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MAHANOY CITY, PA.

Moteris Amerike ir ženklivai pasikelineje moksliszkam
sviete. Tūlam universitete ran
dasi profesorka kuri kalba 54
kalboms.— Dievulau, ka tasai
josios vyras turi nukenst žada
pradės jam bubnyt visosia kai
bosią!

Statistikos bjuras garsina
buk Suv. Steituosia randasi
vyriszkoe lities 47,332,122 ypa
tu o moteriszkos 44,640,144
ypatų arba 106 vyru ant kožnu 100 moterių. Atejviu 9,
427,053 vyru o moterių 9,473,
610. Steituosia kur randasi
daugiau moterių už vyrus yra:
Vyru
Moterių.
Mass.
1,655,226 1,711,190
B. Island 270,359
272,251
Maryland 644.225
651,121
Dis. of Col. 158.050
173,019
N. Carolinal,098,4711,107,816
S.Carolina 751,852 763,558

Angliję su Rosije nutarė pa
eidalyt su Persije, teip kaip
tai kitados padare tris vieszpa
tistos su Lenkije ir Lietuva.
Badai Bosiję jau nusiuntė sa
vo kareivius prie persiszko ruLietu viszku dienraszcziu ira
beZiaus o Angliję ta pati keti
leidimas teip toli, kaip menu
na padaryt.
lis nog svieto. Jagu žmonelei
Po mirimui a. a. kun. Deli- vos perskaito du kart nedelinius laikraszczius tai dienra»znikaiczio isz Ilazletono, pasi ezius visai ne skaitytu. Juk
liko administratorium ant li ■‘intiligintams” dienraszczio ne
kusio turto nebaszninko brolis reike, nes tii-je skaito angliszJonas isz New Yorko. Palik kus laikraszczius o muso dar
tas turtas iszaesza verties ant bininkam užteks ir du kart
3500 dolerius. O kad mirusia nedelinei laikraszczei isz ku
kuningas ne paliko jokio tęs riu turi užtektinai skaitinio.
“Saule” užganadije visokio
tameuto, per tai bus iszdalin- luomo skaitytojus isz kurios
tas terp likusiu broliu ir se turi ne maža džiaugsma kada
sers Lietuvoje.
pasirodo namuosia tukstancziu
Isz to duodasi suprast, jog skaitytoju po visas dalis Amekun. Delinikaitis ne buvo go riko o pnek tam dauginasi
dus ant svietiszku turtu.
skaitlis kas metas daugiau.
Isz to pasirodo, jog “Saule”
Dydesniuose miestuose žmo yra populariszkiausiu laiknis daug vargo ir bado kencze. raszcziu terp i.arbines klasos
Najorke daugelis vyru savo žmonių Amerike.
moterių ir vaiku iszsižadejo ir
Oakland, Col. susitvėrė
nusidavė in kur kitur jeszkoti
uždarbiu kad save gint nog drauguve susidedanti isz katabado. Likusios moteres su ma likiniu kuningu, protęstoniszžais vaikais ant visokiu spasa- ku pastorių ir židiszku rabinu,
bu mėtosi, kad szeip teip gy kad užbėgt paleistuvystei terp
vastį užlaikyt.— Daugelis lei jaunumenes. - Juk tai butu dy
diesi ant tako paleistuvystes. delie laikas idant dvasiszki
visokiu iszpažinimu užsiymtu
Teip ketina anglekasese tuom ne žiūrėdami ant skirtu
dirbt gerai,— kietose irminksz mo tikeymo.
tose, o tai isz dvieju priežasLong Islande užgyme kudycziu: priesz žiema ir priesz ke
tinanti būti straika, kuris ar kis be smegenn, na, ir yra ba
bus, bet savininkai kasikiu dai gyvas. Nėr ko stebėtis,
ant to rengėsi. Darbininkai tu Amerike gali būti garsum ir
ri ant to teip—gi prisirengt, nes be smegenų, nes turime ežionais tūla patrijota(H) besme
zopostas— ne nopostas.
Ar bus ar nebus etraiko, bet geni kuris yra apsiezaukes,
nieko ne kenks kaip žmogus buk yra Szvaicarijos iszejas
ant straiko prisirengęs.
dvileka klasu.

loose.

dauckas
cif fork, H,
liūnas
.ieiuriszias
šėriku Sztorai.
apdavimns už pigesne
aito visokia Cievenku
iu, moterių ir vaiko,
ir gaminius dirbiniai
cik Priima visokiu
iarbt draeaai, paikiai
ida, pigiau negu kili
ūš pas mane u bosite
iste piningai
nu taria paika balta,
inbrio (jeverika ir
menes parduosiu ai
eiiyte pusvaimiiū'
eti-

Waluna
ntre UI,
y, Peniu.
x

6.

? S3ū keletą

MOS NO. S.

irielh Visam
$1 d Bateli
,usi te ir visokia

jums prūtt»7V

toirc

W,
iszka
•jerikoje.
ma visokia
Pasekmių

Jaiga nori
pkites pas
Pirkėjui

pi mislioi-

įmofi kreii arba pei
e daugybe

djdelio ir

&0o.

W. D. BOCZKOWSKI - CO.
520-522 W. SOUTH AL,

/ENTEHED AT THE MAHANOY CITY. I-A. POST OFF1CEX
(
AS SECOND CLASS MAIL MATTER-1

KAS GIRDĖT?

sahnmas a

PUBLISHED BY

W. D. BOCZKOWSKI - CO.

No 99
fea,-4«uSu

REPRESENTING THE INTEREST OF NEARLY 500,000 LITHUANIANS
RESIDING IN THE UNITED STATES.

EASZANT GROMATAS IN REDYSTE U2DEKYTE SZITOKI ADRESA

520-522 W. SOUTH AL,

Brooklyn, N. Y.

Rorijoje ir Lietuvoj* J3.6O
Anglija ir Skotlandlja 15 8h.
Prusuoee 15 Marka.

Garsingos mergaites.
Ne senei vienam isz New Yorkiniu koteliu likos perszau
tas W.E.D. Stokes 56 metu senumo turezius per dvi merginas
Ethel Conrad ir Lillian Grabam badai už tai kad Stokes ne
davė kvitą ant 25 tukstancziu doleriu del Grahamiutes (mažės
nes ant paveikslo.) Merginos tvirtino, buk senas turezius keti
nias jias užklupti per ka turėjo szauti savo apgimme.— Nes
niekas ne žino kaip tenais atsityko, nes policije ne nori žiotis
atydarit

Metas XXIV
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ISZ AMERIKOS.

MAHANOY CITY, PA. |

Turėjo dvi szirdis.

Cigoniszkas Badas. Alkoholis invairiose

Atlanta, Ga. — Niek Ole|
son, ūkininkas, patrotino labai
naudinga mula. Olesonas bū
damas priek tam veterinoriu
(gyvulu daktaras) perpjovė
mula idant dasegti priežaste
mirties mulo. Pasirodė, jog
iszskyrent paprastos szirdies,
turėjo da viena szirdi tuojau?
užpakali plaucziu. Kada an
tra szirdis pradėjo plakt, gislos ne galėjo paneszt milžiniszka plakimą kraujo ir per
tai truko.

valstybėse.

“Saulėje” randame inženg
Kiek Amerikonai iszduotmiame straipsnij kad emigran
Sulig alkoholio vartojima
da ant alkoholaus ir
tai atkeliaudami isz Lietuvos, įvairiose valstybėse laikraszgeirmu.
atsiveža maiszus melagyseziu cziai surado szia kokias žinias:
Washington, D. C.— Isz
t. y. atvykę portuose persistato Danai per metus iszgeria be
paskutinio raparto duodasi su
save ne tais kuomi yra, Cast- veik po pufedeszimto kibiro
prast kad gyventojai Suv
legardes kamisija patyrusi su alaus (vienas žmogus), vyno
Steitu praejta meta iszgere ir
laiko, neiszleidžia, ir kai ku beveik visai negeria, degtines
surukę už miliardus doleriu
rios už melagystes gražina at iszgeria beveik po 2 kibiru.
tabako ir alkoholiniu gėrimu.
galios. Philadelphijos Emi Szvedai alaus iszgeria sziekKokes tai geradejistes galėtu
grantu pagelbos Sąjungą, tu tiek daugiau, kaip puspenkto
mėm padaryti sudedami tuo
rėjusi už tokia melagia viena kibiro ir nepilna kibirą degti
sius piningus ant naudingu
net $2,000 statyt kaucijos tik nes.
uždėjimu!— O tas viskas ejna Kudykis užgyme po miri
tada tapo paleista; kita dabar
Norvegai iszgeria pustreczio
su durnais ir skensta alkohomui motinos.
vėl tokia boba kreivaliežiuve kibiro alaus ir nepilnai ketvir
luje. O kiek prie to prisideda
Chicago.— Mrs. Emma Siį
atvykusi ir esanti kamisijos ta dali kibiro degtines.
Lietuvei gyvenanti Ameriko! monson kuri radosi ligonbuu^
sulaikyta. Sąjungą rūpinasi
Prancūzijoje žmogus per me
Isztikruju, reike ant to gerai je tikėjosi užgimimo kudyk'
iszgelbet nuo sugrąžinimo at tus iszgeria daugiau, kaip pus
užsistanavit.
Kada laikas jau artinosi pa-gal.
treczio kibiro alaus, beveik po
Paliko savo niilemai 860,- gimdimo, daktarai pateminU
Tai-gi melagiu jieszkot ne 9 kibiius vyno ir beveik tik
kad ligonėje pradėjo tint k< •
000.
pirkt nereik, jie net isz Lietu 13-ta dali kibiro degtines.
Kalamazoo, Mich.— Miss. sere ir isz to motere mirė ii
vos atvyksta, bet tai vargo
Anglai iszgeria beveik po
Urszule Razelle, likos apznai- trumpa laika. Daktarai nuta
žmones kartais mislija su me puse kibiro džino arba viskes
myta per advokata, buk pasi re nors gialbet kudyki ir ėmė
lagystėm geriaus iszeit, bet (tokia degtine), beveik tik 6liko sukcesorka 60 tukstancziu si tuo prie darbo. Perpjovė
tuomi save apgauna.
ta dali kibiro degtines ir 12 ki
doleriu, kurios jiai paliko jo szona pagal Ciceriszka opera
Tiek to su tais melageis ku biru su virszum alaus.
sios senas milemas Ralph cije ir kudyki iszgialbejo g'. rios vadiname tamsuneliaie,
Olandai iszgeria po 3 kibi
Meecham, kuris jiaja milejo va— in puse valandos po m
bet matykime praszcziokeliai, rus alaus ir, 7-ta dali kibiro
nog jaunu dienu o apie ka rimui motinos, Operacije p.-i-’I
kad mes turime ir czion Ame degtines.
eiseke pasekmingai o kudyV *
Urszule nieko ne žinojo
rikoje melagius nuo Beniaus
Belgai iszgeria beveik po 19
gyvens. Yra tai pirmutinis to 4
Pavogtas ir vėl surastas paveikslas
Neiszniani motina.
atvykusius o da kaip vadinasi kibiru alaus ir mažiau, kaip
“Žvaigžde Auszros.”
isz eiles žmonijos užtarėjus.
Pronsville, N. Y.— Elzbie kis atsitikimas kur kudyki.-Į
po kibirą degtines.
Prie socijalistu organo “Ko Austrijiecziai iszgeria po lį|
ta Volinskiene padėjo katila užgyme po mirimui motinos.
Kokis tai piktadaris ar piktadarei iszvoge garsinga pa
su vandeniu, katram radosi Kad butu ne geriąs, ne bu Į veikslą po vardu “Žvaigžde Auszros” isz klosztoriaus San vos”, zeceriauja V. Jaksztys kibir. vyno, po pusseptinto ki
tu to padaręs.
josios dvieju menesiu kudykie,
Marco, Florencijoi, kurio verte isznesza ant 100 tukstancziu socijalistas, tasai žmogelis “Ko biro alaus ir beveik po 1 kibi
Earlville, Pa.— Nikas Paant pecziaus idant paezildinti
doleriu o badai likos padirbtas per garsinga maloriu Fra An voj” 42 No. droždamas per rą degtines; vengrai suvartoja
truputi vandeni ir konia isz- plevskis užsigeriąs sau gerai: gelica. Bet vagius in koki laika suseke ir paveikslas vela likos buksvas Pagelbines Emigran tiek-pat vyno ir degtines, bet
vire kudyki ant smert. Kudy- karezemoje nusidavė in tvarta pakabintas klosztoriuje.
tu Sąjungos Kamisijai, kad alaus mažiau kibiro.
kis kaip rodos mirs. Motina kuriame radosi meszka, kuri
važevo tai važevo, kad melavo
Italai alaus iszgeria tik po
kudykio matydama kad van nepakurstyta nieko blogo sie ‘Rado užgriuvusi angletai primelavo... .
6-ta dali kibiro, vyno gi po 8
Emigrantu Pagelbai, yra kibirus ir szimtine dali kibiro
duo buvo per szaltas uždėjo kam nedare. Bet girtuoklui
kasi.
draugystes Philadelphijoj mu- degtines, vadinasi mažiausia
katila su kudykiu ant pe užsinorėjo paarzyt meszka su
Hazleton, Pa.— Nepalaucziaus, po-tam iszejo laukan taboka, o kad priverstinai jam dami dirbti nog 25 dienos No
set apie 20 su Kliubais, sutve isz visu europiecziu.
rusios Sąjungą, toje Sąjungoj
pasikalbėt su kumute prie tvo inkiszo taboka in nosi, tasai vember™, anglekasei kurie
Vokietijoje pasirodo szia ko
Naujos szimtines.
ros. Kada sugrįžo, vanduo ka- pagriebęs girtuokli in glebi, jeszkojo užgriuvusio savo drau
kožnos draugystes yra atsto kios skaitlines: Liuksemberge
tyle jau vyre o kudykis likos apdraskė baisei veidą ir užda go Juozo Saroko Green Moun Nuo 7 lapkriezio pradėjo vai, tie atstovai isz tarpo sa iszgeriama daugiau, kaip po
vaikszczioti naujos szimtaruvė kitokius žaidulus. Vos gy
baisei apszutintas.
tain kasiklosia, tomis dienomis bles; senosios taipogi eis ligi ves, iszsirinko pildamaji Ko puse kibiro vyno, beveik po
va
szmutoriu
nuveže
in
ReŽiurkes sukramtė 82565.
puse kibiro degtines ir dau
užtiko jo lavona. Nelaimingas tol kol tam dalyke pinigyno mitetą isz 7 ypatų.
V. Jaksztys, iszversdino, giau, kaip po 10 kibiru alaus.
Aitken, Minn.— Jack Simp dlngo ligonbute kur badai isz- anglekasis stovėjo užgriautas ministeris neiszleis paliepimo.
sonas užezedinias per visa sa silaižys isz savo žaidulu, bet ezimtais tonu anglių ir ak Senosios szimtines buvo žy kad tame Komitete visi 7 žmo Sziauriu vokiecziai ir Elzaso
mimos 1898 m., naujosios gi
gyventojai iszgeria po 8 kibi
vo gyvastį 2565 dolerius pas ženklus nunesz su savim in mens o kada jo kuna atvežė žymimos 1910 m. Naujosios nes yra niekai.
graba, kaipo atmintis nog
Kokis tame raezte gali but rus alaus, Badene daugiau,
lėpė po luboms idant niekas meszkos.
namon tai gaspadoris ne pri szimtarubles gelsvos spalvos
ne galėtu juos prieisavint.
eme. Liks palaidotas kasz- su Jekaterinos
Antrosis pa teisingumas kad už nuodemia kaip po 12 kibiru, Viurtember
priskaito ir tai, jegu kad žmo ge—daugiau, kaip po 13 kibi
Ana diena geisdamas pirkti Sveczei isz “ano svieto.” tu pavieto.
veikslu.
nes pas vienas kita užeina ?
San Francisco, Cal.— Ant
ru ir Bavarijoje—po pusdvisau ūke už tuosius piningus
Tai tau meile.
Žemes drebėjimas.
Nuodėmė žmogui priskaito
nuėjo paymti piningus nes 28-tos uliezios daro “dvasios”
Sterling, 1’11.— Ona Doi- Viernyj mieste vėl buvo kad in baliuką nueina. Tuomi deszimto kibiro alaus.
Berlyne iszgeria alaus po 13
kaip nusistebėjo kada dėžutė dydeli ergeli savininkui namo nacz, jauna mergina, kuri ne girdėti žemes drebėjimas, bet
tarpu matom kad ir patis so- kibiru su virszum, Njurenberje rado visas bumaszkos su ir del randauninku. Tvirtina, senei iszejo isz ligonbutes po tuo tarpu silpnas.
cijalistai baliukus daro ir pas ge — beveik po 25 kibirus,
kramtytas per žiurkes. Nura- buk tenais atsilankineje ne iszsigydimui isz kelolekos žai
Zugdiduose teipogi truputi
vienas kita atsilanko; arba vėl Frankfurte—po 35 kibirus su
sze pas prezidentą Tafta idant matomas sveczes isz “ano svie dulu, kurios aplaike isz ranku judėjo žeme.
nuodėmė kad kurie prasitrau- virszum, o Miunchene—net po
to.
”
Asztuoni
palicijantai
ir
susimiletu ant jo vargszo ir
josios milemo L. Spolero, ku
Badas.
ke nuo socijalistu kuopos.
permainytu jam
draiskalus tris detektivai bandė nutvert ris buvo szoves in jia 14 kar
46į kib. alaus.
Taszkente gauta žinios, kad
Jeigu V. Jaksztys isz tarpo
ant geru piningu. Prezidentas “dvase” ant karszto darbo.
Czia jau geria alų visi — ir
tu, atidavė jiam savo szirdi ir Kazlino tyru kirgizai jau visai septynių ypatų bent kuomi
susimilejo ant Simpsono ir
Buvo tai sztarkus vyrai,
vaikai, ir moteris, ir seniai, ir
rankele
prie
altoriaus.
Mergi

liepe apmainit sukramtytas kaip patis save pramynė, na ir
neteka gyvuliu, kurie stipo rastu viena, du, ar tris nege jaunikaieziai, ir suaugusieji,
bumaszkas ant geru bumasz- szendien tokeis juosius žmonis na tvirtino, buk Spoleris davė badu, ir patis jau badauja.
rus, netinkamus tan komitetan, per metus iszgerdami po 46į
ku.
jiai tuom suprasti, jog jiaja
— Saratove gubernijinis kitaip žmogus galėtum raszto kibiro, vadinasi po pustreczio
vadina— ant juoko, nes ir jieNepasiseko nuszauti savo je juokėsi isz gyventoju namo. labai mili, nes geide jiaja ma susirinkimas nutarė praszyti teisybe suprast, bet kad visas
butelio kiekviena diena.
tyti grabe ne kaip pasilikti paskolinti 2 milijonu 270 tuks
paezia.
komitetas iszniekintas, tai su
Ant 8 valandos vakare kada paezia kito.
Ka apie Rusija, tai ji pasiro
taneziu
rubliu
gyvuliu
paszaWilkes-Barre, Pa.— Miko “narsunai,’ susirinkia sėdėjo,
rui. Beto, gubernatorius praszo prantama kiekvienam žmogui do mažiausia iszgerianti, nes
Baisi
mirtis
darbininko.
la Butkeviczius isz Plains, in- ant kart sustojo tris ziegorei,
dar 500 tukst. rubliu darbu kad raszejas stambei priesz kiekvienam žmogui atsieina
Buffalo, N. Y.— Jonas Kru reikalams.
visuomene sumelavo vien del
irezo teip ant savo paezios, stalas pradėjo pats judėt, žings
to, kad komiteto žmones ne mažiau daugiau tik puse kibi
kada liepe jiam atidariti du nei davėsi girdėt, juodas sze- ee dirbantis skerdinyczioje
— Troicko miesto durna
ro degtines (40 laipsniu) ir be
rie, jog tasai isz piktumo isz- szelis perplauke ant oro. Doldo inpuole in dydeli katila paskyrė darbams 26 tukst. rub yra Jakszczio joki szalininkai.
veik puse kibiro alaus.
Jakszczio
szalininkystes
ypa
“
Narsuuai
”
pabalo,
o
plaukai
kuriame virė taukai. Nelai liu ir praszo vyriausybes pa
trauke revolveri isz kiszeniaue
pasisziauee nog baimes. Paky- mingas iszvire ant smert, o ka skolinti dar 300 tukst. rub. ta, andaroka jei numetusi vy Mažiau gerdami, rusai suval
ir ezove in paezia du kartus, lo sumiszimas ir musu “narsu
ro kelnėms apsimovusi, ap- go mažiau ir duonos. 1904 m.
pataikindamas arti szirdies. nai” pabėgo. Priesz savo per- da jin draugai isztrauke tai Atidengiamos valgyklos.
szvilptu bent ka, tai Jaksztys Jungtiniuose Amerikos Valskūnas
nog
kaulu
jau
buvo
at

—
Isz
Orenburgo
kasdien
Kada atbėgo kaimynai, nuda detinius prisiekė ka regejo ir
stojąs. Kalte meta ant kompa nuo daktaru gaunamos žinios isz tikro arba suvis tylėtu, ar cziuose kiekvienas žmogus, ap
vė, jog nieko apie tai nežino, girdėjo.
nijos, kad geriau neapsaugojo kad del bado labai iszsiplatino ba sakytu kad negalima buvo skritai imant, suvalgė grudu
kitaip— turėjo padaryt teip!..
nes kada jin kerszino aresztaKas diena ant 8 valandos katilo.
sziltine ir cinga.
vojimu Mikolelis pabėgo
Isz kito atžvilgio, regisi po 54į pūdo. Vokietijoje —
tas atsitinka. Mat, priežaste
— Dono kraszte badas “Kovos” redaktorių kaip nore po 28 pudus, Austro-Vengrijo
Apsipacziavo su 12 metu yra toke; priesz kelis menesius Trumpi Telegramai. apėmė 4 apygardas. Valstieneapsižiurejo turiniu Jakszcziams ir kazokams reikalinga czio raszto ir kitaip ne galėjo je ir Prancūzijoje — 28į pū
mergaite.
mirė tame nanje apie ta paezia
do, Anglijoje — po 23 pudus,
jau
bent
1
milijono
200
tuks

§ Pittsburg, Pa. — Ant
Terre Haute, Ind.— Epis- valanda vienas isz randoriu,
būti. R-daktoris tame pat o Rusijoje — daugiau-mažiau
tancziu
rubliu
paszalpos.
kopolinis pastorelis Rev. J. tėvas tebyres locnininkes tojo Pennsylvanios geležkelio arti
mieste gyvendamas, gal Ko
— Maskvoje gauta žinios, miteta ypatiszkai nepažysta tik 184 pūdo.
P. Verben 67 metu senumo namo. Sūnūs sėdėdami prie nu Manor, susimusze du tavorinei
Prieto reikia žinoti, kad už
kad Kazanės gub. yra badau- bet Sąjungos E. P. reikalus
iszeme laisnus ant apeipaezia- mirusio susikivirezino apie pa trukei o po tam trenke in gnu janeziu, 22 tuketanciu, Sama
sienyje žmones daug suvalgo
isz
arti
inžiuri
ir
žino,
kad
S.
vimo su Mertel R. Gans 12 likta testamentą ir pradėjo vėsius ekspresinis trūkis. Pen ros — 30 tukstancziu, Oren E. P. atstovus rinko draugys mėsos, Rusijoje gi mesa val
burgo — 150 tukstancziu, tes vis-gi isz vyru draugys goma tik kaipo mažas priedas
metu mergaite. Prie iszemimo musztis, no ko parvertė likto kios ypatos likos užmueztos.
§ New York.— Izaokas Vo Ufos — 10 tukstancziu, To- tėms gerai žinomu. Taigi jei prie duonos.
laisnu 12 metu mergaite pa rius su žvakėms ir užsidegė
rode gromata nog motinos ku marszkinei negyvėlio.— Nog gei, kupezius deimantu likos bolsko — 5 tukstaneziai, Tur butu Redaktoris apsižiurejas,
Giaros rodos.
nužudintas name po No. 125 gajaus apygardoje — 25 tuks ne butu daleide o teip placziai
rioje pavėlina teket už pasto to laiko dvase pakutavoje.
taneziai žmonių.
—
Sivai
isz citrinos gido
sumeluota
raezta
talpint
be
Canal
uli.
badai
per
murina
Jau
kelos
szeimynos
isz
to
riaus, o tai del tosios priežaepaties Jakszczio pataisymo.
suskirdusias rankas. Gerai ira
Nelaime kasiklosia.
tes, jog senas pastoris tikyei namo iszsikrauste. Policije la kuris vare elevatorių.
Suprantama, jeigu laikraszne užilgio mirt ir geidže pa bai yra užimta tuom ir yra to § Jersey City, N. J. — Ug Sosnovicai, Lenki]e.— An- cziuose melagiszkos žinios pi isz laik, kadai ketina uszstot
gliu-kasiklosia
“
Zabrze
”
isz
lik visa savo turtą del Merte- sios nuomones, kad tai szpo nis sunaikino tvarta United priežasties sugriuvimo kalno, nasi, tai kartais žmogus skai szaltis, su sivais rankas iszles. Bet ne turėjo tosios lai »ai gyvųjų dvasiu, kurios nie States express kompanjos ku likos užgriautais daugelis an- tydamas ir teisingas žinias, ne trint.
— Cirata, su kuria ntalas
mes apsipaeziuot sn nekaltu ko nebijo. Bet jagu vaidinimai riame sudege 350 arkliu ir du glekasiu. Lig sziam laikui tik labai nori joms tikėt.
Žmogus turėdamas cigoniez- uszsidenge, tai geriause iszczis
kudykiu bažnyczioje ba susir ne palauš, tai vis bus priežas žmonis, o teip-gi ir dirbtuve kelis surado. Gailestis likusiu
tit su karsztu pienu ir vande
go ir turėjo ymti szliuba na tie dasegta, kas tuosius szpo Leo Co. Bledes padare ant naszliu ir sierateliu yra neisz- ka būda retai su melais apsi
lenkia.
— S. K. niu.
pasakytas.
81,500,000.
sus
iszdaryneje.
mie.

Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.
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GRUOBLĖTA MAGDE.

ta

NAUDINtH

No ryto lig vakaro dirba
in ranka.
gyvent kaip giveno ir da už
sunkei,
V.rdžiuijoi viena bobele, teip' Jump
visai šeimynai randasi musų No. 8 katulluge,
mokesti paimtie? o ve da leng
f.iln.i aprašymai
niiriSvmul suviri or.i
Jame telpa
24K) ligų, vyru, mete,
Tikra Teisybe.
rų ir valktį, pasako nuo ko Jos prasideda, kaip |nj
pasig-re,
viau ir geriau, negu butu ant Prakalta ir krauja lieje tankei,
pažinti, kaip nuo Jų apsisaugoti, kokias gyduolėj
Pacziule ant to ne paiso,
Kudyki in rankas paėmė,
naudoti, klek Jos prekiuoja ir kur Jus gauti. Mu
-avo laukelo!
sų gyduolės kainuoja tik nuo 25o Iki 11.00 Telpa
Visas kaimas pažinojo Mag
paveikslai ir prikėš yvulrlų kvepenčlų ir gydanKruti davinėjo,
Biedna Magde ant visko ti Ka puikiauses dreses sau taiso.
Šių muilų, Periamų, Eiektro-gydanČių aparatų,
de rauplėta, kaipo geriause dar
Ir nežiūrėjo;
ko. Tegul veluk nieko ne ten Jagu katros vyra užmusza,
bininke. Visada ant visko tuJog kudykis buvo apsuktas,
ka bile vaikineli turi, o jagu I-z mainu ne gyva parnesza,
rejo laiko ir niekad dalba ko
Tai ne vos klykia, del akiu
Z-myn galvele, augsztin kajisai pareikalautu no josos, tai
ki turėjo ne paliko ant rito
sviet-',
kopeeziom in dangu liptu ir
jaus: kožnas darbas su peikti
O jau dairosi vyro kito.
nuimtu kėlės žvagždes del jio
nais ėjo, net miigejo. Ar tai
O tu biednas žmogeli.
Kudyki“ ne yma ir gana,
Suvuode jisai pas Migdė jo. Aut visko ijje tiktu. Dova
prie griebimo rugiu, ar griebi
Savo
paczios nevalniukeli.
Norėjo per užpakali papenėti.
nai
ponstva
del
josos
perdestipiningus ir greitai aprokavo,
mo szieno, ar kasimo grabiu,
Kodėl tu teip pa-iduodi,
daro, o ant
kiek tai galėtu palebaut už nejo, jog kvailai
tai visados Magde buvo pirmu
S-ivo pauzei vale duodi,
galo, jagu
jau
teip nori
tuosius piningus....
tine.
Ka
darysi, kaip seuatv.-s su Nog juoko susilaikyti ue ga
yiruotis
su
juom,
tai
tegul
Magde isz pradžių pasistatė
Da buvo pusmerge, kaip
lauksi ?
lėjo,
szarpei. Kada Stasiukas viena noiint piningus laiko druezei
Pelnų. Štukų, Druknojnmr
Inbnrlnlų
jaje motina nuleido in dvara
Ne paczios, ne vaiku m-pri.
rA tai ne puiki motina,
Koncertinų, Britvų. Puvin
j karta paemias jaje norėjo pa- sugniaužus rankoje, ba igi to
)kių kožnam reikalingų da
už slūgine. Isz pradžios prida
siszauksi.
lei
jis
j>ije
miles
kol
piningu
-'u tokia girtuokle tai jau
Kozmus kas prlsiųr suvo tikrų vnrdų, pra
bueziuot, tai gavo su adžagare
• - Ir keletu m> rklų
vė jaje ganit versziukus ir priVaikai paaugę pames,
gana.
ranka jog net in'siena atsimu- ' turės. Nes Stasiukas aut josioI k d !.’■ -i !: Jendlcn, o nž kcleios dl»
gelbet kukoriui, paskui prie
Boba
laves
ne
žiūrės.
Ar gi da ilgai girtuoklaus te?
-ze ir net raudonas burbulas piningu gobi-i o ne ant jos
melžimo karvių— ir visokius
po panose pasirodė. Nes latre Magde niekas ne galėjo per Duos sau ruda kad ir s-ua, Ar lai szit-’p vaikus prižiūrite,
darbus dvarinius pereitinejo,
Szndi spaudže, bu- gana.
Jago kud kio veidelio nema
lis padare nusižeminta veidą kalbėt.
ant galo likosi dvaro gaspadiKa galėjo dari t ponstva, isz
kaip avinėlis,— o ne trukus ar
tote.
Petras labai ant savo Agotėlės inirszo,
ne ir ta urėdą pildė per de
in antra diena, ar da greieziau kele puike veseile ir per ciela
Szendien turiu pasiliauti,
Bet nebagelis isz piktumo pamir.-zo,
szimts metu.
Keli szlubai,
velei ta pati padare. Tame nedele Magde buvo kaip apke
Kad sv įguli ne gauti.
-----ARBA PRAŪŽIA----Jog Agotėlės tėvas už duriu stovėjo,
Turėjo po savo valdže ketuTai jau ne g>-rai.
karte Magde tiktai lengvai reta savo taje didele laime.
Skaitymo
ir Raszymo
Ant Petro apsiejimo temingai žiurėjo.
res mergas; tos labai josios ne
Vienas priesz sudž a kaip
pastūmėjo ir užsimislinus nu Nes tas ilgai nesisekė.
DEL VAIKU.
25c.
kente, ba jaises nuolatos prisIszstume lauk,
tycze,
Tai rots gavosi in kilpa“,
ėjo sau.
'"Šunie
”
.ILilianoy
Cty, Pis.
pirinejo prie darbo. Magde laInspyre daug,
In nedele nusidavė in baž
Stasis rakalis mokėjo in jo tsi gavosi kvaila Magde, bai
biause piko, jagu katra kokem
In užpakali,
n\ cze,
sios meile insigaut. Kada tik siau inkluvo negu in kalėjimą.
uezkaborije su vaikinu riziaMinkezta dali!
Buvo ir sugražtai,
su ponaieziu važiuodavo in Viras mieste ateidavias kaziLengvas, Greitas ir-Parankus Budas
no. Tada tai gavo ne mažai pi
— Kur tėvas Agotėlės?
Tai vis ne prastai. '
miestą, tai kožna karta parvež rom, lebauje su prieteleis ir
piru ! Būdavo prie visu akiu
Nes ne trukus už tai,
davo del josios dovana: pira- mergom, o kada sugrįžta na
uszklupdavo ir kolodavo bjau czema. Usz tai ėmėsi su visom kiek žiurstu, karielu, skepetu
Pa-idare smutkai,
gaiti saldu, cukerku sauje, tai mon, tai visada piktumą nu
riauseis žodžeis, jog biedna keturiom už darbo: ne pasilsė mažu ir didelu, jeke pamuszta
Dabartės pjaujeri,
rieszutu ir kitokiu daigtu. Tas varo ant paczios, ba matins
mergina isz sarmatos net verk jo ne valandos. Eminejo ver su brangeis kailineis, czevriRAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą K a tai ogą:
Vienas antra vaikosi.
traukėsi per ciela meta. Pa- fnieste gražesnes, tai pati jiam
puikiausių armonikų, koncertinkų, klernetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų
davo ir net dantimis uszgrieže pimą in namus ir siuvimą, o kus ant augsztu kurkei u o pa
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.
maželi, pamaželi pradėjo Mag baisei iszrode Jau dabar ue ij Ir vaikysis, gero te'i ne turės,
vireli puikei verpe ir siuvo ir falai, kaip kalnas — kaip ro
JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus
ant Magdės.
Kol nog Dievo Dvasios nede degt prie Stasiuko. Sarma- jeT-atimineje savo alga no po
sau daiktus, o už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapato.
Magde prie kožnos progos visos gaspadines akvatuei del dos ekanomienes!
SENIAUSIA
lietuviška prekystė, kuri nuo 1902m. teisingom prekem išpildo užssakymus (į
aptu
res;
no,
nes
Stasiukas,
kuriam
vis
tinosi to isz pradžios ir slėpėsi
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius ), per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:
Ir da ka, kada pasibaigė de
baisei kolojo virus. Pranas, josios darba davinėjo. Uždir
priesz jin su tuom. Pradėjo stokavo piningu. Magde jau Tokiu apsiporavimu daug tu
M. J. DAMIJONAITIS,
szpaniokas, ka turėjo pusėtina bo daug, o kožna uždirbta ska szimts metu gaspadoravimo pakiszinet vaikinui gardumus, ne turi piningu - ne skatiko
rime,
812 - 814 W. 33 rd St., Dept. 11
CHICAGO. ILL.
liežuvi, tai kožnam pasakojo, tika sudestinejo in kruvute, dvare, o isz viso buvo dvare tai davinėjo kiausziniene su prie duszios, bi viską viras
Jog ne suskaityt ne galime,
jog del to Magde vyru ne ken ne ižduodama ant nieko, gal 20 metu, ponas dovanojo jei dideleie spirgais ir deszrele ra paima. Jagu kadai Magde paPo laik gailesį“,
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu §75,000
cze, jog ne vienas prie josios paskutinėm reikale. Tuju rei szmota dirvos ir pastate labai kinta. Prie jiojo susivaldine- siprisszina, tai tuojaus gauna
Ba kas diena esis.
kuria randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
puike
grinezele
ir
da
su
kitom
kalu
ne
buvo
daug.
Mokėjo
nesigretina. Gal tai ir buvo
talpinasi locnant name kurios verte iszneaa apie
jo,— nesibare ant bernu ir gra •lazdų. Mėgino isz pradžios pa0. Priima piningus ant paezedumo ir
teieibe. O tuom laik Magde ne prisilaižit ponei ir panaitėm ir reikalingom triobelem; užvede žei pasirodinejo— tiktai del sistati prieszais; nes ka kad
_ moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis
nustojo su vyrais bartis, jagu tankei no jiuju gavo andaro- soda, o tai vis del to, kad ne mergų da buvo asztresne, o .Stasis buvo drūtesnis ir bied
'
’'svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos
Daug ž'niu gaunu isz River- '
W
Bankus
V. OBĮECl >’AS & CO., parduoda
kadai rugojo už valgi, jog duo keli kvietkuota, balta žiursteli reiketu ant senatvės sėdėt pas jagu pamate, jog katra szipte- giai Magdei jau niekados melitonos,
,/ff,
Ln-vakortes ant geriausiu lin ju, apsaugoje namus ir kitokius
da nuolatos nespirgitas bulves skepetele ant galvos arba gra svetimus. Dabar Magde pasi Įėjo ant Stasiuko, taip teip da- .numai no antakiu ne nueit ne- Jog
rakandus neg i gmes; užlaiko Regemalna ir vedimo provu
,
ten bjaurei elgesi bobos, Bfc
irt f*? i’f
kancelurije j o vadovyste Karoliai s Vaiasziaus Notariuszo už
ir kožnas valgis buvo nedavir- žius karielus. Tokiu spasabu juto be-eeama kaip didele po edinejo, jog mergina turėjo pa jo, o tas pats no pecziu ir szo
Ir dydeles pijouiczios,
S
piniiMli iv riinto per Gub.\ al.Pennsylvanios; padaro Doviernast s ir
jįjį! kitokiu Dokūmtntos kurios užtvirtina Rus'ijo* Konsulis.
tas. Imdavosi tada už szonu, ne reikalavo nieko ant savo ni! Koluk buvo jauna mergi mest.
inu.
Ne atlanko ne bažnyczios.
na, visi no josios szalinosi. Ba
laikidama samti rankoja plu drabužio ižduot.
Kad norint butu del josos Terp saves vaiua pakelinėje, f SBSIl
NATIONS
Iždikelis žinojo, kaip imtis
Magde buvo labai dora. kas-gi ten imtu už paeze baise
do pilna gerkle vieokeis žoKad net kudlos dulkėje,
prie Magdės.' Ir ant galo pas geru, duotu gera žodi, norint
džeis, o kožna karta pridėda Norint szikszti ir ant skatiko mergina, be skatiko ir pikta tate ant savo. Aut galo atėjo karta paglamonėtu, Kaip kada Szauksma
;
“, plūdimas ir keiks
vo: “Ne bus gero ant svieto, ;godi, tai vienok svetimo nie- kaip szirsze! Dabar gi, kaip ant to, jog visi kaime pasako pabuezuotu, dirstelėtu meilei,
mas,
koluk tuosius latrus vyrus ne kad ne pajudino, o savo tar žine pasklido po kaimus aplin jo, kaip tai gruoblėta Magde kaip priesz tai, jog net karszta Po uliczes atsibuvo kliksmas;
nikeliniu dūda, kuris
I YV
Ą I f Pirkytc už $6 (10 verte** musu
ka nogeriause pildė, Usz kineje, jog raupuota Magde tu
graina gere; iraiszkei
iezkars igi vienam. Tai ’ tada nista
:
L/ 1 llill•žinomos tabako* del cizarelu
Bet terp saves susigadijo,
siunta už Stasiuką, kuris jaje pasidaridavo! Nes kur tau, —
visokiai muzikes ir
ir i zsirinkit sau dovana isz sek niežiu daiktu:
kada sena gaepadine atsi ri daugibe piningu ir da vis
uezstos ant svieto paredkas ir tai,
l
diinias. Kiekvienas
Namon sveikos nuėjo.
Naujuu-i* iinpui t.oias Fonografas sudidelia
iszjuoke, kaip isz kreivo cze- tai didžiauses niekszas, o su
guli
turėt savo name
szventa sutaiką ant amžio, ka trauke, Magde apėmė josios prideda pradėjo ir jaunikei at bato, norint in akie del josios kaimo mergom nuolatos sėbrą
Kitai porai kitaip atsiejo,
kone ria.2.Genau*-ia
sirast
pas
apisene
mergina
—
Armonika
vok^zko
da paczios bobos ant svieto pa vieta ir no to laiko jau del jo
]
karta jau užsimokėjo.
sake, jog jaje mili, jog Loretu" vo. Jisai kas diena su kitokia Norints
iszdirbiino su notom
suvirsz
35
metu.
lezpradžios
sios
gerai
vedesi.
Žmonis
kal

ir
nurodiniuis.
3.siliks.”
in pažinte ineitinejo, o paeze In
]
augsztesni suda pasidavė,
kagreieciause apsipaezuot.
l’u kius stalavas ni
bėjo, jog jagu Magde matitu apsigarsinejo naszlei, kuriem
kelinis
laikrodis
su
Tuom nužemino save.
Magde kožna galėjo praszne
Poni apie tai dažinojus net už szuni ne laike. Plūdo visaip
muzike, kiekviena
mirsztanti žmogų no bado, tai reikėjo gaspadines, ba maži
ir
vadino
pasmirduse
sena
boį
karia
grajina
10
min
'
Kitu kartu apie jiaises pakal
ket, ba prieez josos asztru , lie
peczeie trauki ir perserginejo
utiu. 4.\ yr szki arba
ne pagelbėtų jiojo szmotelu vaikai rėkavo ir cipavo grin
ba,
jog
jiam
svietą
užriszo
bėsiu,
žuvi ne galėjo atsispirt,
ir
moteriszki
storai
pa

Magde, jog sau renge nelaime.
aukuoti laikrodėliai. 5.-S alduonos. Gal ir buvo teisibe. czeje; girtuoklei, kurie ne tu
apsipaeze Kaip daugiau laiko turėsiu.
szpaniokas Franis, kuris turė
Nes ka cze kalbėt in insimile- priversdama ant
avi trankai gražioje dežuteje:
rejo
už
ka
gert;
arba
ir
tokie,
Magde
kone
nekente
ne
vieno.
6
peiliai, 6 videlcais, 6 dideli
vimo.
Magde
tada
vei
ke
ir
jo gera liežuvi, ne galėjo pie
juse, kuri jau senei nustojo
szauksztai.Ginaži, 1 peilissvieka
turėjo
skoles,
o
neturėjo
su
stui
ir tziuksztukas cukrui.
viską
tada
atiduotu
ir
givaste,
niaus dalaikit, keikdamas vi Po teisibei ir Magdės ne vie
būtie jauna, o cze eina jei apie
Kad gert, tai gert,
,
Už musu dovana vien norime
nas nekente? Ar isztikro josos kuom iszmoket Paskui su jo
sas liežuvningas bobas.
jauna ir patoga vaikina, kaip bile norint viena adinele del
R
1
kf
d
psgarsintum*ti
mu
u
finna
terp justi pažįstamų.
Ir net teip pasigiart,
niekas ne milejo? Isztikro nie sios auganeziu lobiu, pradėjo
Atsiusk mins ant rankos 5(*c. maikenis, o mes jums
josos paszvenstu ir pasikalbė
nulieta,
kurio
visos
merginos
prisiusime
40
tkiinrcziu
tai
ako
4
ęatutiku
tž
$6
ir
jusu
iszr
nkta
dovana.
Magde buvo didele, stam kas o niekas! Ar del josios ir jauni gaspadoraieziai atsi
Jog proto ne tenka,
Likus u- $5.50 už< oktsit gavįs tavi ra Kam tavoias nepatiks gal ja nejimti.
tu. Nes tas buvo ant tuszczio
nepasidalitu
!
Ne
pamaezino
biu kaulu, sausa, rodos kad
Ne žinoi kaip payma kudyki ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO,‘ Dept.E. 115 E.7th.St; New York, N. Y
žmonis ka gero padare? nieko! rast katrie turėjo daug užmo
joki perdestinejimai Stojosi ir dovanai nusidavinejo pas 1
kas mesas no kaulu nubrazdaTai usz ka turėjo jiems gerai ket dalu.
tas, ka no pradžios galejei per burtininkes.
vo,— o drūta kaip kumetis.
Ant galo, kada jau iszgasvelint. Ijje juk milejo pone ir
Oj, kur dingo senovės josos į
matit. Magde insikvailiojo in
Akis turėjo rusvas, mažas, žipanaites, ba tosios buvo geros padoravo 10 metu Magde, ga
valniste, kur senovės givastis (j
patoga
vaikina
ir
jau
ne
spabantias, blakstienus tankius ir
del josios ir meilei in jaje pra vo grineze su sodu ir szmota
sabas buvo josios no jojo ati- dingo? Kodėl josos tokis nelai E
juodus, kakta siaura, lupas di
kalbinėjo, be szando, ne teip, dirvos, kada patalpino toje
mingas givenimas? kam ijje “
traukt.
deles, veidą ižbliszkusi, net
kaip žmonis kaime. Kas metas grinczeleje savo sena motina ir
tokia
užgimė, jog niekas ne v
Kas
darosi
?
—
Sztai
Stasiu

gelsva, szlakuota ir baisei rau
parvažiuodamos isz Varszavo, pridavė del josios ant pagelgali milet ir niekas ne milejo, c
kas
ant
kart
atauszo
prie
Mag

plėta, per ka labai baisei iszro
parvežinejo del josios gražės bos isz kito kaimo giminaite,
dės, rodos kad kas szaltu van kam ijje buvo tokia kvaila f
de. Kaip žmones nuszneka tai
dovanas. Kada katra panaite tada visi pradėjo prie josios
deniu
jin apipilė. Jau josios jog atsidavė tam niekszui su jį
kitados ketinus būtie gražoka
tekejo už viro, tai kožna norė gretintis. Dabartės ne vieno
3
pakampėse
ne buezevo, nepar- duszia ir su kunu!
mergina, nes kada turėjo 13
jo Magde paimt su savim ant cielam kaime ne buvo, katras
Teip
jau
buvo
del
josos
no
&
vežinejo isz miesto piragaieziu
metu tai rauples subjaurino
naujos gaspadoristes— nes ijje atsiunstu pirszli pas Magde,
Dievo paskirta. O žmonis juo |
ne
kitokio
astineziaus,
palove
veidą, jog kas jaje pažinojo ne norėjo senos ponios pamest. ir dabar jaunikiu per pilna
in ezeiminstube ineitinet. Žmo kesi dabar da labiaus isz gį
atsirado.
vadine “gruoblėta Magde”.
Gerai jei buvo dvare, su kožna
kaiszio- y
nis pradėjo pasakot, jog badai grobletos Magdės,
Nes
Magde
perkitrus
no
to
Vaikinai szalinosi no josios. diena geriau.
darni
su
pirsztais,
del
kurios (g
sukasi
apie
Onuka
žalnierka>
Žmones del josios pradėjo laiko, kada vaikinams pelkine
Kada nueitinejo in karezema
kurios viras tuojaus po vesei- uszsinoreja ant senatvės jauno fe
jo
arielka,
kad
tiktai
vestu
ant szokio, tai jokis bernas pavidet, ba dasidirbo turto.
lei likosi in vaiska paimtas ir vaikino. Usz ka reike gerai §
neimdavo in ezoki, norint ne Mat, turėjo isz ko dasidirbt. szokt. Jau del josios szokei
<
fenais numirė nelaiminga smer užmokėt.
vienam nupirko puekvatierke Kada vyriause panaite vyria dabar ne rūpėjo, norint žinojo
te, ba ne tieze nusiszovi. Onu
jog
turi
jaunikiu
per
pilna,
arielkos arba kvorta alaus. vosi pone jei dovanojo karve:
ka buvo labai patoga ir ne
Tai vis nieko ne maezidavo. isz tosios karves kas metas at jog jau dabar ne ijje mergi biedna; turėjo jaunikiu daugi
nom
pavidi,
tiktai
del
josios
Juokėsi rakalei eusikieze isz sirado verezelis, tai augo su
be o ir Stasiui galėjo patikt.
mergos pavidi, jaunikiu ir pui
gruoblėtos Magdės, kūrei la dvaro gyvuleis. Turėjo teipos
Biidna Magde, dabar kaip
kiu paredu, o kokiu ne viena
bai norėjosi szokt, jog net už -gi Magde susirinkus ne ma
numirus vaikezeziojo. Akės
kaime ne turėjo. Magde tiktai
mokėt buvo pasirengus— nes žai piningu už pieną no savo
indubo, pagelto kaip vaszkas,
su galva pakratė, kada jaje in
karves
ir
už
verszelus:
laike
in szoki ne eme. Vos kaip ka
karezema vadino ant szokiu, o lupos kaip toezeles sudžiūvo.
da ižvesdavo szokt tokie vyras, savo locnas visztas, isz kuriu kada pareidavo apie vaikinus Dabar-tes ne Stasis paskui ja
su kuriuom mergos ne norėjo teipos-gi turėjo nauda norint ka kalbėt, tai su piktumu je, nes ijje paskui Stasiuką
szokt, nes velei Magdei nešino maža, o užlaikimas juju nieko spjaudavo ant žemes.
lakstė, primindama jiam apie
Apie taji laika jaunas po prisiega ir suraszaromis melde
rejo su bile paszlemeku szokt, ne kasztavo. O da kas labiau
velik sėdėt kampelije ir žiūrėt se: kas metas nusipenėjus mei- naitis parsivežė sau no szvoge- jojo idant su jaje paezuotusi.
su pavidumu, kaip piie kitu teluka pardavinėjo ir gerus pi rio, ka giveno apie Olkusza, Ne nemislino Stasiukas rakalis.
ommh
i'i ■
merginu bernukai
kibinėjo ningus eme. Ant meto gavo skabru vaikinuka del saves Ant meldimo Magdės, tiktai
Ne žine ar vis teip bus,
vienas usz kito. Ne vienas ne- 60 rublu, o kita tiek— mažiau už važnieze. Jiojo vardas bu peczeie trukeziojo, teisidama- Ar-gi
.
tas svietas isz puikybes
prisiartinejo prie josios. Bane se 40 pasidarė isz savo szalies: vo Stasiukas, turėjo 20 metu, sis, jog josos toji meile atauez,
jau ne pabus?
gana, jog Magde baisi ant o kad buvo labai paezedi, tai dailaus luomo o miklus kaip teip kaip jis atauszo. Jau ne
Niekur teip ne daro.
veido, nes buvo pikta kaip jau turėjo susidėjus apskrita berželis, juodi uselei labai pui nori vinezevotis, ba jau noras
Tokiu zbitku ne varo;
ezireze ir kožnam davėsi in krūvele piningelu 800 rublu- kei veidą dabino, o juodos praėjo. Kada Magde konia in
Kaip Luzernes paviete,
puolinėjo,
tai
ženklus. Ne turėjo teipos-gi ku, per tuosius deszimts metu, akeles drasei žiurėjo ant žmo kojas jiam
O tu mano brangus sviete!
dvare. nių,
Kada būdavo pasiredi- atetuminejo n > saves ir iszjuogilu ko prie nieko— oj! jog ne be gaepadinaudama
Bausme Dievo ateis,
turėjo tai ne turėjo! visi josos Usz tuosius piningus pirko de] davo in savo puikius drabu kinejo.
Kaip bedarbe užeis.
Ant galo, kada Stasis supra
ne mėgo. lezpradžios graudino josios ponas bankines popieras žius, su raudona kepuraite su
Bobelėm niekas ne rupi,
ei isz to, norėjo gretintis prie vadinamas uszetatos popieros, povo plunksnele prie szalies ir t°,
Kaip tik eik dres pasiūti,
gali 8U Magde padarit
žmonių ypatingai prie vaiki ba kaip ponas kalbėjo jog tai teip pasirodidavo kaime, arba ka tik jis nori davė jei žodi Savo kunpalaiki apdengti,
ir apsaugiause vieta bažniezioje, tai merginos ne jog apsipaezuos. Tuojaus pada
Kad gražiau už kita pasida
nu. Nes tiejei rakalei tiktai geriause
j
piningu,— niekad ne gali galėjo dastigot ir rodos kad ris sugertuves užraszis del jio
binti.
juokėsi. Magde greitai ant to del
<
prapult, o jagu piktadaris ir kas jaises su karsztu vandeniu jo grineze su lauku, piningus Ne žino, kaip bedarbe užeis,
susiprato.
Vargas ir badas ateis,
Matidama, jog kad ir viena pavogtu, tai naudos ne gali apipilinejo ir kožna kabintusi no pono paim ir jiam atiduos,
Vaikai nog bado kliks,
apvieszina tai vis buna ant turetie, ba ant numeriu gali ant jiojo su visom keturiom ir o tarnietos dvare ne pames. Jis
Szmotelio duonos praszis;
teipos-gi tarnistoje pasiliks.
tuezczio, jog vaikinai ne nemis nutvert jin. Tokie tai buvo in ugui su juom inszoktu.
Nes Stasiukas ant mergų ne
Ba kam jiedviem užvedinet Dievaž, vyrai proto ne turi,
liną josios uszkabint, palove Magdės turtas. O kiek turėjo
Jago ant to ne žiuri.
vaikezeziot ant szokiu in kar- drabužiu, vilnoniu andaroku, žiurėjo. Buvo tai dvarokas, no savo gaepadoriste, kad gali

mažo vaiko dvare užauginta“,
• ie mėgo kaiminiu niergu—
kad su katra turėtu ap<ipa
eziuot. Paikino nu-rgiuas ne
viena i“Z kelio dorybes Dzvesdainas, buvo iždikes kaip ubą
go pravedinus, mėgo girkszuot
u- kaziruot. Ponaitis labai jin
milejo. tai ir vale jiam buvo
idarit ka tiktai m rejo.

t(

pa darba piktu’
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ant 1912m.,

gera darba piktu
užmokėjo.

Dabar, Drakone, kaip gulėjai
taip ir gulekie, o mudu eisime
toliau.
Eidama lape klausia žmo
gaus:
— Ka man duosi už tai,
kad asz tave nuo mirties iszgel
bėjau ?
Žmogus prižadėjo, pakol jie
gyvas bus lapei duoti kas ry
tas po viszta. Neeze žmogus la
pei viszta viena ryta, kita ry
ta, pagalinus jam nusibodo ir
visztu pagailo. Tad nutarė
žmogus lape nužudyti. Viena
ryta jis jau nenesza lapei pusrycziu. Lape, nesulaukdama
paskirtoj vietoj visztos, atbėgo
areziau namu, manydama kad
ja užmirszo. Bet žmogus, pa
matęs begiojanezia apie trobas
lape, paleido margi nuo rete
žio, kuris lapei iszkrate kau
lus. Už gera darba piktu už
mokėjo. ...
Labai dažnai ir sziais-laikais atsitinka, kad už gera pik
tu užmokama.
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ĮP'ION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STO K $125 000.

SURPLUS IR PROFITS $300,000.

Suv.Valst. Randas turi mum Banke sudėtu piningu.

2-TRO. Meto “Linksma Valanda” labai
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiu
talpinasi: 18 Ilgu Istorijų, 66 Trumpesniu
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos
Žineles, 42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks
Szita Knyga turės skaitinio per visus metus.

Mokame antra procentą ant sudėtu pininga
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su
musu Bunka, nepaisant ar mažas ar dydelis.

Senu eenoveje, kada lietu
viai buvo stabmeldžiai, visa
9 ryte lyg 3 paplet
Harrison Ball, Prezidentas.
...Sukatomis...
F. J. Noonan, Vice-PrczideutU.
Lietuvos žeme buvo apaugusi
9 ryte ly( 12 ai
W. H. Kohler Kasijerius.
tamsiais miszkais. Tie miszkai
buvo pilni visokiu gyvulėli,
visokiu
žvėreliu,
visokiu
paukszteliu. Tarpe tu žvėrių
buvo taip vadinamas Drako
T
I
Hl
1
Bell Telephone Dickinson 3757 w. <
nas.
)llF
Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti!
Kaip
New
Yorkas
yra
apsaugotas
nog
(Vii lik 11V litu D lllllllUlJ Pas Dr. Ign. Stankų per telefoną ar laiiViena karta lietuvis ėjo per
Nusipirkite o Nesigailesite.
< J
O
ku ir iš kitų Šleitų, taipgi Kanados.
neprieteliaus.
tamsu miszka pas vyriausiąjį
— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —
Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo’
kunigą Krivu-Krivaitt pasi
Szventas Petras
Jagu katras isz Amerikos neprieteliu geistu gautis in
Ilgos Istorijos.
miestavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo The New Ytyrk
Visi ant Lietuviu
Post Graguote Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra1
klausti, kodėl jam blogai sekas,
New Yorko pristova, tai turėtu daug ergelio pakol priplauktu, Raganos augitine
Persiskirimas.
ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
gyventi. Beeidamas pamate jis
Atsitikimas
Lietuvio
Varszave
Vilnis
nes liktųsi isznesztas in padangas per povandeninia bomba
Dabar įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame name
Szakinas, nedoras židas
padirbo pui kią mcdikaliiką klinity su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap-‘
Mislis
ant kelio gulinti ąžuolą, o prie
kaip tai ant paveikslo parodo. Tokios bombos trūksta per pa- Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) Rūtos
tieką su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, iŠ-1
daina
įsigy&o ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:
jes areziau, žiuri—po stuobriu
gialba elektriko, kuria uždega ant kraszto ant to paskirtas sar Kuningaiksztis
Apie jaunikaezius
i
„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi
guli drakonas.
Tikri szirdies jausmai
gas. Drūtis tokios bombos isznesztu didžiause vajau na lai va Ponas Storasta ir Velnes Boruta
'nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus.
Motiejus Murma
Daug daktarų atlankiau, bot nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos.,
Lietuvio
kelone
ir
gailestis
Drakonas pamatęs žmogų
in padanges su viskuom.
Istorije apie Jenerolo dukteri ir Pirma o dabar
,i Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
Pasitaisė.
prakalbėjo,
praszydamasis,
sodauniko sunu
'! „Šiuomi viešai išreiškiu sa-- --- ----GARBUS DAKTARE: neiS-(
Nekirstas rėžis
Viename kaime gyveno pa
Sierata, .Jonas Degutis
kad ji iszgelbetu isz po stuo
i vo širdingą padėką Dr. Stan(įį A m
randu žodžiu padėkavojimu
Apsistojau ir pradėjau žiū
Mano turtai
Introligatorne.
Jurgis durnelis
vargęs
žmogelis.
Jis
turėjo
vie

1
kui
už
išgydymą
nervų
ligų
j&f
Tamistai už išgydymą skau
Gaidis ir žemoziugas
brio. Žmogeliui pagailo žvė
rinėti, kas per skaudi nelaime
Kaip Agute del saves rinkosi jauniki Paszaukimas
APD1BBTUVE KNYGŲ.
/ir
sugrąžinimą
vyriškumo,
dėjimo šonuoso ir po širdies |
ries, pakele stuobrį ir paleido- natini sunu, kuri labai mylėjo mano padaryta.
Rustibe
s kuriu kiti daktarai atsisakė
gėlimo strėniį ir skausmin-1
Ku-ku ir ku-ku
Tuszczes dvaras
gijmėnesinių, kurių kiti vi-l
> Išgydyti. Ir visiems su slapMatita arba regeta
Drakonas pasipurtė ir atsisto ir stengėsi, kad isz jo iszeitu
Pagal kojas pastebėjau vie
si daktarai neapsiėmė gydy-,
Baime per tris naktis
1 (tomis ligomis patariu kreipDaina
geras žmogus. Bet sūnūs ne
jęs tarė:
na maža pauksztuke su pakel
ti. Bot Tamistos operacija '
Gudri moters
Atsiliktas pjovikas
Įtispas dr. Ig. Stankų, o ne- 'Q/.5 bV’A F
klausė
tėvo
geru
kalbu
ir
blo

— Tai dabar asz tave su
kaip ranka atėmė kentėjimą^
Nedoras tėvas
1 ( pasigailėsite savo žygio.
JU
Daina sakalėlio
ta galva. Tai buvo jaunueziu
gai
elgdavosi
:
jei
uždirba
koki
Simukas ir Magduti
J A. Zmudzen, Salem, Mass.
nuo mangs. Ela Mažinacky ’
Tututis ir pele da
ėsiu, nes jau kelinta diena gu
vaikeliu motyna, kuri, maty
57 Pingroe Si. Dr-Senkus. 1325 S. Front St., Phila. (
Žvirblei
Ežis ir Katinas
liu po tuo stuobriu, esu labai skatiką savo kruvinu prakaitu dama savo mažycziu nelaime,
i
John
Akuotaitis,
Montreal,
Quo.
Canada,
rašo:
„Meilutis gydytojau.— 1
Bite, uodas ir liepa
tai nuėjės pas žydą tuoj pra
,Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau
Trumpos Istorijos.
iszalkes.
Atsiminimai
pati nesibaidė ir nenubego nuo
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusg liekarstu sunadojau bet^
Skruzdės ir szirsze
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ka rašyti: nes jau ne-<
Žmogus nusiminė savo ne geria, jei negali uždirbt, tai savo mylimųjų,
senos maldakn v ges, istorini Pasibaigė gerove
bet sėdė Aysidirba
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino
Maniemsiems
laikraszczei, kaipo tai:
Milaszirdistes nagrada
prieteliu iszgelbejes nuo mir pavogia nuo tėvo grudu ir jo namelyje, apgaubusi myli natos irLinksma
mane ir kurią kiti daktarai laike už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių1
Gandras
Valanda, Dilgeles.
Iszmintingas
mužikas
Tamstoms
už^pigų ir greitą išgydymą.” r
'
Jonas Žižka
ties. Erne jis praszyt drakono, nesza pragerti.
muosius vaikuczius, gindama Bagis, Draugas, Tėvynė ir L L Ar turi adata
Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
(
Prisiunsdami knygas apmokekyte paczto ai Juokinga klajda
Tėvas
buvo
seras,
tai
nega

Daina
kad dar nedraskytu, palauktu
nuo sunkios mano kojos. Jai ekspreso kasztus. Adresas:
1
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo<
Nelaiminga jaunamarti (su natom)
Stasiukas ir Urszule
lėdavo
visko
gerai
prižiūrėti,
visokių
kraujo
ligų
užkrečiamu
lytišku
ligų,
triperį,
šankerį
sifilį,
užkietėji-1
Lithuanian
Bindery.
kokia valanda — gal kas ateis
Daina
butu buvę geriau mirti sykiu 514 W. Spruce. Mnhannv Cltv.
Juokinga pasakaite
m a ir nedirbima vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi-J
bet žmones apie tai tėvui pasa
Psalme
Vaito prisukimas
ir padarys teismą.
šokių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, Širdies, inks-'
su vaikeliais, negu vaikus pa
Skundas dukreles
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias “nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana-'
kė.
Teeziaus
ka
jam
senas
tė

Netikėta geradejiste
Sztai ateina senas pavary
riu, greitą supykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsimą, sunkų j
likti pavojuje, ir paežiai pa
Givenimas doro žmogaus
Pirkimas velnio
'kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas
Dainele
tas arklys, liesas, szlubas, vos- vas padarys? Kaip karta jis sislėpti.
V aidulis
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo., Išgydau su ope-1
Apie tevinia
Jurgis kokiu mažai
cija ruptura, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, I
ne-vos paeinąs. Praszo tad sunui pradėjo iszmetineti blo
Pasilenkęs pagloscziau pauk
O asz jio—jam kalta
iguzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų,
Tomila
gus
darbus,
tai
jis
užkreipe
no
žmogelis, kad padarytu teis
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ransztuke už jos'os dora meile ir
Mokink tingini ne lazda nes badu
Dainele
'kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir
Kupcziaus laime ir nelaime
mą nes drakonas ji noris su si ir iszejo.
Dainele
palinkėjau jai gražaus ir lai
'gerklės.
Iszejes sūnūs nuėjo pas žy
Nusiszipsojimas
Malda darbininko
ėsti, už tai kad ji nuo mirties
mingo gyvenimo, paskui nu
Jasezultas
dą
in
artima
miesteli.
Parėjo
AKIVOS ŽINELES.
iszgelbejo. Arklys sunkiai at
Ne imsi Vardo Dievo dovanai
bėgau rinkti skaniu raudonų
vakare namo pusnuogis ka’tik
Kaip su savim givena pikta pora ir
Razbaininkas Burauckas
siduso ir tarė:
jų uogu.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare.
kaip privalo giventi
Petras Szaporas
Švontadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.
»
— Kaip asz buvau jaunas, paeinąs. Inejes puolė lovon ir
Kaip žmones apie paukszczius mena
Pauksztele man ilgai cziulNe
nutverus
už
rankos
ne
sakik
vagis
Meile ir budai terp septiniu tautu
linksmas, gražus, galėjau sau užmigo Ant rytojaus jisai iesz bejo žaliame beržynelyje.
Laidotuves
Lietuviszka
Agentūra
Trumpi pamokinimai
Senas sziauczius
linksmai bėgioti ir sunkiai ko drapanų— neranda. Tada
Kaip apsieiti sergant ant akiu
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu Nagrada už pasiszventima
tik
jis
atsiminė,
kas
su
juo
atsi
Kas reikalinga sveikatai
dirbti, tai manim žmones gėrė
in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu Sziauczius Drotelis
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti
piningus už žemiause preke ir greitai Kupcziaus sūnūs
josi: jode ir važinėjo, ir gerai tiko, ir pradėjo verkt, kad jis
Kaip pažinti arklo metus
ne vienos dienos nelaikau pas save
Didėja Petniczia ir medžius
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
ežere, ir mylėjo; o kai pase toks neiszmintingsa ir pragėrė Mano brolis Vincas Cipkus paeina svetimu piningu paskirtu siuntimui, Apie
Ar
yra liga kaltūnas?
Viernas tarnas
287 Broadway Kampus Beade Ulicze
savo
skranda.
Dideles
pjuvines
ant
svieto
viskas dirbasi teisingai nes esmių po Sziauczius zokoninku
nau. jau netekau pajėgu, tai
Telefonas.* B orth 2822.
Aew York, A/. Y
Sugedimas viduriu pas kūdikius
Gailestingieji tėvai, pamate isz Vilniaus gub., Traku pav. Butri kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu Debesėlis
Kas
reikalauna
teisingo
eme mane ir isz namu iszvare.
monių volos. antras metas kaip ameri atsilankitie arba atsiszauktie per
Persekiojimas
spaudos
Lape, vilkas ir blusa
patarnavimo ir nori idant
Biskutis apie moteres
Tai dabar dveskie badu .... sunaus aszaras, davė jam kita ke, turiu svarbu reikalą jis pats ar laiszka su minėtais reikalais.
Apie bajme
skranda:
Kaip butu Christusa iszluosave no
i
jo reikalai liktu greit,
kas
kitas
praszau
duot
žine
ant
adrePirszlej
Su
godone
Už gera darba piktu užmokė
židu
atlikti tegul atsiszauki in
— Te tau, sunau— tarė tė so,
Vandens laszelo kelones
(66 °l)
jo. Eskie, drakone, žmogų.
Isz bobiszku knygų
Viktoras Lapinskas Su maskomis pleszikai
G. Žigas
vas
—
bet
ar
prižadi
daugiau
Laime
Dabar galvoja au žmogelis
Atsikėlė isz grabo
Seniausi
419 W. Camden at.
Baltimore Md
601 W. Mahanoy Avė. Nuneszta
Užtrucintos dovanos
per zuiki laime
nusiminęs—bus bloga, reiks negirtuokliauti?
Bankini
Rodos
del
geru
gaspadiniu
Mahanoy City,Pa.
Eglinciszkes virai
— Prižadu!—atsake.
Moterių budai
mirti. Bet jam begalvojant,
Narna
Asz Katrie Paplauckiene pajeszNegivelo ranka
— Tai žiūrėk, jagu tik dar kau savo brolio Kazimierio PaplaucKokiame amžiuje priguli poruotis?
Indijonu pasaka
sztai atbėga margas szunelis,
Uždėta
lS4Sm.
Intekme valgio ant balso
ir tris jio sūnūs
A. J. Keydoszius Tėvas
visas purvinas, susivėlęs, vos- tai atsikartos, tuomet prakeik ko ir Juozo Brazaiczio. Jie paeina isz
Ar cukoris kenke dantim?
Szimtas Tukstaneziu Doleriu (§100,000) yra musu kaucija sudėta in
Antanas
Beržiukas
Suvalkų gub. Kvietiszkio gmino,
Pervirszinis naudojimas druskos
Pinigus siunezime in Kraju kuo greicziausei.
(rediszka kasė*
ne-vos paeinąs. Praszo tad si me tave—ingrasino tėvas.
Nekantrus artojas
-AGENTASPadvengliszkio kaimo, Sasnavos pa
Tikėjimas Kiniszkas
Bet
neilgai
tęsęsi
sunaus
pri
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Trijų budu moteres
žmogelis seno szunelio, kad pa
202
Troy
St.
Dayton,
O.
rapijos, Tegul atsiszauke ant adreGeras epasabas
Abramkes pavojus
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
darytu teismą. Szunelis sako: žadai. Tuoj jis nuėjo in mieste
Sriuba isz duonos su vaiseis
Maži musu kankintojej
(66 o»)
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Ii
ir
parėjo
girtas.
Pamate
tai,
Kaip
ilgai
medžei
buna
ant
žemes
Gudras barzdaskutis
— Papasakokite, kokia tu
Mrs. K. Levonienie
K rajaus už pigiause preke.
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis
tėvai ko nemire isz. gailesezio.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame.
Gilberton, Pa.
rite katras kaltybe.
NAMINIS
DAKTARAS.
Kaip maskolijo renka vaita
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
Del ausu
Žmogelis smulkiai viską api Sūnūs vėl susigraudino ir eme
Kaip pasidarė Pejpu ažeras
paliudyimu Konsulio.
Kaip skanduoli atgaivinti
Mano szvogeris Ludvikas Rima
verkti.
Tėvai
tarė:
Su
kupriuku
atsitikimaj
pasakoje.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
Parduoda Laivakortes ant visu geriau Turreniuszas
Kaklo skaudėjimas
nauckas
paeina
isz
Kauno
gub.,
Kau
— Mes seni ir neilgai gyven no gub., Kauno pav. Raptu para siu ir greieziausiu Laivu in visas dalis
- : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :—
Atsiduso szunelis ir graudin
Puiki Antano rodą del vaidijanezios Priesz cholera
sim, o tu. sunau, jeigu girtuo Wariekunu kaimo, 5 m. adgal gyve svieto. Norintieji kelaut in South poros
Del plauku
Subatoje iki 8 ad, vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
gai tarė:
no Terre Haute, Ind isz ten iszvaže- Amerika ar in Australija tai tikietus Kaip ruski popai apsieina su savo Del noses
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
— Kai asz buvau jaunas, kliausi, tai neteksi nei kur bu vo in Pennsylvanijos steita jis pats galite pas mane pirkti. In Lietuva parapijonais
Ant nuszalditu sunariu
jog pas mus visus minėtus reikalus greicziausei, teisingiausei, ir
Szlapioji dedervine
ar kas kitas praszau duot žine ant Laivakorte pas mane yra labai pigios. Giduoles no sausgėlos
linksmas, lojau, ūki gyniau, ti!
pigiaueei galite atlikti.
adreso:
(flg
O))
Sausoji
dedervine
(66
°9
Mano agentūra yra po kaucija 10 Puikus nevidonas
tai tada mane visi mylėjo, da
Priesz baltlige
Ant Zumas
Numirė neužilgo seniai te
tukstanoziu doleriu, Ohijos Steito. Naudingas priklodas
vė gardžiai lakti, o kai pase
Nuomirulis
446 S. Koscuszko st. So. Bend IndSzuo atkerszintojum
vai.
Sūnūs
apsivedė
ir
jau
ture
Norėdami
apie
ka
dasižinoti
indekyte
Geltlige
nau, tai da kuri laika valkio
Smertis Nerono
Influenza
jaus, apie virtuve, bet paskui jo vaikucziu, bet vis dar gir Mano brolis Jonas Puodzus paeina in gromata 2o. marke ant atsakymo. Kuningo su vaiku pasikalbėjimas
Dieglis
Juokingas apsakimas
isipykau virėjai, virėja pasis tuokliavo.
Pažandės
isz Vilniaus gub, Traku pav. Butri
Naujas Iszradimas.
Pabuczevimas kūdikio
Neužilgo
jis
paskendo
sko
Užkietėjimas viduriu
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta Jankelis Puče
monių volos. Kaiczoniu kaimo jio
kunde szeimininkui: šeiminiu
plaukams augti. Turime tukstaneziu pade- Kaip bagoezius pateko in pekla
Gėlimas dantų
kas supykęs iszpere gerai man lose ir liko iszvarytas isz savo pats ar kas kitas praszau duot žine kavoniu. Iszsiuncziame dykai geras inform* Kitras
Plaucziu uždegimas
čigonas
taip ra^° išgydyti žmonės, «kalp kiti dak(66 °1) sijas apie priežastis puolanczius plaukus it
Ramatizmas
kaili ir iszvare isz namu. Už namu. Atsiminė ežia sūnūs ant adreso;
Netikus papūga
kaip tame užbėgti, adresavokytet
tarai ir visokį vaistai negalėjo išgydyti*).
M. Puodzus
tėvo:
žodžius
“
jei
girtuokliau
Ne
noras
valgit
gera darba piktu užmokėjo.
J.M.BruiSza Ca: Mm Yirkl Iriikla
Ai AMBILYZEJUS STAKNEVIČE, prlelunčlu PhllaDAINOS
IB
EILES.
34
Fox
st.
Palmer
Mass
Niežai
si, tai neturėsi nei kur būti” ir
delphljos M. Klinikos glaunam daktarui padCkaroną už
Eskie, drakone, žmogų.
Jago kojos prakaituoje
Tris budrei (eiles)
geras liekarstas, kurios nustumt) nuo manqs ligos akmenutarė
pasitaisyti,
ir
sziuo
kar
RAGAŽINSKAS Lietuvos grožibe
Del kosulo
Jiems bekalbant, sztai atbė
nj, ką slogino per kelis metus, nes pirmiau didžiausi
Mano draugas Kazimieras Notke- B
akaaemčlkal daktarai iš New Yorko gydą, o visi Jie ne
tu prižada jau kuogeriausiai viezius pirmiau gyveno Baltimore! o
Žiemos laikas
Trūkimas ranku
ga lapute-kumute.
galėjo
pagelbOtl,
—
o
Philadelphljoa
M. Klinika | trumpu laiką sveiku padarS ir tikiu bflPrainant
Plauku auginimas
dabar nežinau kur, teipogi Mateuszas
iszpilde.
vi sveiku visada. Per tai žičyju Klinikai ilgo gyvavimo ir vielems lietuviams, kurie serga.
— Labas rytas! — garsiai
Gege ir gaidis
Niežėjimas kūno
<sd kreiptus | Phil. M. Kliniką, kuri tikrai gerai tarnauja ir sergantiems sugrąžina sveika
Klimas pirmiau gyveno So. Bostone,
Tuojau nuėjo jis pas kai ir mano pusbrolis Stanislovas Jnkrotą nž ne brangiai.
Ambr. 8TAKNEVIČE, Fulton County, Norris, Ill. Box 102.
Labora
Dantis czistai užlaikiti
ji suszuks —ko ežia, prieteliai,
Kas yra didis
Akis
myna, kuris už skolas pasiėmė ta kuris randasi Mahanojuj bet adre
GUOnOTINAS DAKTARE: Šiuomi daneŠu, kad dar nd pusąllekarstq nesuvartojau,
stovite nuliude? Rytas gražus,
o jau esu sveikas ir daugiau gydytis nereikalauju. Širdingai dOkavoju už gydymą ir labai
Teisybes priežodis
Galvos skaudėjimas
so nežinau, praszau atsiszaukt ant
geras liekarstas. Dabar dirbu malnose. Jurgis B a c e v i ė e, Box 5, Rush Run, W. Va.
Viltis laimingu laiku
Atgriebt nusinuodinusi
diena szilta, paukszteliai links pirkia. Kaimynas buvo geras adreso'
GUOD. PONE: Apturėtas liekarstas suvartojau,—jos yra ląbal geros, nes nuo var
žmogus, tai ir priėmė jin su
Sziauczius ir Evute
Szamas vaiku burnelėje
Ant. Jodžiaviczius
ginamos ligos galvos, krutinėję skaudėjimo išgydė, nei ant visos sistemos dabar jaučiuosi
mai geida, gegute kukuoja, teKirmėlės viduriuose
gerai sveikas. Esu labui dėkingas.
Tony Mataškevlč,
Sziomis dienomis muso tautietis Del ko židai ne valgo kiaulienos
džiaugsmu
sužinojęs,
kad
jis
84
Riverdale
avė.
Yonkers,
N.Y.
tervas burkuoja, o jus stovite
117 Plumpton st. Washington, Pa.
Pradūrimas voties
visokiu Lietuviu būdas ir paproezei
B Ragažinskas
„
. pargabeno
.. s
prižadėjo daugiau nebegirtuo
benos tonos
Labai daug padBkavonlq už išgydymą nuo visokią ligą, Phllad. M. Klinikas turi kasdie
garimu,
rimu, Amerikoniszku
Amerikoniszkt ir Importitu. Isz Petrapiles
nosis nuleidę.
ną.
Kaip
kiti
visokį
daktarai
neišgydo,
tai
šitas
Klinikas
ir tiems sugrąžina sveikatą, — be
Džiova arba sukatos
Mano szvogeris Juozas Barkauc- Galima gaut visokiu Arielka, Vynia, Del mergeliu
kliauti.
peilio, be pjau»tymo, be operacijos,— vienok su tikroms, geroms llekarstoms, kurias tik
Atsiduso žmogelis, aszaros
Pavasaris
Kaip gidinti plaucziu uždegimą
gamta ir mokslas išduoda, kaip Amerikoj, taip ir iš Europos.
Arako,
Kimelio,
Dziniu
ir
t.
t.
kas
isz
Gedlavos
para.
Suvalkų
gub,
Nuo to laiko buvusis girtuo
Krauja sulaikiti
pradėjo jam riedėti per veidą.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio. Lietuvos būdas
KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KĄD
klis smarkiai ėmėsi prie darbo. Veiveriu gmino. Gyveno pirmiaus Duokyte dabar orderi o bus jumie Artojaus skundas
Medus giduole no daugelio ligų
TEISINGAI GAJjI BŪT IŠGYDYTU
Ir pradėjo pasakoti laputei
Greenfield, Mass, Teipogi mano bai
Jiojo pirmoi meile
Skausmas
galvos
ir
kojų
užszaldima
nuo
įvairių
ligų kaip slaptų, taip ir kitų, kurios užgula, kaip iš viršaus taip
Sanietas
ir viduriuose kūno, kaip šviežiai užpuolančių taip ir nuo apsenėjusių, kuriou
kaip jis iszgelbejo drakoną Taip jis bedirbdamas per ke minąs Antanas Tamnsziunas ir už tos pristatyta in namus.
No gėlimo viduriu
leris metus surinko gera kru paezios vietos, Koki 9 metai kaip
tik suteikia nesmagumą ir skaudėjimą, KAIP VYRU taip ir MOTERŲ nes
Nelaimiu gadinęs
54-56 N. Main St,
Perdurimas voties
nuo mirties, kaip ji dabar nori
velkamus.
BUSI IŠGYDYTAS, atsilankyk, o jei toli gyveni, tai aprašyk
Ant Ringos kapu 1887 m.
No kosulol
vute pinigu. Už tuos pinigus j amerike. Tegul atsiszauke aut adreMahanoy City.
nesveikumus-llgą lietuviškoj kalboje, o apturėsi rodą, pagelbą ir tinkamai
draskyti.
sutaisytas šviežias liekarstas iŠ geriausių medikamentų, kurios gali išgydyti.
(00I°l)
Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuo jaus gausite ta Knyga per Paozta.
Lape, viską iszklausiusi, ta atsipirko sau nuo kaimyno so:
Naujausi apraszimai
NEAPSIRIK, NESUKLYSK, bet visada ateik, ar rašyk ant šito adreso :
Mr. Geo. Povilaitis
I^F’Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.
pilkute
ir
nusipirko
kelis
mar
re:— Eikime in ta vieta, kur
Dykai.
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
335
W.
Centre
st.
Mahanoy
City
Pa.
gus žemes.
Adresą vokite
1117 Walnut Street
.-.
.-.
Philadelphia. Pa.
Kaip galima apsaugoti oda no
drakonas gulėjo. Tada asz ga
VAT
jANDOS’ Nuo 10 iki 4 po plot. Nedalioj nuol0ikl8. Vakarais
Dabar buvusis isztvirkelis
v
ra.Al
Utarninke ir Subatoj nuo 6 iki 8 valandai.
lesiu jus teisti. Drakonas iszal
Mano brolis Antanas Kazakevi- ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
gyvena labai gražiai ir laimin- czius pirmiau gyveno apie Pittstona visokias odines ligas, plauku puolimą
kės nenorėjo lapes klausyti,
ir užsisaugima nežuli papuozkas,
mingai susilaukė senatvės.
o dabar nežinau kur, paeina isz Su pleiskanas ir kitas panaszas ligas.
galu gale teeziaus sutiko. Ir
valkų
gub.
Starapoles
pav.
Pane

VISKĄ.
Pauksztyte.
Prisiusime visai dykai paraszyta per SKAITYK, O ŽINOSI
nuėjo žmogus, drakonas ir la
munes gmino Pakuonio para. Taura- Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton >225 So. Halsted
Pranešu St.
visiems lietuviams
ir savo kostumeriams,
Depts.
Chicago,kadIIIač
pe pas ta stuobri, kur drako Atmenu, kaip mažas būda kiemio kaimo praszau atsiszaukt ant N. Y. Veiname del norinoziu pasi
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
mas bėgiodavau po beržyneli, adreso:
nas gulėjo.
(Goi oi) naudoti. Teipgi vėlinamo naudoti
-:NOTAB1DSZAS:kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų,
“Dr. Brundzas Oinment” No 24351
trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
uogaudamas ir gėrėdamasis
Dabar lape sako:
233-235 W. Centre St.,
Mahanoy City; Pa.
G1 Kozakewicz
’Gerųbritvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
naujausias iszradimas del užlaikima
Apsaugoja Namus ir Naminus Rakandus no g Ugnies.
Brooklyn N.Y. plauku niežulio ir pleiskanų. Preke
— Pakelkie, žmogau szita saldžiais miszkelio kvepeseis. 313 Freeman st.
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir maL Jidžiause Lietuviszka Agentūra.
Kontoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Llnljfe
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
yra 20o 50o ir $ L ir užteks ant ilgo
Karta man greitai bėgant
stuobri. O tu, drakone, pakiez
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu Parduoda Szipkortes ant
Del Draugyscziu...
laiko
ir
didesne
verte
už
doleri
ne^u
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne risokiu drucziausiu ir
Mano
dede
Raižis
Kubas,
18
metu
Pristatau puikes Siarfu
kie galva ir parodykie, kaip pasigirdo po kojų koksai tai
griausiu mano
Laivu.
nekuriama
apgavejams
daktarams
inturite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi
Juostas, Kepimu, KuanM
kaip amerike, gyveno Blissvill, L.l.
uneziu
Piningus in
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu,
kad Dalis
mano
ežia gulėjai. Drakonas dar isz- nepaprastas balsas:
mokate po keletą desetku doleriu už
Špilkas ir Lt.
Visas
Svieto
lavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Pcrkupčiai gali gauti pirkt
N.Y. Gub. — Vilniaus Pavietas — I. neiszgyuimu.
neiszgydima. i'uuuunpco
Naudokytes pienui
greitai isz tavorą daug pigiau
Su kokia non reikuhi
pradziu nenorėjo, bet pagalias
— Czir!.... czir!.... czir!.
kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais ereiežia use ir pigiause.
Traku, Pacztas — Zazmariu Gmina— azitos progos. Raszykite tuojaus ant r visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį
visi tie kurie per mus
kns-link Szipkorciiu,
visgi sutiko ir pakiszo. Žmo
— Vieszpatie!— persigan Žazmariu Kaimas—Morkūnu (qqį o; adreso:
tunte apie tai geria žino
Piningus ir LL
pu mane •
Iszduoda Dostovierne
gus uždėjo jam stuobri ant dęs suszukau.— Jau sulepeJ, M. Brundza and Co,
Kaz. Tamuszonis
lai tu ka nori savo dali

PREKE TIK $1.00

Dr įgalios Stankus, II. D. 122^;d“

KUR BUNA

„Jus mane išgelbejote”!

W. D. Boczkowski-Co; Mahanoy City, Pa.
M. K. Wilkewich,

4

sprando. Tuomet lape sako:— nau koki pauksztuka.

jį 4 Peach Alley

Shenandoah Pa. 106 Sta. W.

Brooklyn, N. Y.

XV. Rynkewiczius

‘

VALSTIJOS KASIJERIUS LAIKO PININGUS BANKE
Nemokėk dykai 810.00,
Jerome, Pa.— Darbai ge- W.TRASKAUCKAS
Hazelton, Pa— Darbai
A|Higarsinti>ju. Jeigu apser
Pirmutiniu Lietuviszkas.
slenka pamaželi, daugelis ran r 1 eina, isz kitur pribuvusiam
gate liga, tai eikite pas savo
darbi.s nesunku gaut, kas b> dasi ir be darbu.
GRABORIUS
miesto daktara.
imi
ar Overkoti
— Jonas Paltonovicz isz sam inkisza pora doleriu in ki
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
Ilouey Brook likos pažintas s :eniu tas lengvai darba gau
Geriause pirkti pas
Laidoja Kunus Numirus*u
Pasamdnūs ant kojų, tai gausi po 50
in aki per szuvi isz mažo kara na.
Ryginus ir \ cžinu.A del Part važinę) n<
MAHANOY CITY, PA.
gyduole. Jaigu nepagelbetu
Krausto Daigius ir t L
— Lietuviu nedidelis būre Viską atlieka
bin o.
ka nogeriause ir puikia bus sugražinti piningai. Teip
8u virsz minėtai“ reikalais kreipkite*- <
— Julia Barkauckiene isz lis, isz tu visokiu atsiranda.
gi iszsius placzes informacijas
jin o busite rišame užini- ^lnitait.
Invales geras del valstijos yra gana atsakantis
no ko plaukai slenka ir plin
į Harleigh norėdama priskubint
520 VV CiHitiv Nf. V h
..
Collinsville, Ill.— Dar
ka, pleiskanų atsiradymas ir
del tavęs.
ugni
pecziuje,
inpy
]e
karasino.
C* RYN AI vilnonio ir kitokio materijolo
nnpuczkave veidai. Tukstan23 Akmenų Railroad Laikrodis
Akimirksnije likos apsiaubta bai anglių kasyklose povalei
Surplus ir Kapitolas Stakas yra 33 procento
czei dekavoja už dyka rodą.
Patentuotas regulators
geriausio dirbimo, pasiūti pagal
liepsna ir teip apdege jog net eina, dirba po 3 ir 4 d. ant
sudėtu piningu.
užsi.karnas isz virszaus
Raszyk tuojaus ant adreso:
nedėlios.
del moterių ar vyru, 18k
kūnas slinko nog kaulu. Likos
naujausios mados. Visokiu koloriu ir
gvarantuot as ant 20
Gratis Specialists
Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal
metu. biusem szita
nugabenta in ligonbute kur — Oras atszalo, bet da snie
Box
106
Sta. W. Williamsburg
padaryti
pininga
ir
prietelius
per
sudėjimą
laikrodi
visimsi
.O
D
prekių, yra isz ko pasirinkti.
go nėra.
randasi mirtinam padėjime.
už $5.7 5 ir ex pre* o
Brooklyn.N. Y.
piningus in szita banka.
lesza*« iszegzaminavi’
—
Labai
linksma
girdėt
— Da tokiu szermenu ne
mui, jei nebus toks
Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada
sakom. Nemokėkite
Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu
buvo muso mieste kokias turė kad ir Collinsvilles, lietuviu
nei
cento.
jaunumene
trokezta
apszvietos
tokia
diena kad tau padarys giaro.
jo a a. kuningas Dielinikaitis,
ATMINKIT,
A. G. GROBLEWSKI
ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepuužmokėsite už toki laikrodi m $35
Tor. Elm & jųajn
Plymonth, Pa.
visas miestas stebėjosi, jog fo- ir pradėjo lankyt vakarine kitur
Su koznu Laikrodi duodam lenciūgėli.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
ru, pirsztinu, marszkinu ir 1.1, ir 1.1.
reignerei teip puikei palaidojo mokslaine angelskos kalbos. Excelsior Watch Co.
D. M. GRAHAM, Prezidentas.
Garsiu Ll etų vlszku-Lenk i sz ku Vaistu.
C.L.ADAMS, Vice-Prezidentas.
savo milema kuninga. Tuks- Girdėt kad kitose miestuose
D. F GUINAN, Sekretorius.
suv.
Valstijų
randasi
aukszLietuviszki
Mėsininkai
tanezei
žmonių
atsilankė
in
Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas
J. J. MEYERS, Kasijerius.
ir Szeskeviczia
bažnycze, draugystes visos da- cziaus minėtos mokslaines ku 1070 Krauczunas
...D1RDKT0RIAI...
E.
Centre
M
,
Nrhen
y
Cly,
Pa.
A. DANISZEWICZ.
W rYnkiewicz
M. GAVULA.
libavo laidotuvėse, kun. Pau- rias galima lankyt be jokiu
Panlucda v sukta Mesa kanopigianre.
C. F.KAIER.
J. HORNSBY.
W. I. MILES.
tienius prabaszczius isz Szena- iszkaecziu. Pas mus Collins O ksd du vėriniai vis raid-.si dari e. tai
L. ECKERT.
T. F. FLANAGAN.
»a*iina meia in na»- us pii-ti‘lyti m trumpa
ville
to
nėra.
O
del
to
ir
links

dorio pasakė labai graudinga
laika. V (žiniai važi oja in v.sas dalis mies
pamokslą, jog pats verke ir vi ma girdėt kad draugai troksz- to ir in aplinkines Feezes.
Deszras. Taukus-ir t.t. teipgi
tanti apszvietos nesigaili savu už mažaMess.
sa bažnycze.
preke pi rdm da. M< sa yra visada Pui <us Pluszir.ei Kotai del Mo-erui
šviežia irki n« czista* ežiai užlaikėm >.
iszkascziu
kurie
atseina
ne
per
Pažinstami ir prietelei miru
Pirkyte trosą nog szitu buezeriu o b..si e
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
sio kun. Dielinikaic io siuneze brangiausei kožnas mokytinis sveike ir drūti.
szirdinga aeziu redaktoriui moka ant menesio po $2 moky
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke
ANT KALĖDŲ
tojui o paskutinis tur uždengt
idant greit parduoti.
“Saules” už teip puiku apra- isz savia reikalingus mokes- Speciali-zka oferta ant Kalt du.
Kiekvienai Lietu..užkas sztorninkas
kožnu orderiu ant Areilkos priesz
teipgi privalo užlaikyti visada musu
ISZ LIETUVISZKU szima ir jog nepasigailėjo vie ezius del užlaikymu szkalos, Su
Mes parduodame daugiaus Kailiniu Kotu negu kiti
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
szventes lig nauju metu, parduosiu
.Sztoruose
ant pardavimo, kad musu
tos laikrasztije apraszime apie kaipo lektrikus ir iszvalyma
sztorai visam paviete.
Vynio. Sherry ir Port Wine
KAIMELU.
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
jiu milema prabaszcziu. Kiti po mokslui. Labai szirdingai
tik po 25c. Bonka
pirkti
ir
nereikalautu iszduoti
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.
piningus dovanai kokiems nors apga
laikraszczei gailėjosi vietos isztarem aeziu kun. Kasevi Atraszykyt man gromata, o asz ju.vikams tose apielinkese. Sztominkai
kad galit pas mane gaut
raszykite pareikalaudami mus gyduo
savo laikraszcziosia o gal ir ne ežiui isz kuriuo storones aptu pertikrinsiu
SHENANDOAH, PA.
I I I 1X1 A IXl Mahanoy City, Shenandoah
tavora pigiau ne kaip kitur.
les, nes geras uždarbis; parduokyte
rėjom
dykai
mokslaine
prie
LJ I I X
nt> (jamiel, Landlord.
(MOVING PICTURES)
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
norėjo apraszyt apie teip nelai katalikiszkos bažnyczics.
FB. STBAWINSKAS
kurias mes gvarantuojanie.
— Ponas Birsztonas apėmė minga mirti savo draugo Mokslu valandos nog 6:30
Lietuviszka Krautu.e
ANT BOCZKAUCKU SALES.
Egiutero No.l.
.25c.
...Vyno, Literų, Areilkos ir Alaus...
dinsta skvajero, būdamas isz- Christuse.
—K.K. lig 9 vai, vakare.
Polithania State Bank Egibtero
No. 2.
.50c.
1807
Ca
son
St.,
S.S
Pittsburgh,
Pa.
Zinijecznik
............
25c.,
50c.
ir
$1.00.
rinktu per dyduma balsu. Tu
Cor. 22d. & Carson Sts.
Gumbo Laižai ............................. 35c.
Už mokytoja iszsirinko savo
Meszkos Mostis............................ 25c.
res savo kancelarije ant kampo
Reikalauje 50 angleka- mokytine! lietuvi. Joną Tumo
S. S. Pittsburgh, Pa.
Trejanka ........................
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pe>
White ir Center ulieziu.
sill.— Lorraine, Va. reikalau- sa kuriam szirdingai ieztarem
Linimeutasvaikams ....
.25c.
paežius lietuvius ir randasi j»o priežiūra
Gyduoles nuo Kosulio..
25c.
PANEDELI TIK 7 ir 9 VAKARE.
'’aidžios. Priimam pinigus suczedinimm
— Policjantas Cantlin aresz je 50 geru anglekasiu prie dar aeziu už jio proce kad apsiėmė
Liepiu
Balsamas
25c.
VISOS
pradedant nuo $1.(10 ir už sudėtus pas mut
Anty-Laktam del vaiku
__,25c.
_
ta
brangu
darba
Teipogi
reik
bo
minksztu
kasiklosia
Old
tavojo keturis jaunus virukus
pinigus mokam l-ta procentu, pnskaitam
Milteliai vaikams nuo Kirmeliu .25c.
kai 3 menesiai Siuncziam pinigus in vi^at
’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
InžangalOc. Vaikam 5c už insilaužima in kroma Miko Dominion. Geras darbas ir mo isztart aeziu Juozui Siepana
MOTERYS
dalis svieto greit ir pigei parduodarr
Vanduo uuo Akiu........................25c.
vieziai už užmanymą ir ragini
laivakortes ant vi-u linijų ir geležkeliu
Lgiuatraukis...
,25c.
Abbo.
payimdami britvas kestis, $1 už dvi tono kara. mą dr augu prie to brangaus
bilietus Amerikoj ir Kanado*.
Iszdirbau
Skilviu Laszai..............................25c.
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ii
ziegorelus ir t. t. Kaltininkai Straiku czion nesiranda, vieta darbo.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
vedam provas senam k raju . Reientelna
Kruvinosios............................... 75c.
yra: K. Badzeviczius, II. Cails, del gyvenimo. Su szeimynom
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notarą
Užpraszom visos Moteris kurios geidže
Mokytiniu lankosi sziam
Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
G.
M-liaucka.
Užkviecziam
lietuvius
i)
J.
anglekasei
turi
pirmybia.
Ja
‘ Sveikos ir Drūtos” pilnos givybes
oyd. del nematinio Pilvo............ 50c.
K. Kova A. Raitelewtcz. Visi
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest manu
laike 16 o jagu prisidėtu lig pasilikt
■ liteliai apstabdymui Galvos
ir moteriszkuino, kaip tai kitados buvo j ta
justi bankinius reikalus o per*itikrisit, kad
likos nugabenti in Pottsvilles go pribus kokia 10 szeimynu 30 tai ir mokestis but pigesnis mstoje,
skaudėjimo............................. 10c.
pribūtu pas mane ir pamatitu k a
viskas, kas yra kulbama czion yra teisybf
Laszai
nuo Dantų......................... 10c.
ir bus iszpildyta greit ir įeisyngai. Pinigui
— Ne kurie szendien szven- kalėjimą nes neaplaike kauci tai kompanije paskolins pi ant $1. Labai gaila kad da padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo
Mastis
nuo gedimo ir prakaitavimo
siunezant paezedumui in Banku, arba sius:
ant
moteriszku
nesmaginu.
Jaigu
jautiesi
Kojų
.......................................... 25c.
ningu ant kelio. Atsiszauk t daug jaunimo randasi kurie
cze.
jos.
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
<>elezinis sudrutintojas sveikatos 50c.
silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe'
ant
adreso:
A.F.
Bautro,
Vaistas
nuo Papauto..................15c.
— Tik 17 dienu lig Kalė — Namas Adomo MakaucExpreso Money Orderi.
nesupranta svarbumą mokslo, be jokios abejones.
Gyd. nuo Grippo..................... $1.25.
Lorraine,
Va.
Plauku
apsaugutojas...................
50c.
dų. Dieneles bėga.
kio ant 636 W. Poplar uliezios
ir gailisi palikt pora doleriu Tokie dal kai yra per svarbus ant atydeMuilas del Plauku...................... 10c.
Rusiszkai
Anierikoiiiszka
Linija.
likos
apvogtas
ant
$25
ir
dra

Milteliai
nuo
Kepenų
.....................
36c.
ant naudos mokslu. O kad sa- Jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte
— Žinunai tvirtina, buk
Vienatine be persedinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
Rožes Balsamas............................ 25c.
Yonkers, N.Y.— Darbai liune prie baro su vakaru pa geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gau
8į dienu in Roteidama
11 j dienu in Liepoja
žiema bus smarki. Apie 20 pa panų. Vagiu ne suseke.
Kinder Balsamas......................... 25c.
tumėte namie no savo daktaro.
III klasa $31. ..r,,
„
..........
, IIIklasa$33.
pradėjo gerai eit.
Bobriaus Laszai...........................50c.
II ” $45 rBcl smulkesmu žiniųkreipkitesin musuT j. ,,
’
lieka ta suma, tai ne gaila?
kils sniegine
viesulą kuri
t Praejta subata mirė po
Szvelniutojas................................. 35c.
t
>»
L^gentuair centraliszkakontora.
J .
.. * *
—
Oras
gražus.
Kraujo
valytojas....................... $2.00.
1
$o2.
1
$62.
Labai but geistina kad ir
vieszpataus per kelioleka die kudykiui Marijona, milima
l
?\ervu Ramintojas................... $1.0U.
— Lietuviu yra apie 50 fa- daugiaus draugu susiprastu ir. 158 So. Washington St., A. E. Johnson & Co.,(General Pauenger Agte.) 27 Broadway, New York, N. Y.
Egzema arba odos uždegimas
nu. Sausis ir Vasaris bus labai pati Juozo Jensleivicziaus, 42
pas Vaikus........................... $1.25.
miliju, ir visi grąžei gyvuoje. imtus prie to darbo o tada ir
szaltas.
Wilkes-Barre, Pa.
Pleisteris (Ka^ztavolo)............... 25c.
metu senumo.
Palikdama
Pamada Plaukams...................... 25c.
— Czionais žmonelei prade pigiaus atsieis. Girdėt renge- Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama
— Gedimino draugyste nu dydžiausiam nuludime vyra
Gyd. uuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
jo darbuotis apie sutvėrimą pa mas lietuviszkas spektakalius ir susiraszoma.
Gyduoles nuo Kiemens......... ....... 60c.
eXnppj NAUJAS ŽEMINIS TA VORAS
tarė per 3 menesius priiminėti ir szeszis sieratukus laidotuves
Vengriškas Taisytojas Ūsu... . .15c.
rafijos, bet vasara atvaževo du e. Kalėdoms kurio troksztam
Inkstu Vaistas..............25c. ir $1.00.
naujus sąnarius tiktai usz 500 atsibuvo seredos ryta, lai silsyAkines
Dulkeles........................... 25c.
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu
cicilistai isz Brooklyno ir su paklausyt.
Dykai.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
instojimo mokesties. Bus pri si amžinam pakajui.
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
abelnai
skausmo ir skarbutis $1.25.
savo kalba pritraukė in 25 vy
Kuris prisius sidabrini deir pamatyti szita .Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
imti nog 21 m. lig 40 m. am
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
— Vincas Kercziulis likos rus prie saves ir yra draugyste
szimtuka
popieron
invinioj-s
galima
rasti.
Szitas
Tavoras
susideda
isz
Naujausiu
Rudeniniu
Gyd.
nuo
Dedervines............... $2.00.
GMINA TEISYBE.
žiaus. Norintieji prisiraszyti nugabentas in Harrisburg
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
ir už 30 marke del apgarsini
kuri labai szaltai užsiima apie
Jekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga
tegul ateina ant mėnesiniu su paikszu narna ant gydimo
parafija, tik tais buvo viena Mahanojaus gyventoje! mo ir persiuntimu leszu aplan
del apredimo Moterių, M erginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
sirinkimu kurie atsibuna Utar Kercziulis ne senei likos
kys aukso špilka vyriszka bei
dr. ka darbavosi apie parafija
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
apie szita gerai žino.
moteriszka
vertes
$100
ir
12
ninkais po 20—tai kožno mene apsudintas ant 18 metu in
J. KAZLAUCKAS
gatavu. Dėl Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu
nes dabar nustojo, turbut vela
abrozeliu Pavincziavoniu (at
Kepuraicziu ir t, t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
šio, 7 ad vakare ant Lietuvisz Pottsvilles kalėjimą už vagysParduoda Szipkortes
Mrs.
Julia
Brennan
nog
1027
E.
liksime be parafijos.
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti.
viruku) vertes 500, puikiau
kos Mokslaines. Nauji prisi- ta nes būdamas kalėjime pra
Mahanoy St. Mahanoy City, Pa. Sa
sius
ka
galema
gaut
su
aukso
Pas mus dirba Lietuvaites.
Už kompanijų preke ant geriausia
rasze ka neturi Amerikonisz dėjo kvailuot.
Plymouth, Pa.— Darbai ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa krasztelei- aukso paraszais ii
Pardarau
ir greieziausiu Laiva,
122 W. Center Str.
ku popier u, draugyste to — V. X. Žemaitis padare gerai eina, dirba diena ir nak- girima Doan’s Kidney Pigulkas. Ka kvietkom labai tinkami sius
visokius Dokumentus ir paliudyju
da
tik
ateina
proga
vis
rekamendavo
Mahanov
City,
P
b
kiems parūpins popieras in pasekminga egzaminą tomis ti, isz kitur pribuvusiam dar
laike kalėdų ir nauju metu,
per Konsuli.
Duodu patarimus
ju szitas pigulkas asz pažinstd keletą
trumpa laika. Szita draugyste dienomis ant assistento aptieko bas nesunku gaut.
mylemams tėvams, brolems.
visokiuose reikaluose.
žmonių kurie likos iszgialbeti nog
seserim draugams ir t.t. niekui
teipgi moka posmertine o ir riaus priesz State Examining — Oras atszalo.
skausmo pecziuose ir inkstuose. Szi
J. Kazlauckas
Kas dabar tik orderuosnog m s krajaviszku
tokiu pirkti negausi. Re kalau Dykai!
paszialpa ligoje. Todėl norin Board Filadelfijoi. Už kėlu
Tabaku už $6. Prisiusk tik 50c. markėmis 73 West St. New York, N,Y.
ta
pati
liga
mane
vargino
per
ilga
— Lietuviu didelis būrelis,
ju
agentu
ant
atveruku,
parda
ir i-zrink sau viena is? sekaneziu daiktu:
tieji prisiraszyti prie szitos pui metu užbaigs mokslą aptieko- isz tu visokiu atsiranda. Del laika, būdavo mane apkvaitina ir pai vinejimni in aptiekus irsztorml-( ienames Fonografas su rekordais. 2.Ant...
kino
kad
negalėjau
atlikti
namini
i’mkia koncertine Armonika. 3.-Stalinis
kios draugystes privalonepra- rystes.
nekuriu moterėliu p. Baltruvie
serą uJda bi duodu 100 už Szventes
Setas drueziai pasidabruotas, 26 szmotukai,
darba. Turėjau ženklus kad mano
lieist szitos progos. Nelaukyte
p
ūkiame baksukije. 4.- 14k. paauksuotas
500
300
už
$1
00
ra-zyk
tnone labai reikalinga.
’nkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
Z egorelis gvaramytas. 5.-Puikus / egorius.
— Ugnis pasirodė kasiklosia
paskutines dienos— prisiraszy
Geriausias Lietuviszkas
jaus.
001
oi
I.-Maszinuke
urukuojama. Mes pris'usime
Dykai!
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas
•imis 8 giutunku krajaviszkos Tabakus su
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
kite kogreieziause.
( j •;) Packer No. 5 senam bruste
Vi n grove, W.Va.— Dar Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man
Leo. J. Gtchus
sidedam isz Bogdanov, 25 kap. pakelis.
kuris padare daug bledes o bai povalei eina, uždarbei men pagialbejo ka kitos gyduoles nega Box 382
idtan 26 kap Meskasudi 23 kap.. Stauiboli
Vancouver Wash.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne
— Muso sztorninkas Anta
26 kap., Pn sits, ha i 50 hal., Turkischer 26 preke neg » kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku
hal , llerzego-'ina 34 hal. — 4'1 pakeliu ir ir Fanta pi u del vyriu, moterių ir vaiku,
lėjo padaryti todėl veliju kitiems
nas Szukaitis pargabeno ant keli darbininkai likos apimti ki.
Naujas Audėjus.
bakselin (vertes viso to tabako yra $10.35) GeriaU'ius skurinius ir guminius darbinius
— Scarbro, W.Va.— 26 d. naudoti taisės pigulkas.
szventes visokiu szviežiu rie gazu. Ugni pasisekė užgesint
ir i'Zrinkra prezent i iszsiusime jumis su Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius
Audžia
visokes
karpetas
Ant
pardavimo
visuose
aptiekose
tabaku. Kada aj laikyste viską tada už- pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai
po
15
valandų
sunkaus
darbo.
szutu, kendžiu, gardžiu keikLapk. polska dr. szv. Petro ir
pagal
naujausia
būda.
Preke
inokc'itc e spresmonuj $5.50. Gvarantinam ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti.
po 50c. baksukas. Agentai amerike
su, fruktu ir t.t. Pas jin geriau
kad viskas teip yra kaip apgarsinta oja'gu Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite
Povilo parengė balių, ant ku
300 už mąstą. Darbas gvarannepatiks tai nemokėk nei vieno cento o mes užganėdinti ir suezedinsite piningai*.
šia gausite pirkti o ir pigiau
Worcester, Mass — Tėvas rio vienas paliokas krito ant yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo, tytas.
(to
Dec.
28).
sugražiu'ime
jumis ta 50c. Jaig i neturi e
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu,
N. Y. Neužmirszkite vardo ‘Doans”
negu kitur. Apie szita neuž- Kazimieras kapucinas laike
marl in tai galite pi i:
..a doleri prastoj g-oni .toj o kada gau-ite tavora tai geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir
žemes
negyvas,
gydintojas
J.
Scherer
ir
neimkyte
kitokiu.
mokėsite tik $5. Raszykiie tuojaus i a ^al trumpam laike nega e site gauii tu dovanu. Famaplu ir Į»er szita menesi parduosiu už
mirszkite. 536 W. Center St. czionais misije, kari užsibaigė
labai pigia preke. Neeikyte pas svetimtauSzapas 48 N. Main st.
C66 07) 26 P.M. Kalbėjo po tris pa pribuvo kuris sake jog szirdis
tezius pirkyte pas tautieti:
26 Metas Senas Laikrasztls
Arba 624 E. Mahanoy St
truko.
mokslus
kas
diena,
žmonių
kas
Beliance
Bldg.
Dept.
6.
New
York,
N.
Y.
Simona Waluna
— Morejoi straikas užsibai
Mahanoy City, Pa.
526 W. Centre UI.,
gė. Virszininkai kasikiu kalba diena buvo pilna bažnycze,
iszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y.
l’arsiduos pigiai.
Dayton, Ohio. — Darbai
Poplerei Laiszkams
Mahanoy City, Penna.
buk jokio straiko tenais ne net ne buvo kur atsisėst. Buvo
“Vienybe Lietuvninku” didelio
N tujas katalogas.
Pop’erei del raszimo gromatu su visokeis
gerai eina, uždarbei nekoki, formato 12 puslapu, talpina moksli- . Szeszi hotelei ir salimas; pasveikinimais
ir su tam pritinkarcz’oms
buvo tik kasiklos buvo sustoja ir tokiu, ka nebuvo bažnyczioKas pribiuns pora markiu tas ap
t
ipgi
keletą
pigiu
prapęrcziu
dainelėms,
su
szilkineis
kvietkais
ir
su
visoszkus
straipnius
,
eiles,
feljetonus
nau

isz
kitur
pribuvusiam
darbas
No. 6
paveiksleleis. K vs prisuis 25c. markėmis lankys puiku lietuviszka iliustravota
ant keliu dienu del pataisimo. je per kelis metus o atsilankė
jausias žinias isz visos pasaulės,
amaqua, Pa. nog $800 lig keis
tas aplaikis 12 popierių su kopertoms ir da
ant misijos. Tėvas Kazimieras sunku gaut.
Nusipirkite
sau keletą
daugiausia
isz
Lietuviu
gyvenimo
ir
katalioga
kuris
reikalingas
del
visu
$2000. Dabar yra laikas pada pridesime dovanai labai grąžestainele pavi
— Fiorentina, dvieju mene
Buteliu
draudė nog gėrimo o jagu kas
dale altondaus verte.- i5c. Už $1 duodame f
— Lietuviu mažas būrelis, paezios Lietu VOS savu korespondentu ryti piningo.
Adresas;
(i 'uap)
siu dukrele Juozo Petriko at
tuzinus popierių. Agen ams duodame gera
Vienybe Lietuvninku” buvo
NORKEVICZiMlOO. 6^
ir gere tai tegul su iszmincze 4 familijos ir 18 pavieniu, bet visu
uždarbi. Adresas:
John F. Mcginty.
pirmeiviszku organizacijų organu
K J. Kraucelun
siskyrė su eziuom svietu ir
Geriausia Arielka Visam
gere, draudė nog skaitimo blo nevisi sutikime gyvena, dangų dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
Mieste. Tik $1 už Buteli.
Real Estate <fc Insurance K. J. Intas, Box 1724 NewYork, N. Y. (s«o>) 120 Grand st.
Brooklyn, NA
nuėjo paskui savo motinėlė ku
Teipgi ežia gausite ir visokiu
gu laikraezcziu. Kada iszkele mas palinkę in kaziras ir girta Szimet l()d. Vasario sukako 25 metu
7
Bervick
St.
kitu gėrimu. Aieikyte dabar
ri mirė 4 Nov.
križiu ir melde žmonims priža vima p. Baltruviene su Tara- kaip iszeina, isz tos priežasties iszleipriesz laika, duokite savo
Tamaqua,
Pa.
dome dideli žingeidu Jubilejini
orderi o bus jums pristatyt*
— Krutancziu
paveikslu dėjimo idant užsilaikytu nog daika labai reikalingas.
numeri, kuris liks tik istoriszku
(lOI °1)
perstatimas Boczkausku saleje visokiu niekiseziu tai visi ir
atminimu, nes pirmas da Lietuviszka
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant
Aut pardavimo.
prasidės szedien, tai yra petny sukylo tik vienas jautis atsilie
metu užsimokės $2. gaus ta numeri,
Užsimokės ji.mis pasinaudoti isz pig u pirkinu ka dabar
Namai ant ketumi familiju
Holyoke, Mass.— Darbai kaipo
czioi su trimis perstatimais. pe garsei kad jisai ne prižada.
408 West Mahanoy A«e.
dovana.
randasi musosztore
ant viso loto po no. 604 - 606
gerai
eina
uždarbei
nevienoki,
Pirmutinis perstatimas prasi Geriau tasai asilelis butu pa
West Center ulyczios. DasižiSS*- Visokiu puikiu .Tekiu vertes nog
Vienatine Lietuviszka
dės 2:30 po piet. Vakare bus daręs kad butu tilejas o ne isz kitur pribuvusiam darbas “VIENYBES I Metams : : $2.00. nokyte ant adreso:
(;' }')
$2 lig $4 galima dabar pirkti už 4*Jc. ir 9Sc.
LIETUVNINKU" > Pusei Metu $1.00.
Agentūra Amerikoje,
sunku
gaut.
du perstatimai 7 ir 9 valanda. iszszokes kaip Pilipas isz ka
Thomas Haughney
Prenumerata J Užrubežin $3.00.
Puikiu Kaspinu vertes nog
—
Lietuviu
pusėtinas
būre

Inžanga suaugusiems 10 centu, napių. Moterėles teip spaudėsi
12 E. Mah. St.
Ka užsiima pardavinėjimu visokiu
39c. lig 50c. dabar iki 19e. ir 25e. mąstą.
Užsiraszyti galima visada
bižniu kukiu tik randasi
Pasekmin
Mahanoy City, P'
vaikams ant galerijos 5 centai. prie kapucino spaviedotis kad lis, isz tu visokiu atsiranda,
gai savo darba atliekame. Jaigu nori
Puikus Kotai del Moterių ir Mergaitėms
Kas nori gaut tik
Szventemis ir subatomie pers net spaviednyczia sulaužė, Vie veseiliu priesz adventus buvo
savo bizni parduoti tai kreipkitės pas
vertes nog $3 lig $20 dabar po
JUBILEJINI NUMERI
mus, mes rasime pirkėja. Pirkėjui
tatimas bus po piet antra va tinis prabaszczius turėjo ne invales.
Namine Mokykla
prisiusk
10c.
markėmis,
o
tuoj
gausi
patarnaujame
dykai. Jaigu mislini13 d. lapk. inejo in stoną
Gramatika Angliszkos kalbos be
landa o szeip kožna diena mažai triūso pakol praskirste
Paprasta numeri peržiurejimui
nate
pirkiti Farma arba Namus kreimokintojo (apdaryta)
$1.00.
moterystes
p.
Alekas
Milkevisiuneziame dovanai, raszik toi.
tik vakare du perstatimai. — moterėles prie kitu kuningu.
pkytes pas mus asabiszkai arba pet
Vaiku Drangas arba kaip mokintis
grom ita. Mes visada turime daugybe
skaityti ir aszyti be moki. 15c.
Perstatimas rodinsis per dvi
—W.K. czius su pana Ona Kriaucziu- Užsiraszant “VIENYBE LIETUVNINKU”
visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir
reikia siųst prenumerata (MoneyNaujas Budas mokintis raszyti be
niute,
veseile
atsibuvo
puikei
Tik
pamsliykite
—
Kotai
vertes
$3
lig
$20
valandas; turesyt daugiau pa
mažių už labai pigia preke.
Order ar Registruotu laiszku pinigai)
mokintojo
■
10c.
tik
nekurie
vyrelei
pradėjo
Great Falls, Mont — Dar
ant vardo leidėjo szituom adresu
tiktai po 81.00 lig 85.00.
Adresavokite
silinksminimo už savo pinin
Aritmetika iszmokinimui rokundu
kvailioti bet tuoi apmalszino,
su paveikslais (apdaryta) 35o.
gus ne kaip kitur.
Visus bai slobnei eina.
A. K. Abraitis & Co»
Pinigus siuskit per Money-Order.
p. Baltruviene su Taradaika
— Oras gražus.
szirdingai užpraszo lietuviška
...REAL ESTATE...
P.
Mikolainis
...Mahanoy
City,
Pa
labai
reikalinga
del
moterėliu
120-124 Grand Street
Box 62.
New York, N. Y.
draugove krutancziu paveiks- — Lietuviu apie 7 familijos
137 N. 13th. St.,
Philadelphia, Pi,.
ir vyreliu.
Brooklyn, N. Y.
ir keli pavienei.
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