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Metas XXIV

Kuke paperosus per szim- da pasveiks ir tokiu budu iž- Motina zokoninke — 4 sū
Žemiau patalpinam groma- neatkreipt ant saves palicijos
žmonija vis mažėja, daugiaus
ta metu.
buvo tenais 20 metu. Tik po
ta
prisiunsta
in
redakcije
isz
aki.
Rasta
pas
ji
daug
panūs kuningais.
mirszta negu gema. Nuo kiek
Brownsville, Tex. — Ramo mirimui tėvo kaimynai surado
St. Louis, Mo.— Po iszaulaiko vis rūpinasi užbėgt kelia Filadelfijos kuri pati iszsiajsz- veikslu moteriszknju, o viena
Italije ant galo susiprato, tam sumažėjimui; kas turi ko kys:
buvo labai panaszi in mergi Pavogė 86 000 isz kavos nas Eskobel, kuris nesenei ap- nelaiminga ir nusiuntė in pri ginimui savo" vaiku ir likus
jog geriau ižkirs jago nupirks kia szeimyna net sumažina papuodelio.
vaikszcziojo savo gymimo die glauda.
naszle Sara Scott inženge to
Giarbama Redakcija:— na Piotrowska isz to pat mies
Tripolu, ne kaip ant tcliaus
Pamatęs No. 57 “Saules” to Lwawo. Toliaus isz suareszFranklin, La. — Szeszi tuk- na 110 metu da jauezesi svei Murinas nužudė tris ypa mis dienomis in katalikiszka
dotkus, neapsivedelius grasina
vesti kare su Turku. Italije
klosztori mierije pasilikimo
ymt karumenen, sugryžusi isz szlykszcziai melaginga kas tavotu palicija patyrė kad žy stanezei doleriu, kuriuos buvo ku kaipo žmogus turintys 60
tus.
gavo protą, o Turkus reikazokoninke. Josios tris sūnūs
karumenes nesiženyjanti vėl link mano ypatos žinia, mel do tikra pravarde Goldstein, užriezedinus pana Virginia metu. (Jžraszas jojo gymimo
Tampa,
Fla.
—
Murinas,
ku

lauje ant gvolto piningu.
ymt karumenen; neženoti turi džiu vardan teisybes ta žinia at- o jo vadinama motere vadina Lefort ir paslėpus kavos puo randasi kataliku bažnyežioje ris staigai papaiko nuo karsz- yra kuningais o ketvirtas mo
mokėt tam tikras mokestis ir szaukti, nes asz niekad savo si tikroja pravarde Zaremba. delyje, likos paymtais per ne San Boneventura, Mexike. Jo czio, bėgdamas per miestą nu kinasi ant kuningo Jėzuitu seMinisteris ukystes Washing
t. t. žmonija szalij toj vis ma amžiui panaszia apgavysezia Kas toliaus su aresztuotais pa žinoma vagi. V irginia netikė jo motina mirė turėdama 141 szove ant smert tris ypatas, minarijoi.
tone pranaszauje, buk uždereunasi ir mažinasi, nors valdžia neužsiyminejau ir niekad su daryta, laikraszcziai neraszo. jo bankams ir ketino piningus metu o tėvas 135 metai.
sužeido viena motere ir palijimas jevu szi meta bus labai
paaukaut ant bažnyczios. Va Eskabolus yra paprastu ru- cijanta. Visi yra murinais.
pradeda placziau, atydžiau rū kokiu ten Kulvinsku (su kuderlingas. Džiaugkimes visi,
Tarpe lenku Amerikos ei gis paliko sekanezia gromatele kintoju paperosu kuriuos ruko
pintis apie gyventojus biednus riuom nieko bendro ne turiu)
Kiek tai visokiu nieku
jog nors duonute szimet nepa“Milema pana, per szimta metu.
su szeimynomis ir vis tiek. nevaikzscziojau kalektodamas na asztri agitacija priesz de puodukije:
vaikai gali nesziot kibrangs.
Žudinsta isz bado.
Vieni kaltina ten insivogusi ant kokios ten Sibiro bažny- mokratą prez. kandidata Wil- piningus paėmiau nes man bu
Simus nuszove tęva.
szeniuose.
Viednius,
Austrije.— Roczios.
Kas
link
Kulvinsko,
tai
vo
reikalingesni
ne
kaip
bažsona,
nes
ansai
esans
didis
nemoraliezkuma, isztvirkima,
Benton, 111. — Jonas Mor
Uniontown, Pa.— Policije danne, vietinis mokytojas su
Laike sliectvos apie susimunieko ne žinau, nes kaip sa niaprietelis ateiviu žmonių, nyczei, aeziu szirdingai.”
nesiženyjima ir t. t.
ris, miesto majoras likos nu- aresztavojo czionais 18 metu
szima trukiu arti Carning,
Regis, kad Prancuzijon be- kiau, su juom nieko bendro ne tarp kuriu ir lenkai randasi.
Sugruvo cirkusas — daug žudintu per savo sunu, kuris Florenca Herrigtona, už szo- sitarė su savo pseze padaryti
New Yorke, kur pražuvo 40
sau ir savo vaikams gala. PirSuprantama jeigu visi len
veislinis sztamas insivoge nuo turiu. Malonecziau kad invarsužeido.
yra palicijantu tojo miesto. vima in eupredenta Shannon
ypatų, budintojai pripažino, bagocziu sugyvenimo, nes bago dytumet praneszejo varda, nes kai ejs priesz Wilsona, tai bal
miause davė savo ketvertą vai
Cheyenne, Wyo. — Pasiu- Priežastis buvo toke: Taja die High House Cake Co. Kada
bnk ketures valandas priesz
kams truciznos, po tam patys
ežiai net pakaktinai turėdami už neteisinga apemeižima pri su atims nemažai. Labai sun tiszka viesulą kuri praėjo pro na buvo vestuves Morriso duk
nelaime,
mate
inžinierių pragyvenimui vieko, tankiau- valoma jin patraukt teisman. ku spėt kas pasiliks preziden
padare ant jo krata rado ee- ižgere ir tuojaus atliko. Prieczionais, sugriovė visa cirkusa ters. Morrisas labai nekente kanezius dalikus kiszeniuose:
Schroederi labai apsvaiginanti se vedusie turi po viena ar du
žaste užsitrucinimo buvo var
Asz esu agentas lietuviszku tu, nes partijos skaidosi na- Yankie Robinson kuris czio
savo žentą, kerszindamas už- revolveri, misinginius krumpgėrimu. Ne kurie tvirtino, buk vaiku, o luomą vargsziu apsi laikraszcziu ir knygų ir kito prapal. Taftui gali daug pa
gas.
nais
rode
perstatinius.
Regėto

muszimu jin, visos szeimynos lus, tris peliukus, policijos
tai miglos buvo priežaste ne pilė nei kralikais, kuriu augi kiu naujo iszradymo dalyku ir kenkti treczioji partija teip
Skerdyne Tybete.
laimes. Teisybe, bet ne gam- nimui vargszai szaltinius del darau isz to gyvenimą teisingu vadinama progresive, nes ton jai mėtėsi prie iszejimu su ir pats save. Vakare būdamas žvaigžde, tris maszneles, dežuSzanghai, Kinai.— Tybemindžiodami
vieni
kitus.
Sugerai
užsitraukęs
norėjo
isztiszka migla tiktai alkoholine. stokos ne uždarbiu nesurasda darbu nereikalaudamas (dau partijon prisidės szalininkai
kia patronu, pielyczia, dvi
virszum 50 likos sužeistais o pildyt kerszinima nuszovimo zapalkinyczes, keloleka ak tonai užėmė miestą Litang,
mi, jieszkojo slaptybių deliai giau tinkimas p. daneszikui) Republikonu.
12 mirtinai ir kaip rodos nuo žento, bet sūnūs prie to neda- menuku, graicoriu, dvi pyp provincijoi Szechriane, papilMatyt, jog sveikata yra la
kuriu bagoeziai yra neveislin- apgavystes.
to
mirs.
leido, aplaikydamas szuvi in kes,, pundeli raktu, szmota si dindami baisybes. Visas jau
bai prilauki del milijonierių.
Kas norėtu mane matyt su
gi. Teip bejieszkant ir insivo
Daugume vietų dabartiniai
nas moteres ir mergynas su
Tokiu Carnegis turintys 75 ge beveislinis sztamas in dar- tikslu persitikrinimo melscziau karszcziai iszsvilino žole, pie Gorsetas priežaste mirties- ranka. Sūnūs matydamas jog dabrines blekes, keloleka konbjaurino o po tam drauge su
per
guzute
tėvas
paszelo,
pa

San Francisco. — Mrs.
metus ne nesisapnuoje jam bininkiszka Prancūzijos luo atejti ant adreso. 1723 E no žmones negauna, nes kar
federatiszku bumaszku, ke
vaikais iszkepe. Norints gana
leido
szuvi
in
tęva,
padedamas
Julia
Brandon,
pati
profeso

mirti. — Jonas Rockefeleris mą.
loleka tabakierku, dvi szukas,
Moyamensing Ave. Philadel ves kaip reik maista negaudaant vietos. Laike teismo sūnūs zerkoleli, 12 moteriszku špil gyventojai atsispyrinejo, ku
pabaigė ana diena 73 metus ir
Su guodone. mos neiszduoda tiek pieno riaus aukleymo sveikatos, mi
Gerai žinom, kad jeigu tar- phia, Pa.
re ana diena nuo nesziojimo likos paliuosuotas nuo baus kų, 18 guziku, 9 vinie, ziego- riu dingo in 700, turėjo pasi
teip-gi ne mielina da apleist
Vladas Kairys.
kiek pirmiaus, prieg tam
pan praecziokeliszko svieto
gorseto. Buvo tai pirma karta mes, nes stojo apginime savo riaus sprendzina, keloleka ne- duot.
ežia aezaru pakalne. Duodasi
karsztis perdegina ir gyvuliu
sztamas bent koks insilamati250,000 keneze bada.
kada užsidėjo gorsetus. Turė szeimynos.
suprast, jog piningai daug pri
moraliszku postkareziu, mag
Kokiuose bent laikrasz- sistema.
na kad ir nepadoras, tai jau
London.— Isz priežasties
jo 35 metus senumo ir puikaus Szeszi pražuvo cksplozijoi. neta, kelis mastus szniuro,
sideda prie sveikatos ir naikyPhiladelphijoj 11 diena lie
iszkrapsztyti nei džiovos liga cziuose randame prekevima
sudėjimo. Ant prikalbinimo
nagaivalelus “glykobakterye”,
Richmond, Pa. — Gayton szmota kreidos, ziegoreli, ke straiko, raudono križiaus drau
beda. Teip isztikro Piancuzi gyvuoju tavom (mergoms,) tai pos kareztis dasieke ik 104 savo drauges, užsidėjo gorseatrasta per daktara Mecznikolis szmotelius lenciugeliu, dau- guve apskaitė, buk mieste Lon
joj yra, nes vargu žmonija isz- daugiau daugiausei tokioms gradusu po saules spinduliu, tus ir teip druezei suszniura- kasiklosia, apie 15 miliu nuo
va, kuri labai yra pavojinga
li visokiu guzikeliu su paveiks done randasi suvirszum 250
czionais
pakylo
eksplozije
gatyrusi kad ju gimusiom szei- prekystemi užsiiminėja žydai pavesij buvo 96. Maloriai vo, jog gavo peritonitis 'nuo
tukstancziu moterių ir vaiku
del žmogyeko gyvasczio.
zo kurioje pražuvo szeszi an- lais ir krukuti nuo czeveriku.
mynom iszkalno gyvenimas agentpalaikiai. Tai-gi žydai kurie stogus malavoje kai kur ko ir mirė.
kurie keneze bada. Toji drauPriesz
krata
prisiegavo,
jog
glekasiai o in dvileka maž
brudas m akis žiuri, surado kaip piktos dvases, prie viso nukrito nuo saules karszczio
guve pradėjo rinkti aukas ant
Badai ant Kubos ir Porto
kiszeniuose
ne
turėjo
nieko.
Puikei
priėmė
agenta.
daugiau
sužeido.
sztama kad tokia žmonija kiu blogumu kimba bile tik žemyn ir užsimusze; palicija
Rico, pakylo džuma buboniszShamokin, Pa. — Jonas 20 metu prirūkytas prie Pakele mokesti 6000 dar iszmaitinimo tuju szeimynu ka
užsakė kad maloriai neitu ant
biednuju veisles tegul geriaus pinigą pagaut.
badauje.
ka, kuria praplatina žiurkes.
Austrijoi, Lwove mieste ant stogu dirbt neprisirisze save Bendnarskis pardavėjas guzunegyvena ar pranyksta. Pran
bininkams.
grindų.
Valgyk morkus o gyvensi
Suv. Steitu valdže uždraudė
tes
nusidavė
in
narna
Lotitos
cūzu ezalis prie tokiu aplinky centro geležkelio stoties atvaže virve, kad apalpus nenupultu.
Pittsburgh, Pa. — Szeszi
Pittsburgh, Pa.— Harry
ilgai.
ydant isz tenais neinleisti jo
SwilinskieneB
mierije
Japlaikivo
expresiniu
trukiu
dvi
pui

Mat
kol
mariose
buvo
ledai
bių pasijuto nesmagume be
Munshower, 36 metu senumo tukstanezei darbininku isz fa
kios ypatoe. Kitose pristovoe
Parižius.
—
Ne senei profe •
esanti, nes jau ten darbininko kios gražios moterie, palicija neisztirpe, tai per visa birželi mo užmokesezio už gėrimą. likos nugabentas in paikszu briku J ones & Laughlin Steel
miestuose daro medžiokles ant
sotis
Mecznikovas
apgarsino,
Lotita
teip
inirszo,
jog
pagrie

ranku stokoja, tai paskuti būdama ten paprastai vagza- buvo vešu, bet dabar net didi
narna, kuri surado kaimynai Co., nudžiugo kada dažinojo,
žiurkių, kaip tai Mobile miesbuk visi tieje ka geidže ilgai
bus
szluota
teip
apdaužė
Joną,
liuose,
kasžinka,
ant
ju
patekarszcziai
palypste;
jeigu
teip
niuose laikuose agentai pradė
name po mirimui jojo tėvo. buk jiems pakele mokesti. ant svieto gyvent, turi valgyt
tiezka valdže moka po 5 cen
jo prie darbo surasti lenkus mija dabojo, jos lauke trūkio ilgai butu gali karszcziai jog tam atsinorejo piningu. Nelaimingas buvo prirakytas Tieje ka dirba nuo valandų
tus už kožna žiurke, Bostone
morkas kanodaugiause. Žmo
Jonas apskundė szluot-bobe
isz Galicijos ir Poznaniaus, ir 3-czios klaeos kursai už poros kenkt lauku vaisziau.
už kojų ant lenciūgo prie grin aplaike 10^ o tieje ka dirba nis intikejo garsingam profe
paskyrė $50,000 ant kariavi
o
toji
turėjo
pastatyt
kaucija
adynu
atėjo;
isz
to
trūkio
iszdarbus dapildo jau su pagelba
dų ant pastoges. Kada Harry nuo dienos aplaike 17 įff ant soriui ir isz to naudojęsi o Pamo prieszais žiurkes.
svetimu ranku. Isz szito aisz- lipo puikiai pasirėdęs vyras, ir Kas uiili savo vaikus, tas lig teismui.
turėjo 13 metu, staigai pradė valandos.
juos baudže.
Suv. Steitu tabako pra jo kvailiuot, tėvas ne norėda Priežastis stokas darbinin rižiaus restauracijos net visus
ku, kad Prancūzijos vargingo ne žodi neprataręs tik ženklą
pietus pagamina isz morkų.
Dabartės bus inleidžeme in ji žmonija pastojo beveisle ne- davė kad gražios moters iszeimone.
Viena motina, kuri gerai ir
mas jin siunsti in priglauda ku ir milžiniszki užkalbini
Terp merginu prasiplatino pa
Amerika visi vaikai, ligoti ir bepriežasties.
tu; trumpame laike visi tris krikszczioniszkai iszaugino sa
Washington, D. C. — Au- del paikszu, patalpino jin ant mai, prispyrė kompanije ant
pratimas, jog in vieta gurno,
beproczei, kuriu tėvas yra
jau
buvo
prie
vagono
sykiu
vo vaikus, norėjo už koki ten gyme ir iždirbime tabako Suv. pastoges su vilcze, jog gal ka gervalio pakėlimo mokesties.
Dar dirstelkim ir in Suvie
tai kramto morkas ejnant uliczion apeigyvenias ir turintys nytu Valstijų Amerikos Yan- ir žadėjo lipt in vidų važuot prasižengimą nubaust savo sū Steituose turėjo užsiėmimą
cziomis.
ukeeiszkas popieras. Nes nuo kesus kurie pilna gerkle szu- in Krokava, palicija visa trai- neli. Vaikas labai bijojo riksz- 197,637 ypatų dirbaneziu 17,laiko apleidimo savo tėvynės, kauja ant ateiviu. Kaip jie cza suareštavo.
Szimtai pražuvo Mexice.
tes ir su aszaromis meldą savo 634 dirbtuvėse, kuriu turtas
tokie vaikai jau pasilieka uke- karszcziuojasi
Kas-gi
zsz
tos
traices
pasiro
Mexico City, Mex.— Gu$245,660,484
isz
ku

isznesza
motinos, idant ta karta jam do
neapykanta
sais Suv. Steitu ir ant tuju tie priesz ateivija, tai tegul tik de; Prie klausinėjimo palicijos vanotu kalte ir ne musztu. Ta riu randas aplaike už padotbernijoi Guanajnanto truko
su buna inleistais in Amerika. uždaro visiszkai rubežius savo kamisijai vyras prisipažino kad da motina privedė jin prie kus $53,638,638. Tabako už
debesis, užliejamas dū mies
Lig sziam laikui tokiu ne in- nuo ateiviu, tegul sustoja Eu esąs Josel Goldman isz Ro- abrozo “Paskutinio Sūdo” ku dirbta praejta meta už $416,telius Salamanca ir Cįjaya o
leisdavo in Amerika.
eijos
turis
32
m.
isz
profesijos
gyventoju pražuvo suvirszum
695,104.
ri
kabojo
ant
sienos
tarė:
ropos žmonija neszusi savo patūkstantis ypatų o bledes ap
Pennsylvanijoi randasi 33,— Žiūrėk vaikeli! Dievas
jiegas in Yankpalaikiu tarpa, sliesonus. Viena isz gražiųjų
Birželij m. buvo pasklydes tuomet pasijus ir Amerikos moterų nurodė už savo paezia, kada pareikalaus nog manias, 188 darbininku turineziu užlaike ant 10 milijonu doleriu.
pandas, buk zokoninkas Pau szalis beveisle. Dabargi, kad Buchle Žyto su kuria važiuo- idant jam sudetau rokunda isz siemimius prie tabako.
20 ypatų prigėrė.
linu Czenstakavo kurs už minios atplaukia žmonių in jans in Argentina; antros asa- apsieimu tavo ar krikszczionisz
Cologne, Vokietije.— Su
Deimantai senam ezevežmogžudyeta sėdi kalėjime, czion isz svietur su pilnomis biszkai nežinans, susipažinę kai tave isz auginau. Pareika
virszum dvideszimta ypatų pri
ryke.
patsai save nužudęs. Laikrasz- savo pajiegomis, tai Yankpa- pirmiaus tik vagone, ir antro laus nog manias rokundos isz
gėrė laike maudimo upeje
Philadelphia. — Mrs. May'
cziai toliaus patyrė, kad tok laikiai auksztyn galvas kelda ji teip pat važiuoja in Argen tavo gyvenimo, jog per tai tave
Rhine in laika dvieju dienu
Thompson, gyvenante ant 13sai gandas buvo iszmislinta mi žvingauja ant ateiviu kad tina.
dabar ne nubausiu, kaip ant tos ir Dickinson ulieziu, rado
arti Cologne. Tik . keturis kū
Užklausta vadinama Gold- to užsitarnavai, tai pati priesz
melagyste. Macochas ramei jie czion nepageidanti ir, spen
nus surado.
ant
kiemo Demokratiszko
sau festungej sedins ir raszans džia visokias varžas tiems, ku mano pati Buchle, visiszkai ne Dieva busiu nubausta. Ar-gi
Klubo sena czeveryka kuria
nurodė kad tikrai yra Gold- norėtum, idant tavo motina
raszta kuomi gales atsispirt rie szalei gerovia atgabena.
Fiziszka Gimnastika.
me radosi deimantai turinti
kad da syki reikalauja persuGerai tegul uždaro nuo atei mano pati. Kita gi grąže vei kada isz tavo priežasties butu $1700 verties.
Sulig. Dr. Durdik gimnasti
Locnininkas
dyjimo provos, nes padavęs viu Amerikos Fortuose vartus, de pasirodė kad paeina isz nubausta per Dieva?
ka privalome daryti su tikslu
davė žine apie vagysta paliciyra praszyma idant ji da per- su tomi lietuviszka žmonija gub. Kiewo, važiuojanti pas
sustiprinti protą taip, kad jis
— Ne mamite, ne! — atsi jei, kuri pradėjo sznipinet.
diktuotu musu kunui. Ne la
klausinetu. Suprantama atsi jau nepabaidys, nes lietuvio tėvus in Argentina. Turėjusi liepė vaikynelis, — nubausk Dažinojo buk kokie tai ATred
bai lengva sulaikyti kuna nuo
pinigu 30 rubliu kuriuos va mane idant tu ne butum nu
ras da kaltininku.
stipri sveikata reikalingesne
Williams, 13 metu senumo pa
darymo to, kas jam patinka,
Goldmanui bausta !
Toliaus, paskesnėse dienose toli Lietuvai negu Amerikai, gone padavusi
vogė deimantus indedamas in
nors ir žinant kad toks jo no
žmogžudys praneeze valdžiai su uždarymu tuomi tik pa kaip kelionei su juomi susipa
Gražus tai priklodas kriksz sena czeveryka ant paslėpimo
ras yra kenksmingas. Sveikas
žine, kad pas Helena jo numi kenktu, kad kartais koke na žino.
czioniszko iszauginimo vaiku! o kuri surado Thompsoniene,
protas ir geras sensas duoda
Tapo Goldmanas apžiūrėtas
letinia Križinauskaitia yra jo bagėlis Rosijos valdžiai szpipaliepimus kunui, reguliuoda
kuri turėjo sugražyt teip neti
mas jo papratimus. Ar jus ga
induotu pinigu 17 tukstancziu ga parodęs, nagaikos užklup ka turi, tai rasta pas ji pundai
kėtinai surasta turtą.
lite suvaldyti savo kuna nuo
rub. kuriuos jisai Macochas tas, negalėtu in czion atsidan- visokiu dokumentu kurie pa Trumpi Telegramai.
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valdžiai praneszimo reikalau cūzijos žmonių neveislingumo.
ka virszkinime neleis jums to
sokias vietas Amerikos. Dau ezia, jog toji mirszta ligonbu- radimą negyvo sūnelio 4 metu
ja, kad tie pinigai butu atimti
Skaitlį Suvienytose Valsti
Nelaime ant geležkelio arti Corning N. J.
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lenos iszgaut, nes zokoninkas
Tarpan darbininkiszkos luo§"Carogrodos, Turkije. — no jog sužaidymai yra pada awanna ir Western. Tame laike ekspresinis trūkis ejdamae rius. Sumažins ir praszalins
leistuviu namu in Buenas
tuos pinigus yra jei dovanojęs.
mos jeigu insivagia 'sztamas
Turkai
ne nori jokiu sutaiku ryti per žmogaus rankas, ku 60 miliu ant valandos trenke in kita truki insiardamas per skaudulius. Aptiekose. Jos
neženotybes ir beveislybes, tai Aires.
Turėjo marszrutuose nuro bu Italais. Isz to pasirodo, kad ris turėjo kudyki pagriebt už tris vagonus. 41 ypatos likos užmusztos o kone du kart tiek Triner, 1333—1339 So. Ash
Prancūzijos valdžia apsižiuisz tikro ne bepriežaecziu.
land avė., Chicago, ILL
kojų ir trenkti in sienas.
pažeido,
dyta kaip kur turi elgtis kad kare ejs toliaus.
p statistikai kad tos szalies
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Didlenkes kareivei pradėjo
kuopintie in glitas Lakietko,
o kuris priiminėjo ne tiktai
szlektus, nes ir kaimuoezius,
Gudri mergaite.
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki
tada ir muso Lukoszius pasida
Buvo kituomet karalius, ku
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis
vi, ne paisedamae ant savo
riam niekas nesiseke. Viena
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainem toki padėjimą, bet
Ulinkos, ba apginima tevines
karta iszeiunte jisai savo tar
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo
už didesni daigta laiki, negu
nue pas visokius galvoczius
rūkytoju. Menka uemokestis už
savo milema, — ta atidėjo ant
paklausti, delko jam niekas
tolaus, kada apdaužis prusenesiseka. Vienas galvoczius
leme ragus.
tarė: “Dėlto, kad jis neži
Szvintant ant lauku Severoe
no laiko, kada ir ka veik
sujudo smagei pulkai LakietJohnstone geri laikai,
ti”. Antras tarė: “Dėlto, kad
kaus. Pasitaisi ant saves gele
Važinėje drauge mergos ir jis nežino žmogaus, kuris jam
žes, kuriom buvo apsitaisis,
vyrai,
yra reikalingiausias”. Tre5c for 10
užbaubi su triubom ir sumuszi
In sudus ateilankineje,
czias tarė: “Dėlto, kad jis ne
in katilus. Vaiskas dainavo,
Su savo paczioms ateiskirineje, žino kuris daiktas jam yra
Tai buvo stebėtinai didolii
o ir muso Lukoszius, jau su
Visos rinldines turkiszkos
Po karczemas trankosi,
brangiausias” Tada karalius
tabako pirkinis—daug didės*
augias virukas su juodais usepriemaiszos
ir
kvapsniai
O vyrai kitur darbo jeezkosi. siuntė tarnus paklausti galvonia už kitus—kad pavelijo
leis, apsiszarvavias in geležes
sudėti in ZTRA cigaretus —
Tris bobos rigina pasisamdė, cziu koks laikas jam geriausia
mums tokiu rusziu cigarete
visas sunkumas iszmestas.
uždainavo dainele del eaves ži
pardavinėti po 5o už 10.
Ir tris vyrus paėmė,
tinkamas, koks žmogus jam
noma.
Turtingi Szvelnus- Kvepia
lezvažiavo
in
kita
miestą.
yra
reikalingiausias
ir
koks
Puikios Satino Dovanele,
Džimas bėga ant “beieo”,
“Ne duok Dieve ant kares
Ju priemaiszos suteikia
Badai in Cin....fa.
daiktas yra brangiausias. Bet
Vyras suezilias ant ‘‘feiso,”
yra randamos kožnam pakeprapult,
ezvelnu
net
saldu
kvapsni
—
Užtruko lig vakaro lotai niekas nevaliojo inspeti. Beliję ZIRA cigaretu, aktorių,
Ant jo szauke “umpajeris,”
Tik naršei ant pruso^uszpult;
iszimta rūkymą. Amerikos
adynai,
pertrukio karalius apie tai vis
kvietku ir paukszcziu paveik
Kad beiso savo nepadarie!
prezidentas nerūko geresniu
Lig vienam isz kapot,
sleiei. Rinkite tuos paveik
O jau giedojo gaidžei,
maste
ir
visu
klausinėjo.
Ant
oigaretu,
kaip
kad
jus
galit
— Kur jisai ?
Laimingai namon parjot”.
slus, isz ju galima padaryti
Kaip namon parsibaladijo, galo inspejo tai visa viena mer
rūkyti nusipirkę szitas ZIRA
Užviri kruvina musztini ko
dailias paduszkaites ir t, t.
CIGARETU.
Ir da in karczema užėjo.
gaite. Ji pasakė kad tinka
tęs ponios, kaip tai ne karta kios da lig szol ne buvo. Visi
girdėjau, būdamas ant tarnie- pereiemi dvasia Lakietko. Po Viena prikibo prie saluninko miausias laikas — dabartinis,
merginos,
nes kito tokio-pat daugiau ne
tes Lignicos dvare?
Visi Pardavė] i ai Parduoda
kruvinai musztinei pruselus
bus, brangiausias tas žmogus
— O! teip, mano vaikine,— ingalejo. Visi naršei muszee, • Jeszkodama priczinioe,
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink
atšaki poni — važuokime in tiek raitelei, kiek szlektos Mergyna girtuokle pastūmėjo, su kuriuo dabar turime kokiPUIKI ISTORIJA
Ta
augeztienyka
iezsirioglino.
nors
svarbu
reikalo
nes
tiktai
ten ka greicziause, ten mane pekszti miesezionis ir kaimuoS
r. lorillard compant
Ir ka boba pradėjo daryt,
toki žmogų tikrai pažįstame;
priims su atvirom rankom.
czei ir tiktai apie keli dingo.
Su
nagais
mergynai
drese
Kaip tolau padariau, tai tuo Ir teip važuojent per asztuo
brangiausias daiktas, tai pa
Lakietkas dabar užemi Kroką
draskyt,
jaus szviesi kuningaikszte pa- nias adinas ir drutidamiesi su va nuvarginta ir tuojaus uže
daryti tam žmogui gera.
Žinoma ant žemes gulėdama,
matie, tiktai meldžiu apie pas duona juoda, persigavo per ru
mi taj i eostapile del saves.
Kaip tai tas vadinasi?
Užmuszta pauksztyte.
Daug juoku vyrai turėjo,
kubą ir greita pasiredima ant bežiu nedoraus Boleslovo. Ka
Apemias drutviete VaveBuvo
szvente
Mes
rengėmės
Kaip bobos po saluna strritolimos ir ilgos kelones.
da praszvito, ant rubežiaus ki laus, tas mažas žmogelis,
Nedelinis'laikrasztis “Moder
in bažnyczia. Asz jau buvau
— Mano geras vaikeli,— ta to kuningaikszczio kaiminei
pinejo.
ne
Kunst” paduoda navatna ži
o didelis darbuose, liepi
apsivilkės iszeiginiais rūbais
ri kuningaikszte — apart vie žmonis labai di vi josi isz tokio
mite apie vertibe žmoninee pro
priesz save paezaukt priesz
ir,
matydamas,
kad
dar
kiti
natines ezlebes nieko daugiau važiavimo ir vieni kitiems su
sostą kareivius, idant kožna
Rūteles, jau ne gerai Skul- negreit prisirengs ir kad yra cios, ir teip: Poetas angelekas
ne turu; o ir mano kurpes su pirsztais rodi.
galėtu pažintie tuosus virus,
da laiko, sumaniau juo nasi- Tennyson, įminėjo ar kusza
kyne,
vis nupliszo ant szitos plitines
Invaževo in kita vieszpatis- ka stebėtinai prusus superepopieros, be jokios vertes ir
Jau mergužes už ezampano naudoti.
aslos. Vienok ne vilkinu, ejsi te, pribuvo in dvara Wikovo
paraszias ant jiojo poemata
tijo. Dekavojo jiems szirUžbėgau
in
sodną.
Sodne
ymasi
vaikyne,
va vardan Dievo! Szventas Szitai persistati muso pakelegaudavo usz tai apie 100,000
dingai už jiuju narsa apgini- Szampanas brangus, 500 bon- buvo viskas labai gražu
Stanislove, tarpininke muso že vingi storaetui ir likosi nuves
me tevines, ne kuruos apteiki
Sztai asz pasilenkiau nusi markiu — tai vadinasi geniukute.
mes prigelbekite mums.
ti pas pati poną, kur likosi
augsztais
dinstais
ir
gausei
skinti
geliu bet staiga kas tai szas.
Uksusas,
guzute
malasae
ta
Lukoszius, žinantis gerai vi svetingai priimti, kaip dažinoMilijonieris
amerikoninis
apdovanojo
Tame
paregi
tarp
pralėkė
pro mano galva ir nu
tai mėgsta sesute!
sus uszkaborius dvaro, nuvedi jo, jog tai pati kuningaikszti
Vanderbilt
gali
ant kožno
kareiviu
geležiuose
apsitaisiu

sileido
netoliese.
Pasižiuru
—
Maitele! u-gi prislėgusios
pamaželi, apicziupa no bokszto iez dvaro Lignicos, kuri pame
szmotelo popieros praszitie po
si
jauna
kaimuoti,
—
buvo
tai
netoli
manes
szokineja
mažute
blaivei
užsilaikyt.
kuningaikszte; paskui nuvedi ti savo nedora vira o nusiduo
ra žodžiu irtas ezmotelis tu
pas mūra — pas taje virve; o da pas savo tęva givenanti Lukoszius ’su pariszta ranka Jokiu gerymu in burna ne gražute pauksztyte.
ri
verte 100 milijonu markiu
ant
virvukes,
ba
ne
turėjo
Asz
nesuskubau
apsižvalgy
ymt,
kad toje szaleje no kiemo ne Pamarenuose. Tada ponas pra
— tai ira kapitulas.
kuom
kitu.
ti,
kaip
sztai
isz
mano
rankos
Net
lig
20
metu.
buvo augsztas mūras, kaip tai ezi josos, idant priimtu gėrės
Suvienitos Valdibos Ameri— Isz kur esi brolau — ta Žinoma, jago kas ne mato. jau leke akmuo, kuris ir pa
paprastinai, per tai užėjo grei nius ir ezilteenius drabužius, o
ko sziaurinio, paima 1 į unci
ri
kuningaiksztis
Lakitka
—
puolė
jai
tiesiai
in
galva.
Na,
jau
isz
tokiu
vyras
nauda
tai.
ir kurpes ant basu kojų.—Pri
Asz pribėgau areziau — net jos aukso, iszmusza ant jiojo
turės,
Naktis buvo labai tamsi, žadėjo paskui, po eargibe savo ir kaip vadiniesi.
—
Esmių
isz
Szlezinges,
ma
Kaip su tokia dainininke ap žada užgavo... Pauksztyte gu paukszti (areli), kuris tuojaus
kad ir in aki durk, o pei dide viru, nusiunst kuningaikszte
loningas
kuningaikszti,
—
at

li kruvina nekrutėdama... Asz turi vertibes 400 markiu —
sives,
li szturma niekas ne galėjo iž- in Poznane, iez ten be abejo
Zenklivos moteres.
šaki
—
o
vadinuosiu
Luko

nusiminiau. Mane pradėjo są tai ira piningas.
O
ne
kurios
vyną
ir
poteri
girst einancziu, o ir pats sar nes bus nusiuneta per kuninMekanikas paima medega
Ant demokratu konvencijos Baltimoreje radosi paezios
žine graužti, kad asz užmutrauke,
gas ne sztant buvo ižgirst, kas gaikezti Premislu in gimtines szius.
— Macziau tave vaikine
sziau tokia gražia pauksztyte, vertes 5 markiu ir dirba isz jio ženklivu politikierių o ypatingai Mrs. Tafciene (ant tieses) it
Ne nesusirauke.
už poros žingsniu no jiojo de narna.
musztineje, — kalbėjo Lakiet Szenadorio ir Mahanojaue kuri nieko pikta nedarė, o dar sos ziegoreli, vertibes 100 mar Mrs. Mach (ant kaires). Jau Amerike užejna tokie laikai,
dasi.
Kuningaikszti vienok po to ka — kaip muezeisi naršei, ro
labiau buvo ma jos gaila kada kiu — tai ira gera galva.
jog be moterių niekur ne galima apsiejt.
valkatos,
Dabar Lukoszis apviniojo kiam važevimui ne galėjo iez dos in dūkias turas, klodamas
Kupczius paima daigta ver
atsiminiau
kad paliko jos maž
Yra
teip
netikusiu,
delnus kuningaiksztes skudu lovos pasikelt, teip jei labai prusus kaip kulus sdaudu, ir
vaikeliai, kurie jos lauks su- tęs 25 fenigiu ir parduoda jin
Nuo dorybes atlikusiu,
rais, pakilejo ant muro ir liepi kaulus skaudėjo! Tas pats bu macziau kaip tavo abudu mesz
grižtanezios ir kad griaudžiai už marke tai ira andelis.
virvele nusileist no muro že vo ir su Ulinka; tai net ket kinai koki tai intukusi vokie Tosios ant nieko ne paiso,
Ne viena motere galėtu sau
ti
draski.
Nes
kam
tu
nešimu
verks nesulaukdami.
Gere
viską
ka
del
jiu
pritaiso,
miu. Padari kaip insaki, o ge virtoje dienoje panas Storasta
pirkt labai pinke skribele usz
ezei
pruselu
glitosi,
juk
esi
ju

Dabar
jau
kiek
metu
pra

O
ezlapnoees,
begedes!
rai apvinioti delnai, nieko ne liepi pakmkint ketvertą arklu ju padonu.
ėjo nuo to laiko, o man vis 3 markes 50 fenigiu, bet nori
Jau jus kipszas apemee,
n u kentėjo no virves.
MAHAN0T CITY, PA.
in karieta kad ponia nusiunst.
— Asz ne keneziu juju —
dar stovi akyse negyva kru pirktie už 27 markes — tai
CAPITOL 8TO K f 125,000.
SURPLUS IB PROFITS JSOC.Wft
Mažai dorybes turyte.
Paskui kuningaikszte nusi Lukoszius pasiliko ir su asza- atšaki Lukoszius — o kad es
vadinasi kvailibe.
Sut. Valat. Rrr.Jaj ten hu>u Baake sedeta piateia.
vina
pauksztyte,
Ant
paleistuviu
iszžiuryte.
leido Lukoszius ir abudu pas romie ateisveikinejo su kunin- mių valnas ir atleistas no ma
Darbininkas su špatu dirba
Mokame antra procentą ant sudėta pininga
Visa szirdžia gailiuosiu, kad
kubinia tolin, rado maža veži gaikszte ir savo milema Ulin no pono Lignicoje tai apsirin Ar mielinate greicziau vyra
Procentą pridedam prie tavo piningo pirma
10
admu,
permesdamas
tris
ar
tiap
padariau.
gausyte,
mėli pakinkinta in dvejetą ka. Važuotsu jomis ne galė kau sav tarnaut dorose glitosi
diena Sausio ir Liepos menesuosa, nepaisant
ba
keturis
tonus
žemes,
ari
a
ar atnaazi parodini knygute ar na,
Ne, susivalkiosite,
meszkinu. Szale vežimelo sto jo, ba motina seniuke paliko ir atėjau gint Krokąvo.
Motiejus.
anglo ir už tai uždirba 4 ma
M i-a norim kad ir jus turėtumėt reikalą bu
Ligonbutije pasibaigsite,
vėjo kokis tai žmogus teip pa- girnose, grinczeleje isz staga — Matau jog prie savo nar
Motiejus buvo nebejaunas kes — tai vadinasi proce.
mugu Banka, nepaisant ar maža.4 ar dydelia.
sumo
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turi
szirdi,
—
ta

Prisiega
laužote,
czei kaip Lukoszius pasiredias, ru pastatita; konia po szonu
Hurriien P .H, Prezidrota*.
žmogus. J is gyveno netoli ge
ri velei kuningaiksztis — ea
F. J.N*muu, Vi:* ?rr7j<i*ataa.
...Sabatesi*...
Ant Dievo nepaisote.
tik tai turėjo maža barzda. nedoraus Boleslovo. Ulinka kik, kokia non nagrada, o duo
ležinkelio. Viena syki Motie
W.K.Ko>Uer KaiŲenaa.
0 rj'.t
U r!
Da už gyvasties ižstenesyte, jus iszejo pasivaikezezioti.
Teisybes.
Pamatias kuningaikszte, mėtė ne galėjo apsimalszint no verks su tau.
Kaip bausme nuo Dievo ap Nuėjo nuo namu tolokai. Jam
si prie josos, pradėjo buczuot mo, norėjo su juom grižt, nes — Maloningas kuningaikezlankysite,
rankas, išduodamas plona ant praezimo ponios ir Luko- ti, jokios nagrados ne geidžiu
reikėjo pereiti per geležinkeli. Jagu katinėlis sparnus turėtu,
Da
bus
ir
daugiau,
ba
tas
buvo
mano
privalumu,
verksmą.
Sztai eidamas jis per geležin Tai jokis žvirblelis ant stogo
szelo, turėjo draugaut kuninne isztupetu.
— Ka girdžiu, — paszauki gaiksztei in Pamarenue, Ku nes paezelpa man pnsiduotu. Kitu kartu pasakysiu ka žinau keli pastebėjo, kad geležinke
—
Kalbėk
drasei
narsus
ka
Bet
da
nutylėsiu,
kuningaikszte— tai tu Ulinka, ningaikszte pasaki, jog pirlio senis dreba, ir jam tuojaus
reivi, — kalbėjo kuningaikszTeip sako žmonas išgydyti nuoj
Kitu kartu padainuosiu.
mano brangiause, milemiausia! miause nueiduos in Szczetina, tie
atėjo in galva mintis: “Ar ne Jagu žmogus jau visko turėtu,
visokiu ligip
f
— paszelpa bus.
Tai
ko
ant
pagalos
užsimany

— ir pabuczevo Ulinka, per kur josos tėvas Barnimas keti
Kaip joki vaistai ir visokį dakta-I
iszardytas kur nors geležinke
— Szitai, juso milesta, toli
tu?
rai negalėjo pagelbėti, tai tu mane*
Jau kaip ta Kanada,
redita už meszkininka ir pri- no tenais būtie. Lukoszelis pri no cze, net Pamarenuose give
lis”. Ir isztikruju, kiek paėjės
išlydei.
J
Tai szirdeles gana.
taisi ta barzda, jog ne gali pa žadėjo laimingesniuoee laikuo na mano mergina, sierata, ku
pamate, kad geležinkelis iszar
Garbingas 1 nurista! Jųsųbudasl
Vargas
žmogų
drutina,
žint.
se pribut teipos-gi, jagu bus ri turėjo bėgt priesz nedora Bobos viena pas kita kalėdojiIe> dytas. Ir jie kaipo žmogus gy
gydymo ir lieknrstos labai geros,,
kad mr.no mot oris net per tris mė
Po karsztam pasisveikini galima tai ir su savo motina, kun. Boleslovą draugia su jo Apie namus suvis nedboje. venantis netoli geležinkelio, ži Gerbūvis žmogų pagadina.
nesius sirgus ant vidurių skaudėj
jimo,
po knnine, galvos, didžioj
Labjause
mieste
Toronto
mui, Lukoszius pasodino ku apie ka poni labai praszi, pri jo paezia ir ne turi jokiu gimi
nojo, kokia veluvele reikia pa
ntisilpm jimo ant sveikatos ir bal-i
Jagu nelaime vilties ne turėtu,
Ant Farley Strito,
tųjų tekėjimo, ku»ios ikšiol niekas’
ningaikszte ant vežimelo, ap žadėdama, jog dvare savo tė niu. Ne žinau, ar laimingai
rodyti, kad sustabdžius trauki
m ji.'1 laikė išgydyti, o kaip Jūsų,
Tai kožna szirdi sutaupytu.
Subėgo in kuopa,
dengi savo^vilnoniu dekiu, ap- vo iszprovins puike veseile ir ten dasigriebi, o esmių su jaje
ni. Bet kur-gi gauti dabar
pri dusias liekarstas suvartojo, tad|
tapo ''visai sveika ir daugiau liga!
Ižgere
pirmiauee
gūžes
stimpa.
glamži josos basas kojas su turės laiminga givenima, Pas susitaręs sueitie in pora, nes
raudona veluvele, o traukinys
neatsinaujina. l’ž tokį tikra mok-’
slišką ir pasekminga gydimą vi
Paskui piningu susideda, jau visai arti. Sztai atėjo jam Giltine viską su dalge nukerta,
szienu, pats-gi sėdo priszakije kui nusiemi no savo pirsztu ne turu ka in ten gautiee pas
siems. Tamistų vardą apskelbiu J
Tiktai geri darbai pasilieka.
Aluczio parsigabena,
Tu esi geriausias priedelis. Pasi |
su Ulinka ir vari savo mesz- du auksinius žiedus, davi vie jaje, tai gal moloningas vieszin galva gera mintis. Iszeme
liekamo dėkingi.
1
Gere per diena,
Klemensas Ir Ona Stefonavičlal, į
kas paszalineis keleleis, per na Ulinkai, o antra Lukosziui, pats pavėlins ant kokio laiko
jie iez keszenes nosine (skepe
Kas
niekad
aszaros
ne
iszlieja,
1413
Btynmowcr,
Scranton,
Pa.
Ne ejna namon ne viena.
kalnus bruzginus ir girres. kalbėdama: “Tegul tai buna atsitraukt isz glitu ir in czion
taite), paėmė peili, praplovė
Tas nuszluostity kitiems nega ' Kaip nieks neįstengė, tiri Fh. M. Klhriko Moklins išgydė Ii unipain laikell
Ba nusilaka,
Meszkinai rodos suprato mieli del jųdviejų, kaipo pradotkas pargabent kaipo savo paezia.
rankoje gisla. skepetele su
Malonus Tanristii! Kad išgydė! košėj i r:•;«, • krepliavimą ii Minkomą ant kruti ]
lėjo.
Ir
suemuka,
>nės pasekmingai, teip lygiai lik Jus Įstengiate ■ gtdyti, nuo ligos išbėrimo ant,
pono trauki smagei Ir zovada del dvieju milencziuju szird- — Esi pažeistas,— turi pa
kruvino, pririszo prie lazdeles
odos spaugais ir niežėjimo: kili gydytojai per du met p nesurado pagolbos. Už
Vyrai namon parejna,
l.lųsų teip gera gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu Šimtą kartų ačiū.
i
tabalavo kaip viesulą.
ir taip jie pasidirbo raudona
žiu ant visados”. Jauniejei vėlinama no manes — tari malo
Su pacze gyventi ne galėsi,
Su guodono A. G.ilmanas, D x 36. Bonne Terre. Mo.
Bobų jeszkot iszejna.
veluvele.
— Tegul tiktai kuningaikez prisieki del saves meile ne per ningai kuningaiksztis ir pamo
Jagu užstrayti ne mokėsi.
i
Gundo! Inas Tons Dairi re! Labui drk.avoju už knygą “Daktaras”, kuria’
Randa kur stubon,
Kraujas isz gislos bego be
ti laikosi gerai kripeles, —pri traukta ir atsiekiri, ne žine jo ant vieno isz dvaroku. —
Įman prisiuntet, ir podraug danošu, kad rsu sveikas jau ir išgydytas nuo ro'inatizmo.
Antanas Jurgelis, Box 145. Paulsboro. N.J.
j
Na ir tempe namon!
minėjo nuolatos — ir kad tik kaip ant ilgo ? Ar gal ant visa Duosi, tamista, tam jaunikai
galo, ir todėl jis labai su silp Jagu kas mažai proto turi,
i
Gurbus Daktare! Atleisk, kad ilgai npie savo nca&vinu žinios. Laukiau*
Oi-gi
varga
vyrai
turi,
tai iezvažuot iez tosios prakeik da?....
nėjo, vargiai galėjo pastovėti Tai ant kožno iszaugszto Jpaseknrių gydymo, bot. kad liga, nuo kurios mane gydėt, nontsinaujina skau-^
ežiui viena iez geriausiu arklu,
įdėjimas kojų, rankų, sąnariuose ir kaulų bei raumenų, — tad dabar širdingai!
tos kuningaiksztystes be nelai Lukoszelis pabuvęs lig va ciela kareivini apredala ir auk Kaip girtuokle boba ir nieko ant kojų, bet ir traukinys bū
žiuri.
rdėkavoju už lokį teisingą, gerą gvdyrrą.
■
ne žiuri.
Ant visada Jcn .s Pecura. 4549 Cambridge St.. Philadelphia, Pa.
mingo atsitikimo, tai viskas karui, leidosi savo kėlu su sa so rankogali, idant galėtu usz
vo jau czia-pat. Pamatęs rą u'—
■ ■
—
|
Kitu
kartu
daugiau
padai

bus gerai. Turime czion ir su vo meezkinais.
dona veluvele, traukinys sus- Ne kurie kitiems rožes po ko lDaugybės dėknvonių ateina kas diena, iš kurių čion keletu pnlnlpinom. *
ka atlikinėt tolima kelone.
|
Jeigu tuksiančiai dži augiasi ir d. kavoja už sugrąžintą gerą sveikata, tail
nuosiu,
kuom pasidrūtint, tiktai ne ko
tojo.
V.
Paskui atkreipi kalba in ki
rtikrai ir Tave galima išgydyti.
°
r
jų bere,
THE PHILADELPHIA M. KLINIKTI galima pilnai tikėti, nes yra poį
No to laiko, kaip Lukoszius tus kareivius, o Lukoszius su Gal ir daugiau laiko turėsiu.
Traukinys iszeigelbejo. Mo- O myslina pykta, kaip rodos
kis valgis, — juoda duona, ka
kVftldžios kontrole ir paties giikcrmitoriaits užtvirUiria.
5
tieju gi keliauninkai rado jau
Ulinka paetelavo, nes ka da- atsiskiri su Ulinka, praėjo vie džiaugsmu aplaikias ka norėjo
|
Geresnių Nekarštų ir dnkhiro kaip K lindo j negulima surasti.
žarijas žere.
I
Skaitykit knygų‘^Daktarns**, iš kurios i’moksit no tik nuo visokių ligų>
o
kada
in
pora
nedelu
pasvei
nas
metas;
turėjo
jisai
daug
visai be nuovokos, teeziaus po
rit?
’apsisorgėt, bot kaip išsigydyti ir kaip nuo sukčių bei vampyrų apsisaugot.
|
J
JEIGU ESI NESVEIKAS ir vargina kokia nors šviežiai atsiradusi artį
— In kur važuojeme? — ergelu ir turėjo labai suktis, ko kiek, leidosi kaipo karei W.TRASKAUCKAS kiek laiko jie atsigavo ir pa
in szale Pamarenu ir ar- ti
Pirmutini* Ll*tuvi*tks*.
kužsisonėjusi liga, bot dabar nori knd syki ant visada būti išgydytu, tai pribuk*
Ar-gi ne rūpestis?
idant ne inpult in nagus nedo- vis
sveiko.
paklausi kuningaikszte.
lin Kliniko Ofisą asabiškni, o jei kur toli gyveni, tai aprašyk lietuviškoj kal-I
kėsite tam, jog ir meszkinai
GRABORIUS
'boj savo ligą ir kas kenkia: o apturėsi prioto'išką rodą arba ir reikalingas lic-f
raus
kun.
Boleslovo.
Savo
se

— In szale Didlenkes, in
ėjo paskui«jin, kaip du ieztiki^karstas, naujausio išradimo, kaip VYRAMS teip ir MOTERIAIS, speciališkaif
Vaikas iu motina— Tu Petrai vis esi links ►kiekvienam prio ligos sutaisytas, kurios trumpam laiko išgydo, kurios tik^
aplinkine kuningaiksztistes po nuke motina, atveži ant to pa mi szunias.
Įligos užpuola varginimui žmonių ir paslaptingas bo peilio, be pjaustymo, be1?
— Mamute, ar anuolelei su mas ir rodos niekas tavias ne loperacijų. Sekretai užlaikomi.
1
Laimingai perbuvo kelone TmMoJh Kuom No=*irud«. Pamauk
žnanines Przenislava; kaip ten ties vežimele, pakinkinto in
Ryjinu* ir V«4imn* del Padvatinrųimi
r
Visada reikia adrosuot teip:
■
surūpintu?
vis nuogi?
sveiki nukelausime, tai jau du meezkinus, in užrubeže, nes net lig pabaigai upes Vielos,
K r*tirto Dalgiu* kr L t.
VTAa atlieka ka noveriaoM ir puikiau**
— A-ha, berneli! kaip ne įTHE PHILADELPHIA M. CLINIC?
— Teip sūneli.
nieko nesibijosime; juk kunin- ne trukus numiri viename kai kur ijje inpuola in mares bal- Ju vim minotai* reikalai* kreipkite* p*
1117 Walnut St.
Philadelphia, Pa.
į
|in o bueite Tisam* uiganedintai*.
— O kur jie deda kendee gaunu paskolint piningu, tai )
gaikeztis Przeinislovas givena me, szale Kaliszio ir ten su di taises.
Valandos: Nuo 10 Iki 4 po plet. Nedėlioja nuo 10 Iki 3. Vakarais Utar. Ir Pčt. nuo 6-8J
520 W. Centre St. Mahasoy City kaip gauna?....
sau
vietos
ne
galu
rast.
(Tolaus bus).
sutaikoje su tėvu kuningaikez- dele gaileste palaidojo. Kada
ir
iilirws, IsisiflgM. J’iinsj
J

Ju Reikalavimas Neturi Rubežiu

Zira Cigarettes

SŪNŪS
ANGLORIAUS

UNION RATIONAL gANK.

a

Žingeidžios siūti Hines.
Pas daktarą.
Tiejei žmonis ne patyko
Židas: — Ponas gydintojau,
man isz pradžios: vienas buvo
Laikraszczio “Ruskija Vie- ar asz turiu bijotis?
augsztas, kudas ir iszrode ant
Sil tokii’ antgalviu tilpo inžmogaus be szirdies: antras domsti” kariezkas kritikas su Daktaras: — Ka tai kenke?
žengtinis straipsnis lenkiszkostoras su raudonu veidu buvo sirinko skaitlines kiek mari- bijok sav.
je kalboj dienraeztij “Dzien
Ž. — Ale asz ne noriu bijo
už daug linksmas. Pastate gra ninkai Japonijos ir Maskolijos
nik Dla Wszysthich”, No 184
beli ant grindų, o augsztas su gauna algos, 1904 m. japonisz ti?
7 liepos 1912 m.
D. — Tai gali ne bijoti.
veidu neužganadinaneziu dirs ki oficierai su marininkaie apAutorius straipsnio sako:
laike algos 143 rub., o maskoŽ — Labai gerai; tiktai te
telėjo ant Mariukos.
“Isz pusiu visu paskutiniuos
— Per maža bus tarė.— liszki — 104 r. Maistui per gul ponas daktaras duos man
ežiuose laikuos, krinta ant mus
Pasakė
mums gmine jog tai metus, japoniszkiems marinin- receptą del nebijojimo, asz ge
lenku smagiai asztrei palypsszesziu metu mergaite, o jieje kame buvo paskirta po 56 r., o rai užmokėsiu.
tanti. Isz yvairiu ezahu kyla
iezrodo teip didele kaip asz maskoliszkiems — po 24., o
priesz mus neapykantos balsai.
tuom tarpu Japonijoje pragy
tuoniu metu mergaite.
Tai ir povieni. ’
Rodžius nėra žemes lenkiszkos
— Ba!— atsake kudasis— venimas yra kur kas pigesnis.
Sudžia: — Tai kaip tau
užkampelio, kad kur nebūtu
tai nupjausim jai kojas ir pri- Bet už taigi vyriausias masko- Klukis davi viena per žanda,
kokia piktinanti neramybes
desim
szale josios grabelije, liezkasa dmirolas metines algos kas toliaus buvo.
kvestija, kuri prisidengusi ar
gaudavo 108000 rub., o Japo
bus jai szileziau.
Skundikas: — U-gi davi
ba aiszkei priesz lenkyste yra
nijos admirolas. Togo užsiga man smagei trecze.
—
Niekadejai,
nedasilipstenusprendžiama.
nėdino isz 6000 algos.
šit mano kūdikio!
Sudžia: — Gal ant ir
Berline eina naujos tiesos
—
O
jisai
atsake
nusiszipnetrecze?
link parėmimo vokireziavimo
Kopeczios.
sojas:
Skundikas: — Ne, ponas
sauletekij vieszpatystes Prūsi
—
Na,
na,
motin,
juk
tai
jos. Peterburge, rosijiszka
Stovėjo palei siena kope sūdžiau, asz jiam antra rėžiau
juokai, ne imkyte tai už pikta. czios. Nors visi ju skersine- net parvirto.
aukszteene stuba su didžiausiu
Juk tai szposai, ryto atneszim liai tarp saves lygus, teeziaus
skubinimu su nekantreis karsz
virszutinis tycziojos isz apati
didesni grabeli.
cziavimais baigia dar darba
ne, kad jis buk esąs vyresnis
Juokai
tokioje
valandoje
ir
žemesneje stuboje, kad atida
už ji (apatini).
tokiam
laike?
Ar-gi
ne
gali

lyti Chelminska žeme nuo
Atėjo žmogus, paėmė koma turėt trupinėlio gaileszczio
Lenkijos, prijungt prie Rosi
peczias ir apvertė. Virszutinis
del motinos skausmo už savo skersinelis atsidūrė apaezioje,
jos. Su valdiszkais rando užLietuviszka Agentūra
kūdikio?
o apatinis virszuje.
lajais paskutinėse dar valan
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
Buvau da nusiminus tuom
Taip atsitinka ir su žmonė in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
dose prirengetni užlajai isz pu- j
atsitikimu kada inejo tėvas mis: kuris pirma save augszti- piningus už žemiause preke ir greitai
sės tautyseziu tu, kurias kada
Polo ant arkliu.
ne vienos dienos nelaikau pas save
Rokves. Perpikias nubėgo in no, paskui buna nužemintas. svetimu pininga paskirta siuntimui,
tai mes už artimiausias kaiTurtingos moterėlės nežinodamos kokiu budu praleist gmino urėdą idant daneszt
viskas dirbasi teisingai nes esmių po
minkas priskaitem. Taigi pri nuobodu laika ėmėsi už grajaus polo ant arkliu Ant paveikslo
kauoije, taigi meldžia visu Lietuviu
apie
ne
dorus
žmonis
ir
sugrį

sirengi ant užlajai ?nuo valdys- matome dvi 'tokes grajotes Mrs. Hitchcock ir Mrs. Watson
atsilankitie arba atsiszauktie per
ŠS
žo
su
kitais
žmonims,
kurie
bu
a laiszka su minėtais reikalais.
cziu kurias visad niaprietelisz- isz Westbury, N. Y.
a
vo truputi szirdingesni. Gra
Su godone
<D
komis skaitem, ir nuo tautys<l>
į
belis
vela
buvo
per
didelis
nes
-PO
VARDUI
cziu kaiminku. Rusinai, Litvi su jais, visgi savo lenkiszka
Viktoras Lapinskas
Vargszai,
kitokio ne turėjo ir davė man T PRIEJGIAUSES
t
nai, Vokiecziai, Žydai ir Mas ranka nenori visiszkai nuimt
601 W. Mahanoy Avė.
a
suprast jog ne turiu tiesos rei
*
MOKSLAS
koliai — visi paskutiniuos lai nuo Lietuviu keteros ir gana.
Mahanoy City, Pa.
— Mano vienatine Marinka kalaut už daug. Indejau ma
8
kuose ypatingiausei rustingiau Lietuvos terpsieniuose ypatin
ANGLISZKO
mano vargingas kūdikis!.. At- no Mariuką in grabeli ir pri
šia veda kumpanija priesz gai miesteliuos kur gyvena
LIEŽUVIO BE
sityko, jau ne matysiu tavęs dėjau senu drapanų idant kū
Lenkus, skundžiant už pikta maža Lenku saujale t. y. miesPAGIALBOS KITO.
daugiau! Kaip-gi galema nu nelis nesibaladotu.
darystes ir priespaudas mažes czioniai jie net bažnycziose
Yra tai praktiezniause Knyga
mirt szesztam mete, būdama
Po tam užkalė grabeli ir
niu”
skandalus kelia vien nenorė teip milema per savo motyna?
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.
Lietuvių
buvo
laikas
eiti.
Kad lenkai priespaudas ir dami kad kunigas Lietuviams
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
Gydytojas
Kaip tai liūdna žiūrėt ant
Kokis ilgas iszrode man tas
persekiojimus nukenezia nuo Evangelija ar pamokslą lietupribuvias Grinorius isz Lietuvos
mirsztanczio kūdikio, kurie kelias! Norėjau ejti paskui
gali in trumpa laika pats per
Vokiecziu ir nuo Maskolių viezkai kalba. Argi padorus
žiūrėdamas su aezaromis rodos grabeli ba jago ne bueziau
638 Penn Ave.
save iszmokti Angelskai sziek
valdiszku galybių, tas yra fak pasielgimas, kad kunigas liemeldže palengvinimo, kuri ne ėjus, kas-gi ejtu paskui jin?
K Pittsburgh, Pa.
tiek kalbėt.
tai, bet kad jie pastato in ly tuviszka pamokslą pradeda
galema jam duot! Ar-gi kū Laikais man iszrode jog tas
Toji Knyga druozei apdarita N
gias prispaudėju eiles Litvi sakyti, tai Lenkai suszunka
Dr. Kolcr Garsinasi savo tikra pravarde ir tori
dikis ne mielina jog motina tai pagrabas ant kurio ne pane
in Franouzini raudona audima ■! savo paveiksi.} Siame laikraštyje. Dr. Koler yra
gimęs ir mokinusis Varšavoje. Dr. Koler prakti
nus, Žydus ir Rusinus, tai lenkiszka giesmia giedot ir,
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose. o paskuti*
yra paskutinia pagialba ir vil sziau jokiu kasztu, ne prigu ir kasztuoje tiktai £ j e Kasztus X niais
metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo
czion jau per kreida! Iszski- tyczioms bažnycziose iszkelia
švento Lozoriaus, kur Rydo tik pri*
nusiuntimo mes apmokame,
3 ligonbutyje
tis?
vatiškas ligas vyrų ir moterų.
lėjo
prie
manias.
Parižius,
rent žydus, Lietuviai ir Rusi skandalus. Kur protas ir Len
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę 6o6, dideVakar da kalbėjo su manim juodas ir pilnas dulkiu, kada SAULE Mahanoy City j Ij išradimą
profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu
nai ne yra kitu skriaudėjai, ku žmogiszkumas? Argi gali
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje
laike tojo nuobrodo kosulio, radomes užmiesteje ant szviearba gerklėje. slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
bet tik nuo skriaudėju pradė Lietuviai Lenkus teip pasieltos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus
kurie jai draskė szirdele szauk žio oro keikiau taji milžiniszužkrėst savo liga.
jo sziais laikais gintie. Lietu genczius apkenst? Ne! Kol
IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
dama:
ka miestą, kuris užmuszineje B. RAGAŽINSKAS dais,Nenaturališkus
kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus, TRIPERĮ
viai nusidanginę Varszavon ar Lenkai nenustos giedave but
ir kt. išgydau j to dienų, o jei ne, tai pinigus
— Mamite, palengvyk man. ne kaltus kūdikėlius.
sugrąžinu.
Krokuvon ne užgieda lenkam ant Lietuviu ponais, toliai Lie
NUSILPNĖJIMĄ Ir visokias negalei paei
Palengvyt tau, mano kūdi
nančias iš SAUŽAGYSTfiS prašalinu į s8 dienas.
Pasirėmus ant peties tėvo
po ause himną — “czion musu tuviai ant Lenku sznairuos.
Ar jautiesi mažom, jog neturi tos pačios vyriškos
ki. Reikėjo tau kaip kalbėjo Rokves, terp troszkinancziu
spėkos, kaip pirmiau? Jei teip, tai negaišuok,
Lietuviszka žeme, czion musu Kaip Lenkui maloni jo pri
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
būti vyru.
daktaras, geroves, ant szviežio dulkiu ir karszczio, atbuvau
bažnyczios ir koplyczios”, o gimta lenkyste, ir tegul ja gi
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
nalo
išgydau Į 21 dieną ir tai be skaudėjimo, ir czisto oro ant kaimo: žinai taja kelione be jokio murmė
mus kaimynai Lenkai Lietu na ir guodoja. Lietuviui teip
IIYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau
į 30 minutų be operacijos.
gerai, jog tavo motyna, kuri jimo su tuszcze galva. Ne misvon atsidanginę drasei dainuo maloni jo lietuvyste jis ja gina
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
Sziomis dienomis mnso tautietis diegimas
kryžiuje ir kirkšniuose, apsunkinimas
linau apie nieką, kaip tik apie
(peršėjimas) ir desėtkai kitų ženklų
ja senoviszka himną — “Nasze ir guodoja. Lenkomanija nus atyduotu už tave savo gyvas- ta, jog mano szirdis pliszta su B Ragažinskas pargabeno visokia nusišlapinimo
apie
kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau
te
—
ne
galėjau
tau
to
visko
garimu,
Amerikoniszku
ir
Importitn
savo
sistema
ant visados.
swiatniey, nasze kaplicy”. Tai tos kada kramscziot Litvomakožnu
drebejimu
vežimo
ir
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas
Galima gaut visokiu Arielka, Vyniu,
šlakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
gi klausimas gema — ar Lie nija, tada neturės nuo ko Lie duot, ba yra vargeze.
rodėsi man jog mano kūdikis Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t,
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo
Toji diena iszsiduoda man verke ir szauke manias gulė
išgydau trumpam laiko ir ligoniui nercik per
tuviai Lenkams kalti, ar Len tuvis saugotis ir gintis.
Taipgi skambanozio Alaus ir Porterio, trauki savo darbo
baisum sapnu. Kokiu spasabu dama nesmagiam grabelije.
Duokyte dabar orderi o bus jumis OFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakare
kai Lietuviams? Autorius
pristatyta in namus.
Teisybe, yra žmonių ir Len sugrįžau nog kapiniu? Nieko
Nedėllomls iki 3
Pėtnyčiomis iki 5 popiet.
“Dzienniko Dla Wezystkich”
Atsimenu
popiet. Ateikit (uolaus.
54-56 N. Main St
gerai žino kas dabar destis Vii ku kurie Lietuviam judėjimą sau neatsimenu.
sau tiktai ta viena dalyka, jog
Mahanoy City.
niaus, Kauno ir Suvalkų gu- pripažysta jieazkiniu tikruoju,
esmu pati viena ant szios pa Antanas Simanaviczius, paeina isz
bernese tarp Lietuviu ir Len kitigi senovėj lenkiszkuos rasz
saulės, ir jog ne turiu nieką Kauno gub. Raseinių pav., Girdisz
ku katalikiszkose bažnycziose. tuos lietuvius užstojo, bet tai
kurie verktu su manim.
kio para., Witogala kaimo, pirmiau
buvo
ir
yra
laezas
jureje.
O su Rusinais ar ne tas pats ?
gyveno Moon Run, Pa, o dabar ne
Tykumą!
kas
tokia
ateina.
Lenkai ponaudami, per vie
Prie pabaigos to ilgo straips
žinau kur jis pats ar kas kitas pra
nokia virvute szokino teip Lie nio “Dziennik D. W.” sako — Tai jieje mano Mariuką. Nes szau duot žine ant adreso:
Silpnumas ir apsisunkimas kepenų padaro kad pradeda
tuvius kaip ir Rusinus, seno Nie winmy siebie zo to, že ne, juk asz josios daugiau jau
P. Norkus
visas organizmas nuodintis. Veidas juso tuojaus ta parodo; jis
Moon Run Pa.
vej, nuszvilpe Lenkai su Sta chemy žyč.” “Nekaitykime ne paregėsiu, juk girdėjau ne Box 168
pagelsta, iszrodot vavarge, eisena lėta ir lyg kojas paskui save
siu Poniatowskiu po rnaskal- save už tai, kad norime gy senei puolanczia žeme ant jo
trauktut.
Bet juso draugai -eutiks jus žodžiais “Kaip gerai
sios grabelio.
Mano pus brolis Juozas Simakauciszrodai” tuojaus po to kaip pradėsi vartoti nuolatiniai
kos Katarinos žiurstu ne tik vent.”
kas koki 7 metai gyveno Gilbertone,
Lietuvius su Rusinais bet ir
Kada metas adgalios, numi Pa. iszvažiavo kur in West Virginia
Czion
tuose
žodžiuose
ran

patis save; sziadien bedavoja
kas Lenkai nusiplauja tikrai rė josios vyras, galėjo tada jin dabar nežinau kur. Apie 9 metai
kad maskoliai ir Vokiecziai
(Severn’s Balsam of Life)
palaidot be jokio ergelio; prie- amerike, Paeina isz Vilniaus gub.
lenkiszkai.
juos spaudžia, ane teip elgesi
telei jojo ėjo paskui jio graba, Traku pav., Jeznaus volostes, Vosisz
nes pamatys raudonus skruostus, aiszkias akis, linksma veidą ir
Lenkai su lietuviais bei RusiLenkai save kaltint negali ba visi milejo jin už jio teisin- ku kaimo. Tegul atsiszauke ant ad
mikla eisena, kuriuos suteiks szios gyduoles, jumis geriausios:
nais? Kada Lenkai skūra di- už lietuviu skriaudimą nes jie gysta. Ant jojo grabo tankei reso:
po ju teip gėriai jaucziates, kaip gerai iszrodot. Preke 75c.
John Szimakauckas
rino Lietuviams bei Rusiname, Lenkai nori gyvent, reikia mat ejome su Mariuką pasimelst.
320 East Lloyd St. Shenandoah, Pa.
tai buvo gerai, szauke “Polska Litwomanai apkaltint kam Nes dabar! Štokas darbo, prie
jest korona Europy”; sziadien anie ginasi nuo netikusiu po- telei pamaželi visi atsitolino
Mano draugas Jonas Bonkeviczus
Maskoliai su vokiecziaie ekura niszku skriaudų.
no manias, atėjo po tam liga apie 20 m. adgal pribuvo su tėvais
kuteno Lenkams, tai pasijutę
o ant galo. Kas-gi su manim isz lietuves in Shenandoah, Pa. o
skausmą dejuoja, o Lietuviai
Regisi aiszkiai, kad jeigu dabar stosis, kada ne tekau dabar nežinau kur jis pats ar kas ki
su Rusinais mat kvaili gaivalai per tiek szimtmecziu metu net tos vienatines mano dukreles? tas prasžhu duot žine ant adreso:
M. Benedick.
(Severa’s Diarrhoea Remeey)
nedejavo.
kada lenkai turėjo savo ran
Numirė tykei, buczuodama Box 31.
Gibbstown, N. J.
Tegul Maskoliai ar Vokie koše visas replias, nepataike
yra dirbtos ir patartinos tam kad praszalintu
mane, o asz stovėjau prie jo
cziai atima visiszkai spaudaper lietuviezkuma Žemaitijoj ir
žarnų subruzdejima kuris taip tankei szia laika
sios loveles, apalpus ant pajė Mano sesuo Konstanoije Greblipasitaiko. Vasarines ligos pas vaikus, diarėja,
41 meta Lenkams kokiu bal Lietuvoj visiszkai nuslopint,
kiute
po
vyrui
Barkauckiene,
kuri
gu be aezaros akyse— isz di
dieglei, perdidelis viduriu paliuosavimas ir visoki
su tad jie suszuks ? Lietuviai ta tai dabar gali kaip nori raivy
badai gyvena New Britain?, Conn.
žainu suerzinimai negali atsispirti sziu gyduolių
delio gailesczio ne galėjau
Tegul duoda žine ant tokio adreso
botaga jau atlaike, o Lenkai tis, tai lietuviai jau pataikis
veikmei.
PREKE 25o ir 50o.
verk— kad sztai inejo in grinMrs. Ieva Kluczinskiene.
to nemate; taigi Lenkai nuo save apsigint. — S. K.
czia mano kaiminas tėvas Rak530 W. Center St.
valdžių gauna botaga vis ne
ves, kuris teip milejo mano
Mahanoy City, Pa.
toki skaudu, koki gavo Lietu
SEVEROS PLOTKELES
Mariuką, ir tare in mane:
viai.
— Ne galėsi poni padaryt Mano brolis Morkus WalangewiTame ilgame
straipsnij Ar Keliausite i Lietuva ?
Nog
Galvos
Skaudėjimo ir Neuralgijos
laidotuvių, ar ne teisybe? No- czius. paeina isz Vilniaus gub., Tra
-b >■.
“Dziennik D. W.” sako tarp
(Severn's
Wafers
for Headache and Neuralgia)
recziau tau prigialbet nes ant ku pav., Merkines volosties, Druskikitko, kad jie nesupranta isz
niku kaimo, apie 20 m. kaip ameriyra tai labai paprasta, bet labai pasekminga gyduole, labai
to ne turiu pinygu Gminas už- ke, turiu svarbu reikalą jis pats ar
kur atsirado toj neapkanta.
lengvai pritaikoma ir speuialiszkai paskirta nuraminimui invairu
sijimt
pagrabu,
paduosiu
inGalima tiesiogei sakyt kad
kas kitas praszau duot žine ant ad
rusziu galvos skaudėjimu.
neszima.
reso:
(8S o»)
Lenkai mokytiejie žmones ga
Szios plotkeles nuramina nervu suerzinimą ir
Kaz. Walangewicz
Geras žmogelis mislino ir
na gerai inžiuri isz kokiu szalpadaro ta kad žmogus puikei jaueziasi. Preke 25o
R. F. D.
MES pasitiksime Jumis priebunant i rūpinosi apie viską. Ne turė
timu iszsiverže Lietuviu neapy
New Yorkaant dipo.
Warehouse Point Conn
kanta link Lenku. Prileiskim MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo. jau pajėgu jam atsakyt, nes
kada atsitolino pamielinau sau,
— tegul bus užmireztos seno MES duoseme Jumi nakvinę.
Geras uždarbis.
Gausite aptiekose. Reikalaukite vien tik
vės skriaudos Lietuviams ku MES pastoroseme del Jusu paszporta. jog tai labai liūdna, kada rei
Reikalaujame gabiu vyru kurie
Jumis ant laivo,
kė szauktis pagialbos nog žmo norėtu tik vakarais arba teip liuosa“Severos.” Jaigu aptiekose negautumėt
rias Lenkai teikėsi padaryti, MES palidieseme
atsiszaukite i
niu. Nes ka galėjau pradėt!
me laike nog darbo uždirptie nog
nes jau anų laiku žmones vie
raszykite pas mus.
Daktariszka rodą
Eastern Transfer Co.
In kėlės dienas atnesze du 20 iki 50 doleriu ant nedėlios, del
ni ir kiti ilsis kapuose, bet da
(A. BALTIEJUS, Prezidentą.)
per
paczta
dykai.
artesnių
žinių
ir
informacijų
raszy

bartiniai Lenkai nore lygiai 128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y. vyrai grabeli paskyrta del kite szuo adresu ir prisiuskite už
stena po svetimoms valdžioms, 1®-Parūpinant vieta ant paatžierinu laivu vargszu: keturios plonos lentos 4 c. marke.
(gų oj)
CEDAR RAPIDS
•K .J Krauchelun
su Lietuveis visgi Lietuvius už darbimka i»ervažuoti. Padarome geru. isz balto medžio, kurios vos
doviernaBteeeu paliudijimu komtulio pigiau
IOWA
120
Grand,
St,
Brooklyn
N.
Y
laikėsi.
nepriskaito žmonėmis lygeis negu kiti agentai.

Ugnije

ibežiu
mu.
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SEVEROS

Gyduoles no Diarėjos

Ar mokate Angliška kalba?
C] Šiomis dienomis išėjo iš spaudos labai naudinga knyga, antra laida su
pataisymu: Vienatis Savo Busies Lletuviskai-Angliškos Kalbos Rankvedls bei
Žodynėlis Liet aviškai-Angliškas hu Fonetiška Ištarimu; Lessons in Reading ir
Kaip Tajili Jungtiniu Amerikos Valstybių Piliečia.
Yra tai praktiškas
RANKVEDIS dol išmokimo gerai skaityti ir ištarti angliškus žodžius.^ ę Ji
sai yra parankiausias lietuviams, nes pirmojo vietojo telpa lietuviški žodžiai,
paskui angliškas tekstas, o trecioje oilcjo teisingas ištarimas,
Toliaus seka
Žodynėlis Lietuviškai-Angliškas su Fonetiškų Ištarimu,
Cionais surinkta
svarbiausi žodžiai, koki tik naudojami kasdioninOjo kalboje. <J Pagalios tal
pinusi trumpos pasakaites ir Lessons in Reading, delei geresnio išsilavinimo
angliškoje kalboje. <j] O prie galo knygos telpa pamokymas tiems, kurie nori
palikti Jugtiniiį Amerikos Valstybių Piliečiais. <3 Kiekvienas lietuvis atvy
kęs į šitų salį privalo nors Šiek-tiek susipažinti su elementariškomis teisCmis
šito krašto ir tolesniai pasilikti jos piliečiais. Taipgi šitas suplementas prie
knygos yra labai naudingas delei kiekvieno lietuvio, kuris uorOtų pasilikti
Amerikos Valstybių Piliečiu, pusi. 240.

$1.25
$1.50

Kaina popieros apdaruose
Gražiais audimo apdarais

Užsisakant “Rankvedj”, reikia draugo ir pinigus siųsti per pačto Mo
ney Orderi arba registruotam laiško adresuojant šitaip:

Jonas

Tananevičia,

3249-53 S. Morgan St.,

Chicago, III.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Rroadway

New York, N. Y
Kas rcikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszauki in

Kampas Reade UUcze
Telefonas: Worth 2822.

Seniausi
Rankini
Narna
Uždėta 1848m.
Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kauoija sudėta in
Pinigus Biunczime in Kraju kuo greieziausei.
(rediszka kasė.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.’!
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivių visu Linijų In ir isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bu
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausiai,
—: Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta
Subatoje iki 8 ad. vakare,
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad. e
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greicziauBei, teismgiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

DIDIS

GYDYTOJAS

DR. IGNOTAS STANKUS, M. D.
DAKTARAS FHILADEI.PHSJOJE.
Gydo visokias ligas: vyrų, moterų Ir
valkų. Atsišaukusiems Iš toliaus per
laiškus suteikia daktarišku rodęi dovanai.
Atėjusiems j oflsp ištyrie geriausiai ligas
ii Juoda savo gyduoles už menkp užmo
kestį. Jis turi didelęniedikaligkg.praktikę,
kaip tai: pabaigęs Medlkallškę, Unlversltetę, buvo miestavu daktaru mieste Indi
anapolis, Ind. ir baigęs mokslus didžioje

mokyklčje THE NEW YORK POST
GRADUATE MEDICAL SCHO
OL and HOSPITAL. Dabar gydo
visokias Ilgas su gyduolėmis,darkau ope
racijų Ir su eloktrlkos mašinomis.

PASARGA.'

Neklausykit to žydbernlų
humbugo M
1c, katras sako,kad su X-ray jokios ligos negalima su
rasti. Aš su pagelba X-ray surandu pasekmingai šias ligas: Augančius ak
menis tulžyje ir kepenjse (goll-stones), akmenis augančius inkstuose (Ne
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, ronns skilvyje (gastrio ulcers), iš
narintus kaulu narius, sulaužytus kaulus, Ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
jos daktariškos knygos, nes j.T ne daktaras rašė, bet žydberniai, kurie tarna
vo pas New Yorko Šarlatanus Collins ir Ferdele Hartman. Sulig sukišimo
j turinę New Yorko šarlatanų, jų tarnai, žydberniai, atsirioglino čionai, užsi
dėjo tę humbugo Medical Clinic, katras jokios Ilgos negalįs surasti su X-ray.
Apsisaugokite ju visokiu laišku ir knygų, nes ant ju nėra pasirašiusio dak
taro, o kas bijo savo vardą paprašyti, tai ten yra, apgavystė.

Turiu šimtus padžkavcnlij. Kelias čionai laipinu:
Aš Juozapas Svilba, 1011 Carlton St, Philadelphia, Pa., daug daktaru
atlankiau, o nei vlc:ftic negalėjo manęs išgydyti, Lt t daktaras Ignotas Stan
kus su pagelba X-rty maco išgydo. Ištariu širdingu ačiū.
Petras Salas, 29 Green Place, Campello, Maas., taip rašo:Mano moteris
ilgai sirgo ir iš .'ydyt! jos negalėjo. Ji turėjo knsulj, skrepliavlmę, skaudė
jimu paširdžiu ir krutinėjo. Kuomet rtsišauklau pas daktara Ignotu Stan
kų ir šitai jis išgydė mano moterį su pirmu papluntimu gyduolių. Dabar
didžiai širdingai učių už gnrns rydr.oies.Dieve duok jam ilgą amžių,kad ga
lėtu ir kitus sergančius gelbėti.
iŠ Brooklyn, N. Y., 38 So 2 nd St. Mane išgydė daktaras Stankus nuo
išbėrimo veido, slinkimo plauką, greito pupykimo ir išgąsčio. Julė Dailidlenlutū. Tos padėkavonės yra įdėtos bu pavelijimu pačiu pacijentu.

i

DR. IGNATIUS STANKUS, M. D.
Philadelphia, Fa.

1210 So. Broad. St..,
Ofiso
valandos

Nuo 9 iki 1 po ph'
ryto ik’ 8 vai. v;C..

®

7 iki 9 vakare. Subatomig nuo 10
<•"Įlomis nuo 1 iki 4 vai. po pietų.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
kuris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir
moka 4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis
svieto, greieziause ir pigiause, Agentūra minėtos
Bankos P. V. OBIECUNAS & UO., parduoda
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
kancelarije po vadovyste Karaliaus VarasziausNotariuszo už
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Cor. 12-th. & Cnrson St., S.S.Pittsburg, Fa Ml

A GENCI J A P. V. OBIECUNAS&CO-į

Lengvas, Greitas jr. Parankus Budas

PARAŠYK man Sendi, ritoj gausi lietuvišką Kataliogą: geriausią armoni
ką, koncertiną, klemetą, smuiką, triubą, lietuvišką knygą ir nuo kitokią
smulkią daiktą prie manęs gaunamą
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsistelinoti išjo šendi
reikalingus sau daiktus, o už pora dieną gausite juos į namus bejoko klapato.
Per 10 metą užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
gai išpildau užsakimus per paštą arba cxkspresą greičiausčj. Adresas:

M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33-rd St.,

CHICAGO, ILL.

W. Rynkewiczius
-:NOTARIUSZASs233-235 W. Centre St.,
->
Mahanoy City,

Pa.

Aptaaffoja Narni* ir Nimbu Rakandai M( Ugnie*.

Uetninka
Parduoda Szipkortea ant
rūtokiu drucziautdu ii
reriausia Laivu.
liunciiu Piningus fa
Visas Dalis Sviete
frelcaiauas ir pigiausi
Ha kuria per mus
hiate apie tai geria tinę

Išduoda Doetovieme

fantomu Bulūū ir fu<Uri.te Sxipk.rafa at

De! Draugyscziu—
Priitwtaa ptrikei Sxarfai
Juostu, Kepure*, Kam)
Špilkų ir LL

GERAS BAIGTAS TURĖTI

Pasilieka Iszgydyta.

Puikus Vasarini Siutais

Malianojaus žmones apie
tai gerai žino

Pas mus gausite gerinus
pirkti negu kitur.
Muso Siutai Vyrams ir
Vaikams yra pasiūti pagal
naujausios mados isz visokio
ceikio, visokuosia koloruose.
m Ateikyte pamatyti o jaigu
pirkaite Siutą tai busite visame
užganėdinti ir nesisarmatinsite
svietuj pasirodyt.
----- o-----Pas mus teipgi ' gausite
visokiu Vasariniu Apvedimu
Vyrams ir Vaikams kaipo tai:
Skribeliu, Kepurių, virszutinu
ir a patinu Apredaliu,Kalnieriu
Nektaizu ir t. t.

Joseph Weber nog Brewery Hill,
Mahanoy City, Pa. sako. Mete 1907
kentėjau baisiai, dieglnose peeziuose
nog ko turėjau gulėti. Kaip pasi
lenkdavau tai arsziaus skaudėjo. 1 >a
girdau apie Doan’s Kidney Pills ir
pastanavijau jias pabandyti. Jin var
tojimas sutaisė mano visa sistema ir
pridavė palengvinimą ir dar esu
sveikas.
Ant pardavimo visuose aplinkose
50c. baksukas. Nepamirszkite varda
Doan’s ir neimkite kitokiu. FosterMilburn Co Bulfalo, N. Y. panda
vejai del Suv. Valstijų.

BUKIA VYRAS!

Pirkite pas mus o
suczedinsiite pinigą.

233-235 W. CENTRE ST.

Žinios Vietines.

Atima Jumis Vyriszkuma.
Bukia Iszinintsngai
Likia Sveikas!

ISZ LIETU VISZKU
KAIMELU.

— Palije, sugriauna ir vela
Gilberton, Pa — Teisybe
karszczei.
pasakė kitados “Baltruviene,”
— Nedeloje tėvas Kazimie kad “tame Gilbertone apsau
gok Pone!”
ras Kapucinas turės pamokslą
Gilbertono ir Meizvilles kai
muso bažnyczioje.
meliu Lietuvei per daug peik
— Ketverge iezkeliavo in tinai elgesį. Rodos ne mažiau
Atlantic City, p. W. D. Bocz- sios apszvietos spindulėlis ne
kauskas, vienas isz ižduotoju ra j u pasiekęs. Degtine gere
“Saules”, su paeziule ant pra jauni ir seni be saiko— be
mieros; moterėles ir-gi nepa
leidimo keliu dienu.
siduoda: po salunus uliavoja,
— Szedien pripuola vardu girtos po uliczes spacieruoje.
ves prabaszcziaus kun. Dar Kaimelis mažas, o karezemu
gio. Po vadovysta prof Sodei bus kone tiek, kiek visoje Su
ko vietinis choras puikei pra valkų gubernijoi— visados
pilnos, žmonimis prikimeztos,
baszcziui padainavo, sudeda
vienas riksmas,
kliksmas,
mi gerus velinimus.
keiksmai, net baisu klausyti:

Szv. Jono prižiūrėtojos ligoniu
Ne senei atsibuvo peržiūrėjimas per Anglijos karalu Jur
gi teip vadinamas brigados Szv. Jom in kuria priguli jaunos
mergynos visokio luomo o kuriu užduotis yra prižiūrėti su.
žeistus kareivius laike kares. Ant paveikslo matome perdetynia kalbant su karalių Jurgiu.

GERI AP BEDIMAI DEL
VYRIU, VAIKU IR MOTERIŲ
PAS GUINAN’S.

Seattle, Wash.— Darbai
gerai eina net viskas braszka,
isz kitur pribuvusiam darbas
ne sunku gaut.
— Lietuviu yra apie 15 fa
milijos, beveik du syk tiek
pavieniu, ir apie vienas tuzi
nas mergynu. Del ne kuriu
moterėliu P. Baltruviene labai
reikalinga, o del vyreliu Taradaika nes laikraszcziu mažai
kas skaito.

prantancziai. Norėdami pagel
bėti, vodijam, bet musu norai
visuomet yra teisingais ir tik
rais, kaltas tik neiszlavintas
liekoriszkas amatas. Tycziomis užmuszti neturim tiesu, nes
musu prisakymu yra gydymas,
bet neužmuszinejimas.
Isztikro atsiranda daugybe
ligų labai kankinancziu, insise
nėjusiu ir neiszgydomu; ser
gantieji meldžia jiems kanczias
sutrumpinti, bet liekorius ne
tur tiesos ju klausyti. Pertat
ir geriausias ir praktiszkiauses
liekorius toj dirgnozoje gali
kartais apsirikti. Ant galo kas
gali patvirtinti, kad tasai kuris
sziandien nori mirties, rytoj su
likimu nesutiks? Kad kartais
ir butu tokios tiesos, kurios da
leistu nekuriems sergantiems
su trumpinti gyvenimą, tomis
tiesomis negalime naudotis.
Liekoriaus darbas ne budelio.

Dr.O’Malley
BlldaS

PRASARGA! Darbininkai katrie
pas mane dirbo, gal sakyte kad jie
žino mano methoda ir pagal ju gydo
o operacijos, jie gal ir pamegžioja
mano rasztus.
Bet randasi tik
VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS
ir naudojamas tik MANO OFISE.

Asz negarsinu jokiu gromatu lygoniu
kadangi atsilankymas in mano ofiso
parodysiu jumis kad turiu daugybe
gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu
pasaulės kurie tapo iszgydinti.

Mahanoy City, Shenandoah,
MLCarmel,Landsford.

S. Norkewicz
A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sti.

Plymontk.Pt

...SAVININKAS IR FABRIKANTAS,

^JECZl^

s
S
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TIESIOG ISZ SENO KRAJAUS.
Kiekvienas Lietuviszkaa Sztoroinkaa
teipgi privalo užlaikyti visada muro
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Sztoniose ant jiardavimo, kadjnosa
lautieczei reikalaudami galelujiusipirkti ir
nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apray
vikaras tose apielinkese. Sztorninzai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokite
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.
•opyriOhi

Naujas Vasarinis Tavoras fc
Dar po streiku parduosime visoki tavora už
maža preke. Jaigu norite gerai pirkti tai
ateikite in musu sztora.
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
Teipgi visokiu
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.

DR. ALEX. O'MALLEY

MERCHANTS

BANKING TRUST COMPANY

VIENYBE LIETUVNINKU

11'1
A

_
E
t
t
'

•25c.
Egiutero No.l.
Egiutero No. 2...............................50c.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai.............................. 35c.
Meszkoe Mostu............................ 25c.
>A,.
Trejanka.......................................• 25c.
.25c.
Linimentas vaikams.....
.25c
Gyduoles nuo Kosulio..
.25c.
Liepiu Balsamas........
Anty-Lakson del vaiku.—. .25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu....................... 25c.
,26c.
Ugniatraukis..........
.25c.
Skilvio Laszai........
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios.............................. 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo ^^0Gyd. del nemalimo Pilvo.......... 50c.
Milteliai apslabdymui Galvos
skaudėjimo...........................
Laszai nuo Dantų............. .
10c.
Moetis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų.................. ........... :.........
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
Gyd. nuo Grippo.................... 41-25.
Plauku apsaugotojas........... .......50c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Rožes Bahamas............................ 25c.
Kinder Balsamas.......................... 25c.
Bobriaus Laszai........................... 50cSzvelnintojas...............................---35c.
Kraujo valytojas........................ $2.00.
Nervu Ramintojas............ ....... $1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus............................ flJ®*
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25cPamada Plaukams....................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise...... 25c.
Gyduoles nuo Riemens................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūso-.. • -15c.
Inkstu Vaistas............... 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles........................... 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
abelnai skausmo ir skarbuth $1.25
Gyd. nno Parku ir Niežu........ $2.00
Gyd. nuo Dedervines................$2.00'
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00-

“Asz tau sonovagon parody
siu, ka tu žinai tu kreizi! Kad
11 h fl P lull G I
mue dirba Lietuvaites.
H T
H 1
122 W. Center Str.
dėsiu, tai visi dantis ižbyres ir
15S S. Washington St.
lliU UlUUU !
Mahanov City. Pp
t. t.” Ne trūksta prie tu lieWilkes-Barre, Pa.
tuviszku rupužiu, žalcziu ir
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
rusku motku. Nesiranda kal
kalbama ir susiraszoma. Suvirszum Polithania State Bank
30 metu daktaravimo Wilkes-Barre
bos puikios pasekmes giituokCor. 22d. & Carson Sts.
Wanamie, Pa — Darbai
muso glaunas ofisas. Prisiusk 2c.
liavime.
S. S. Pittsburgh, Pa.
marke o gausi Knygute apie Ruptura.
lig ežiam laikui ėjo gerai.
Vienintele lietuviszka Panka, uždėta per
Ne senei vienoi grinezioi
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
— Parafijos reikalai gerai
vyrukai ant peiliu ėjo, o kiek
Valdžios. Priimam pinigus suczedinimui
Pigus namai
stovi per gera storone guod.
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mus
kraujo iszliejo!? Meizville trie
Shenandoah, Pa. pinigus mokam 4-ta procentą, pnskaitant
kun. Simano Struckaus
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
bobos terp saves susipesze,
7 namai ant Lloyd ulyczios dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
— Lietuviu pusėtinas būre
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
viena už plauku skaudžei ap
tarpe Bridge ir Union ulycziu bilietus
ir Kanadoi.
Iszdirbam
lis isz tu visokiu atsiranda.
7 namai ant Raspberry Al. visokios Amerikoj
taise ir apdaužė.
ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
— Parsiduoda namini daigvedam provas senam krajui. Rejenteina
tarpe
Bridge
ir
Union
ulycziu
Oshkosh, Wis— Darbai
Oj sarmata, jums vyrai ir
kancelarija yra rėdoma per valdiszka notara
Galima pirkti po viena arba J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ir
tai, kas pirks gales parandavo moterėles! Teip besielgdami gerai eina, net viskas braszka.
Koliekos ir Sužiestiejai
kreiptis pas mus ir pavest mums
kiek kas nori Preke tik $1250 Lietuvaites
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad
tį ir stubas. Atsiszaukite pas pažeminate lietuviu tauta
— Lietuviu mažas būrelis
už kiekviena narna. Namai viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
Skaitykit!!
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigus
Mrs. Kaczergis 57 Butcher Kas kaltas, jago svetimtauezei ir visi sutikime gyvena. Laiknauji.
( ę -dag 07) siunczant
paczedumui in Banka, arba siųst
Asz esu Lietuviszkas Advokatas
alley.
(69 ’<4) isz mus juokėsi, žiuri in mus raszcziu mažai kas skaito.
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
John F. Bradley,
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar per
priimu Provas isz Visu Krasztu už
arba Thorton M Stout,
Ex preso Money Orderi.
— Nedelioj tuojaus po su kaipo in tamsius, laukinius
Reikalinga agentu.
Mainose
Shenandoah, Pa.
mai atsibus extra susirinki žmonis ir paniekina mus ant
Apie viską,
Kožnam mitstuki New Yor
Kollestvas Fabrikouse
kožno žingsnio! Pasigailekyte
Ant Geležinkelio arba
ko steite, agentūra gali apim
mas
Saldžiausiu Szirdies
RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
Treinn.
Reikalingas.
'saves, savo vaiku ir savo tau Ar liekorius tur tiesa ser- ti kožnas žmogus katras gali
—PUIKIAUSI, DIDŽIAUSI JR GREICZIAU8I GARLAIVAI—
Vartojau Provas už Koliestvas per
Vieszp. Jėzaus Draugystes. tos. Turėdami kiek atliekamo
Garlaivai iszeiiia kas dvi nedelas taip New Yorko o Rusijos be jokiu nerstojimu.
Kriauczius moteriszku dra
nors gromata paraszyti lietuPUIKI GARLAIVAI: CZAR - KIRSK - RUSSIA
daugeli metu. Szaukites pas mane
ganezius užmuszti?
in Ilottenlam. 8 IJtenąą >» 1.11,11 Dienu. I
(Cz.r (naujMlCT Ueno. (July j
panų,
prisidėti
prie
biznio
ir
Visi sanariai privalo pribūti: cento, apverskime jin ant mu
viszkai ir nereike savo darba
įis
Ar„"a“ Ki™
Yorko |
l“>lįpl“'rio (Aug. j katrie esate sužeistais, busit kantanti,
Cinikas tarytu, kad tasai
inneszt lig $500. Giara proga
>65
Pirma Klaea
$75
) Apie daugiaue daeižinoeite paamueo agentus arba tukstanezius Provu vartojau, kurie
— Parsiduoda salunas po so dvasios reikalu. Užsiraszy- klausimas netur savyje jokios pamesti kuri dar turi nes agen del giaro vyro ir likti turtin
buvo pražudė raukas ar kojas, praneA. E. JOHNSON & CO., (General Pasienger Agt».) 27 Broadway, New York, N.Y.
tūra gali užsiimti vakarais ar
szu jogei žmones su didelėm kolieNo. 121E. Pine St. Kas nori kime gerus Jaikraszczius, skai prasmes, nes liekoriui ar daleis ba Nedelomis. Piningu jokiu gu, ne reike mokėti angelska
stvom
galidesetkus
tukstaneziu
pirkti tegul atsiszaukia ant tykime doras pamokinantes ta ar ne, ne syki serganti už- nereike niekur mokėti. Smar kalba. Del platesniu žinių adiszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
resavokite.
(69
oą)
knygas, lavinkime savo protą,
už kelis desetkus donelu sumulkina.
musza, o kadangi nėra budo kus žmogus gali uždirbti nog
vietos.
(69 ’Oj)
C. Urion,
Apznaiminu Lietuvius kad Kompanes
szvieskime jin o netemdykime
$400
lig
$500
ant
meto.
Apie
nuo to atsitikimo iszsisaugoti,
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
daugias raszykite ant adreso: Room 25 156 N. La Salle St.
— Pus-metinis susirinki jin svaiginanezeis gerymais,
save apsigarsituir jus Provas priimta
nėra reikalo apie tai ir jokiu i
John
W.
Saukaitie,
Chicago,
Ill.
mas Sz. Mikolo draugystes at kad paskui ne esame panaszus
ir tuom eik tiasia ir vilkina liki laikas
diskusijų pradėti. Teip, betĮg_ Charles
Št.
___
Z..
Maepeth
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
sibus ateinanezia Nedele pirma in žmonis nes in žverius ne
negali.
Rodą uždyka duodu ant
mus ne apeina apie netikėta
New York City.
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
valanda popiet mokslaineje. protingus. Arba vėl, szimtas
prisiuntimo markes.
Paszykit pas
užmuezima bet apie tyczia to
Advokatą
Jankaus,
po szuom adreso!
Szitas susirinkimas pripuolė vyru arba mažiau, o Gilberto
Didele knyga api 1300 puslapi!
Valstijos Kasijerius turi
visko atlikime. Ar liekorius Dydžiauscs iszradimas!
Visos 6 dalis drueziai ir puikei
ant praeitos Nedėlios, bet kad ne tai nėra ne kalbos, kad per
apdaryta. Kasztus nusiuntimo
sudėtus Piningus Merchants
B. S.YANKAUS
tur tiesa pagal reikalavima
mes apmokame. PREKE TIK $4
nekurie sanariai maleziai neuž- puse mažiau, užtenka puikei
Apsaugokite savo plaukus
Banking Trust Co., Banke isz
Cresskill, N. J.
W. D. Boczkowski-Co.
serganezio — arba jo draugu
silaike tai Prezidentas turėjo užlaikyti karezemas, teip kad
ir sveikata. Sustok vartojęs
MAHANOY CITY, PA.
Mahanoy City, Pa. Jaigu yra
serganti, užmuszti jeigu lieko
LIETUVIO KRAUTUVE.
uždaiyti susirinkimą. Todėl pati ir dukters nuo szilku ir
teip vadinamus “Hair Tonics”
atsargi Banka del Valstijos, tai
rius žinos, kad serganezio liga
Malonus Viengenoziai:
Mok»kisBalblerautiVrteS"w'i'
szitas susirinkimas atsibus at- aukso žiba o mažos bažnytėlės
kurs padyrbta yra isz visokiu
yra ir del jus invales gera
Turiu sau už garbe praneszti jums
Kaeztunjn tik $30. Duodam noczlna^.
yra neiszgydoma arba, jeigu
Amatas
geras
visur
Nossokoff
’
s
kad, užlaikau krautuve su daugybe
einanezio Nedelio ir visi sana 600 vyru ne gali užlaikyt. In
truciznu kaip tai: isz merkuriBunka. Szitas Banka moka
Barber, Hairdressing & Manicuring
sergantis turėtu baisias kan
visokiu
tavoro.
Pas mane galima
School. 1405 Penn Ave -.Pittsburgh, Pa.
riai privalo pribūti, per palie nedelia pragėrė mažiause 3
jos, givojo sydabro, Medynio
procentą ant sudėtus Piningus.
gauti naujausios mados Laikrodėliu,
czias kentėti? Nekurie anglisz
pimą prezidento
alkoholiaus, Kantarydes, Ter- 26111. SENA S LAIKU A SZl’i Š~
dolerius, ka ant metu pasidaro
Direktoriai yra gerai
Žiedu, Kryželiu, Armoki ir Amerikoniszki liekoriai
(■gę oj)
Petro Gedvillo 150 doleriu, o ant bažnyczios
putino, Krudo aliejaus ir isz
nikų, Skripku visokia
žinomi ir atsakanti miesto
ta klausima patvirtina, bet
Mužikaliskulnstrumen
kitokiu dydeliu nuodu; kurs
21 doleri sunku iszmoketi ir
biznieriai.
Skolina
piningus
daugumas vėl tarpe anų labai
tu,Britvu, drukuojam
netik isznaikina jusu paskirta SZEINA KAS SEREDA BROOKLYN, N. Y.
tai ne vienais metais. Vyrai
ant lengviausiu iszligu.
Maszinukiu, Albomu
prieszinasi.
Parsiduoda Namai.
“
VIENYBE
LIETUVNINKU
”
Dievo dovana plauku grožibe,
atsiminkyte, jog Bažnycze
...DIREKTORIAI...
Potogjafijoms laikitia
Gal būti, juog kai kada ser
didelio formato, 12 puslapiu, talpina D.M.Graham, Prezidentas. C.L. Adam, Vice-Prezidentas. D.F.Guinan, Kasijerius.
Istoriszku ir Mald
bet dar dydei apkenke jusu moksliszkus strapnius, eiles, feljeto
mums blogo nieko nepadarys,
W. Rynkiewiczia.
gantiems būvi sutrumpinam—
A. Daniszcwiczia.
M. Gavula.
? kningu, visokiu popieru
Mieste St. Clair, Pa.
vysai systemaj, szirdies ligas nus, naujausios žinias isz visos pasau
o giaro daug, Pakilkyme
J. Hornsby.
L. Eckert.
W. J. Miles.
Gromatoms rasziti sa
kalba — bet visuomet nesu3 namai su laisnais.
lės,
daugiausia
isz
Lietuvos
gyvenimo
gauna, inkstu, Strėnų skaus
augsztyn, meskime girtavima,
pasiskaitymais ir
dainomis su
ir
paezios
LIETUOS
savo
korespon
3 namai be laieniu.
konvertais tuzinas už 25c, 5tuzinai už
mą, Galvos ir visa systema už- dentu VIENYBE LIETUVNINKU
ymkimes szviestis, savo tauta
WrahAGEM IHOMBAMS $1 Perkupoziams 1,000 už $6 Magisz
26 lotai už $2.000
trucina, gal pasakiti tik geras buvo visu pirmeiviszku organizacijų
mylėkim o tada gerai bus
Jai norietumetAsz esmių po kaucija Ohio valstijoje kos Kazytės $3.
organu, dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
10 lotai už $700.
daktaras,
nes
toki
nuodai
ineimums gyventi Gilbertone ar
turiu dideli agentūra ir kontora bankini mano nauja dydeli Katalogu prisiue
Pernai 10 d. Vasario sukako 25 metu
gauna
per
oda
skuros
skiluteskite
2o.
marke
ir
aplaikysite,
kuriama
10 lotu ir 2 namai $2800.
j savo loonam name vertes $12,000,00
Meizville. Paklausykite ka Kb ° s
kaip iszeina. isz tos priežastie iszleiles ir padaro isz sveiko žmo dome
Parduodu laiva-kortes ant geiiausiu ir telpasi daugybe naudingu daiktu.
New Philadelphia. Pa.
dideli
žingeida
“
Jubilejini
Ails
kalba dede Yaksztae:
gaus ubaga ant visados ser Numeri” kuris liks tik istoriszku
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in Didelis Szaltinis $1.50. Knygute ka
2 pnvatiezki namai.
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus pamokina kaip gauti amerikoniszkai
ganti — tai apgavyngu viso atminimu nes pirmas da Lietuviszka
Vyrai, viens kita milekim,
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus popieras po 35c.
2 namai su laisnais.
Laikrasztijoj.
Kurio
užsiraszis
ant
kiu
garsinancziu
daktaru
gy

Nlaloniesite kreipkties su sziokaia
Vaidus szalyn atydekim,
in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko
Middleporte, Pa.
dimas. Daktaru teisingu szim- meto užsimokės $2 gaus ta numeri, iszsiuncziu
niszku pagal teisinga kursą. Noredanii apie ka danižinoti reike prisiųsti pirkimais ant szio adreso:
Ko mums veizet ta szetona, KIs'I
kaipo
DOVANA.
tai vielina vartot Brundzos me
Vienas salunas.
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite sziteip:
°*E
Juk turime savo Poną,
W. WAIDELIS
toda su gyduolėmis nuo plau VIENYBES LIETUVNINKU PRENUMERATA A. J. KEYDOSZ1US,
2.
Vienas namas.
202 Troy St. Dayton, Ohio. 112 Grand Street Brooklyn, N V
Kuriuo aiezkei prisakyta,
ku
ir
odos
ligų
Absoliutiszkai
Metams - - - 82.00.
Naujas Iszradimas
Minersville, Pa.
Lietuviszkas Agentas
Kad miletum viens kita,
be juokiu nuodu ir svei Pusei Metu - - 81.00.
Apraszima siunezia dykai yra
Parsiduoda Farma.
4 namai ant 2 familiju
SZIPKORCZIU IR SIUNTIMĄ PININGU.
katai
neužkenke
ne
mažiauTik milekimes ant svieto,
Kaip galima apsaugoti no ligų ir pats
Užrubežin - - - $3.00.
$2500.
Gera bus mums kožna vieta. iszsigydyti be daktaro visokias ligas, sem kudykiuj yra. GvaranciUžsiraszyti galima visada
Puiki farma Roaring Creek,
ant
2
familiju
3 namai
i, — Pilnas memberis. Plauku puolimą ir užsiauginima, je Bjure Chemijos Washingto Kas nori gaut tik ‘Jubilejini Numeri’ M. VARZINSKAS 12 miliu nog Shenandoah, turi
Lietuviuikas
Fotografistaa
ne
visos
ingredencijos.
Teipgi
$1600.
prisiusk lOo. markėmis o tuoj gausi.
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas
306 K. Centra St. Hahanoy City 80 akieriu 20 akieriu girrios,
iszsius placzes informacijas no
Paprasta numeri peržiurejimui
1 namas ant 2 familiju
ir kitas panaszias ligas.
———♦ ■
teipgi 150 obuoliu medžiu vien
ko
plaukai
slenka
ir
plinka,
siuneziame dovanai, raszik toi.
Ir plgel mitrauk* ▼ i token Fotografių
Coaldale, Pa— Darbai Nekuriama apgavejams daktarams
$2400.
obuolei atnesza $500 ant meto. Parduoda Szipkortes ant geriausia
pleiskanų
atsiradymas
ir
nuUžsiraszant
“
Vienybe
Lietuvninku
”
Padare Dideliu F«Xog rafijai iv matin if
inmokate po keletą desetku doleriu
gerai eina, uždarbei geri.
1 namas ant 2 familiju
Gera stuba ir didelis tvartas linijų in ir isz Lietuvos. Siunozia
reikia
siųst
prenumerata
(Moneyiadoda
la
Raimoa
Išdeda
in
Spilkac
puczkave
veidai.
Tukstanczei
už noiszgydima. Naudokytes greitai
— Lietuviu pusėtinas būre isz szitos progos. Raszykite tuojaus dėkavoj a už dyka rodą. Ra- Order ar Registruotu laiszku pinigai) loapaai ir L L Parduoda rUokee Ratme* Parsiduos neperbrangiai arba Piningus in Visas Dalis Svieto greitai
$3200.
ir teisingai.
Raszikite pas
UatevW
ant vardo leidėjo azituom adresu
atsiduos už namus. Atsiszauki pigiai
lis, teip nauju gyventoju dau ant adreso pas Specialistus:
Visos naujos stubos.
szyk tuojaus ant adreso:
mane o gausite teisinga atsakiau
te arba raszykite ant adreso. Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu
gumas pribuna.
Gratis Specialists
Atsiszaukite pas
Jos. Bendrick
Valgoma Tavora ir Baozerno
— Parapijos reikalai pusė
Box 106 Sta. W. Williamsburg
Alex SkrobuI,
Potteville,
Pa.
Frtau Petraitį • Clymer, Pa, j
B
’
dway
&
So,
8-th.
Brooklyn,
N.Y.
120-124
Grand
St.
Brooklyn,
N.
Y.
(»r)
St. Clair, Pa.
tinai eina.
Brooklyn, N. Y,
(to 59)
— Vietinei kupezei czeveriku aplaike žinia, buk preke
ant czeveriku ženklyvai pasidydins rudenije nuo 20 lig 30
centu ant dolerio ir nuo 30
lig 50 centu ant prastesniu apsiavimu. Gal neužilgio vaikszcziosim basi.
— “Lietuviszkos
dukters
Amerikos” stengėsi aplaikyt
czarteri. Yra tai organizacije
susidedante isz moterių.

IV

NOMEVICZHUS
■Geriaiuia Anelka V|2
Mieste. Tik $1 už But*
Teipgi cti, gamta Į,,į n
kilu gėrimu. AleikLj.J
pn« laika, duokite
orderi o bus jom ptaųį

Garsiu Lletuilszku-LenklszkiįViliti,

.

Visados iszgydol
Iszbandyta per30m!
Be peilo ir vaistu!
Iszrasta per mane!
l Naudojamos tik
•>
mnno
of is
mano ofise.

4o.G

Mes gvarantinam muso Siutai ir žinome kad busite
užganėdinti jaigu nesziosite Siutą pas mus pirkta.
Musu Sztoras turi gera varda ir turime daugybe
tokiu kostumeriu ka kitur jau neperka savo
drabuži kaip tik pas mumis.

Fr. Strawlnskas. 1807 Carson St;ritt.bnr,b,p..
DR O'MALLEY, SPECIALISTAS.
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Pas mus randasi visoki Gėrimai
patraukti isz Rusijos, Francijos, Prusu.
Anglijos, Iszpanijos ir Italijos. Jus
Lietuviai, kurie esat gere Lietuvoj,
Puška Areilka, pasitraukit tos paezios
ant atmintos Seno K ra u jaus, $1.50 už
buteli. Teiposgi galit gaut pas mane
visokiu Amerikoniszku gėrimu. Musu
Dektine po $3 galioną yra geriause ka
galit gaut ūžtos pinigus. Prisiuskit
savo adrisa del kataliogo.

Photo copyright, 1912, by American Press Association.

Nokite

Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa.

Rup turą
Varicokele
-i i
,
Fra polus Pajėgas
VJrLUllclll S
Užtrucintas Kraujas

RYNK1EVICZIA

No. 6.

yra sudėti Piningai Banke.
Bet da randasi tukstanoziai tokiu
žmonių kurie da Niekad neturėjo
sudėtus Banke Piningus ir ne yra
padėjime iszduoti “Czekius.” Yra tai
labai parankus dalykas, mokėti visas
“Billas” su “Czekiais” ir nereike
pas save neszioti daug piningu.

Drs. Brundza & Co.

J.J.PAUKSZTIS&CO.

J
e
i
t
i
t

1

