; dykai 810.00, I
atoju. Jeigu apr
ii eikite pas savo

.ra.

dantų gėlimą: kor
i, tai gausi po
ligų nepagelbetu
ti piningai. Trip
tezes informacijas
ai slenka ir piln
iu atsiradymas it
veidai. Tukstanja už dyka rodi,
aus ant adreso;

,

DU-KART KĖBULINIS LA1KHASZT1S

‘
j.

YRA TAI VIENATINIS LIETUVISZKAS LAIKRASZTIS AMERIKB
KURIS ISZEINA DU-KART ANT NEDĖLIOS.

“SAULE”

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

. W. Williamsburg
klyn, N. Y.

ain St».

X RASZANT GEOMATAS IN REDYSTE UŽDEKYTE SZITOKI ADRESA

J IB FABRIKANTAS-

szku-Lenk;szkiiVjlsti,

ietu’iszkas Sziominkii
užlaikyti visada muso
vi'zkas Gyduole savo
pardavimo, kad musu
aliodami gilau našinereikalautu išduoti

,ka laudami mus piloouždarbis; pinluofrtt
aetuvi-zkas Gydoola,
muiluojame.
................... „.50c.
.25c., 50c. ir |1.W.
................ ..... 35c.
s...........................Jie.
............................. Jie.
karna .................25c
Kosulio ............. 25c.
as ............. ......25c
lel vaiku.......... 25c.
ms nuo Kirmėlių..25c
eliu del suaugusiu 35c
kiu....................... 25c.
.............................. 25c.
.......................... ..2fc
ii Viduriavimo ir
.............................. 75c.
yd. Rumatynno $3.50.
įmo Pilvo.......... 50c.
ibdymui Galva

itn............ ....... 10t
mo ir prakaitavimo,
alintojas sveikata 50c.
/apauto................ 15c.
ppo................... -I1-25.
pttojaa................. 50c.
lauku.................. .10c.
Kepenų................ 35c.
as.S.................. 25c.

. ........................... 25c.
ai..... -................ 50c.
............................ J5c.
as.................... >2.00.
loja'..................$L00.
tda uždegimas
........... .?....... .|1.25.
stavoio)..............25c.
.. ..........................25c.
dėjimo Ausise. 25c
Siemens....... -.... .Mo.
'aisytoiasUsu-. ..15c.
*............. 25c. ir >1.00.
les.......... -............. 25c
įdegimo Dantų arba
namo ir skarbatis >1.25.
ku ir Niežu.....$200.
lenines............ >200.
slaptingos Ligos $5.00.

PLATOKAS
■da Szipkortes
i preke ant geriaušn
iu

Ltivu.

Parima

umentos ir paliudyk
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Daoda patarimus

kainose.

iazlauckas
New York, NX
lSKAUCKAS
inu Lietuviuku.

\BORIUS

St. Louise apsipacziavo vie
nas žmogelis, kuris suvis ne
supranta kalbos savo pacziūles. Tegul nesirūpina žmoge
lis. Jieji duos jam paprasti
gana greitai, kada su juom
uores arti. Greitai tai supras!
Ant kapiniu New Yorke
palicije surado daugeli raszimo gromatoms maszinukiu,
kurias paslėpė koki tai pleszikai. Ar-gi naudojo taisės ma
szinukes numirėlei?
Ne vienas savo piningus pa
veda savo bobai, o da ir burdingierius prikalbinėję kad
pas gaspadine padėtu, tai pi
ningai ne dings. Sudėt sude
da, nes ne kožnas atsiyma.
Jago boba piningus turi, tai
tuojaus velne mislina ir*Su ki
tu in platu svietą iszbega. In
banka piningus padek tai geriause iszkirsi.

W. I Del keliu desetku sulaikė
I me laikraszti ‘‘Saule”, bet ko
to Daigius ir t L
ir nauju pri
ki ‘Bogeriause ir puikia’* jine visi sugrįžo o
ais reikalais kreipkite p® 1
■ būna kas diena isz visu szaliu
<ame užganėdintais.
tre St. MdianojCHl ! I Ameriko. Dabar laikas užsi-

1-iRSYnnmil roket iag0 gei(3žete
Ibi rfiTrtnimftl I puiku kalendori kuris jau

bainMvi msv»’■ >>>** 1 „e8j gnaust ant 1912 meto.
Vienas isz muso dvasiszku
P^ake: Dėkui tam
Iškauskui, ba kad ne jis,
1 Lietuvei butu užmirszia lietnvlazkai skaityt ir melstis isz
kningeliu. Tasai dvasiszkas
tevelia turėjo teisybe, jago
trip iezsitare. Nes ar daugel
knnirg liu tai pripažins, noI tints szirdije ta gerai žino.

Irmaisunri MOlipbUrv*“ ■ bco °l

iel.lt turte
gi kiygi l«> »” '

ogas D^ai!
irgerittoT*100"^

Klemsr,. Senikę » ,
JUhstnuMt ltipS '
fp) ir kiloki,
lapUdoteto^P"“^

DAMIJONAITIS
y
MIM60, ILL

I Kas szendien nestraikuoje?
Iknkarkos, tarnaites, kelnerei
Į Hat galo szluoczei ulieziu
I New Yorke. Du tukstanezei
1 slnocziu sustraikavo ir laiky1 M pakol neaplaikys savo paI reikalavimu, tai yra, dieninio
Jlirbo, nes naktimis ne nori
1 dirbti. J uk po teisybei geriau
■ Luti po patalu—ne kaip ant
1 l*uko naktimis, nes už tai žmo
1 lisdydelo miesto ne labai gei
1 fe ryti dulkes ir pelenas kuru
■’’taip užtektinai randasi New
I otLe. Kas laimes— pažiure1 110 vėliaus.

’
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Metas XXIV

bet niekas nieko negalėjo iszgalvoti. Tada prastas lauku
darbininkas paleido paskala,
Los Angeles, Cal.— Po mi
Szoye iu kuniuga.
kad jis galis padaryti tokia ma
rimui ubago ir pustelnyko,
Siedlice, Lenkije.— Mieste
kokio tai H. A. Odeli, kuris liję Janowe, parietė konstanti szina, su kurios pagelba gali
turi gymines New Yorke, at navam, Nedelos diena atsitiko ma busią diena pailginti, tik
rado gelezineje dežuteje turto nepaprastas atsitikimas kuris tai ta maszina turėsiąs sukti
pats ponas. Pons iszgirdes,
vertes ant puse milijono dole visus peretne.
liepe atvesti darbininką
riu. Po pribuvimui gyminiu
Advokatas Janiszauckas, tu
— Ar tu gali padaryti to
isz New Yorko, turtas bus isz- redamas nog senei kokia ten
kia
maszina, kuri galėtu diena
dalintas.
neapikanta prieszais prabasz- pailginti.
Anglckasis iszgialbejo 300 ežiu kun. Najszewski džekona,
— Galiu. Tiktai pats jagapasažieriu.
užklupo ant jio, szaudamas ke mastis turėtum ja sukti.
Wilkes-Barre, Pa.— Evan lis kartus isz revolverio. Du
— Gerai!— atsake pons.—
Evans ejdamas isz darbo vaka szuvei pataikė in kuninga ir O kiek tu už savo darba norė
re arti Warrior Run, užtiko pažeido jin mirtinai. Kada ku- si?
ant Lehigh Valles geležinkelio ningas puolė, paskutini szuvi
— Tris szimtus raudonųjų.
prirakyta ilga lenciūgą ant paleido in save žadintojas ir
— Gerai, daryk. Kad gerai
sztangu, miefije nuvertimo eks atliko ant vietos.
ta maszina diena ilgis ir dau
presinio Black Diamond trū
giau gausi, negu praszai.
Turėjo 40 paežiu.
kio. Prijautes, jog trūkis ne— Pamatysite pate jaga
užilgio ketina per tenai ejti,
Megar, Graikije.— Konra mastis!— pasakė darbininkas
nubėgo prieszais apie 200 mas das Georgijos, turtingas fabri ir nuėjo maszinos daryti.
tu pat-mino ejnauti truki. Už kantas papuolė po nužiurejiPons laukia, darbininkas
degęs savo maiuine lempuke mui policijos už tanku apsipa- dirba. Pirmiau padare tokius
davė žinot inžinieriui apie ne cziavima. Praejta meta apsipa rėmus, paskui in juos instate
Kynu valdžia dabar randasi
Kiniszki raitelei.
laime, kuris sulaiki truki arti cziavo du kartus, nes niekad didi rata, prie to rato pritaisė
labai blogame padėjime: pini
pavojingos vietos. Tame laike savo pi czes nepalaidojo, nes rankena. Rankena sukant su
Isz paveikslo duodasi suprast gu valstybes kasoje nėra taiptrukije radosi in 300 pasažie dingdavo ne žine kur. Policije kosi ratas ir suko mažesni rata
kokia tai kiniszka kariumene. pat ir paskolyt valdžiai niekas
riu o jagu butu pataikęs ant nutarė ta dalyka gerai isztiry- tas mažesnis dar mažesni, ma
Nog 1905 meto kinai pradėjo nenori, nes manoma, jog da
lenciūgo, tai butu nudritias net. Kada nusidavė in narna
žesnysis suko visai mažiuką ra bust isz ilgo miego ir organi- bartines valdžios dienos jau
nog aukszto kalno su baisum Georgijo užtiko jia tuszczia, teliuko, prie kurio pritaisyti
zavot sziokia tokia kariumene suskaitytos. Kai-kurie karupražudinimu gyvaseziu. Poli tada padare krata nog virszaus
buvo
tam
tikri
sparnai,
kurie
ir szendien turi 500 tukstan menes pulkai jau du metu ne
cija jeszko piktadariu.
lig skiepui. Kada atėjo in skle sukdamiesi veja dare. Padir eziu iszlavintu kareiviu po pri gavo nes tos ubagiszkos algos
Sniegas l’cnnsylvanijoi. pa, rado jame trisdeszimts gra
bes atveže, pastate pono sode, žiūra europiszku ir japoniszku kuri yra paskirta; todėl jie
Williamsport, Pa.— Utar- bu o kožnam grabe po jauna
kur smarkiau saule kaitina, at apicieriu. Isz raiteliu
turi noriai eina in revoliucijonieriu
uinko vakara nupuolė sniego mertere, kurias Georgijo buvo
sieme 300 raudonujn, parode 8000 vyru, nes jago visi ran- puse tikėdamiesi, jog prie nau
po visa aplinkinia. Visoi Penu užsmaugęs o likusias dvi prira
ponui kaip sukt sakydamas; daviszki raitelei yra panaszus jos valdžios bus geriau. Szansylvanijoi pasirodė sniegas; kytas su lenciūgais prie geleži
Sziandien persitikrinsite, kaip kaip augszcziau, tai ne dyvai chajui prie vice- karaliaus
Mauch Chunk, Allentown, niu stulpu, kurias nespėjo nu
Praszome siunsti aukas po adresu:
diena pailgės.
kad jiems nepasiseka apmal- palikta tik 5000 kareiviu, kiti
Lietuviu Dailės Draugijai ^Litovskoje Chu- hie Ladwigo už pusantro cen Pottsville, Wilkes-Barre ir vi žudint, ba tikėdamasis atsilanvisi nuginkluoti kaipo neiszPons
suko
maszina
visa
'
die
szyt revolucijonierius.
dožestvennoje Obszczestvo,) Vilnių*,
to. O kad puse cento ne turė sam Skulkino paviete.
kirio policijos, _pauksztelis_
tikimi
---Zavalna 15, b. 11. Russia.
net
insiržes,
vakare
pra
jo, padėjo viena centą ant
I’rotestonkos pasiliko prasiszalino. Dvi likusios pa kaita nuo kaktos braukdamas, " “Kasdien ateina žinios, kad Dabar valdžia siunezia in
Atsiszaukima patalpinome kialmo ir su kirvuku perkirto
revoliucija Kynuose vis pleminiszkom.
ežios vos gyvos buvo isz bado gako savo poniai:
sukilimo vieta Juanszikai su
praejtam numari “Saules” pro pusiau. Ludw gae labai buvo
ežias ir pleezias. Netiktai pie
ir
sumuszimo
per
taji
rakali
o
Morgan,
Ill.
—
Dvi
jaunos
karumene. Juanszikai mano
antgalviu Isz Rosijoe. Per ne- užvidus Albaughui kad tasai
— Tai pirma diena, o jau
tinis, bet ir vakarinis ir ryti
pradėti tarybas su revoliucijoapsižiurejima zecerkos, augsz- kimbo už daug prie jojo pa- merginos protestoniszko tikeji policije jiaises paėmė po savo pats jaueziu, kad kokia trejata
nis krasztas vidurines Kynu
nieriais, kad užbaigti namini
cziau patalpytas antgalvis li cziules Alices, o geisdamas at mo likos tomis dienomis per- apgloba ir patalpino in kliosz- valandų diena ilgesne.
imperijos, užsikrėtė revoliuci
kara. Bet ar patikės valdžios
kriksztintos ant katalikiezko tori ant atsigaivinimo.
kos apleistas.
Pons ir ponia apsidžiaugė
sikratyt nog apgavingos paja. Revoliucijonieriu armijos
tikėjimo per diecezini biskupa.
bieziuliui revoliucijos vadai?
ir ponas eidamas gult, liepe
cziules, nutarė jaja parduot
Nemokėjo naudotis isz savo tarnui jin anksti prikelti. skaiezius kasdien igyja dau Szitai sunku dabar pasakyt.
Tuojaus
po
kriksztui
inženge
Girtuoklyste Lietuvoje. prielaidiniui, ka tasai ir pa
giau spėkų prisidedant vald
turto.
in klosztoriu. Merginu pravar
Tarnas prikėlė. Pons atsikėlęs žios karumenei perėjusiai in Kad ir tarybos prasidės, tai su
dare.
Williamstad, Holandije.— džiaugėsi kad naktis trumpes
sitaikyti abiems pusėms giruodes yra; Elmira Pardee ir Elz
Koki tik lietuviszka laik
revoliucijonieriu puse.
Narsi pora.
ju vis-gi bus sunku, kadangi
Septini metai adgalos kupeziu ne pasidarė.
bieta Montgomery.
raszti nepaimsi, kuone kiek
Paskutines žinios isz Kynu revoliucijonieriu reikalavimai
Velardena, Mex— AsztuoSuka pone antra treczia ir
kas Henrikis Szlesenbergis bū
Nelaba
motina.
vieno didesne puse priraezyta
pranesza, kad revoliucijonieriai siekia labai toli. O tuo tarp su
nioleka razbaininku užklupo
Bloomfield, N.Y.— Laike damas tada 27 metus senumo, ketvirta diena ir ketvirtoj die
apie girtuoklyste,
Lietuvos
ant kupeziaus Francisco Iba kada trūkis ėjo per tuneli, ko aplaike po smert savo motinos noj savo dienos liginimo nebe paėmė miestą Kanton. Prieg- kilimas auga didyn, jisai gali
girtuoklius, ju darbus ir apie
rra arti czionais. O kad Ibarra kia tai nepažinstama motere 156,000 markiu. Bet isz savo gali sulaukti vakaro. Pavar tam valdžios karumene nuken sumuszti valdžia, arba but su
alkoholio baisias pasekmes.
aplaike isz laik žine apie už- prisiartino prie lango ir isztne- turto nemokėjo pasinaudot gau, mano sau: skauda rankas tėjo didelius nuostolius. Szitas musztu, bet sustabdyt jin ka
Ir koki baisus apraszymai,
revoliucijonieriu žin ar galima.
klupima pasirenge ant jiu pri te laukan savo trisnedelini ku- pasilikdamas didelu skupuo- ir kojas, bet ka darysi, pake laimijimas
koki baisus girtuokliu pasiel
Susirinkus Pekine konstitu
ėmimo. Su savo narsia paeziu- dyki. Tunelinis sargas Jim lum. Idant nemoket sudui už siu, bet pamokysiu tuos stora parodo ant kiek menkai turi
gimai, kokios baisios girtuok
Crow, pamate kaip kudykis
le leido tanku ugni isz langu
spėkų valdžia. Paėmimas Kan cija taryba taipgi užsipuola
skurius
darbininkus
kurie
visa
aplaikyta
turtą
padotku,
ap

likos iszmestas, pakele jin, nes
liavimo pasekmes,— net plau
in razbaininkus, užmuszdami isz priežasties baisaus susitren garsino, jog apleidže miestą ir dos in saule žiuri ir laukia va tono revoliucijonieriams pagel ant valdžios ir reikaiauja nusi
kai ant galvos stoja. O vis tai
penkis o pažeido mirtinai tris. kimo numirė jam ant ranku. dingo kaip kamfaras ne žine karo. Suka pons ir žiuri in sau bes paimti pati Kynu sostapili leist revoliucijonieriams.
daugiausiai lietuviai katalikai!
Razbaininkai dažinojo buk Crow davė telegrama iu arti kur. Bet ne apleido miesto tik le, o ta, tarsi ant vietos sustojo Pekiną. Tai butu žingsnis prie Szitai rodo, kad netrukus tu
Tenai užmusze, su peiliais su
pas Ibarra randasi daugeli si miausia stacije apie taji atsiti pasislėpė mažam hotelije, kur ir neina žemyn. Tegul jie da pabaigos dabartines kraujuo res but koks galas kruvinai
badė, ten apvogė, paskerdė,
dabro ne senei pargabento isz kima. Kada trūkis sustojo po mokėjo po marke ant dienos bar žiuri in ta saule! galvoja tos kynu dramos
apemusoie Kynu dramai. Arba valdžia
vidurius (žarnas) paleido ir
turės nusileist ir užganedint
licije
praėjo
per
truki
ir
areszartimu sidabriniu
kasikiu,
tavojo nelaba motina kuria už už katnbari o maitinosi liku- sau ponas ir pūtuodamas, szla didelius plotus ir pranaszau- tuotarp gyventojus, arba revo
t. t. ir t. t., net sziurpuliai
susitarė jiu apipleszti.
jancios
gala
kynu
absolutizliucijonieriai visai panaikys
tiko verkente ir tuojaus supra czeis nog stalo. Turtą savo pias visas kai pele po lytui, su
ima....
mui.
dabartine valdžia.
nuolatos nesziojo ant krutinės, ka maszina.
Toki lietuviai katalikai žmo Nudure paezia, jog nakti to kad tai ji.
Ponui dienos pasidarė marios
baimėje
prieszais
vagius
o
du

mis valkiojasi.
Ilga deszra.
nes,— yra ne žmones, ne lie
O-gi naktis... būdavo atsiguls,
Jersey City, N. J.— SupyBlufield, W.V.— Tamo- ris nuolatos užstmodavo su lo
tuviai ir negalima tokius va
szonus pradeda skaudėti besi Trumpi Telegramaiva
ir
kitokeis
rakandais
savo
dinti ne tik katalikais, bet ir kias, jog jojo pati naktimis szius Watkinsas, farmeris, pa
vartanti o dabar... atsigula,
krikszczionims. Tiesa, tie gir valkiojęs! lig vėlybai nakezei dare ana nedelia, deszra isz kambarį. Nog keliu dienu nie
§ Brunswick, Ang.— Sudas
nepaspeja užmigti, jau tarnas
Papile.
tuokliai skerdžiasi būdami ap ir nesakydavo kur trankyda vienos žarnos 78 pėdas ir 9 co kas jojo ne regejo užejnant o
nubaudė jauna studentą ant
budina: girdi jau darbininkai
(Kauno gub.) 6, 7 ir 8 spa
svaigintomis galvomis, būda vosi, o kada sugrižo paskutini lius ilgio. Žarna iszeme isz paszaukta policije iszstumus
trijų metu kalėjimu už tai,
seniai dirba kelkitsukt maszina
kad užsmaugė kudyki savo liu pas mus (gyveno Kincziu
mi nesaveje, bet tas ju darbu karta namon jau szvintant, kiaules kuri svėrę 398 svarus. duris rado jin gulinti prie lo
paskui diena sutrumpės! Ga
vos
be
žado.
Ant
krutinės
ture
neiszteisina. Jie yra tokiais, Jonas Evans, josios vyras lai Pagimdė ketvertą dukriu
milemos.
sodžiuje) buvo matyti kometa.
jo paslėpta da 150 tukstaneziu ilaus pons pradėjo bijoti, kad
ke barnio, nudure jaja su pei
koki ju darbai....
kiu.
Rodėsi
ji priesz auszra rytu
markiu bumaezkomis kurias visai naktis neisznyktu. Tad
§ York, Pa.— James Con
Geda tėvui turėti ne dora liu kelioleka kartu ir butu
Plymouth, Mass. — Helena
puseje,
nevisai
aiszki, uodega
sanvaite laiko
dienas ilgines ners suvalgė gyva peluke isz
sunu! Geda kaimui turėti ne papjovęs ant smert jago ant Lutton, murine 19 metu senu policije paėmė ant urėdo. Tai
bent-kiek palinkusi kairėn pu
kad
atsigulė,
kad
užmigo,
gera žmogų! Geda valscziu ar josios riksmo ne butu subegia mo, kuri dvi nedelias adgalos gi pinigai neatnesze jiam jo kad putevyrs tris naktis ir tris laižybu. Telegramai ne pa sen.
duoda kaip jiarn patiko užparapijai turėti netikusius val kaimynai ir ne atgynia josios pagimdė ketvertą mergaieziu kios naudos, bet sūdąs savo
dienas, visai nesirupindams kandalas.
dytojus! Dar didesne geda nog inirszusio vyro. Evansas aut kart, bus atfotografavota padotkus aplaikis.
apie dienos pailginimą ar nak
Kometa.
tautai, tokiai kaip> Lietuvai, prasiszalino, nes in kėlės va
§ Harrisburg, Pa.— Pennsu mergaitėms ir nusiunsta pre
lies patrumpinimą. Maszinos
turėti tokius girtuosius sker landas likos per palicije suNakczia (22 - 23 spaliu) va
sylvanijoi
randasi
tik
40
mu

zidentui Taftui. Mergaites yra
nieke nesuko. Saule kasdien
dėjus ir dar negražesniais var
rinu ka dirba anglių kasiklo- žiuojant isz Suvalkų Marijam
ymtas. Pacziule gal iezsilai- sveikos o kožna svėrė po pen Kaip ponas diena pa
dais vadinamus žmones!....
tuo paežiu laiku kaip ir^visada,
sia, Vienas randasi Hazle polėn buvo matyti kometa. Pa
žys isz savo žaiduliu.
kis svarus.
ilgino.
Bet ka-gi su jais daryti,
užtekėjo ir nusileido. Darbi
naszi ji buvo in sziek-tiek iszton
e.
kur juos dėti, kad ju ant kiek Sunus nukirto motinai Milijonierius apsipaczia
ninkai, kasdien žiūrėdami in
lenkta szluota. Pasirodė rytuo
§ Philadelphia.— Ugnis su
galva.
Ponas darbdavis dvarinin saule, nuo ryto ligi vakaro
vo su tarnaite.
vieno žingsnio yra? Iszmesti
se in kaire puse nuo auszrines
Blabon
Oilcloth
Patterson, N.J.— Luis Levi kas, vaikezeziodamas apie savo dirbo, o pons miegojo, tarsi naikino
Pasadena, Cal,— Hetr ka<
isz draugijos! Iszmetimas isz
apie 3į vai- ryto. Aiszkiausiai
pailginti, Works ant 21 uliezios, padari
draugijos (atsiskyrimas nuo Trotmanas, užmuszes savo mo 66 metu senumo “jaunikaitis” darbininkus vis aimanavę, kad norėdamas nakti
buvo matoma apie 4į vai. ry
j u) tik tada bus galimas, kada tina, senuke 73 metu senumo, nutarė apsipaezuot su 30 metu trumpa diena ir darbininkai visi dvariszkiai pradėjo baimin damas $250,000 bledes.
to.
tis
ir
daktara
ponui
paszaukedidesne puse bus ne girtuok- nukirto jiai galva su kirviu ir senumo tarnaite Nellie Fran maža padirba. Gabaus puolė Darbininkai juokdamies net
§ Chicago.— Stella Gera ir
Pradėjus szvisti uodega ėjo
liaujancziu. O dabar, kol vi iszmete per langa. Policije kel isz New Yorko. Levi yra jam in galva, ar neiszradus ko ant pievų rai ežiojosi...
Franas Majoczek likos surasti vis trumpyn, galop visai pra
ki
būda
dienai
pailginti?
Sumilijonierium
o
Frankeliute
sur pilna kareziamu, kol kone paregėjus iszmesta galva per
negyvi] per užtoszkima gazo. nyko.
kiekvienas žmogus, progai at langa, inbego in narna mierije tarnaite vienam iez czionaiti- szauke visa savo dvaro reda:
— Londone sunaudoję kas Ant rytojaus ketino susivinŽmones pasakoja, kad toji
sitikus sugirtuokliauja,
tol aresztavojimo žudintojaus. Ta niu hotelu. Kaipo vinezevones pristovus, urėdus, akamonus, diena 180, 000, 000 goreziu cziavot.
gaspadorius,
staliorius,
kal

kometa
rodosi jau apie 2 sanvai
dovana,
“
jaunikis
”
apdovano
vandenio
kova sugirtuoklyste beveik sai matydamas, jog ne galės
ti.
Norint
ja pamatyti, reikia
vius,
rasztininkus
maluninkus
§
Cumberland,
Md.
—
Fra
jp
savo
milema
su
$100,000
o
—
Walstijo
Arizona
auga
iszsprust
szoko
per
langa,
nune galima! Bet vis-gi reikia
girtuoklystes pamatus griauti, Šliauždamas kojas. Policije per visa jiosos gyvaste mokės ir t.t žodžiu, visus savo didžio kaktusas 232 pėdu augszczio. nas Ross, 19 metu senumo sve apie 3į vai. ryto iszeiti in lau
o su laiku ir jos žinyczia su žudintoju nugabeno in ligon- jiai $7.600 kas metas ant iždą- d varo galvoczius. Tiems susi Ira tai didžauses kaktusas ant rentis 425 svarus mire ana die ka, nes per triobas ir medžius
negalima regetirinkus apreiszke savo norą, svieto.
na.
vimo.
buti.
grius!

Szalczei užstos, laikai pasi
taisys. Žiema be szalczio ir be
Suv. Steitai yra pasirengia sniego, tai kaip szuo be uo
siausti isz Filipinų in Kinus degos.
Kompanijos rengėsi ant
5030 vaisko ant greito parei
straiko.
Tūlas isz mano “milimiaukalavimo apsau.ot gyvastes
Hazleton, Pa. — Lehigh Vai
savo padonu nog revoluc jo siu” vela gavo balta karsztlige les kompanije tikysi czionainieriu Kinuosia. Visos viesz- ir puczesi visom pajėgom idant tineje aplinkinėje straiko ir
patystes yra nusiuntė in fe iszpust savo arielkini kvapa isz tos priežasties pradėjo danais kareivius nes pavojus ant mus. O gal tasai “mile- riti pasirengimus. Tomis die
dydelis grasina svetimtau- miausias” ne tiek keneze ant nomis pradėjo taisyti visas
lues sarmatica ka ant menen- tvoras, kurias pastale da 1902
cziams.
gitis cerebrospinalis tai yra mete aplinkui Hazleton szapta
Kada Lietuviam fanatizmas neiszgidoma liga smegenų.
ir brekeri. Prie visu kasikiu
Nesikratyt “milimiauses ’ pataisineje tvoras o kur jiu
iez gaivu ižbyres, tada kitokį
protą turės. Turi žmogus svei tuom “trandu”, nes žinai jog nesiranda tai naujas stato. Isz
kai viską apsvarstinet, nesi tai užkreczema liga ir da jiaja to ajszkei galima suprasti, jog
duoti per kitus prisigaudinet. gali pats užsikrėst. Turėkis anglines kompanijos
tikisi
Lietuvei czionais ne turi dai ant sargybos!
straiko.
rytis, kad kas juosius nog ko
Laikrasztis “Laisve” iszej- Gera gyduole ant sužeis
kio latru saugotu, ba czionais
tos szirdies.
ir sargai tvarkos ne turi doros! nantis Bostone, Mass, iszejo
Scranton, Pa.— Katre Pressz-ia nedelia kaipo du-kart netaeziute, 17 metu patogi mer
Ne vienas klausė: Ar bus delinis laikrasztis.
gaite, skunde Jokūbą Suravietraikos ?
Del tu visu, kurie da ne yra cziu savo gaspadori isz Olip
Gali būti ir ne būti,— tas
priguli no paežiu darbininku. mate ne skaitė “Linksma Va hant ant 9000 doleriu už tai
Jagu nutars kad butu strai- landa ’ prisiunsim kožnam ka kad nedalaike savo žodžio, jog
kas, tai ir bus, o jogu ne, tai i tras pareikalaus, viena numa su jia apsives. Slidžia jiai pri
pažino už tai 9000 doleriu už
nebus. Su straiku darbinin iri ant pažiūros dikai.
kai savininku kasikiu ne nu- i Paraszykit szendien poetei sužeista szirdele.
Katre buvo pas Jokūbą už
gazdins, tiejei turi piningu in j karte o aplaikisit “L.V.” dy
tarnaite per koki tai laika.
vales. O, da kas prispirineje kai, o to nesigailesif.
Jokūbas būdamas naszlu pri
prie darbo? Europos krutulei
ir Panamos kanalas kur rei- Fondas leisti Mikalojaus Konstanto žadėjo su Katrute apsivesti,
kalauje daugybe geležines me
Cziurliones Muzikos veikalams. nes ant galo atsisakė nog to.
dėjos ir anglių, o kuria gali Gerbiamoji Redakcija!
Pardavė paezia už pusan
Nuoszirdžiai praszome patalpinti szi
dastatyti daugiause Amerikos
tro cento.
L. Dailės Draugijos atsiszaukima ir miloTai rodos straiku ne bus,
niai kvieeziame Amerikos Lietuviu ant auKokomo, Ind.—■ Jurgis Al
Tegul kožnas ramus bus.
kavimo Cziurliones fondui.
baugh pirko niotere nog Arc
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ISZ AMERIKOS.

Ubagas paliko puse mili
jono doleriu.

ISZ VISUSZALIU.

Akivos Žinios isz Lietuvos.

Su kokiu saiku saikeji,
Su tokiu bus atseikėta.

PAMOKINIMAI.

AMERIKAS

IN

"įSTAMVA.

.■rtriuji dang tip>
Melagis-te ira vi-ados papeik
^edirbavot, kutina, norint butu toji melagis Kur man vargszui pasidėti,
te
del
nai
d
s
tavo.
Įįjhitaijan gana
Dienoje,Jkuroje Jurgis nut
In katra szali man bėgti,
—
Užvidejimas
žino,
jog
tai
.įdirbo bižoytcveri jin vagent medi o palei
Visas knygas, visus rasztus,
ira niekiate ir del to kožnas Jau perėjau visus krasztus.
■ ; fjsriedodsvo, ale
do ant luosibes, Peleda prikirs įviję užv’dejin o slėpė. Gėdisi
įgijau visai
tes kėlės nasztas malku, nuneDel to visiems apraszysiu,
pats saves, ir žino. jog. jagu
']
(ik jo pamoksszi pas žida szinkori. Turėjo
Savo kalboi apsakysiu,
iszs'iolitu,
risi
ni-kintu.
■
’
įmstiii
eidavo etridel saves Jr del vaiku gera lo
Nevienas tėvas, dukras turi,
Veidas mano gražus buvęs,
Silpnos duszios žmonis duodasi
bi. Kada insitrauke gerai ariel
T’i aut n’eko ne žiuri,
šilką a®
Dabar kaip stiklas susikūlęs.
prislegt nelaimėje drūtos duhite-Teip Pekos, pradėjo paczei pasakot
Bile tik jam fundina,
Dieve
czion
ant
Ne
Duok
azios pasirodo neisimoje diįjijo Kliimui o ezis
kas jiam szedien girroje atsiti
Tai viskas g rai ir gana.
svieto,
deaneis, negu prie-z tai buvo.
ko.— Ijje klausė su atida jiojo
Važinėja nuolatos po baliukus.
t
— Tankei a'sitaiko, jog Tu nt czion -zito vieto.
ap«akimo, o kada pabaigi tari;
k įliii ka brolau Pe2e tais val na visus virukus,
Mano HZirdis via nuludns,
geriausi
žmogaus
prietelei
— Tai isz tojo Jurgio ne
'
tiri rišame ka
Tiejei seni apstoja vieszina,
mato tiktai jiojo klaidas o ne O galvele nusileidus.
szlektas vyras.
Ir dukrelėm fundina!
Jįįiybe.
jgėybe.
bet mao
man juo
Dienos, naktis nespakainos,
dori bes.
— Ne szlektas— atšaki Pe
Senis savo dukreles gire:
‘ L'isipratai ka kun
Vis
dumoju
be
atmainos,
— Pagailavimo ira tasai žmo
leda uszsimislinias.
Mano sztant dukros vaikyne.
Iidyliro velnio ragas.
gas isz kurio nelaimes kiti Kur man ejti, kur vaikszczioti,
— Ka teip dunksai?— pa
*
*
*
įate kaip vaikinai I
Ar vis po Amerika vandravoti,
juokėsi.
klausi pati.
įf®®,
turėdavo ant
— Jagu nori atsikratit no Ejuu Amerike pas krikszczioMe buvau mates tokiu nieku,
Mielinu — atšaki,—
jog
,įjrte! Mskoliezka
Lik sveiks tarė Petronėle,
nis,
Kur du susipesze Erie prie tu, ka nori no tavęs paskolint
jagu tasai J urgie turėtu protą
Isz važuoju in New Yorka szia nedele,
i® jisai velnio ragu
Czion i=zvydu tik pagonis,
piningu, tai pats skolink.
brolio palaikų,
ir paklaueitu manes tai galėtu
Leip kalbėjo susirūpinusiam Jonuku,
įiti. Tas tai nieko,
— Ne kurie žmonis mislina, Jie ant Dievo nedboje,
Ne galėjo pasidalyti,
me gerai iezkirst. Dvare butu
Bet Petrone ejs su kitu jaunikiu.
gitarai
koki dabar
Nedelomis
sėdi
stuboje.
jog tiktai del jiuju kėlės in
Reikėjo galvas skaldyti.
galima ne viena daigta nu— Kur kitas jaunikis?
jau senukas
dangų.
Kožnas
vienas
isz
krikszczioMueztine dydele pasikėlė,
kauszt.
kunigais juodai— Sunkiause ira pertikrint
niu,
Net ant strito persikėle,
ę^toojaunsavoĮ Ssiii
— Tai tu mislini, jis ant to
Nes
usz
poros
nedelu
dingo
po
— Jagu teip, tai eikiva in
įį'ūiiiiirai,
kad rytais
žmogų toki, kuris nuduoda,jog Persivercze ant pagoniu.
^Ueliouisett
Policije atvažiavo,
tiktu ?
karczema, sesiva kur kampeli nui auksinei akulorei ir pora
3
pi
mišzin
szventu,
ne
supranta
ta
ka
skaito
arba
Dirba
darbus
szvr-nta
diena,
In vežimą supokavo.
— Kodėl ne pabandisu.
l".’ ** Įnidav“ *“
je ir prie arielkeles pasikalbėsi sidabriniu kriuzelu no smetotoji
rai
galvas
iszke*
*
*
in
jin
kalbi,
visame
priesz
Jiems
Nedelos
ne
ape
na.
Ia
E
iropa
in
60
valandą!
Teip
pranaszavo
Milvinas
In cypė pasodino,
neles iez szepos. Cze jau be
va iszmintingai.
lįlamiestą, o tu seneli
ginauje.
Vanim m, kuris ne senei padirbo milžimizka balona vardu
Ir mes visi darbininkai,
Ant
rytojaus
apsudino,
Buvo atpuskas už milos keTai pasakias patrauki Jurgi abejones buvo darbas naminio
lįįbik-ztas ar kas, tai
— Labiause sergėkis pabaž Lietuvėles jauni vaikai,
-Amerika” ir ketina leistis per mares in Europa isz Atlantic
Visus piningus sudia užmo
lo, parapinėje bažniczioje kai
Įįl....Oka tu kro
su savim ir iszejo drauge in vagies. Dave žine vaitui, tas
no
perkupeziaus
pinikgais
ark
Ciiy.
Nei
kadi
laikas
atėjo
lėkti,
Vanimanas
pasibaisėjo,
Nė norekitn lengvos duonos,
kėjo,
po garsingoje stebuklais vieto
priemene ir in karczema. Sede pribuvęs su szaltiszium padare
atė apie juodąjį kuni
tvirtindamas buk talonas ne yra padirbtas pagal jojo norą ir
Jog net namon parvažuot ne leisj ir farmoms.
Veluk duokit man juodos.
je. Bažniczioje, o ir ant rin
jo karczemo gal ilgiau kaip krata pas visus tarnus, iszkra— Jagu vinis subankruti Kad ir savo geri namai
kelone dingo.
Badai atejnanti meta ketina padirbt dydesni
kaus priesz bažnicze buvo dau
turėjo;
adina. Kada iszejo laukan, Jur te ekrineles ir nieko ne rado.
balona, nes kaip rodos; tas viskas yra tik amerikoniszku “biz
jfriain kursai palocius
Pekszti kėlės miles gunglino, na, tai jiojo pati priminėje Nuolat tiara mane tėvai,
gibi žmonių— kaip prigrūsta
gis buvo inkaitias, rodos iszsi
Nes Peleda buvo aprinkęs
jiam tada, jog ijje nuolatos Geriaus klausyt savo tėvu,
ir ten sėdėdamas
Net ejlami stenėjo.
o visi pasiredia szvarei, iszskiniu.”
krosines, akės žibėjo, o ėjo ■gera kavone isz kurios iszimikalbėjo, jog iszeis jiam ant Ne kaip gyvent t-rp žvėrių.
:,ip kunigauja. Ka-gi
rent per kupczius, kurie pasza
»
»
»
kaip ne savas, apkvailintas nėjo padėtus daigtus per Jur
szlekto, jagu ne neszios vilno
leis turėjo savo tavorus. Gali
aplyti apie juodąjį
Mane tėvai dydei baie,
norint girtas ne buvo. Ižgeri gi. Ant kelo in dvara buvo til
Tiejei ka Lietuvoi paezes niu panezeku.
ma buvo gaut visko: kringelu,
gpetrancka kursai daVisokes
kliutes
man
dare,
po teisibei po kelis puskvatier telis, tuom tiltelu medine rina
turi,
—Stovėt ir musztis tai virisz
bandų, silkių ir tt. KarabelECibariktuoja in czens
In Amerika nevažiuoti,
kius; nes ne tiek jin arielka per kuria bego vanduo isz pru
O sziezion ant kitu žiuri,
kai
atsisėst ir verkt tai bobiszninku buvo ne mažai su visonlhjgalima pasakyti
Teviszke
savo
apsistoti.
abdumi, kiek tiejei žodžei ka do, jagu kadai lidavo. Peleda
Tai szluotos nesigailekyte,
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad a3
kai.
keie žibuczeis, karoleis ražansum! Vot, tylėt
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
Bet a«z patsai panorėjau,
Peleda kalbėjo. Ka jis jiam elenkinedamas apie dvara, nu
Per galva užduokyte.
—
Kam
tai
kitus
per
dantis
džių,
laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
czeis ir tt. Jurgis Kulis buvo
aDiera mylėt! - Teip
kompasų,
kryžiukų.
Puikiausių
armonikų,
skripkų,
klernetų,
Ir
in
czionais
atkeliavau,
kalbėjo, idant Jurgi prikalbint žvelgi taje rina apžiurėjo gerai
Tai niekiausi gyvulei,
traukome už blogus darbus,
trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
teipos-gi ant atpusko. Slan
litju senis Kliama;
O asz in czion atvažiavęs,
Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
ant savo szalies— ne žine, ka ir taje vieta aprinko del paslė
Kaip židiszki arklei,
kad ir patis ne kitokeis esame?
kiojo pamaželi tarp žmonių ir
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir malTeisybe
tuo
pažinti
davės
Peleda jiam pasaki;
pimo pavogtu daigtu per Jur
Ant paezios ir vaiku nepa
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
— Ne pasakok žmonims sa
ant visokiu tavoru žiopsojosi
•Iiiiieloti, ir asz in fzi
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konyertais, tu— Jau asz viską gerai su gi, kuris ka tiktai nugriebi,
Macziau juoda, maeziau balta,
mena,
vo
rupeszcziu
ir
ergelu,
kad
ir
zina už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas neo labiause ant karolu ir žiedu.
sfiimas visaip mielių
taikinau, o piningu bus kaip neeziojo ne matant in taje rina, Prisakimus po kojų pamina. jiejei turi invales savo ergeliu. Mi.cziau ezilta, macziau szalta, turite maįo katalogą, rašyk šiądien: prisiOsdami už 5c markę, o apturė3i mano
— Ne del saves norėjo tuDideli Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano
lePeletrius.
pelu.
kada dvare apsimalszindavo o
pirmos kliasos, o prekes pigesnės kaip kitur. Pcrkupčiai gali gauti pirkt
Tokiems kaili nulupt,
— Jagu kas ne turi savo loc Oj man, geda ir dydžios bė tavoras
retie, tiktai del Onukos. Suėjo
daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais
■l'tioii brolau Pele
dos, tavora
Su tuom atsiskiri.
Jurgis Peleda naktimis isziminejo neIr sprandą nusukt.
nu
provu,
o
užsiimineje
sveti

ir
visokiais
pirkiniais kreiptis pas savo tautietį
teipjau, ijje su baltais savo
:.hįpie davatkų eztab
nuėjo tiesok pas karabelninkus sze in miestą; pardavinėjo ir
Ne
randu
sau
dabar
vietos.
*
*
*
ni joms, provoms, tas savo laike
dantukais krimto rieszutus ir
sinus, nenurimstu tei
pirktie del Onukos karolu, jau dalinosi piningais su Jurgu,
tiek turės provu, jog ne sztant Jau po laikui man atsiduoda, •225 So. Hatsted St.
riszano su savo gaspadorauDoot.
s.
Chicago, Ilf
Ten kur apie Konetika,
iĖiijl!
apie kelione i
dabar ne buvo be piningu. Pe Reike ir tai žinot, jog po tuom
Kaip man Amerikas nusiboda.
bus sau duot rodą.
czeis isz savo kaimo, kurie [jaTvėrė pulką Italijoniszka,
skara,
bet
re kame pri
leda jin aprūpino piningais. tiltelu apie rina buvo apaugia
— Ne tas jaunikis bus geru Daugel žmonių czionais yra,
je kalbino ant alaus in karczeKeliaus Turkus gialbeti,
slrji visai be pinigi
Ejdamas pasitiko su žandarais, dilgeles ir kitokį žolinai, tai ri
Kur
szia
kraszta
labai
giria.
vyru, kuris savo merginai per
ma. Kada pamati Jurgi, nusi
O italionieczius pliekti.
dūlant ubagavimo gal
nikeliuta dūda, kuris:
ir jiam rodėsi, kad rodos ant neles niekas negalėjo nužvelgi
ka kendes ir pinacus, tiktai O man žiūrint szirdis pli-zta,
TYVT7 AT! Firkyte už $6 00 vertes musu
juoki in jin garsei, bubtelejus
graina gerei iraiszkei
Badai ir raitelus turės,
1J 1 TY.21l± •žinomos tabakos del eiga retu
ualinu
keliono tik e
jiojo temino, ba jau ne turėjo ir dasipras idant ten kas butu
visokias muzikes ir
tas, kur in sztora ir saluna už Nieks czion giaro nepažinta,
ir i'Zsirinkit sau dovana isz sekaneziu daiktu:
su kumszcze per terppete 'tariAnt ožiu juodinės,
dainias. Kiekvienas
as
ir
krepsziais
leistis
Naujausia importuotas Fonografas sudidelia
czistos savžines. Ka greicziau- paslėpta.
Amerikos duona kaip aguona,
gali turėt savo.name
.dama:
Isz blekiniu paipu anuotai simoka.
kone rta. 2.Geriausia
adrieua aplinkine tu
se pasuko in szali no žandaru
Nes
atsitiko
viena
diena
—
Turtingiausi
ir
laimin

Bet
be
cento
niekas
ne
duoda.
Armonika vokit-zko
— Na ko žioplineji, ar gal
intaisis,
iszdirbimo su notom
ir juos pažyst
ir nuėjo pas kromus, nupirko kada pats ponas pavakare
giausi ant svieto kvailei ir tam Begcziau greitai anksti rytu,
nupirkai man karolus?
ir nurodimais.
3.Dydeli piv-pav padaris!
as
lenkiškai
susznel
karelus, pora žiedu ir križeli vaiksztinejo su savo szunim
Puikius
stalavas
nisunai.
Kad manes nieks ne pavytu,
Jurgis apkaito ir nežinojo
£.%-. ,> kelinis laikrodis su
rstydami gyventojai ki
ir ta viską laiki sugniaužias trump kojų su kuruom eidavo
ItV-Vi
muzike,
kiekviena
— Ergelu ne buna gana vie Kad regecziau Lietuvėle,
ka atsakit. Ant giluko slen
karia grnjina 10 min
5®, tai gali padar
saujoje, o nuolatos dairėsi Onu ant medžiokles ant lapių. SziArti Pittsburgo yra du bei- no ant kart, nes net keli susi- Kaipo tikra motinėlė.
utiu. 4.Vyriszki arba
kantis buris žmonių atskire
moteriszki storai patoayk ir praboezyk—
kos, kad duotie dovana. Jesz- tai tas szuo taje diena lakstinkuopiua.
bokai,
juosus.— Mati pasistiebiąs ant
Asz iszvydes apsiverkeze,
auksoti laikrodėliai. 5.-StalJuda dingt ?.... Kalbi
kojo ilgai ir ne galėjo surast. damas apie poną, suvuode ka
— Broctva, draugistes ir or
avi irankai gražioje dežuteje:
Ponaiczei o geri pijokai,
pirsztu pro žmonių galvas,
Ant amžių czion apsistoeze,
6
peiliai, 6 videlcais, 6 dideli
ganizacijos,
kuriu
konstitucija
w,
Karczemoje jau ne buvo baž toki po tiltelu dilgelėse ir pra
Už burda ne užsimoka,
szauksztai, 6 maži, 1 peilissviekaip jaje vedi vaikinai ant
prisakineje “meile artimo’, Ameriko gyvenimą dumoeze,
stui ir sziuksztukas cukrui.
"Tai, nugi supranta
niczioje teipos-gi ne, ne apie dėjo skalint. Ponas mislino,
Ir da gaspadinems in akis
Atsimindamas
apsiverkeze.
alaus.
Už musu dovana vien norime
tankiame daro visokes kludes
ii in Czenstakavo, tai ne r
kromus. Ant pagalės pamati jog kurmi usztiko ir lauki sto
kt*d pcgaisintumeti mu u Tuma terp jusu pažįstamų.
szoka.
Jisai likosi pats priesz bū
iszmokejime paszelpos ligoje ir — Daminikas Motiejaitis.
Atsiusk nr nis ant rankos 50c. markėms, o mes jums
jaje, kaip jau sėdo in vežimą vėdamas szale kelo kol szuo
Vienas giresi, jog už dyka po smertines. Geriausios drauprisiusime 40 skrinueziu tabako 4 gatunku nž $G ir jusu iszrinkta dovana.
— Sutaisė F. B.
das karabelninku, nuludias,
Likusius $5.50 užmokėsit gavės tavora Kam tavoras nepatiks gali ja nejimtu
atėjau kad kunigas Petra
ir ketino važuot namon. Prie nepasirodins. Ne trukus pasi
gazieta skaitė,
guves asekuratiszkos, kuriu
ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO! Dept.E. 115 E.7th.St; New York, N. T
ba ne turėjo usz ka pirkt del
« davatkas riktaodaa
vežimo stovėjo keli bernukai rodė, nes vietoje kurmio, neeze
pamatu yra doleris.
Ir
jam
ne
sulaikė,
Onos dovana. Sarmata jiam
^krienai liepia turėti a;
ir linksmai kalbėjo, o melnin- dantise ka toki balta ir padėjo
— Vyras viską miles, tiktai
Pravardes jio ne sakysiu,
buvo, jog tokis biednas, jog
ne taje motere, kuri reikalauje
&to velžkelio po 20 r
kaite pasiputus kaip arke rize ponui prie koja. Tasai pasilen
Tuom
laik
susilaikysiu.
ne turi ne usz ka pavieszint nie
no vyro, idant jaje miletu.
>tai kagi tu mislini Klia
no rodidama baltus dantelus.
kė ir pasižiurėjas gerai, pažino
*
*
*
ku nupirkt.
“Kosulis, perszl’mas arba daug kitokiu skausmu plaucziu ir gerkles, prasiszalina urnai
itnomi diryt kad pinigu
Jurgis pamaželi prisilenkiąs savo locnus marszkinius, ku
jaigu
imsi
Severos
Balsama
Plaucziams
pagal
nurodimus.
’
'
teip
sako
poni
B.
Hlavacek,
Paik
Ridge,
N.J.
Tame kas tokis paezauki isz
Trumpos mįsles.
Rodos tai ne kas,
M czion matai kad
ir kada žabojo arklus prisiarti ruos da vakar turėjo ant saves,
uszpakalo.— Apsidain ir pa
— Ne kožnas pabažnas kat
O
tai
geras
spasabas,
hpsziai maža kas! - Su
no prie vežimo ir kalbėdamas o pažino ant to, jog vakar ap
mati Peleda, kuris linksmai
ras meldžesi.
repsziais nors tnszcziais,
pamaželi padėjo dovanas ant liejo su kava. Stebėjosi labai Baczkute su alum pakabinti,
prisiartinias, padavi ranka ir
— Ne vienas naudoje ma
Ir priėjus isz krano gerti.
iii
tiktai po aplinkinius
kėlu:
isz kur tiejei marszkinei galė
tari:
Teip Szenadori vyrai daro, toma pabažnuma kaip skrais
alinet, w Žmonių szunis
—
Te
tau
Onuka.
to
czion
rastis.
Tuom
]aik
szuo
— Vietoje tu manes, tai
let ne pas lenkus. Ant
Pasikabinia baczkute biro, te del uždengimo ne krikszczio
Melninkaite cziupinedama kuris vela isznesze skudurą o
(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)
asz tavęs jeszkau po žmonis.
niszku darbu.
ugi ar tu žinai kokis te
Isz krano traukia,
tame buvo du szauksztukai si
— Tai ko nori no manės?— dovanas aplaikitas kalbėjo:
kaip druežiai yra susiriaae vien, su kita; M
uįa„u pa,,r0Įvs
— Del ko tiejei, kurie teip
Kaip verszei isz spenio mau
skilvis, kepens ir žarnos tai nesidivitum
°
.
paklausi Jurgis, susiraukiąs, — Tai rots dovana! Asz mis dabrinei. Akivutnu paimtas
prigulmingais krikszczionimi
kia.
visai, ba kada viens isz j’i iszeiina isz pare^6
8pS161D3?
kalbfj'o
linau
jog
tokis
skabus
bernio

nusidavė
paskui
szuni
ir
užti

jog su Peleda tarp žmonių ku
persistato, paprastinai mindžio
dko, tai anie tuoj pradeda isz sympatijos
Paskirta ir sudaryta idant atnesztu
*
w
*
kas ka geresni nupirks.
ko taje rina o aplinkui pėdos
teipgi buntavoti. Teip greit kaip tik viens
ri visi pažinojo kaipo vagi.
je pamatus ant kuriu rėmėsi
palengvinimą, žemiau suraszytu kentejimuose,
isz ju iizeina isz paiedko tai nerasite tam m -Teipyra brolau
Ant veseilos Masaczuze viena krikszczionibe: „milekie arti
— Nu-gi tiejei cigarai. Ar — Nebijok bus ir geresni — ant žemes basu kojų.
kaip tai:
geresnes gyJuoles kaip
bo, tn ezita iszdestei
užklupo,
suniurnėjo
Jurgis.
gal užmirszai apie juosus, jog
Jau dabar ne abejojo, jog
ma savo kaipo pats save.”
f
paot skaurados kepan
Trysia su peileis, vos kailo
Kad Onuka su tėvu nuvaže- pataikė ant kavones vagio ku
Erzinantis ir nepainu,jautis kosulis visuasz tau prižadėjau.
— Tasai, kuris ant saves,
it uitame turi dali teis
ne nulupo,
vo
jisai
stovėdamas
žiurėjo
ir
okuose
būtinose,
uždegimas
kvepaniu
— Bet to!— atšaki Jurgis,
rioje sudestinejo pavogtus daig
ne ant savo szeiminos ne moka
Musze, paleis pjaustė,
65 Suprask, kad asz jau
murmėjo in save: — Turėsi tus. Ėjo tiktai apie tai, kas
triubeliu, krapas, perszalimas, kokluszas
atsimindamas sau.
uždirbt arba ne nori, labiau
Ne
mažai
kraujo
iszlaiste.
g) Mien gyvendamas ir
(SEVERĄ’S BALSAM OF LIFE)
krokimas
teipgi
kitokį
skausmai
plau— Matai kokis asz teisin man tekt, kad bala daigtu, buvo tasai vagis, o ta galėjo
Ant galo da vaikina apskundė se iszkalbineje ant tuju, katrie
(0
'lir vargu praleidęs, ne.
kad
ir
perkūnai
musztu.
czuose
ir
gerklėje.
gas. Jeszkau tavęs no rito su
greitai susekt. Prisaki sodauJi sustiprina ir atgauna jiems normaliszka
dora proce grąžei uezsilaiko.
Nubaudė, in koza patudbe,
*
*
*
®
kelione in Czeustakt
\(
I)
JtGliia
tau
tiek
kiek
naujas
tais cigarais.
ninkui, idant gerai temintu,
— Girtuoklis ira didžiausiu
gyvenimas.
® kiti in varža bet misi
Piningais užmokėjo,
Tai kalbėdamas, iszemi isz
Ir isztikro no tojo laiko ne kas isz tarnu eis per soda ir
nevidonu blaivu žmonių; tingi
Preke : .: 75c.
Penkioleka dienu sėdėjo.
įa Sigotkad be skatiko te
kiszeniaus sauje cigaru gal sziojo Onutei visokes dovanas, duot tuojaus jiam žinia. Tuo
nis didžiausiu nevidonu darbBet vaikinelis neapsileido,
Preke : : 25c. ir 50c. Bonkute.
apie desetka ir inbruko Jur jog ne sztant buvo jokis gaspa- jaus in antra ar treczia diena
!®tu, tai gali būti ai
sziu žmonių ir ruosziu.
Kaip tik isz kozo iszleido,
giui in ranka.
įS
Mtgn nuo pabaigų Vos;
—
Konia
kožnas
isz
mus
doraitis: tai kaspinus placzius, sodauninkas atėjo pas poną
Tuos tris apskundė,
— Kad tu būtumei man da
ira tosos nuomones, „godum”
ja ’įiirinszunu gintis, ii
tai sagutes pazalatitas ir viso pasakitie, jog Jurgis ira szale
vės vietoje cigaru kėlės kopeiPas vaita nugabde;
ira tasai žmogus kuris renka
^distraplinus in pukes szilkines skepetas. Nes no- sodo pas tilteli. Nusidavė tuo
kas.
ta, ka mes patįs norėtume ture
Bausme užsimokėjo,
ffiį įganiau pas mozūrus
tie.
— Ar tau stokas piningu ? tojo laiko dvare pradėjo din- jaus ir nutveri ant karezto dar
O vienas 18 dienu kozia at
.2? ’^praboezyk ir prabo— Žinoma jog ne turu isz ginet visokie daigtai, — tai si be valandoje, kada inkiszi— Moteres ira užganadintoe
sėdėjo.
Strenuose arba szone iszsinerimas,
«a
iež0.
dabrinei
szauksztukai,
tai
di

nėjo
m
rina
du
sidabrinius
kada
turi
daug
szlebiu
ir
gali
K
(Ju yra 34)
kur gaut,— atšaki Jurgis lig
Tai rots veseile,
isztinimas
kaklo,
skausmas
rumatizmo,
H
VM()
..
daritie
ka
nori;
virai-gi
ira
už
ąn Yra parduodamos aptiekose
susisarmatinias,— alga savo deli szauksztai, tai drabužei liktorius, suviniotus in stal
Subeldže makaule,
uuralgija,
traukucziai
ir
t.t.
®
4
s
i,
ganadinti kada turi in vales
no
augezto
ir
negalėjo
susekt,
tiese.
Nusiunti
paskui
pas
® beveik visur.
° J
™ Awgali, tai nepa-|'
iszemiau po kelis auksinus, tai
Piningus ant prevu leidže,
ka valgit
'^1 brolau Peleniau
kas
paima.
Slūgines
teisinosi,
vaita,
suraszi
protokula,
tas
ir isz kur žmogus gali paimVieni kitais neapsileidže.
— Žmogus etovinitis ant že
Nienik kitokiu.
prisiegavo, jog ne paėmė. Ant ant prisipažinimo inkreti per
plroj turiu suraiztie?
reikalauja atsakanezia gydimą. Gali but tikras <
miausio lipinio visuomenines
Nesiranda
tokiu geriu
Snicierius
(ka
pjausto
iž
me
Jurgio
ne
nepamielino,
ba
bu

užpakali
apie
dvideszimts
pen

| Cha! cha! cha! kad tai
*
“
seniai pliana to-|ne
kopeczios ne reikajauje bijotie
greito palengvinimo jaigu variuosi gyduole g
kaip Severos.
asz butau ant tavo vietos— ta vo žinomas isz dorumo ir teip kis bizūnus idant iszdaotu sa džio visokius daigtus) padare to, jog no augeztai nupuls.
k( trrdiearo paraiduo-1 '8Ž
— Ira virai, kurie turi dau
ri Peleda, plodamas jiam del isz pradžios sekesi jiam gerai. vo drauga. Bet jis užlaikė paveiksią kristaus ir neszi kunei biednas IVD
Lengvai suprasti nurodimus
giau proto no moterių Ira tai
SEVEROS
nu per peti,— tai turetau pi Mielino iez pradžios, jog mer prisakima Pelėdos, kuris pri niugui in klebonije.
ba randasi knygute lietuviszko'■'šoksiu liūkCzeiislatg
Pakelui užėjo in karczema virai ne paezuoti.
gos mazgodamos iszliejo su pa saki jiam, jog kad ir užmusztu
ningu kiek tik noretau.
je kalboje.
k
t
— Niekiausi del moteres ira
— Akivas
esmių isz kur mazgom laukan ir kokis uba jin, kad nieko ne prisipažintu. ant stiklelo ir pastate paveiks
’■’leilamydaniaspa]Ii ūi
lėtas
viras.
O
po
tuom
ira
leli
prie
sienos
szale
lango,
lau
gas
paėmė.
Drabužius
teiposDaktariszka Rodą Dykai
paimt?
(Toliaus bus)
j^obakeztelda-Uiau
(SEVERA’S GOTHARD OIL)
niekiausiu ne turetie viro.
ke. Tame papūti vejas, pa
Peleda žiurėjo jiam in akis, gi kokie vagie no augszto vasusuko: Į park
—
Jagu
Nedeloje
moteres
Barbora:— Tu
Stepone veikslelis puldamas iszmuszi
rodos kad norėjo pažint ant ge. Ant namiezkiu ne mielina.
Preke
50c.
ne ejtu in bažnicze tai tikrai
J
4t|,
pliana
sutaijiojo, ar gali pasakitie ka mie Tiktai ankezeziau dabar pra turi mane kuom pertikrint ir langa. Pasikaei snicierius pa- uszsiiminetu naminiu darbu.
pradėjo
kalbėt.
dėjo szunis atriezinetie no len- parodit jog tikrai mane mili. kauszi ir
— Jagu kas daugiau del vi
lina.
Steponas:
Gerai! Szok in Tu mane sutverei, asz tave suomenes gero daro, tuom dau
— Na, tai sakik— atsiliepi cingu ir panaktiniui pridavė
nekantrei Jurgis— ba asz ne da viena žmogų del sergejimo szita upe no kranto, o pamati padariau, nes kas užmokės už giau atsiranda ant jiojo apkal
bu.
langa?
ant iuoko reikalauju piningu. ir koki laika buvo malezu. ei kaip asz tave ižgelbesiu.

Nepasiseke kelione in Europa.

SKAITYK. O ŽINOSI VISKĄ.

M. K. Wilkewich,

SEVEROS

BALSAMAS PLAUCZIAMS

Jaigu žinotum

Atsakancziausia Gyduole

SEVEROS
Balsamas Gyvasties

DUODA ŽMONĖMS SVEIKATA

Skausmas Krūtinėj

® Visos Severos Gyduoles

Sz. Gothardo Aliejus

\^F, $evęrA Co

ced^

KELIONE
75 METU SENUKO KLIAMO IN
CZENSTAKAVA.

:opa.
įaszivo Mikioas
:a batons vardo

iropa isz Atlantic
tanas pasibaisėjo,

pagal jojo norą ir

i padirbi dydesni
lerikouiszku ubiz-

I VISKĄ.
i kostumeriams, hd d
kurioj galit Jaut Ilikro*
žiedų, špilkų, kolčikiĮ,
dkų, skripkų, kiemelį
luzikališkn instnunati
,mų mašinukių, iltinį
:nygų, istoriškų ir
; rašyti su puikumus
aplinkui konvtrtiis, to0 už $6.00. Jii’skuctDarkę, o apturėsi cino
. Aš užtikrinu, bd bko
kupčiai gali gauti pirkt
ir lietuvaitėj tu orduuii

:h’

Chicago, 11!

nikeliuta dadt, kuris
gniūi gėrei iriiskei
rirahfc mankęs ir.
diiniu. Kiekiims
gili turėt šito. Dime
i kone nVlGeriwia
* Xnnmkl vok'utko
iodirbimo su uolom
ir nurodmis. 3.Puikius salsvu uiįį'A kelinis Uikndls w
M marike, kiekviena
kana grafini 10 min,
Vg utiu. tVyroki arba!
moterisiki storai Į*-,
soti laikrodėliai. 5.-Sial-l
imk si gražioje dežūteje:
eiliai, 6 videlcais, 6 dideli
aksaai, 6 maži, 1 peilis srie-1
i ir Eziubnuk&s cukrui
mūra dovana vien norime
fumaterpjuau patisua.
jOc. markėms, o mesjoa
išrinkta dovana
?įtiks gili ja nejimti
llSL7tk$t; New TĄIT

salina omai
■k, Paik Ridge, N J.

pasidėjo pas viena žmogų o su
10 rub. rengėsi keliaut in toli
ma Czenstakava iszkilmen ka
runavojimo Ponos Szvencziausios.
Senelis Kliamas girdėdamas
kad daugelis davatkų ir keli
davatkinai isz tikrųjų jau
Czenstakavan, ruoszesi buri
visa riktuoja vadas kunigas
isz Mariampoles Petrauckas ir
adjutante isz Tarpucziu Ona
Szalkevicziene pasiturinti ūki
ninke, tai jisai keliomis nedeliomis pirmiaus atsisveikinęs
savo pažystamus ubagėlius,
paemes kriukius in ranka, už
sikabines vienoj pusėj krepszi,
antroje del lasziniu kasza, lei
dosi linkon lankon per mozurija, per miestus Lomža, Plocka, Varszava ir kitus prie gar
saus Czenstakavo ir, pasiekė
geidaujama, vieta pirmiaus
negu davatkos važiuotos.

KUR BUNA

UNION RATIONAL gANIC.

Mano draugas Antanas Belecki
paeina isz Kauno gub. Szauliu pav.
Ropolu sodžiaus, praszau atsiszaukt
ant adreso:
A. Chesman
Box 116
Minden, W, Va.

Tik AntTrumpoLaiko!

Tegul poteriauja daug tie,
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STO K $125.000.
SURPLUS IR PROFITS {300,000.
kurie sunkiai nedirbavot, ku
Ėjo vienar no
moksliniu
Sav. Vaisi. Randai turi mota Banke andetn piningo.
nigas Miliauckas tai jau gana
praneszimu užėjo in karezema,
Mokame antra procentą' ant sudėtu piningu
nors jisai daug dirbo bažnytė
Meto “Linksma Valanda” labai
gerai užsitraukęs-, kaip vanta
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
lėje, ilgai spavieclodavo, ale
Mano brolis Jonas. Juozas Vin ain namon ir strapalodamas in
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu
centas ir pusesere Magdelena Valen- save kalbėjo:
ar atneszi parodint knygute ar ne.
pamokslai sakyti, tai jau visai
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su
ciunai
paeina
isz
Suvalkų
gub,
Vil

talpinasi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu
nesiseke, kaip tik jo pamoks
— Igi szol ne tikėjau’ kad
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
ka viszkio para, girdėjau kad gyveno
las, tai žmones visi eidavo striHarriion Bali, Prezidentai.
9 ryte lyg 3 popiet
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos
ten kur apie Shenadori, jie pats ar žeme sukasi. Dabar isztikro
...Sabą tomis...
F. J. Noonan, Vice-Prezidentai.
magalveis laukan, nes neaiszkas kitas praszau duot žine ant adreso sukasi, ba net ant kojų ne ga
W.H.KoLler Kasijeriua.
Žineles, 42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu
kios buvo kalbos..— Teip Pe.
P. Landis
lu pastovet.
lenius kalbėjo Kliamui o szi:
4831 Wiggave
E Chicago, Ind,
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks
klausė.
— Ar girdi Bierkau, tu
SzitaKnyga turės skaitinio per visus metus.
Mano vyras Mikolas Staknas asz daug neeiderek tasai arklis ira
— Ar žinai ka brolau Pebuvau
iszvaževus
lietuvon
4
metus,
len:au?!Tu turi visame ka
daug vertas....
mes gromatas susiraszem ale asz vaeznekejai teisybe, bet man juo
BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
— Nu, kad jam szlubas. . .
žuodama pamecziau jio adresa, o da
kai kad nesupratai ka kun.
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
Nusipirkite o Nesigailesite.
bar negaliu surast, paeina isz Vil Kokis tu kvailas! Jagu ne tai
New York, N. Y
Teletonas: Borfh 2822.
Žiemys vadydavo velnio ragas.
niaus gub. Traku pav, Valkiniku jis butu da daugiau vertas.
Kas reikalauna teisingo
Jisai nekente kaip vaikinai
para, girdėjau kad gyvena Vermont
Szventas Petras
patarnavimo ir nori idant
Ilgos Istorijos.
Visi ant Lietuviu
steite jis pats ar kas kitas praszau
ateja bažnyczion, turėdavo ant
jo reikalai liktu greit,
Numiri čigonui patarpias su
Raganos
augitine
Persiskirimas.
duot žine ant adreso:
(gg o;)
atlikti tegul atsiszauki in
keteros atvertė! maskoliszka
Atsitikimas Lietuvio Varszave
nūs.
Kuningas
norėdamas
su
Vilnis
Mrs, Teofilą Stakniene
Szakinas,
nedoras
židas
Mislis
baszlika, tai jisai velnio ragu
5G3 Canal st,
Holyoke, Mass. ramint čigoną ir tare in jin;
Seniausi
Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) Rūtos daina
vadino baszlika. Tas tai nieko, Ruosziniaisi ir kelione da
— Ne vere aniuolai dangu
Kuningaiksztis
Apie jaunikaezius
Bankini
vatku in Czenstakava.
Ponas Storasta ir Velnes Boruta
bet ar tu inžiurai koki dabar
Tikri szirdies jausmai
isz
Mano draugai Juozas Szipszinskas je ture dideli džiaugsma
Narna
Motiejus Murma
Lietuvio kelone ir gailestis
kunigas Senkus jau senukas
Besiruosziant per kiek lai ir Jurgis Puziero Juozas paeina isz jio.
Istorije
apie
Jenerolo
dukteri
ir
Uždėta 1848m.
Pirma o dabar
turi varga su kunigais juodai ko, susitaisė buris maldingu Suvalkų gub, Kalvarijos pav., Rau
sodauniko
sunu
— Asz žinau pone kuninge,
Nekirstas rėžis
Szimtas Tukstancziu Doleriu (§100,000) yra musu kaucija sudėta in
Sierata,
Jonas
Degutis
donu
vals.
o
Jurgis
paeina
isz
Suval

siais? Ar tu inžiurai, kad rytais davatkų ir keletas davatkonu
Mano turtai
kad turės džiaugsma, ba kita
Pinigus siunezime in Kraju kuo greicziausei.
(rediszka kasėJurgis durnelis
Gaidis ir žemeziugas
kaip tik po misziu szventu, net apie 400 ypatų. Kiekviena kų gub. Kalvarijos pav. Lubawo toki muzikanta teip greitai ne
Pinigus visu krasztu iszmainome pegal kursą.
Kaip Aguto del saves rinkosi jauniki Paszaukimas
Rustibe
tai juodiejie visi galvas iszke- ypata jau turėjo kasztus ke vai, jie pats ar kas kitas praszau gaus.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
Ku-ku ir ku-ku
duot žine ant adreso:
Tuszczes dvaras
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Matita arba regeta
liapaszol in miestą, o tu seneli liones ir po 20 rub. zoposto,
Ad. Krapaviczius
Baime per tris naktia
Krajaus už pigiause preke.
Daina
jai ligonis kriksztas ar kas, tai leidosi galop kelionėn 14 die 18 Mott st.
Sumiš:- Tėtuli, matai kaip
Worcester, Mass
Gudri motere
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame.
Atsilikias pjovikas
Nedoras tėvas
ir žinokis?.... Oka tu bro na Birželio.
Daina sakalėlio
asz dabar iszrodau ant pono,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
Simukas ir Magduti
Tututis ir pele da
paliudyimu Konsulio.
lau pasakysi apie juodaji kuni
Prie tokios nemažos, kom Mano motore paliko mone ir isz ba pirkau savo juoda keteli ir
Žvirblei
Ežis ir Katinas
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
ga?
panijos ne sunku buvo iszsi- kelevo su Antanu .1 uozapaiezin 18 d. siauras kelnaites
Bite, uo das ir liepa
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
Trumpos
Istorijos.
Miknevicziu kursai palocius maiezyti kaip vadina nesanži- Septemberio, paimdama dali pinigu
Atsiminimai
Tėvas:- O isztikro, asz misSubatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
Skruzdės ir szirsze
Pasibaigė gerove
sau pasistatęs ir ten sėdėdamas niszkoms paszlemekems vis ir mergaite 4 m. senumo, su geltonais linau, jog tai vokietukas in
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
Maniemsiems
Milaszirdistes nagrada
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei, teisingiausei, ir
kaip grapas kunigauja. Ka-gi vardan davatkų. Mat mislyta plaukais, motere turi geltonus plau Aelne persimainias!....
Gandras
Iszmintingas mužikas
kais, 5 ir puses pėdu augszczio vy
pigiaueei galite atlikti.
Jonas
Žižka
galima pasakyti apie juodaji ju, kad prie neapsižiūrėjimo ras apie 6 pėdu augsrezio vyras apie
Ar turi adata
Daina
Juokinga klajda
kunigą Petraucka kursai da davatkų pasiseks paszlemekem 6 pėdu augszczio veidas sudžiūvęs
Nelaiminga jaunamarti (su natom)
Stasiukas ir Urszule
vatkų sztaba riktuoja in czens pasinaudot, nes gerai buvo ži linksmas ant sznektos paeina isz
Daina
Juokinga pasakaite
Psalme
Vaito prisakimas
takava? Kajgalima pasakyti noma kad kožna turi pinigą. Kauno gub, Panevėžio pav. praszau
Skundas dukreles
Netikėta geradejiste
kas juos patemys tegul duoda žine
apie ubagu narna ? Vot, tylėt
Spėjo pasiekt geležkelio sta
Givenimas doro žmogaus
Pirkimas velnio
(gg o;)
Dainele
Vaiduhs
ir Poną Dieva mylėt! - Teip cija Szesztakava, krito ant ne ant adreso:
Ant. Waywoda
Apie tevinia
Jurgis kokiu mažai
IA
T
I
Cll
1
Bell Telephone Dickinson 3757 w. ,
papasa kojas senis Kliamas kuriu pažvalga, kad tai ne da Box 144
O
asz jio—jam kalta
Coal Centre, Pa.
Tomila
! (FU AT9 ęj
ll k IK
daktariškos rodos galima atsišaukti,
nutilo.
j
B. RAGAŽINSKAS JVIP• JH.I1V
vatkos, galop pradėta sijot ir
llllj kJ LlUlUllO pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiš- Mokink tingini ne lazda nes badu Dainele
Q
ku ir iš kitų Šteitų, taipgi Kanados.
Kupcziaus laime ir nelaime
— Tai mieluti, ir asz in szi- pasirodė, kad tarpe 400 davat Reikalingi tris kriauezei prie vy
Dainele
Nusiszipsojimas
r — Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —
Malda darbininko
ta žiūrėdamas visaip misliu. kų, apie 40 yra paszlemekiu riszku drabužu dirbimo žiponu kel
Jasezultas
Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo
AKIVOS ŽINELES.
^miostavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The New York
Atsake Pelenius.
Ne imsi Vardo Dievo dovanai
(Szliužiu.) arba ilgarankiu, nių ir bruslotu užsteluojamu jagu
Post Graguate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra
Kaip su savim givena pikta pora ir
Razbaininkas
Burauckas
kur
randasi
tegul
kagreieziause
ra— Ar žinai brolau Pele kurias greitai isz tarpo davat
>ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
kaip privalo giventi
Petras Szaporas
(gg o;)
Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name
niau! ? asz apie davatkų sztaba kų būrio iezgrebota laukan. szo ant szio adreso:
Kaip žmones apie paukszczius mena
Ne
nutverus
už
rankos
ne
sakik
vagis
padirbo
puikią
medikalūką
klinika
su
laboratorija,
elektriškas
mašinas
ir
ap-'
W. Simanavicz
Meile ir budai terp septiniu tautu
bemislydamas, nenurimstu teip Maldingos davatkos su vadais,
tieką su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, išLaidotuves
New Philadelphia, Pa.
Trumpi pamokinimai
įsigyclo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:
Sziomis
dienomis
muso
tautietis
Senas
sziauczius
pat mislijas apie kelione in pasisekė savame laike Czensta
Kaip apsieiti sergant ant akiu
,,Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi
B Ragažinskas pargabeno visokiu
Nagrada už pasiszventima
nuo kitu odos ir kraujo ligų, norą geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus.
Kas reikalinga sveikatai
Czenstakava, bet ve kame prie kava laimingai.
Sziauczius Drotelis
Mano drauge Rozalija Jekaicziute gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu. 'Daug
daktaru atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos.,
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti
Kupcziaus sūnūs
žastis: Argi visai be pinigu,
Czenstakave, kaipo pelegri- paeina isz Kauno gub, Raseinių pav. Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu, Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa. v
Kaip pažinti arklo metus
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Apie Didėja Petniczia ir medžius
, „Šiuomi viešai išreiškiu saGARBUS DAKTARE: neiSpasitikint ant ubagavimo gali miszkas maldininku buris ta Skirsnemunės miestelio, ji pati ar Teipgi
Ar yra liga kaltūnas?
skambanozio Alaus ir Porterio.
Viernas tarnas
vo širdingą padėką Dr. StanA
randu žodžiu padėkavojimu
Dideles pjuvines ant svieto
ma in tolima keliono tik su po paulino priimta skaitliu isz kas kitas praszau duot žine ant adre- Duokyte dabar orderi o bus jumis kui už išgydymą nervų ligų
Sziauczius zokoninku
H
Tamistai už išgydymą skau
Sugedimas viduriu pas kūdikius
Debesėlis
ao:
(S6
°l)
pristatyta
in
namus.
lazdomis ir krepsziais leistis? tikimųjų žmonių.
dėjimo šonuose ir po širdies i
ir sugrąžinimą vyriškumo,
/
Persekiojimas spaudos
Lape, vilkas ir blusa
Ona Rukevicziene
gėlimo strėnų ir skausmin-1
kuriu kiti daktarai atsisakė
Biskutis apie moteres
54-56 N. Main St.,
juk kiekviena aplinkine turi
Atsibuvo visos iszkilmingos 3249 Salmon st. Philadelphia Pa.
Apie bajme
gųmėnesinių, kurių kiti vi-,
išgydyti. Ir visiems su slapKaip butu Christusa iszluosave no
Pirszlej
Mahanoy City.
savo ubagus ir juos pažysta, ceremonijos, visi Czenstakavan
si daktarai neapsiėmė gydy
tomis ligomis patariu kreipžidu
Vandens laszelo kelones
,tis pas dr. Ig. Stankų, o ne't ti. Bet Tamistos operacija
nors asz lenkiszkai suszneku atkelevusie, prisipoterevusie,
Isz bobiszku knygų
Su maskomis pleszikai
Mano brolis Kazimieras Tamulinas
kaip ranka atėmė kentėjimą'
pasigailėsite
savo
žygio.
Laime
bet matydami gyventojai kad visam gražumui prisižiureja, paeina isz Suvalkų gub., Mariampo Introligatorne.
Atsikėlė isz grabo
nuo manęs. Ela Mažinacky
A. Zmudzen, Salem, Mass.
_
,
Užtrucintos dovanos
APD1BBTCVE KNYGŲ.
Nuneszta per zuiki laime
svetimas, tai gali padaryti kiekvienas mislio kad ka nors les pav,. Balbieriszkio gmino. Pilo57 Pingroe Si. DrStankus. 1325 S. Front St., Phila.
Rodos del geru gaspadiniu
Eglinciszkes
virai
i
John Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: „Meilutis gydytojau.—
Moterių budai
praboezyk ir praboezyk— o isz Czenstakavo parvežt Lie tiszkiu kaimo, du metai adgal iszva
Negivelo ranka
,Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau
Kokiame amžiuje priguli poruotis?
negaliu atsidėkoti Tamstai iŠ džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bot^
Indijonu pasaka
kur tada dingt ?.... Kalbėjo tuvon del szventos laukentiems ževo in Rochester, o dabar nežinau
Intekme valgio ant balso
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne-i
Tėvas
ir
tris
jio
sūnūs
kur
jis
pats
ar
kas
kitas
praszau
duot
Kliamas.
!reikalauju daktariškos pageltos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino
Ar cukoris kenke dantim?
atminties.
Antanas Beržiukas
žine ant adreso:
(gg o;)
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių •
Pervirszinis naudojimas druskos
— Tai, nugi suprantama
Nekantrus artojas
i Tamstoms už‘pigų ir greitą išgydymą.” p.
Kaipo stebuklingoje vieto
G. Tamulinas
Tikėjimas Kiniszkas
Trijų budu moteres
kad in Czenstakavo, tai ne nuo je, visur buvo rinkos szvente- Box 152
Išgydau
pasekmingai
ir
ant
visados
nuo:
(
So. Wilmington Ill
Geras spasabas
Abramkes pavojus
'
reumatizmo, skaudejima šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuoi
etarapoles in Ludvinava žyg's, nybiu— križeliu, metelikeliu,
Sriuba isz duonos su vaiseis
Maži musu kankintojej
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėjiKaip ilgai medžei buna ant žemes
girdėjau kad kunigas Petrauc- ražaneziu, szkaplieriu ir stati Mano pusbrolis Jonas ir Juozas Aysidirba senos maldakn yges, istorini: m ą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi-1 Gudras barzdaskutis
šokių spuogų, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, širdies, inks
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis
kas davatkas rikiuodamas niu daugybe su Czenstakavo Takazauskai paeina isz Kauno gub. □atos ir laikraszczei, kaipo tai:
NAMINIS
DAKTARAS.
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias nervų ligas neuralgija, drebėjimą sąna
Kaip maskolijo renka vaita
Linksma Valanda, Dilgeles^
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų’
Del ausu
kiekvienai liepia turėti apart szvenstu vandeniu kuri vier- Szauliu pav. Kurszenu para., Jonas Dagia,
Kaip pasidarė Pejpu ažeras
Draugas,
Tėvynė ir L L
'kvėpavima, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas
Kaip skanduoti atgaivinti
11 m. kaip amerike, teiposgi ir puse Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai
Su kupriuku atsitikimaj
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su ope-'
bilieto ^elžkelio po 20 rub., niejie seme in bonkas.
Kaklo skaudėjimas
cija ruptura, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, i
Adresas:
Turreniuszas
sere Amilka Takazauskiute po vyru ekspreso kasztus.
na tai kagi tu mislini Kliamai
i guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas aut gyslų kaulų
Maldingi Czenstakava lan pravardes nežinau, turiu svarbu rei
Lithuanian Bindery*
Puiki Antano rodą del vaidijanezios Priesz cholera
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ranDel
plauku
su tuomi dilryt kad pinigu nė kytojai, kiekvienas bent ka kalą jie pats ar kas kitas praszau 514 W. Spruce. Mahanoy City.
poros
'kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir
Del noses
Kaip
ruski
popai
apsieina
su
savo
'gerklės.
L
ra, o czion matai kad tavo pirkosi parvežt namon.
duot žine ant adreso:
(gg oą)
Ant nuszalditu sunaria
parapijonais
Szlapioji dedervine
krepsziai maža kas? *Su savo
Fr. Takazauskis
Kompanija maldingu Lie
Giduoles no sausgėlos
Sausoji dedervine
Hudson N,Y,
krepsziais nors tuszcziais, tai tuvos davatkų, prisipirkę kas 67 N. 3rd, st.
Puikus nevidonas
Priesz baltlige
Naudingas priklodas
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare.
gali tiktai po aplinkinius stra- ka galėjo, po visu ceremonijų,
Nuomirulis
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.
Szuo
atkerszintojum
palinet, ir žmonių szunis lodyt sugryže namon, dalino saviems §10 gvarantavotas uždarbis per tre
Geltlige
Smertis Nerono
Influenza
bet ne pas lenkus. Ant galo, isz stebuklingos vietes parvež jus metus del vieno lietuvio turi but
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas
Dieglis
Juokingas apsakimas
ugi ar tu žinai kokis ten len- tus daiktus kas ka galėjo, pa iszmintingas, teisingas ir ne pijokas,
Pažandės
pinigu turi turėt §300 dirbsite be bo
Vienatine-Lietuviszka Banka su kapitolu §75,000 Pabuczevimas kūdikio
kiszku ubagu paprotys ir kaip sakojo gražumus iszkilmes, so szitas biznis yra iszrasta ko nauUžkietėjimas vidurio
7 * * kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir Jankelis Puče
Gėlimas dantų
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie Kaip bagoozius pateko in pekla
jie apsieina?— kalbėjo Pele darbeztuma zokoninku Pau jause, kas nori dėtis in kompanija,
Plauoziu uždegimas
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir Kitras čigonas
(cg oą)
nius.
liniu ir ju klosztoriaus gra raszikit ant szio adreso;
Ramatizmas
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis Netikus papūga
A.
Tomskhe,
Ne
noras valgit
_ Teip yra brolau Pele- žuma.
' svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
Lietuviszka Agentūra
DAINOS IR EILES.
Niežai
Estacada, Oreg.
Bankos P. V. OBIECUNAS & ČO., parduoda
niau, tu szita iszdestei man
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu
Jago kojos prakaituoj®
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius Tris budrei (eiles)
Senelis Kliamas kaipo Pe
kaip ant skaurados kepant bly
in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu Lietuvos grožibe
Del kosulo
legrimas
Czenstakave
Mano vyras Juozas Senauckas piningus už žemiause preke ir greitai
kancelarije po vadovyste Karotinus VarasziausNotariuszo už
Žiemos laikas
Trūkimas ranku
na ir szitame turi dali teisybes
tvirtinto per Gub.
(
Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
paeina isz Suvalkų gub. Sejnu pav ne vienos dienos nelaikau pas save
ir
namieje.
Prainant
Plauku auginimas
Įlįjį
kitokiu —
Doki
kumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
bet suprask, kad asz jau ne
Weiseju para. Leiponu gmino 6 m. svetimu piningu paskirtu siuntimui,
Gege ir gaidis
Niežėjimas kūno
Visi
to
žmogelio
mieriai,
viskas
dirbasi
teisingai
nes
esmių
po
eziandien gyvendamas ir tiek
Labora
Dantis czistai užlaikiti
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
kaip amerike pirmiau gyveno De
kaucije,
taigi
meldžiu
visu
Lietuviu
Akis
bedu ir vargu praleidęs, nemis iszejo ne teip kaip jo buvo troite isz ten iszvaževo in Clevelanda atsilankitie arba atsiszauktie per
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO Kas yra didis
Galvos skaudėjimas
Teisybes priežodis
liu su kelione in Czenstakava mislyta, negalėjo jisai Czens o dabar nežinau kur jis pats ar kas laiszka su minėtais reikalais.
Cor. 12-th. & Carson St., S.S. ritblwg,r Viltis laimingu laiku
Atgriebt nusinuodinusl
kitas
praezau
duot
žine
ant
adreso:
takave
kaipo
ubagėlis
surinkti
Su
godone
Szamas
vaiku burnelejs
Sziauczius
ir
Evute
linst nei in varža bet misliu
Mrs. Juze Senauckas
Del ko židai ne valgo kiaulienos
Kirmėlės viduriuose
apeisaugot kad be skatiko teip kiek nors skatikėlio, ne gausiu
Lietuviu būdas ir paproezei
Pradūrimas voties
243 E. st.
Detroit, Micb, Viktoras Lapinskas
toli leistis, tai gali būti ai- ten almužnu; ne turėjo už ka
Isz Petrapiles
Senos ronos
601 W. Mahanoy Avė.
Del mergeliu
Džiova arba sukatos
sziaus negu,nuo pabaigų Vosy prisipirk križeliu, metelikeliu
Mano pus-brolis ir kūmas Franas
Mahanoy City, Pa.
Pavasaris
Kaip gidinti plauoziu uždegimą
liaus bjauriu szunu gintis, ir ir kitu szventenybiu kaip kad Varseviczius 3 metai adgalios gyve
taip rašo išgydyti žmonės, «kaip kiti dak
Lietuvos būdas
Krauja sulaikiti
maldingos
davatkos,
vien
na

Artojaus skundas
Medus giduole no daugelio ligų
no Shenandore o dar nežine kur Te
tarai ir visokį vaistai negalėjo išgydyti#.
ne, jeigu dastraplinus in puS
5
5
Jiojo
pirmoi
meile
Skausmas
galvos ir kojų užszaldima
jis pats ar kas kitas duoda žinia TT
N
Ai AMBBAZBJUS STAKNEVIČE, pilančiu Phllasiaukelia, gautau pas mozūrus bagėliui pasisekė nusipirkt dvi gul
Sanietas
No gėlimo viduriu
ant adreso:
(j-g o$)
delphljoa M. Klinikos glannam daktarui padskavoną už
Nelaimiu gadinęs
Perdarimas voties
ir lenkus praboezyk ir prabo stiklines bonkas su inspausgeras Nekarštas, kurios nustumd nuo manąs ligos akme
Alex Kleponi
ni, ką slogino per kelis metas, nes pirmiau didžiausi
Ant Ringos kapu 1887 m.
No kosulo.
ezyk tuomet seni anot priežo tom literom stikle Czestodw 505 E. Union st.
Tamaqua Pa.
akademčlkal
daktarai
iš
New
Yorko
gydo,
o
visi
Jie
ne

■PO VARDUgalėjo pagelbsti, — o Phlladelphljos M. Klinika | trumpą laiką sveiku padare ir tikiu bū
wo,
ir
prieisemt
szvento
ten
Priaiuskyte
tik
Viena
Doleri
o
tuojaus
gausite ta Knyga per Paorta,
džio, nors V irbalio Magdei
vi sveiku visada. Per tai žlčyju Klinikai Ilgo gyvavimo Ir visiems lietuviams, kurie serga.
PRIEJGIAUSES
J
<ad kreiptus | Pbll. M. Kliniką, kuri tikrai gerai tarnauja ir sergantiems sugrąžina sveika
apmokame visus kasztus nusiuntimo.**^£5
Mano pusbrolis Jonas Naujokas
pusk in pasturgali, tai nepa- vandenėlio.
tą už ne brangiai.
Ambr. STAKNEVIČE, Fulton County, Norris, Ill. Box 102.
MOKSLAS
Su dviemi pilnom szvento paeina isz Suvalkų gub, Naumiesczio
-: Adresavokitc :gelbes. Vot brolau Peleniau
GUODOTINAS DAKTARE: Šluoml danesu, kad dar nū pusąNekarštų nesuvartojau,
pav. Tamoszbudžio gmino pirmiau
o Jau esu sveikas ir daugiau gydytis nereikalauju. Širdingai dflkavoju už gydymą Ir labai
S
ANGLISZKO
į
vandenėlio
bonkoms,
senelis
žiloje savo galvoj turiu suraizgyveno Laurence Mass, o dabar ne
geras Nekarštas. Dabar dirbu malnoee. Jurgis B a c e v 1 č e, Box 5, Rush Run, W. Va.
LIEŽUVIO BE
įį
giojas dar neseniai pliana to nei senovės lietuviu Kriveitis žinau kur jis pats ar kas kitas pra
GUOD. PONE: Apturėtas Nekarštas suvartojau, — Jos yra ląbal geros, nes nbo var
szau
duot
žine
ant
adreso:
(j-g
o;)
ginamos Ilgos galvos, krutinėję skaudojImo Išgydo, nes ant visos sistemos dabar Jaučiuosi
PAGIALBOS KITO. |
ki; Szita urveli savo parsiduo- isz Vilniaus Kiernevan su Die
gerai sveikas. Esu labai dėkingas.
Tony Mataškevlč,
Kaz, Naujokas
Yra tai praktiezniause Knyga
niu, ir be baimes nei biednas vukais, trauke isz Czesztakavo Box 246
Castle Shanon Pa. )
Labai daug padOkavonlų už išgydymą nuo visokių Ilgų, Phllad. M. Klinikas turi kasdie
> kokios lig sziol Lietuvei turėjo. S
ną. Kaip kiti visokį daktarai neišgydo, tai šitas Klinikas Ir tiems sugrąžina sveikatą, — be
pelegrimas trauksiu link Czens atgal Lietuvon pekszczias per
peilio, be pjaustymo, be operacijos, — vienok su tikroms, geroms Nekarštoms, kurias tik
i
Ir
teip
sudėta,
jog
ka
tiktai
w
miestus,
dvarus
ir
kaimus.
To
gamta
Ir mokslas išduoda, kaip Amerikoj, taip ir iš Europos.
takavo.
M. VARZINSKAS > pribuvias Grinorius isz Lietuvos
-:NOTABIU8ZAS:KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KĄ D
Ii
už
davatkas
ubagėlis
anksty
. Pelenius, beklausydamas pa
Lietu v isz kas Fotografistas
233-235 W. Centre St., -:- Mahanoy City, Pa.
TEISINGAI GALI BŪT IŠGYDYTU
gali in trumpa laika pats per $
Apsaugoja
Namui
ir Naminiu Rakandui nog Ugnies,
nuo jvairlų ligų kaip slaptų, taip ir kitų, kurios užgula, kaip iš viršaus taip
sakos seno Kliamo baksztelda- viau iszkelėvo. toli paskiaue 205 E. Centre St. Mahanoy City, > save iszmokti Angelskai sziek $
didžiame Lietnviszlu Agentūra.
Kantonu Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Lintfw
ir viduriuose kūno, kaip šviežiai užpuolančių taip ir nuo apsenSjusių, kurios
----------o--------fflaa kriukiu m asla suszuko: parkelevo.
Parduoda Szipkortea ant
Del DraUffVSCzill.^
tik sutelkia nesmagumu ir skaudėjimą, KAIP VYRU taip ir MOTERŲ nes
Puikei ir pigei nutraukė visoke^ Fotografijai
tiek kalbėt.
riaokiu d rucžiauriu ir
Jk
,
J
velkamos.
BUSI IŠGYDYTAS, atsilankyk, o jei toli gyveni, tai aprašyk
Padaro Didelus Fotografijas isz mažių ir
(Toliaus bus.)
“Gerai brolau tu pliana sutai
reriausiu Laivu.
7/ ĮX
Pristatau puikes Szarfaa
Toji
Knyga druozei apdarita $
nesveikumus-llgą lietuviškoj kalboje, o apturėsi rod?, pagelb? ir tinkamai
indeda in Reimua.
Indeda in Špilkas
siuneziu Piningus in
Li >
1 \
Juostas,Kepuras,Karūnas
sei, tai teip ir daryk’.
sutaisytas šviežias llekarstas iš geriausių medikamentų, kurios gali išgydyti.
in Franou^įni raudona audima $
Visas Dalis Svieto
U/
Spdkas ir L L
Kompasas ir Lt Parduoda viaokes Reimas
Naujas Iszradimas.
NEAPSIRIK, NESUKLYSK, bet visada ateik, ar rašyk ant šito adreso:
ir kasztuoje tiktai J į e Kasztus J
Senukas.Kliamas tuojaus savo Snlatko puolančius plaukus, prigialbeta Lietuvei su virsz-minetais reikalais netur
reiezianse ir pigiausi
V
®u k.°^u n0.rs
fisi
tie
kurie
per
mus
/J,
IFas-link
Szipkorataj
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
augti. Turime tukstaneriu pade- kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
nusiuntimo mes apmokame,
T
krepastin kaime kumelionise plaukams
tunte apie tai geria žino
&
Piningus ir L L
ravoniu. Iszsiuncziame dykai geras informs ir patinstama Varžinska kuris padaro
1117 Walnut Street
.-.
•••
.-.
.-.
Philadelphia, Pa.
Iszduoda Dostovierne
Raszykrte pas mane a
sijas apie priežastis puolančius plaukus ii
•etoli Mariampoles paidave kaip
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti.
VATA NTYISNq0 10 ,kl 4 p° P,ot Nedalioj nuo 10 Iki 8. Vakarais
SAULE Mahanoy City
tol tu ka nori savo dali
a pi ai kyšite
teisiąją
tame užbėgti, adresarokytei
V H ALI vuo.
Utarnlnke Ir Subatoj nuo 6 Iki 8 valandai.
W 30 rubliu, isz tu 20 rubliu I.M.Iruiizi Ci; 1» Tart k Iriilfe Taipgi d*ro Fotograpyas ant Poat- Karcziu.
______________________________________________________________________________
.

2-TRO.

P R EKE TIK~$1 .OO.

Dr Ignatius Stankus, M D. 122

susirisie viens ra kito;
tamos tai nesidivitum
s ipz j i isxeiina is parepradeda isz sympuijoi
'eip greit kaip tik rims
iredko lai neruite tam
tip

EROS

; Gyvasties
LALSAJI OF LIFE)

urna jiems norailiski
. tau tiek kiek naujas

: 75c.

i

„Jus mane išgelbejote”!

š NAUJA KNYGA Į

asinerlmas,
is ruiuatlzmo,
iailrtt
. Gali but tikras

artuosi gyduole

W. D. Boczkowski-Co; Mahanoy City, Pa.

W. Rynkewiczius

D OIL)

J

isz lieti: v isz k u

B

ar Overkoti(

iv* imi

U |T| 11| I Geriause pirkti pas
tulllllll RYNKIEVICZIA ®
Į

RYNAI vilnonio ir kitokio mat erijolo
'J geriausio dirbimo, pasiūti pagal

naujausios mados.

Visokiu koloriu ir

UI prekių, yra isz ko pasirinkti.

KAIMELU.
Black Diamond, Wash —
Kasikiosia darbai ejna gerai-,
anglekasi.ii uždirba 4, 4.50 ir
5 dolerius o leberei po $3.15.
— Randasi ezionais tik vie
na szeimyna Lietuviu o apie
keturi pavienei nes tuju ne ga
Įima vadinti žmonimis tik gir
tuokleis kurie ne žiuri ant nie
ko kad makaule užpildyt,
ki tai pas mus singe’t i.

So Omaha, Neb— Dar

B
g

ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepu-

ru, pirsztinu, marszkinu ir t.t. ir 1.1.
Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas

Mahanoy City

VIENYBE, LIETUVNINKU

Iszeina

kas Sereda Brooklyn, N Y.

( Vienybe Lietnvninku” <|id< iio
formato f'2 prišlapti, 'talpina moksliszkusBtraipnins ,eilesį f< I’jt'V.'nuM naujausias žinias isz visos pa-aules,
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir
paezios Lietuvon savu kėrespondentu
“ Vienybe Lietuvninku” buvo
visu pirmeivi-zku organizacijų organu
dirbo ir d:ibs žmonių gerovei.
Szirru't 10d, Vasario sukako 25 metu
k ip szeina, isz ton prie/anties iszleid >iue dideli žingeidu Jubilejiui
numeri, kuris liks tik iatoriszku
atminimu, nes pirmas da Lietuviėžku
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant
metu užsimokės $2. gaus ta numeri,
kaipo dovana.

bai gerai eina, isz kitur piibu “0ENY6ES 1 Metams : $2.00.
vusiam darbai nesunku gaut, LIETUVN NiU" > Pusei Metu $1.00.
kas norėtu platesni apraszyma Prenumerata J Užrubežin $3.00.
Užsiruszyti galima visada
tegui
1 raszo ant szio adreso:
J. Beg s
Kas nori gaut tik

160 S. 32'id. st.
So. Omaha, Neb.

Pa.— Jur
Litkauskas likos surastas
RYNKIEVICZ S gisanaGilbertonas,
diena upelukije arti mies

233-235 W. Centre St.

26 Metas Senas Laikrasztls

telo. Drapanos jo buvo apszale ledais, rankos, kojos ir nosis
konia atfzale isz priežasties
pergulėjimo per visa nakti
teip ezaltam guolije. Litkaus
kas buvo atsilankęs pas savo
pažinstamus Meizville ir kaip
rodos būdamas užsitraukęs
puolė in upeluka. Darbininkai
ejdami isz ryto in darba užti
ko gulinti vandenije. Atnesze
pusiau suszalusi Litkauska in
Gilbertona, kur turėjo nog jo
nupjaut suszaluses drapanas.
Badai tokiam padėjime radosi
per tris valandas. Stebėtinų da
liku, jog da neprigėrė.
— Czionais Lietuviu randasi
daugelis o norints gyvena mal
szei, bet skaitimais, pervirszinai neužsiyma bet daugelis pri
žadėjo užsiraszit “Saule” da
priesz Nauja Meta, nes kaip
girdėt, tai tvirtina, buk tai ge
riausias lietuviszkas laikrasztis del visu žmonių kurie gei
dže praleist smagu laika.
— Darbai czionais ir aplin
kinėje ejna gerai, žmonis už
dirba neblogai ir pas kožna
randasi piningelu.

JI BILEJIM

NUMERI

prisiusk JOc. markėmis, o tuoj gausi
Paprasta numeri peržiurejimui
siuneziame dovanai, rasžik toi.
Užsiraszant “VIENYBE LIETUVNINKU ”
reikia siųst prenumerata (MoneyOrder ar Registruotu laiszku pinigai)
ant vardo leidėjo szituom adresu

J. J. PAUKSZTIS & 00.
120-124 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

GRINA TEISYBE.

Mului nojitus gyventoje!
apie szita gerai žino.
Mrs .Julia Brennan nog 1027 E.
Maliu noy St Mahanoy City, Pa. Sako: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa
girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka
da tik ateina proga vis rekamendavo
ju szitas pigulkas asz pažinstJ keletą
žmonių kurie likos iszgialbeti nog
skausmo* pecziunso nr inkstuose. Szi
ta pati liga mano vargino per ilga
la\k.a, būdavo mane apkvaitina ir pai
kino kad negalėjau atlikti namini
darba. Turėjau ženklus kad mano
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas
Timms iiptiekoje, ir jie tuojaus man
pagialbejo ka kitos gyduoles nega
lėjo padaryti todėl veliju kitiems
naudoti taisės pigulkas.
Ant pardavimo visuose aptiekose
po 50c. baksukas. Agentai amerike
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo,
N. Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans”
ir neimkyte kitokiu.

Ant pardavimo.
‘Namai aut keturiu familijv.
ant Viso loto po no. 604 606
West Center uly< zios. Dasižinokyte ant adreso:
(1‘ j )
Thomas Haughney
12 E. Mah. St.
Mahanoy City, Pr

VALSTIJOS KASIJER1US LAIKO PININGUS BANKE

merchants
BNKNG TRUST COMPANY
MAHANOY CITY,

PA.

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis
del faves.
Surplus ir Kapitolas Stakas yra 33_ procento
sudėtu piningu.
, Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal
padaryti pininga ir prietelius per sudėjimą
piningus in szita banka.
Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada
tokia diena kad tau padarys giaro.
D. M. GRAHAM, Prezidentas.
C.L.ADAMS, Vice-Prezidentas.
D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

Nemokėk dykai 810.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
nūs aut kojų, tai gausi po 5^
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir
nupuczkave veidai. Tukstanczei dekavoja už dyka rodą.
Raszyk tuojaus ant adreso:
Gratis Specialists
Box 106 Stą. W. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.

0.BOCZI1

Cor.Elm & Main Sts. Plymouth,?*.
...SAVININKAS III FABRIKANTAS...

Garsiu LIetuvlszku-Lenk'szku Vaistu.

j

...DIRDKT0RIA1...

^jįįSi
įį.-V'1*

A. DANISZEWICZ.
W RYNKIEWICZ
M. GAVULA.
C. F.KAIER.
J. HORNSBY.
W. 1. MILES.
L. ECKERT.
T. F. FLANAGAN.

T.
„u»ntii
.įj■g padirbu

MOTERIŲ SIUTAI IR KOTAI
Szitas yra sztoras kur geriausia pirkti Siutus ir Kotus.
Neapsigausyte jaigu pas mus pirksite.
Ceikis yra grinas vilnonis. Darbas kageriausias ir
j asiuti pagal naujausia mada. Mes gvarantinam
kožna Siutą ir Kotą ka parduodame.
Galima pirkti puiku Siutą už $12 ir $15.
Ateikyte pamatyti.

MERCHANTS’ BANKING TRUST CO

S, Norkewicz

Dr, Alex O'Malley

preMnKf*

A. G. GROBLEWSKI

jgaifilSWtoj
pjall!*
f*1
įįu&Udprato, jo

pį m fartspijonn n

jįgsit kaip ant sarę
mpakrupij'-'M'- Ta

Kiekvienas Lietuvinzkas Sztorninkas

— Pacztinis bankas turi gia
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Naujas Audėjus.
ra pasieekima Mahanojui. Ma
Balius! "
Sztoruose ant pardavimo, kad musu
Audžia visokes karpytas
taut eezei reikalaudami galėtu nusi
tyt žmonis suprato gerumo to
Parengė dideli balių dr’ste.
pirkti ir nereikalautu iszduoti
pagal
naujausia
būda.
Preke
L.K.
Keistuczio
isz
Virden,
piningus
dovanai kokiems nors apga
kiu banku, nesza savo pinin
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
— Prisnigo ant kelolekos gus po apgloba Suv. Steitu.
I’ll. 18 d. November 1911m. 300 už mąstą. Darbas gvaranraszykite pareikalaudami mus gyduo
(to Dec. 28).
už praszom visus lietuvius ir tytas.,
les, nes geras uždarbis; parduokyte
I IX. I /\
Mahanoy City, Shenandoah
coliu.
— Mahanojui nog kokio
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
I iMAXix
Ht. Carmel, Liindstbrd.
U
J. Scherer
lietuvaites
ant
to
puikaus
pasi
— Kasiklos dirba visas die tai laiko pasklido limpanczia
kurias mes gvaran tuoj ame.
1 t Szapas 48 N. Main st.
linksminimo,
muzikantai
pir
-------nas, net rūksta.
Egiutero No.l............................... 25c.
liga— plakimo moterių per
mos klasos resz puikius szio
Arba 624 E. Mahanoy St
Egmtero No.2............................... 50c.
Polithania
State
Bank
— Steitine Geležkelio Ko žveriszkus vyrus. Tas, ka už
Zmijecznik............25c., 50c. ir $1.00.
kius, prasidės nog 7 vai. vaka
Mahanoy City, Pa.
Gumbo Laszai............................. 35c.
Cor. 22(1. & Carson Sts.
mieije nutarė, jog anglekasiai sigeriąs guzute, parejas na
re ir trauksis lig ritu.
Meszkos Mostis........
•2Sc.
Trejanka................
,25c.
S. S. Pittsburg, Pa.
turi pilna tiesa važiuoti ant mon, pradeda daužyt savo
Inžanga vyrams 25^ mote Gera “praperte” ant per
Liniraeutas vaikams ................... 25c.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei
elektnkiniu karuku ejnant ir silpna sutvėrimą vadinama
Gyduoles nuo Kosulio ................25c.
rims ir merginoms dykai. Už davimo Frackville, ra.
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Liepiu Balsamas ..............
.25c.
praszo visus.
parejnant nog darbo. Kompa ‘motere” yra ne vertas drasValdžios. Priimam pinigus suezedinitnu
Namas turintis 8 kambarius
Anty-Lakson del vaiku ......... 25c.
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus (»as m iv
Milteliai
vaikams
nuo
Kirmėlių..25c.
Komitetas.
nijos lig sziam laikui buvo už kanezio žverio.
stovintis ant loto 250 pėdu plo
pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitani
* nuo Kumeliu del suaugusiu 35c.
kas 3 menesiai Siuncziam pinigus in visa.Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
draudus anglekasiams keliauti
ežio per 130 pėdu ilgio su
dalis svieto, greit ir pigei parduodat!
— Szeimynos Rajkaucku,
L gniatraukis ..
laivakortes ant vi-u linijų ir geležkeliu
ant pasažieriniu karu su suo Radaucku ir Bekerevicziu ant
Skilvio Laszai.............................. 25c.
dviems tvartais ir vežimu. Skie
bilietus Amerikoj ir Kanado*.
Iszdirbaa
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
dinom drapanom.
visokios rnszies Rejentalnus Dokumentus ii
pe
randami
“
baileris
”
del
ap
Kruvinosios.............................. 75c.
W, Centre uliezios konia užNamine Mokykla
vedam provas senam k raj n . Reiendna
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
szildimo
viso
namo
5
minutas
— Tamoszius Kanopnickis troszko per iszbeganti gaza isz
Gramatika Angliszkos kalbos be
kancelarijayra red >ma per valdiszka notare
Gyd.
del nemalimo Pilvo........... 50c.
J. G. M lia icka. UžKviecziam lietuvius b
nog dipo. Darželije randasi
mokintojo (apdaryta)
$1.00.
Milteliai apstabdymui Galvos
kuris nužudė savo drauga uliezines paipos. Ant gilukio
Lietuvaites
kreiptisprie
mus
ir
pavest
mum*
skaudėjimo
............................ 10c.
Vaiku Draugas arba kaip mokintis
daugel vaisingu meažitr Atsijus'i bankinius reikal >s o per-itikiisit, kad
Antana Peczikovski arti St. pajuto gaza in laika ir atsi
Laszai nuo Dantų........................ 10c.
skaityti ir raszyti be moki. 15c.
viskius, kas yra kalbama czion yra teisvbt
szaukyte pas locninka, Charles
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Naujas Budas mokintis raszyti be
ir bus iszpildyta greit ir teisyogai. Pinigu*
Clair, prisipažino prie kaltes peikėjo.
Kojų......................................... 25c.
Lockett, Frackville, Pa. alb
siiinczant paczed inui in Banks, arba sius
mokintojo
10c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
ir likos nubaustas ant 18 me — Vagie insigavo in kroma
in Lietuva, galima siųst Paežio Monei
F. W. Boczkoweki M hanot
Aritmetika iszmokinimui rokundu
Vaistas
nuo Papauto.................15c.
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe
Gyd. nuo Grippo......
.$1.25.
tu in Eastern Penitentiary Freidbergo ant W. Centre,
City, Pa.
(fč’M •})
su paveikslais (apdaryta) 35c.
Ex preso Money Orderi.
Plauku
apsaugotajam.
... 50c.
Pinigus siuskit per Money-Order.
Philadelphioi.
...10c.
Muilas del Plauku...
iszpjove langa ir ieznesze tavo
Milteliai
nuo
Kepenų.
...35c.
P. Mikolainis
Nauja katalogas
Rusiszkai Amerikomszka Lmija.
Rožes Balsamas..........
...25c.
— Tūlas tėvas gana dyde- ro ant 3G0 doleriu. Kaip ro
Box 62.
New York, N. Y.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
Kinder Balsamas.......
...25c.
Kas prisiuns pora markiu tas ap
les szeimynos truputi sau už dos turėjo su savim vežimą.
8} dienu in Rotenlama
11Į dienu in Liepiju
Bobriaus Laszai.........
...50c.
laikys puiku lietuviszka iliustravota
Szvelnintojas
..............
...35c.
iV
1*^5 PDel 8raulkesniu žinių kreipkitės in musui ii^>»W*e47'
— Juozas Szimanskis, ka
daug “pavėlino”, na ir norėjo
Kraujo valytojas......................$2.00.
katalioga kuris reikalingas del visu
t
o 4 -o L Agentus ir centraliszka kontora.
J
,, ’ ’
Nervu Ramintojas.................. $1.00.
RAPORTAS STOVIO
visa szeimyna iszguit laukan tai nudure peile Samuelu
Adresas;
(j uuf)
Egzema arba odos uždegimas
A.E.Johnson
&
Co.,(Gt°e-«i
Pa»»enger
Agi,.)
27
Broadway,
New
York,
N.Y.
pas Vaikus.......................... $1.25.
K J. Kraucelun
•^t-szalczio, nes sūnūs papra Jones Aug. 26, likos pripažin
Pleisteris (Kasztavolo)...............25c.
120 Grand st.
Brooklyn, N.Y.
sze sudžiaus Jameso idant te tas kaltu per suda, nes ant
Pamada Plaukams..................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
veli nuvestu in “kuleri” idant kiek jin už tai nubaus, tai da
Gyduoles nuo Riemens....... -....... 50c.
ISZ MAHANOY CITY, PA.
NAUJAS RUDENINIS TAVORAS
Ant pardavimo.
Vengriškas Taisytojas Ūsu... .. 15c.
truputi apsimalszytu. Po ke ne žine.
Inkstu Vaistas............. 25c. ir $1.00.
Pasiduoda grosersztoras ge
Sziame
laike
aplaikome
visokiu
labai}
uikiu
Rudeniniu
Apredimu
Akines Dulkeles......... ................ 25c.
—
Vaikai
ejdami
ka
toki
liu valandų iszsiblaives parė
Nos. 2 ir 4 East Centre Uliczia, Schuylkillo Paviete, Pennsylvania
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
roje viltoje bizni-, ižd'rbta ii
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. L:žpraszome visus atsilankyti
jo namon. Geda, jog galva pirkti in kromus turi bjauru PO PABAIGIMO BIZNO LAPKRICZIO 6-TO. (NOVEMBER) 1911.
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokiu kituosią Sztoruose varge)
biznis gjrai, užgyventu lietuGyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
galima rasti. Szitas Ta voras susideda isz Naujausiu Rudeniniu
szeimynos neturi tiek p roti, papratima dėti piningus in
Gyd.
nuo Dedervines..... ......... $2.00.
veis ir palioką s taipogi viso
TURTAS
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
jog daro per tai geda paezei burna. Tėvai privalo atpra- Rezervinis kapitalas:
kiu kostomeriu turinti pusėti
Jekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga
tint vaikus nog tojo paprati Piningai ir notai
ir suaugusiems vaikams.
na skaitliu, priežastis pardavi
de) apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
$43,092.95
mo
yra
jog
locntnykas
ketina
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
- Simonas Milauckas nog 632 W mo nes dėjimas piningu in Skola no Patvirtintu Rezervinu Agentu $43,131.99 $86,224.94
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu
apleist szita miestą. L’etuvei
Mahanoy ui., pristato in namus burna atneeza vieokes bjaurės Penk-centczei ir centai
.... 1,017.88 norintiejie pirkt tegul raszo
Kepuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
J. KAZLAUCKAS
anglius, krausto naminius daigius, ligas nog kuriu szimtai gali
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.
Czekei ir kitokis turtas
2,741.60 aut szio adreso;
tun gera arkli ir bogie del pasamdimo.
(16 °1)
Parduoda Szipkortes
Savo darba atlieka atsakanoziai ir užsikrėst. Juk žinote, kada Skola no Banku ir Trust kompanijų neesanti rezervota 7,850.12
nI L
( EJF Pas ilus dirba Lietuvaites.
Jos. Kaziukewicz
teisingai. Su virsz minėtais reikalais pas mus buvo raupai, tai ga Vaisbines popieros pirkta sekanezei:
Už kompanijų preke ant geriausiu
T. T lihH 1
122 W. Center Str.
10 S. Main St.
kreipkytes pas jin o busite užganedyti.
Pardarau
vosi in miestą per indejima Ant vieno vardo
ir greieziausiu Laivu,
...
$ 52,035.95
■W*OH
Įsi UluliJ I
Mahanov City, Pp
Port Chester, N.Y.
visokius Dokumentus ir paliudyju
— Kada Stepas Korobanas piningu in burna. Žinote, jog Ant dvieju ir daugiau vardu
185,543.02 $237,578.97
per Konauli.
Duodu patarimas
buvo užmigias anioliszku sap piningus naudoje visoki žmo Laikine szalines paskolos
56,914.41 Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
Teisinga K r a uty e. nes tikras Lietuvis užlaiko visokiuose reikaluose.
tVAf// savo Namus ar Farma tenis
su
visokioms
bjauroms
Ii
101,888.11
nu jojo draugas Jonas Bisko
Bondsai Stakai ir t.t.
Malonus Viengenoziai:
gul atsifzaukia pas mane
J. Kazlauckas
rirkejiai lanmi atvažuoja
Tėvai neužmirszkite Morgiezei ir Dzugmentai ant rekordu
Nusipirkite sau keletu
Turiu sau už garbe praneszti jums
241,801.06
neiezkentes, jog Stepas teip gome.
I as ma,ie *sz v>su szaliu
Buteliu
kad,
užlaikau
krautuve
su
daugybe
73
West
St. New York, N.Y.
Amerikos ir Kanados.
saldžei miega, priejas prie jo apie tai ir prižiurekit kad vai Rakandai ir fikSzczerei
3,500.00
Pas mane galima
Fa|mos Mass., ir Conn,
NORKEVICZIAUS NO. 6. visokiu tavoro.
kai
piningu
ne
dėtu
in
burna.
kirto ypa per ciferblati. Tas
Perdėti draftai
49.88
stekuose vra geriausi'is
Geriausia Arielka Visam gauti naujausios mados Laikrodėliu,
už tai kad randasi daugybe fabriku. Grums
Mieste. Tik $1 už Buteli.
...
Žiedu, Kryželiu, Armo W. TRASK AL (KAS
etaigai pabudęs, užklausė Jo ■' — K. Goldmanae (dzūkelis
tas piaszau raszyti lietuviszkai arlenkiszkai.
Teipgi ežia gausite ir visokiu
Pirmutinis Lietuviszkas.
$739,566.97 J.F.Richard, 140 Maple St., Holyoke, Mass.
Viso
D’ku> S k ripkų visokiu
no del ko teip padare, o tas isz Punsko) pastanavijo iszpar
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
Mužikalisku
Instrumepriesz
laika,
duokite
save
GRASORIUS
atsake, jog tik muse jiam nu duoti visus moteriszkus apredi
orderi o bus jums pristatyk
PRIDERINGUMAI (Skolos)
tu, Britvu, drukuojamu
baidė nog nosies. Stepas tam mus ka dar turi savo krome,
Maszinukiu, Albomu
$125,000.00
Inmoketas kapitaliszkas stakas
neintikejo ir paszauke savo už tai kad ju daugiaus nelai
La:d-»ja Kimus Numirusiu
Pasamdo
55,000.00
Pervirszinis kapitalas
Istoriszku ir Maida Rygiuus tr Vežinn.4 dd Pauvažinęj mc
drauga ant iszaiszkinimo pas kys, pardavinės vien tik virisz
VISOS
Krausto
Daigius
ir
t.
t.
kningu, visokiu popieru
Neiszduoti profitai, mažiaus ekspensus ir taksai
408 West Mahanoy Ave.
kas drapanas. Dabar motere
vaita. Prova nuėjo in suda.
'm|]\
Gromatoms rasziti su Viską atlieka ka nogeriause ir puikiause.
21,925.63
užmokėti
■>u vir-z minėtais reikalais kreipkitės pa?
pasiskaitymais ir
dainomis
su in o busiir isarne užgaredintaiss.
MOTERYS Naujausi apr m nti konvertais
— Badai miestiszka valdže les turite gera proga pirkti apei Individuąliszki depositai subjektiviszki del czeksu
tuzinas už 25c, 5tuzinai už >20 H’ Centre St. M.Uianoy CifJketina uždrausti laikima szo- redimus už labai pigias pre
(isžškirant Trust Fondu ir Paczedžius)
- 104,871.37
Dykai.
$1 Perkupcziams 1,000 už$6 Magisz
kės.
Jisai
iezparduos
visokius
kos
Kazyres
$3Jai norietumete
kius nekuriuoeia salese, in kur
Laikiniai paezedimo certifikataį
Kaip galima apsaugoti oda
mano nauja dydeli Kataloga prisiu- NAUDINGI
andarokus,
visokiu
trumpu
ir
Depositai
paezedimo
fondo
ligų
ir
pats
iszsigydyti
be
daktaro
atsilanko jaunos mergaites.
383,035.31
Užpraszom visos Moteris kurios geidže
skite 2o. marke ir aplankysite, kuriame visai Šeimynai randasi nmsų No. 3 katalioga
telpa aprašymai suvirti 200 llgij, vyrų, mote
Tokiosia szokiuosia buna vi ilgu kotu, Kailiniu nog $1 ir Depositai Pennsylvanijos valstijos
15,000.00 pasilikt ‘ Sveikos ir Drūtos’ pilno Jgivy bes visokias odines ligas, plauku puolimą telpasi daugybe naudingu daiktu. Jame
rų Ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip jai
ir moteriszkumo, kaip tai kitad< s buvo j tu- ir užsisaugima nežuli papuczkas,
Maloniesite kreipkties su sziokaif pažinti, kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduolei
sokį papiktinimai kur jaunos daugiaus, jekes nog 39^ vyr Depositai miestiszki (muuicipaliszki)
4,111.91 nistoje, pribūto pis mane ir pamatini ka pleiskanas ir kitas panaszas ligas. pirkimais
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mu
ant szio adreso:
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25c Ik 181.00 Telpa
72.00 padarėm del kitu moterių kurios ir keitėjo Prisiusime visai dykai paraszyta per
mergaites iszejna isz doraus sziaus, gorsetu ir visokiu kito Neatmoketi dividendai
paveikslai Ir prikėš yvalrių kvepenčių Ir gydan
ant
moteriszku
nesmag.mu.
.Jaigu
jautiesi
kiu apsiredimu. Szitas pardavi Kasieriaus ir patvirtinti czekei (nesurinkti)
W. WAIDELIS čių muilų, Periamų, Elektro-gydaučiū aparatų.
7,307.98 silpna ir ligūsta, nesisarma*yk nes pribuk Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton
kelio.
N. Y. Veiname del norineziu pasi 112 Grand Street: - - Brooklyn N Y
m as teeis kolei viskas nebus
be jokios abejones.
naudoti. Teipgi vėliname naudoti
— Ketvergo vakara ant iszparduota. Todėl naudokytes
Viso
$739,566.97
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351
Boczkausku sales buvo laiko isz progos ir ateikyte kolei yra
Tokie (laLkai yra per svarbus ant atyde- naujausias iszradimas del uzlaikima
FR. STRAWINSKAS
210.00 jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte plauku niežulio ir pleiskanų. Preke
Kalbėtojais isz ko pasirinkti. Neužmirszki Skaitlis Trust Fondu indeta
mos prakalbos,
geresne PR1ŽURA ir gydimo ne kaip gau yra 2()c L0o ir §1 ir užteks ant ilgo
Lletuviszka Krautuve
46.83 tumėte namie no savo daktaro.
buvo J. B. Smeletoris ir Keis tęnumaro200—202 W. Centre Skaitlis Trust Fondu neindeta
laiko ir didesne verte už doleri negu
...Vyno, Likeru, Areilkot ir Alaus...
nekuriams apgavėjome daktarams in Atraszykyt man gromata, o asz jus
tutis Szlupas isz Skrantu. Kai st. Kaip iszparduosiu szita ta
Viso Trust Fondu
$256.83
mokate po keletą desetku doleriu už pertikrinsiu kad galit pas mane gaut
bėjo apie Historija, Literatū vora tai daugiaus moteriszku
Naudokytes greitai isz
158 So. Washington St., neiszgydima.
ra, Politika ir tikejimiszkus apsiredimu
.-zitos progos. Raszykite tuojaus ant tavora pigiau ne kaip kitur.
nepardavinesiu; i
KORPORATYVISZKI TRUSTAI
Wilkes-Barre,
Pa.
adreso:
Ft1- Strawinskasreikalus.
pardavinesiu vien tik viriszkas Visiszka suma (t. y. pavirszio vertes) Trustu po
Kur LietuvLszkai ir Lenkiszkai susikalbama
J. M. Brundza and Co.
1807 Carson St., S. S.
iv.siifiiraszjma.
— Badai lenku parapijoj drapanas ir apredimus .( j -j) didsais užsitiketi arba morgiezei iszpilyditi
106 Sta. W.
Brooklyn, N. Y
f.c«ppj
Pittsburg, Pa.
per Korporacijas del kompanijos kaipo trus
Roberlnlų iBdirbimų, Painų, Štukų, Drukuojamij
kyla terp parapijonu neužgaMadinėlių, Armonikų Koncertinų, Brltvų, Pavin
tees
del
gavimo
iszleistu
corporativiszku
Cevonlų ir šimtai kitokių kožnain reikalingų da
nadimai isz priežasties, jog1 — Auksiniu piningu likos
lykų.
Kožna* kas prisius savo tikrį vardį, pra
A.
J.
Keydoszius
Vienatine
Lietnviszka
bondsu drauge su Parengtais Trustais
- $162,000.00
vardg. adresu Ir keletu markių apturės musų No. 3
kuningas praszalino visa ko pereita meta iszsiunsta 15,406,
katallogg dykai. Rašyk šendlen, o už keletos die
Agentūra
Amerikoje.
Geriausias Lietuviszkas
-AGENTASnų šita naudinga knyga bus tavo namuose,
mitetą.
Su lenkais ne yra1 391 dol. o atgabeno 120, 391,
Valstija Pennsylvanijos, Pavieto Schuylkill, ss:
Sziauczius ir Czcveriku Sztoras.
.’02 Troy >St.
Dayton, O. Ka užsiima pardavinėjimu visokiu JOHN’S SUPPLY HOUSE >
szpoeo kaip geri tai geri o• 674 dol.
1334-2338 SO. OAKLEY AVE.. CHICAGO. IL4
Asz, JONAS J. MEYER, Kasierius virsz-mineto banko Parduoda visokius apsiavimus už pigesne
bižniu kokiu tik randasi
Pasekmin
kaip karta pasikėlė tai ir kaili
— Randaviszka skole Suv darau szita prisiega, kad virsz parodytas rokundas yra teisin preke
negu kitur. Užlaiko visokiu Czcveriku
gai savo darba atliekame. Jaigu nori
.
11
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku.
iszkule.
Vald. ieznesza 933,249,397 dol gas, pagal mano iszmanima ir nuomone.
savo bizni parduoti tai kreipkitės pas
Geriausius skurinius ir guminius darbinius
Kataliogas
Dykai!
mus,
mes
rasime
pirkėja.
Pilkėjui
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius
— No 1895 meto, Wokieczei
(Paraszas)
JOHN J. MEYER,
— Viktoria Szaltoniene, ku
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai
patarnaujame dykai. Jaigu misliniPuikiausių ir geriausių: Armonikų 4
Kasierius
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti.
nate pirkiti Farma arba Namus krei Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito- Ii
ri pralaimėjo Pottsville prova padidino savo flota ant 24 vaPiYkyte savo aysiavimus pas mane o busite Parduoda Laivakortes ant visu geriau
pkytes pas mus asabiszkai arba per kių muzikališkų instrumentų, t e i p g i. II
Suraižyta ir priesz mane pridiegta, szita 14-ta diena No- užganėdinti ir suezedinsite piningus.
ir turėjo užmokėti kasztus, jaunu laivu.
siu ir greicziaueiu Laivu in visas dalis
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.
Į|
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, svieto. Norintieji kelaut in South grum <ta. Mes visada turime daugybe
JAMES
J.
GRAHAM,
Vemberio
1911.
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir
vėlino ejti in kalėjimą ne kaip — Katedroje ezv. Povilo
geltoniu ir kitokiu koloriu Czcveriku ir
Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir u
Amerika ar in Australija tai tik'etus mažių už labai pigia preke.
Pantaplu
ir
per
szita
menesi
parduosiu
už
Notariuszas. labai pigia preke. Neeikyte passvetimlau galite pas mane pirkti. In Lietuva
saugiai per express^ ar paštą. Pasiusk II
namon, nes kalbėjo, jog jo Londone, gali patilpt 36,000 [PECZETIS]
savo aiškų adresų ir pašto markę, o Katalio- Į
Adresavokite
Laivakorte pas mane yra labai pigios.
gą gausit dykai! Rašykit šendi, adresuojant; I
(Paraszas) John G.. Hornsby, tezius pirkyte pas tautieti:
sios vyras kerszino užmuszimu ipatu.
Teisingihl-Paliudijimas:
Mano agentūra yra po kaucija 10 A. K. Abraitis & Co.
M. J. DAMIJONAITIS
(Paraszas) Charles L Adam,
jago prova pralaimės. Motere — Pereita
meta ant viso
Simona Waluna tukstanoziu
doleriu, Obijos Steito.
812 W. 33-rdSf.,
CHICAGO, ILL. H
...REAL ESTATE...
Norėdami
apie
ka
dasižinoti
indekyte
(Paraszas) W. Rynkiewicz,
526 W. Centre UR
nuvede in kalėjimą su 10 me svieto likos iezkasta aukso ant
137
N.
13th.
St.,
Pbiladelpfil*,
Pi.
in
gromata
zo.
marke
ant
atsakymo.
Direktorei. Mahanoy City, Penna.
1| 300 miliojonu doleriu.
nesiu senumo kudykiu.

Žinios Vietines
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llsike veli kyla dt
nujos revolucijos, ir p
rudas Suv. Steitu ds ni
| raiška priemberio He

idant ilhitrti pmlki ir
j “MilutBiekaikonuH

-"■"s tiesu.
fceite Kalėda artuu

g*l papratima nog seni
®jt vieni kitiems d<
Ir oionaitinei pribuis
gal atsimena ant tevelir

Iii, seselių ir giminiu
nu-iuncze kokia dora
Lietuva, jago ne kelolt
li», tai norints laikraszt
le ’ užrašyt jiems ant v
to. Tada turės džiaugs
vali Ant viso meto ki

o drauge ir “I
Valanda’ $5,00. Dat
kai.

Kaip yra sunko

gautis in karalista 1
teip yra sunku vargs
mosi ant dytenio 0
nreioSus.Steitaoį,

Ne kurie lietnv
nszaei nog koki
terp saręs midijai

utssuje pelenu. J
turistą mada,— be
gali futi.
Cleveland^

Von Kaenal apskūri
rentini krona V. i
ant penkių tnkstanc

riū, ui tai kad ne 9
jame pakeli špilkų
kn», kurios perina
geltonus plaukus ai

. Ar negeriau butu

hd pasiduotu in kol

jo o daugiau uždir
žioplio, kurie mokėtu

takus regeli teip stebi
plaukus panos Kaenali

Tebyriam

laike K

jraapsigirenusiu 141 8

timtaucziu

Suv. Steitu

mlis ne senei padare s

tira iretimtaucziu tenais
gyvenusiu. Amerikonu
randasi 3176, Australu
Belgieczio 225, Anglikt

000, Duneziku 150, Fran
IBS, Vokiecziu 4106, J

274, Japonu 65,438, Kori

-356, Norvegu 18$, Portu;

•Iii, Rašo 49,395, Szv
•«, kita tautu 231.

