu. Poni
— Biednas žmogelis buvo
Suėstas per kiaules.
WW®' “Saulei” tuom ne kenks.
tingas prižadėjo duoti tėvui
Kunygas Kavanaugh iszKaime Misztalnikuosia, pa dsko, tai ne senei pražuvo per reikalu naszta vien krauja tik N. drauge su viru pradėjo pra sveikas. Matyt dabar suvalgė
guzutes bet jiosios ne mate ne siunte telegrama pas Popiežių
pietus ir kraujas užliejo jiojo
viete
vilenskam, kaimuoczei snieginiu viesulą 134 ypatos. ant parapijų, o czion sako esąs szit sodauninko.
m.. esame persitikrinę daug į uoste— Jau tik žmonis pa ir visus biskupas Amerike ap- rado naujei užgymusi kudyki Verbludu dingo 3,486, arklu reikalas rūpintis Emigrantais — Eikie Juozai! Eikie ka- smegenis.... Tas pats galėjo
virsta
in
gyvulus.
— kartu, jog isz bile progos
reikszdamas apie smerti arci- be galvos ir ranku, kurias 3063, galviju 25,000,’aviu 16,- visu žmonių priklausancziu ir greicziause!
atsitiktie ir su ponios.... su
000. Viesulą siautė ant szimta nepriklausancziu in parapijas.
laikeap^^l.WpfeE««’dauguma9
’’inkineje pinygus
biskupo
Ryano.
tuom
.... su ponios giminia.
kaip
pasirodė
turėjo
suėsti
Tuom
tarpu
biednas
žmoge

Nedoras daraktoris.
dtlMofcmJIergiatirSlergiiaiiL tlpscwant bile ko, tuojaus atsiranda
Lenkai pripažysta tiesas drau lis jau buvo luotelije, užtrau
Kas bus paskirtu arcibisku- kiaules. Lavonas kudykio teip keturkampiu miliu.
— Tai ne buvo mano gimi
Waterloo,
lova.
—
A.
E.
irpMtjii lėlį Naci Tania, kokio kioa ' daUgybe kolektorių, kurie tuo
gystėms dalyvauti tiktai baž kė sav drucziau juosta ir pa ne; tai buvo mano szuniukas!
Konsulis nužudytas.
pu in vieta mirusio tai ne gali apgraužtas, jog ne galima pa
W>jaus triubina in visas
szales, Confield tomis dienomis aps ma inspeti, nes Popiežius gali
nytinėms; bet kun. Kaulakis antrino su juokais:
Petersburgas.
—
Telegramai
Mada Celina, Šilta, mokia
‘"iV”
.
—atsake ant galo motere ir
žinti.
kundė daraktori Breniseri ant
JekitaSilebin, Tnifflpo Kotu ir iBkitahp^kad sudestinetu aukas ant “to
nurodo, kad tokis padavadyjipaskirti
koki
norints
kunyga
skelbe,
buk
kūnas
T.
Bogojavgreitai nuėjo szalin no kraszto,
—
Eik
Juozai!
Eik
kagrei$2000
paszkadavojimo
ir
nete

apledijo Moterie, Merginu, Vaika ir Ktfii pį0—jr—tokio rekalo”.— Toant svieto ant teip augszto
Pamesti kūdikiai.
lenskio, rusiszkas konsulis Is- mas lytisi tik reikaluose para cziause!
turėjo tik vienok ižgirstie balkimo
savo
sunaus
kuris
mirė
UalaikoBe risdria Ceikia del^“^įį’^iikios aukos tai tik vien isznaupijų,
o
rupinimaisi
emigran

dinsto.
pakane,
likos
surastas
szulini
Mažeikiu
stotyj
traukinyj
,
ntaio. Del KadikinKnkstotiiriise'KC^j .j
pinygu nog milaszir- nog sumuszimo isz ranku da
Pati biedno žmogelo verke sa perverenti visiems szirdis,
sėdžiu.
Po arcibiskupo valdže rado po suolu rasta nesenai gimu prie konsulato. Virszinykai tais, yra užduotis ne tiktai pa szaukdatna:
likusios naszles.
raktoriaus. Badai daraktoris
Ateikite o pta peritknasie kad piI
o
rapijų bet abelnai visu drausi sekanti;
sios mergaites lavonas.
mena buk likos nužudintas.
sumusze
vaika
kumsztemis,
;
Jos szunies!.... Tai buvo
—
Ne
leiskit
mano
viro!
— "
^-Pmnslithl^
•
gyseziu ir kliubu kuriu Phi Ka jis daro? Gal prigerti Ka, įjos szuol....
2 Biskupai. 5 Vietinei pra
“Dagis” No. 2 pranesza, spyrė su koja in pilvą o ne ga
na to, sumusze su kotu nog lotai. 462 Svietiszku kunygu.
ladelphia turi 33 draugystes ir jin apeina toji ponia!?
itlkad paskalai paleisti jogei Ta szluotos.
8 kliubus. Kunigas liepe kas
126
Regulariszku
kunygu.
297
Ponas N. atriszo luoteli,
'
'"’A^naneviczius nupirko “Dagi”
kaip tik gali pasirūpint duot pats inszoko in jin, pagriebė Trumpi Telegremai.
Bažnycziu.
85
Koplycziu.
62
Kalba
su
dvasiomis.
5yra neteisingi “Dagis” priklaužinias visoms draugystėms ir in rankas irklą ir pradėjo isz
§ Philadelphia, Pa.— Per
Calamauro, Mich.— Szimtai Stacijų 74 Kunygu mokytoju
' 'so ne p. Tananevicziui, bet atseminarijuosia
130
Ekleziaskliubams kad susirinkimuose visu pajėgu varitis in ta puse, eksplozije gazolino, sudega
-:AGL'iTAS:'*skyriai bendrovei, o tiktai žmonių lanko namus Mares
iszrinktu atstovus kurie susirin kur toji motere su baltu para Elzbieta Durant ir baisei ap
.ipkorczill Ir siuntimo PiniDIIl^S spaudina pas Tananevicziu. Kikder, kuri praejta nedelia tiszku studentu. 4 Eklejiastisz
ke paskirtame laike, svarstys sonu stovėjo, kuri beveik jau sidegino du vyrai.
buvo užmigusi letargiszku mie ki institutai. 3 Universitetai.
-:ln Visas Dalis Svieto:SOI W. ftakiMY St^ JĮahasoyCIty, h
89
Krikszczioniszku
zokonyku
reikalus
ir padarys dideli iszrekt ne galėjo no nuolatinio
gu ir pabudus dabar tvirtina,
§ Norristown, Pa.— Petrag
ATSAKYMAI jog buvo danguje ir kalbėjosi 9 Dvasios Szventos zokonyku.
Parduoda Sripkortes Įsa Bnao, latrerpo.
Mass Mitinga priesz riksmo. Biednas žmogelis bu Kordahas neszdamas baczkute
lamborgo ir Lirerpool tiesog ia PhiMelphn22 zokonu del meteriu. 141 pa
žiauru pasielgimą Emigrantu vo pasirengiąs kožnoi valandoi alaus namon, likos užmusztas
Geo. Gus. East St. Louis, su žmonimis seniai numirusiais rapines mokslaines. Mete 1908
Piningos sioBaįu grietai ir pigti o P"“,1“
Narna užžiuretoju.
m: [<j kaurije irne turite abejoti tuauo t---- —__________
Ill.— Pasaka
bus.____________
sunaudota kuriu ji nepažino, bet pažino, dijecezijoi radosi 525 000 ka
inszokt in vandeni.
ant Redingo geležkelio.
nuo Ateikite paatikryt o kitur at
gav0 ]aike Praszom daugiau. anuos seni gyventojai isz tos taliku.
Mat, szitas viskas iszkilo isz
— Drasei!— paszauki po
§ Philadelphia, Pa.— Tėvas
to, kad užiuretojas to namo nas N.,— jau nuplaukem no szeiminos Hyman Berkovicz
J. B. Lansford, Pa.— “Sau apigardos.
Laidotuves atsibus ketverge
žydas pasielgdamas negerai su kraszto!
Kalbėjusi buk su žmogum pusiau deszimta isz ryto Dvile” ejna regulariszkai. Kores
parejas namon girtas isztrauke
emigrantais, aiptol nieką nepondencijos netalpinome, nes pasimirusiu priesz 40 metu, deszimts biskupu dalibaus lai
— Dieve— szauke. sodau- gumine paipa nog gazo ir užGeriausias Ryžius po
inleidžia prie emigrantu idant ninkas — galva jau prapuolė troszkino visa savo szeimyna
tas skaitytojams jokios naudos kursai papasakojęs jai, jog gy dotu vesią ir szimtai kunygu.
Gera Arbata
"
,
Kųnas bus rodomas seredoje
nepatyrti kaip su tais ateiviais ant keiro, . ant keiro, ten kur susidedanti isz septiniu ypatų.
ne atnesz o asabiszkus užpul venes tai apgardoje ir apie del visu, kurie geidže dirstelėt
30c. Kara
jisai elgesi.
dinėjimus talpiname tik in gur ka žinosi seni žmonis tosios api paskutini karta ant veido nu
vanduo sukasi. Ach!
3 bleraina lie. Kodu !*'■
Gyveno po No 1 Pearl Place.
gardos.
ba.
Kunigo Kaulakio tie paaiszmirusio praloto.
Davėsi girdėt plauszkimas
§ Rimas.— Prieste likos
3 ” Taneles
(Sapnas daugiau nieko!—
Antanui isz Scranton, Pa.—
»■
kinimai gana skaistus ir žmo- vandenio, pajėgu biednas žmo aresztavoti du anarkistai už pa
3 ” Žirniu
Girtuoklains
net
liežuvei
Žodis Bijou yra francuziszkas pri. zec.)
3 ” Szebelbonio fitgiszki, kad tiktai tokiu pada- gelis jau ne teko, ilgiau jau daryma sutarimo ant nužudiiszdžiuvo.
ir reiszke žemeziugas. Giovine
fit
3 ’ ’’ Kropelin
Kropelin
vadyjimu žmones paklausytu. laukt ne iszkente ir mėtėsi in nimo karalu Emanuelaūs ir
santo, vecchio diavolo yra ita- Geriausia padėti pinygus
Wilkes-Barre, Pa — Per
vandeni, no kraszto, no kurio
It
1 taksas Krekiu
Rodosi kad viskas nusiseks pa priesz valanda nuplaukė, da Petro isz Serbijos,
in banka.
lioniszkas iszsireiszkimas “jaupaliepima sūdo, ana diena szesekmingiausei.
n ■ *
l' nas szventas, senas velnias.
vėsi girdėt balsas paczios isz § Donai, Francije.—Dvi nau
Mount Carmel, Pa.— Pas rifas nugabeno daugybe viso
TV
1
Geresnis už
keltos rankas in virszu:
lepiąs
savo
pinygus
po
szienykio gėrimo prie upes ir iszlie— “Saule” czion lietuviai
jos aukos paszvente savo gy
Ant pardavimo.
mažiam roke
— Grižkie! Jonai, ka da
ku, Steponas Koreas isz Mad jo. Gėrimai buvo suymtį isz
vastį bandime lekiojimu oru
skaityti gaudo strimagalveis.
Namai ant keturiu familiju
rai? Grižkie!
3 svarai 45c. 5 iru*' L
rido,
kada
sugrižo
nog
darbo,
“
spikiziti
”
.
Girtuoklains
net
Už
pereita
No
tai
net
po
dol.
vardu Noel ir Delatorre. Dare
ant viso loto po no. 604 — 606
Jis vienok plauke vis tolaus
bežiūrint
mokėjo Kaucijos vieni kitiems
jie bandinius su kariumeniszka
i West Center ulyczios. Dasiži- pinygu jau ne rado. Kokis va gerkles iszdžiuvo
ir tolaus, kas valanda iszmetiIMPEDIS VOKISZKO SOSTO.
’ nokyte ant adreso:
(p j-) gis insigaves in stuba puikei kaip szerifas iszliejo in upe
žadėdami neprapuldyti. Ge
nejo isz burnos vandeni, jau lekiojamo maszina, kuriuos
apezistino visus. Nog tos die■ asztuonis bertainius alaus ir
Thomas Haughney
Yra tai du sūnūs kuning. Fredriko Wilhelmo (viriauses rinus kiekvienas užsiraszykit, kaip tik laikėsi ant virszaus sparnai pagiado o maszina puo
12 E. Mah. St.
nos Steponas prisiege sudėtii kelis baksus bonkucziu alaus, sūnūs ciesoriaus Keiserio Wilhelmo). Viresnis turi varda tai nereiks kaucijų.
vandens, tai pasineria, tai vela le 259 pėdu žemin. Galvos leIsvaraaSūc.
Mahanoy City, Pa. visus pinygus in banka.
guzutes, porterio ir t. t.
William Fredrikas o mažesnis Ludvikas Ferdinandas.
Senas Kapsas. in virszu iszkila.
kiotoju likos pramusztos.
-IMHtNOY CITY ,P1„
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Sutikau Rogersa pietinėj
“Jo tarnas”! Buvo vienok
Anglijoj. Jo pratevis buvo ap- kas tragiszko toje kalboje!
siženijes su mano tolima gimi
Kasdiena atkreipė atyda in
Kaip katrie galo graibstosi,
naite. Palaidojo ja po porai k kia bent smulkmena mano
Kaip kertukai prieszais sta
metu’pagyvenimo. Tasai Rogers drabužiu. Sunku buvo supras
tosi?
skaitėsi už mano toluma gymi- ti toki interesavimosi žmogaus
Vienas vaikiozas norėjo “krisnaiti. Vaikszcziodavo pas ma apredalu, jei nesziojo toki se
mu” gauti,
ne kasdiena, atsisezdavo ir
na siutą.
Už
tai
gavo
pusėtinai
rauti.
pasikalbėjimai. Neužsidaryda
Buvo tai isz mano puses že
Salunykas iszstume per duris,
vo jam lupos. Isz visokiu žmo ma ambicija, ale prisipažinsiu,
Ir da per kupra aplaike kelis,
nių ypatybių, kokius macziau nusprendžiau, idant jam paga
Norėjo paskui kelis dolerius
savo gyvenime, jis buvo ypa lios užimponuoti kuom nore.
gauti,
tingiausias.
Dristu tvirtinti, kad ne vienas
Net in Czikaga nusibelsti.
Kalba sukinėjosi paprastai turėtu toki pati norą taip da
Elute maudytis prie mariu nuvažiavo,
Piningu negavo, ant vietos
aplink rubus. Prasze, idant lykams virtus.
Per
dienas paskui savo milema dejavo,
liko,
jam parodycziau savo cilindeNetrukus pasitaikė proga.
Bet tas rakalis ir in ten pribuvo,
Ir melini antakei pasiliko,
ri. Parodžiau jam 'su viltimi, Turėjau jau iszkeliauti in Lon
Nes in kitu kompanije pakliuvo.
Ne reike po karezemas vaiksz
kad pamatys firma (pirmo dona ir suskaieziau taipgi skal
Arti stovi ant Elutes žiuri,
czioti,
skrybelninko Londone) ir tuo binius skalbimui. Buvo milžiAki nuolatos ant jios turi.
Ne jokiu dovanu jeszkoti,
kart mane godos. Ale kur tau! niszka krūva — penkios de— hur Vincas?
Mat tas ne nusiduoda,
Sukinėjo ir žiurėjo in cilinde- szimts daiktu. Norėjau, idant
Tankei in kaili duoda;
ri isz visu pusiu, o taiveike su jis pamislytu, jog tiek skalbi
— SacKvill!—atsiliepe.
Dubojaus salunykai ne kvaili,
panieka, be jokio rimtumo. Pa niai, tai vienos nedėlios.
Dideli drebėjimai
Nebuvo atsakymo.
Visi vyrai daili.
temijo, kad tai paprastas dar
Pasiėmiau popiergali, tary
žemes.
— Ei, Sackville!—szauke.
•
bas, suramino mane vienok, tum del rokundu. Paskui pa
Niekas nepasirodė ant to
jog nežinodamas Londono, ne dėjau ji ant stalo, tarsi isz ne
Oj tas kupris,
szauksmo.
Rasztai rodo eiles žemes dre
galiu asz surasti geresniu fa noro.
Tai dydelis kvailis,
—
Kur
po
galu
pasidėję
ta

bėjimu:
brikantu. Biivo pasirengęs ma
Tuojaus ta popiera pasiėmė
Ir spangis.
Pagal Raszta S z Venta Pales
ne nuvesti pas skrybelninka. in rankas, permete akia su sai mano tarnas.... Ak! idiPats ne nori skaityti,
jotas,
paėmė
ir
raktus
su
sa

tinoje
per
drebejima
žemes
nu

— Atsipraszau—tarė ir pra mas:
Ir kitus nori atkalbėti,
vim.
grimzdo du miestą isodoma ir
dėjo pleszti isz raudonos bi— Matau, kad ponas tvir
Bet
Skulkinieczei jio ne klauso
Žingeidu
man
buvo
kaip
jis
Gomora in giluma žemes su
bules ratuka, paszmaravo ana tai stovi—tarė ir, padėjo vėl
Ant jo plovoniu ne paiso.
tame
dalyke
iszsiteisins.
namais
ir
žmonėmis.
Ant
vie

guma, potam prilipino ant ma ant stalo.
Jago kupris nepasitaisis,
Perstojo pagalios szaukes tos tu dvieju miestu atsivėrė
no cilinderio dugno, taip idant
Jo’pirsztinaites buvo plėt
Tai jiam kupra atitaisis,
Sackville.
vandenis
kuriuos
vadinama
uždengus firma.
muotos, skylėtos. Teikes ra an
Tada pamatis,
—
Anglezy!
—
suriko.
Marios
mirė.
— Ot, taip—kalbėjo— da nurodyti, kur jas perka, CzeTas kupris.
Suprantamas da'ykas k d ir
Po Kiistui 79 m. Valakijoj,
bar jau niekas nematys, kur batus turej8 sulopytus, beveik
*
*
*
Anglezy
neatsiliepe.
miestai
Pompejus
ir
Herkulaji ponas pirkai. Atsiusiu po be padu, nežiūrint to, szildyPradėjo
taigi
szaukti:
Ta

nas
tapo
užberti
pelenais
ir
la

nui mano skrybelninko marka damas kojas prie pecziaus, žiū
Davidsone susirupeziavo,
ir ponas galėsi ana priklijuoti rėjosi in juos su malonumu, rnai!— Nei pedsakio Tarno... va iszsiveržusia isz ugnekalnio Ir da ant pagalos susiprovojo,
Teodorai!— Nei pedsakio Teo Vezuvijaus.
ant tos bibules.
Kaklaryszyj riogsojo szpilka
O tai vis už taisės merginas,
doro.
Po Kristui 526 m. baisingi
Tai kalbėjo iszdidžiai.
su aprūkusiu stikleliu— vadi
Kad jaises supesztu vanagas!
— Pasileido, kaip ubagu buvo žemes drebėjimai apieTuriu pridurti, kad jo skry no ji brilijantu morfilitiszku
Kaulai braszkejo,
bėlė gulėjo ant stalo ir dare (ka tas turėjo reikszti, nieka botagai!— kalbėjo man— na- link viduržemines mares 120
Dantis birejo,
dideli nesmaguma mano pa- dos nedasižinojau.) Pasakojo jie savo daris. Tegul juos ga tukstaneziu žmonių žuvo.
Ant aslos gulėjo,
las
tuos
tarnus,
be
ju
galima
Po to per visa tūkstanti me
vuostymui. Buvo tai senas puo man, kad tokiu brilijantu, ran
Baisei stenėjo!
apsieiti, ale man labjausiai tu suvirszum, tokiu baisiu že
das, nuszutes, taukais apteptas. dasi tik du ant svieto. Viena
Isz menko daigto, tas prasi
nesmagu, kad negaliu pono mes drebejimu nebuvo.
Kita karta apžiurėjo mano turi Chinijos ciesorius, o jis—
dėjo,
paezestavoti vynu, cigarais.
1693 m. Sicilijoj, drebėji
siutą. Galėjau iszlaikyt ramiai antra.
Man pasakojo tas ka viską
Pasisiūliau jam sujieszkoti mas žemes palytėjo gyventojus
toki apžiurejima. Ant mano
regejo.
Potam Londone reikėjo pa
rubus ir ji aprengti, bet apie teip skaudžiai, kad 60-tukstan
kraucziaus iszkalos buvo pa- matyti, kaip tasai apiplyszelis
Sako, buk tai paperosai,
tai nei klausyti nenorėjo.... ežiu gyventoju gyvastjs patroraszas: “Jo Karaliszkos Didy eidavo in vieszbuczio prieanAr kitokį szposai,
—--- bes Dastatytojas”. Nežinojau 'gi.... Kas per iszveizda! Tik Jis buvo pripratęs prie savo tijo.
Ba kaip Tukindami szoko,
tarnu ranku.
1755 m. nuo drebejimo že
dar tuokart, kad beveik visi rai arcikunigaiksztiszka!
Užkrėtė katrai ant kalpoko,
Ha! pagalios—su kunin- mes tapo sunaikintas miestas
kriaucziai turi iszkabas su to
O kasdiena man perstatyda
“Žiurkes” pradėjo degti
gaikseziu yra taip artimas, Lizbona Portugalijoj ir 40
kiu paraszu ir kad jei reikia vo vis nauja savo iszdidumo
Ir pradėjo gvoltu regti.
net devynių kriaucziu, kad manijos parodija. Kada kalbė kad pas ji galėjo eiti, taip tukstaneziu gyventoju smerti O buvo labai “fain” merginu,
kaip stovi.
rado.
“sutverti” paprasta žmogų, tai davo in mane akiveizdoje neKa isz kitur atsirabantino,
Insedome karietelen. Pada
1783 m. nuo žemes drebeji
nemažiau reikia kokiu penkių pažinstamu, baisa pakeldavo,
Su dresem szilkinem,
ve adresa. Po valandai važiavi mo 30 tukstaneziu gyventoju
deszimcziu, kad sutverus val vadindamas mane tai “sir Ri
Pirsztinaitem szomszinem;
mo ant galo sustojome prie se pražuvo Valakuose prov. Ka
doną.
chard” tai “generolu” tai “EX
Api ziegorelius, tuszcze jiu,
no namo. Iszsedome. Niekados labrijos.
Rogers pamatęs mano siutą celencija”. O kad svetimi at
Ba tiejei badai buvo be vidu
dar nemaeziau Rogersa neszio1812 m. nuo drebejimo že
buvo sujudintas augszcziausiu kreipė in tai atyda, klausė
riu ....
jant kalnieriuka. Atsistojo po mes pražuvo gyventoju 20 tuk
sanjausmu. įDave man savo, buk tai isz paszalies, kodėl
Ne su visais vyrais kalbėjo,
lempa, iszsieme isz kiszeniaus staneziu mieste Karakaso Wekriaucziaus adresa. Nepasake neapsilankiau vakar pas kuSucziauptas žiotes turėjo;
gumini kalnieriuka, su kakla- nezuelej.
tiktai man, kaip tokiuose atsi nig. Argill; arba primindavo
Ir tiktai tada iszsižioje,
rysziu. Užsidėjo pataisė ir nue
1870 m. nuo drebejimo že Pas katruos kendes nuvuode!
tikimuose kiti pripratęs kalbė man, kad laukia mus rytoj
jo trepais. Netrukus iszbego. mes pražuvo 70 tukstaneziu
ti per nuolankumai kad kriau- Westminsterio kunigaiksztis.
— Begkime! —Bekime!— žmonių Pere irEkvadroze Pie
czius turės sau už garbe pa- Užtikrinu, jog jis savo tiems
Tu Aszles jauti ar jau nepaszauke paemes man už rannos. tinėje Amerikoje.
puoszti mano genijaliszka asa- sakiniams szveneziausiai tikelau-i,
Kada mes atsidureme ant
1883 m. drebėjimas žemes
ba. Prieszingai pasakė, kad jo jo.
Neužilgo nog keliu gausi,
kitos gatves, sustojo, atsiduso Valakijoje netoli miesto Nea
dastatytojas nebuvo prates
Viena diena atėjo pas mane
Nuolatos girtas slankioji,
kaip žmogus, kuriam nukrinta polio ant salos Iskiji. pražuvo
daug darbuotis del nepažinsta- su užpraszymu pas kunig.
Savo darbo nedaboji,
nuo szirdies akmuo.
nemaž žmonių; in pora nedemu asabu (Nežinomas —asz! O Warwick. Atsakiau, jog butu
— Na pagalios! Taibucziau liu po to pietines ir rytinines Ar-gi jau užmirezai apie paman rodėsi, jog esu garsus man reikalingas turėti užpra'
czia ir vaikus,
papuolęs!
pakraszcziuose Azijos saloj
Anglijoj. Tai buvo skaudžiau- szymas tiesiog nuo kunigaiLietuvoje
palikai be skatiko
— Kas atsitiko?—paklau Krakatoj; marios insisiubave
siai’del manes!). Prižadėjo vie kszczio. Aiszkino man, kad jis
visus,
siau žingeidžiai.
užliejo sala Java, ir ten pražu
nok, kad mane užrekomen- su kun'gaikszcziu yra taip ap
Czionais
prageri
uždirbta
— Ten buvo grafiene.
vo 50 tuk-taneziu gyventoju.
duos. Ir to pakanka.
sipažinęs, kad gali bile ka jam
centą,
— Ponas jos nepažinsti?
Norėdamas but nuolankiu, in namus nuvesti ir ka tik jis
1896 m. 27 tukstaneziai gy Užsiduoda su boba nelemta.
— Ar asz ja pažinsiu!—ta
tariau:
ventoju žuvo nuo žemes dre
pats nori. Paklausiau jo, ar ga
*
»
*
re su slaptu nusiszypsojimu. —
— O jei tas nieko negelbes? liu eiti taip kaip dabar stoviu.
bejimo ant japoniszkos salos Brookline karezemoje vienas
“Sena meile” Ale ji man jau
— Buk ponas ramus—atsa Inirszo ant manes. Tai juk fra
Niponie.
gerai užsitraukė,
dakako.... Begu nuo jos.
ke—jis man tiek dėkingas, kas yra antroji gentlemano
Keli drebėjimai žemes Kau Velibam laike namon trauke,
Ant laimes ji buvo nusisukus
kad tai padarys del manes.
skūra— vakare. Lauke, kol
Priejas prie upes, nors feras
nuo duriu—manes nepatemi- kaze, ant salos Martinice, dar
— Neapsimokėjo prie jo persiredysiu. Potam paprasze
neseniai San Francisko sziaustovėjo,
jo.
Butu
apalpusisz
inspudžio.
prisikalbinėti; tai taip, kaipo mane pas save ant szampano ir
Bet jisai in fera nesedo.
Tegul ponas mane prilaiko! rineje Amerikoje, Valparazo
cigaru.
norejosi.but ironiszku akyveizpietinėj Amerikoje; paskuti
Sėdo in maža valtele,
Norėdamas pagalios padary Silpna man! Silpna!.... Dėka
doj mumijos.
voju.... O tai bueziau papuo nis dabar baisus žemes drebė Ne dydele,— kaip geldele,
ti
gala
tiems
melams,
nuėjau.
Buvo nepajudinamas.
jimas Kalabrijoj ir Sicilijoj. Ne trukus irklą isz ranku pa
Klaidžiojome ilgai ant lietaus. les!
Pabandžiau dar:
Baisi tai rykezte kada žeme
leido,
Mono apsilankymas pas ku- gyvus žmones ryja.
— ’ Gaila, kad ant pono ne Galu galu nuvede jis mane in
Ir cu! rive plaukti pasileido!
savo
apartamentus.
Buvo
tai
nigaikszti
buvo
atidėta
ant
matau jo darbo.
Pagirios iszejo,
— Kaip tai?— tarė.— Juk kambarėlis ant barzdaskuczio “niekados”. O tasai namas, tai
Baisei drebėjo.
virszaus. Dvi kėdės, szlubas paprastas buvo namas.
tasai siutas isz Morgano.
“ ‘BaItramiejauFnaktis’
Žmonis kraszte stovėdami
stalas,
iszkimszta
valiza,
kertė

Pasižiurėjau in jo prasta žaRogers vis dar gyveno svajo Yra tai romanas, tikrosios meiles,
žiurojo,
svarbus tikejimiszki ginezai.
kieta... Tasai “siutas” mato- je ant grindų bliudas ir užbo- niu szalyj. Buvo “poetas” pa prancūzu
Labai indomios karalių, vyskupas, Bet Dievas ant jio susimilejo,
tomai pirktas pas žydus, ir tai ninkas, o ant lango koksai tai gal savo prieteliu “grafa Rams ir kunigu paslaptybes.
Pražudyti ne norėjo;
kokiuose 1848 metuose ne vė augalas, vadinamas geranium. gate”.
Iszskerdimas krikszozoniu tik viena
Vanduo
prie kraszto prinesze,
nakoze 60 tukstaneziu. Paryžiuje ir
liau. Parodžiau jam skyles.
Iszaiszkino, jog tasai “augalas
dvieju mirsztanoziu kalba—bedievo Gyvas isz valteles iszsinesze.
Taip isz to jis nuliūdo, kad atmena kelis amžius ir daroir kataliko ir kaip brolis, broli del
Ne vieno girto drąsą,
ir man paežiam pasidarė nes dinejo, jog po szimto metu pir
Ponas in tarna:— Jeigu kas karaliaus užmusze.
Gyvate nunesza.
“Baltramiejaus Naktis” didele
magu. Galva su rankom susiė mu kartu taigi pražydėjo. Ga ateitu, pasakyk, kad busiu na
knyga, labai žingeidi ir reikalinga
mė ir sėdėjo taip valandėlė. vo ji nuo nabaszninko lordo miej ant 12-tos.
kiekvienam perskaityti.
— Pana Eugenija turi la
Po adynos ponas pargrįžęs Preke 75c.
Pagalios susiramino, padare Palmerstono. Siūlyta jam už
bai
gražu veideli.
klausia,
ar
buvo
kas?
toki judėjimą, kad tarytum ji milžiniszkos sumos.
In audeklo drūtais apdarais $1
Malorius:— Žinau, mes abu
Tarnas:— Buvo trys uba Garsioji kita knyga “Raistas” JI.
atstume nuo saves visos tautos
Uždege žvake, intaisyta kie
malone ir tarė;
kiniame liktorelyj, prasze gai, pasakiau kad ateitu ant Gramatikas iszmokti angliszkai 25o. du perkame dažus toje pat
Be Angliszkos kalbos Amerike,
krautuvėje.
idant
atsiseseziau ir pasisve- dvyliktos.
— Tegul ponas nusiramina,
ne tik geresni darba negali gauti,
bet ne pasipraszyti, tad reik iszmokt,
turime kita siutą.
cziuotau, kaip savo namuose,
Ar vanduo tos upes geras
Pas mėsininką:— Delko ta- busi laimingas.
Kada jau atsikvotejo ir ga kol mane nepaezestavos geriau
Bet kuris ant sykio pirksprisiuneziant
lėjo pasižiūrėti in skyle, pra- siu szampanu. O gal norecziau mista pastatei toki dideli vei pinigus $1.65, apturės visas 3 knygos. yra žuvims?
— Labai geras. Jau czioszneko, kad dabar supranta. Proto ?.... Turi skiepe senose drodi savo buezerneje?
Siuncziant orderi, adresuoti:
nai
sėdžiu trys adynas su mesz
Mėsininkas:
—
Idant
tarnai

Turbut jo tarnas turėjo taip bonkose. Iszkiszo galva pro du
kere, o ne vienos ne macziau.
tes nematytu kaip sveriu mesa.
ris;
padaryti, kada vale.

J.Naujokasi2r^NstY.

— Kur ji?

| dangaus

1
“L

Philadelphijos Medikai Klinikas

Del muso vaiku.

Gausybės žmonių, per daktarus kurie yra Klinikę, apturėjo sveiku, ■
išsigydė : Philadelphijos žmones nereikalauja papulti kur nore j apg&^tl
rankas arba menkos vertės daktarpalaikiu; kurie apsimęo negali išgydysi
nes Philadelphijos M. Klinikas visiems pagelbsti kurie čion tik kreipei/!

“Cziuczia- liūlia varguo
lei!.”

Phlladelpliijos žmones yra laimingi, turėdami savon^l
tę tokj garsu geradėjinga Kliniką, kuris pasekmingai, teisingai, greit Ir^l
rai, kad apsimp, tai kiekvieną serganti išgydo; todėl, kad čion:

Tik parinkti geriausi daktarai specjalistai darbuojas
Ilsėk tu, mažiuteli,
Sztai mama mieloji
Tau minkszta patalėli
Mylėdama kloja.

Miegoki, angels mano!
Lopszyj miegas mielas,
Kol szirdis neiszmano,
Kas tai yra sielos.
Augina, kaip kvietkeli,
Trasziai pasodinta,
Kaip lelija daiželyj,
Žiedais iszdabinta.

Vis globia, saugo, gina,
Kaip akies lelele,
Tai ant krueziu mėgina
Užmigdyt galvele,
Tai guldo ant peryno,
Supa ir liūliuoja,
Tai vėl ant ranku ima
Ir karsztai bueziuoja;
Nežino, kaip neszioti
Ir kaip paguldyti,
Nuo vėjo kaip užkloti,
Verksmą numaldyti:
Naktimis jai budėti
Pirmucziausias darbas....
Ir ka ežia bekalbėti,
Tu brangus jos skarbas!
Ar tu juokies meilingai,
Ar verki, ar tyli,
Vis ji tave szirdingai
Vis karszcziaus ai myli.

Prieteliszkumas, tai ne
pasaka.

PASARGA: Teisingumas, gerumas užtikrinta visiems; nes Šitas
ladelphljos Medical Klinikas, yra paties PennsylvanljoeG»
bematorlaus užtvlrtytas-legallzuotas.

-i*

IDANT IR LIETUVIAI ŽINOTŲ,
kur atrasti tikra pagelba sveikatai, kaip Philadelphijos, Pa., telpljkik
miestu, tad nutarta pranešti per laikrašti, kad pribūtu ar atsišauktu, o
kurie trokšta apturės sveikatą ir visokias rodąs lietuviškoj kalboj ir,
išgydyti nuo: skaudėjimo kaulu, sąnariu, strėnų, krutinės, pečiu, ranku į
kojų. Nesveikumo viduriu ir inkstu, žarnų ligų. Nusilpnėjimo, sunkiu
kvėpavimo, nervu, slaptu užsikrečiamu ir nuo išdykimo Ilgu. Blogusap,
nūs, kosulio, širdies ir galvos Ilgu. Telp-pat moterų, skausminę
meneslnęs, gumbo ir visas kitas ligas, kurios tik atsiranda vargimul žmonh.
Gydome kaip šviežes teip ir užsenejusias ligas. Tu ar tavo pažysta,
mas, nepaisek kad tau niekas nepagelbėjo, neatideliok, bet pribuk ar
šauk, busi išgydytas, jai dar galutinai mirties neapimtas. Kam mokėti
apgavikams daug kartu po dešimts doleriu už kvarbuoty vandenį; kad PU.
ladelphljos Medikai Klinikę suteiks teisingas grynas gyduoles naujausio
sutalsymo už mažę atnagrydyjimę, išgydys.
KAM SIRGTI, kad gali būti IŠGIDYTAS.
Atsišauk ant šio adreso visada:

■

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC,
1117 WALNUT ST., tarp 11 tos ir 12 tos Gatv.
PHILADELPHIA, PA.
PRIĖMIMO ADINOS: nuo 10 iš ryto iki 4 vakare. Utamlnkais ir Pėtny.
šiom nuo Imos iki 9niu vakare.
Šventadieniais nuo Imos iki 4tai popiet

Vietoje mokėti už didelius apgarsinimus, kurio negydo sergančiu; tad Phl.
ladelphljos Medikai Klinikas, moka už chemikalus gyduolėms, kurios Išgjdo sergančius.
DR. ALEKSANDRA BROWNE, Supreteni
------------------------------ Visi krikščionys, ne žydai.-------- ----- -------- -

A. G.GROBLEWSK:
Cor. Elm. & Main Sts,.

Plymouth,ft

...SAVININKAS IR FARRIKANTAS...

Garsiu Lietuviszku--Lenkiszku Vaistu
Egiutero No 1. 25c.
Egiutero No.2 60c.
umi|ecznik 25c.
Gumbo laszai 35c.
Meszkos Mostis 25c.
Treįanka 25c.
Limmen’as Vaikams 25c.
Gyduoles nuo Kosulio 25c.
Liepiu Balsammr 25c.
Antylakson del Vaiku 25c.
Milteliai Vaikams nuo
Kirmėlių 25c.
’*
nuo Kirmėlių del
suaugusiu35c.
Vanduo nuo Akiu skalnieji
mo 25c.
Ugniatraukis
25c.
Skilvio Laszai
25c.
Gyd. nž-laikimui Viduria
vimo ir Kruvinosios 75c
“Uicure” arba gydymas
Rumalyrmo - $3.50
Gyd. del „emalinio Pilvo
(5Cc
Milteliai
apslabdymtii
Galvos skaudėjimo 10c.
Laszai nuo Dantų
skaudėjimo - 10c.
Mostis nuo gedimo ir
prakaitavimo Kojų 25c
Geležinis sudrutintoja.
sveikatos - 50c.
Vaistas nutildymui Vaiku
25c.
Vaistas nuo Pagauto
Corn Cure 15c.

Gydnolis nao Grippe 1
Plauku aptaugotopl
Muilas Plauko sagoti\

Milteliai nuo Kepeni ■
Valytojas Plėniu bu
žiuoee • į
Rožes Bahamų ■ k
Kinder Bahamų • į
Bobriaus Lasui ■ l
Svelnitojas
I?
Kraujo valytojų U
Nervu Ramitoju UI
Egzema arba oda akle į
mes pas Vaikus III
Groblevskio PleiSeni I
(Kasztaralo) & .
Pamada Vaikams k
(Ucholyna nuo skaude?
Ausis. &
Kentejimu ir Skaudėjimu. Gyduolesnuo Bienam.li :
Veiigeisko Fixator r |
______ _______________ ___ Mil
Geri a use gyduole d e) skaudėjimo
Galvos,Katara.Pecziu, Krutinės > Inkstu Vaistas (matai
S'zooosie, Kumatiznio,
liumatiznio, t-zaiczio,
Szalczio, .
®a
S
rzonosie,
■
Nuralgija ir nukandiura visokiu Inkstu Vaistas (didaw)l t
vabalukiu.
i Akines Dulkeles • Ik |
Gydimą.
Pasarga: Kas nori įparsitrauki
„
Danto
gyduoles pcrekspres Inri
turi staiuati
atsiusti
isz augszto. o už. kitus siunczi- skausmo ir .kurbūtu |la
Gyduolių
ir moslb u
ameperco.d. Mažiau negu už
Parku ir Niežu
Ull
f 1 vaistu nesiiinczem. Atsiuntimo
Gyduolių
ir moolis w
kasztus apmoka pats apturėjau
Dedervines
ĮUi
Siunsdamas piningus per Money
Gyduolių nuo Padapiiw
Oredr visada paduok tikra ir
Liga |i«
ai'zku savo adresa.

Del Visu
Buvo tai labai senai, pir
mais krikszczionijos amžiais,
kada rymenai persekiojo kata
liku tikėjimą.
Vieszpataujant Ryme cieso
riui Dijonyzui vienas krikszczionis, vardu Mirosas, pavadi
no jin kieta szirdžiu.
Sužinojęs tai Dijonyzas pasiszauke Mirosa ir ruseziu bal
su tarė:
P. V. OB1ECUNAS & CO.
— Girdėjau, kad tu apie
[ALL NATIONS DEPOSU BANK]
Cor. 12-th & Carson Sts.
Pittsburg, Pa
mane negerai kalbas?
— Ne, — atsake krikszczio Minu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000.00
randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežinis
nis, — asz tik pavadinau 'tave kapitalas
$40,000.00. Locnas namas vertas $150,000.00
kietaszirdžiu.—
Mes priimame piningus ant paezedumo ir mokame po
4-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in v i sis dalis
— Už ta žodi kybosi ant svieto ir parduodame Laiva-kortias ant visokiu linijų.
Musu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teipgi ir
kartuliu,—atkirto intužes Di
Užrubežiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats
jonyzas.
P. V.Obiecunas organizatorius tos Bankos.
Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per
— Mirties asz nebijau, — ta gromatas
ar asabiszkai o mes iszpildisime visokius jusu
re Mirosas,— tik "meldžiamas, reikalus greitai, teisingai ir prideranezei. JtįyPiningus
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiust per
paleisk mane trims dienomis,
Express Co. ar i>a pacztini MoneyOrderL
o savo vietoje tuotarpu palie
ku szita, mano prieteli: jeigu
asz nebegrinszin, tai jis padės
BISCHOFT’S BANKING HOUSE
2S7 Broadway Kampas Reade Ulicze
už mane savo gyvybe.—
yew York, y. Y.
Telefonas.’ Worth 2822.
Dijonyzas taip sau maste,
Kas reikalauna teisingo
atleisi jin,— jei nesugrisz, te
patarnavimo ir nori idant
gu visi žino koki krikszczionis
Jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszauki in
prigavikai.
Mirosas parėjės namon, nie
Seniausi
ko nepasakojo apie atsitikima,
Bankini
tik padalino visa savo turtai
Narna
vaikams ir treczia diena iszsi- j
Uždėta
1848ni.
renge atgal.
Pinigus siunezime in Krnju kuo greieziausei.
Einant miszku užklupo jin J
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
didelis lietus su žaibais ir per
Pinigus priimama ant procento ir iszducdame ant pareikalavimo.
kūnijomis. Mirosas, nieko ne j Sz.ipkortes parduodame ant geriausiu Garlaiviu visu Linijų in ir isz
K rajaus už pigiause preke.
paisydamas, skubiai ėjo, kad
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
tik nepasivelinus.
jokiu poperas.
Priėjės prie dideles upes, ra j
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperaasu
paliudyimu Konsulio.
do jis tilta, apsemta vandeniu, ;
Mėgino eiti, bet prasimusztį I Atjtszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
- : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :—
sios virszumi vilnis pagriebė
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
jin ir nuvertė in upe. Kiek tik į
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei) ir
galėdamas, Nirosas stengėsi
pigiausei galite atlikti.
priplaukti kranta, bet veltui:
vanduo vis nesze ir nesze to
DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
lyn. Galop pasisekė pasiekti
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano
jam krantas. Valandėlė atsil kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn
N.Y. in SCRANTON. PU ant žemiau paduoto adreso, kurioje
sėjęs, pasileido tekinas bėgti, galit
gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIUGEUU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ,
kad nepasivelinus.
KALČ1KU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKŲ, SKR1PKU, KLERNESaule jau buvo arti laidos, TU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
mentu. Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAVOJIMUI MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOCRAFUOSS, 0
kada jis iszvydo miestą. Rau MINIU LITARU. ISTORIŠKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti rt
donai szviete tik medžiu vir- puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZIty ui
25c., 5tuž. -$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RAŠTAS
szunes ir miesto boksztus.
seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, su
prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No J
Inbeges in miestą, Mirosas Bpareikalaukit
šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už5c,
pamate dideli buri žmonių, su
markę gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Ai
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės
sirinkusiu aplinkui ta vieta,
kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip
kurioje jis turėjo būti suszauKviečiu visus su ordeliais ir visokiais pirkiniais kreipties
dytas. Baisiai tad nus'gando, *iuo adresu: M. kitur.
LWILKEWICH. 115 W. MARKET Str.,Proridepce Sq. 5CRANT0N, PA
kad nepražūtų jo prietelis, ir
darydamas sau kelia pro žmo
...NOTARIUSZAS...
nes didžiu balsu suszuko:
APSAUGOJA NAMUS IK NAMINIUS RAKANDUS NOG ŪGNIE8.
Didžiause Lietuviszka Agentūra. K an toras Bankinis^,
— Budeli, sulaikyk savo
ir Pardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linijų.
ranka: asz esu tas, už kuri jis
->
IV/WKCY CITY, PA
323-235
VA . CENTRE ST..
turi savo gyvybe padėti. —
Parduoda Szipkortes ant visokiu drucaausiT
Visi nustebo nežinodami kas
geriausiu Laivu. Siuncze Hningui in tiesi,
<'ales Svieto greieziause ir pigiause. Visi bv
ežia pasidarė. Kažin kas praI nrie pei niua siuntė apie tai gerai Zina
Iszduoaa Dostovierene del tu ka nori saro
nesze apie tai Dijonyzui. Dijo
Lietuvoje kam pavesti.
nyzas pasiszauke Miroso ir jo
Del
Draugysczlu pristatau pulkes Startai,
prieteli ir tarė jiems: judu ma
u tas, Kepuras, Karūnas, Špilkas Ir 1.1,
no szirdi suminksztinot, dabar
s h i kokiu nore reikalo kas-link Szipkorczia,
matau, kad prieteliszkumas,
j iniitgus ir t. t., rabzykiu pat- n ane o apliį
'i vsiteteisingaateakyma.
tai ne pasaka.
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Del ) įsu

<imu ir Skaudėjimu. Griocteczia
\ tųffikc Fa
j gydooledel skacdejimo
Katare, Peniu, Kratines Inkstu Vta i
i, Rumatimo, Szilcao.
ja ir n u kandimą visokiu Inkstu Vėn į
iu.
Akina Iria
Kas neri parsiranlrt tyita ■ b
s per ekspres turi atsiusti
igszto. o nl kitus siuncii- ^Ksaijėn
c o. d. Mažiau negu už Grdoo& ir a
j nesiunciem. Alauntimo
ir Nžti
apmoka
ra
.V— pats apturejas Gjte
,
piningus
’ c per
. Money
ia raduok
risada
paduok tikra ir Griodnate
If •
savo adrea.

JAS & CO.
>SU BANK]

KUR BUNA
Mano brolei Stanislovas ir

Jurgis

Nivinskei paeina isz Kaano gab.,
“Lietuvos Ūkininkas ViszaKauno pav. Josvainio para., 8 meta}
kelis pranesza, kad kauno gub.
adgal gyveno Miners Mills, Pa. o
maži biednuju vaikucziai ku
dabar nežinau kur jie pats ar kas ki
rie vasaromis kiaules gano, o
tas praszau duot žine ant adreso:
žiema nors nevisi, bet dalis
(to 14).
’ KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT:
Jno. Nivinski
lanko pradines mokyklas, ir
kurie
tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas mane,
405 Shawnee avė.
tose mokyklose gauna dykai
Kansas City, Kans.
aš
pagelbėsiu!
nes esu senos daktaras, pažįstu ligas ir žinau kokie vaistai ge
knygas ir kas tik reik del
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš daug sergančių perleidžia ir
tariu didelį pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas New Yorko daktaras. Aš esu pa
mokinimosi, nes ju tėvai kny
Jonas Jakniakas, paeina isz Kau
siryžęs sergančius gydyti Ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras daktaras gali pa
gas jiems nupirkt neisztesa.
no gub., Raseinių pav., Tauragės
sekmingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačių gydynių paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija;
Supirkimui tokiu knygų ar
volos., Tarailiu kaimo, praszau atsiTegul bus pagarbintas, Jėzus
Malonus Dr. IlartGuod. Dr. IlartKristus!
ezaukt ant adreso:
manasl
vadovėliu, valstiecziai susirin
manai:
Esu labai dėkin
Su džiaugsmu priŠirdingai dėkavoju Dr. Hart*
W. Aszmonas
kę savo volostnuose schoduose
gas už geras
siunčiu savo paveik
manu! už išgydymą ligos skaudė
488 Spring st.
Collinsville, 111.
prie savo ant mokylu mokesduoles, kurios man
slą ir didelį dėkingu
jimo po krutino, sunkaus kvėpa
-7 pagelbėjo nuo už
mą už išgydymą ma
cziu paskiria ir ant supirkimo
vimo, širdies ligos, nes nors kiti
sikrečiamos ligos,
Piuezas Feliksas paeina isz Kauno
v7 neįstengė išgydyti, o Najorko Šarno vydurių ligos, iš>
knygų po 15 arba 20 rubliu.
nes
vos
ponkioliką
\rrV lai anų Institutas tik sunkiai užbėrimo kūno, blogo
gab., treczia syki atvaževo in Ame
9 N'
dirbtus mano pinigus viljo; bet„
)z dienų pavartojau
Viszakelis nurodo kad Su
kraujo, sutinimo ir
rika praszau atsiszaukt ant adreso:
Dr. Hart manas, kad išgydė, tad jam ir dėkin
ir jau jaučiuosi ge
valkų gub. to invedimo da ne
skaudėjimo blauzdose. Dar kartą
W. Aszmonas
gas; tai prisiunčia paveikslą, kad j laikraštį parai. Labai dėkin
sakau, nemažai esu dėkingas už
talpyti. ANT, JUŠKELL8, F. O. uox 2,
ra, taigi biednu be žemiu vai
438 Spring st.
Collinsville, Ill.
gas už gerą daktaravimą.
sveikatą. Jos. Turkevičo, 695 Sher
DU BOIS, Pa. d. POPOVIČE, Model Farm, Paku iziams mokykla neprieina
idan Road Canal, Wilmette, Ill.
schall, Philadelphia, Pa.
Mano pusbrolis Cezaras Rupeika,
ma kursto teip daryti Suvalpaeina isz Kauno gub., Szauliu pav.
Čia viršuj kalba žmonės, kuriems aš pagelbėjau, taip ir Tau skaitytojau galiu
kieczius.
Mažeikiu para., 7 metai kaip Ameri
padaryti kaip ir kitiems.
Jau toksai invedimas kauno
ke, girdėjau kad gyvena Chioagoi,
SERGĖKIS nuo New Yorko didžiausio humbuko „Instituto", kuris garsina mirusį daktarą su rabino „jormulka ant
gub. isztikro gana skaistus,
turiu svarbu reikalą jis pats ar kas
ilvos, kaipo gyvą daktarą ir buk gydąs ligonius. Tas židelis jau šeši motai kaip numiręs ir todėl negali sergančių gydyti,
nes ūkininkai atsižiūri ir in
’i numirėlį reklamuoja, buk jis parašąs knygelę ,, Vadovą į ligą” (žinoma, ir į kišenių), tai ir neteisybė. Ta knyge ė įspė
kitas praszau duot žino ant adreso:
ta daug vėliaus po smerties ano rabino, kuri apart iš kitų, paskutine dalis išvogta, perspau.dinta iš kunigo Geru io <nygos
biednu tėvu vaikuczius.
(to 14).
NAUJAS BUDAS PASILINKSMINIMO.
.Sveikata”. Kas vagia, tas ir meluoja; tai melagiams negalima tikėtil
,
A. Rupeika
Su laiku szita invedima pieAmerikonai ir invede nauja Korvegiszka pasilinksminimą
344
Lyman
avė.
Detroit,
Mich.
Kad
sergi,
tai
aš
esu
daktaras,
ir
vietoje
kur
kitur,
kreipkis
prie
manęs,
aš
duosiu
vaistus
nuo
bile
ligos
ir
meniai padarys ir Suvalkie- Leukiszki kolionistai
teip vadinama “szokimas su Skis”. Pradeda leistis nog augsz minokinimus kaip vartoti ant sveikatos. Ateik ar parašyk pas mane prigimtoj kalboj.
cziai nes Viszakelis tiesiogei
tos iszkelmes, szokdami in ora ir puldami in minkszta sniegą.
Mano
draugai
Aotaoaa
Klimas
Amerikoje.
RAŠANT ADRESUOK MAN:
Suvalkiecziams apie tai kalba.
paeiaa iez Birsztono Abramaviozias, Katras iszszoka augszcziau tai laimėje.
Priesz 50 metu Lietuvoje,
paeina isz Szkoaia kaimo, Agota Ka
retas net ūkininkas mokėjo Tirszcziaus spiestis lenkai czinskiute paeina isz Szkonia kaimo
Baisus padėjimas.
kolionistai
in
Suv.
Valstijas
OFISO VALANDOS: kasdien nuo 11 iki 5 po piet. Nedeliomis 10 iki 1 p. p. Vakarais Panedėlyj ir Pėtnyčįoj nuo 7 ikjg.
nors ant maldaknyges melstis;
visi paeina isz Vilniaus gab , Traka
pradėjo
tik
apie
60
metu,
atpav.,
Birsztono
para
,
teiposgi
mano
visa ramybe, malda ir skaity
Juozas:— Katu Mikuti? jau
mas buvo tai ražanezius per gal, ju pirmiaus kad ir buvo dede Antanas ir Tamoszius Grigonei pametei savo dinsta? Juk bu
Namine Mokykla.
paeina isz Suvaiką gob., Mariampo1831
m.
atėjusiu
kaip
kad
po
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai—lyg visa
Gramatika angliszkcs kalbos mok)
miszias bažnyczioje ar namievai
už
berną
pas
vaita
Barz,
les
pav.,
Strelczia
kaimo
teiposgi
ir
nerviszkass ystemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
ntis be mokintojo (apdaryta) $1
jie szventomis dienomis po ke tai pažymės visgi nebuvo. Da Andrius Auksztakalnis paeina isz Sa duosią?
darbo ir kitokia užsiėmimą,
Valku Draugas ar^a kaip mokintis
lis kartus perpoteriaudavo, o bar lenkai saviszkiu ateiviu valka gab., Mariampoles pav., Kle Mikutis:— Teip, bet negale
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygo
skaityti ir raszyti be mokintoja 15c.
vokuoju
apie
2,935,000
iszskibuvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme priebiškio gmino, Prienų para., Rut- jau inlaikyt tokio maisto.
ka jau apie bežemius, tai ne
Naujas Budas mokintis rokundu, szingi prieszkurie
pjovimo ir kitokiu pavojingu badu gydimo.
Kožas ligonis
rent kurie czion gimė, nes juos kiszkia kaime, apie 12 meta kaip
be mokytojo
10c.
kalbos nėra.
privalo būti gydomas kanoatsargsausia ir ant visados. Mes neduodame fal j
Juozas:— Kaip tai? Ardairaszant
cenzus
inraszo
kad
ir
amerike
pirmiau
gyveno
Westaose
o
Aritmetika
nfokininmusi
rokundu,
su
szivu
ar
pavojingu
gyduolių,
nei
neprižadam
iszgidint
ligoni
in
pora dienu
Po lenkmeczio apie 1865 —
dabar girdėjau kad rekrutuose pra- nejo už daug?
paveikslais (apdaryta)
35c.
idant patraukti xa daugiause ligonu. Bet gvarantinu visiszkai nepavojingai
1866 ir t. t. tai ir ūkininkai lenkus in skaitlį amerikonu; ezau atsiszaukt ant adreso:
Mikuti;— Ba matai.... pir
Pinigus siuskit per money-order, adresas ir ant visados iszgidint in trumpiause laika, jagu ta galima nudaryti, be pali
savo vaikus pradėjo leist mo tai gi su tuomi skaitliu lenku
Mano būdas yra pigus ir tikras. Aszgydžiu:
miausia
pastipo
versziukas,
tai
Jos. Levanovioz
Spaustuvėje
“
Saules
”
P. MIKOLAINIS, Box 62. New York, N.Y kimo jokiu blogu daliku sjsteme.
kytis jau ir in miestus, kai tikrai sumažina. Chicagoje vo Box 16
“Varicocele” gidau in 15 d. “Hydrocele” in 24 adynas, “Paslaptingas Ligas” in 3
Granby. Conn. turėjome jin suvalgyt.
galima gauti visokiu
be operacijos.
lyg 5 dienas.
“Szaszius” ir skandalus ska “Dingusia Pajėga”
muose pradžia kiek galint duo kuojama lenku esą daugiausei,
vyru
Juozas:—Po velniu su to
reikalingu knygų
ros iszgidau greitai ir ant iszugidam 14 dienu.
apie
250
tukstaneziu.
sėdybų
“Užtrucintas Kraujas” n -30
Gaspadorius:
—
Persergscziu
Juozas Kazlauskas ir Juozas S da
davo teip vadinami darakto
vssados
“
Silpnus
Vyrus
”
ju
kuna
dienu-be raudojimo meirku
kiu valgiu!?
sugražinu m normaliszka riuszo ar poUsu
! tamista, turi būti dūdos gazo
riai senukai žmones daugiau- lenkais apgyventa rokuoja 850 gia abudu paeiaa isz Ls.aano gub.,
Mikutis:— Da to ne gana....
Gyvenimas Jėzaus Kristaus
“Eczema” ir kitas panaszas padėjimą in krumpa laika.
t.
y.
miestu
ir
miesteliu.
“
Sziaulia pav. Redviliezkio gmino,
j sudegusios, bijausi, idant ne ligas iszgidau labai trumpam ‘ Rumatiszma” visoki iszgi- Stryktnra” be peilo ir
su paveikslais, popierineis
sei: Kada valdžia pradėjo per
skaudėjimo.
Po tam pastipo kiaule, apsudi
laike. dau labai greitaL
O
aaksztelka kaimo ir mano tris drau
apdarais
50c.
Į aikvotumeme gazo.
Lenkiszki
kolionistai
apsi

sekioti be malones lietuvius,
Nedeliomis nog 9 ryte lyg 4 po pie
OFISOS ALINOS: Nog 9 ryte lyg 9 ad. vakare.
Apdaryta in juoda audinia 75c.
gyvenę valstijose: Michigan gai Aotaaas Veograitis ir Juozas Een no, iszrukino ir ta turėjo suPrižiūrėtojas gazo:— Nesi Gyveniu Pittsburge nog 15 metu toj paezioj vietoj. Kalbame lenkiszkai, Busiszkaii
tai žiūrint jau galėjo viskas Ohio, Indiana, Illinois, Wis kevieziaa ir Aotanas Paplauskas vi valgyt.
Kanczia Vieszpaties arba
bijok tamista, niekas nesusi- Vokiszkai.
lietuviszko pranykt, bet žmo consin ir Minnesota. Lenkisz- si tris paeina iaz Suvaiką gab., Ma Juozas:— Po velniu su to
Dievobaimingi apmislijimai
Pittsburg Pa
aikvos, viską atrasi rokundose. DR. LORENZ, (>24 Tenn Ave., '■*■
ant kiekvienos dienos per
nių dvase ant tiek sustiprėjo, ku bažnycziu S. Valstijose yra riampoles puv. panemunes gm no ta kiu gaspadorium!....
isztisa gavėnia - 25c.
ria svarba reikalą p’aszaa btr.szaukt
kad atsilaikė net ik susilauki- 446 su vertasezia 15 milijonu aut adreso;
Mikutis:— Ant galo ana die
Stacijos arba Kalvarija 10c.
mo savo spaudos Rusijos terp- dol. Kolionistu,, ir miestuose
Grandas Verksmai - 10c.
na
numirė moeziut“, motina
P. Parlanas
gyvenaneziu lenku yra valsti
sieniuose.
Kanticzkos - - - - 50c.
Jeonera. Pa ?aitienes.
jose New Yorke, Pensylvani- Box 274
Maldeles Arcibrostvos Szv.
Prie tokio besitrusimo gali- jos, Mississippi, Nebraskoje,
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu
Juozukas;
—
O
Jezuli!...
Ar
Veido Viesp.J.Kristaus 10c.
Mano draugai Jonas ir Povilas
Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite dideles vertes
tiketis, kad kada bus tlaikas Texuose, Arkansuos, abiejose Daubarai
paeiaa iez Kauno gob ir taja apsudino?
knygelė. Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo
Istorija Szventa, Seno ir
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
jogei bus mokytas skaityt ir Docotoso, coloradoje, Kalifor Szaaliu pav., Radviliezkes para..
Naujo Instatymo
su 50
Mikutis:— Ana va... Ne bu
niško ligoie, vyduriu, kepenų,, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte
Szni«<aiczia
sodžiaus
praszau
atsinijoje,
Idahoj,
Washingtono
ir
paveikslais
35c.
raszyt, kiek vienas Lietuvos
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz ęidukles,
vau
kvailas
laukti!...
kaip
tik
ezaakt aut adreso:
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus
Wyomingo.
Evangelija
Lietuviszkai ir
vaikas.
boba iszleido paskutini kvapa,
vertesni
bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti
Jno. Ridolis.
Lenkiszkai, ant viso meto,
Lenkai Canadoje.
greitai išgydyti._ Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos
Bežemiu vaikucziams nors
apda.
in
juoda
audima
75c.
Box 277
Westville Ill. tuoįaus isz ten pabėgau, tegul
vertingos knigelės. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas
mažu kuomi paremia valstie Apie priesz 15 metu pradė
Gyvenimas Visu Szventu
patis suėda nabasznyke!
užmokam ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas
visos 6 dalis vienoje knygoje
cziai Lietuvos, o gal susipras jo apsigyvent lenkai ir Cana Frarc:szkus Szalvis, pirmhu gyve
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.
puikiai apdaryta - • $3.50.
Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
ir amerikiecziai kada nors doje ypatingai ūkininkai; da no Glen Lyon. Pa isz tenai iszvaže
Trumpas Katekizmas pagal
vo io Shenandori, Pa. paeina isz Kao
DR. JOS. LISTER & CO., L.700 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, III.
—
Kas
turi
didžiausias
akis
bartiniame
laike
tankiausei
kiek paaukaut del biednu be
iszguldima Kun, Pilauckio,
Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygelė.
no gub. turiu svarbu reikalo, jis pats
su
nekuriais
naudingais
žemiu vaikucziu besimokinan- ūkininkai lenkai apsigyvenę ar kas kitas praszau duot žine ant ant svieto?
Vardas ir pravarde
pridėjimais
- -10c.
— Baime.
(M °»)
cziu, nes czion Amerikoje nė pustynes provincijos Monito- adreso;
Pačta...........................
Statas.
Aukso-Altorius
arba
Didis
P. Petkevicz
ra atėjusiu dvarponiu sunu, bos ypatingai netol miesto
Szaltinis 1,000 puslapiu $1.00
Glen nyon Pa.
— Delko tamista neszioji
Senas ir Naujas Aukso Altorius
bet visi beviaik paeina, isz Winnipeg. Lenku raszejai me
visos reikalingos Maldos, 864
na, kad toli apielinke neilgoj Kazimieras Jankauokas paeina iez du parasonu?
biednuja lopszio.
KREIPKITĖS KIEKVIENAME ATSITIKIME
puslapiu
- $1.00
—
O
jeigu
vienas
prapultu
?
atejteje
stosis
lizdu
visu
lenku
Kaano gob. pirmiau gyveno Fonta
§ Kauno Vilniaus ir suvalku
Balsas Balandėlis arba Mažas
Ind. o dab ir nežinau
kar jis
Sū UŽSITIKĖJIMU, 0 APTURĖSITE UZGASzaltinis, 711 puslapiu 75c.
gubernese nuo lenkmeczio bu kaip kad Suvienytose valsti net,
yra miestas Chicago ir jo pats ar kas kitas praszau daot žiae
Garbe Dievui ant Augsztybes
vo uždrausta katalikams pirk jose
ant
adreso:
NĖDINANTI ATSAKYMA DOVANAI ! <=$•
apielinke.
640 puslapiu
75c.
L. Zablocki
ti žeme nuo pravoslavo, bet da
Delko kentėjimuose tylite!
Aukso Altorius apdaryta in
IŠKIRPK ŠĮ LAPĄ TEIPGI, IR
Lenkiszkos kolionijos Cana 1720 W. Danham st. So. Benld Ind Introligatorne.Tūkstančiai Tautiečių apturėjo
bar kad Lietuvoje pravosla
Francuziszka skūra, apvalais
APD1BBT0VE KNYGŲ.
ATSAKYK ANT UŽKLAUSIMU. sveikąta ir savo jėgas, nes Jie
doje siekia ir kitas provincijas
kampais, auksuoti kraštai su
norei ir su užsitikėjimu man
vams ūkininkaut nesiseka, jie kaipo Assiniba ir Alberta.
kabe
$1.50.
Mano pati, paliko mane apie da
Ar yra kokia liga Jųsų genkartej?... atsidavė. Dėlto tikekite manim I
reikalauja tankiai isz valdžios Ten turi keletą parapijų ir isz metai
Atsilankykite skubei. arba raKaip
senei
sergate?
...................................
Mažas Naujas Aukso Altorius,
iv pasiėmė sa savim da vaikas
Kiek turit metų ?..................................... šykiteLietuviškai,reikalaudami
parėmimo, tai daleista dar ka eina vienas nedalinis laikrasz- vienas 8 meta antras 5 ar g meta se
Celeloido
apdarais, puiki
Ar patiko kada norints kokia nelaimė? patarimo Jųsų kentejimno.se,
knygele
- $1.00.
Ar stovis ligos eina blogyn?................ kol dar nėra per vėlų. Jųsų
talikams pirkt žeme ir nuo tis po vardu Gazeta Katalic- name. Ji yra 5 pėda aakszozio, jaosAr jaučiate save nuvargintu?.............. slaptybe, bus mano slaptybę,
Aniuolas Sargas,
minksztai
pravoslavu.
ku” miest Winnipege.
vei geltoni plaukai, melina akia pail
Ar skubei nusigąstai?............................ nes noriu vien tik Jums pagelapdaryta in skūra apvalais
Ar skauda galvą ir kurioje vietoje?.. basuteikti, per tai kreipkitės
§ Kunigas Tumas “Vilties”
Lenku statistika kad yra ga nosis, ant kaito žando netoli
kampais auksuoti krasztai,
Ar turit kraujo užplaukyma galvoje prie manęs kiekviename reika
akiea
tari
maža
apgama
o
vyras
kuris
ir kaip tankei?...........................
le dar šiądien, o aš suteiksiu
visos
reikalingos
Maldos
redaktorius kaipo geras kuni tarp ju lietuviu neparodo, bet
Ar jaučiate kokį užimą ausise?.......... atsakyma naudinga Dovanai I
geriausia
už
visas
kitas
75c.
sa ja ižbego yra Jurgis Bajoras 5 pe
Ar
akis
ne
skauda?
.................................
gas sykiu ir tautietis, kiek pa- reik tikėt kad daug,'ar lietuviu
Aysidirba senos maldaknyges, istorines,
Aniuolas Sargas, apdaryta in
Ja 5 coliu aakszozio, geltoni plaukai
Ar rodosi prieš akis margumai?........
Iškirpkite Šį Lapą
jiegdamas gina lietuvyste ir priskaito prie lenku.
Ar liežuvis yra baltumais apdengtas?
tamsei rusva audima
50c.
molinu akia barzdoi yra daobake, natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Ar
tankei
turite
spjaudyti?
..................
Linksma
Valanda,
Dilgeles,
Nurodydami lenkus kolio- biskati kuprotas, kas juos patemys
bažnytinėse apeigose, lenkai,
Gerbiamas Daktare,
Ar spjaunate su kraujais ir kaip tan/\ I II
Dagia,
Draugas,
Tėvynė ir t.L
Collins N. Y. Medical In
'
kei?.....................................................
kurie maloni kad lietuviai tap nistus ir ju vietas Brazilijoje, praszau duot man žine ant sz:o adre Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai
stituto, 140W.34th St. N.Y.
Ar gerklė uždegta ir sutinus?..............
Ar atjaučiate kutęninimą gerklėje?..
Siunčiu Tamstai atsakyma
tų lenkais, baJnycziose kad teisybe jie palyti kad yra Kur so. o aplaikya 5 dolerius nagrados. ekspreso kasztus. Adresas:
Malianoy
City,
Penna.
apgyventa kolionijos latviais
Ar viduriai reguliariškai čystinasi?. .
ant užklausymų ir meldžiu
Lithuanian Bindery,
(81 °’)
lietuviszko nebutu tarp lietu ir lietuviais. Lenkai savo liud
Ar malimas vidurių yra atsakantis?..
teisingai
ir skubei man pra
514 W. Spruce. Mahanoy City, Pa
P. Mirowskis
Ar atjaučiate sunkumą po valgiui?..
nešti, kas yra su mano svei
viu nieko nors lietuviu yra nisti skaito szviete 22 milijo Box 476
Ar
nupuolate
sverime?
..........................
kata?
Ar
Tamsta galite ma
Hartshorne, (jkla.
Ar turėjot kada karštligę ?..................
ne išgydyti, ar gal liga mano
ikvalei, pradėjo sapriesza lie nu.
ff
Ar turėjot kada veneriška (lytišką)
yra jau ne išgydoma? Meld
žiu Tamstos prisiųsti man
Hgą ?............................................
tuvi kuu. Tuma gazdinti net
Mat lenkiszki žmones kim Mano pasbrolei Petras, FranoiezAprašyk it apie ją?...................................
Dovanai, nusprendymąapie
skundais dvasiszkai vyriau ba ir prie ukiu apgyvenimo, k«a ir Martinas Klimaviczei, paeina
Ar turite išbėrimus ant kūno?............
kentėjimus mano.
Kuriose vietose? .......................................
Vardas
ir pavarde
o
mus
lietuviai
tai
vien
susi
isii Kaano gab. Tekziu pav. Varėna
sybei sakydami kad kunigas
Ar kankina užkietėjimai vidurių? ...
grūdę in miestus ir miestelius para, jie pats ar kas kitas paszaa
Ar
linkęs
prie
skubaus
persišaldymo?
Tumas esąs bediavis. Teip už kur yra bent pabrikai ar paAdresas
Ar turite plaučių ligą?..........................
duot žine ant adreso:
(ęi o,)
Ar kosite ir kada?...................................
sipuole ant kun. Tumo kuni brikeliai, arba kasyklos.
Ar atjaučiate smarkų skausmą kruty2_az. Konstantiaavioz
gas Czerniawskis, visaip juo
*■
nėję?.....................................................
Senas Kapsas.
308 Wharton st.
Philadelphia Pa
Kurioje vietoje?.......................................
KNYGA TA APSAUGOJE
dindamas lenkiszkuose laikAr jaučiate kryžiuje skaudėjimą?...
Ar
skauda
šonuose?
.................................
raszcziuose; už knniga Tuma
Kokis yra skaudėjimas?........................
Jųsų
Ar rankos, kojos ir kitos dalys kūno
kaipo gera kunigą ir tautieti,
sutinę?........................................
už protestavo net 19 kitu lieAr atjaučiate kada šalti?......................
SVEIKATĄ.
Ar jaučiate viduriniame organizme
tuviszku kunigu.
skausmus?..................................
Yra
tai
didžiausia
knyga,
kokia kada
Kurioje
vietoje?
.......................................
[
BY
'
Taigi mat kaip su lenkais
Ar turite norą valgyti (apetitą)........
JMICClDKS
norints likos išleista. Yra drokaota Lie
Ar
valgot
reguliariškai?
.......................
ir kunigais yra, kad kun len
tuviškoje kalboje ir paaiškina Jums,
Ar valgot daug mėsos?...........................
kokių būdų sveikąta užlaikyti, o ištikus
kas Czerniauskis užpuola ant
Ar gerete daug arbatos ir kavos?........
Ar vartojate daug svaiginančių
ligai, kaip sveikąta skubiau atgauti.
savo draugo net skundais Ža
gerymų?.......................................
Skaitykit knygas ir kitų daktarų, o
Ar rūkote ir kaip tankei?......................
pątys suprasite skirtumą.
dėdamas pabausti.
Klausk savo sztorninko
Ar daug miegate?....................................
„v.-ccPrisiųskite 10 o. markėmis apmokė
Ar atmintis bloga?..................................
§ Lietuvoje vadinamas valsAr kankinot save jaunystes klaidin
jimui pas iantym o lėšų, o apturėsite tą
gumais?......................................
tiecziu bankas bereikalo tiktai
knygą Dovanai !
Ar jaučiate skausmus lytiškose dalise?
davė sau ta varda kad valstieAr turite baltus tekėjimus f................
Skubinkit dėlto pasiteirauti apie savo sveikatą, kreipdamiesi ypatiškai,
Ar turite gumbo ligą?............................
Amerūkonai pirko 60 milijoniu blesziniu Klll‘0
cziu banka darbo žmonių at
Nuo kokios ligos?..................................... ar per laišką prie Pro S. E. Hyndman, Viriausio Medikališko Direktoriaus,
praeita
meta.
Kožnas
ji
mili
už
tai
kadturi
gera
stovas Bulota vadina tais ban
skoni.
kas bajoru palaikymo bankoY ra czistas ir maitingas ir
mis ir jau seniai reikeja jas
geras del sutrovejimo.
sako tokiomis priskaityt.
§ Rosijos valdžia sumyma
INSTITUTE
padavė durnai kad taptų panai
anuouunr
AUTOMOBILISZKOS ROGES.
kinti servitutai, (servitutai tai
Charles J. Swain isz Philadelphios ne senei padirbo teip
teip: žmones valsczionis turi
Ofiso valandoj š^ionfiad™ nuo 10v^i a
«^^is .ruoniais nuo 10 v. ryte.
tiesa dvaru giriose malkas gau vadinama automobiliszkas roges su kuriomi gali važiuoti 50,ti, gyvulius ganyti ir t. t.) kad 60 arba ir 70 miliu ant valandos.

DR.'F. HARTMANN, “‘“’^Warv.n.v.

Ant Gavėnios

50,000 KNYGŲ

Dykai
del
Viru

Pittsburg, Pa

ira kapitalo $7-5,000.00
nsylvanijos. L'žrjbežinis
u vertas $150,000.00
acted amo ir mokame po
ne piningus in risis dalis
u ant visokio linija.
ikrą Rejentalna teipgi it
sūrios Bejenta yra pati
Rankos.
is prie Masu Batikos per
iszpildisime visokius jusu
eranaeL f^Piningus
eikalo galite prisiusi per
levOrderi

j BANKING HOrSI
r Kampas Reade Eli®
K Telefono.: Worth K
J

ja kao greieziaasei.
ainome pagal kursą.
.cento ir iszdacdame ant pareik0
nt geriausio Gajlairiū risūUį-3’
Preke.
.•žiū in Kraja pastorojame oerein*-*

igiai ir visas kitas rejentalirekas
kame kooteisiogiausiai.
Taatieczia laikome atjdarjt*j
kare.
Nedelioje dūo H' ib j-

uis asabiszkai ar per kinka
?tus reikalus greieziaasei,

AUDOKITES VISI!

ūkininkams atiduoti žeme, gi
ria ir pievomis viename daikte
kiek taps kamisiju aprokuota,
o net dali ir pinigais jeigu gi
ria negali.
Dvarponiai to panaikinimo
nenori, jie nurodo, kad dvarponiams prie servitutu panaikinimo, reiketu nustoti viena
treczdali turto.
Dvarponiu reikalus gina
Milewskis.
§ Kauno guberneje, panevežio paviete, prie pat Kurszes ru
bežiaus, yra miestelis Žeimelis.
Tame miestelij kaip pranesza
“Lietuvos Žinios” lietuviai to
li apszviesztesni negu kituose
Lituvos miestuose kiekvienas
skaito laikraszczius ir visokias
knygas. Tiek nepagirtina, nes
sako kad yra tokiu stubu ku
riose szeimynos lietuviszkos
kalbas tarp saves latviszkai.
Mat ten tankiausei ta kalba
girdėdami žmones girna ir susimaiszo nei prie statymo Babei bokszto.
Senas Kapsas.

įsiems lietuviams ir maw

mH

savo krautuvę iš Brooklyn
u paduoto adreso, kurioje
LEOGflJU, PITEUMW

gff

i

jsiu AiMOKIID, SDUFID, Mvisokiu mua'kališku instro•ians MimraJIKI UMH’flU, visokia gražiu FOFHID
nomis sa drukuotais aplinkai
i.ooo už 16.00. unnm buu

škomis literomis pust 1127,

U

‘

'LL 1’^

00. Jai katras neturit mano
iandien: prisiuvami tikrą 8370
i sa 456 paveikslais ir LOW
ad mano tevoras pirmos
elias išsiunčia greitai i visus
rkapčiai gali gaut pirkt tavon
risas sa ordeliais ir visokiaisi p
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KARO SYRUP

■ NOTARIUSZ.S...

i NAMINJCS RAKANDUS M* ' '^į
ka Agentūra.
’
ipkorezio ant Visokio M i

■T..

W W '-'

larrluod. s”Pko,w.
ir geriauaiū Laiva
•'ales Svieto greiccaa'e1'
I urie j*i musaunteap*1*1 į/Jsiduooa Dostoviereoe0.®
Lietuvoje bun
j

Del Dr«niBliJiM>w^|

tas, lipins, W *7

e
* ž t: kokiu Dora raikai Į*
j iriugut ir t. L, rtiajkm l*
'--ri|fleifiDgMWbBfc

140 W. 34th Street - New York City.

SIŪTAI IR OVERKOTAI
ANT

Wilkes Barre Pa f u d.
Sausio 1911 mete atsiskyrė su
-zuom svietu Kastancija JauuRUDENS IR ŽIEMOS.
jsziene, po tėva s Stanevicziute
j 30 metu amžiaus, 12 metu žeuota, paliko dideleme nnliudi:
me vyra ir 4 mažus vaikelius
Ka tik aplaikeme a.a. nabasznyke | aejo isz Kaudaugybe nauju siutu. no guli., Plunges para., asz
Juozas jiosios vyras meldžiu
overkotu ir sziltu ap- visu giminiu ir visu kurie pa
siredimu ant rudens žysta atraszyt gromata aut szio
ir žiemos. Szitie siutai adreso: Jos. Januszis (ei °b
73 Sy]vanos st.
ir overkotai yra pa
Wilkes Barre Pa.

siūti pagal naujausios
mados per geriausius
kriauezius ir gražiai
ant žmogaus guli.
Ateikyte pamatyt o persitikrinsite jog pas
mane geresnis tavoras ir žemesnes prekes
negu kituose sztoruose.
Teipi parduodame “Stetson” skribeles.

W. RYNKEWICZIUS
233-235 West Centre Street.

Žinios Vietines. ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

AkivosZiniosIsz Lietuvos.
Kunigu permainos Seinų
vyskupijoje.
Kun. Butkeviczius, Visztyczio vik., perkeltas in Puolialūs vik.; Kulesza, Stavisku.,—
in Zavadus; Kun. Czerniauskas, Vizuosvik.,—in Staviskus
klebonu: kun. Luba isz Przeroslio—in Tikocina; kun. Ma
sionis, Vigriu kleb. atsisakė
vietos.

Kunigu permainos Vil
niaus vyskupijoje.

M. Lajauskas, RoduMelrose Park Ill — Dar nesKun.
kam.
in Prozorkus; Kun
bai šiol nei eina, žmonių dau

gybe vaikszczioje be darbo, D. Drukteinis in Rodune; Kun
isz kitur pribuvusiam darbas V. Bobinas, Eisiszkio kam , in
Valkininkus kam.; kun. B.
sunku gaut.
— Lietuviu pusėtinas būre Szinus in Eisziszki kam.
lis, isz tu visokiu atsiranda.
Del nekuriu moterėliu Baltru
viene labai reikalinga.

Thomas W., Va.— Darbai
gerai eina, dirba pilna laika,
isz kitur, pribuvusiam darbas
nesunku gaut, bet uždarbei
prasti.
— Lietuviu yra didelis bū
relis, isz tu visokiu atsiranda.

Didelis Balius!
Kuri iszkele draugystes Szv.
Jurg'o Kareiviu isz Girard
ville, Pa. kuris atsibus Utarninke 21 Vasario ant Union
sales, ant kampo 2-tros ir Og
den ulycziu. Orkestrą isz Parižiaus grajins lietuviszkus
szokius. Draugyste užpraszo
visus pribūti ne tik isz Girardvilles bet ir isz aplinkiniu
miestu. Inžanga tiktai 25gf.
(to 15).

Naujas indoinaviinas.

jėTUVISZAS

M. Varzinskas
Kartais mes jaueziame kad
mums niekas nebeindomu, net 205 E. Center St. Mahanoy City
Puikei ir pige1
pats gyvenimas. Mes biaurejanutraukė viso
'
k®* fotografija
mes draugija, niekuo nebesi
Padaro didelei
džiaugiame. Tai yra svarbus
f°t2Hra^j.ai* *w
maži
u ir inded a
liudyjimas ligos, kuri daugu
X*D re*niu8. In
moj atsitikimu bus virinimo
deda fotografi
jas in špilkas,
organuose ir kuri turi but tuo kompasas ir Lt. Puikei nutraukineja
posijaus gydoma. Galime nuoszir- karcziua Parduoda visokes reimas ir LL
džiai patarti jums vartoti Tri- Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur
Kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoj
nerio American Elixiia isz ir pažinstama V aržinska kuns padaro vū
kartaus vyno, kurs iszvalys vi ka kanogeriause o ir busite užganėdinti
Lietuvei pas Lietnv4
sa sistema ir daug ja sustip v name.
rins. Smegenis gaus nauja pe
ną pavidale naujo tyro krau
Nusipirkite sau keletą
jo, protas taps aiszkus ir jus
Buteliu
atgausite energija ir vėl indoNORkEVICZIAUS NO. 6.
Geriausia Arielka Visam
mausite gyvenimu. Vartokite
Mieutc. Tik $1 už Buteli.
szita vaista sugedus nervams,
Teipgi ežia gausite ir visokiu
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
užstojus nuliudymui, netekus
priesz laika, duokite savo
orderi o bus jums pristatyt?
apetito ar invargus, nesuviri
nant viduriams ar jaueziant po
valgiui nesmaguma, skaudžiant
viduriams bei žarnoms, insigi-l
408 West Mahanoy Aue.
jus galvos skaudejima be remeni. Gaunamas vaistu sakro- iVIRAbhAi CnA>
PIRMUTINIS L1ETUV1SZKA8
vose Joe. Triner, 1333—1339
GRABORIUSfcSo. Ashland avė., Chicago, Ill.
Daktariszki patarimai per
paczta dykai.

S. Norkewicz

Ant Pardavimo

PUSE PREKES PARDAVIMAS.

Fotografistas

Moterių Kotu ir Siutu.
Pardavimas pigus tik per szita menesi.
Vyru 50c. Marszkinei 29c.
Vyru audeklinei Kalnietei 5c.
Vyru juodi Overkotai §5.
Vyru nauji Siutai
S10.
Vaiku Siutai po puse prekes.
I I I rx I
rxl
XZ7 k—A I I xl/AI >1

j ‘SALL

Mahanoy City, Shenandoah
flt. Carinei, Landsford.

4^4^^
S MERCHANTS BANKING TRUST 00.
,

...MAHANOY CITY, PA...

K*!

Prinl de too;

Po priežiura Pennsylvanijos Valstijos Bankinio,
Department©, Peržiuretat, per Valstija du kartu ant
sjf meto. Pennsylvanijos Valstija turi sudeja piningus
"T musu banke.
Pinigus skoliname ant pirmo morgiezio.
Procentą mokame ant sudėtu pinigu
Turime klerkus katrie kalba Lietuviszkai,
Lenkiszkai, Slavokiszkai, Rusiszkai, Vokiszkai ir
Angelskai
.
Banko turtas isznesza ant 700 tukstaeziu doleriu vertes.
Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes
mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke

Kas iiu kok<
gus is Atneril

Lietuva hdse
Astismslis Ad
Į garniui žinomas
į

Gandas toksai

I limpolejeirkeli
f it, dairiojo apie

pusi. Adnmi
:

kitai Mimas 1

!

T.hMmihUb

| hi sugyveno, te

Laidoja kimus numirusiu. Pasamdo

neriamo A

ir vežimus del pasivažinėjimo.
Puikus salimas po no. 338 ryginus
K ra usto daigtus ir t. L Viską atlieka
nogeriause ir puikiause. Su virai
W. Centre ulyczios. Gera vieta ka
minėtais reikalais kreipkities pas jin o
del Lietuvio. Parsiduos neper- busite visame užganėdintais.
brangiai ba locnimkas serga ir S20 VV.OnfprSt. Mahanoy Cit?
nori apleisti miestą. Dasižino- Naujas Lietuvlszkas Potografistas
kyte pas,
(f į o))
A. APONIKAS
Joe. Svit
i03 W.Centre St. Mahanoy City.
338 W. Centre St.
Mahanoj City Pa. Puikiai ir pigiai padirbu Fotograpijus

— Szendien Szv. Valentino
SHENANDOAH, PA.
Greenwood Ark— Dar
Diena, kurioje tai dienoje
— :direktorei szito banko yra:-----— Mikolas Nadžiunas, 37 bai suvisai sustojo, ir nežine
yra papratimas siuntimo viso metu senumo gyvenantis
D. M. GRABAM.
Po kada pradės dirbt, tai tegul in
W. RYNKIEWICZ.
MICHAEL GAVULA.
kiu juokingu paveikslu.
No. 309 S. Pear alley likos už czionais niekas nevažuoja.
ANT. DAN18AVTCZ.
JOHN HORNSBY.
— Redingo kasikius ne dir musztas Maple Hill kasykloCHAS. F. KAIER
TH OS. F. FLANAGAN.
JOHN J. MEYER
W. J. MILES.
Nulaužė nelaimingam
bo subatojeir panedeli. Prade sia.
Windber Pu.— Darbai ge
LEON ECKERT.
CHAS. L ADAM.
sprandą. Paliko dydeliam var rai eina, pribuvusiam isz kitur
jo dirbti szendien.
CHAS. BURCH ILL
DANIEL F. GUINAN.
— Vagis insilauže ant Re ge paczia ir penkis mažus vai darbas nesunku gaut, uždarbei
Didelis Balius.
pagal naujausia mada.
Isz mažu
nevienodi.
dingo tavorines stacijos bet ta kus.
Fotograpiju padariau dydelius ir
Parengė dideli balių L. S.
— Lietuviu didelis būrelis, S. A. 117 kuopa, (E. Pitts
puikiai indedu in freimas.
sai darbas neužsimokejo, nes — Szenadorio daktarai pa
A.
J.
Keydoszius
Teipgi indedu
paėmė tik kelis dolerius ir didino prekes del atsilankimo bet nevisi sutikime gyvena. burg, Pa.) 21 diena Vasario
-AGENTASFotogra pijąs i o
pas ligonius sekancziai; Jagu Nekuriom moterėlėm p. Bal
obuoliu.
Dr. Koler, Lietuvis Oyditojas
1911 m. lenkiszkoi svetainei! 202 Troy St.
Dayton, 0.
eisi pas daktara tai kasztuos truviene labai reikalinga.
S"ilkftsir
“
Sokolu
”
921
Talbott
st.
Bra

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotas
— Lehigh Coal and Navi $1. Jagu ateis pas ligoni ser
Iiompr.SHS. MA
Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo,
gation Co., praszalino ant ganti ant szkarlatinos arba
Sheboygan Wis — Dar ddock, Pa. prasidės 7-ta vai. j
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz
■: Pa rd uod u: trumpo laiko 500 amatnyku dipterijos tai užmokėsi §1.50 bai povalei eina, pribuvusiam vakare ir trauksis lig vėlybai I
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimus
visokius
Reimus
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
nakezei,
prie
to
dar
bus
iszlaiir kompanieznu darbinyku. isz kitur §2.00. Iždavimas pa- isz kitur darbas sunku gaut.
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiszkumas yra gydimai
Špilkos, Kompasus ir t. t.
metas
$5.00
vertes
keiksas
Pradės dirbti gerai api 15 Ko liudinimu del vaiku in moks— Lietuviu didelis būrelis
Užsisenenjąsias Ligas, Nervu, Rurnatizma, Plaaczii
Parduoda Szipkortes ant visiu
Esmių pa baigės mokslą didžiausiose
(Tartas.) Inžanga vyrams 25
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim?
vo.
i Geriausiu Linijų in ir isz Lietuvos Fotograpiju Studijuose.
laine 50^. Nuvažiavimas die ir visi dorai užsilaiko veseiliu
L’žsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog Tėvu.
centai.
j
ir
kitu
daliu
Svieto.
tankei
atsibuna.
Su
virsz
minėtais
reikalais
krepkites
— Numiletas sūnelis pons- nos laike in W. Penn ir SzapReikale raszykite ant adreso
Užpraszom visus lietuvius I
pas mane o busiteuž ganedini visame
Siunczia
Piningus
in
visas
dalis
tvu M. Saroku, Albinelis, ta §1.50, Lost Creek, No. 2.
ir
lietuvaites
ant
to
puiuaus
greitai, teisingai ir pigiau negu kit
Brooklyn
N
Y
—
Darbai
DR. KOLER
dvieju metu senumo atsiskyrė §1.50, Turkey Run $1.50 Ya
Agentai.
Mano agentūra yra po
pasilinksminimo:
nog savo teveliu api treczia tesville §150, Ellangowan $1.- slobnei eina, kaip fabrikuosią
63S
Penn
Ave.,
Pittsburg, Pa.
priežiūra
Oliijos
Valstijos.
Komitetas
Adinos nog 9 iki 5 vakare. Nedeloj nog 9 iki 4 popiet.
valanda po piet Nedėlios die 50, Fowlers ir Maple Hill $1.- teip ir extra darbai ant doku,
VISOS
kiekvienas atras svetinga priėmimą.
na. Lai su anioleliais draugau 50, Džaksona $2.00 Stanikli tik ka vieni karczemnikai da
Balius—Balius! _
H j«m
je danguje. Laidotuves atsibu $2.50, Brownsville $1.25 nak- ro gera bizni.
Lietuviszka parapija isz
MOTERYS
T
UNION NATIONAL BANKAS
—
Oras
szaltas.
vo devinta valanda szendien. ti $2.00. Isz miesto ir naktije
Coal Dale, Pa. iszkele dideli"-|MAHANOY CITY, PA.
T CAPITOL STOCK J126,000.
SUBPLUS ir PROFITS $200,000
Kaiiiliogtis Dykai
— Jagu kam prireikė ko mokasi du kart tiek.— Pui — Lietuviu didelis būrelis, balių kokio da niekad nebuvo)
'
Užpraszom visas Moteris kurios geidže
Atsibus 25 d. Vasario antToi- j
kiu norints valgomu tavoru kios prekes už parodima liežu isz tu visokiu atsiranda.
Į
Suv.
Valst.
randas
turi
musu
banke
sudėtu piningu. ;
..Visokiu..
i pasilikt ‘Sveikos ir Drūtos’ pilnos gyvibes ;
lers Defense sales. Muzikantai
Muzikaliszku
tegul perka pas ponia Viszins- vio.
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvo jauKrehs okla.— Darbai su bus isz Karaliaucziaus rež net
Instrumentu,
Procentą
į nistoje, pribūtu pas mane ir pamatitu ka T Mokame antra procentą ant sudėtu juningu.
— Praejta petnyczia atsi
kiene kuri uždėjo krautuve po
ypatingai:
visai sustojo, priežastis nežino žeme drebes. Pribukite visi o
padarėm del kitu Moterių kurios ir kentėjo ipridedaiu prie tavo piningu jirma diena Sausio ir Liepos
buvo perklausimas parapines
No. 322 W. Center uliezios.
| ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi
menesuose, ue] aisant ar atneszi parodint knygute ar ne.
ma, ir nežine kada pradės, tik visi ne tik isz Coal Dale nes ir
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk
— Szendien 9 valanda isz provos su biskupu. Nieko svar viena maina dirba ir toi tik
pe
jokios
abejone®.
Armonikų
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka,'
isz visu aplinkiniu miestu oi
ryto likos surisztas mazgu mo- bio nenusprende tik tiek, jog 2 ir 3 dienas ant nedėlios.
Tokie dalikai yra per svarbus ant atydenepaisant ar mažas ar dydelis.
turėsi linksma laika. Inžanga. Drukavojlmui Gromatas Maszinellu
pagal
tiesas
1887
ir
1907
metu
jimo
ant
kito
laiko,
o
pas
mus
aplaik
:
syte
_______
teristes per kun. Pautienių,
szi—
Oras
gražus,
sniego
50^.
(to
15).
I
geresne
PRIŽURA
ir
gydimo
ne
kaip
gautuį
V
YRSZININK
AI
Lietuviszku
Knygų
BANKO ADYNOSr
duoda
parapijai
tiesas
vedimo
jaunikaitis Juozas Alekniavimete namie no savo dak-aro.
Harriaou Ball Prezidentas
met da nebuvo.
ir kitokiu Daiktu.
9 ryte lyg 3 popiet;
czius su panna Ona Paserbskiu viso turto ir locuascziu varde
Reikalaujame.
Prisiusk savo adresa ir 2c.
Subatomis
;
Dr.Alex.
O
’
Malley
Į F J. Noonan Vice-Prezidentas.
bažnyczios.
Visi
sudžios
daly

f
5
Sausio
1911
m.
patiko
naczto
ženklą,
o
katalioga
gausite
Kožnam mieste Lietuviszku
te. Svodba atsibuna pas moti
9 ryte lyg 12 ad.;
158 s. Washington st.,
X Ha W. Barnes Kasijerius.
dovanai.
Adresas:
baisi nelaime Antana Wala- agentu del gavimo orderiu ant
Wilkes-Barre, Pa.
y
na ant W. Mahanoy Avė. Jau ba vo peikiau sim e.
M. J. Damijonaitis
I Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikali ama r
— Ona Sokovskiene nuėjus wicziu, 24 m. amžiaus, neženo moterių apredimu, teip-gi sztor
nikis gyvena Newarke, N. J.
ir
susiraszorua
8I2 33-rd.St,, Dept 1. Cnica’O, l'll.
kur turi puiku užsiėmimą. Ve in fersztori pirkti reikalingus tas, likosi užmusztas mainose ninku ir pedloriu kurie norėtu
Gramatika Angeliszkos Kalbos.
linam jaunai porai laimingo dalykus, norėjo pasiymti na no. 5 buvo doras vaikinas ir imti orderius ant moterių ap- j
Vertes $1, apdaryta, gaus viri kurie pa8
mane užsiiaszys laikraszcziu«; užsimokėdami
per
ilgus
metus
buvo
skaityto

redimu. Musu fabrike galima i RUSISZKAI--AMERIKONISZKA LINIJA $2
pagyvenimo naujam gyveni mon be užmokėjimo. Tuom
metams: VIENYBE LIETUVNINKU
Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Rudenini! Apredimu
LIETUVA, KOVA ar LAISVA MINTI,
kart inslinko in sztora jiosios jas “Saules.” Lai būna lengva gauti kanopigiause. Del agen-1
me.
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome vitus atsilankyti
! Vienatine be persedimo tari ar knygų vi $1 pagal pasirinkimą isz mano
tu pristatome sempelius ir ki-1 Amerikos ir Liepojaus)Rusijos], į katah'go, kuri visiems pririuneziu dovanai.
ir pamatyti szita Nauja Tu vora, kokio kituosią Sztoruose vargei
sūnelis kuris badai yra drūtes jam szioi szalta žemele.
— Szia nedelia galima perP. MSKOLA1MS, BOX 62. NEW TOKK, N Y.
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu
tus reikalingus daigtus. Raszy- (Russian American Mail Steamers)
nis už Zbiszku. Pradėjo szvais
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
važuoti per mares ant puikaus
Richmond L. I- N.Y-— kite Lietuviszkai ant adreso:
Ruski Pacztavi Laivai iszeina:
tytis po sztora kaip viesulą,
.lekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
B.
RAGAZINSKAS
ESTORIA 11,
Vasario 1911
laivo už $29. Apie daugiaus
Darbai
vidutinei
eina.
apvedimo Moterių, Alerginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
J. F. Richard (to 26.)
pakol jin neapmalszino vienas
KURSK 25,
dasižinokite pas agenta Rynke
BIRMA 11,
Kovo
”
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
— Lietuviu pusėtinas būre 140 Maple St. Holyoke, Mass.
isz kazoku ir uždare už grotegatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu,
vieziu.
Tlesog in I.ibava, apleidžiant Rotterdama.
lu. Kada sūneli apmalszino lis.
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis piginus pirkti negu kitur.
Nemokėk dykai 810.00,
Prekes Laivakorczlu (Szipkorczlu):
— Oras maiszytas.
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.
— Kita Utarninka turėsime tai sztoras iszrode kaip po
Apsighrsintoju. Jeigu apser I In Roterdama.
In Liepoju.
, _
Pas mus dirba Lietuvaites.
teatra po vardu “Blinda”. Te bombardavojimui.
I §31.00 — III, Kliasos —
IR R fihfi z 137122
W. Center Str.
Me. Donald Pa.— Darbai gate liga, tai eikite pas savo | §33.00 — III. Pagerinta — §40.00
atrą losz Teatraliszka Kuopa
— Moterėles kurios mile- po valei eina, dirba po 2 bure- miesto daktara.
_
i.$43.00 — II. Kliasa B — §50.00
isz Mt Carmel. Apie daugiaus davo smagei ragauti guzute ir
lu UIUUU |
Mahanov City, Pa
Sziomis dienomis muso tautietis
Jaigu turi dantų gėlimą: kor $50.00 —- II. Kliasa A — §60.00
13. Ragažinskas pargabeno \isokiu
dirstelekyte ant apgarsinimo. aluti, susiprato, jog tai ne ejna 3 dienas ant nedėlios, isz kitur
pribuvusiam darbas nesunku nūs ant kojų, tai gausi po 50 ...Isz Liepojaus in New Yorka... gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu.
1. Kliasa
$62.50
Galima gaut visokiu Arielka, Vyniu,
ant sveikatos ir daugel jau ap- gaut, uždarbei menki.
gyduole. Jaigu nepagelbetu
H. Kliasa
$57.50
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t.
simalszino. Gerai daro, nes per
-iAGENTAS:bus
sugražinti
piningai.
Teip
III.
Kliasa
$43.50
Teatras—Teatras.
— Lietuviu yra didelis, ir
Teipgi skanibanezio Alaus ir Porterio.
Szipkorcziu
ir siuntinio Piningu
girtuoklysta pastoje kiaulėms
gi
iszsius
placzes
informacijas
Apart visko keliauninkai (emigrantai)
Duokyte dabar orderi o bus jumis į
lis, ir ne visi sutikime gyvena,
-:ln Visas Dalis Svieto:Teatraliszka Kuopa isz Mt. kaip tai davėsi ana Nedelia re nėra tos pedes kad konsztabe- no ko plaukai slenka ir plin III.Kliasos moka §4.00 taksu paskirtu pristatyta in namus.
601 W. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.
Amerikos valdžios.
ka, pleiskanų atsiradymas ir
Carmel losz puiku 5 aktu dra get ant karuko iszejnanczio isz lis kelis in koza pasodytu.
RAGAZINSKAS
Parduoda Szipkortes isz Bremo, Antverpo,
B
A.
E.
Johnson
&
Co.
nupuczkave veidai. Tukstan- Gen Pass. Agent, 27 Broadway j
ma po vardu “Blinda” arba Mahanojus. O žiotis? Broliti
54-56 N. Main St.,
1 Hamburgo ir Liverpool tiesog in Philadelphia.
— Baltruviene del moterė
r ?
(
Piningus siuneziu grietai ir pigei o priek tam
“Žemaicziu
Razbaininkas”. bityną statyne!
czei dekavoja už dyka rodą.
New York. N. Y.
It!<1 IKIilOj I
•
i esmu po kaucije irne turite abejoti mano teisin
liu labai reikalinga, ba negali
Teatras atsibus Mahanoy City
Raszyk tuojaus ant adreso:
gumo
Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.
Tolleston, Illd— Darbai prikandę laikyt savo dideliu
Gratis Specialists
Pa. Utarninke 2] d. Vasario
liežuviu.
Box 106 Sta. W.Williamsburg
ant Kajerio Opera Sales. Pra blogai eina, iszkitur pribuvu
Suczedinsime Jumis Piningus
siam darbas sunku gaut.
Bus duotas kiek
sidės 8 ad. vakare.
Brooklyn, N. Y.
Granby
Conn
—
Darbai
vienam kas nupirks
— Lietuviu yra apie 10 faGeriausias Ryžius po 6c. svaras.
Terp aktu bus juokai, daipas mus Rusiszko
gerai eina net viskas braszka,
Tabko, už $G.
miliju
bet
negali
czionai
apsi

19c. ”
Katalogas
dykai,
Gera Arbata
nos, muzike, akrobatai ir aut
Nieko nuo jusu
iszkitur pribuvusiam darbas
20c. ”
30c. Kava
Visokiu naudingu daigtu
gyventi.
O
f
daugiaus nereikavirves vaikszcziojimas.
nesunku gaut.
' I _^*<**-*\- h’ ■■
3 lauJame
kad
3 bleszines 12c. Kon u 95c.
Prisiunskyte paczto marke del į
Ateikyte visi o visi o nesi'■ ll
.
• i patftrtumete savo
” Tametes
Cattelsburg Ky — Darbai — Lietuviu yra apie 15 fa- apmokėjimo lesziu.
.
•'
i • | draugams pirkti isz
gailesyte. Ateikyte ne tik isz
\
\ musu firmos tabaka
” Žirniu
miliju ir apie 50 pavieniu.
slobnei eina.
-I Szitas Import uotas
K.C.K.
Daugman
Mahanojaus bet ir isz visu ap
” Szebelboniu
M- 7
’y
Fonografas
— Lietuviu mažas būrelis,
Del nekuriu mergynu Bal
124-120 Grand st.
' /iV
° I c V yra padarytas isz
” Kropelių
linkiniu miestu ir miesteliu.
/
s
■
Į
’
Z
I
geriausio
metalo,
ir pora pavieniu.
truviene labai reikalinga ba
Brooklyn, N.Y.
baksas Krekiu
I S į
tur’ didele nikeline
Inžanga 75^. 50^. 35^. ir 15^.
/
? OF
Ii- r
|a
truba ir labai gerai
per daug nosis užrietė laiko.
In Baksa $1.00
L
r
ffl
skamba. Tureiiami
Lock no. 3 Pa.— Darbai
Geresnis už Taukus—Mažiaus kasztuoja
(
m
musu Fonografą ga
NAUJA KNYGA
Tikietus galima ir dabar pusėtinai eina, pribuvusiam isz
Ant pardavimo.
\k
Hte surengti namie
mažiaus reike naudoti.
k
/
puik
“
priesz laika nusipirkti Lietu- kitur darbas sunku gaut.
Salunas su namais ant trijų
koncertą.
r
I
Užsuksite tik
viszkoje Aptiekoje.
— Lietuviu yra pusėtinas familiju vidurije Mahanoy
3 svarai 45c.
5 svarai 75c.
.
.H .
maszinele, uždėsite
City miesto, ant 25 N. Main
voliuka, ir galesite iszgirste gražiausias tautiškas, darbininkiszkas ir kitokias
būrelis,
ir
visi
sutikime
gyve

Aut Pardavimo.
dainas, isztraukas isz o| era ir < perccziu, žaidimą visokiu instrumentu pavieniu ir
ulyczios, tarpe dvieju stacijų Seno Ir Naujo Instatkno su Paveiksiąs
na.
orkestroje. Klausant tai viską bus malonu ne tik jums ir jusu szeimynai, bet ir
Geras mėsinis biznis. Se
Lehigh Valles ir Redingo ge
jusu pažystamiems ir kaimynams. Musu Fonografas yra geriausias, koks tik
—
Baltruviene
del
nekuriu
dabar gali būti. Už toki Fonografa užmoketumet mažiausi $12. Mes duodame
ležinkeliu teip-gi elektrikinis Vra tai pirmutini knyga Uetuviazk
nas Ceikiu ir groser sztoras.
jums ta Fonografa suvis dykai. Prisiuskite tik 50c. markėm ir mes atsiųsim jum
<u teip puike’.a paveikslaie, padirbti
1 svaras 25c.
5 svarai $1.15.
karas sustoja tuojaus prie vie per
Puikus popierių ir knygų szto moterėliu labai reikalinga.
geriausio Rusiszko Tabako už Į6ir ta Fonografa draudė su voleliais irnurodymai
europinos artistas. Paiki popier
kaip reikia apsieiti. Apturėję tai per Expreta, užmokėsite likusius $5.50.
tos. Geriause vieta visam mies kiszkas drukas. Didele formato.
ras. Gerai užmokama duonkep
Namie galite iszbandjti musu Fonografa, o.jaigu jis jums
Busit Run, Ohio — Dar te. Parsiduos už neperbrangia Kožnas gėrėsis katras taja knyg
tuve. Teipgi daugybe namu ir
nepatiks, ta j galite sugražint mums Tabaka ir Fonografa, o
bai
slobnei
eina,
dirba
po
2
ir
preke.
Atsiszaukyte
pas.
(to
13)
įasipirks.
Nonnt
daug
kaszto
ar
lotu ant pardavimo už nepermes sugražinsime jums visus inmoketus Piningus.
szdavistes tosios knygos padejom
Szi Dovana yra suprantama ir puiki, nėra ežia jokios rizikos, taigi naudokitės,
brangia preke.
(ųjur I 3 dienas ant nedėlios.
P. Žilinskas
rienok pastanavilom
pamatysite, kad busite užganėdinti. Parsarga: praazome nesuliglte musu firma bu kitom
15 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
31 N. Main St.
Wm. Shugg.
— Lietuviu pusėtinas būre
ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO.
N.v.
Mahanoy City, Pa.
246 E. Broad st. Tamaqua Pa. lis, ir visi malszei užsilaiko.
415 Pine St., TamaQua, Pa.

a?

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS.

Naujausias Importuotas Fonografas Dykai!

Biscola
Butterine—Sviestas

W. R. CONRAD

p*rdo°! 50 centi
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