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Metas XXIV

Regisi, kad Susivienyjime
Ar-gi neteisybe.
L. A. betvarke nesumažėjo,
nes isz laikraszeziu praneszimu
“Lietuvei tai tauta neiszdirb
Nepaprasta gromata.
Salunykni temiiikit!
Kokis tai jaunikaitis Czika- matyt, kad kuopų nemažai mo
Isz Raabo dauesza: Deszimts ta politikiszkai. Iszejvysta lie
Wilkes-Barre, Pa.— Kaip
ge apskundė savo milema ant kedamas nors pagal sistema
metu mergaite, dukriuke ežio-Į tu viszka czion amerike mažiau
25 tukstaneziu doleriu, už tai, naujos konstitucijos iszreisz- tai neužsimoka duoti ant bar- Machociis kalėjimo, nuduo naitinio .darbinyko Adolfo šia prisirengus prie patvaldys
da paikszu.
kad jiojo milema nedalaike kia nepiasiganedinimus, ir lu- go svaiginanezius gėrimus,
Czasrikso parasze gromata tes. Amerikouiszki Lietuvei
persitikrino salunykas Andrius
Czenstakavas.—■ Paskalas
duoto žodžio kail už jin iszte- kurnioja 26 seimo.
priesz Kalėdas su dydeliu ti turi noriuts kam pasiduoti. Pa
kes.— Isz to galima naršei
Įsa visko suprantama, kad j Kipsza isz Heights, kuris da apie pabėgima Macocho isz kėjimu pas Jezusa Kristusa. tis rūpintis api savo kaili ne
pranaszaut, jog tam jaunikiui jeigu dauguma visai dokles ne| vė ant bargo gėrimo už $26 kalėjimo yra neteisingas, nes
Gromatoje melde idant jai yra gabus. Ajriszei ir Vokie
ne teip norėjosi tosios milemos moka ir laukia 26 seimo, tai Stanislovui Matokui, o kad tai tik drukoriszka “antaite”.
prisiunstu
dovaneliu, lelukia. czei jais valdo. Kunygai su
kaip jiosios pinygus.
in 26 seimą suvažiuos dau-1 Stasiukas neskubino atsiliginti Macochas sėdi kalėjime gerai Ant paczto toji gromata, kuri jeis are. Biskupai jiems paygiaus naujai konstitucijai pri- j su užtraukta skola prie baro, saugojamas per dažiuretojus, neturėjo žinoma jokio adreso, ma smetona.”.
Belgijoj kožnas pacziuotas tureju, susitaikins prie refor ponas salunykas norėjo už tai nuduodamas paiksza. Ant šie-j likos atydarita, o po perskaitižmogus turi tiesas balsuoti du mų dar invykdinamu ir bus Į atsiligyt su juom per iszperi- nu savo kambarelaus pakabi
Kas-gi tokia (nuomone api
muii likos nusiunsta pas bisno szimtus szventu paveikslė
kartu ant miestiszku virsziny- po pataisymui. Advokatas j ma jiam kailio.
mus turi? Kasgi tokes neteisy
kupa
kuris
iszpilde
praszima
Salunykas už tai likos aresz liu, pats save apkabino dange- Į
ku o jauniklėms tik pavėlina Bradehulis liepia pataisymus
bes paantrina?—■ Mes visi. Vie
mergaites.
balsuoti iena karta. Mada prisiunsti centr. sekretoriui ne tavotu o sude aplaike puiku liais ražaneziais, karunkelems
nas szale kito. Nes tai ne yra
ir szkapleriais. Kada iszgirsta
Motina—žvėris.
gaskare, jago vyras ne yra pa- vėliaus 60 dienu priesz Seimą, pamokinimą nog sudžiaus o žingsnius žmonių, žegnojasi, [
viskas. Da arsziau apsiejnam
Bramfield, Vokietije.— Kat vieni priesz kitus. Homo komi
cziuotu turi mokėti padotka kas vėliaus prisius, bus atmes priek tam turėjo užmokėti vi klaupė ir akis pakelineja “in
sus kasztus, o skola Stasiuko lubas” nes dangaus kambare- re Bergeriene, pasodino savo I ni lupus— žmogus žmogui yra
$3.75 ant meto o merginos ku ta.
AUTOMOBILINES MASZINOS DEL GESIMO UGNIES
lije ne mato. Iszpažinimas Ma dvieju menesiu liudyki ant vilku.
rios ne iszteka lig 24 metu ar
Visados liga in sveikiausi da oris stovi pas salunyka.
cocho
apsunkina
labai
perdekarszto
pecziaus
(apdegindama
ba motere kuri yra bevaike kuna greit prikimba, ir nei Isztekejo keturis kartus in
New Yorke likos ne senei užvestos automobilines maszinos
Tik klausykite!
tini klosztoriaus Rejmana, Ba- baisei. Ne gana to mete in lo
turi mokėti padotku $.180 ant viesznia nepraszyta sunku isz- Į
del gesimo ugnies ir badai valdže yra isz jiu labai užganadinta
viena menesi.
zilu Olesinska ir Izidorių Star
va verkenti isz skausmo kudymeto.— Gerai butu kad ir praszyti teip ir Susivienyjime j Quincy, I’ll.— Mrs. Lizzie
Turite terp savias gera kuny Užlaikimas arkliu kasztuoje ant meto $1,000 o tokiu maszinu
czewski kaipo vedima nemorakeli o pati užrakinus duris isz ga. Dvasiszka ir dieviszka tar užlaikimas kasztuoje tik $200.
Amerike užvestu tokes tiesas. nesusipratimai nepraszyti pri-1 Miller, kuria adgabeno isz
liszko gyvenimo, vagiszcziu
ejo in Hamburgą ant szokio. ną.
simete, ir dabar turi visa be- j Dayton, Ohio, in ezionaitini
ir t. t. po nebasznykui Bona
Ant-riksmo kudykio, adbegia
Reprezentatorius Shern isz viaik organizacija sirgti.
Telegramai
suda už svetimvyriavima, pri ventūro Gawelcziko.
Yra tai žmogus; žmogus kitaip ajszkina, visur platina Trumpi
kaimyną iszmusze duris ir ra
Philadelphios perstatė bila
sipažino prie kaltes ir likos
kaip
ir visi isz kraujo ir kau priesz jiu neapikanta, sutartis
Laike perklausimu, iszejo do iszkyrent apdegusi kudyki
ir kasa po juom duobeles.
Harrisburge ana diena, kuri
§ Jiddah, Arabia.— YemeMaskolija neseniai drala tu nubausta ant dvieju metu ka ant virsz gana sensaciszkas pri j da du vaikus mirsztanczius isz lu.
O kas tokiuosia atsitikimuo- niszki pasikelelei suėmė kon
suvaldys ir kontroliuos neuž- rėjusi su Japonija, dabar vėl lėjimu. Toji moterele iszteke sipažinimas kas kiszasi gyveni bado. Vaikus paėmė in pri
Geidže iszsigerti ar paval
ganadimus parapiji.sia • Toji da pajiėgu neatgavusi, mosy-j jo net keturis kartus in laika mo Macocho zokonyko-žudin- glauda o nelaba motina užda gyt. O kad turi svarbu dinsta sia yra arsziausias ir nužiu- vojų su 80 verbludu, kuriuos
ir turi tani tinkamus dokodus. rineziu? Tieje, ka turi daugiau siuntė turkiszkam vice guber
prova jagu pereis, valdys visas kuojai kulakom Kinijai už vieno menesio.
tojaus su Križanauckiene. Pa re kalėjime.
gali geriau pavalgyt ir geriau
priežaszcziu bijoti visuome natoriui. Musztineje pražuvo
parapiuias inejgas ir iszejgas uedalaikyma traktato padary- Į
Žudinsta nz deszimts iszsigiart ne kaip prastas dar- šia
sirodė, buk Macochas jau po
Balta
niotere
isztekejo
už
niszko ir laikraszeziu papeiki penkesdeszimts vyru.
visu bažnycziu, parapijų ir to 1881 m. Mat visoje pasaulej
markes.
iszpildymui žudinstos, apsipabinykas.
kineziko.
mu jiuju darbu.
visu tikimiszku drauguviu bus je kur nepažvelgsi, vis niurnė
cziuvo su Križanauckiene,
Stolpenai, Prusai.— In ar
Juk mokinosi sunkei. Lan
Sea
tie,
Wah.
—
Harry
Toy,
§ Bellefontaine, Ohio.—
kontroluota pagal tiesas baž jimai ir susirėmimai daiginasi.
24 metu senumo, kiniszkasj naszle po nužudintam vyrui o tima-miesteli nusidavė in kro- kėsi in mokslaines ir turėjo
Tai tris priežastes aiszki- Pacztoris Jonas C. Rock, gy
nytines, kanonus, disciplinas
szluba aplaike pagal bažnyti ma Paulina Gorgolauckiene darbszauti ant iszdirbimo dva
kupezius isz Port Angeles. nes apejgas. Kas jiam davė
ir paliepimus prie kokios ty- Lenkiszki laikraszcziai “Dzie
sios. Yra kunygu. Turi gyven namos yra muso užvidejimas vendamas tam paežiam name
Was.
ir Mrs Daisy Davis, 21 į szliuba, lig sziol neisztyrinejo, subatos vakare nesulauke par- ti pagal jiojo dinsta. Ar ne muso gyvenime. Delto-gi gali su savo paezia neprakalbėjo
kybes tokia bažnyezia yra pri nnik Narodowv” ir “Dziennik
metu, kuri mokino kinezikus nes Macochas apie tai užtilejo grižtanezios paezios ėjo su ki
gulinti
Chicagowski” smarkei tarp knkszczionybes, instojo, in o jiojo draugai teip-gi laiko tais jieszkoti ir surado nelai teip? Juk kožnas pripažins, mus vedžioti už nosių Ajriszei viens in kita ne žodelio per 7
jog teip turi būti!
ir Vokiecziai, politikiszkam metus. Priežastis— nesuprati
Mieris tojo bilo yra, užbėgti saves susiniove.
stoną moteristes. Toy yra tur uždaritas žiotes. Sliectva prie- minga motetebaisei sužeista ir
O vienok.
muso gyvenime, o tautiszkam mai ezeiminiszki.
pasikėlimus “foreigneriu” pasudraikyta.
Davėsi
suprasti,
Mat “Dziennik Narodowy” tingas kupezius, pasiredo ame- szais Macocha nepalaima, nes
Bet terpo muso paprastinai muso gyvenime dvasiszkieje
rapijuosia idant ne atiminėtu pradėjo savo szpaltose nuro- į rikoniszkai ir yra mokintu vy prie žudinstos kaltina jin teip- jog žudmtojas nog kurio Gor
yra, jog ant szimto parapionu,
§ Valparaiso, Chile.— Aszgi už padirbima gimimo pecze golauckiene turėjo baisei gin mažiausia trisdeszimts užvidi geidže mumis valdyti, statyda
bažnycziu isz po valdžios baž dy ti suktybes organizacijoj, ru.
tis,
apiplesze
jiaja
ant
deszimts
mi
save
už
gymusius
vadus
niu
tuoniolika
anglekasiu likos už
nytines o bažnytine valdže ne Zjednoczenes Rzymskas ka Rado .$1300 senoje bieszi- ties už padirbima metrikų gysavo prabaszcziui jiojo( dinsto,
mimo ir szlubo, už pavogimą merkiu o vėliaus užsmaugė sa
musztais per nupuolimą trūkio
so.
galėtu panaszei daryti. Tei- taliku kuria valdo kunigai su
dokodu,
valgimo,
gėrimo,
gy

neje.
bažnytinio turto ir szventva- vo auka ir paslėpė grabeja.
Kas kiszasi dvasiszkuju prie nog tilto, likusieje likos pažeis
pos-gi uždraus užveizdetojus pykę pradėjo pakurstyti drau
Nužudinta paliko keturis ma venimo iszvažiavimo ant szvieSandusky, 1’11.— Laike ka gysta.
žio oro.
visuomenes, tai tas dalykas yra ti.
“trustisus” parapijos nog “bo- gystes priklausancziasin Zjed- da szvinorius (tas ka taiso gū
žus
vaikus,
isz
kuriu
vienas
da
Czenstakave pakylo akyvas
labai svarbus. Turime jiems ge
Ar ne teip!
savimo” perdetinius bažny noezeniu, kad tos bojkotuo- žinės paipas) dare patarsimus klausimas, del ko randas apdo buvo prie krūties.
§ Hymera, Ind.— Per eksriau
prisižiuret.
cziu, kurioje diecezijoj tokia tu, “Dziennika Narodava” skiepe Scott American name, vanojo ciesoriszka garbe Da
Suėmė kupeziu gyvojo
Randasi kokis biznierius.
plozije gazo Hamilton kasikPirmiausia
užtikrinsime
bažnyezia randasi.
ir, boikotą pagarsino “Dzien rado sena bleszine kurioje ra mazo Macocho dėdės sidabri
tavoro.
Dirbo sunkei, sudestinejo ir fakta, jog dvasiszjcieja del losia 16 anglekasei likos užŽodžiu tarent ne turės kisz- nik Chicagowskia” kursai pa dosi 1300 doleriu pinygais Na niu orderiu. Lig sziam laikui
Sarbruckene ant geležkelio
mas kitados prigulėjo prie
tis parapijonai in parapinius garsino “Dziennik Chicagows Voltaire Scott seno skupuolaus tas pasiliko dydeloje slaptybė stoties palicije aresztavojo ko rizikavo, apskaitinejo, tankei dinsto, kokius terp muso laiko, musztįo daugeli pažeido.
užniirszdamas api valgi ir at priguli jam pripažinimas. Kuveikalus, prieszingam laike ki” kursai palaiko puse kuni kuris netikėjo in bankas ir tu
ki tai pasiredusi vyra su ku- j
nygas yra, o ir privalo būti
je.
silsi, czedino. Dasidirbo po ke
§ Manila, Filipinai.— Tris
gales papulti in nelaime.
gu, isz to kilo prova ir aresz- rėjo pinygus prašiepiąs skiepe.
Petrauskam kalėjime randa riuom radosi dvi jaunos mer 1 olekos metu szoki toki turte žmogum iszlavintu. Ir tik del
Kaip
ne
kurie
tvirtina
tai
fe

szimtai
namu sudege Tonto
užsitarnauja
ant
paguodones
tavojimai. “Dzienniko Karo
si teip-gi ir Izadoris Star- gaites. Tvirtino mergaites buk
Lietuviszkai? — Sztai davo” iszdavyste pareikalavo nais daugiau pinygu yra pa czewskis, priesz kuri traukėsi ‘ponas” joms ketino pasini - j li. Turi pinygus. Szendien yra terp visuomenes. Kunygas doje, užmiestije Manilos. Gy
turtingu žmogum. Visuome ne priek to yra dvaeiszkoju. Del veno josią darbinykai ir žuvipo adgaivinimui muso spaudos szimta tukstaneziu atlyginimo slėpta.
sliectva už užslepima tosios žu pinti gerus darbus Argentino
nuo 1904 metu, nog rusiszkos nuo bojkotuotoju, nes ant tiek Kristupavicziu pakars 30 dinstos. Starczewskis prisipa je. Palicije mena buk tai pa privalo isz to džiaugtis, jog tu tikineziu žmonių ir vaiku baž- nykai.
į
r i terpo savesnors viena ženk- nyczios, priguli jam ženkliva
baigtas latras kuris jau dauge
Kovo.
valdžios, prisikėlė muso mile tapes sugadytas spaustuves biz
livesne ypata, kuri per savo vieta terp visuomenes.
žino buk apie žudinsta dažino
§ Shamokin, Pa.^— Marioma kalba isz numirusiu ir, pra nis.
Pottsville, Pa.— Gubernato jo nog paties damazo prie spa- li mergaieziu iszvede isz Go darbszuma ir apsukruma daejo
Bet isz kitos szalies, kuny
raus
kelio
ir
pardavinėjo
jaina
Savickiute negalėdama iidejom paguodoti jia - pagal
rius
Teneris
paženklino
30
Ko
augsztesnio
lipsniaus.
In ta pinklia inmaiszyta ir
gas ne privalo taja paguodone
viednes, o pagal bažnytines ses in paleistuvystes namus.
giaus kentėti paniekinimu nog
kožno i-zgalia. . . . Acziu, tu kunigai. Kunigas Fr. Gordon, vo ant pakorimo Juozo Kristų
Ar
isz
to
džiaugėsi
visuome

ir ženklivuma paniekinet ir isz
tiesas ne galeje slaptybes sparim visokio turynio knygų ir N. Piotrowskis, S. Szwaikart, pavieziaus kuris nužudė Mrs. viednes ižduoti palicijai, nes Baisi klaida arba bausme ne? Kur tau! Užvidejimas jo pasinaudoti ir žmonims duo savo tėvo, bandė nusitrucinti.
Dievo.
laikraszeziu o daugumas isz G. Szczepanski ir T. Jaszkows- Anna Richards o josios pa“tureziui— apgavikui, kuris ti suprast “kas tai asz.” Kuny Nog paszauktu daktaru nepriy
pripažino buk davė rodą Mama jokiu gyduolu.
Isz Neutros, Vengru, dane- skriausdamas savo artimus su
muso noringai juos skaito. ki, visi pastatyti po kaucija eziuota duktere Mrs. Peter
eochui idant tuojaus pabėgti;
gas bažnyczioje yra ponu, kaip
Fahls subjaurino gyvuliszkai
sza api sekanti atsitikima: Tu rinko turtą”. Teip kalba vi
Bet deja.... Musu mokslin- kiekvienas po 500 dol.
§ Petersburgas, Rosije.—
pra ej ta September! 5. Szerifas nes tikėjosi jog tokiu budu nu la kaimuote sugrįžtant isz jo- suomene. Teip kaimynai kož ant laivo kapitonas. Nes draucziai, dydvyriai, pradėjo kalt
giszkam gyvenime yra ukesu.
žeminimą klosztoriaus apsau
daro
pasirengimus,
o
žudintoSniegas
užgriuvo mokslaine
invairius žodžius,
pradėjo
marko, likos užpulta per tam no, kuris pakylo isz mažiule- ligus prie ligų, o tankei ir že
Irlandija (Airija) tikisi An jas turės tik 35 dienas ant ap- gos.^
sia nakti ir privesta buvo jesz- liu o iszaugo ant naudingo mesniu, nes terp svietiszku in kaime Aibge, Kaukaze. 16
brukt mums nesuprantamus glijos parlamente gaut auto svarstimo savo nusidėjimu.
Kur kiszasi užmetinejimams
rasztus o kas mums vargszams nomija savyvalda savimi. Szio Kristupaviczius yra 24 metu
koti priglaudos pas artima ge žmogaus visuomeniai. Tankei teligencijų yra daugelis tokiu vaiku ne tiko gyvasties.
tėvui Bazilui Olesinskiui tai
be moksliems per nauda isz kiems norams žmonių negali senumo gymes Mahanojui o
ležkelio sarga. Sargas priėmė atsitinka, jago tokie susitinka ypatų, kurie savo mokslu ir
ketina būti paluosotu nog apsu juom, tai apmetineja jin
o
nog
savo
jaunu
diena
prida

motere, paklojo vieta tam pa pagyrioms, bet vien tik del gabumu augsztai stovi priesz
jiu ?..,.
ma bloga užmest, bet kas žin
skundimu ir paleistas ant luokunyga.
rė
visokiu
szelmiszcziu.
Paymsi knyga arba laikrasz ar gave savyvalda nepavestu
ežiam kambarije, kuriame gu akies o užvidejimas szetoniszsybes.
Gromata prisiunsta.
Isz kitos szalies, svietiszki
lėjo ir jiojo pati. Sargas pare- kas dega jiojo szirdije, o visuo kaipo ir mokyti žmonis, ne pri
ti (ypaez pirmaejviszkus) in vadelias valdymo kokiems asiNelaba motina.
Caro
nepaprastas
ziegorerankas, pradėsi skaityti, sztai lias valdymo kokiems asilams;
gej°! j°g motere turėjo gana me ne džiaugtųsi jago “ponas valo kožnam kunyge nužiuri- Asz Mateuszas Vosilius, praszau
Tamaqua, Da.— Fiorentina
lis.
ženkliva skaitli pinygu. Ne- biznierius” netektu savo turto neti paglemžitoju ir daugma- kad patalpitumet mano szita praszi
randi inkalta žodžius “opinija juk Irlandai yra tai tik isz var 10 metu duktė Heintzlemonu
Peterburgas.
—
Caras
tomis
mislindamas daug, nutarė pa- ir sugrįžtu vela terpo mažiule- naneziu. Kas te p kunygus Bu ma, in gazieta “Saules”, pajieszkau
editoriolams aksomą, moder- do tauta, o savo literatūra visa mirė isz priežasties nedažiureliu isz kuriu pakylo.
sau geros gaspadines, in savo namus,
dina, ne gerai daro.
niszka, neklasifikuojama, nau jau praradę pasikamanoje sve jimo ir apleidimo per josios dienomis aplaike nepaprasto kelevinga nužudyt ir apipleszkad ne butu pijoke arba koke palai
darbo
ziegoreli,
kuri
padirbo,
ti.
Api
vienuolikta
valanda
Pirmiausia
stengkimes
susi

javiszka, tradicija ir t. t.' ku- tima. Žmonėms savimi valdyti nelaba motina. Koki tai laika
dūnas, mergyna ar naszle, tik kad
naktije,
kada
pati
ir
nepažinsAtsiranda
redaktoris.
Ran

pažinti areziau ir jeszkoti bu nebutu koke paleistuve, ba asz ne
riu ne noriu czion minėti, Pa tai ne poterėlis pakalbėt, o Ir- adgalios, tėvas nusidavė in lenkiszkas mekanikas vardu tama motere jau užmigo, iszdasi ir ižduotojas.
du draugiszko darbszavimo. noriu visai tokios, man nereikėtų ne
dėsi ant szono ir pamisimi .. landijos žmones labai tamsus. Steeltona ant uždarbiu o nog Julus Kuronas. Caras girdėjo kase duobe arti savo budykes,
Indeda visas savo pajėgas, Prie draugyszko darbszavimo mergyniu ne moteries, kad netureto laiko motina pradėjo turėti daugeli pasakų apie taji ne
ka tie žodžei reiszke ?.... Ar
paėmė
ilga
peili
ir
inejo
paty“gerus laikus” lakstydama paprasta mekanika ir nutarė
lietuviszki ?!
ka in kambarį. Aplinkui viesz smegenis ir sveikata in pradėta geriausia žmogų gali pažinti czia mažo vaiko, nevisai mažas jau
Maskvoje Rosijos, tapo at po visas pakampes. Laike jo
iszbandyti
jiojo
gabuma.
Nu

patavo tykumas ir tik buvo interesą, kuriam pasiszvente. Ne atstumdinekime dvasiszkus turi tris metus ir viena mergaite turi
Man bemoksliai, rodos teip. statytas nuo rektorevimo isz sios nebuvimo, duktė apsirgo
siuntė
jiam
viena
diena
pake

girdėtas sunkus kvapas mie- Pradeda jiems vestis geriau. nog darbo ant visuomeniszko jau 10 metu, o asz noriu mergaite isz
Ar-gi negeriaus butu, idant tos priežasties 35 Universiteto ir mirė nog neprižiurejimo.
li
in
kuri
suviniojo
kėlės
vari

ganeziu moterių. Zudintojas Žmonis pradeda suprasti, jog lauko. Prieszingai pavėlinki leist in mokslą tai nėr kam papilnevot
muso “inteligentams raszant prapesoris Manuitow, isz tos Motinos da ir szendien nesiran
nius vinis, truputi skiedrų, prisiartino ant pirsztu prie ižduodamas per juos laikrasz me jiam griebti už szpykio ra vaiko namie, tegul nesibijo in mane
“nauja raszlava ’ raszytu pa priežasties 35 universiteto pra- da namie.— Oj, daug randasi szmoreli stiklo, drato, szmoteli
raszytie ba turėtu labai gera gyveni
tokiu tebyriam laike, terpo ir medžio ir sutrukusi puoduką. gulinežios, kaip mislino prie tis turi geriausia pasisekimą. to tautiszko ir visuomeniszko mą asz turiu viskt) turiu gana gera gigal muso tarmes tai yra, to presariai sustraikavo.
muso tautiecziu.
In pakeli parasze- gromata nepažinstamos. Vienu ypu in- Kaip ir kožnas žmogus, ne yra darbszavimo su mumis. Dar venima tik beda kad ežia nėra tokios
kius kokius mes savo gamtoi
paliepinante idant jiam isz to kiszo gulineziai moterei peili luošai nog klaidu, teip ir jieje bas ejs lengviau ir greieziau. moteres ne mergynos, o jeigu yra ko
kalboj, vartojame kas diena. O
Szirdis
truko
isz
gailės
nateriolo padirbtu ziegoreli. in szirdi ir pradėjo smaugti visokes klaidas gali kaip kada Bet prie to darbo nebūkime ke tai niekam netinka, jeigu bijotu
ATSAKYMAI.
nesuprantamus mums žodžius
ežio.
In
trumpa laika caras aplaike idant ne iszduotu balso. Mo papildyt. Nevidonai tik prie už daug pasisziauszia, tegul te vaduot tai galiu per laiszka atsa
lai bruks lauk!.... — J J
— Jonas Lazauckas isz
New York.— Vengriszkas nepaprasto darbo ziegoreli isz tere kelis kartus sukruto ir to daugiausia kabinasi, nes re niekas save ne stato už viso kyma duotie, daugelis mane pažysta
Czeszunas
Harrisburg, UI. sako kad nu bankierius vardu Kavaro, 60 to paties materijolo kuri jiam nepoilgam aptylo. Užganadin- daktoris ant jiu klaidu suvisai svietiszka Galiota, arba Samso Pennsylvanijos steite, gyvenau pen
kis metus Scrantuose, o czion gyve
siuntė užmokesti už 6 menesius metu senumo mirė czionaitine- buvo nusiuntęs. Visa maszine- tas žudintojas savo darbu už kitaip žiuri. Užejna griausi ną, kurie tik patis viską ins- nu trileka metu, mano prisiega nu
Regisi, kad isz vieno dide sekretoriui draugystes Said.
teigia.
nes
Galiota
gali
nu

ja ligonbuteja nog trūkimo rije likos padirba ir intalpyta degė žvake, bet nutirpo visas, mai. Tuojaus tieje prasimynia
traukti nog kojų mažas Dovi- mirė o asz nenoriu viską isz parduot
lio miesto P. iszsineszdino Szirdies Jėzaus in Du Bois, szirdies. Daktaras O’Hamlon
in sutrukusi puoduką o ziego- kada paregėjo, jog neužmusze “kas tai asz” dalipsteti per pa das, o Samsonui atimti pajėgas ir važiuot kur yra daugiau mus kal
Dievs žino kur lietuviszkas Pa. ir lig sziam laikui negavo
bos merginu ar moterių kuriu vyrai
užtvirtina priežodi, jog žmogus relis ėjo gerai. Caras nusiste- nepažinstama, tik savo locna barimą laikraszczio, prislegia kaip padare silpna Delila.
agentas nuo visokiu blokiniu jokios žinos. Tegul draugyste gali mirti nog trūkimo szir
numirė, o szieze nėra tokiu jagu yra
bejds tokiu gabnumu Kurono paezia.... Persigandęs baisei jai atkerszyti. Redaktorių vi
Brolei
in
vienybia
ir
kuopa,
ir popieriniu tavoru. Dieve duoda jam atsakyma.
dies. Priežasties Kavaro mir liepe jin paszaukti pas save žudintojas iszbego isz grinezios saip numažina. Keike ir ker- o su tikru pasiszventimu ir už- kur toke motere ar mergyna tegul
atsiszauke ant szio adreso:
padek jam kitur geriaus agen— R. B. isz Portage— Gro- ties buvo dydelis gailestis, jog aptiekdamos jin gausiom do ii- lig sziai dienai Įjojo nesue- szina atsimokejimu. Mažiau sitikejimu instengsim dydelus
M. Vosilius
taut.
mata atidavėm kuniguj.
vanom ir titulu.
me.— Tikrai bausme Dievo. sius jiuju mierius paniekina ir dalikus.
ji apleido jojo pati.
Box 278
Wilburton, Okla<

Kas Girdėt?

1

Isz A merijos.

Isz Kosijos, Lietuvos Isz Visu Szaliu.
ir Lenkijos.

gOOIBININKO gUKJE,
Isz CzeRiszho.

Ta diena Brisson ir Lion
nieko nesumedžiojo, ir jau no
rėta pas kaimynus pasiskolinti
szmotas mėsos, kad tuo tarpu
Adrijonas Lion užpropanavo,
jog nusiduosias in lygumas ir
pajieszkosias sau laimikio.
— Eisiu ir asz su tavim!—
atsiliepe Lola— paž:uresiu ar
tu moki szaudyti ir ar patai
kai.
— Eikite!— pridūrė Bris
son— tiktai per toli neatsitrau
kite ir priesz sauleleidin pribu
kite in savo vieta.
Adrijonas^prisimuszo muš
kieta, landžiojo visur užuolankais, mate daug žvėrių, bet nei
in viena neszove, kadangi vis
buvo neparanku.
— Sugriszi su tuszcziom
rankom, Adrijonai ir sziandie
visi pasiliksime alkani.
Sujudintas tokiomis Lolos
paszaipomis, Adrijonas atsito
lino giliau in prerijas, palikda
mas toli karavana.
— Adrijonai. jau saule lei
džiasi, laikas mums grįžti—pri
kalbinėjo Lola.
— Dar tiktai ten, už tu kru
mu, ir potam griežime atsake
Adrijonas.
Ėjo palengva, prisivogdami,
staiga Adrijonas sustojo ir ta
re Lolai:
— Žiūrėk, ten kruta žole,
gal tai oszKa, ar stirna? Tu
ežia staptelk, o asz pasejesiu.
Kaip tik spėjo nužengti ke
lis žingsnius, isz tos krutanczio
žoles pakilo indijonas ir mo
juodamas kirvuku, bego stacziai ant Adrijano. Tasai, ma
tydamas pavoju, szove. Indijo
nas ant vietos persiverte, o
persigandęs Adrijonas’pasuko
greitai prie iszbalusios Lolos.
Kad tuo tarpu isz szono paszoko antras indijonas ir kol
Adrijonas suspėjo muszkieta
suversti ir szauti, jau raudonskuris iszplesze jam isz ranku
muszkieta ir stengėsi parmesti.
JaunikaiHs narsiaigynesi, bet
netycziomis nutvertas už kojų
parkrito ant žemes. Tuokart
indijonas atsiklaupęs jam ant
krutinės, stengėsi iszsitraukti
skalpeli (kreiva peili), paskir
ta neprietelius skalpuoti (nuo
galvos skūra su (plaukais nu
lupti), ir dusydamas keliais
beginkli, iszsitrauke jau peili.
Tuo paežiu laiku, kada Adrijono gyvastis buvo indijono
rankose, isz Lolos rankos pa
sigirdo szuvis. Indijonas par
virto ant szono ir ant vietos
atliko.
Lola pribėgo prie Adrijono,
kuris palengva stojo ir, pa
duodama jam ranka, paklau
sė;
— Ar sužeistas ?
— Iszlikau nuo smerties de
kui tau, Lola. Dabar visa savo
gyvenimą, paliksiu tavo tarnu
ir nevalninku.
— Buk man tiktai prieteliu
to man pakaks. O dabar grisz
kime, jau temsta, asz bijausi.
— Pirmiausiai leisk man,
Lola, primuszti muszkieta, ba
kas gali žinoti, kiek mes dar
neprieteliu galėsime sutikti.
— O nesakyk taip, bijausi—
tarė Lola baimingai apsidairy
dama.— Eikime, jau eikime!
Grįžtant atgal jau nieko ne
sutiko, ir jau buvo visai sute
mus, kol pasiekė savo karava
na.
Papasakojo savo atsitikima
tėvams, o Henry Lions, spauzdamas prie krutinės Lola, kal
bėjo su aszaromis:
— Iszgelbejai man sunu
nuo smerties, kuo asz tau atsi
lyginsiu?
— Prielankumu— atsake
Lola;— pagalios tame yra ir
pono prisitarnavimas, kadangi
ponas man ta revolveri dova
nojai.
— Palaiminta toji valanda,
kada ji tau dovanojau; kol bu
siu gyvas tavo prisitarnavimo
nepamirsziu.’
— O man labai gaila, kad
turėjau in ta indijona szauti,
nes niekados nenorecziau atim
ti žmogui gyvasties. Vercziau
tegul jis but likes sužeistas,
nei kad užmusztas.
— Teisybe, mano vaikeli,
ale szaudete tiktai savo apsijginime.

...NOTARIUSZAS...
Kada kiti i-zeiviai <l.-irižii)oI,i-lii mi noru priėmė ta už
APSALGOJA namus ir naminius rakandus nog ugnies.
jo apie indijiinu pasirodviiin,' manymą, o kad tankiai nuo
Didžianse Lietuviszka Agentūra. Kantoras Bankinis >«
sargyba padvigubinta, o vyivs mimu toli nueidavo, taigi Ad
ir Fardaviste Szipkorcziu ant Visokiu Linija. jv
323-235 W. CEMF E ST..
ui sus rinko tarybini.
IV A H £ f^CY CITY, PA
rijonas ana ’szmokino aut ark
Parduoda Ezipkortes ant visokiu drucziauaT
Vienas isz sodibininkii, se lio joti ir dabar bendrai abu
,r geriausiu Lai vu. Siuncze Piningai in tiesi,
dales Svieto greieziause ir pigiause. Visi ear
nas anglas, kuris kelis kartus du per dienas praleizdavo lai
I iirie pei mus siuntė apie lai gerai žino.
kariavo su indijouais ir žinojo ka.
Iszduooa Dostovierene del tu ka nori saro
Lietuvoje kam pavestu
gerai ju paproezius, prabilo:
Cel Draugysczlu prlstatiu pulku Sztrfu.
— I ie du užmuszti imli joIV.
nai, tai žvalgai pasiusti kokios
u tas, Kepuras, Karūnas, Špilkų Ir 1.1
V
įšoki
atsilikimai'.
H» kokiu nors reikalo kas-link Szipkorczio,
nors gimines. Kada paskirta
Sztai ne senei kokis tai sporI iringue ir t. L, rat-zykite jas naneoaplai
Viena diena Lola ir Adrime laike jie nesugriž pas sa
’
r T»-ilptpi<-inp8B
vn a.
telis
vuosius, gimine iszsius naujus, jouas parjojo ant apsiputoju
In sztora užėjo,
skaitlingesnius žvalgus, o tie siu arkliu namo, praneszdami
Teip in sztornyka su aszaro
pedsakiais lengvini suseks, kas tėvams, kad ant prerijų ] asiCor. Elm. & Main Sts,.
Plymouth, Pa.
mis kalbėjo:
buvo tu dvieju raudonaskuriu rode bizonai.
...SAVININKAS 111 FABRIKANTAS...
Mister ponas, duok maiszeli
Nutarta tada pamedžioti,
užmuszeju. Tai tauta gudri ir
miltu,
Garsiu Lietuviszku-Lcnkiszku Vaistu
atmoninga, pradės mus perse kadangi netik skurostu žvėrių
Egiutero No 1. 25c.
O gal būti tvirtu,t
Goduolis nuo Grijpo 25t
Egi u te ro No.2 50c.
Plauku apaugotojM Eft
kioti, taigi dabar turime laiky brangios, ale ir ju mesa prigu
Jog asz ataduosiu,
^mijecznik 25c.
Muilas Plauku saugotoje.
ties visi kartu ir drueziai sau- li prie geriausio gatunko ir Kaip tiktai dirbti pradėsiu.
(Jumbo laižai 35c.
10..
Met-zkoe Mestis 25c.
Milteliai nuo Kepenų 35c.
goties, nes su nelaime yra la gardi.
Tre.janka
25c.
Valytojas
Plėniu
Drabo.
Ir kožnas teip sake,
Linimen as Vaikams 25c.
žiuose - 52c.
bai lengva.
Dykai Lola prasze, idant ir
Gyduoles nuo Kosulio25c.
Rožes Baisumas - 25c.
Kaip varga pamate,
Sunkei Katrute puolė ant ledo,
Liepiu Balsam as 25c.
Kaip tik praszvito, vyrai nu ja leistu medžioti; abudu tėvai
Kinder Bab-amas - 52c.
O szendien kas dedasi,
Antylakson del Vaiku 25c.
Net ledas po jiaja sutruko,
Bobriaus Laszai - 50c.
kako in užpuolimo vieta, kur atsake, aiszkindami visokius Ar tas prižadėjimas pildosi?
Milteliai Vaikams nuo
35c.
Svelnitojas
Arti stovėdamas Szimas isz to juokėsi,
Kirmėlių 25c.
K raujo % alytojas $2.00
tikrai atrasta užmusztieji. Se pavojus, koki gali atsitikti.
”
nuo Kirmėlių del
Nervu Ramitojas 11.00.
$1.00.
Jau velei ne dejuoje,
Mariuką per kėlės dienas dabar stenėsi.
suavi gusiu35c.
Egzema arba odos užderi.
nas anglas pažino indijonuose Tuokart taigi tryse pasileido
Vanduo nuo Akiu skaudėj)
Pilve gegute ne kukoje;
mas pas Vaikus |L2.— Kur tas nelabas Szimas?
mo 25c.
gyventojus
Texu
miszko in prerijas, Lion su sunum Ne reik atyduoti, nog ko iszGroblevskio Pleisteris
Ugniai raukia
25c.
(Kasztavalo) 25c.
puszczios, medžiotojus, Palai raiti, Brisson pesezias.
Skilvio Laszai
25c.
Pamada Vaikams
25c.
— “Tai gerai, galėsim Gyd.
verki,
Brolis, tikra broli savo
užlaikimui Viduria
Uchotyna nuo skaudėjime
dojus numirusius leistasi to Ant placziuju lygumu žalia Ne vienas da geradeju užkeikė
vimo
ir
Kruvinosios
75c.
Del
Visu
Ausise
25c.
Nei vilks pilks prigavo. kraustyt.” Jaunesnis atsake.
“Uicure” arba gydymas Kentejimu ir Skaudėjimu.
Gyduoles nuo Liemens 50c
liau.
vos! buini žole, priesz saules Tai ve, padla, gana prisilupo;
Rumatyzmo - $3.50
Tuojaus pasamdė dreiveri,
Vengereko
Fixator del
Geriause gyduole del skaudėjimo
Ūmi 15c.
spindulius rasa blizgėjo it Kad atiduoti, ne butu glupo!
Mieste dideliame.... gyve pradėjo instrumentus, forni- Gyd. del nemalimo Pilvo
III
(50c Galvos, K atara, Pecziu, Krutinės Inkstu Vaistas (mažesne)
žemeziugas ir buvo girdima
Milteliai
apslabdymui
Szonosie, Rumatizmo, Szalczio,
no
du
tikri
brolei
dziukeliai
25c.
“Druska buvo supurus,
czius kraut in vežimą pripildė
Kaimynai.
Galvos skaudėjimo 10c. Nuralgija irnukandima visokiu I n kstu V aktas (didesne) $1
visokiu paukszcziu balsai, ku Cukrus stambus, ne saldus, paeinanti isz Vilniaus muset kada kaip reik, vyresnis liepe Laszai
nuo Dantų
vabalukiu.
Akines Dulkeles - 50c.
skaudėjimo - 10c. Pasarga: Kas nori paisitraukt Gydimas nuo uždegime
Prieszingai seno anglo pra- rie, žmonėms prisiartinus, su
Maisziukas nog miltu ne tan gubernes, jiedu abudu jauni jaunesniam važiuoti su drei- Mostis nuo gedimo ir
Dantų arba abelmi
gyduoles perekspres turi atsiusti
naszavimui kelione seke ra oszimu pakildavo aukštyn.
prakaitavimo
Kojų 25c $1 isz augszto, o už kitus siunezi- skausmo ir skurbutia $125
vaikinai, žiūrint gražus ir svei veriu iszkraut viską in kita Geležinis sudrutintojas
kus,
Gyduolių ir mostis nog
ame
per
c
o.d.
Mažiau
negu
už
miai ir apart tu dvieju indijoTuo tarpu isztolo Adrijono
sveikatos - 50c. $1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo Paiku ir Niežu
$200
Ne galėjai ne apdengti vai ki, padirbeja fabrikuose, pa galerija, o jisai pasiliko prie Vaistas nutildymui
Vaiku kasztus apmoka pats apturejas. Gyduolių ir mostis not
nu nauji sodibininkai ju dau smarkios akys pamate bizonu
sidarė
po
biski
centu,
sumisli25c. Siunsdamas piningus iwr Money
Dedervines .$200
kus.”
likusiu
rakandu.
Vaistas nuo Papauto
giau nesutiko. Kada prikelia pulkus. Pulkai susidėjo isz
Oredr visada j aduok tikra ir Gyduolių nuo Paslaptinga
Tai vaikine tuom užsimoka, jo iszsimokyt fotografistaut, ir
Corn Cure 15c. aLzku savo adresa.
Ligos $5.00
Jaunesnis szviesburelis su
vo prie Texu upes Trinidad, keliolekos žvėreliu.
iszmokt
pelnyt
duona
isz
dar

Ir da parodo kuloka,
diiivfiiu nuviže lioa ir, in
pati Brissono jautėsi tiek daug
Ir tuojaus nutarta ant ju už Kaip sztornykas užsimena, bo mechaniszko, pradėjo amatrumpa laika sugryžo jau isz
nusilpnejus, kad su ja tolimes pulti. Adrijonas bizonus turėjo
Kad atyduotu skole, primena ta, varyt, bet vienas senesnis, liodave. ■
BISCHOFr S BANKING HOUSE
ne kelione tiesiog buvo pavo apjoti isz vienos puses, Lion
mokėjo gerinus in dalykus in
Geri laikai! Gergkite!
— Ale greit apsisukot! Vy
2S7 Broadway KainpasįReade,Tlicze
jinga. Tuokart Brisson ir Lion isz antros, isz treczio szono at
žiūrėt negu jaunesnis. Senesnis resnis tarė.
Aew’York, N. Y.
Telefonas.' Worth 2822.
Nieko su is nebijokite!
nusprendė czionai pasibudavo- sistojo Brisson, o ketvirta
Kas reikalauna teisingo
besidarbaudamas susiezedino
Sztornykus skriauskyte,
— Na ir gana, ak žinai kad
patarnavimo ir nori idant
ti sau namus, kadangi artimas szona, uždengta miszku, palik
keletą pinigėliu, o jaunesnis reik pasiskubint, juk marudyt
Gaspadines bauskite;
Jo reikalai liktu greit,
szilas ir placzios lygumos bu ta liūosa, kadangi tie žvėreliai
szvies-plaukelis
būdamas
sli

Kad jus apžiūrėtu,
negalima. Jaunasis atsake. Pri
atlikti tegul atsiszauki in
vo parankios medžioklei, ypa tik isz bėdos lenda in miszkus,
daus budo, o prie merginu, tai krovė antra vežimu, nuvežė
Gerai ir gardžei penetu,
tingai toj vietoj.
bet daug smagiau bėga in tusSeniausi
nei stirniokas prie želmens ant greit iszliodavo, ir treczia. Vy
Juk cze kontri fri,
Papraszyti keliones draugai ežius laukus.
Bankini
Gali gyventi kad ir centu ne visu keturiu pakaus'y tas, pi resnis pasilikęs viską apžiūrė
pagelbėjo jiems subudavoti
Pabaidyti, bizūnai pradėjo
nigėli jokiu budu keszeniuje jęs, vėliaus paiejis, neranda
Narna
turi!
namelius isz storai aptaisytu bėgti ton pusėn, kur stovėjo
nepalaike, ir galu gale susita brolio, ne randa maszina ne for
Uždėta 1848in.
Sztornykas duoda,
rastu ir po keliu dienu susi Brisson, kuris juos labai arti
rė abudu savo bizni pastatyti nisziu, ir nesupranta kas yra
Pinigus Munczime in Kiaju kuo greieziausei.
Salunykas barguoja,
giminiavusios szeimynos aptu prie saves prisileido. Iszgirpinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
ant didės skalos, užsidėjo ga-l dasiprates kad tai brolis szvies
Gaspadine apvalis,
rėjo norints pastoge ant gal do pagalios du szuviai ir du
Pinigv? jri'mana ant pre cento ir iszducdame ant pareikalavimo.
lerija viename miesto szove,'
Ir valgi pagamis.
būrelis puiku kercika jam isz
Szipkortes parduodame] ant geriausiu Gaj laivių visu Linijų in ir isz
bizūnai sklupo, bet greitai pavos.
tuojaus nupirko nuo lenko an-j taisė. Piadeja sbegiot, klausi
Oj, broliezei!
K raja us už pigiause preke.
Likusieji atėjūnai pasileido szoko ir netrukus vėl sugriu Czion greitai oras mainosi, ra kitame miesto szone; pako- į
I’asz| ortus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
nėt, sztai užtiko viską užsta
jokiu poperas.
toliau laimes jieszkoti, prisi vo m žoles. Likusioje—gi, per Geri laikai greitai gadinusi; re iszkabas didelius su rasztu i
tyta pansziopeje apie už 60
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
žadėdami atsilankyti, kada ap gande szuviu trenksmo, susto Szendien linksmi ir dainuoje, kad tai pirmos kliasos fotogra- !
dol., o broliuko nėra.
paliudyimu Konsulio. i
jo ir tik ant ženklo savo pati
sistos kur ant vietos.
fistu broliu studijos. Vyresnis
Atjiszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
Rito nuludia, dejuoje!
Isz tokio broliszko nepado
Kelios nedėlios praslinko, no leidosi visi Andrijono lin- : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :—
Pribuvome in czion gerbūvi dirbo vienoje vietoje, jaunes I raus apsiejimo, vyresnis brolis
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
kol abi sodybos buvo galuti kon tuokart, kada jo tėvas pra
nis kitoje. Taisė galerijas, da- 1 fotografistas placzei nusiminė,
pataisyti,
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
nai sutvarkytos, o kada viena dėjo greitai vyties beganezius
Ir kad kiek piningeliu už re tikietus visokius ir lioteri I ir kas ten davė žinot kad bro
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
nedelia ilsetasi po sunkaus žvėrelius.
dirbti,
jos; garrinosi bingesneis fo- liukas szviesburelis kitame
pigiausei galite atlikti.
darbo. Brisson atsi'iepe:
Ne girtuoklauti,
tografistais net už to amato kraszte miesto su dobrodziejais
Adrijonas, matydamas beIr paleistuvauti.
— Dabar laikas pagalvoti ganezias žvėris tesiog ant jo,
prafesorius, na ir vis vyresnis lenkais vaikszcziojas. Tuojaus
apie uždarbi.
Ant senatvės ne ubagaut',
jaunesni szviesburi lenkia ir iszeme varanta ir suaresztavo,
sulaikė arkli, ir iszszove.
— Ir asz taip misliju —at
Ir vargo ne kensti!
gana; dirbo teip apie meta ir bet jaunesnis broliukas, jau
Sužeistas bizonas baisiai su
Kol jauni dirbkite,
sake Henry Lion—rytoj eisime baubė ir su liepsnojanczinm
antra, ealop vyresnis inspok- turėjo pas lenkus kaucija pa
Paczedžiai užsilaikykite.
medžioti.
sojo, kad reik jaunesni perkelt siriktaves, tapo paleistas po
akim jieszkojo prieszininko, ir
Ir medžiokles sugryžimas pamatęs Adrijona leidosi sta- Ba ne atėjote in czion ponauti, isz vienos vietos in kita; pada
600 dol. kaucijos.
Ne latrauti.
buvo labai linksmas. Abudu cziai ant jo. Dar karta Adrire perkelinių, persikėle paskui
Paleistas broliukas pasiJaunista
greitai
praejs,
medžiotojai persitikrino, kad jonui pasitaikė szauti, bet ir
jaunesni ir kipszas kursai jin szvaistes tarp lenkeliu apie
Senatve galop atejs;
szilas pilnas žvėrienos, taigi sziuo kartu szuvis jo neužmusztedy ant visu keturiu kaus pora dienu, kaip kamparas
Ka tada darisi,
futru gavimas bus gausus ir sze, bet tiktai smarkiau sužei
to, ir vis nieko gero nėra. Tas pranyko nežine kur, kiti sako
Kaip centuku ne turėsi?
lengvas.
jaunesnis mėgino ir prie ci- kad iszvaževes Washingtonan
dė.
Szendien linksmas, ba centą ciliku prisiraszyt, okuliorus
— Sziandie prerijose maInsiutes žvėris priszoko prie
ant geszeftninku konferenci
turi,
cziau bizonus—tarė Adrijonas. jo, o kada persigandęs arklys
ir raudona naktaiza nesziot, jos.
Randi prieteliu, in kur pasi mėgino sekretoriaudamas Kliu
— O asz dideles žuvis musu mėtėsi, szonan, Adrijonas su
Lenkelis belininkas, pasi
suki;
upėj.
be adbula plunksna raszyt, raitojęs rankoves ir buksvas,
siūbavo ir nukrito nuo arklio.
Nes
kaip
pinygu
neturėsi,
— Tai-gi turime visako,
pinigus tiktai kairoja ranka jieszko nepadoro kaltininko,
Bizonas akim jieszkojo savo
kas gyvenimui neatbūtinai neprieteliaus, o pamatęs gulin Ne tuju prieteliu neregesi. skaityt, vis niekai! Cicilika
už kuri lengvai kaucija užsta
Užpakaliu atsikreips,
reikalinga. Misliju
vienok, ti, pasileido tiesiog ant jo nu
tuojaus toli nematyt, adbula te, o vyresnis fotografas lauke
Tavo sztorninkas ti ii dviejdfgatunku
Szalin
no
tavęs
nuejs;
kad musu darbas turėtu but leidęs galva žemyn. Jau Adri
plunksna raszant, ne patsai ne ir žiuri kaip reikalai virs.
Ne pasigailės,
padalintas.
gali skaityt, kairieji ranka
jonas jaute žemes dundėjimą
Mat ne visus berniukus ir
■ r ne žiūrės.
— Labai teisingas patemi- besiartinant bizonui, jau žvė
kliubo pinigai skaitant, sutirps broliukus galima Laikomis
Karo (extra gėri mo) katras yra jucuuio
Baltas,, vaisias
czistas na.p
kai?
įvaru
Teip
bus,
sziur,
jimas.
ta greit, kad deszinioje nepa siuntinėt in Hazletona ungar
ris czia-pat buvo prie jo, kad
midus, turintis labai delikatna skoni; teipgi auksini
Czionais ir kitur.
— Maniau—pradėjo Bris tuo tarpu iszsigirdo szuvis.
gauna ir kaip beda teip beda. ku pikezierius traukt; jis szvies
rausva Karo katras turi didesni, bianįgesni skoni.
*
*
*
son—kad visu pirmu^musu dar Žvėris sustoja, susiubavo, po
Po perkūnu, nuo cieiliku pat bur's savo brolio paklausęs,
Abudu gntunkai yia geri
del tavęs ir del vaiku.
bo vaisiai turi but paremti ant tam dar apsisuko ir parvirto Tokia veseile, tai kas kitas, sai atsisako, o Kliubas, maudi supykęs užtaise szposa ir iszO ir paredkas atliktas,
sugrižimo in Francija. Juk vi negyvas.
nemaudi praszalina nuo sekre- važevo nežine kur.
Tas dėjosi praejtoje Nedeloje, toriszko tako, ir po viskam.
sas gyvenimas praleisti tokioj
Toj paezioj valandoj Adrijo
Tokiu mat budu:
pustynioj niekas isz mus ne- nas pakilo ir pamate szalia sa Ant katros dėjosi sodomije, Tuomet prisieina be garbiu
Brolis tikra broli savo,
Susikruvino
kaip
meitelei,
mislija.
dirbt fotografijas, ale kad su
ves stovinti tęva dar su ruksKaip vilkas pilkas prigavo.
Susiskaldę
galvas
baisei
Pripažinta jam vienbalsiai tanezia muszkieta.
joms daug darbo, užteko pa
Dideles bl eszines iqc &
Senas Kapsas.
O kad butu palicije neadbe- imt ant rankos, ir nedaryt.
teisybe.
— Esi sveikas, mano sū
— Taigi mudu abudu vy nau?— atsiliepe Lion.
Vyresnis bežiūrėdamas in ne
Butu musztiue greitai nepa pasisekimą, pyksta, keikia ir
riausi—kalbėjo toliau Brisson
Vidurnaktyje praszo koks
— Dėkui tau už iszgelbejiP. V. OBIECUNAS & CO.
sibaigus.
—užsiimsime medžiokle, idant ma— atsake Adrijanas.
patsai ant saves rugoja, kad elgeta keleivio pagelbos.
[ALL NATIONS DEPOSIT BANK]
In
lakupa
visus
pasodino.
Pittsburg, Pa
iszgauti daugiau skuru ir fu
Keleivis atsako:— Nieko Cor. 12-th A Carson Sts.
Pribėgo prie tėvo, ji pabu- Dureles su raktu užrakino, savo pinigais viską sutaisys
CL.,------ <------- - ------ -»------- . ‘
mato tik prapulti o ne gerove, ant svieto ne turiu, apart szito Musu Vienatine
tru. Adrijonas tegul pasirūpi cziavo ir abudu nuėjo pasižiū
Lietuviszka Fanka su kapitolu $75,000.00
Kur ilgokai pasėdės,
prie tos progos sumislio. kad revolverio.
randasi j>o priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Už.rubežiniB
na šviežios mėsos ir pauksztie- rėti užmuszto bizono patinė
kapitalas $40,1)00.00. Locnas na nas vertas $150,000.00
abi galerij laikyt jau negali
Ir da bausme užmokės.
nos, o moterys gales gaudyti lio.
Mes ]>riimame piningus ant paezedumo ir mokame po
l-to procentą nog szimto. Siuncziame piningus in viris dalis
Dalibuk, vyruezei kas bus, ma, reik viską sugabent vie
‘BALTRAMIEJAUS NAKTIS'
žuvis del pasninko dienu.
Netrukus atėjo Brisson, ku Ir ar da ilgai Lietuvei sius? non, tai nors dvi randas ne Yra tai romanas, tikrosios meiles, -vieta ir parduodame I.aiva-kortias ant visokiu linijų.
Tasai planas be jokiu svars ris isztolo mate ta visa atsiti
Ai tisu Bankoje randasi tam tikra Rejentalna teijigi ir
reiks mokėt, nes kito budo prancūzu svarbus tikejimiszki ginezai. Užrubežiniu
Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats
Daugina savo sveikata,
tymu priimta ir ant rytojaus kima.
nėra.
Labai indomios karalių, vyskupas, P.V.Obiecunas organizatorius tos Baukos.
O ežia net visiems sarmata.
ir kunigu paslaptybes.
Kreipkitės su visokeis reikalais prie Musu Bankos per
tuojaus investa jis gyveniman.
Ryto meta, paszaukes pas sa
gromatas ar asabiszkai o mes iszjiildisime visokius jusu
(Toliaus bus.)
Tos visos muso kvailybes,
Iszskerdimas krikszczoniu tik viena
Skuru ir futru skaitlius taip
reikalus greitai, teisingai ir prideranezei. 9df' Piningus
ve jaunesni kalbasi teip:
nakeze 60 tukstaneziu. Paryžiuje ir
ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite jirisiusl per
Paejna
tik
nog
girtybes,
greitai augo, kad Brissono pa
dvieju
mirsztancziu
kalba
—
bedievo
1 Ajres> (o. arba paezlini MoneyOrderi.
— “Brolau szviesburi! tau
Neyra ka, pasirodom puikei,
ti ir Henry Lion sesuo su sun Introligatorne.—
ir kataliko ir kaip brolis, broli del
tiktai
in
Hazletona
reik
va

karaliaus užmusze.
kenybe kaip tik suspėdavo jas
▲PD1BDTŪVE KNTGD.
Kaip dydžiausi kvailei,
DABAR LAIKAS: NAUDOKITĖS VISI!
“Baltramiejaus Naktis” didele
džiovinti ir pridaboti.
Turiu už garbę pranešti visiems lietuviams ir mano
Ne Dievo, ne sūdo nebijome, žiuot— ungarku pikezieriai knyga,
labai
žingeidi
ir
reikalinga
kostumeriams, kad aš perkėliau savo krautuvę iš Brooklyn
— Lola ir Adrijonas sumeKaip apsvaigia gyvename, traukti, o ne czion. Kad žino- kiekvienam perskaityti.
N.Y. in SCRANTON. PA. ant žemiau paduoto adreso, kurioje
tau kur gyvena patronas nuo Preke 75c.
niszkai pristatydavo valgio,
galit gauti LAIKRODŽIU, LAIKRODĖLIU, LENCIUCELIU, PUIKIU ŽIEDU, ŠPILKŲ,
Ne yra giaro isz dydeliu,
KALČIKU, KOMPASU, KRYŽIUKU. Puikiausiu ARMONIKU, SKR1PKU, KLERNEale vienodumas jiems gimdė
O ir isz lietuviszku vaiku. velniu. Masys, tai pasamdy- Iii audeklo drūtais apdarais $1 IU, TRUBU, KONCERTINŲ ir daugybe visokiu muzikališku instru
tau
jin
kad
jisai
tave
supažyGarsioji
kita
knyga
“
Raistas
”
$1.
nesmagumus, taigi nusprendė
mentu.
Geru BRITVU, visokio skyriaus DRUKAV0J1MŪ1 MAŠINUKIŲ, ALBUMU FOTOGRAFUOK,
Ant tokio pasielgimo tpfu!
Gramatikas iszmokti angliszkai 25c. MINIU L1TARU. ISTORIKU ir MALDA KNYGIŲ, visokiu gražiu POPIERIŲ gromatoms rašyti su
savo užsiėmimus permainyti.
Dalibuk, jau daugiau ne ga dytu su velniais, gal teip pa
kalbos' Amerike, puikiausiais apskaitymais ir dainomis su drukuotais aplinkui konvertais TUZINĄ ui
darytum pinigu, o kitaip ro ne BetikAngliszkos
— Iszmokink mane szaudy
geresni darba negali gauti, 25c., 5tuž. -$1.00, Perkupčiams 1.000 už $6.00. LIETUVIŠKA BIBLIJA arba ŠVENTAS RASTAI
liu.
dos nėra. Sziadien nuo S. 2nd bet ne pasipraszyti, tad reik iszmokt, seno ir naujo testamentu lietuviškomis litaromis pusi. 1127, drūčiai apdaryta, bū
ti, o pats eik gaudyti žuvis — Aysidirba senos maldaknyges, istorines,
Tai ir bus gana.
prisiuntimu $3.00. Jai katras neturit mano didelio KATALOGO No 3
natos
ir
laikraszczei,
kaipo
tai:
St. galerijos viską turime busi laimingas.
tarė Lola.
pareikalauki t šiandien: prisiusdami tikrą savo adresą ir už 5c,
Linksma Valanda, Dilgeles,
Bet kuris ant sykio pirks prisiuneziant
markę
gausit ji su 456 paveikslais ir 1.000 naudingu daigtu. Ai
kraustyt in ana galerija, susi- pinigus $1.65, apturės visas 3 knygos.
Sveczias:— Kur ponia?
Paklusnus jaunikaitis noriai Dagia, Draugas, Tėvynė ir L L
gvarantuoju, kad mano tavoras pirmos klesos, o prekės pigesnės
Tarnas:
—
Dvi
minutos
at

czedys
randa,
abudu
ten
dirb

kaip kitur. Ordelius išsiunčiu greitai i visus Amerikos ir Kana
iszmokino mergaite szaudyti Prisiunsdami knygas apmokekyte paczta ai
Siuncziant orderi, adresuoti:
Adresas:
dos kraštus. Perkupčiai gali gaut pirkt tavora daug pigiau kaip
gal iszejo ant minutos su rei sim”. Vyresnis fotografas teip
ir dabar Lola medžiojo, o Ad- ekspreso kasztus.
kitur. Kviečiu visus su orderiais ir visokiais pirkiniais kreiptis
Lithuanian Bindery,
iezdekretavo.
*iuo adresu; M. L WIUEWICH, 115 W. MARKET Str.JWidwe S«j. 5CRANT0N, PA,
rijpnas gaude žuvis.
514 W. Spruce. Mahanoy City, Pa kalu.
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Kitados, o tai labai, labai
seniai, tūlame kaime mažoj
grinczelej gyveno varginga
moteriszke naszle su keletu
mažu vaiku. Sunkiai nelaimin
ga naszle turėdavo dirbti,
idant pati ir vaikelius galėtu
maititi. Vargas buvo jos dide
lis; vargas ir rupescziai ant ga
lo iszsieme visas spėkas nelai
mingos naszles ir parbloszke
ant patalo kancziu. Liga jos
buvo sunki ir nebuvo vilties
pasitarsimo lukestije. Nelai
minga moteriszke prijausda
ma artima gala gyvenimo, rū
pinosi labai, kad turi palikti
savo mažus vaikelius be jo
kios apglobos ant szios aszaru
pakalnes. Geri vaikeliai, milintiejie savo motina verke
graudžiai matydami kad jau
ju motina rengiasi mirt, nes
nelaba giltine neturi susimilejimo ant nieko.
Kada mirtis artinosi, Dievas
nusiuntė savo Aniuola, idant
paimtu jos duszia ir atvestu
pas Ji. Aniuolas pasigailėjęs
verkiancziu vaikialiu, nuprasze giltines, idant paliktu mo
tina vaikeliams, idant neapsiratitu mažiuleliu, nes ka jie
nelaimingi veiktu, pasilikę be
motinos. Giltine paklausė bal
so Aniuolo ii' nuėjo kitur jiesz
kot savo laimo. Aniuolas su
didžiu džiaugsmu sugrižo in
dangų, kur stojęs priesz Dieva
ant uszklausimo kodėl neparsi
vede duszios naszles, atsake,
jogei verksmas mažu jos vai
ku teip labai ji sugraudino,
kad iszprasze nuo giltines pa
likimą aniems motinos, nes ka
gi jie be motinos galėtu gy
vent, būdami da mažais, negalinczias sau uszsipelnit kasdie
nines duonos. Ant to Dievas
nieko jam neatsake tik davė
lazdele ir paliepė nužengt ant
žemes ties didėlėms jūrėmis,
ten szvistelt lazdele, o juriu
vanduo prasiskirs ir atidengs
jam dugną, ten pamatis akme
ni in kuri turi bakstelt lazde
lių ir akmuo pusiau truks.
Aniuolas, kaipo paklusnus sa
vo Vieszpacziui, tuojaus nulė
kė ant žemes ir teip padare,
kaip jam buvo Dievo insakita.
Persiskelus akmeniui iszvido
jame maža kirmeluke, bet dau
giau nieko. Sugrižo tad pas
Dieva, kuris tuoj jo uszklause, kagi mate akmenije, o
Aniuolas atsake, kad nieko
daugiau nemate kaip tik maža
kirmeluke, tada Dievas tarė
jam:
— Aniuole! kaipgi tas ma
žas gaivalelis kietam akmenije
gyvena, kas glosti ji ir kas
duoda papena. Jeigu asz ne
užmirsztu apie ta kirmeluke,
kuria matiai, kaip galėjai pamirszt, jog asz atsiimdamas
nuo mažu sieratu motina, pamirszau apie jas? Nieks nepra
žūva apie ka asz pamenu, o tu
užmirszai apie tai ir maniai
kad tik motina gali savo vai
kus globstet ir maitint. Todėl
aplaikai bausme tokia, kad tu
resi eit ant žemes ir tris metus
tarnaut priemes žmogiszka pa
veikslą, kaipo tarnas žmogaus.
Aniuolas priėmė nusprendimą
Dievo ir nužengė ant žemes ir
priėmė ant saves privalumus
tarno pas viena poną, isztikimai anam tarnaudamas. Po
nas ir duondavis jo usz jo pa
klusnumą ir isztikimiste pamilejo jin, o visi tarnai guodojo
kaipo gera savo dranga ir ben
dra. Viena tik ida mate pas
ji ponas ir visi kiti, o ypatin
gai ta, kad niekad jis neejs in
bažnyczia. Kada vienkart jo
duondavis, o buvo tai prie ga
lo trecziu metu, gerai iszkoliojo, nuėjo tada su juom in bažniczia, bet ir tai vieton ineit
in vidų, jis pasiliko lauke ant
bažnytkiemio, prisirinko akme
neliu ir, kada laikia diewmaldistes žmones meldėsi, jis mete
akmenais in varnas tupianczias
ant boksztu ir baide anas. Po
nas kada pasakita jam apie pa
sielgima jo tarno, iszejo, pasi
baigus raidžiom, isz bažnyczios
ir pradėjo rūstingai bart nedo
ra tarna, kuris drista teip že
minti szventa vieta ir dievmaldiste savo pasielgimu, bet szis
atsake jam drąsiai:

Mano kaimynai Teofilius, Stanis,
jio du sūnūs Kazimieras ir Vinca9
Stonei. teiposgi ir Jonas Zamkauckas
ir Wladas Miglinas visi paeina isz
Suvalkų gub. Kalwarijos pav. Alitaus gmino, Likiszkieczio kaimo, keli
metai kaip amerike praszau atsiszaukt
ant adreso:
T. Niedzinski
2897 Ambler avė. Cleveland, Ohio.

Mano brolis, Antanas Lukminas
r pusbrolis Kasparas Ratcinskas,
paeina, isz’Kauno gub., Szauliu pav.
Radviliszkes, para., Mažaicziu sod
žiaus, apie 20 metu kaip amerike,
girdėjau gyvena ten kur apie Water
bury, turiu svarbu reikalą jie pats ar
kas kitas praszau duot žine ant ad
reso:
(to 17).
Mario pusesere, Anele Strumbrike
P. Kasparavicze
2812 Tenn avė.
Pittsburg, Pa. paeina isz Kauno gub. Tauragės par.
Kalpoku kaimo, teiposgi mano drau
gai Antanas Ramanauskas Tauragės
Mano brolis Juozas Petkunas, ir
par. Norkaicziu kaimo ir Antanas
Vincas Avžijauckas, paeina isz Su
Nakutawicze isz Gaures miestelio, jie
valkų gub., Viszakio Rudos para.,
pats ar kas kitas praszau duot žine
jie pats ar kas kitas praszau duot ži
ant adreso:
ne ant adreso?
(te 17).
A. Stumbras
Ant. Petkunas
Box-298
Elizabeth Pa.
Box 279
Courtney, Pa

Apsakimas senu žmonių.

’ariuoda Fnpkmffilnlnri., !
aenamiu Un

Lietuvoje kam

KUR BUNA.

Mano brolis Antanas Gedraitis 7
metai kaip amerike, paeina isz Kauno
gub. Raseinių pav. Szimkaicziu gmino, Paiszliniu kaimo Vadžgiriu pararapijos, praszau atsiszaukt ant adres°;
(į į o})
Kaz. Gedraitis
Park Place Pa.

Mano brolis Jonas Sukaitis ir Ni
kodimas Stirba, Raudoni plaukai,
viena puse veido nudegusi, abudu
paeina isz Raseinių pav. Kukuliszkiu
sodžiaus jie pats ar kas kitas praszau
duot žine ant adreso:
(yy o))
M. Lukaitis
10446 Florence avė. So Deering Ill

Chang Yin Tang kiniszkas ministeris atsiunstas in czionais yra gana ženkliva ypata. Simus ne senei pabaigė uni
versitetą Philadelpfijoi o dvi dukters lavinasi moksle Wa
shington© universitete.

Api plaga (amara)
Kinuosia.

KVIEČIA PAS SAVE SERGANČIUS SAKANT:
kurie tik sergate, tai ateikit ar parašykit pas mane,
aš pagelbėsiu! nes esu senas daktaras, pažįstu ligas ir žinau kokie vaistai ge
riau pagelbsti VYRAMS IR MOTERIMS; todėl, kad aš daug sergančių perleidžia ir
turiu didelį pasisekimą, geresnį ne kaip koks kitas New A orko daktaras. Aš esu paj-yžes sergančius gydyti Ir mokyti, kad be sveikatos, žmogus yra nelaimingas, o kad sergi tad tik geras daktaras gali pakmingai išgydyti teip kaip aš darau; ir pačią gydynią paveikslai ir žodžiai dėkingumo liudija:
Tcgul bus pagarbintas, Jėzus
Malonus Dr. IlartGuod. Dr. Hart
Kristus!
manasl
manai:
Esu
labai
dekinSu džiaugsmu priši rd ingai dėkavoj u Dr. Uartsiunčiu
savo paveik
manui už išgydymą ligos skaudė
duoles, kurios man
slą ir didelį dėkingu
jimo po krutinę, sunkaus kvčpar
pagelbėjo nuo užmą už ^dymą ma
vimo, širdies ligos, nes nors kiti
sikrečiamos ligos,
no vydut.
‘"’os, iš
7 neįstengė išgydyti, o Najorko Šarnes vos penkioliką
’ Įmaną Institutas tik sunkiai užbėrimo kūno, ’ '"o
v
dirbtus mano pinigus viljo; bet
dieną pavartojau
kraujo, sutinimo •
i.iii jaučiuosi
:iiXiUrtei ge
r,ri
Dr. Ilartmanas, kad Išgydė, tad jam ir dėkin
ir jau
skaudėjimo blauzdose. Dar karta
gas; tai prisiunčia paveikslą, kad | laikraštį parai. Labai dėkinsakau, nemažai esu dėkingas už
vilpyti. ANT. JUŠKELIS, E U ->ox 2,»
gas už gera daktaravimą.
sveikatą. Jos. Turkeviče, 695Sher
DU BOIS, Pa. p, POPOVIČE, Model Farm, Paidan Road Canal, Wilmette, EL
schall, Philadelphia, Pa,

‘'iu viršuj kalba žmonės, kuriems aš pagelbėjau, taip ir Tau skaitytojau galiu
padaryti kaip ir kitiems.
EROEKIS nuo Now Yorko didžiausio humbuko „Instituto”, kuris garsina mirusį daktarą su rabino „jormulka” ant
kaipo gyva daktaru ir buk gydąs ligonius. Tas židolis jau šoši motai kaip numirąs ir todėl negali sorganenj gydyti.
i numirėlį reklamuoja, buk jis parašąs knygelę „Vadovą į ligą” (žinoma, ir į kiženitį), tai ir neteisybe.
a -nyge e po
i daug vėliaus po smerlios ano rabino, kuri apart iš kitų, paskutine dalis išvogta, porspaudinta is umgo oru 10 nygos
tčkata”. Kas vagia, tas ir meluoja; tai melagiams negalima tikėti!

Mano tėvas Antanas Slegaitis, 20
metu kaip amerike, pirma gyveno
Chicage, o dabar nežinau kur, paei
Kad sergi, tai aš esu daktaras, ir vietoje kur kitur, kreipkis prie manęs, aš duosiu vaistus nuo bile ligos ir
na isz Kauno gub.. Raseinių pav.,
mmokiuimus kaip vartoti ant sveikatos. Ateik ar parašyk pas mane prigimtoj kalboj.
Jurbarko kalnėnu kaimo, jis pats ar
RAŠANT ADRESUOK MAN:
kas kitas praszau duot žine ant ad
reso:
J. Slegaitis
new'vork cty. n. y.
452 E. 3rd. st.
Erie, Pa. OFISO VALANDOS: kasdien nuo 11 iki 5 po piet. Nedėliotais 10 iki 1 p. p. Vakarais Panodelyj ir Pelnytoj nuo 7 1148.

DR.'F. HARTMANN, 231 E*“

Mano szvogeris Adomas Czerniauc
kas, paeina isz Vilniaus gub., Traku
pav. A Ievos. Alitaus para. Leleniu
kaimo, turiu svarbu reikalu jis pats
ar kas kitas praszau duot žine ant
adreso:
Ant. Venckus
376 Grand st.
Brooklyn N. Y.

KINU MINISTERIS WASIIINGTONE.

— Esmių Aniuolu, nusius
tu isz dangaus ant žemes idant
priemes žmogiszka paveiksią
tarnaucziau žmogui per tris
metus usz bausme, uszdeta ant
manes nuo Dievo usz nepaklus
numa. Sakau jums jogei ne
asz o jas žeminate ir iszjuokia
te szventinybias. Pasakikite
patis ar ne teisibe, kad jusu
tik kūnas jusu maldose veike,
kadangi dvasios ir mislis laks
to, kaip anos varnos, kurias
baidžiau nuo bažnyczios. Meldžetes suvis ne szirdimis ir mislimis o vien lupomis o tokios
maldos Dievui nepatinka ir
ju Dievas suvisai negirdi, kai
po negirdi ju jusu szirdis ir
duszios! Tuomi jus daugiau
žeminate, Dieva, nes parouot
kaip mažai Ji godojate kad
net kita ka mislijate kada su
Juom kalbate!
Visi nutilo susigedije ir nu
leido žemiu akis, nes tikrai pri
pažino jam reisibe. Aniuo
las tuotarpu iszniko visiems isz
akiu. O kad da Aniuolas pa
sakė jiems usz ka buvo nubaus
tas, žmones visoj aplinkinėj
kalbėjo apie ta atsitikima: tė
vai vaikam, vaikai pasene savo
vaikam ir tt. net iki sziai die
nai kalba.
Isz tos pasakaites teipgi ga
lerna isztraukt sau pamokini
mą moraliszka, o ypatingai ta,
kad Dievas neužmirszta apie
joki gaivaleli, o tuom labjau
apie žmogų, jeigu anas apie
Dieva neužmirszta. O idant
žmogus apie Dieva neužmirsztu mot'na privalo inkvepti in
savo kūdiki doros jausmus.
Privalo gerai iszauginti, idant
ateitej intekme blogu draugu
nieko jam nekenktu ant du
szios ir doros, idant pasiliktu
tvirtu iki galui savo gyveni
mo tikiboje, idant guodotu ir
miletu savo gimdytojus ir atsi
mokėtu jiems usz ju rupesczius
ir darbus auginime jo atliktus
Toliaus vėl mokina kaip žmo
gus privalo melstis, jeigu guodoja Dieva. Isztikro, argi ir
mes panesziai, kaip anie pasa
koj žmones nesimeldžiame ne
tik kur kitur, ale ir szventoje
bažnyczioje? Isztikro daugelio
ir isz musu tik lupos meldžia
si, arba tecziaus tik sznabžda
paprastus žodžius, kuomet mis
lis nekarta ir tokios, kurios
ira juodos, griesznos ir bjau
rios skrajoja po bažnyczia ir
kasžin kur.... Szirdis mus
vietoj maldingumo, jauczia
teipgi griesznus jausmus. Ar
gi tokia malda, kada isz vie
nos puses meldžiamės, o isz ki
tos tame pacziame laike grieszijame, gali būti Dievui sma
gi ir miela? Dovanokit ma,
nes asz ne isz piktibes, o vien
isz persitikrinimo sakau, jog
daugiausiai laike maldos baž
nyczioje nusideda priesz Dieva
moteris ir merginos, spresdamds apie kitus... .Ar gal ne?

Mano draugas, Juozas Lietuvnin
kas: paeina isz Suvalkų gub. Naumiesezio pav. Meisztu kaimo girdė
jau kad gyveno Chicage, o dabar ne
žinau kur, jis pats, ar kas kitas pra
szau duot žine ant adreso:
G. Prilipaitis
308 Eagle avė. S. E. Cleveland Ohio

Ds HARTMANN i

Mano brolei Antanas ir Palemonas
Jakaiczei: paeina isz Kauno gub ,
Remigales volus., Kuszleikiszkiu so
džiaus praszau atsiszaukt ant adreso:
Jno. Jakaitis
Box 18
Flowerfield, L I.N.Y.

Namine Mokykla.
Gramatika angliškos kalbos moky
ntis be mokintojo (apdalyta) $1

Vaiku Draugas arba kaip mokintis
skaityti irraszyti be mokintoja 15c.
Naujas Budas mokintis rokundu,
be mokytojo
10c.
Aritmetika mokininmusi rokundu, su
paveikslais (apdaryta)
35c.
Pinigus siuskit per money-order, adresas

P, MIK0LA1NIS, Box62. New York, N.Y

VYRIU

LIGOS

Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai—lyg visa
nerviszkass ystemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
darbo ir kitokiu užsiėmimu,
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygo
kurie buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo ir kitokiu pavojingu budu gydimo.
Kožas ligonis
privalo būti gydomas kanoatsargsausia ir ant visados. Mes neduodame fal j
szivu ar pavojingu gyduolių, nei neprižadam iszgidint ligoni in pora dienu
idant patraukti ka daugiause ligonu. Bet gvarantinu visiszkai nepavojingai
ir ant visados iszgidint in trumpiause laika, jagu ta galima nudaryti, be pali
kimo jokiu blogu daliku sj steme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:
“Varicocele” gidau in 15 d. “Hydrocele” in 24 adynas,
be operacijos.
“Szaszius” ir skandalus ska “Dingusia Pajėga” vyru
ros iszgidau greitai ir ant iszugidam 14 dienu.
vssados “Silpnus Vyrus” ju kuna
sugražinu in normaliszka
“Eczema” ir kitas panaszas padėjimą in krumpa laika.
ligas iszgidau labai trumpam ‘'Rumatiszma” visokį iszgi
laike. dau labai greitai.

“Paslaptingas Ligas” in 3

lyg 5 dienas.
Baisi plaga prasiplatino po
“UžtrucintasKraujas” n -30
— Antanai, turi labai gra
visus Kinus. Szimtai mirszta I
dienu-be raudojimo meirku
riuszo ar potasu.
žia skrybėlė. Kiek kasztuoja?
kas diena, kaimai iszsitusztina, I
“Stryktnra” be peilo ir
Jonas
Kantofta
paeina
isz
Kaun
Antanas:
—
Nežinau,
nes
ka
ukes buna apleistos.
skaudėjimo.
gub. Telsziu pav. Varnių vol s . Pa- Ja pirkau, nieko nebuvo krau
Da niekad Kinuosia tokio
OFISOS APIKOS: Nog 9 ryte lyg 9 ad. vakare. 11 Nedeliomis nog 9 ryte lyg 4 po pie
lukcziu sodžiaus praszau atsiszaukt tuveje.
Gyveniu Pittbburge nog 15 neit loj ; at iiojl vieloj. L all an e lukiškai, Rusiszkai
amaro ne buvo kokia szendien
Vokiszkai.
4
ant adreso:
ten vieszpatauje. Tasai amaras Mano pati Natalije Czukauckiene
D K. LORENZ, (i-TPeun Ave,
Pittsburg Pa
Fr. Kantot
greitai platinasi nog kaimo in po tėvais Snarpunaite, ’ 18 metu se 1909 S. 6th st.
Camden N.J.
kaima, miestas in miestą visur j numo, iszrodo ant suaugusios mergynos, atvaževo su moty na in Ame
tąsąs amaras atsilankė.
Panaszei ka’p juodas ama rika 1903 metuose pamėtė mane 18
ras atsilankė senoviszkuosia d. Sausio 1911 m. turbut iszvaževo
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyra Ligoniu
in Pittsfield, Mass, erne szluba su
laikuosia, kaip tai pakalnėje minim 19 d. Rugsėjo 1910 m. paei
Jeigu sergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes
knygele.
Ta knygele pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo
Nilaus atsitiko, Iszpanijoi tas na isz Suvalkų gub., Mariampoles
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
20 Metu Senas Laikrasztis
niško
ligoie,
vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte
pats o ir Angliję nukentejo pav , Gudeliu gmino, Kvieti zkiu
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz gidukles,
balsei, nes paežiam Londone kaimo, jagu ja kas pamatys praszau
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti
puse gyventoju iszmire, teip ir daneszt ja ant adreso:
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo per pagelba tos
vertingos knigeles. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
Ant.
Czukauckas
Jszeina
kas
Petnyczia
Kinuosia szendien nesiranda
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; mas
Duryea, Pa.
JL
Chicago, III.
užmokam ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas
szeimynos idant nepražūtų vie Box 57
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygelė.
Laikrasztis, “LIETUVA” 8 puslapiu,
nas isz szeimynos.
Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
didelio formato, redaguojamas geriausiu
Mano
pusbrolis
Karalius,
MužikeDR. JOS. LISTER A CO., L.700 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, Ill.
Jago neužbegtu tai nelaimei
redaktorių, talpina rasztus geriausiu rasztiGarbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygelė.
ir visuomet pilnas naujausiu ir tiknaujausi iszradimai tai gal vi viez, kaimo Toruczoniu, Juozas, Fra □inku
žinių isz Lietuvos, Amerikos ir viso
Vardas ir pravarde
nas, Adomas ir Ludvikas Muzikewi- rausiu
ypacz isz didžiausio svieto
sas sklipas pražūtu, bet ir lig czei visi paeina isz Vilniaus gub., pasvieczio,
miesto Chicago kuriame gyvena apie 60,090
Pačta.........................
Statas.
sziam laikui nedažinojo tikros Traku pav. Merkines volos. Merkines Lietuviu ir turi szimtus visokiu paszelpiniu
teatraliszku, bizniszku ir draugyszcziu.
priežasties tojo baisaus amaro para, klepacziu kaimo, turiu svarbu
-LIETUVOS” PRENUMERATA:vadinamos “buboniszkos pla- reikalą: jie patsar kas kitas praszau
IhHI I
M XI M T I KREIPKIT^s KIEKVIENAME atsitikime
duot
žine
ant
adreso:
gos”.
Suvienytuose Valstijuose ( Metams $2.00.
I b/ tl IW LI i I Su UŽSITIKEJIMU, o APTURĖSITE UZGASziaurines Amerikos
£ Puse Metu $1.00
A, Savilonis
Maž duoda laiko toji liga
Montello, Mass Kanadoj ir Marike
{ p^Met/ji^
kada pasirodo kokiam sklipui Box 107
• kepinanti ATSAKYMA DOVANAI !
------- o------ant užbegimo josios. Nelaimin
IŠKIRPK
ŠI
LAPĄ
TEIPGI,
IR
Delko
kentejimnose
tylite I
Rossijos , Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00.
Tūkstančiai Tautiečių apturėjo
ga auka, gal rastis geriausioje Mano kūnas Wineas Stancziauskas užrubežinese vieszpatystese \ Puse ” $1 50.
ATSAKYK
ANT
UŽKLAUSIMU.
sveikąta
ir
savo
jėgas,
nes
Jie
apie 7 metai adgal gyveno Pittsburnorei ir su užsitikejimu man
sveikatoje isz ryto, nes in lai ge, o dabar girdėjau gyveno Dan Užsiraszyti “LIETUVA” galima
Ar yra kokia liga Jųsų genkartej?... atsidavė. Dėlto tikėkite manim!
ka 24 valandų toji pati ypata ville, Ohio jis pats, ar kas kitas pra kiekviename laike.
Kaip senei sergate?................................ Atsilankykite skubei, arba raOT* Užsiraszant “LIETUVA” reike
Kiek turit metų ?.................................. šykiteLietuviškai,reikalaudami
gali gulėti sustingus, palaido szau duot žine ant adreso:
Ar patiko kada norints kokia nelaimė? patarimo Jųsų kentėjimuose,
drauge ir prenumerata siusti per
Ar
stovis ligos ei/ia blogyn?............... kol dar nėra per vėlų. Jųsų
ta arba sudeginta.
P. Suszinskas
Paczta Money-Orderi arba pinigais
Ar jaučiate save nuvargintu?............. slaptybe, bus mano slaptybę,
Cleveland Ohio. Registruotame laiszke ant iszleistojo
Kiniszki ir Rusiszki žinunai 1542 E. 33 rd.
Ar skubei nusigąstai?........................... nes noriu yien tik Jums pagelranku.
Ar skauda galvą ir kurioje vietoje?. . ba suteikti, per tai kreipkitės
iszrado pradže tojo amaro prie
Ar turit kraujo užplaukyma galvoje prie manęs kiekviename reika
Raszyk tuojaus, o gausi viena
le dar Šiądien, o aš suteiksiu
ir kaiptankei?........................
Mano
szvogeris,
Juozas
Margaitis
“LIETUVOS” numeri ant pažiūros
ežerio Baikalo, Siberijoi, prie
Ar jaučiate koki užimą ausise?......... atsakyma naudinga Dovanai I
Ar akis ne skauda?..............................
naujei pabaigto sibirsko gelež- paeina isz Suvalkų gub., Wladisla- dykai. Adresuojant sziteip:
Ar rodosi prieš akis margumai?........
wowsko pav., Tamoszbudžio gmino,
Iškirpkite Šį Lapą
kelio. In taja aplinkine nusi Dowidu kaimo, apie 9 metai kaip
Ar liežuvis yra baltumais apdengtas?
Ar tank ei turite spjaudyti?.................
davė daugelis medžiotoju gau amerike jis pats ar kas kitas praszau
Gerbiamas Daktare,
Ar spjaunate su kraujais ir kaip tanCollins N. Y. Medical In
'
kei?..................................................
3252 So. Halsted St.,
dyti su pagialba slastų bobru- duot žine ant adreso:
stituto, 140W.34th St. N. Y.
Ar gerklė uždegta ir sutinus?.........
Chicago,
Ill.
Ar atjaučiate kutęninimą gerklėje?..
Siunčiu Tamstai atsakyma
kus kuri tenai vadina “tarbaJos. Jankauskas
Ar viduriai reguliariškai čystinasi?. .
ant užklausymų ir meldžiu
Ar malimas vidurių yra atsakantis?..
ganais.” Priesz užejima žiemos 186Quarry st. Grand Rapids, Mich.
teisingai ir skubei man pra
Ar atjaučiate sunkumą po valgiui?..
nešti, kas yra su mano svei
szeszi medėjai kurie sugavo ke
Ar nupuolate sverime?........................
kata? Ar Tamsta galite ma
Ar
turėjot
kada
karštligę
?
.................
ne išgydyti, ar gal liga mano
lioleka tarbaganu ir apsudina
Ar turėjot kada veneriška (lytišką)
yra jau ne išgydoma? Meldjžiu
Tamstos prisiųsti man
juju kailus siunsti in garboriligą ?..........................................
Aprašykit apie ją?..........................
Dovanai, nusprendymą apie
Dr. E. C. COLLINS.
nes, staigai apsirgo ir vienas
Ar turite išbėrimus ant kūno?............
I kentęjimus mano.
Kuriose vietose?....................................
Vardas ir pavardė,...............
ę
8
°^k°Sr
p
hiladelph^^^MedikaTKIhiikas
Į;e^^
įsteigėjas
didžiausio Amerikoje Insti
paskui kita apsirgo ir staigai
Ar kankina užkietėjimai vidurių? ...
tuto The Collins New York Medical
Ar
linkęs
prie
skubaus
persišaldymo?
numirė. Liga pirmiausia pasi
Gausybės žmonių, per daktarus kurie yra Klinikę, apturėjo sveikatęAdresas.
Ar turite plaučių ligą?........................
: Philadelphijos žmones nereikalauja papulti kur nors i apgaviku
Institute.
Ar kosite ir kada?................................
rodo per nuolatini kostima ir išslgydė
rankas arba menkos vertės daktarpalaikiu; kurie apsimp o negali išgydyti,
Ar
atjaučiate
smarkų
skausmą
krutynes
Philadelphijos
M.
Klinikas
visiems
pagelbsti
kurie
čion
tik
kreipėsi.
spjaudima kraujeis. Visi isz
nėję?..........................................
Kurioje vietoje?................. . . ...............
KNYGA TA APSAUGOJE
Pliiladelpliijos žmones yra laimingi, turėdami savo miesmire. Liga prasiplatino nog
Ar
jaučiate
kryžiuje skaudėjimą?...
tę tokį garsu geradėjinga Kliniką, kuris pasekmingai, teisingai, greit ir ge
Ar skauda šonuose?..............................
jiu pas kitus ir tokiu budu vi rai, kad apsimą, tai kiekvieną serganti išgydo; todėl, kad čion:
Kokis yra skaudėjimas?.......................
Ar rankos, kojos ir kitos dalys kūno
Tik parinkti geriausi daktarai specjalistai darbuojasi.
sa aplinkine užsikrėtė.
sutinę? ....................................
Laikas nog laiko per dauge PASARGA: Teisingumas, gerumas užtikrinta visiems; nes šitas PliiAr atjaučiate kada šaltį?.....................
SVEIKATĄ.
ladelpliijos Medical Klinikas, yra paties Pennsylvanijos Gu
Ar jaučiate viduriniame organizme
li szimtmecziu Europa ir Rytu
bernatoriaus užtvh'tytas-legalizuotas.
skausmus?................................
Yra tai cįįdžiausia knyga, kokia kada
Kurioje vietoje?....................................
szalis buvo atlankyta per viso
IDANT IK LIETUVIAI ŽINOTŲ,
Ar turite norą valgyti (apetitą).......
norints likos išleista. Yra drukuota Lie
Ar valgot reguliariškai?.....................
kius amarus: typusa, kolera, kur atrasti tikra pagelba sveikatai, kaip Philadelphijos, Pa., teip Iš kitu
tuviškoje kalboje ir paaiškina Jums,
Ar valgot daug mėsos?.........................
miestu, tad nutarta pranešti per laikrašti, kad pribūtu ar atsišauktu, o visi
kokių būdų sveikąta užlaikyti, o ištikus
raupu ir geltondrugi. Kaip kurie
Ar gerete daug arbatos ir kavos?.......
trokšta apturės sveikatą ir visokias rodąs lietuviškoj kalboj ir, bus
Ar Vartojate daug svaiginančių
ligai, kaip sveikąta skubiau atgauti.
nuo: skaudėjimo kaulu, sąnariu, strėnų, krutinės, pečiu, ranku Ir
apskaito, tai 25 milionai žmo išgydyti
gėrynių?....................................
kojų. Nesveikumo viduriu ir inkstu, žarnų ligų. Nusilpnėjimo, sunkaus
Skaitykit knygas ir kitų daktarų, o
Ar rūkote ir kaip tankei?....................
nių mirė ant kart nog tu ama kvėpavimo, nervu, slaptu užsikrečiamu ir nuo išdykimo ligų. Blogus sap
pątys suprasite skirtumą.
Ar daug miegate?..................................
nus, kosulio, širdies ir galvos ligų. Teip-pat moterų, skausmingas
Prisiųskite 10 c. markėmis apmokė
Ar atmintis bloga?................................
ru. Mete 1570 Moskvoje mirė meneslnęs, gumbo Ir visas kitas ligas, kurios tik atsiranda varginiui žmonių.
Ar kankinot save jaunystes klaidin
jimui pasiuntymo lėšų, o apturėsite tą
Gydome kaip šviežes teip ir užsenejuslas ligas. Tu ar tavo pažysta
gumais?....................................
200,000. žmonių o mete 1572 mas, nepaisek kad tau niekas nepagelbėjo, neatideliok, bet pribuk ar atsi
knygą Dovanai I
Ar jaučiate skausmus lytiškose dalise ?
busi išgydytas, jai dar galutinai mirties neapimtas. Kam mokėti
Lyons, Francijoi mirė 50,000 šauk,
Ar turite baltus tekėjimus ?......... ..
apgavikams daug kartu po dešimts doleriu už kvarbuotą vandenį; kad Phi
Skubinkit dėlto pasiteirauti apie savo sveikatą, kreipdamiesi ypatiškai,
Ar turite gumbo ligą?..........................
Medikai Klinikę suteiks teisingas grynas gyduoles naujausio
Amaras. Neapoluje paėmė ladelphijos
Nuo kokios ligos?.................................. ar per laišką prie Dro S. E. Hyndman, Viriausio Medikališko Direktoriaus,
sutaisymo už mažą atnagrydyjimą, išgydys.
KAM SIRGTI, kad gali būti IŠGIDYTAS.
300,000 auku mete 1656 Lon
Atsišauk ant šio adreso visada:
done mete 1665 mirė 68,596
THE
PHILADELPHIA
MEDICAL CLINIC,
žmonių isz skaitlaus 460,000
1117 WALNUT ST., tarp 11 tos ir 12 tos Gatv.
gyventoju, dydesne dalis isz
PHILADELPHIA, PA.
tu apleido mies'a isz baimes.
PRIĖMIMO ADINOS: nuo 10 iš ryto iki 4 vakare. Utarninkals ir Pėtny-

50,000 KNYGŲ

^“LIETUVA”

Dykai
d 61
Viru

T

A. OLSZEWSKI

fieradejyste Visiems

člom nuo lmos iki 9niu vakare.

Sudžia:— Kam atsineszei ta
lazda su savim ?
Apskunstasis:— Pasakyta,
turėti apgineja provoje.

INSTITUTE

Šventadieniais nuo Imos iki 4tai po piet.

Vietoje mokėti už didelius apgarsinimus, kurie negydo sergančiu; tad Phi
ladelphijos Medikai Klinikas, moka už chemikalus gyduolėms, kurios išgy
do sergančius.
DR. ALEKSANDRA BROWNE, Supretend.
V1 s i krikščionys, ne žydai.

140 W. 34th Street - New York City,
p-"1"*"
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PIGUS"! PARDAVIMAS.

Kiek yia verta moteriszke pas visas
į

r

,
g
Gtl VSIIIOS į

tautas.
Isz priežasties kad neužilgio nphiikysiiiie nauja

--------

Ant pardavimo.

A. J. Keydoszius

Namai ant keturiu familiju
ant viso loto po no. 604 - 606
West Center ulyizios. Dasižiuokyte ant adreso:
(l- J')
Thomas Haughney
12 E. Mah. St.
Mahanoy City, Pa.

-AGENTAS202 Troy St. Dayton, 0.

Laikrnsztis ‘‘Revue M-inse ’,
pagarsino dokumentą kuris Į
Vasarini Tavora, pastanavijom iszparduoti visa
gali būti akivu visiems misti-'
Parduoda Szipkortes ant visiu
Ant Pardavimo.
jautiems apie apsivedima vi
Geriausiu Linijų in ir isz Lietuvos
Geras mėsinis biznis. Se ir kitu daliu Svieto.
rams. Stebetiniausia, kad civiŽiemini Tavora už labai numažinta preke idant
nas Ceikiu ir groser sztoras.
lizavotas svietas, kursai kožno
Siunczia Piningus in visas dalis
Spaustuvėje “Saules” Puikus popierių ir knygų szto greitai, teisingai ir pigiau negu kit
daigto verte pažįsta, vertes
padaryti vietos del naujo Vasarinio Tavoro.
galima gauti visokiu |l ras. Gerai užmokama duonkep Agentai. Mano agentūra yra po
moteriszkes suvisai nepažįsta,
|Įtuve. Teipgi daugybe namu ir priežiūra Ohijos Valstijos.
reikalingu knygų
tai ira, palaiko moteriszke už
j lotu ant pardavimo už neperTeipgi užlaikau puiku Saluna kur
Dabar yra gera proga pirkti Siutą arba Overkoti
daigta be jokios vertes
saki
(tpru I kiekvienas atras svetinga priėmimą.
G y ve n i m as Jėzaus K r istau s I brangia preke.
■JI JBtn
ai gal skaitytojau kad tai me
su paveikslais, popierineis
Win. Shugg.
apdarais
- 50c.,
las, ne, suvis ne melas, kadan
ir kitu žieminiu apredimu.
Todėl ateikyte
į 246 E. Broad st. Tamaqua Pa. jeiuviszas Fotografistas
Apdaryta in juoda audima 75c.
gi ir kiekvienam isz musu ira
Kanczia Vieszpaties arba
Dykai.
tas žinomu, jog visoj Europoj
M. Varzinskas
Dievobaimingi apmislijimai
pasinaudoti,isz szito pigiaus pardavimo o suezeKatalogas
tėvas turi žentui primoket net
ant kiekvienos dienos per
.
.visokiu
. . ziegoreliu
.
• 105 E. Center St. Mahanoy Cit)
isztisa gavėnia - - 25c.
visokiu auksiniu ir sidabriniu
Puikei ir pige
kelis szimtus, o ir tukstanczius
nutraukė vise
dinsite piningu antkožno pirkinio.
Stacijos
arba Kalvarija 10c.
da'gtu, instrumentu revolve
kad atsiima nuo jo ta tavora.
Graudus Verksmai - 10criu, karabinu ir visokiu kitu
Tas reiszke kad ne tik galema
Kanticzkos - - - - 50creikalingu daigtu. Raszykite
A
maži u ir indedt
gaut moteriszke dikai, bet da
Maldeles Arcibrostvps Szv.
y
*D reiQlustuojaus
ant adreso.
(81 °1)
Veido
Viesp.J.Kristaus
10c.
ir piningu drauge su ja, tai gi
W.RYNKEWICZIUS
.
deda fotografi
Istorj.ja Szveuta, Seno ir
jas in špilka*
A. S. Stevens Co.
tavoras netur jokios vertes. . .
233-235 West Centre Street.
Naujo Instatymo su 50
Kompasas ir Lt. Pnikei nutraukineja post
104 Greenwich St.
Pas laukimas net neapszvies
paveikslais
- 35c.
■carcziuB. Parduoda visokes reimas ir LL
New York. Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur
tas suvis tautas buna kitaip,
Evangelija Lietuviszkai ir
titur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoj
Lenkiszkai, ant viso meto,
ten žmones verte moteriszkes
Ant Pardavimo.
ir pažinstama Varžinska kuns padaro vL
apda. in juoda audima 75c.
pažįstas ir viras paezios geros
Gyvenimas Visu Szventu
Parsiduoda barber shop, su <a kanogeriause o ir busite užganėdini
-— Simano Daukanto kle darbszios, negaus dikai! o turi
visos 6 dalis vienoje knygoje
trys dideleis puikeis zerkolais.
puikiai apdaryta - • $3.50.
bąs laikys mėnesinius mitin nors ir nebrangiai, bet vis už
[
50 coliu ilgio, dvi kamodos ir
Trumpas Katekizmas pagal
gus paskutini Utarninka kož- mokėt tėvam.
iszguklima Kun. Pilauckio,
j dvi kreses, ir visokiu mažu
||/g|
Nusipirkite sau keletą
no menesio, 7 ad. vakare ant
Ir szeip: Ugandoj gera pati
su
nekuriais
naudingais
Buteliu
daigtu, biznis puikus daromas,
— Ryto turime jau 1 Kovo. mokslaines.
pridėjimais
10c.
(-/j op) kaeztuoja keturis jauezius, pa
HL NORKEVICZIAUS NO. 6.
jszapa
lietuviszkam
saluuia,
Aukso-A korius arba Didis
Rytoj Pelenu Diena.
keli kulku ir szeszias adatas.
/y T
Geriausia Arielka Visam
Szaltinis 1,000 puslapiu $1.00 I parsiduos už maža preke, isz
iqlHljiW^ Mieste. Tik $1 už Buteli.
— Redingo kasiklos ne dir ISZ LIETUVISZKU Galema vienog gauti ir pigespriežasties locnynikas važuoja
Senas ir Nau jas Aukso Altorius
Tei pgi ežia gausite ir visokiu
liti lietuva. Kas norėtu pirkt
bo panedeli ir utarnyke o pra
visos reikalingos Maldos, 864
I kitu gėrimu. Ateikyte dabai
nia paezia, pav. keliauninkas
•
n
ptie>z laika, duokite sav<
puslapiu
S
1.00
KAIMELU.
] tegul atsiszauke ant adreso:
dės dirbti seredo.
Wilsonas gavo labai gražia
orderi o bus jums pristatyt?
Balsas Balandėlis arba Mažas
(91
ųodBję)
— Fabionas Ramanauckas,
mergina tik už pora czebatu.
Szaltinis, 711 puslapiu 75c.
T. Lozo
McDonald, Pa — Keliole- Pas Kalifornijos Karokus Garbe Dievui ant Augsztvbes }
burdingieris gyvenantis po No
Witherbee, N. Y,
Box 15 640 puslapiu
- 75c.
810 E. Railroad uliezios likos ka vyru gerai užsitraukė sme galema nusipirkt gražia mer
408 West Mahanoy Ave.
Aukso Altorius apdaryta in
baisei sumusztas su aliniu stik genis guzute ejdami namon gina paprastai už puse szniuFrancuziszka skūra, apvalais
Ant pardavimo.
Jumbo
pradėjo
bartis
ne
toli
lu: nosis sulaužta akis apmuszro muszliu (luksztu). Jeigu bu!
kampais, auksuoti kraštai su
Saliunas su nedeline sit
kasikiu, lietuvei su ruskeis. na labai graži ir rangi, suga- Į
kabe
- $1.50.
tos ir supjaustytas veidas.
ting room, darantis gera bizni
Mažas Naujas Aukso Altorius,
Pirmiause
vieni
kitus
pasveibi, moka padariti duona isz
nedeliomis.nes yra hotelis, rei
— Subatoje buvo Redingo
Celeloido apdarais, puiki
kalatiji iuneszt 4 ar 5 tuks. do VISOS
knygele
- $1.00.
ir Lehigh Valles pede. Ne ku kindavo su plitoms nes tas ne giliu, tai ne karta reikia už topatiko
nekuriems
ir
pradėjo
leriu skolos liks 5 tuks. asaAniuolas
Sargas,
minksztai
kią
užmokėt
visu
szniuru
musz
rie linksminosi smagei, jog ir
apdaryta in skūra apvalais
biszkai ar per laiszka atsi- MOTERYS
naudoti perlus. Vienam užda liu.
szendien dejuoja.
kampais auksuoti krasztai,
szaukit ant adreso:
(to 18.)
vė tris ypus su peilu in paszoMoteriszke pas Kafrus, Af
visos reikalingos Maldos
— Ne žinia del ko musu
Jos.
Kiekis
geriausia
už
visas
kitas
75c.
ne ir nežine ar isz to iszsilaižys. rikoj, galema gauti už dvi o
lietuvaites trauke pulkais Ne781 Clifford avė. * Uzpraszom visas Moteris kurios geidže
Aniuolas Sargas, apdaryta in
Vienam ruskiui kaip mete su tobuliausia už 10 karvių.
pasilikt ‘Sveiki s ir Drūtos’ pilnos gyvi bes
deliomis in miestą. Sztai ko,
tamsei rusva audima
50c.
plita tai net pakauszi nutrau
•r moteriszkumo, kaip tai kitados buvo jau
Meksike, už Navaja reikia į
idant szaipytis in aiuerikonisznintoje pribūtu pas mane ir pamatitu ka
kė. Kaltinykas dabar silsysi mokėti jau 12 arkliu.
Ant pardavimo.
padarėm del kitu Moteliu kurios ir ken'ejo
kus cziutabakius, kurie isz
ant moteriszku nesmagumu, daigu jautiesi
Washingtone už groteliu.
Parsiduoda
vilnones
karpePas totorius moteris buna
Mahanoy City, Penna. tos, tinkantis in didele stauci- silpna
musu lietuvaicziu iszjuokineja
ir liĮU-ta, nesisarmatyk nes pribuk
— Ir kita musztine atsibu parduodamos už sviesta. Pas!
i>e jokios abrj ner.
ir apdovanoję nemoraliszkoms
vo czionais isz priežasties gir- Somejiedus už reniferus (ai
dovanėlėms.
duos pigei už 7 dolerius, isz Tokie dalikai yra per svarbus ant atydetuoklistes, kaltinykai likos nu nius). Indijos Kisanai parduo
priežasties jog paliktas už gjresne I’RlZURA ir gydiu.o ne kaip gautu
— Dvi mergaites: Mare bausti po 50 doleriu o skundy
Reikalaujame.
da
moteriszke
už
biskuti
ripaskolintus pinygus, kas norė mėte namie no savo <!ak aro.
Pitkus isz miesto ir Maude kas aplaike 4 menesius in koKožnam mieste Lietuviszku tu pirkt tegul atsiszauke ant
žiaus ir rupija piningu.
Backert isz Tamakvos likos za.
Dr.Alex.O’M- lley
agentu del gavimo orderiu ant adreso:
Pas Miszmus turtingas turi
158 S. Washington St.,
suymtos Philadelphioi per pomoterių apredimu, teip-gi sztor
Wilkes-Bi rre, Pa.
(i. Waslowas
užmokėt už gražia moteriszke
licije kada ubagavo ant uli
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama
Homestead, Pa.— Darbai brangiai, nes turi duot 20 gal ninku ir pedloriu kurie norėtu
3224 S. Morgan st.
ir susiraszoma
ezios pinygus idant sugrįžti pradeda gerai eit, ir uždarbei
imti orderius ant moterių apChicago. III.
viju, biednas viras gauna ja ir
namon. Policije uždare snarg- geri.
Į redimu. Musu fabrike galima
B. RAGAZINSKAS
už
viena
kiaule.
les rotužeje ir davė žinia tė — Oras gražus.
m
• . ■ t i >,
Iį guuu
gauti kanopigiause.
Kauopiv iause. juei
Del iiįieuagen- II. 1 KASK Al CK AS
le
norai
uz
nieką
kita
nega
7
•
,
,
1
°
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PIRMITIMS LIETI VISZKAS
vams idant atsiymtu savo duk — Lietuviu pusėtinas būre
.
.
° tu pristatome sempelius ir ki
li nusipirkt paezios, kaip vien tug reikalingus daigtus. Raszyreles.
lis, isz tu visokiu atsiranda
GRABORIUS^
tik už ilczius szlapio (slo- kite Lietuviszkai ant adreso:
— Panedeli likos surisztas
I
J. F. Richard (to 26.)
So. Omaha, Neb.— Dar uiaus-)
mazgu moterystes MontkarmePas Figijieėzius galema gaut 140 Map]e St. Holyoke, Mass,
bai
gerai
eina,
dirba
pilna
sia J. Jonas Czižauskas buvu
už danti bangžuvio.
Sziomis dienomis muso tautietis
Laidoja kunue numirusiu. Pasamdė
sia vargoninkas czionaitinei laika.
Unioroi, galema gauti pa
ryginus ir vežimus de) pasivažinėjimo.
B. Ragažinskas pargabeno visokiu
—
Lietuviu
pusėtinas
būre

K.
KONEWKO
parapijoi, su pana Marijona
Krausto daigius ir 1.1. Viską atlieka
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu.
ezia ant bargo, arba ant iszmo- ■
ka nogeriause ir puikiause. Su virsi
lis, isz tu visokiu atsiranda.
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Faleckiute.
minėtais reikalais kreipkities pas jin o
Arako, Kimelio, Dz.iniu irt. t.
— p. Baltruviene del mote
busite visame užganėdintais.
— Subatoje grajino ant žePas
daugeli
mažu
tautu,
Af
SALUNA
520 W. Center St. Mahanoy Cit) Teipgi skambanezio Alaus ir Borteriorėliu ir mergeliu labai reika
lamisziu a. a. D. T. Boczkauc- linga.
rikoj, Azijoj, o ir Amerikoj; ^8 Main St ,
Ashley. Pa.
Duokyte dabar orderi o bus jumis
RUSISZKAI-AMERIKONISZKA LINIJA pristatyta in namus.
ko, naujai pribuvusia vargonibuna da ir teip,
jog
žentas
bu„
.
■
1 v °
t
; 1 uikiause uzejga del Lietuviu ir Vienatine lie persedimo tari
nikas isz Buffalo, N. Y.
Glencoe, Ohio — Darbai na pas vuoszvi,
RAGAZINSKAS
nei biblijos, svetingiauses priėmimas del visu.
.Amerikos ir Liepojaus| Rusijos). B
suvisai
sustojo
dabar,
czionais
— Poni Danisevicziene isz
Jokūbas pas Lebana, idant at- Arielkele, Alus ir Cigarai tinkame (Russian American Mail Steamers)
54-56
N. Main St.,
Morejos, kuri ne senei nusilau yra dvi mainos ka straikuoja sitarmiut už paezia.
Ruski Pacztavi Laivai iszeina:
įkoralui' Sala del zobovu ir mitinSuMahanoy
City.
6 menesei ir nežine kada pra
žė koja ir likos nugabenta in dės dirbt.
Tarp laukiniu Monzonijoj
Nemokėk dykai 810.00,
Balandžio 1911
ligonbuti jau sugrižo namon
Kataliogas Dykai
— Lietuviu mažas būrelis, galema gauti paezia už dvi ai-; Apsigarsintoju. Jeigu apser
sveika.
Tieeog in Libava, apleidžiant Rotterdama.
2 familijos, ir du pavienei ir nio skuras. Bet kaip visur teip
..Visokiu..
gate
liga
tai
eikite
pas
savo
Prekes Laivakorcziu (Szipkorczlu):
— Bell telefono kompanije visi sutikime gyvena.
ir ežia tame ne buna ligibes,
Muzikali zku
In Roterdamo.
In Liepoju.
miesto daktara.
Instrumentu,
tomis dienomis apėmė szia ap
kadangi vienas savo dukteri
— III. Kliasos — $38.00
vp.atingai:
Erie, Pa.— Darbai pova- brangiau laiko kitas vėl paei- Jaigu turi dantų gėlimą: kor $31.00
$33.00 — III. Pagerinta — $40.00
linkine po savo valdže Ame
mis ant kojų, tai gausi po 5^ .$43."O — U. Kliasa B — $50.0C
lei eina, uždarbei ne vienoki,
1 Puiki U
rican and Tefegraph Co., J. P. isz kitur pribuvusiam darbas kakdina užmokestim pusią ai- gyduole,
’ . Jaigu nepagelbetu $50.60 — IT. Kliasa A — $60.00
Armonikų
Morgan & Co ir kitas mažes sunku gaut.
nio skuros.
bus sugražinti piningai. Teip ...Isz Liepojaus in New Yorka...
nes linijes.
Drukaiūjimui Gromatas Maszineliu
Matot isz to kad tamsios tau gi iszsius placzes informacijas
I. Kliasa
$62.50
— Lietuviu yra apie 16 faII. Kliasa
no ko plaukai slenka ir plin
$57.50
Lietuviszku Knygų
— Ateinanczia subata atsi miliju, ir keletas pavieniu, ir tos geriau nusimano, apie-verte ka, pleiskanų atsiradymas ir
III. Kliasa
$43.50
visi
sutikime
gyvena,
tik
del
moteriszkes,
ar
gal
ne?
ir kitokiu Daiktu.
bus perklausimai aplikantu
Apart visko keliauninkai (emigrantai)
nupuczkave
veidai.
Tukstannekurtos mergices p. Baltru
1
1
1.
Kliasos
moka
$4.00
taksu
paskirtu
Pottsvilles sude ant aplaikimo viene labai reikalinga.
czei dekavoja už dyka rodą.
paczto ženklą, o katalioga gausite
Amerikos valdžios.
dovanai. Adresas:
Raszyk tuojaus ant adreso:
ukesiszku popieru.
A. E. Johnson & Co.
M. J. Damijonaitis
Gratis Specialists
Ant Pardavimo.
— Mahanojus aplaikys savo
Mt. Carmel, Pa.— PaneGen Pass. Agent, 27 Broadway I
812 33-rd. St., Dept 1. Chicago, I'll,
Box
106
Sta.
TV.Williamsburg
dali nog pinygu užmokėtu už deli, api 7 valanda vakare, lieGeras biznis, ziegoriu sztoNew York, N. Y.
Brooklyn, N. Y.
laisnus $16.800, Szenadoris tuviszkoje bažnyczioje, likos ras, ir daugiau visokiu daigtu,
22.080, Girardville 4.560, Gil surisztas mazgu moteristes bu czionais ziegormeisteris gal lik
berton 4.840, Ashland 4.080, vusia vargoninkas p. Jonas ti jeigu perkikas iszmano
Pottsville 7.800, New Fila- Czižauckas su panna Mariona. kaip taisyt žiegorius, parsiduo
Lietuviszkas Auksorins
Al
Bus <1 uotas kiek
delphia 3.120; Minersville 6.- Faleckiute. Artimiausi gymi da pigiai isz priežasties jog sa
vienam kas nupirks
l’ITTSBl BGE, PA.
mus Rusiszko
---- o---240, Mc Adoo 3.600, Tama nes ir pažinstami dalibavo vininkas važuoja ant farmos
l'abko, už $G.
Taisau visokius
XNieko nuo jusu
qua 3.680, Middleport 1.320 svodboje. Lietuviszkas koras gyvent, atsiszaukt ant adreso:
Q
t tlaugious nereikaauksinius daiktus, kaip
ir t.t. Ne žine ko temperenci- pasveikino jaunavedžius pui
I
.4Y \ laujame t k kad
(Oe °1)
Laikrodžius mažus ir
patartumėte savo
kioms
dainelėms.
Ponas
Czi

niai rugoje ant karezemu ? Juk
Kaz. Marcinkewicz
draugams pirkti isz
helius labai pasek> musu firmos tabaka
1035 Michigan avė.
tik karezemos užmoka visus pa žauckas buvo vargoniniku
m’ngai. Teipgi taisau
Szitas Importuotas
Sheboygan, Wis.
dotkus užlaikimo miesto ir Mahanoy City koki laika, nes
•foa Fonografas
sulažitut žiedus, indedu
yra padarytas isz
szendien turi puiku dinsta liemokslainiu.
žiedam naujusdaimengeriausio metalo,
turi didele nikeline
tus, perlus ir kitus
truba ir labai gerai
— Ant raudos puikus biz- tuviszkoje parapijoi Pittstone Introligatorne.—
skamba.
Turėdami
APD1BBTUVE KNYGŲ.
brangius akmenis. Dar
nevas namas tinkamas ant bu- prie prabaszcziaus Kaupo. Vė
musu Fonografa ga
liname
jaunavedžiams
linksmo
lite
surengti
namie
prie to esu gerai iszilaczernes balberio ir t. t. ant
puiku muzikos
vines taisit siuvamas
pagivenimo
o
vaiku
kaip
jpukoncertą.
127 W.Pine uliezios. Dasižino
Užsuksite tik
maszinas, revolverius,
puku. Jauna pora apsigyvens
maszinele, uždėsite
kite pas
Jos. Szukaiti
muszkietas ir kitas maszi
volių ka, ir galesite iszgirste gražiausias tautiszkas, darbininkiszkas ir kitokias
Pittstone.
130 W. Pine St.
dainas, isztrankas isz oi era ir < peiecziu, žaidimą visokiu instrumentu pavieniu ir
nerijas.
Parduodat!

Žinios Vietines.

S. Norkewicz

FR. LABANAUGKAS

— Ateinanti ketverga atsi Reikalingas Kriauczius.
Kuris moka siūti surdotus,
bus mėnesinis susirinkimas Y.
M. L. L klobo. Visi sanariai mokestis gera, darbo užtekti
privalo pribūti ir užsimokėti nai. Atsiszaukyte ant adreso:
(to 19).
kadangi kitam nevale už kita
Joe J. Tachilauckas
Banari mokėti, bet patis sana
701 E. Mason st.
riai turi ateiti ir patis už save
Springfield, Ill.
Užsimokėti.
(to 17).

Aysidirba senos maldaknyges, istorines,
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgeles,
Dagis,
Draugas,
Tėvynė ir Lt.
Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai
ekspreso kasztus.
Adresas:

visokius brangius daiktus
už maža preke.
Mano darbas ir pirkimas
yra gvarantavojemas.
Szirdingai kviecziu visus ateiti.

Fr. Labanauckas

2104
Lithuanian Bindery,
514 W. Spruce. Mahanoy City,' Pa s,

Carson Street S. S.
Pittsburg, Pa.

Naujausias Importuotas Fonografas Dykai!

orkestroje. Klausant tai viską bus malonu ne tik jun s ir jusli szeimynai, bet ir
jusu pažystamiems ir kaimynams.
Musu Fonografas yra geriausias, koks tik
dabar gali būti. Už toki Fonografą nžmoketumet mažiausi $12. Mes duodame
jums ta Fonografu suvis dyka1.
I'risiuskite tik 50c. markėm ir mes atsiųsim jum
geriausio Rusiszko Tabako už $6 ir ta Fouografa dra« g:e su voleliais ir nurodymai
kaip reikia apsieiti.
Apturėję tai per Exptesa, užmokėsite likusius $5 50.

Namie galite iszbardyti musu Fonografa, o jaigu jis jums
nepatiks, taj galite sugražint mums Tabaka ir Fouografa, o
mes sugražinsime jums visus inmoketus Piningus.
Szi Dovana yra suprantama ir puiki, nėra ežia jokios rizikos, taigi naudokitės,
pamatysite, kad busite užganėdinti. Parenrga: praezome neBuligiteniueufirmaBu kitom

ENGLISH ASIATIC TOBACCO CO. d1^15 neVyork. n.y.

PUSE PREKES PARDAVIMAS.
Moterių Kotu ir Siutu.
Pardavimas pigus tik per szita menesi.
Vyru 50c. Marszkinei 29c.
Vyru audeklinei Kalnierei 5c.
Vyru juodi Overkotai $5.
Vyru nauji Siutai
S10.
Vaiku Siutai po puse prekes.
Cy

l
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Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Landsfbrd.

S MERCHANTS BANKING TRUST GO.
...MAHANOY CITY, PA...

Jį

Po priežiūra Pennsylvanijos Valstijos Bankinio,
n Pepartroento, Peržiuretas per Valstija du kartu am
Ijp meto. Pennsylvanijos Valstija turi sudeja piningus'
•r 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 iszneszaant700tukstacziu doleriu vertes.
Tegul tavo pinigai tau uždirba daugiaus, mes
mokam 2 procentą už tavo pinigus sudėtus musu banke

Koki

buk i>
viffizuo

Betd»

del i*

Nog
pribūvi

27,891

— :direktorei

szito banko yra:------

lig 18-’
250,W(

D. M. GRAHAM.
W. RYNKIEWICZ.
MICHAEL GAVULA.
ANT. DAN18AVICZ.
JOHN HORNSBY.
CHAS. F. KAIER
THOS. F. FLANAGAN.
JOHN J. MEYER
W. J. MILES.
CHAS. L ADAM.
LEON ECKERT.
CHAS. BURCH ILL.
DANIEL F. GUINAN.

vent jt
aeziu i
mdiont
ai maty

ri buii
tikemij

dilieji l

jin viso

Dr. Koler, Lietuvis Gyditojas

Dakt

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotag
Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimo,
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimua
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumasyra gydimas
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Planczii
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim*
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanezios nog T^vu,
Reikale raszykite ant adreso

gosoo,

Medical
Ameriki

ventojn
Jiojo nt
ra czion

į

imogu

DR. KOLER
638 Penn Ave.,

gydo.-

Pittsburg, Pa.

Adinos nog 9 iki 5 vakare.

ypatingi

vienas d

Nedeloj nog 9 iki 4 popiet.

60 gyre

2175. 4

000 dak

UNION NATIONAL

BANKAS

tos ant

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS ir PROFITS $300,000

kurie yi

asilą. 1

Suv. Valst. randas turi musu banke sudėtu piningu.

gnsonas.

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu. Procentą
pridedam prie tavo piningu firma diena Sausio ir Liepos
n eliesuose, ne; aisant ar atneszi parodint knygute ar ne.

Vyrai

pseziuliu
vo reide!

Mes noi’m kad ir jus turėtumėt reikalą su musu banka,
nepaisant ar mažas ar dydelis.
VYRSZ1NINKA1:
BANKO A D YNOS:
Harrison Ball Prezidentas
9 ryte lyg 3 popiet
Subatomis
F J. NoonanVice-Prezidentas.
ia W. Barnes Kasijerius.
9 ryte lyg 12 ad.

ka, jog i
ant tavo
ea1

reido

senei ateit

diena.

P

Mojo jauti

17 meto c

NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS.

apskundė

Sziame laike aplaikome visokiu labai puikiu Rudcninu Apredimu
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeūio’u
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
J ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
apredimo Moterių, Alerginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebukiu, Reipu,
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.

ft Globe 1

j

rūpina

da jaja
malavoda

juodiodat
cziulei t(

ant savo
reti.

Praejti
nes komy

Pas I1.U8 dirba Lietuvaites.

agentams

122 W, Center Str.
Mahenov Citv. P®

rias turi ii

kikui azi
liauna isz
Ant tuju
klausimai:

-iAGENTAS:-

Szlpkorcziu in ir isz Europos
Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto
601 W. Alahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.
Parduoda’ Szipkortes isz Bremo, Ant
Hamburgo ir Liverpool tiesog in
Piningus siuneziu grietai ir pigei o
esmu po kaucije irne turite abejoti mano teisin
gumo Ateikyte pasitikryt o kitur ne ejsite.

Suczedinsime Jumis Piningus.
Geriausi Ryžei po . 6c. svaras.
Gera Arbata
”
19c.
30c. Kava
”
20c. ”
3 bleszines 12c. Konu 25c.
3
” Tametes
25c.
3
” Žirniu
25c.
3
” Szebelbonu
25c.
3
” Kruopeliu
25c.
1 baksas Kiekiu
4c.

varde! 2)

kokio

priesz prib
ta! 7) kad

nka! 8) kt
S

ui karta, k

į

kur dabai

■

p

Be to 1

:'

laivo jag

per agente

Su dyde
name api

kunygo

1 svaras 25c.

5 svarai ^1.15.

W. R CONRAD
15 W. Centre St., Mahanoy City, Pa.
415 Pine St., TamaQua, Pa.

P,

kuris atsisk

saules

27 d

kara apie 11

5 svarai 75c.

Butterine—Sviestas

sklypą, 1(

ki darba d

Dionnln Geresnis už Taukus—Mažiaus^kasztuoja
.DlMvUltl) mažiaus reike naudoti.
3 svarai 45c.
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