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In Suv. Steitu Skarbcziu
Washingtone gavosi kiniszka
bumaszka, tur.nti suvirszum
500 metu senumo. Kinczikai
tvirtina buk jieje pirmiausia
iszrado spauda ir szaunama
paraka, o isz to pasirodo, jog
pirmiause iszrado popierinius
piningus.
Blogu laiku ne bus, pradėjo
dirbt vela gerai po visa Ame
rika. Tik darbus trukdo poli
tika — rinkimai prezidento, o
tas buna visada, kada tik užejna linkymai
prezidento.
Fabrikai turi daug užkalbini
mu, visur darbininku reikalauje — amatninku ir prastu.
Szendien žmonių ne pabaidys
su bedarbe, nes ir valdže Suv.
Steitu pamate, jog su žmonimi turi laikytis o ne su mili
jonieriais, kurie yra kaip kir
minai kenketi del rando.

Rosijoi tūlas fotografistas
tapo pasodintas in kalėjimą
ant septiniu metu už iszdalini
ma fotograf ju badaujancziu
Žalnierių, kurie eme dalybas
Rusu-Japonu karėje. Tu fotogn-f.ju atsirado ir Amerike.
K >sijoi dar randasi tukstanczsi
tokiu Žalnierių apie kuriuos
valdže suvisai nepaiso ir nebagai yra priversti ubagauti ir
užsilaikyti isz pa-zelpos mielaszndingu žmonių.

Baisu? yra vaisei girtuoklys
tes! Sztai in laika vieno meto,
pagal apskaitima rando, kuri
siuntinis Czelyszevas perstatė
Dumuoje, Rosijoi: In ta laika
mirė ant užsitrucinimo alkoliolaus 2 2-2 6 ypatų. Užsimusze
in namus ir žibinįes 2,896. Už
simusze per parpuolimą laike
apsvaiginimo 8,758 Sudege bu
darni gilti 6,895. Pasikorė bū
dami apsvaiginia guzute 1,359.
Užsitrucino 375 ir t. t.
Lz viso Rosijoi pražuvo nuo
gėrimo in viena meta 34,668
ypatų. Tasai skaitlius yra da
vis per mažas, nes nepaduoda,
kiek pražuvo laike girtu musztyniu aut svodbu, kriksztinu
ir gužiniu.
Vertėtu kad ir Amerike pa
darytu panaszu surasza auku
girktuoklystes.

ENTERED AT THE MAHANOY CITY. PA. POST OFFICE

metu. Ten probaezcziumi bu
vo ilgai kunigas Gramlevicz
kurs priesz pora metu mirė.
Tas kunigas su parapijonais
sugyveno nesutaikoje, gana
žmonėms inkirejo kad jie po
mirimo raszo: A niech tam
urnai 1, nie lędžie nas w’ęcej
psem szczul, ani w kcšciele
tikai ’. R-giskun. Gramlewicz
buvo tokio budo kaip a. a.
Szenadorij kun. Lenarkewicz.
Žmones inbauginti Gramlewicziaus, isz kalno jau kito
tokio nenorėjo, tai nusidavė
pas vyskupą Hobana prasze
duoti jiems kunigą kuri jau
turėjo apsirinkia; vyskupas
vysai kita kunigą nenorėjo
jiems priduot, bet lenkeliai
purtėsi ir bijo kad isz netycziu neatsiųstų, pradėjo ustatyt apie klebonija sargus.
Vyskupas apie tai žinodamas,
užsiunte palicija kuri kaip ži
noma emrkei buožėms lenkus
apibelde- Inkaityti lenkai
drūtai griebėsi su vyskupu
provotis nes bažnyczia buvo
ant vyskupo užraszyta: sūdąs
bažnyczia pripažino žmonių
sava1 ežia, Kad sūdąs iszdave
dekretą, tai vyskupas iszdave
savo dekretą, pagarsino pra
keikimą ant lenku kurie provojosi; užginė laikyt bažnyczioj pamaldas, ant kapiniu
laidot mitelius, ir kunigą joki
nedavė.
Tas jomarkas pilnai lenkiszkuos laikraszczios apipiesztas parodo ta pati, kas buvo
Senintuose, Szenadorij, Mahanojui su provomis uz bažnyczias tarp parapijonu bei vys
kupo.
Senovėj didi butu buvia dyvai kad žmones bilinetusi su
vyskupais už bažnytinius tur
tus, bet sziuose laikuose ineis
m tikra paproti kaip protesto
nai-

“Vienybėje” yra žinute buk
Lietuvoje katalikyste silpsta,
esą in 2000 ar 3000 visai nepildancziu priderystes, bet jie
ir prie kitu tikybų neprisideda.
Kad nepildo katalikystes pri
derystes, o neprisideda prie ki
tu sektu 2000 žmonių, tai ne
yra nykimas; tie žmones skai
toma ne kuomi kitu kaip tik
katalikais. Bent joki žmogų
nepriskaitysime kitur arba ne
Nant’coke prie lenku baž atmesime kol jisai pats jeigu
nyčios Szvento Stanislovo kur visiszkai neatsitraukia nuo
parapija prasidėjusi priesz 30 sektos vienos prie kitos.

.m adreso'

JIS
J.

jotas

i PIHIN6U.

ūtgeriansiu
Siunczii

ieto greita’
szikite pu

taakitpr
ima visokio
w

iuer,Pa.

ginimą,
jiskanas

daktarams

cu doleriu
tęs greitai

te tuojaos

IMI

Rinkimas ir iszdirbimas gumo Peruvijo.
Jau raszeme No. 62 “Saulėje” apie barbariszkuma angliszku
tureziu ir locniniku British Rubber Co. Peruvijoi, kurie apsi
ejna su darbininkais žveriezkai- Ne senei angliszkas randas
iszsiunte tenais kamisije del isztirinejmo tuju barbariszkumu.
Paveikslas perstato viena isz darbininku verdanti guma prieez
iezgabenima ant turgaus.
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ISZ AMERIKOS.
Tvirtina buk buvo
danguje.
New Orleans, La. — Po
penkių dienu nuolatinio miego
ana diena pabudo 20 metu se
numo duktė babtistu pastoraus
J. II. Salterlee, kalbėdama,
jog per taji laika radosi dan
guje. Pirmiause inleido jia
Szv. Petras, po tam turėjo pa
sikalbejima su daugeli ženklivom ypatom.

Musztinc socialistu su
palicije.
Pittsburgh
Pa. — Suvirszum valanda laiko palicije
daužė su paikoms socialistu
galvas ir stengėsi iszvaikint
socialistu susirinkimą
arti
Homewood, kur radosi in 10
tukstaneziu žmonių. Butu vis
kas gerai nes kalbėtojas pradė
jo paniekinet valdže ir Pittsburgine palicije ir tada tai
100 palicijantu su szturmu už
klupo ant cicilistu. Ligonbuczei pripildyti sudaužytoms
galvoms, rankoms ir t. t.

Isz Eosijos, Lietuvos (SZ VISUJZAUU. Akivos Žinios isz Lietuvos.
ir Lenkijos.
Eksplozijc po palociuin
Gižai.
Antroji dalis Čenstakavo
romano.

užinuszc Haitiszka pre
(Vilkaviszkio apskr.) in 11
zidentą— sužeido 400. birželio prigėrė dvi mergaites:

Czedasai.
Kauno cub. Pas mus buvo
szitoks atsitikimas: vienas jau
nikaitis insimylejo in pana.
Padavė užsakus. Surengė ves
tuves. O kaip reikėjo važiuoti
in bažnyczia — jaunikis pabė
go! Vestuvininkai nuėjo in jo
teviszke jaunikio jieszkoti, bet
jaunikio tėvas paėmė pagali.

Port-au-Prince, Haiti. — viena asztuntu, kita deszimtu
Czenstakavo romano karžy Jenerolas Cincinnatus Leson- metu.
Kurtuvėnai.
giai, kaipo žinoma, iki sziai te, prezidentas mažos republi(Sziauliu apskr.). 19 birže
dienai vis dar tupi Petrokovo
kos Haiti (kuri guli terp Ku
lio V entoje besimaudydamas
kalėjime ir jie laukia garsin
Panevėžys.
bos
o Porto Riko) pražuvo prigėrė Juozas Laurinaitis 19
gos Macocho bylos dar karta
Davatkų
paikiojimas. Lie
eksplozijoi kuri pakylo po pa- metu jaunikaitis.
isznaujo nagrinėjant.
pos 3 diena vakare, mudvi su
locium praejta ketverga. Užl’entiszkiai.
Isz Petrokovo pranesza, kad
drauge nuėjome su ' reikalais
musztu ir sužeista randasi arti
to romano svarbiausios ypatos,
(Naumiesczio apskr.). Szia- ant stoties. Ten pamatėme ne
400 szimtai.
— Damazas Macochas ir Ele
me kaime 7 birželio ūkininką paprasta regini: Panevėžio da
Po palocium radosi magažina — esą igije daugybe tokiu,
Vaisiai girtuoklystes.
nas parako ir ginklu, kurios R. isztiko baisi nelaime: per vatkų būrys: vienos skribeliuo
Milwaukee, Wis. — Name 29 anglekasei sužeisti ant kurie atkreipė atyda in juodu sukrovė priesz ketinanti būti pietes metu užsidegė triobos. tos, kitos basos su czerkeso nu
invairiose vietose ne tiktai
Lignyje žuvo senute 80 metu, dėvėtais sijonais — ir visos su
Frano Viszniaucko vieszinosi
karuko.
pasikelima. Kokiu budu eksdu sveczei isz Grand Rapids.
Shamokin, Pa. — Karukas vien Rusijoje, bet taipgi už plozije kylo tai da neisztiri- daug gyvuliu ir visos trobos. bukietais iszgyvu geliu ranko
Pate ūkininkas su savo žmona se. Kaip kurios paprastai bare
S.eczius pneme su guzute ir ejnantis nuo kalno Maysville sieniuose. Macochas kasdiena neta.
Priežastis si, o kitos verkszleno ir vis gir
alum o apie piet visi buvo terp Szamokin o Scott kasik gaunas gana daug laiszku, ku Jenerolas Tancrede Augus vos iszsigelbejo.
kiauliszkai pasigeiia. Visz- iu, pagiado ir leidosi žemyn riu didesne dalis siuneziami te likos iszrinktas nauju pre tikrai nežinoma. Spėjama, buk dėtis buvo balsai: Tai kunigė
tai padare maži vaikai.
niauckiene ka_ tik buvo pada nuo stataus kalno trenkda nuo moterų. Nuolatines laisz- zidentu.
lis! Tai kunigėlis! Tai kunigė
Szio kaimo ūkininkai, ma lis! Jus nesigruskite!!! Asz pir
vus pietus, kad sztai Franas mas in antra kuris ėjo paskui. ku raszytojos esą dvi moters:
ižgirdo kaimyną grajinant ant Karukuose radosi arti 200 an- viena isz Krokuvos, o kita — 103 anglekasiai pražuvo tydami tokia nelaime, Rudai- ma paduosiu bukietą, (’mano
skripkos. Kanecz užsispyrė glekasiu, ne kurie szoko maty isz Petersburgo; jos beveik
eksplozijoi Vokietijos. cziui paaukojo 25 rub.
gražesnis, 120 kap. mokėjau!
kaimyną užpraszyt su skripka dami' nelaime o kiti pasiliko- kasdiena ramina Macocha su
O tavo kas? Von tu kale! —
Griszkabudis.
Bochum, Vokietije. — Isz
pas save. Pati pasiprieszino Trenkimas buvo baisus. Dvi- savo laiszkais ir inkvepia jam priežasties užsidegimo “blak
Pentiezkiu kaime 11 birže Asz mokėjau tik 75 kap., o
turėti daugiau svecziu, pagrie desziints szeezi anglekasei li geresnius reginius bei vilti at damp” Lorraine szafte, kaime- lio pas mažažemi ūkininką mano gražesnis už tavo!... Tai
bė vyrui už rankoves ir ne isz- kos sužeistais, keli isz tu nu eityje.
lije Bochum, pražuvo 103 ang- Demeniu kilo gaisras. Ūmu kunigėlis! O tas (sukeikia kle
Elena, tacziaus, gauna laisz
leido girta isz stubos. Tasai mirs.
lekasiai o 28 baisei apdegino. laiku liepsna apsiautė visas bonas pavyduolis, ne vieno ge
kus beveik tik nuo vyru. Rei
teip ant josios užpyko, jog pa
Tame
laike kasiklosia radosi trobas. Ugnyje liko senoji ro kunigo nepalaiko ir tt.
griebęs dydeli mėsini peili, du Turi klausyt motynos, kia pastebėti, kad vienas isz 650 anglekasiu. Nelaime pati motyna, o senasis tėvas apde
Žmonių dauguma jas apsto
ydant ingytturtą.
gautu laiszku, gali patarnauti
re nelaimingai in pilvą. Palijo delei ju procesijos, ar de
ko,
kada
darbininkai
ėjo
ant
gė.
Nelaimingieji
liko
be
pas

Cleveland, Ohio.— Ydant teismui, kaipo iezriszimo siūlas
cije aresztavojo nelaba vyra ir
monstracijos, kuria jos' ežia
naktines sziftos.
toges ir duonos.
du sveczius o mirtinai sužeista ingyt turtą po mirimui savo tyrinėjime. Tai laiszkas be panorėjo sutaisyti, ir žingeidavo,
Ciesorius
Wilhelmas
paau

Durpes.
motere nugabeno in ligonbuti. tėvo Felikso Majaucko, tur r.iszo isz Amerikos. Nežino kavo tris tukstanezius doleriu
ko jos nori? Mudvi su drauge
Kadan-gi malkos kas-kart
tingo mėsininko, vaikai turi masis laiszko raszytojas pasiū
prisiartinome ir paklausėme:
del
likusiu
naszliu
ir
sierateejna brangyn, tai Kauno gub.
Rado 81,100 medinioj iszpildyt prisakima kuri pali lo jai (Elenai) savo ranka ir
kogi jos ant stoties su bukie
liu.
kas kart daugiau kasama dur
ko testamente. Del penkių szirdi ir raszo, kad jie esąs tur
kojol.
tais susirinko ? U-u-u-u! nu
Gailestis
moterių
yra
neap-'
pių.
Pastaruoju
metu
dauge

Frederick, Md. — Netikė dukteriu Majauckas paliko po tingas žmogus, nusipirkęs sau raszomas, szimtai apstoję szafmykė viena isz tu skribeliuotu
damas bankoms, Szimas Riden $1.000 kožnai nes su tuom isz Amerikoje 300 hektaru žemes ta graudžei verkdamos. Vais- lyje vietų partraukta durpėms ir pro verksmus, su pasididžia
dirbti daugelis invairiu mabaugh, saluninkas isz Brune- ligom, jog klausys motinos vi ir tiktai laukia jos paliuosavi- kas pribuvo in pagialba.
vimu sako lenkiszkai:
szinu.
vieko, szio pavieto, per dauge same, o jago katra apleis na mo, tai tuomet galima butu
— Kunigas Audaras szianSenovės tirinejimai.
li metu savo užezedintus pinin mus be pavelinimo motinos, apsivesti. Sprendžiant pagal Du miestai sugriuvo per
dien iszvažiuoja! To byl jedyMokslininkas
Krzivickis ny ksiadz katolicki! Jis buvo
gus sudėdavo in jojo medynia nesulaukdama pilnu metu, ap- rankraszti, tad laiszko autorius
drebejima žemes.
nėra kas kitas, kaip nuo teis
sziuos-met
daugelyje
Kauno Penevežyje tik 6 men.
koja. Už gyvaeczio neiždave laikys tik $25.
Konstantinopolns, Turkije.
Priežastis padarimo tokio mo pabėgės žinomasis vienuo
gub.
vietų
žadas
kasinėti
ir
slaptybes niekam, kur laike sa
— Isz kur jus suradote,
— Miestai Gallipoli ir Tehatestamento, buvo ta, jog vie lyno tarnas Zaloga, artimiau
vo piningus.
nak-Kallessi, tuojaus ant ki tirineti senoveje supiltus kal kad kun. Audaras tik vienas
katalikiszkas kunigas ? — už
Ne senei Ridenbaugh stai natinis sūnūs Majaucko aplei sia Damazo Macocho, prie to tos puses Dardanelles, Mažoj nus, kapines ir t. t.
klausiau asz. Bet kaip isztemga! apsirgo ir likos nugaben do tėvus keli metai adgalos, biauro nusidėjimo, pagelbinin- Azijoi, likos sugriautais per
Krekenava.
kas.
pe viena valgomąja kaip devy
tas in ligonbuti ant aperacijos. apie kuri nieko ne dažinojo
drebejima žemes kurie atlankė
(Panevėžio- apskr.). 13 (26) nias nagines ir, proverksmus
Tu
prasikaltėliu
kasdieni

Prieez aperacije liepe paszaukt kur randasi.
nis gyvenimas kalėjime nėra taja aplinkinia praejta nedelia. d. birželio m. Krekenavos apy- pradėjo berti kun nuopelnus,
savo drauga kuriam atydave
taipgi
paprastas. Damazas Ma Daugelis gyventoju likos už- lenkej buvo smarkus ledai di kurie matėsi buvo tik ypatiszGyvena
su
savim
19
metu
savo medynia koja su praezidumo sulyg karvelio kiauszi- ki, o ne visuomeniszki, ne ti
mu, ydant iszimtu isz jos pi be prakalbejimo žodelio cochas raszo sau savo kamero muszta o szimtai sužeido.
kybiniai.
Suvirezum tukstanezei likos nio ir dar didesni. Iszmusze,
ningus ir indetu in banka. Po
St. Louis, Mo.— Tik ana je iszteisinimo kalba, kuria jis
Mudvi su drauge prasiszalisumaisze
su
žemėmis
isztisus
aperacijai numirė o gymines diena iszsidave, buk Charles sakys teisme, teismo dienoje. užmuszta o 5000 sužeido. Teip
nome isz ju tarpo, nes ilgiau
plotus
rugiu,
vasarojo
ir
pie

ėdasi už likusi turteli.
Elena, kaip pasirodo, tat danesza paskutini telegramai. vų, daug iszgadino langu; geda buvo tarp ju būti vien
Wachtol isz Webster Grove,
mažai
rūpinasi apie ateities Ii Kiek blcdes turėjo Japo daug iszkapojo žąsiuku ir t. t. dėlto, kad jos vieszai žemina
Vaisei uždraustos meiles. neprakalbėjo ne žodelio in sa
Ūkininkas
Rodzianka isz musu kunigu varda, nes kuni
kima,
nes
jai jau pasisekė ka
nai karėje su Rosij e
Shamokin, Pa.— Žmonis ej- vo pa ežia ir vaikus per laika
Szvencziuliezkio ant rytojaus gai gyvena “ceelibate”, ka ir
lėjime
užinteresuoti
tūla
SzeTokio,
Japonije.
—
Japodami isz Trevertono kaimelio deviniuoleka metu. Du sūnūs
brovski, kurie buvo kaltina niszkas randas ne senei apskai iszejes laukuosna pririnko 15 svetimtaueziai žino, o su mote
in Shamokus, rado sedinte ir duktere laiko szali motinos
negyvu ir pusgyviu varnu; jo rims jiems neturi būti jokiu
mas
sznipinejime. Jie abu su tė, kiek bledes turėjo per kare
kaimynas rado 12 tokiu varnu. privatiszku reikalu ir dar, kad
prie kelio jauna, patogia mer ir su ja gyvena žemutiniuose
sikalbėjo ir susižinojo per ko su Rosije iszskyrent bledes po
Žmoneliai dejuodami pjaus- jos vienos, be jokio vyro lydė
gaite apie 19 metu, konia pus kambarose, valgydami drauge
ki ten kalėjimo sienos plyszi. Port Arturo. Isz 130,086 vyru tineja rugius ir ketina vietoj tu kunigą net su bukietais ant
nuoge laikanti ant ranku nuo prie vieno stalo, o tėvas turi
Macochas sužinojęs apie sa likos
užmuszta ir sužeista ju ir vasarojo isz naujo sėti stoties ir darytu tokias paiky
ga kudyki. Motyna ir kudy tik viena kambari ant virezaus
vo mylimosios lengvaprotyete, 29,014. Aficieriu užmuszta vasaroja.
stes.
kuriame
sau
iszvyre
valgi
ir
kis buvo pusgyvi isz bado ir
buvęs taip labai sujudintas, 1091. Musztineje po MukdaBet nelaime! Kun. matyt,
jame
miega.
Kokia
priežastis
Szvetliszkiai.
nuo pasilikimo ant lauko.
sužinojo, kas ji laukia ant sto
kad
tuojaus
apie
tai
praneeze
nu
kuri
tęsęsi
per
22
dienas
(Naumiesczio apskr). Ūki
Jauna motina su kudykiu nu tokio užsikietejimo terp poras,
kalėjimo virszininkui, jog tie pražuvo 16,404 kareiviu o 53,- ninkas M. Jonikaitis ne seniai tie ir ta diena lyg tyczia neva
siuntė in vargezu priglauda. yra visiems nežinoma.
17 tukstaneziu rubliu, kuriuos 655 sužeido. Musztineje po beardamas savo lauke rado žiavo.
Pravardes savo neiždave o ir Kudykis sudraskytas per
Davatkėlės ėjo atgal su bu
jis davė Elenai pirmiau, negu Laojanu 23,714 užmuszta ir senobini kalavija ir keletą se
isz kur paejna.— Y’ra tai vai
kietais kaip muse perkandu
coyotus.
nobiniu
sidabriniu
pinigu.
jis
dar
buvo
intupdytae
in
ka

sei uždraustos meiles.
sužeista. Apsiaubimas Port
sios ir gailėdamos, kad delei
Reno, Nev.— Kudykis pri lėjimą, esą p ivogti isz Czensta- Arturo, kuris tęsęsi per 5 me
Garleva.
kvailumo sukiszo apie 10 rub.
Turtingiausi Amerikonai. gulintis prie ind j mis kos szei- kavo kliosztoriaus kasos. To
(Mariampoles apskr.). Vals- daržininkui už gėlės.
nesius, kasztavo Japonams
Boston, Mase.- J. S. Adams, mynos, likos sudraskytas ptr del jis prasze, kad tuos pini
— Liepos 4 d. mirė viena
42,086 užmusztu ir sužeistu o tiecziai nupirko isz p. Vinklevienas isz rasztininku kuris coyotus (laukinius szunis ku gus isz Elenos atimtu.
neturtinga
motere, kurios li
rienes
savo
valscziaus
rasztinei
terp tu 1,628 aficieriu.
turi daugeli reikalu su milijo riuos teip—gi vadina AmerikoKalėjimo administracija nu
namus, už kuriuos užmokėjo kusi 15 metu duktė, davat
nais ant Wall uliezios. Kalba niszkos stepu vilkai) terp Ely baudusi Elena, už kalėjimo Dvinukes — viena balta 3 tukst. 300 rubliu. Lig sziol koms pasimatė, kad permažai
kita juoda.
jisai, buk devyni turezei turi o McGill. Jeszkotojai rado tik instatu peržengimą tuomi, jog
per 29 metus rasztinei namai verkia — puolėsi vaika grau
savo rankosia $3,000,000,000 truputi kūno ir plauku dingu iszneszusi isz jos kameros sta
Monachium. — Terp gydin- reikėjo nuomoti ir už visa lai dinti, iszrodinedamos net czysz
kurie yra padalinti ant sekan- sio kudykio.
toju czionaitiniam ligonbuti ka užmokėta 8 tukst. 700 rub. cziaus kanezias: mergaite apal
lą, lova ir kitus rakandus.
cziu ypatų:
po. Moters pradėjo gelbėti. Da
Banda indijonu keliavo ve Taigi, Czenstakavo romanas pakylo dydelis nusistebėjimas
Luksziai.
John Rockefeller $1,000,000,- žimu isz Ely in McGill o visi dar vis nepasibaigia. Tiktai isz priežasties užgymimo nepavatkos szoko neduoti, sakyda
(Naumiesczio
apskr.).
Szi000. jau buvo gerai užsitraukė — dabar prasidėjo jo antroji da p-astu dvinuku. Tula jauna
mos: duokite szventinto vande
met
pas
mus
viekas
gerai
isz
Andrew Carnegie 500,000,000 moteres ir vyrai. Ant kelio lis.
motere pagimdė dvinukus: dvi
rodo, tik dobilai blogi, nes nio, tegul užsigeria ir vėl ver
J. P. Morgan
300,000,000 kudykis iszsirito isz vežimo ne
mergaites, isz kuriu viena bu
pereitais metais blogai sudygo. kia, nes reikia, kad verktu mo
Wm. Rockefeller 250,000,000 užtemindami tai pakol pribu
vo balta o kita juoda, tai reisz
tinos Leidžiant in bažnyczia,
George F. Baker 250,000,000 vo in miesteli bet nesistenge Trumpi Telegramai. ke, jog dvinutes priguli prie Rugiai ir kviecziai daugelyje mergaite visai likosi be žado.
§ Mt. Carmel, Pa. — Duk- dvieju atskyrusiu veislu. Nėr vietų net iszgule. Nors gegu
James B. Duke
200,000,000 kudykio jeszkoti ta paezia die
Bažnyczioje ant kojų nestovė
James Stillman
200,000,000 na, nes visi buvo per girti. riuke Vlado Yuodabuskiu li ko stebėtis, jog akyvi gydinto- žes m. pabaigoje krito smar jo. Motere isz aptiekoe atnesze
Henry C. Frik
150,000,000 Ant rytojaus rado tik mažas kos sumalta per stritkari arti jai iszklausinejo motinos apie kus ledai, bet nieko žiemken- vaistu ir pradėjo gelbėti, apalW. K. Vanderbilt 150,000,000. dalis kūno ir plauku kudykio. Dooleysville.
josios praėjusi gyvenimą ir cziams ne kenke, tik soduose pusia pradėjo vesti isz bažnyInejgos tuju tureziu yra mil- Valdže daro slieetva mierije — Rabat, Moroko. — Sul sztai iszsiaszkino, buk tėvu tu daug nudaužė žiedu todėl ma czios. Viena davatka priszoko
apkaltinimo tuju, kurie indižiniszkos, žodžiu tarent nesus jonams pardavė svaiginanezius tonas Mulai Hafid padekavojo ju mergaieziu yra murinas ža te bus vaisiu.
ir nutvėrė moteriszkei už ran
Ilguva.
už tarnysta isz priežasties ne Pagal pripažinimą gydintoju,
kaitomi ir nėr ko stebėtis, jog gėrimus.
kos ir atpleszdama suriko:
Suv. gub. Pas mus malū paleiekit! Nežinot zokono! Ji
sveikatos. Keliaus in Francu- toji nepaprasta porele perstati
tieje tureziai randije visu skly
zije.
pu. Tekis padėjimas priesziakyva moksliszka mysli. Terp nas sumalė 21 metu vaikina tur melsties prie grabo už mo
nasi instatoms szio luošo skly
Didele knyga api 1300 puslapi!
§ Philadelphia. — Devinios gydintoju pakylo ginezai ko kuris malūne užsiimdavo. Par tina. Motere vos tik su skeVisos 6 dalis drueziai ir puikei
po ir ne dyvai kad socialistai
apdaryta. Karatus nusiuntimo ypatos likos sužeistos per tren kiu budu galėjo užgimti viens veže kunigą ir daktara, bet cziaie iszsigelbejo nuo papaimes apmokame. PREKE TIK $4
pradėjo agitacijes prieszais
kimą pervazo Camden su kitu kudykis baltas o kitas juodas nieko negelbėjo, nes puge gal kusiu davatkų. Tai atsitiko
W. D. Boczkowiki-Co.
vos buvo sutriuezkinta.
per Mickeviczienes szermenis.
turezius.
pervažų arti Eederal uliezios. isz to paties tėvo.
MAHANOY CITY,PA
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in kambari ir eznabžda nelai jam piningu, juk tai mano te
mingam seneliui kokius ten ne vas.
Jauna motere užsimislino va
suprantamus žodžius?
landele, nekalbėdama nieko
III.
Puikiam name pa»tatito prie apie tai daugiau tarė:
Turkiszkas maiszytas tabakas visus vilioja savo gražumu. Toki
miesto Varszavos vieezpatavo — Ejme jau namon!
malonu kvapsni paprastai turi tik brangieji cigaretai ir daugelis
nepaprastas krutėjimas. Taji Tiledami abudu prisiartino
negali tuomi džiaugtis. Mes netik permainein toki padėjimą, bet
n ima nupirko kokis tai arki prie namo Arkitektas nieko
pasitikim ir ant turtingesnių žmonių ir teisingu kritiku tarpe savo
tektao ponas žingžda ir no ne ne kalbėjo nes nuolatos mieli
rūkytoju. Menka uemokestis už
šei ei insikrauste in jin su sa no apie aplaikita gromata nog
Ne toli Ilarriibu-go, Ilino
vo jauna pacziule. Tai-gi szen tėvo o ir buvo abejonėje ar pa
juje,
ti
ne
bus
prieszinga
nusiunti

d i< n buvo atstatus ne kuriuos
Peczeje ne dideloje,
d rHninkus kurie da ka tik me piningu, Jeva ir nieko ne
Buvo tai nedėlios diena,
užbaigė ne kurios mažesnius kalbėjo nes ant josios veidelio
davėsi
matyt
nusiszipsojimas
o
Susirinko
in vieta viena.
darbus prie namo ir apžiūri
Buvo tai gauja girtuokliu,
nėjo visa narna. Ant jojo vei kada inejo in stuba isztare ant
5c for 10
Ne kitokiu;
do davėsi matit užganadimas. kart:
— Žiūrėk Jevuk,— prisiar — Frank, noretau tau ka Gere ir staugė kaip laukinei,
Tai bnvo stebėtinai didelis
Visos Tinklines turkiszkos
Kaip latrai p įskutiniai.
tindamas prie pscz'os sėdinti pasakit. Kalbėjai priesz tai,
tabako pirkinis—daug dides
priemaiszos ir kvapsniai
jog
nori
nusiunst
piningu
tė

Kaimynams
nubodo
klausyti,
darželije,— žiūrėk kaip pui
nis už kitus—kad pavelijo
sudėti ih ZIRA cigaretus —
Pradėjo ateja gražumu prakus yra muso lizdelis! Priesz vui. Ne, mano mielas, piningu
mums tokiu rusziu cigaretu
visas sunkumas iszmestas.
Bzy ti;
pardavinėti po 5o už 10.
m -ta negalėjom ne sapnuot jam ne siusime. Ne prisiduos
Turtingi -Szvelnus- Kvepia
jieje jam ant niek jam reike
Kad pasilautu
Vincai atsiklaupęs meldže ant keliu,
api jin.
Puikios Salino Dovaneles
Ju priemaiszos suteikia
gero
prižiūrėjimo
ir
meiles.
“Birbuk asz tave labai myliu,
Kaip
padukia,
ne staugtu.
— Jago gera mano motinė
szvelnu
net
saldu
kvapsni
—
yra
randamos kožnam pakeO ka, girtuokliai pasikeli,
Bukie mano ant visados,
lė butu da giva, kaip-gi butu Tėvas turi pribūti pas mus.
lijo ZIRA cigaretu, aktorių,
iszimta rūkymą. Amerikos
Ryto
anksti
nuvažiuok
ir
su
Na
ir
visaip
kolot
pradėjo,
Nepalausiu mylėt tave niekados;
dabar linksma. J i-j e Frank
kvietku ir paukszczia paveik
prezidentas nerūko geresniu
juom pribuk, czionais bus jojo Viena isz girtuokliu perezove
Pasislepiąs kitas žiuri jaunikis,
sleiei. Rinkite tuos paveik*
tave teip milejo.
cigaretu, kaip kad jus galit
Labai užvidus Jonas M nksztapikis.
sius, isz j u galima padaryti
ir padėjo.
rūkyti nusipirkę szitas ZIRA
— Turi teisybe Jevuk, be kambaris.
dailias paduszkaites ir 1.1.
Ir parode puiku pakajeli,
CIGARETU.
— Kur tas nelabas jaunikis?
Daktaras apžiurėjas ture:
tavo motinos, gal ne bueziau
suradęs gilukio ir laimes. Da isz kulio buvo puikus regėji Paduot in ligonbuti nutarė.
Tai matote, jog Lietuvei,
Kas nepažinsta Dievo, nes susilaikė. Prisiartino prie ve jieje man puikia, milema mas in darželi, su puikei pa
Visi Pardavejiai Parduoda
duriu ir iszejo, niekas jojo ne pacziule, toji gera motere ne klota lova.
Apeiejua kaip gyvulei.
Tas nepažinsta Tėvu. sulaikinejo. Szirdis jame bal
— Jevuk, mano mieliausia,
*
*
*
Nusipirk Baksuka Szendien.—Pamėgink Viena.—Persitikrink
nustume mane no saves kada
TIKRAS ATSITIKIMAS.
sei suspaudė. Ant galo sunkiu buvau prastu....
geriausia pneziule mano; —
Vienas raszo,
žingsniu sugrižinejo namon ne
F. LORILLARD COMPANY
Ne galėjo užbaigt pradėtu paszauke jaunas arkitektorius
Ir manias praszo:
Per visa nakti nabagėlis n
«
žiūrėdamas ne in kaire ne de- žodžiu ba balta rankele užden susigraudinia0, ir karsztai pa- Kad in Lowell atsilankycze,
galėjo ne akies užmerkt ir su
szine szale. Vargingas tasai ge jiam lupas, kalbėdama:
bueziavo savo pacziule, ba ne
Ir viską apraszycze.
troszkimu lauke pakol praszžmogus buvo vertas bnvo — Neprivalai to kalbėt, ma galėjo surast žodžiu ant pade- O kaip czion žmonya gyvena,
vins. Pradėjo dienitis. Mat”
Sužibo senuezio indubusios
Visos galvos nusigriezta in
susimilejimo, ba ne mokėjo no mielas. Kas mano turtas sto kavones.
Tai jau dalibuk gana!
kaipo Vincas iszejo su pacze
akis, pakele jis savo raukszle- žiemius. Jei vejas suriks:
jeszkot suraminimo danguje. vi priesz tavo amata. G.rdejau
Ant rytojaus iszvažiavo isz Czion vyrai dyrba sunkiausia,
ant lauko. Ant to tik lauke.
ta drebanezia ranka ir laimi — Audra!
Kaiminka Katre turėjo teisy pati kaip profesorius Gersonas Varszavo geležinkeliu, o in tris Prakaita iszlieje daugiausia,
Tai kiekviena vėjo rodykle
Po tam su karszcziu pradėjo
Mokslus— brangesnis už no Juozuką, sakydamas.
be. Dieva’s dabar pradėjo jesz kalbėjo in mano tęva apie ta dienas po tam, pati pastate ant
turi
ant vietos tris kartus apsi
Ne sztant apn dyti,
rengtis, sujeszkojo savo rubus
—
I-zsirinkai
tu
geriausia
turtus.
kot senelio, nes ar jin suras?
sukti.
Kai vejas sukris:
ttalelo
pakajeli
parengta
del
ve.
Tasai'jaunikaitis
turi
gera
Ir
czeimynele
iszmaitinti.
kokius turėjo o pasiremdamas
Mažas Juozukas, neturtin dovana, tik mokėk ja brangin — Atmaina!
Tuom kart Vincas su pacze galva ir dasidirbs kada norint tėvo, puiku buketeli ložių, pa
O toe bobos,
ant lazdeles apleido grinczia
gu tėvu tunus, turėjo silpna ti. M >kslas, vaikeli, už visasugrižo namon ir neužilgo gas- turto.
Tada Vėjo rodykles in vi
reuge pora sziltu pantaplu ir
T d suvis nelabos,
ir leidosi in szali miestelio. Ne
atminti. Tecziau jis labai no ka brangiausias ir didesnis už sas puses linguoja, kol vejas
padine pradėjo pagamint pie — Acziu tau Jevuk už tavo pristūmė prie pecziaus minkszPer
dienas
lebauje,
karta turėjo silseties, ba stoka
rėjo iszmokti skaityti. Tik, ne visus žemes^ turtus!
nepasakys, isz kur jis puczia
tus.
meile ir gerus žodelus. Ejme ta kede. Kada tai dare atnesze Dirbt ne nori— tinginiauje. laime, sunkiai ėjosi jam moks Ir tikrai, taip gerai Juozu Jei suriktu:
vo jam pajėgu, nes nepakajus
— Kur tai tėvas teip ilgai in narna, bijau idant ant lau tarnas telegrama:” AtvažiuoPer dienas guli,
vela gine jin pirmiau. Motie
— Rytu vėjus!
las. Užtai jisai mažai žiūrėda kui sekesi moksle, kad už kiek
sėdi?— suniurnėjo Vincas, pa ko neperszaltum.
jeme ezi vakara.
Šlubos ne apžiūri,
jus tame laike sėdėjo prie puslaiko jie paliko garsiu gydy Tada visi in vakarus nusi
vo
in
knyga:
daugiausia
žaizmate jog senelio nesiranda
Szeszta adyna ta vakara at Kaip vyrai isz darbo parejna,
— Palauk truputi. Macziau
ricziu su pacze ir vaikais, ka
grįžta.
davo su savo sesute — Mariu toju.
grinczioje.— Da to reiketu ateinanti gromatneszi. Parege važiavo arkitektas namon. Ne
Tuojaus in vieta suejno,
da senas tėvas inejo in jojo
Jei kuris nors žaidikas pa
te.
Motyna
dažnai
ragindavo
idant valkiotųsi po pakam sime ka mums atnesz.
buvo pats. Isz karietos iszejo Btirdingieriams dydi beda,
sivėlins insakyma iszpiblyti,
grinczia.
Vėjo
rodykles
Juozuką
skaityti
ir
liepdavo
pėms. Turiu dabar ejti in
ne in ta pu-e atsisuks,
Pranas paregėjo ejnant gro drebantis senelis, pasiremda Ne duoda valgyt, kol paczios melsti Dievo, kad duotu jam
k — U-gi teve, kas tave teip
Ant žemes briežia keturkam arba
miestą o prie tos progos atlan matneszi ir szauke paskui jin: mas ant pi ežiu sunaus. Pirma
tai duoda fanta, už kuriuos po
pa< da.
anksti atvijo in miestą? Pcpi, kurio keturi kampai peista žaidimo bausmes skiria.
gera atminti.
kysiu Motiejų ir pasakysiu
— Praszau czionais in dar pakol senelis galėjo atsikvotet,
Geros mažai ti n rasti,
szauke ant kart sziauczius su
to sziaure pietų5 rytus ir vaka
Karta,
szaltame
lytingame
jam visa istorije.
pajuto aplink kakla dvi baltas Kad ir kasžin kaip jeszkoti,
želi!
Varnėnas ir žvirblys.
pacze. Ar ejni pas daktara?
rus.
rudenio
vakara
atbrido
per
Kaip pasakė teip ir padare.
Artinantis žiemai, varne,
Gromatneszis atėjo, iszeme rankeles.
žinoma, jagu sarmata turėtu, purvyną Juozuko teveliu grinSenis atsisėdo sunkei ant
Keturi žaidikai tose kertese nas paliko savo guszta žvirbPas eziaucziu atsibuvo baisus keliolika laikraezcziu ir gro- — Sveikinu tave teveli, iez
Tai pasitaisytu.
suolelio ir nusiszluoste prakal
czion žilas, malonus senelis. sustoja ir lieka vėjo rodyklė .iui ir inprasze jo, kad nieko
triukszmas. Sziauczius reke matu isz krepszio padavė ar- visos szirdies, szauke marti.
*
*
T
ta.
Juozuko motyna nenorėjo duo mis Penktaeai žaidikas — ve neužleistu, o pats iszsidangin,
jog Vincas paemes narna, ne kitektui, kurie sede prie pa O, kaip noringai senelis
'— Sunau— tarė jau neužil
Trentono garsinga peczei
ti jam nakvynes. Ji sakėsi ma jas. Jis perspėja vėjo rodykles, net Egiptan žiemotu.
sirūpina suvis apie tęva, ir czios ir pradėjo peržiūrint lai czionais pasiliko. Acziu geram
gio ne rejkes man daktaro, ba
Czion daugiause alaus ižgere, ža esą vietos. Bet Juozukas, kad kiekviena ju turi susigrižSužinojęs, kad jau tevyneje
abudu brolei per koki tai lai kraezcziu e.
prižiūrėjimui kuriuom jin ap
jau cziuosiu jog ne ilgai turiu
pavasaris, parlėkė varnėnas
abeeze,
ti
in
prieszingaja
puse
kuria
bueziuodamas
motynai
ranka,
ka barėsi, o sziaucziuviene nar — Sztai gromata del tavias rūpino atsigaivino ant naujo,
namo atlekes eavo guszton ke
gyvent ant szio svieto. Atėjau
O kada sumiega paukezezei ir meilingai melde:
jis invardys.
sei jiems prigialbinejo.
no tavo tėvo, — tarė arkiteki- atgavo eavo linksmumą ir pa
tino ja naujai persitaisyti. Žvir
ko kito pas tave. Motiejeli, pa
žverei,
Žaidimas
prasideda.
Vejas
— Mamyte, priimkie ta se
— Vincas sugrižo namon tas.
blys, tai pamatęs, pasikvietė
jėgas o svarbiausiu daliku at Tada daro klyksmą Lietuvei!
vėlink, pavėlink man būtie
nuti, jis toks geras, kur jam rėkia:
dar kelis savo draugus, iszvijo
piktas kaip liavas.
Jauna
motere
atydare
koper
rado Dieva.
pas tave, pakol da esmių gy
Plovoje, sunku klausyti,
— Puczia pietinis vejas!
varnėną isz gusztos ir sako:
dabar deties: ore taip szalta,
— Kur tėvas?— užklausė ta. Keliolika lapu buvo joje
—
Tu
esi
mano
laime
—
vas!
O da suukiau, kaip pradeda lija, tamsu, o kaimas nuo mu Visu galvos turi in pietus — Koks jis gudrus, atida
paczios.
priraszyta o vis didesnes žinios kalbėdavo ne karta senelis,
Senis pertraukdamas tuos
su liežuve e badyti,
vęs guszta vėl sumanė atsiimti.
atsikreipti. Jei vejas rėkia:
su toli.
— Savo kambari. Sugrižo Kad sztai iszgirdo no ezalies jog vėliausia užgimei, kaip
žodžius ba buvo nuilsias ilga
Jau ka gere, negana,
Motyna
daugiau
nesipriene senei senelis teip jog nie viro atsidusejima. Pakele akis man mano kaiminka kalbėjo,
kelione. Sziauczius su pacze
Kaip meitelei susikruvina, szino ir paguldė senuti. Juo
kas ne mate kada inejo.
ir ka paregėjo? Sztai viras o priek tam apriez darbo iszžiurėjo vienas ant kito su bai
Sodomije darosi,
zukas, niekam nematant, atne
Vincas mete ekribele ant josios laike atydaryta gromata eimokinai garbint Dieva, o
-:NOTARIUSZA8:me isz pradžios ne turėjo žo
Vienas ant kito varosi!
sze
senukui ir atidavė savo už
stalo ir nubėgo pas tęva. Ne rankoje, o ant veido jojo buvo kas ne pažinsta Dievo, nepa
233-235 W. Centre St.,
->
Mabanoy Gty, Pa.
džiu ant atsakymo tėvui.
Ne dyvai, jago pasigėrė,
Apsaugoja
Nams*
iv Namroni Rnlantjot nag Ugnie*.
tepta sviestu duonos riekele.
laimingas _eedejo ant kraszto matyt didelis nuludimae ir žinsta tėvu.
Lktaviizka Ageetnra.
JLanfsra* Bankiaia ir pardavėte Siipkarcm šert
IMpS
— Kas ten atsityko naujo?
Tai ir už ginklu tvėrė.
GJiai atsiduso guldamas senu
lovos o ant veido davėsi reget skausmas. Tuojaus užklausė:
Del Draugysciia—
Kas diena, senas tėvas “po Gere vyrai, vaikai ir bobos,
— paszauke Motiejus.
Frittatas ptribet 5’arfn
baisus kentėjimas. Vincas szau
— Kas tau Frank? Ar ap no arkitekto” kaip jin žmones Dreiverei pristato raugalo vy- tis ir laimino geraji vaikiuką.
Jno s laa, K cpr-raa, K u saa
Tėvas pakratė peczeis.
Ant
rytojaus
senelis
pasike:
Smilkai ir U L
laikei kokia liūdna naujena? praminė, ejdavo in bažnyczia
— Žinau gerai, kokia nelai
sados;
szauke Juozuką ir tarė jam:
8q kokia r-o-* reikli
— Tėvai! del ko buvai szen
Arkitektas nieko nekalbė Laikais, kada ant lauko būda Ne tik alų ir arielka riaukė,
kaulink
me mane patiko. Ne galiu
— Tu geriausias vaikiukas!
Piningus Ir UI
dien pas Motiejų ir mus priesz damas padavė jai gromata. vo viesulą arba lietus, poni Je
Vyrai bobos ir vaikai trauke, Už tavo tokia gailestinga szirgaut užsiėmimo ba nesijaucziu
R a. tarkite
juos apskundei?
Storom litarom gromata buvo va prasze jojo.
Viską maiszo,
gana drūtas prie darbo, turė
Tėvas rodos pabudo isz mie raszita kurioje talpinos! sekan
— Teveli szendien busi na Kol smegenių ne sumaiszo. di nenoriu palikti tavęs nepasiu kibą numirt isz bado, ba
linksmines. Iszsirinkie, kas
ti žedžei:
mie!
go ir linktelėjo su galva.
Kas diena dreiverei važinėje, tau labiau patinka isz ežiu tri
Vincas ir jojo pati ne turi szir
Nes
kožna
karta
senelis
pa

— Kas?
Brangus Frank!
In kožna narna raugala par jų daiktu: ar gera atminti,
dies, teip, jog ant toliaus ne
— Ka?— paezauke Vinčie Ne galiu jau duot sau rodos. lingavo bu galva kalbėdamas:
davinėję,
spasabas pas juos būti!
kad galėtum daug visa-ko isz
ne stovėdama priesz seneli— E-mia senas ir silpnas, o jau- — Ne, mano vaikeli, to ne
Po dvi, tris baczkeles,
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa
— Tėvai, czionais galėsi
mokti, ar puiku greita juoda
galiu
padaryt,
pirniiause
del
ant mus rugojo? Tai tau! czuosiu kas kart aidžiau. Vin
nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
Tai kur-gi ne nusiles.
perbut szendien, nes tau sa
arkliuką,
kurio
nereiktu
nei
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
U-gi kas tavim rūpinosi, jago cas nori mane iszvyt, o Motie to, jog turiu BUgražint daugeli O ka, Trentone dirba gerai,
kau, jog teip ant toliaus ne ga
szerti, nei prižiūrėti, o panorė Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziansios Lygos kurie
ne asz, ir kas tave lig ežiam jus ir ne nori mane pas save metu ka praleidau be poteriu,
pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Menkame prieszingi priesz pjovime
Tai ir užaugo ragai,
les būti. Vincas turi tave už
jus tuojau pribūtu, ar daug irbuvo
laikui maitino, ar ne mes?
kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomu
laikyt. Esmių tiesiog ubagu. antras, jog turiu meletie už tai, Gergyte, muszkites ir provolaikyt, juk jam narna užraszei.
aukso
pinigu?
kanoatsargausia
ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingi
— Teip, ir asz teip kalbu,- Ne žinau ar da esi pas mano idant Dievas laimintu gausei,
kites,
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti u
— Žinoma — insikiezo pa
Juozukas
isz
didelio
džiaugi
užriko Vincas.— Jago pas szvegeri. Vienok praszau ta už viską, ka man padarei.
ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iaPaskutinio galo graibstykites, mo nežinojo, kas geriau ir ka daugiause
ti. — Mums ir teip ne kas ve
gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo
Matyt, jog Dievas laimino
mus tau’nepatinka, tai niekas vias, ne atkalbėk man pagial
Ne trukus beda užeis,
dasi. Devini sėda prie stalo, o
iszsirinkti. Viskas buvo gera, dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:
tave neužlaiko! Ka mes turi bos, jago ne nori idant numir jiems visame. Kada po septi
“Dingosią Pajėga” vyru “Exzema” ir kitas panaszas ‘TJžtruointas Kraujas” m ■
Ne vienam galas pareis,
ne turime nieko, tik ka Motie
viskas ji vyliojo
ligas iszgydaa labai trumpai n dienu-be naodojino merikąr^
įszgyilam in 14 dienu.
me nog tavias? Grinczia? teip, iau iez bado. Franuk, ne tu niu metu numirė senelis su pa
Po žeme lendate,
uszo ar po taną
jus už dirba. Aniems bus
— Na — pagalvojo — bėg “Silpnas Vyrus” ju kana laike.
supuvuse būda, kuri, neužilgo nu nieko, kurie man Pagialbe laiminimu ant lupu, arkitektas
“Stryktura
” ba peilo ii
’
sugrąžiau in normaliszka “Paslaptingu Ligų” i. 3 lyg skiodeji
Prakalta
liejete,
lengviau tęva iszmaitint, o ir
’ j ima.
siu
pas
savo
vienatini
dranga
padėjimą in trumpa laika. 6 dienas.
,“1V
^L ” gydau ia 15 4.
sugrius. Pragėrei viską pats, o tu, tu mane ne apleisk. Su tada buvo turtingu žmogum.
Varicocele
Visa
uždarbi
pragerete,
privalumas jiems tai prisako. dabar da turime tave maitinti spausdamas tave szirdingai.
— Maryte, — ji padės man "Rmnatiszma” vicoki “Hydrocele” m 34 adynos, ‘'Siasiius” h skandalus skarai
Visi jiojo užsiėmimai vedėsi
|issgydau greitai ir ant rūad«
be operacijos.
to^ydao labai greitai
Ant juodos valandos ne pa- iszsirinkti.
— Ar-gi ne turite ne kam
Tavo
tevae,
kanogeriause.
Namie
vieszpaTuom kart ne paszoko sene
OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad vakare.
pelio del seno tėvo? — paszausiliekate.
Atbėgės
rado
Juozukas
Ma
Tamoszius Žiugžda. tavo pakajus, paredkas ir mei
Petnyczoje 9 lyg 5nd. vakare. Nedeliomis
ke susigraudinias igi paskuti lis isz vietos, ba ne turėjo ant
Isz tikro net geda,
10 lyg 2ad. popiet. Gyveniu Pittsburge
Kalbame I enkiszkai.Rusiszkai ir Vokiszkai
Skaitidama gromata gera le, būdamas vajsium palaimi O velei kiek tos provos pinin ryte bežaidžiant. Ilgai jiedu jog 15 metu toj paezioj vietoj.
to pajėgu; isztrauke tik abi
niam lipsnui tėvas.
kalbėjosi, ginčijosi. Juozu
— Tai yra negalimas daig- rankas, rodos norėjo gintis no motere negalėjo susilaikyti no mu savo tėvo.
gu suėda?
kas, kaip galėdamas, norėjo
F. W. S. B.
tae. Vincas turi tiesa tave už užpuolu, žiūrėdamas su verks aszaru kalbėdama:
Szitokis pasielgimas,
iszaiszk'nti, ko verti kiekvie
— Frank, del ko niekad
mu ant Vinco ir jojo paczios.
laikyt.
Tai dalibuk ne kas.
na dovana.
Senelis staigai paszoko isz — Ejkite, ejkite,— susznabž man nekalbejei apie savo sena
GALAS
Bet Maryte mažai ka tesu
tęva.
O
gal
earmatinaisi
j
>jo.
vietos o ant jojo veido pasiro dėjo senelis,— noretau truputi
Ar Keliausite i Lietuva ? prato. Jai labiausiai tiko pini
— Ne nemislink apie mane
dė piktumas ir gailestis, ezauk atsilset.
PARAŠYK man šendi, ritoj gausi lictnvišką Kataliogą: geriausių armoni
gai. Apkabinusi
broliuką, kų, koncertinų,
klcrnctų, smuikų, triubų, lietuviškų knygų ir nuo kitokių
— Tai tu ejk,— užriko isz- teip. Kada turėjau keturis me
damas:
smulkių
daiktų prie manęs gaunamų.
szokdama ir džiaugdamos, in
Jeigu jau turit mano Kataliogą nr. 8, tai meldžiu apsisteliuoti išjo šendi
— Jago yra Dievas dangu gama sūnūs— jau asz ant ta tus, gavausi pas savo dede ir
kalbinėjo jam praszyti pinigu, reikalingus sau daiktus, o už pora dienų gausite juos j namus bejoko klapato.
nog tada pasilikau pas juos,
je, tai turės tokius vaikus ko vias ne žiūrėt ne galiu!
Per 10 metų užsiimu šią prekyste ir, todėl turiu ganėtinai praktikos ir teisin
vien
tik pinigu. Sake, už juos gai išpildau užsakinius per pačtą arba cxksprcsą greičiausėj. Adresas:
kiais esate tu ir Vincas, nu Ant galo prikiszinedami dede mano, iszaugino mane ir
busią galima daug visa-ko nu M. J. DAMIJONAITIS, 812-814 W. 33 rd St., CHICAGO, ILL.
baust. Tegul jum tas pats at abudu tėvui apleido jojo kam davė man mokslą o ir paėmė
__
sipirkti: saldainiu, lelycziu
bari.
mane
už
savo
eunu
ir
del
to
tu

Lietuviszka
Agentūra
sitinka kas man atsitiko ant se
MES pasitiksime Jumis priebunant i skepeta’cziu ir taip žaislu.
Senelis gilei užsimislino. Ja riu jojo pravarde. Apie mano Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
New Yorkaant dipo.
noves. Abz del dirbau....
in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
Visai ne taip buvo bu Juo DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
— Gana to! — ryktelejo go da turėtu sziek tiek pinin tęva jau niekad nieko negirde piningus už žemiause preke ir greitai MES dastatiseme Jusu baksus ant laivo.
zuku. Jis daug augezeziau už
MES duoseme Jum! nakvinę.
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotai
jau,
o
būdamas
da
kūdikiu
gu
arba
norints
koki
prieteli.
ne
vienos
dienos
nelaikau
pas
save
sziauczius szokdamas nog suo
Varszavoje, kuris turi suvirsz 15 metu iszbandimui
pinigus state kitas dovanas
piningu paskirtu siuntimui, MES pastoroseme del Jusu paszporta.
lo.—Kalbi jog dirbai del mus! Nes ant nelaimes buvo suvisai balsei jojo bijojau. Po atei- svetimu
gydime
visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isl
viskas dirbasi teisingai nes esmių po MES palidieseme Jumis ant laivo,
Ypacz jam suko galvute —
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimui
Ne teisybe! kalbėk, geriau jog apleistas no visu. Juoda mis- kraustimui in Varszava jau ži kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
atsiszaukite i
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
kas geriau: atmintis, ar grietaviską prageriai ir praleidai. lis sznabždejo jam. Užbaigk nai mano tolimesni gyvenimą. atsilankitie arba atsiszauktie per Eastern Transfer Co.
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimo!
laiszka
su
minėtais
reikalais.
sai
arkliukas.
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozk
Dabar pats privertai mane ta varginga gyvenimą! Buvo Ar neteisybe Jevuk, noiints
(A. BALTIEJUS, Prezidentas)
Su godone
Ant galo, nedrąsiai atsake
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nobegial
128 Cedar Street, NEW YORK,N.Y.
idant tau ta pasakytau! Ne tai vakaras. Tamoezius gulėjo mano tėvas apie mane suvisai
Užsianejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvo,
seneliui:
Viktoras
Lapinskas
nesirūpino,
bet
neturiu
pave
ant
lovos
kaip
be
žado.
Tika
UaF”Parupinam vieta ant paaažierinu laivu
esmių tau nieko kaltas! NeszReikale raszykito ant adreso
už
darbinika
pervažuoti.
Padarome
£erus
—
Noriu
turėti
gera
atmin

601 W. Maliauoy Avė. doviernastes su paliudijimu konsulio pigiau
visur! Ar tai d vase numirusios lint idant gyventu teip dide
no vm rn
Penn Ave.. Pittsburg, Pa.
kis laukan!
VĮL KUĮiUl AdbĮMstftiSntaMB
w
ti ir pasisekimą moksle.
negu kiti agentai
Mahanoy City, Pa.
Norėjo da ka tokio kalbėt, pirmutines jojo paczios mejna liam varge. Ryto nusiuneim

Hu Reikalavimas Neturi Rubežnf

Del muso vaiku.
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sergėtu patylomis lekiam in
Pas mokytoje.
liepta, sustojam prie duobes ir
BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
Mokinys, apsilankęs pas mo
1. /Senule Baltruviene.
su nesuprantama mums baime
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
kytoja ir pirma kart savo gy
New York, N, Y
Telefonas: Worth 2822,
Dar ir dabar, kaip gyva sto žiūrim vandenin.
Told
venime pamatęs gan puikiai
Kas reikalauna teisingo
— O t, žiūrėkit — kaip ir
vi man akyse Baltruviene aezlangelis
patarnavimo ir nori idant
iszpuoszta kambari užklausė
tuoniu deszimtu metu senute. kc pabūgęs, szoko pasznidždo
Jo reikalai liktu greit,
>a, bet
mokytojaus:
Tai
dovados.
Sunki amžiaus naezta ir vargu mis vienas isz musu ir rodo
atlikti tegul atsiszauki in
e savo
— Tai tu vaite tikrai sakai — Tai gal tamista turtin
jungas nulenkė žila jos galva pirsztu duobėn. Iszplete akis
Seniausi
si jog Lakymas netyczia nūs gas?
žemyn, iszvagojo raukszlemis žiūrim vandenin ir matome te
— Kur aez busiu turtingas,
Bankini
kendo.
Ne
kurie
sako,
jog
jis
kadai kit-kart gražu veidą ir nai tik mužuczius, juokingai
— atsake juokdamasis moky
Narna
tycze
tai
padare.
eilpstan ežiom rankom insprau- iszsireiszkusius savo veidus.
Uždėta 1848m.
— Nugi kad rado pas jin tojas: — Žinoma, kad ir puses
Nieko
negave,
suszale
ir
al

de kreiva szakota lazdele. Bal
Szimtas Tukstaneziu Doleriu (§100,000) yra musu kaucija sudėta In
kiezenije buteli su arielka.— milijono rubliu neturiu.
tu nuo metu apsiriszusi, kai kani, skirstomės nuo duobes ir
— Kur tamista neturėsi pu
Pinigus siunezime in Kraju kuo greioziausei.
(rediszka kasė.
Tai
jagu
jis
butu
pats
pasisliniais apsivilkusi, greitai eina kiekvienas sau einam namo.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą,
ses
milijono,
—
atkirto
ber

kandynias tai butu pirmiaus
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,’’
ji rudenio diena gatve, susikū
II. Molyną.
arielka iszgerias o ne paly- niukas: — Tamsta gal bent
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in Ir Ibx
prinus, savo lazdele pasirimez‘‘Mama, valgyt noriu” —
pora
tukstaneziu
rubliu
turi...
K rajaus už pigiause preke.
kias.
cziodama.
praszau nepaspejes ineiti griPaszportus del keliaujencziu in Kraju pastarajame,
tebetioii didelis
— Senut, kur tamsta eini? czion.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas bu
nis—daug didės- į
Atsimini.
paliudyimu Konsulio.
— klausime prilėkė prie jos ir
— O kur teip ilgai lakstei?
1-kad pavelijo I
Atjeszkojima Daliu atliekame kuotelsingiausial,
Ant rytojaus po szlubui at
apstoję aplink.
— ruseziai, bet kartu rūpės
1 rusziu cigaretn
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
390 l,ninu tiktai už.
p
bėgo jaunamarte pas kuninga
Maloniai žiuri ji in mus, ma tingai, sako motina: — matai,
po 5c ui 10.
I
SU NUSIUNTIMU **
te
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėliojo nuo 10 iki 12 ad.
dydelei susirupinusi.
žiezius; jos veidas praszvinta visas suszales, net pamelinaves,
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
Iždaveme Didele Kninga /C
.tiro Dovaneles
— Ka sakysi, mano duszejog pas mus visus minėtus reikalus greicziausel, teisingiausei, ir
akis juokias; glostydama muDainų
susidedanti
isz H
— Buvau pas Petra: senute
pigiausei galite atlikti.
s kožuirn pakele:
—
paklausė
kuningas.
sn[galvas ji sako:
lele
parode... — Atsakiau,
390 DAINŲ 5
•igarelo, aktorių,
— Ak jegamaetie, ar ne bu
— Vakar parnesziau Petrei greitai alsuodamas.
aukszcria pareik
tu
galema
permainyt
ka
jeganei mažuti sūneli, tai dabar ei
kite tuffi paveikNoriu nusivilkti savo žipona
mastis vakar laike pamokslė
Knyga druozei susinta.
<
nu aplankyti; eikite kartu, — bet jokiu budu negaliu iszDIDIS GYDYTOJAS
galima padalyti I
Kas nusipirks, ras visokiu D
lio pasaki?
iszkaitesiilk
ir jums parodysiu “lele”.... traukti isz rankoves rankos
Dainų
isz
visu
užkaboriu
ka
t.
— Ka toki!
Ir ji kone tekina eina to Motyna meta verpti, priėjus
dainoja Lietuvoja.
v
— Szitai jagamastis vakar
liau, o mes stovim nusiminė ir nuvelka mane, — žipona pa
VIENATINIS TIKKAS LIETUVIS
Nusipirkite o turėsite Dainelu,
y»
per pamokslėli laike szlubo
nežinom ka daryti. Ant gs>lo, deda ant lovos, kepure paka
DAKTARAS PHILADELPHIJOJE.
Per ciela meta ant visu dienelu
*
pasaki, jog tokia vale Dievo,
susitarė einam pas Petra ilgai bina ant kablio, ir eina prie
Gydo visokias ligas: vyrą, moterą ir
idant pati pamestu motina?
valką. Atsišaukusiems iš tollaua per
“SAULE”
(g
stovime priemenėj, nei vienas krosnies: tenai paima bliudžiuLenktynes balonu Kansas City.
laiškus suteikia daktarišką rodą dovanai.
Mahanoy City, Pa. ®
pamecziau, nes paskui vyra
nedrinedamas pirmas eiti vi ka ir inpila man sziltu užkai
Ne senei atsibuvo czion lenktynes balonu mierije iszrin
Atėjusiems j ofisą ištyri? geriausiai ligas
eiti,
tai
jau
ne
galernas
daig

dun. Iszpalengvo praveriame tytu batviniu, lazalkes ir su- kimo geriausio kuri nusiuns in Vokietije rudenije. Tonais at
h luoda savo gyduoles už menką užmo
kestį. Jis turi didelęmedikališkąpraktiką,
ias, nes jie yra neeziotojum
duris, kumezydamies vienas ki szales valgau, kaip sziena pjo sibus lenktynes balonu isz viso svieto.
kaip tai: pabaigęs Medlkallšką, Universi
gromatu, tai asz su juom ne
ta, bailiai sueiname grinezion, vęs. Pabaigęs persižegnoju
tetą, buvo miestavu daktaru mieste Indi
Ivos Mšigmtiii '
vaikszcziosiu.
anapolis, Ind. ir baigęs mokslus didžioje
nusiimame kepures ir susigau- balsu ir iszpalengvo, bijoda jos krutinės pradedu balsu
B. RAGAŽINSKAS
i vejasamfe
mokyklčje THE NEW YORK POST
že, kaip maži aneziukai, zusto- mas. Prisiglaudės ir padejes verkti.
tai
GRADUATE MEDICAL SCHO
Jcszko tarnystes.
jame prie duru nežinodami, ar ant jos keliu galva tyliu ir
— Cit vaikeli, neverk, —
OL and HOSPITAL. Dabar gydo
tvieaa tėjo rodykle
Pajeszkau
sau
mergynos
arba
ežia pasilikti, ar eiti toliau. Vi klausaus tik kaip ramiai ir maldo ji mane: — asz tau pa
— Ku tu turi teip raudona
visokias ligas su gyduolėmis,darimu opeetos tris karta- ay«\. į
duj iszluota szviesu. Ant lo vienodi ūžia ratelis. Taip gera dainuosiu garnio daina, — naszles ant apaivedimo neaeneanes nisi, ar tai no arielkos?
raciją ir su elektrikos mašinomis.
vejas skris:
kaip 35 metu ir nejauneanes kaip
vos
guli Petriene, szale jos ka prie motynos! Ji viena ranka nori?
— Kur gi, paneli!
PASARGA.
Neklausykit to žydbernlą
lainal
29 m, amžiaua, esiu naazlya turiu
humbugo Medical Clinic, katras sako.kad su X-ray jokios ligos negalima su
bo pataisytas lopszys; aplink verpia, kita glosto mano gal — Noriu, atsakau murksė ketvirta vaiku, geri rakandai, viakaa
— Tai no ko?
Vrjo rodykles in virasti.
Aš
su
pagelba
X-ray
surandu
pasekmingai
šias ligas: Augančius ak
Sziomis dienomis muso tautietis
sukinėjasi senute. Troboj nie va. Grinczioj daugiau nieko damas per aszaras, nes ta dai vigadoi, turiu karvių, kiaulių, ir
— No czisto spiritaus!
liognoja, kol vejas
menis tulžyje ir kepenjse (goll-stones), akmenis augančius inkstuose (Ne
B Ragažinskas pargabeno visokiu
ko daugiau nėra. Mums, su nėra.
phrolithiasis), akmenis augančius pūslėje, ronns skilvyje (gastric ulcers), Iš
, isi kur jis putnia
na motyna man dažniausiai viaztu, jeigu katra turėtu ukvata te
garimu, Amerikoniszku ir Importitu
narintus kaulu narius, sulaužytus kaulus, Ir t. t. Apsisaugokite ju tos nau
gul ataiazauke ant adreso:
ėjus, senute prieina prie duru,
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
— Mama, ar ir mane senu dainuodavo. Verpdama moty
jos daktariškos knygos, dcs ją ne daktaras rašė, bet žydbemial, kurie tarna
Arako, Kimelio, Dziniu ir t, t.
T, Normant.
i vėjus!
nieko nesakydama, bruksz — te atnesze isz upelio? — klau na supa mane savo kojoms, o
W.
TRASK
AUCK
A8
vo pas New Yorko šarlatanus Collins Ir Ferdele Hartman. Sulig sukibimo
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio,
Oakmont, W. Va,
Box 28.
Pirmutini* LMuvlarktu.
j turmą Now Yorko šarlataną, ją tarnai, žydbernlat, atsiriogllno čionai, užsi
bruksz isztraukia isz musu vi siu jos.
isi in vakarus nusi.
maloni dainos gaida tarsi lepi
Duokyte
dabar
orderi
o
bus
jumis
dėjo tą humbugo Medical Clinic, katras jokios ligos negalįs surasti su X-ray.
(•ęo <n)
GRABORIUS
su kepures ir nusinesza in lopApsisaugokite ju visokiu laišku ir knygų, nes ant ju nėra pasirašiusio dak
pristatyta in namus,
— Tai kaip-gi, vaikeli — na ir lyliuoja prie miego. Man
taro, o kas bijo savo vardą pasirašyti, tai ten yra apgavystė.
nors itelte pv
szi.
54-56 N. Main St,
teip gera teip jaucziuos laimin Mano draugas Jurgis Bendoravi
atnesze
—
atsake
motyna.
Turiu šimtus padėkayonlų. Kelias čionai talpinu:
,sakytai isipillyti,
Petriene gulėdama žiuri in
Laidoja Kauna Na=airiiaėo.
Paaamd
Mahanoy City.
— Ar ir tada buvo taip gas ir ramus!
cze, paeina isz Suvalkų gub., NauAŠ Juozapas Svilba, 1011 Carlton St., X’hiladelpbla, Pa., daug daktaru
ta pu-e atšmb,
SygiotM ir V etini na ckl Padražina^U'
atlankiau,
o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stan
mus ir szypso.
— Garnys, garnys, tas ilga- miesezio pav., Szakiu para., Aszmiszalta? — Labai szalta, buvo
KrauaU Doigtua k L L
tauta, ui kuriuos į<
kus su pagelba X-riy mane išgydė. Ištariu širdingą ačiū.
/laka atlieka ka beperiama ir puikiaux
—
Tai
jums,
—
jau
nebe

cziu
kaimo,
5
m.
kaip
Amerike,
jis
Petras
Salas, 21) Green Plttce, Campello, Mass., taip rašo: Mano moteris
kaklys, — girdžiu jau snauzda
ausmes skiria
vaikeli, labai...
Introligatorne.ki vim minėtais roikalaū kreipkite* pa
Ilgai sirgo ir iš gydyti jos negalėjo. Ji tur jo kosulį, skrepliavimą, skaudė
pats ar kas kitas praszau duot žine ia o bucit« viešnia utganediotala.
gausite dabar kepurių — sako
APD1BBTUVE
KNTGU.
jimą
paširdžiu
ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktaru Ignotą Stan
mas
taip
maliomus
skamban
— Kaip-gi asz nesuszalau?
mas ir Wrtljs
ant adreso:
( ęg oi) >30 W. Ceatrc St. Mahan«x Cltj
kų ir šitai jis išgydo mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar
ji silpnu balsu.
ežius
ir
plaukancziue
dainos
ateina
man
mintis,
o
motyna
didžiai
širdingai
ačiū už g, ros gyduoles.Dieve duok jam ilgą amžių,kad ga
Fr, Bataitis.
.utis žiemai, vma
lėtu ir kitus sergančius Ibėti.
— Bet mums ne juokai; ne tai man, ne tai pati sau vie žodžius. Greitai užmiegu ir
38 Wash. Terrace.
Pittston Pa. «Or.O»?OF»OF.OHOB?OF.OHO*O*OROr.O
io savo gauta A
Iš Brooklyn, N. Y., 38 So 2-nd f't Mane išgydė daktaras Stankus nuo
nors nesuprantam, kas, bet ma na kalba toliau: — Tu gimei jaueziu tik, kaip mano moty
o
išbėrimo veido, slinkimo plauką, greito supykimo ir išgąsčio. Julė Dailldleinprasie p, W liiit
niuto. Tos padCkavonės jra įdėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.
tom,
kad
atsitiko
nebegerai.
tu, o patibrikru
pavasari, priesz paezias Vely na nesza ant lovos, sziltai ap Mano pati Mikalina Liutkevicziene
DI?,. IGNATIUS STANKUS, M. D.
Iszsie'ande, iszplete akie, žiuri kas; silpnutis toks buvai, ta kloja ir peržegnojus mano gal po tėvais Sziupszinskiute, 35 m.
itan žiemota
NAUJOS KNYGOS
Philadelphia, Pa.
1210
So. Eroad St.
me in vienas kita tai in lopszi rėm, kad negyvesi, ir ta paezia va grižta vėl prie savo darbo. amžiaus, prasiszalino isz namu 1 d,
ojee, kad jnteyšf
Nuo 9 iki 1 po pietv
no 7 iki 9 vakare. Snbatomls nuo 10
Ofiso
is, parlėkė wiss I
Rugpjuczio su savim iszsiveže dvi
tarsi klausdami, kas dabar rei diena tave veže kriksztyti. Ir
ryto 9.1 8 vai. vr.’:a; ® udėllomls nuo 1 iki 4 vai. po pletu.^
9 istorijos, 122 puslapiu, apie
valandos
111 Pirmieje inspudžiai.
dukteres, Olese 5. m ir Onute vienu
lekes savo grįstai V
“Kas yra Kristus” “Priesz tei
Aysidirba senos maldaknyges, istorisn
kia daryti, kaip be kepurių na■ paskui ilgai dar buvai nesveinatos
ir
laikraszcrei,
kaipo
tai:
jaujai persitaisyti. M
Kaip isz darkyto gražaus žo metu amžiaus, abidvi balto apgimisybe nekalbėk” “Senas žmogus
mo pareiti. Vienas — kitas isz' kas: už metu pradėjo kelties
Linksma Valanda, Dilgeles,
pavojuje” “Namu sūdąs” “Ka
Vienatine Lietuviszka Banka su'kapitalu §75,000
mo, prasiszalino su Juozu Mosteika,
i pamatęs, pašte!
musu pradeda tampyti lupas,' ant kaklo ir ranku votis, ma- lyno atskiri lapeliai, stovi aky 28 m. amžiaus ženotas, turi savo szei
ratas čigonu” “Istorija isz 1795 o
kuris randasi popriežiur Valstijos Pennsylvanios ir
is savo draugu’, i™
se
senai
pralėkusios
mažumes
meto
”
“
Kvailas
tikėjimas
”
“
Ne
talpinasi
locnam name kurios verte isznesa apie
traukyti nosi, o pats maža sai1 niau, kad jau tikrai mirsi, ir
o ekspreso kasitus.
Adresas:
myna Buffalo, N. Y., ant kaklo pletisz gusztos ir sate
doras ponas” “Girtavimas” Szi§150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir.
paveikslai.
Atsimenu,
sėdžiu
Lithuanian
Bindery,
ima — verkti.
tos knygos preke tiktai 25o.
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis •
marezkinelius baltus jau bu- lopszy. Nuo langu szviesiomie mas, juodbrovas, 5 pėdu ir 7 coliu
oks jis gudrus, te
814 W. Sornca. Mihinov Cltv.
augszczio, paeina isz Suvalkų gub..
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
— O ko jus, vaikeliai? — vau pasiuvus.
ta vėl sumanė atsiiq
8
istorijos,
141
puslapiu
apie
juostomis iszsitiese saules spin Panemunes para., Jeigu kas patemys
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
klausia ižgirdusi verksmą Be
“
Grafas
ir
meszkininkas
”
“
Apie
— Ar tuos, kuriuos ir da- dūliai. Troba szviesi, iszszluo toke pora ir man pranesz aplaikys do
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
Ragana,
karalaite
ir
aficieriu
”
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
nute ir eina prie rnus. — Cit,1 bar szventemis vilkiu ? klausiu
van u §50. dol.
kancelarije po vadovyste Karoliaus VarasziausNotariuszo už
“Del moterių ir apie moteres”
ta
Nieko
daugiau
nėra,
tik
sza
neverkit,
maldo
ji
mus:
‘
asz
tvirtinto
per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
1CZ1US
“Aukso misles garsingu poetu
1 motynos.
le mano lopszio sėdi sesereczia Pakol dalykas nenužengs tolyn
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
-ARBA PRADŽIA----ir rasztininku” “Cigonka arba
tik pajuokavau, —tetit sau jupraneszu
savo
paežiai
su
kuria
per
8:— Tuos, — atsako ji ir ima Marijona ir meldžias. Matyt,
pagriebta ir velei atgauta mer
Skaitymo ir Raszyme
lianoj Gtj, T*.
bu kepures”.
18 m. gyvenau kad grysztu pas savo
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
mane ant keliu.
giuke”
“Mano džiaugsmas”
szvente, visi bažnyczion iszejo vaikus, nejuokintu žmonių, kad podbl vaiku,
u*.
Cor. 13-th. & Carson St., S.S.Pittsburg, Fa
Norėdama visai mus nura
“
Diedas
ir
boba
”
“
Apleista
— O kur asz bueziau buvęs mudu tik szeimininkas liko
o
laikui savo pasielgimo ne reiketu
naszlaite” Preke tiktai 25c.
MahABioy Cky, Ps A GENCI J A P. V. OBIECUNAS & CO
minti, senute, priveda prie lop’ jeigu bueziau numiręs?
Del Drain’“*
apgailėti. Pirmutine klaida asz pri
me.
fr.rtilH pfe!*
5 istorijos, 137 puslapiu, apie
ežio ir rodo mums “lele”. Bijo
— Augsztai, danguj, pas
(ęg ’oą)
— Pepes, — praszau Ma žadu jei dovanoti:
“Kalnu gyventojus” “Kaukazo
darni, kad vėl neisztrauktu ke Dievuli...
ILU » U
belaisvis” “Lozorius” “Narsi
M. Liutkeviczus
rijonos.
puriu, kietai abiem rankom tu
mergina”
“Užvydus vyras”
— Ar ir baltais marszkinePittston, Pa.
Ji persižegnoja, padeda ant 2-1 Thompson St.
Preke szitos knygos tik 25o.
--------- IR —
rime jeis suspaudė ir akyvai liais visados bueziau vilkėjęs?
lango knyga ir eina prie kros7 istorijos, 90 puslapiu, apie
žiūrime in maža suvystyta sut
— Tau tenai butu daug gra nes, asz seku paskui ja akimis Reikalinga mergyna in sztora, tu
“Ergelei pono Morkaus” “Du
vėrimėli.
žesnius davė, — tenai butum ir žiuriu, ka ji daro: matau ri but teisinga, mokanti kalbeli anar keturi”
“Svietas Dvasiu”
TIK 2 DOLERIAI
— O ka, ar gražus?—klau kaip aniolelis, nes visi maži
gelskai, polakai ir lietuviszkai nejau
“Iszreiksztas razbainikas” “Žy
kaip atidengia krosnį, inkisza nesne kaip 17 m. amžiaus, mokanti
dai
kaimose
”
“
Nevydonas
”
sia senute.
GOS (j
LiGKarstos
vaikeliai, kurie numirszta vidun galva ir isztraukia isz
“Jurgis Skaptukas” Preke 25o
ar mokintis, ant platesniu žinių raszy
— Kad susiraukęs.... atsi anioleliais esti.
o
ir Gydimas.
tenai puodynėlė, matau, kaip kit ant adreso:
(^g *oą)
4 istorijos, 105 puslapiu apie o
liepia nedrąsiai vienas isz mu
— Ar ir sparnelius ture atpjauna gabalėli mėsos ir ne
“Ąnt kranto prapulties” “Mis- a
Jos, B. Žukas
o
Kad
tu Lygi'— 'jž ™ y.
su.
tras ir krepesius”
“Kampelis
eziau ?
sza man, — asz linksmas. Pa 174 Columbia, avė. Vandergrift, Pa
liksi neįdomu p»' f S
nori
duonos” “Isz ko dideli ponai”
— Tai, dėlto, vaikeliai, kad
— Turėtum.
Išeina kas Ketvergą, Chicago, III.
o
valgęs esu dar linksmesnis,
Preke szios knygos tik 25o
but
jis dabar tebera da žydel’s,
Ji
m.nfflO! Lyg'"'1“,
— Tai kodėl, mama, asz ne atsistoju lopszy, nusitveriu už Mano brolei Jonas ir Sieivestras
o
8 istorijos, 122 puslapiu apie
SVEIKAS
vardo neturi, —aiszkina mums numiriau? — klausiu, tarsi
Laikraštis “Katalikas” 12-kos puslapių, didžiausio for
“Pranuko nelaimes” “Ąudra”
;nu ligonis rtrnloW P
virvių ir pradedu supties teip Daukszei, apie 20 m. kaip amerike
ir [Motiejus Dauksza apie 18 m.
senute:
—
kai
kunigėlis
pamato, redaguojamas geriausių redaktorių, talpina raštus ge
“Kodėl neleido Baltraus in dan o
gailėdamas, kad taip neatsiti kad net linge in lubas daužos
_ “’‘
1 ■eduod
Jei tave vargina kokia nors liga Imi! silpny
kaip amerike, paeina isz Suvalkų
riausių raštininkų ir visuomet telpa visokių žinių iš Didžio
gu” “Bausme už szyksztuma”
— dieno ifM F®*
krikeztys, ezvestu vandeniu ko.
bes ir esi suvargus. pailsęs, sunykęs, jautiesi
riiapon d'--- ■ ,
Iszsigandusi Marijona laiko isz gub., Mariampoles pav, jie pats ar
sios Lietuvos, Prūsų arba Mažosios Lietuvos, Amerikos ir
“Mažo sziaucziaus dideli reika o nolaimlugu ; vienok kad būti išgydytu, tai ne
ai ,^..oiiMi>» “T.
bus gražius.
reikalauji
mėtyti
krūvomis
savo
sunkiai
už

lai
”
“
Dienos
kentejimoNantoj
”
— Gerai, vaikeli, kad nenu abieju lopszio pusiu savo ran kas kitas praszau duot žino ant adabelnai iš viso pasviečio.
—
daryti. Se pili*
anadwy'i.^r
—1“. *“
■
dirbtus piningus daktarpnlnikiams. — nors
—
Tai
paskui
jau
jie
nebe

“
Netobulas
žmogus
”
Szitos
“Kataliko” prenumerata Suvienytose Valstijose Šiauri
u tikru Asl,ndl!
tokie savo dideliais gydytojais vadinasi, bet
(į.9 -o;)
bus žydelis? —klausiame mes. mirei. Ar gi nebutu gailu bu kas, bijodama, kad neiszkris re so:
knygos preke tik 25o,
nės Amerikos:
ne tik nieko negali Išgydyti, vienok dar labiau
K, Barkauckiene
užsondina lig^ ir daugiau kentėjimų priduoda,
— Kaip pakriksztys nebe vę manės palikti? — sako jaus cziau, ir stabdo mane. Bet asz
Metams $2.00, pusei metų $1.00
gmnpunt
Puiki istorija apie ‘Vaidelota’
kad paskui ir gerom Daktarui Specialistui
Middleport
Pa
mingu
balsu
motyna,
spaudžia
jos neklausau, klikenu ir su
bus, — bus toks, kaip ir jus vi
Kanadoj ir Meksike:—
apraszimas isz pirmutines puses
reik drūčiai pasidarbuoti, kad atgriebti žmo
gui sveikatų.
mane prie savo krutinės ir bu- puoš dar labiau Juokias ir
szimtmeozio, iszimta isz Lietuei.
Metams $3.00, pusei metų $1.50
W*
viszku užlieku, parodo kaip
BET NORS ESI SUVARGĘS
Franciszkus Rumbino, paeina isz
Rosijoj, Lietuvoj ir kitose užrubežinėse viešpatystėse:
— Negalėdami savo silpno cziuoja man galva. Paskui rū Marijona. Ant galo nuvargstu
senoviszkos laikose Lietuviai
Vienok gali būti išgydytas, tik nesiduok ilginu
Metams $3.00, pusei metų $1.50
mis galvomis sumesti, kaip isz pestingai apžiūri mano kakta, ir praszau jos, kad tekeltu Kauno gub., Szauliu pav., Meszku
gyveno, puiki apisaka su pa o save skriausti šundaktariams lupikams, nes
ožiu
sodžiaus,
5
m.
adgal
gyveno
Užsirašyti “Katalikų” galima kiekviename laike.
veikslais. 177 puslapiu tik 25c
PHILADELPHIOS M. KLINIKAS
žydelio gali pasidaryti nebežy- galva ir veidą, ar nėra tenai mane isz lopszio žemin.
kovodamas prieš plėšikus gydytojus Ir netik
Ansonia, Conn, isz ten iszvaževo in
Užsirašant “Kataliką” reikia drauge ir prenumeratą sių
ros klinikas, pasiryžo kiekvienam sergančiam
4 istorijos, 19G puslapiu apie
delis mes nutilom ir tik da aky kokio skaudulio ar žaizdos, ar
Chieaga, o dabar nežinau kur, teipossuteikti geriausiai Profesionališkų gydymų ir
sti per pačto Money Orderį arba pinigus registruotam laiške
“Urvą užkeikto” “Panaszus”
llekarstas, kurios gali išgydyti symphomų li
viau žiūrim in maža kūdiki.... ne susikuliau kur belakstyda
gi ir Aleksandras Nonaviczius. pa
gos tik už 2 dolerius.
ant išleistojo rankų, adresuojant šiteip:
“Lorenas” “Sermėga mužiko”
Vi
PASARGA: sergėkis to didelio apgaviko,
a
— O iszkur, senut, Tamsta mas atsega ir atraito mano
“Su kuom kas kariauja, nog to
kų užsidėjęs žydiškų jcnnulkų iš New Yorko
1 eina isz Kauno gub., Raseinių pav.,
dingsta” Preke knygos 25o
J. M. TANANEVICZIA
marszkiniu rankoves: isz abie
Kalinso škulės pasprukęs
jin parnetzei? — klausiame.
i Kaltinėnų para., penki metai adgal
v kaip iszvaževo isz Ansonia, in ChioaBUK IŠMINTINGAS!
3249-53
S. Morgan St.,
Chicago, Ill.
5
istorijos,
77
puslapiu,
apie
— lez upelio, vaikeliai,— ju rankos pusiu aiszkiai žymu
-PO VARDUNeklaidžiok, bet stačiai atsišaukt prie tei
ga girdėjau kad ten katroi Redakci
“Grigorius kuris per 17 metu
Rašykite tuojaus, o gausite vieną “Kataliko” numeri ant pažiūros veltui.
singo daktaro, Pldla. M. Kliniko, tad apturėsi
atsako senute: — ėjau pro sza- nuo buvusiu voeziu indubusios
PRIEJGIAUSES
gyveno ant salos” “Isz mirusiu
joj dirba, jie pats ar kas kitas pra
tikrų pagelbų sveikatai visai pigiai nuo: nie
li, pamaeziau plaukanti duo žaizdos...
žėjimo Ir Išbėrimo spaugais, nesveiko kraujo,
prisikėlė”
“Dorybe veda in
MOKSLAS
szau duot žine ant adreso:
svaigimo ir galvos skaudėjimo, vidurių nesvei
laime” “Debesėlis” Preke 25o
— Ir ežia net nedidelis kau
bėj, pagavau ir atnesziau.
T.
Kuoszius.
kumus ir užkietėjimus, nuo saužagystės sėklos
K1UW>:
ANGLISZKO
nubėgitnn, a bei no ir lytiško nusilpnėjimo, ko
— Ar toj duobėj, kur prie lėliu iszkrito, kai truko votie,
3 istorijos, 112 puslapiu apie
1 Marshall, St.
Ansonia, Conn.
sulio, skrepliuvinto, skaudėjimo s ųnariuose,šo
LIEŽUVIO
BE
“
Nevaloje
pas
Maurus
’
’
“
Viesz
—
kalba
motyna,
cziupinedanuose, rankose, kojose, nerviškumo, nepnsilsio
lieptui?
kelio duobes” “Karalaitis žmo
ir užsikrečiamų slaptų ligų, gali būti išgydytu
PAGIALBOS KITO.
ma atsikiezusi ir skaudanti
— Toj, toj.
Mano draugas Stanis Wirbiokas,
trumpam laike. Teip-pnt MOTERŲ visokių
gus” Preke szios knygos 25o
nesveikumų sympthoinus, kaip baltųjų tekėpaeina
isz
Suvalkų
gub.,
Bražuku
Yra
tai
prakticzniause
Knyga
t0del
— Tai tamsta ir mus tenai gubureli...
timų. skausmingas mėnesines ir kitas, kurios
rtaofeP**
kaimo, praszau atsiszaukt ant adreso.
kokios lig sziol Lietuvei turėjo.
tik užpuola kankinimui žmonių.
pagavai?
—
Nebus
isz
tavęs
artojau
s
MAHANOY CITY, PA.
14W.33,(lSl'
J, Januszaitis.
SEKRETAI UŽLAIKOMI.
Ir teip sudėta, jog ka tiktai
Skaitykite!
CAPITOL STOCK f125,000.
SURPLUS IR PROFITS J300,«<
— Ir jus, vaikeliai, ir jus. .. — tęsia ji gailestaudama to
PniLADELPHIOS M. KLINIKŲ! gali
Box
32.
Auburn,
Mioh.
me, tikėt, nes net palies gubernatoriaus lega
gaus 5 isz virsz-minetu knygų,
Sav. Valai. Rudai tari naia Banke icdeta pialaja.
Nuetebe klausom senutes ir liau: busi ubagėlis ir duonos pribuvias Grinorius isz Lietuvos
lizuotas.
arba §1.25 vertes knygų už §1.
gali in trumpa laika pats per
KAM MOKĖTI DIDELIUS PININGUS,
Mokame antra procentą ant sudėtu piningu.
sukam sau galvas, kaip tat vi negalėsi sau užsidirbti, ir
Raszykite kokiu norite.
Mes
save iszmokti Angelakai sziek
Mano szvogeria Antanas Diekevikad aprašant ligų lietuviškoj kalboj ir drauge
Procentą pridedam prie tava piningu pirma
siusime knygas per paczta ir
TUVIS M sa gali būti. Ant galo, pasa skriaus tave, kaipo mažesni, tiek kalbėt
prisiuučiant tik 2 dol., nuo beita sympthomo
ožius apie 2 metai adgal gyveno Gil- o
diena Sausio ir Liepos menesuosa,, aepaiaani
apmokame visus kasztus. Galite
ilgos apturėsi profesionališkų gydymų ir tik
itftiiB gy*t0^, 15
K
ar atneszi parodini knygute ar ne.
kėm sudiev ir einam isz grin- visi.
bertone, o dabar nežinau kur, paei o pirkti kiek norite. Visos knygos
ras Speclallškai sutaisytas llekarstas. Nelauk,
Toji Knyga druozel apdarita
oris wri ^orisok*^
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikaht ra
bet
dar
Šiandien
siųsk
2
dol.
ir
adresuok
teip:
na iaz Suvalkų gub., Meteliu gmino. į
yra
geros
ir
kožnam
jie
patiks.
czios.
Nors nesuprantu gerai mo
in Franouzini raudona audima
o
muse Banka, nepaisant ar malas ar dydelia.
Raszykite
szendie,
Adresavokit
Sazduku
kaimo,
7
m,
kaip
Amerike,
Ore susitarėm eiti pas upeli, tynos žodžiu reiszkimo, bet ir kasztuoje tiktai £ 1. Kasztaa
o
PHILADELPHIA M. CLINIC
Rarrisea Bali, Frerideotu.
jis pats ar kas kitas praszau duot ži- K
F.J.Nooou, Yice-Prozideatsa.
5 W. D. B0CZK0WSKI-C0.
...Šatam*...
ar nepamatysime ir mes kokiosl jaueziu, kad busiu nelaimin nusiuntimo mes apmokame,
1117
Walnut
St.
Philadelphia,
Pa.
r
W.H.KaUar £>«0«naa.
ne ant adreso:
o
nore “lėlės plaukiant. Tarsi gas. Pasidaroj taip griaudu ir SAULE Mahanoy City
Asabiškal
ateinantiems
yra
šios
adynos:
K
Mahanoy City, Pa.
AVI. Dainauokas.
nuo 10 Iki 4 po piet. o Nedėliojo nuo 10 iki p. p.
o
Vakarais U tam. IrPėtu. nuo 0 iki 8.
abejodami, kad kas musu nepa, skaudu, kad prisiglaudės prie
Box 70 1 Seipersort,
Du Bois, Pa. SMoMOMoMoNoMOMOMOMoHOMOHoi
-------- —-

KUD1KYBES SAPNAI.

Ar

DR. ISKOTAS STANKUS, M. D.

KUR BUNA

PUIKUS SKAITYMAI

SVEIKATA
DRŪTUMAS

l

j

I NAUJA KNYGA

14 metų senas laikraštis

Indianapolis, Ind.

Puikus Vasarini Siutai O

Kur yru už Wilsono Kan— Darbai gerai eina, net
didatura?

GERAS DAIGTAS TURĖTI

BURIA VYRAS!

No. 6.

yra sudėti Piningai Banke.

Nusipirkite sau keletą
-- - ---Bet da randasi tukstaneziai tokiu
Buteliu
žmonių kurie da niekad
neturėjo
Daug kaiti amerikos isto Ruptnra
NORKEVICZIAUS NO. 8.
sudėtus Banke Piningus ir ne yra
Pas mus gausite gerinus
rijoje, tarp politikos judejimoVaricokele
'Geriausia Arielka Vbam
padėjime
iszduoti
“
Czekius.
”
Yra
tai
pirkti negu kitur.
Mieste. Tik $1 už Buteli.
se invykdavo visokiu užmaniITupolus Pajėgas
labai parankus dalykas, mokėti visas
Teipgi ežia gausite ir visokio
Muso Siutai Vyrams ir
“Billas” su “Czekiais” ir nereike
mu, bet tie gyvavo tik trumpa
Užtrucintas
Kraujas
kitu gėrimu. Afeikyte dabar
Vaikams yra pasiūti pagal
priesz laika, duokite
pas save neszioti daug piningu.
laika.
oi deri o bus jums pristatyti
naujausios mados isz visokio
Woodrow
Wilson
demokra

ceikio, visokuosia koloruose.
Bukta Iszinintsngai
tu kandidatas ant prezidento
1T>' Ateikyte pamatyti o jaigu
Cor. Main & Centre SI. Mahanoy City, Pa.
Likta Sveikas!
savo perstato kaipo žmogus
pirkaite Siutą tai busite visame
4DR West Mahanot An.
užganėdinti ir nesisarmatinsite
“vienos puses nuomones”. Ji
svietu] pasirodyt.
GERI APRĖPIMAI DEL
Oshkosh, Wis. — Dar- sai yra žmogus vienos nuomo
----- o-----bai gerai eina, net viskas nes. Ta jio nuomone yra neuž
A. G. GROBLEWSKI
VYRIU, VAIKU IR MOTERIŲ
braszka, isz kitur pribuvusiam keneziama ateivius.
Y
Pas mus teipgi ' gausite
Cor. Elm & M=in Sts. Plytnoutb.Pa.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
PAS GUINAN’S.
visokiu Vasariniu Apvedimu
darbas nesunku gaut, nes czio Demokratu kandidatas nu
6 arsi u Ll et uvlszku-Lenklszku Vaistu.
Vyrams ir Vaikams kaipo tai:
nais darbininku labai stokas. žemino ateivius, ka bile koks
Skribeliu, Kepurių, virszutinu
Mes gvarantinam muso Siutai ir žinome kad busite
politikierius to da niekad ne
—
Oras
gražus.
ir apatinu Apredaliu,Kalnieriu
užganėdinti jai"ii nesziosite Siutą pas mus pirkta.
— Lietuviu mažas būrelis, padare.
I Nektaizu ir t. t.
DR. O'MALLEY, SPECIALISTAS.
Musu Sztoras turi gera varda ir turime daugybe
Už
tai
ateiviai
labai
pasipik
pavieniu apie 10, nes ir tie
Visados iszgydo!
tokiu
kostumeriu ka kitur jau neperka savo
Pirkite pas mus o
labai nuliude isz priežasties tino isz tokio nužeminimo. Ji
Isz bandy I a per 30m!
lie peilo ir vaistu!
drabuži kaip tik pas mumis.
suczedinsiite pinigą.
stokas mergynu, jagu apie pu sai sako Kinas yra tinkamesn s
IszraMa per mane!
Naudojamas tik
se tuzino pribūtu, gautu y o kaip ukesas negu ateiviai it z
f' , .
o
Mahanoy City, Shenandoah,
mano ofise.
gražu bagota ir gera vaiky na. kitu vieszpatiscziu.
VjUlllcin S
Mt.Carmel, Landlord.
PRASARGA! Darbininkai katrie
Mete 1835 buvo bandoma pas mano dirbo, gal sakyte kad jie
1
233-235 W. CENTRE ST.
mano inethoda ir pagal ju gydo
Philadelphia, Pa, New Yorke sutverti draugija žino
o operacijos, jie gal ir pamegžioja
prieszais ateivius, ir 1852 susi mano
rasztus.
Bet r . n tinsi tik
gandas po mies tvėrė taja slaptinga draugija, VIENAS Dr. O’MALLEY BUDAS
Kiekvienas Lietuviszkas SztominkaB
ISZ LIETUVISZKU tą Pasklydusis
teipgi privalo užlaikyti visada musu
apie suareeztuotus du vai ir buvo tankiai vadinama po ir naudojamas tik MANO OFISE.
Ka
tik
pargabenome
visokiu
gražu
Ceikiu
ir
Apredaliu
del
puikias
Lietuviszkas Gyduoles savo
KAIMELU.
kinu varganista Jonallodeli vardu “Nieko Nežinanti” už Asz negarsinu jokiu gromatu lygoniu
Dztoruose ant pardavimo, kadjnnra
kadangi atsilankymas in mano ofiso Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
taulieczei
reikalaudami galetujaiiBiir kriaueziu Savicką, daug tai kad jaigu kas jos sąnario
jumis kad turiu daugybe pirkti negu kitur. Dabar galėsite sau nusipirkti gražio Ceikio
pirkti ir
nereikalautu iwdnoti
— Szendien bus triukezmo! Ledford, Ill — Darbai po- | pridarė visokiu paskalų kad bile ka užklausė, tai atsakyda parodysiu
piningus dovanai kokiems nors apga
gromatu nog Lygoniu isz visu szaliu
vi kauis tose apielinkese. SzLorninKai
del Szlebes ant Veliku ar Pavasaiiaus.
Teipgi visokiu
valei eina dirba po 2 ir 3 die
pasaulės kurie tapo isznydinti.
sunku buvo apie kalte intiket, vo, kad “Asz nieko nežinau”.
— Anglekasiu prezidentas
raszykite pareikalaudami mus gyduo
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu
nas ant nedėlios.
les, nes geras uždarbis; parduokyte
bet kad paskalai plėtojosi, tai Pamatas tos draugijos buvo
White pribuvo.
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
kūdikiams prie krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
— Lietuviu ukesu paszelpikurias mes gvarantuojame.
jiems sunku buvo užbėgt, nes idant užeiti ateiviams kad ne 158 S. Washington St.
.25c.
Egiutero*No.l.
TH n Hlnhn f
K‘”8 dirba Lietuvaites.
— Paroda prasidės 3 valan nio politiszko klubo, mitingas nors vaikinai pasielgimo ne gautu jokiu politiszku ofisu,
Egiutero No. 2........................ . .50c.
Wilkes-Barre, Pa.
FOhMOPO 1
122 W. Center Str.
da kuriuoje dalibaus tukstan- buvo atszauktas 28 d. July peiktino, bet kad tik palicija ir kad ateiviai buvo katalikais.
Zinijeczuik............. 25c., 60c. ir $1.00.
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susi
Gumbo Laszai.............................. 35c.
I
Mghsn.ov City, Pe
czei darbininku isz aplinkines. (Liepos) ir vela užstojo drūta buvo skundikai, tai persitikTada szita draugija pastate kalbama ir susiraszoma. Suvirszum • LU iJldlRs
Meszkos Mostis............................. 25c.
broliezka
meile,
ir
likosi
nu

,25c.
Trejanka.......................
— Ketverge pripuola diena
rimas ne lengvai prieinamas. savo kandidata ant prezidento 30 metu daktaravimo Wilkes-Barre
.25c.
Liniruentas vaikams ..
tarta,
viskas
ant
seno,
kaip
bu
Gyduoles
nuo
Kosulio
In Dangų ėmimo Szv. P. M.
Pasodinti cipen kaip girdėjosi in savo partija vadino “Ame muso ginimas ofisas, Prisiusk 2c. Polithania State Bank
Liepiu Bahamas . . ................... 25a
vo
teip
ir
pasiliko,
prisirasze
Taja diena kaeiklos nedirbs.
Anty-Lakson del vaiku ............ 25a
buvo be kaucijos, bet kaip ten rican Party”. Mete 1856 jie marke o gausi Knygute apie Ruptura.
Cor. 22d. & Carson Sts.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
in 19 sąnariu ant ko dabar ti
S. S. Pittsburgh, Pa.
pasiseko kad prasidėjusius likos sumu°zti ir po tam ju
” nuo Kirmėlių del nuaugusiu 35c.
— Kontraktonai net isz kimės kad viskas puikei eisis.
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
Vienintele
lietuviszka
Banka,
uždėta
pei
apie per dvi nedeli aresztuotus instates ir užmanimai mirė ir Svarbu moterims žinoti. paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Ugniatrankis......... . ..................... .25c.
Pottstowno pribuvo in Mahi
— Lietuviu apie 50 famili- kriaueziu bosas J. Oželis abu dingo.
.Skilvio Laižai............. .. .............. 25a
augelis moterų tankiai serga ir greit Valdžios. Priimam pinigus suczediniuiui
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
noju jeszkoti darbininku prie ju ir apie 350 pavieniu.
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus- pas mut
sensta, nežinodamos paezios kaip pinigus mokam -1-ta procentą, priskaitant
Kruvinosios................................75c
Dabar iszrodo kad tie laikai
du paliuosavo užstatant po
geležiniu fabriku.
Pacz:atn
sveikata pagerinti. Isz veido makas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visas
Uicure’ arba gyd.Rumatyzmo
tūkstanti dol. už kiekviena vėl grižta, kadangi aiszkiai pa tosisavo
i
lyd.
dei r.emal'imo Pilvo........... 50c.
dalis
svieto,
greit
ir
pigei,
parduodam
kaip 30 metu jaunos moters ypa
Cleveland, Ohio.— Len
mieste teip-gi kontraktoriai
Mikeliai a}«tabdymui Galvon
rodo
kad
demokratu
kandida
kaucijos.
ruožai lik butu50metu senele. Rodos laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
skaudėjimo
............................. 10c.
bilietus Amerikoj ir Kanudoi.
Iszdirbaiu
turi ergelio isz priežasties sto ku parapijoi sukylo nesupra
La žai nuo Dantų......................... 10c.
Sziuomi tarpu isz paaiszki- tas neužkenezia ateivius ir isz kad l.etuves apie savo sveikata bei visokios ruszies Kejentalnus Dokumentus ir
timas,
už
tai,
kad
prabaszczius
groži
visai
nepaisytu.
Apgailėtina
vedam provas senam krajui. Rejenlelna
Mod ir- nuo gedimo ir prakaitavimo
kos darbininku.
rodo kad laike rinkimu No- kad mažuma ta ir žino kaip save rei kancelarijayra rėdoma per vahliszka notaru
Kojų............................................25c.
paėmė už gaepadine apsivedu- nimo paliuosuotu vaikinu re
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
J. G. Miliauckn. Užkviecziam lietuvius ir
kia
užsilaikyti
knd
butu
sveika.
vemberio
menesije,
ateiviai
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest minus
— Mahanojus kyla augsz ee jauna motere kuri ne gyve gisi, kad jie buvo ne kalti,
Vaistas nuo Papauto.................. 15cus noras pagelbeti toms moterims įiisu bankinius reikalus o peisitikrisit, kad
Gyd. nuo Grippo..................... |L2&
stengsis visom pajėgom denio
tyn apie kuri jau visur pagar na su savo vyru, norints bažny prova eis in didiji Courta.
Plauku apsanęotojas...................50c
ar merginoms, soteikant joms tei viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
Muilas dėl I lauku...................... 10c.
kratų
kandidatu
s
imuszti.
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigu?
Turime
patemyti,
kad
ir
pa

sėjo. Ne tik jog ežiom randasi tines tiesos tai uždraudže. Su
singos patarimus;kaip gali likti sveisium

zant paezedumui in Banka, arba siusi
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
Kodėl visi žino kad demo kom ir gražiom moterim. To.l.-l, in Lietuva, galima siųst Paczto Money
Rožes Baisamas............................ 2oc.
keloleka tukstaneziu
Lie tuom veikalu buvo komitetas licija miestuose neretai savo
Kinder Balr-amas......................... 25c.
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar |>e»
kiekviena
moteris
kuri
tik
nori
Imti
Hobriaus Laužai........................... 50c.
tuviu bet isz to kad atsibuna pas viskupa, kuris nedave jo pridery-eziu aiptol neprisilai kratų kandidatas neužkenezia sveika, linksma ir gražia, teiksis man Ex preso Money Orderi.
Szvelnintojaa
..................................3'‘/c
czionais visokį suvažiavimai kio už ganadimo komitetui. ko, anoji tankei kur užkampij ateivius, parodo knygoje po paraszyti, pridedant 2c. marke, o asz
Kraujo valytojas....................... $2.00,
patarimus
laiszku
suteik-iu
visai
dykai
Nervu
Ramintojas
....................$1.00.
vardu
“
History
of
ihi
Ameri

kas daug praplatina varda mu Dabar nusiduos su skundu in sėdėdama, visai ne mato, arba
Egzema arba odos uždegimas
RCSISZKA— AMERIKONIŠKA — LINIJA.
adresuokyte:
can
People
”
,
apie'
ka
buvo
ra- PI (KIAUSI. DIDŽIAI SI IR GREK ZIAU81 GARI-A1VAI —
matydama
tyli,
kad
bomai
iszpas
Vaikus
............................
$1.25.
so miesto. Sztai szendien pri Washmgtona.
Ciarlaivai isztiua kas dvi uedclas laip New Yurko o Kusii<>s be iokiu perstoiimti.
Mme. Mt ia Pinnrose
m.
Pleieleris (Kasztavolo)............... 25c.
PUIKI GARI.A1VAI: <ZALR
’- — «•KURSK
’> >*-’• -J RUSSIA
... .-A •
1
J
szyta
praeitam
numerije.
vagia
eztorus,
skandalus
ne
Pamada
Plaukams
.......................
25c.
buvo prezidentas
White.
In Rottcrdama 8 Dienas. J n Llbavia 11 Dienu. | C»rl»lv»i lezrte
(AW■>
$33
Treczla Klaea
$35
i . >. Niw Yc.rko ! z/* r (monte), Biiypejlo(srpt.)
Gyd. nuo skaudėjimo A utine......25c.
Sheboygan, Wis — Apie mažus padaro inpuolia in Pa Demokratu kandidatas Wil- Skaityk o žinosi viską.
$18
Antra
Klasa
$50
Aug. 19 lig 24 atsibus steity| R nešiu, 21
”
G yd neles nuo Kieiaenf------ - ----- oOa
I Apie dsnglniip ur.ci,-,uuriir
muro nsrruui
duel;juosite pun
pnemuFO
nrentne arba!
Vengriškas Taisytojas Ūsu......15c.
A. E. JOIihSON & C0., (Cegcral Pasteng-r Agti. > 27 Broadway, New York, N.Y.
nia konvencije
draugoves da menesei adgalos pribuvo in liūnus; nematyt tu sargu kada sonas ketina daugiause rupin Jaigu ne turi mano katalogo raszyk
ink>tu Vaistas............... 26c. ir$L00.
tis
apie
emgrantiszkus
reikalus
o
apturėsi,
goriausiu
Armonikų,
Skri
czionais
mergina
lietuve
isz
subegia
koki
purksztuoliai
ant
Akines
Dulkeles........................... 2bc
Elks; Sep. 14 steitynes lenk
(lyd. nuo uždegimo Daniu arba
pku, Klarnetu, Tribu ir daugybe
jaigu
liktu
aprinktu.
Yrame
abelnai
skausmo ir rkarbuiis $1.25
tynes A. A. U. Atletu; Oct. Lietuvos. J ulajaus 27 d. nak ulyczios ant tiek muszasi, kad
kitokiu Muzikaliszku Instrumentu.
I
Gyd. nno Parku ir Niežą........ £2.00’
atsibus seimas National Co tį, pagimdė kudykeli kuri už net tropna ir žiūrėt, bet pali narni kad gal visai uždaryti Czisto aukso szliubiniu Žiedu, ZiegoD
U:KUSTAV0RA8^
GyJ. nuo Dedervines................
riu, Lenciūgu, Špilkų, Kolcziku, I
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos ff'.CO’
Kiekvienas tuos žodžius isztars
lumbus susivienijimo; Oct smaugė ir inmete in vikada ir cija neretai su greitumu kim emigracija in Amerika.
Kompasu auksiniu ir paauksuotu,1
i
Ateiviai szitam dalike turi geru Britvu ,visokio skiriaus drukuo '
paragavęs musu gerinu s. Parsisuvažiavimas publikiniu moks- vela atsigulė in lova. Gaspadi- ba prie mažmožiu ypatingai
traukit o persitikrinsite.
lainiu daraktorku isz viso pa ne namo dasipratus, jog su kilusia tarpe ateiviu kurios but prieszingi. Dabar yra lai jamu Maszinukiu, Albumu portretam ,
Kcliekos ir Sužiestiejai
Knygų Isztoriszku, ir Maldaknygu'
Mes par Juodame Kūgini sznapsa
mergina
atsitiko
kas
blogo
nu

tankiausei
vadina
polar,
eteriais.
kas
apmislyt
kad
ateiviai
lai
vieto ant sejmo.
kokiu tik randasi lietuviszkoj kalboj.
po S2, §2 5’\ §3 §3.50 ir aukszSkaitykit!!
ėjo pireitikryt. Kudyki rado, Teip galėjo už koki mažmoži, ke pakajaus arba kareje vi Gražiu popieru did raszimo Gromatu
c.iau lig SS už galima. Turime
— Subatoj ant licitacijos p. davė žine palicijei ir daktariui. arba prieszinga jiems prasita- same prigialbstejo valdžiai. supuikiauseis apskaitiuiais ir dainomis 1
partraukta tiesog isz Bosijus
Asz esu Lietuviszkas Advokatas
apink konvertais tuzi-,
Ruskos arielkos po ?1.50 kvorta.
Ant. Daniszeviczia nupirko lo Kudykis svėrė 8 svarus — rima atsitiktie ir dar su aresz- Mete 1905 vajaunas randas sudrukuotais
! priimu Provas isz Visu Krasztu už
nas už 25c , penki tuzinai už §1.00.;
Atsiųskite adresa o gaus’te katalogą
ta su namais, ant kampo W. mergina areeztavojo ir badai tuotais vaikinais.
iždave raportą kuris parodo l’opieros su paauksuotom kvietkom
f Mainos©
Fr. Slrawinskss. 1807 Carson St; Ht.i»n-gb,p»
Koiiestvas J ^brikouse
Mahanoy ir A. ulyczios už ka bus smarkei už tai nubausta.
Aresztavimas tu vaikinu, kad karumeneje laike civilisz 50u. tu žinąs. Turiu Teleskopu su
Į Ant t.clezinkeliu arba
užmokėjo $4,150.
pridarė nors daug visokio men kos vajuos radosi 2,213,365 žal
ilic/
(. Treinu.
Vartojau Provas už Koliestvas per
So Barre, Mass.— Darbai ciaus paskalų, bet protingas nieriu, tam skaitliuje radosi
daugeli metu. Szaukites pas mane
— Szipkortes žymiai atpi gerai eina, net viekas braszka, žmogus ne labai in tai nori puse milijono ateiviu. Ir dar
katrie esate sužeistais, busit kantanti,
go. Norintieji parsitraukti sa isz kitur pribuvusiam darbas tikėt, nes tokiu atsitikimu tar tokis demokratu kandidatas sa
tukstanezius Provu vartojau, kurie
buvo pražudė rankas ar kojas, prane
vo gymines ar pažinstamus isz ne sunku gaut.
pe lietuviu niekas da nepate- ko kad ateiviai neyra atsakan
szu jogei žmones su didelėm kolieLietuvos tegul kreipėsi pas
— Lietuviu mažas būrelis, mijo.
ti žmones but ukesais.
stvora
galidesetkus
tukstanezio
agenta V. Lapinską G01 W. bet yra ir stipru vyru, praeita — Džiova parkirto. Sziuo Todėl ateiviai ukesai priva
iszgrait.
Bet Kompanijų szunelai
už
kelis
desetkus
dorielu
sumulkina.
MAHANOY CITY, PENNSYLVANIA.
Mahanoy St.
subata atsibuvo traukinis už- mi tarpu Philadelphijoj mirė lo gerai apsvarstyti szita daliApznaiminu Lietuvius kad Kompaaes
ka
priesz
ateinanezius
rinki
virvis, 9 lietuvei susikabino ne sena motere apie 38 m. am
samdo Lietuvius ne Advokatus. Kad
paveikslais parodanezeis visa Kancze
Valstijos Kasijerius turi
mus.
— Antanina, 15 menesiu už vieno galo virves, oil ansave apsigarsitu ir jus Provas priimta
Kristaus su didžiauseis miestais ant
žiaus pakirsta džiovos. Alena
sudėtus
Piningus
Merchants
ir tuom tik tiasia ir vilkina liki laikas
senumo dukrele p. Vinco Mi- gliku isz kito galo ir teip lie
svieto; kas prisius $3 apturės TeleskoLdikiene palikdama siratomis
skundimo iszsibaige ir daugiau skųst
Banking Trust Co., Hanke isz
f»a ir szimta paveikslu, Teleskopas
laucku, mirė Nedelos diena isz tuvei lengvai pratraukė.
negali.
Rodą uždyka duodu ant
2 dukteris ir viena vaika. KAIP PASILIKTI AMERIKOS PILIECZIU. abai yra naudinga turėt kožnam na
Mahanoy
City,
I’
a.
Jaigu
yra
prisiuntimo markes.
Paszykit pas
priežasties vasarines ligos
me, Sztornikam, agentam ir perlioSzermenise isz lietuviu tik 2 Knygute Lietuviszkoj ir Angliszkoj rem
atsargi
Banka
del
Valstijos,
tai
Advokatą
Jankaus,
poszucm adreso1
parduodu visokius tavoms labai
Laidotuves atsibuvo panedelio
Hudson, Pll — Darbai moteris buvo, laidojo keli an- kalboje, turinis instatimus apie pilie
Reikalaukitie viską pas tikra
yra ir del jus invales gera
diena su dalyboms daugeli gy gerai eina, uždarbei nevieno- glikai, mat laukuose kur už tyste, klausimai ir atsakimai kaip isz pigei.
B. S.YANKAUS
siimti popieras. Suvienytu Valstijų lietuvi o gausitie teisingus tavoms.
Banka. Szitas Banka moka
miniu ir pažinstamu.
ki, kitokiu darbu czionais nėra miesto gyveno.
Cresskill, N. J.
Konstituozija ir Konfederacijos straiprocentą ant sudėtus Piningus.
Lietuviu Amerikos Ukesu
Turėdama savo narna, pa psnei.
Lietuviszkas
Agentas
— Turekites ant sargybos apriez mainu.
Direktoriai yra gerai
K lobas matidamas reikalą, iszleido
— Lietuviu apie 30 famili- vedė apie jin valdyt apiekunui Bzia knygute. Preke tik 25c, Todėl
SZIPKORCZIU
IR
SIliKTIlv.A
PIHIK6U.
prieszais 10 dolerinia bumaszžinomi ir atsakanti miesto
anglikui, ir vaikais apiekavo- norinteje gaut szia knygele siuskite
Parsiduoda Farinaka su paveikslu Wafhingtono, ju ir apie tiek pavieniu, ir vi sis anglikas. A. a. motere bu pinigus
biznieriai.
Skolina
piningus
per paczta (Money-Order).
Puiki farma Roaring Creek,
litara D numaris 147, metas si sutikime gyvena czionais ke vo nepastovi, vyriszko budo, Lithuanian Am. Citizens Club:
ant lengviausiu iszligu.
12 milui nog Shenandoah, turi
tina
sutvert
parapija
ir
pasta

daugiaus rūpėjo lankytis pro1906. Galimia tuojaus pažint
...DIREKTORIAI...
80 akieriu 20 akieriu girrios,
nes portretas Washington© yra tyt bažnyczia. Czionais yra dr. vose, tai prie emigrantu vis už Ant pardavimo czeveriku teipgi 150 obuoliu medžiu vien D.M.Graliam, Prezidentas. C.L.Adam, Vice-Prezidentas. D.F.Guinan, Kasijerius
M. Gavula.
A. I'aniszewiczia.
W. Rynkiewiczia.
po vardu szv. Franciszkaus tlumocziu.
kromasobuolei atnesza $500 ant meto
blogai padirbtas.
Parduoda Szipkortes anlgeriausia
L. EckerL
W. J. Miles.
J. Hornsby.
Pirm meto, mirė ant džio Parsiduoda czeveriku kro Gera stuba ir didelis tvartas
katra gerai vedasi.
linijų in ir isz Lietuvos.
Siunozia
Piningus in Visas Dalis Svieto greita’
vos ilgai sirgęs jos vyras Jonas mas pigei. Gera vieta del lie Palaiduos neperbrangiai arba
pigiai ir teisingai.
Raszikite pas
Wilkes-Barre, Pa. — Te Idika, tas užkrėtė tai liga pa- tuvio. Locnininkas apleidže atsiduos už namus. Atsiezauki
t
* n
Surzedlmo Ir Puti* leubhilnio
I
I
K
mane o gausite teisinga atsakin’r
te arba raszykite ant adreso.
odoras Rooseveltas, Jonas Mit- czia, kuri noko ik nunoko; miestą. Atsiszaukyt pas:
Teipgi užlaikau dideli kroma visokia
E J. Wynne,
Jos. Bendrick
chellis ir kitos ženkli vos ypa- dabar likosi užkrėsta serganti
Miestas Gary nesenei prasidėjo tik 5 metai ir jau smarkei pradėjo
vZalgomn Tavoru ir Bnnzernt
augtie kur ir tavo Loto Preke sikiu užaugs in trigi bus pinigus.
Gilberton, Pa. (1 ]■)
Pottsville. Pa.
tos pribus in czionais 22 diena 18 m. duktė, irtoji neiszliks. ( 9x -Sny)
Fr.
Petraitis - Clymer,Pa.
Miestas
Gary
yra
gereuse
vieta
gyvenimui
darbui
ir
bizniu.
Nes
Didelis Piknikas.
Augusto, ymti dalybas sidab Toji liga labai sziuose laikuo
ten budavoja Didžiaiisis milžilliszkllS Fabrikus ka randasi ant
visos pasaulės. If z kitu miestu krausto visokias Fabrikas in miestą
Kuri laikys Szv. Ludviko riniam jubilejuje kuningystes se visur yra insivyravus, nes
Gary, Indiana. Nes ten yra geriausi traktai geležinkeliu ir vande
draugyste isz Mahanoy City, kun. J. J. Curan, prabasz- dauguma jauno svieto gena isz
niu del parvežimo ir isz vežimo visokiu ta voru Fabrikams.
Pa. Ketverge 15 Augusto, ant cziaus ajrines parapijos Var pasaulės ne laike in kapus.
Dabar mes parduodam Lotus arti tu dideliu Fabriku, visai pigei
$1.00 EKSKURCIJA $1.00
kuriu kita meta vėl už dvigubus pinigus nepirksite. Lotai po $3(M)
Darbai eina visoki gerai.
(In ten ir ndgalios)
Plėšant Hill kalno. Bus tai das Jezuso. Rioseveltas ir Mit
ir aukszcziu, $50 inmoket o $10 ant menesio, teip kad kožnas darbi— S. K.
pirmutinis lietuviu piknikas chillis yra geri draugai kun.
nikas gal lengvai prasidėt sau prapete, idant nereiktu ramios kitam
szimet ir draugyste padėjo sto- Curano, nes daug prisidėjo po Mokykla Szokiu. Waltz, Two-Step
mokėti ant ateinanezius senatvės.
Kas pirks Lota tam VISUS
keliones kasztus ntgražiuam. Del platesniu žinių kreipkitės
ir 95 kitokius. Pirma Liet. Mokykla
rones idant szitas piknikas bu prie užbaigimo straiko 1902
ypatiszkai arba p*-r laiszka ant žeminus parodyto adreso:
Amerikoj. Prof Julius kaipiszmokina
...IR...
tul niekas teip negali iszmokint niekur.
tu geriausias ka da buvo lai mete.
I
7
1
O H
GARY INDIANA REAL ESTATE INVESTMENTS
Ornl Inline 211# S. Habited St; Chicago, Ill.
riOLJUIIUb
Telefonas: Canal 37(12.
komas Mahanojuje. Už tai už(^v)] 817S.Uiiion Sl;Chicago,rii.
Niagra Falls, N. Y.
Naujas Iszradimas
praszo visus lietuvius ne tik
— Darbai gerai eina, net Pigus namai
Aprasziiua
siiinczia dykai
isz Mahanojaus bet ir isz visu
Shenandoah, Pa.
viskas braszka, uždarbei neKaip galima apsaugoti no ligų ir pats
(Per Nauja Hay’s Creek Kelia)
aplinkiniu miestu ir miesteliu
iszsigydyti be daktaro visokias ligas,
7 namai ant Lloyd ulyczios
kad pribūtu ant szito didelio vienoki, nog 10 lig 18 dol. ant tarpe
UtehAGM
iwoimm
Plauku puolimą ir užsiaugioima,
Bridge
ir
Union
ulycziu
nedėlios,
iszkitur
pribuvusiam
pasilinksminimo o galesite pra
Asz esmių po kaucija Ohio valstijoje
Nežuli, Papuczkus, Pleiskanas
7
namai
ant
Raspberry
Al.
leisti smagu laika ant szviežio darbas nesunku gaut, neš czio tarpe Bridge ir Union ulycziu.
turiu dideli agentūra ir kontora bankini
ir kitas panaszias ligas.
oro. Bus visokiu gėrimu ir nais vis darbininku stokuoja. Galima pirkti po viena arba
savo locnam name vertes $12,000.(X)
Nekuriams apgavejams daktarams
Parduodu
laiva-kortes
ant
geiiausiu
ir
užkandžiu o muzikantai prie
inmokate po keletą desetku doleriu
— Oras nepersziltas.
kiek kas nori. Preke tik $1250
greieziausiu laivu. Siuncziu piningus in už neiszgydima. Naudokytes greitai
szokiu bus pargabenti net isz
Trcinas apleis Mahanoy City 7:40 ryte. Isz Shenandoah 7:20 ryte.
— Lietuviu nemažas būre už kiekviena narna. Namai
visas dalis svieto, nelaikydamas piningus isz szitos progos. Raszykite tuojaus
Tilžies. Inžanga ant platfor lis, isz tu visokiu atsiranda nauji.
pas save nei vienos dienos, bet tuojaus
Tikietai geri tik ant to szito Specialiszko Treino
(g -dag o))
ant adreso pas Specialistus:
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant amerikomos vyrams 25^ moterims ir
Grįžtant apleis Harvey’s Lake 6:05 vak. Wilkes-Barre 6:50 vak.
John F. Bradley,
czionais
yra
dr-ste
po
vardu
niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisiųsti
merginoms dykai. NeužmirszApie daugiu us galima dasižinot ant Lehigh Valley Stacijų.
arba Thorton M. Stout,
marke ant atsakimo. Viską padarau kanoteisingiause. Adresą vokite sziteip:
kite dienos 15 Augusto ant Szv. J urgio in kuria priguli

viskas braszka, isz kitur pri
buvusiam darbas nesunku
gaut, czionais yra statoma nau
ja szapa automobiliu, kur rei
kės nemažai darbininku.
— Lietuviu mažas būrelis
apie 3 familijos, pavieniu apie
tuzinas, ir visi grąžei užsilai
ko.

Atima Jumis Vyriszkuma.
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Naujas Vasarinis Tavoras^

Žinios Vietines.
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MERCHANTS

BANKING TRUST COMPANY

m

Genauses Budas

In Wilkes=Borre

Harveys Lake
Nedelioj, 18 Rugpjuczio {August}

Jos. Zacker&co.

Lehigli Valley
Railroad.

Drs. Brundza & Co.

Plėšant Hill kalno.

apie 80 sąnariu.'

Shenandoah, Pa.

A. J. KEYDOSZ1US,

202TroySt.

Dayton, Ohio. B’dway & So. 84k Brooklynjt Y.

