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KAS GIRDĖT? Paszventinimas Stovylo del Pražuvusiu Narsunu.
Neeibijokyte peklos! Pastons Russell turėjo atskaita
ana diena mieste Kansas C.ty,
kurioje tvirtino, buk nesiran
da mažiausio darodimo, buk
pekloje vieezpatautu sziluma
nekalbant jau apie dydelus
kars? cziue o ka kalbėt apie
Ugne ir smala eu siera. O ant
galo isz kur belzebubas ymtu
tiek smalos, ydant jaja degint
per vieue amžius. Gal tasai
pastorie turi ir teisybe, bet ar
negalėtu mums iszaiezkyt iez
kur pasėmė taja žinia ir ar —
ypatiezkai persitikrino apie
tai?
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Del keliu musu prieteliu
duodame trumpa atsakima
Džiaugėmės isz to, jog muso
laikraszti gyrete. Teip yra:
‘ Saule” ezviecze del visu, —
geru ir piktu. Per czverb
amžio muso iždavystes, persitikrirome kokie turi būti
laikraeztis. Ir da szendien
mokinames ir mokineimes lig
sueit, kaip geriause intikti
del muso skaitytoju. Mes ne
esame szalininkais ne jokios
partijos, Susivienijimu ne po
litikierių. “Saule” tarnauje de)
visu Lietuviu nepaisant kokio
katras tikėjimo ir in ka tiki:
ne peiks valnamaniu ne kriksz
czioniu, ba tas prie mus nepri
guli. Visi mums ligus, katrie
- tiktai lietuviszkai kalba.

Sztai kiek pasiliko laivoriu iez laivo Maine kurie iezleke
per padanges Havanos prietove 1898 mete. Toji saujele dalibavo paezventinime stovylo New Yorke ant atminties pražu
vusiu draugu. Žemiau matome draugai žuvusiu laivoriu leidžent papuoezta laiveli ant mariu del savo draugu kurie guli
gilumoj mariu.

Ant visko privalo žmogus
savo rankomis užsidirbti, savo
Ar žinome kas terp mus yra
gyvaete užsitarnaut. Viekas
karaliene? Ar szalije visokiu
gaunasi per vargus: mokslą,
žiedu žino rūtele, jog yra
pasiezventima ir darbszuma.
ženklu nekaltybes, ar jaueze
lelijele, jog yra apdengta ruNekuriuoeia steituosia pa
bu nekaltybes, ar pažino rože
kylo
dydelis “givalt”! terp
galybe savo grožybes?
kandidatu
in luomą moterys
Teip-gi ir motere serganti
tes,
jog
turi
pasidavineti ant
ngnavietes naminio lietuviszko
apžiūros
daktaru,
ar ne turi
gyvenimo, ypacz terp mus ant
■ atejvystes, laiko savo rankoje felerio. Sveikos ir patogios
mergos ant to ukazo nepaiso,
galinga valdže valdimo gilunes yra daugelis tokiu, ka tan
keis muso visuomenes.
kiausia slėpėsi su tais “fele■<s
Mes valdom svietu — o mu
reis” del tuju tai baisybe dymis raudina moteries. — Pa
dele. Szendien insimilejusios
imu
sakė Napoleonas viena karta
poros nusidavineja in artimiau
zi&djhl
ir prikiszo moterim: “geros
noligniųtt
sius steitue, kur da to ukazo
motynos, užauginkyte puikei
Vj.£lŽ^U
neužvede.
savo vaikelius, o tada žmonije
Oj tame Amerike tankei isz
Piginu
susidės isz doru visuomenių”.
niekur padaro dydelus daig
Sztai yra gražus ir visiszkai
j-rasmli
ius, jog pypkes tabako never
matomi rubai doros moteres.
ik Ik i
ti.
oao !xsai>
wKaip puikus, kaip iszkelmintaniu isc
gas yra paszaukimas josios —
te ssįa<
Senatorius Smith iez South
nes ir labai dydeli josios priCal'fornia, inneeze nauja jun
i valumai. Piningas uždirbtas
ga ant sprandu atejviu, kuris
per vyra, parejna kas menesis
yra panaezue in Burnetto bila.
arba kas nedelia per rankas
Amerikonai vis daro visokes
moteres, kuriuos užduote yra
kliutes del atejviu ydant juo
aprūpinimas namo ir maista,
sius ne inleist in czionais. O
drabuži ir t. t, Užduote toji,
del ko ? Del to, jog mato kad
ant nelaimes nekarta buna ne
“foreignerei” už daug naudo
begali, mažas uždarbis tankei
jęsi isz czionaitynes liuosybes
srrti
negali užtekti ir neužtenka ant
ir neguodoje tiesas ežio laisvo
neatbūtinu reikalu gyvenimo
kttiF
sklypo.
— bet motere ir iez tosios ne
begales gerai iezejna: ba paAK1YOS ŽINUTES
czedi motere už mažo nepanaįbšv
szius daigtus tvėrė ir taikstosi
— Skambeymas varpo ant
JI10
pagal savo vyro uždarbi.
laidotuvių yra grinae pagoniez
fciii
Nes ne apie tai tik norime kas papratimas, ba seniaus
~ kalbėti in moteres. Dydžiau- žmonis turėjo toki papratima,
1)110 siu juju privalumu yra augi jog jago musz in varpus, tai
nimas vaiku. Cze josios dir nubaidins piktas dvases no nu
va, cze josios skudus darbas, mirei o.
nee dėkingas. Gera motyna
— Ameryke kas metas fa
—Lietuve Am
Ameryke, turi priez brikantai dantų padirba 4,000
| viską rūpintisi apie savo vai 000 falezivu dantų.
kas, ydant josios vaikai butu
— Suvienituju Valstituju
gerais Lietuveis, inkvepineti
randas kas metas sunaudoję
in juosus prie lietuviszkos kal
popieros savo drukarneje Wa
bos, sėti in jaunas galvas tiky
shingtone suvirszum už $1,000
bas ir atejte, turi po savo mir000.
tei palikti vaikuosia savo mo
— Tomas A. Edisonas gar
tyniszka jausla. Ar-gi tai
singas
elektrikietis, niekados
negražus paszaukimas moteres.
ne
neszioje
ziegorelaus, sako
Tai yra tiejei keli žodžei, ku
riuos troezkome pasakyti del jisai jog nedboje kelinta adynes, neturi laiko ant vaktavimoterių.
mo adynu.
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ISZ AMERIKOS
Brutaliszkas vyras.
Minersville, Pa. — Franae
Traloskis atejas namon vėlybu
laiku jau gerai užsitraukęs,
pradėjo iszmetinet paczei buk
per daug susinesza su savo
broliu ir burdingierium ir be
jokio tolimesnio iszaiszkinimo
pradėjo pliekt savo pacziule
su pokeriu, sulauždamas jiai
kairia ranka ir tris pirsztus
kuriuos daktarai buvo privers
ti nupjaut o teip-gi sužeido
baisei galva. Traloski uždare
kalėjime o vargeze motere nu
vežė in ligonbuti.
Anierikoniszka teisingista
Philadelphia. — Margarieta
Wise 50 metu senumo, nega
lėdama iszmaityt savo szeimynos, buvo priversta pavogti ke
lis auksinius žiedus nuo savo
gaspadines ydant pirkti vai
kams maisto. Kada jaja už tai
aresztavojo, isz gėdos bandė
nusitrucinti ir dabar guli ligonbuteje — žiedus buvo su
gražinus.
Bet ne teip apsiėjo tas pate
sudže su Walter Showds kurie
prisisavino $1,400,000 iez Mer
chants Union Trust Co. ban
ko, kuris su piningais iždume
in Angliję ir kur likos suymtas per detektivus. Norinte su
gražino pavogtus piningus bet
likos paleistas ant luosybes.
Tai-gi už duonute talpina in
kalėjimą o jagu pavogi mili
jonus, tai leidže ant luoeybes.
Stebuklingas pasveikimas
vaiko.
New York. — Mažas vai
kiukas pustrrczi i metu senu
mo, sūnelis Armando Pome
ron, mirtinai sirgo jau nuo keliolekos nedeliu, o kad jau ra
dosi artimas mirties, tėvas lie
pė paszaukt katalikiezka kuninga. Kuningas atejas pa
sakė, jog pirmiause reike vai
kinka apkriksztyt, nee buvo
da nekriksztytas. Vos kuningas apkrikeztino, vaikinelis pa
sveiko in kėlės valandas. Dak
tarai buvo be vilties ižgydint
jin ir tvirtino, jog in kėlės
dienas turės mirti.

Iszsiunte duszia aut Marso

Isz Eosijos Lietuvos
ir Lenkijos.

KUBANISZKA FLOTA.

ra kvaila motere, kuri teip-gi
skundėsi ant raganos, ydant
vidurnaktije prie žiburio musz
tu sviesta bet turi būti nuoga,
tai tada ragana, ar norės ar ne
norės, turės atejti prie lango ir
pabarszkyti, tada ižbegsi su
lazda ir gerai kaili iszpersi.
Ne sunku jau dasiprast, su
kokiu indukymu dvi bobos
viena ant antros užklupo vidurnakteje, kada viena musze
sviesta o antra pabarszkino in
langeli.
— Jau turiu tave!
— Jau ta padla atėjo! —
susznabždejo antra.
Pamėtė muszt sviesta, pa
griebė priemenioje stovinte pa
rengta lazda, iszbego laukan ir
davai lupto ateive namiszkia;
ne gana su lazdom prileido
ezturma, bet tuojaus tvėrė vie
na kitai už plauku ir draskyti
vienakitai veidus su nagais o
ir su dantimi kandžiot. Griu
vo abidvi in patvorį o viena
apie kita mielino, kad raganos.
Ant to baisaus riksmo, su
bėgo vyrai. Iszbego su lazdo
mis ir žiuri patvorije nuogas
kiezkas virbantes. Jau vienas
užsikeisejo duoti eu lazda del
virszutines, nes nužvelgė, jog
tai motere. Ir vos atskyrė indukeles.
Isz to bus dydele prova už
musztynia ir sužeidimą kūno,
nee sau bobos krūtis susikandžiojo o viena turi maža kudyki katra net peneti negali,
Iez to galima manyti kokis
tamsumas vieszi tarp žmonių
— ypatingai terp Lenku ir
Lietuvi u. O del ko ?....

Syracuse, N. Y. — Randasi
czionais drauguve, kuri užei
yma jeszkojimu nauju daugi
niu kunu ir visokiu planietu 50 nuskendo per
Sztai prezidentas tosios draunuskendima parvazo.
guves padavė savo tirynejima,
Petereburgas. — Penkesdejog iszsiunte savo duszia atlan
kyti ant planetos Marso (!) ku szimts ypatų nuskendo per
ria tai kelione iszneszante 141 nuskendima seno pervazo, lai
milijonu miliu, dueze perbėgo ke pereigavimo ant kitos puses
in 40 minutu. Tikrina jisai, upes Czepsta dienoje rusiszko
jog planietas Marso yra pana Inžengimo in Dangų, pagal
szi in dydele ugninia kulka daneszimus iez Viatkos. Terp
ant kuriuos gyvena du sztamai
žmonių. Vienas eztamas yra žmonių kylo sumiszimas isz
milžiniszko ūgio, antra-gi, la priežasties neprižiuros palicibai maža. Žmonis milžinai, gy jos, jog pavėlino teip senam ir
vena akmenyniuosia — turi netikusiam pervazui gabenti
ylgas ausie, nosis kaip levo, o žmonis.
ti tai viena aki ant vidurio
kaktos iszpustas. Žmonis-gi ITisikelius isz numirusiu
Ko/tromskoi gubernijoj, Vamaži gyvena kelnorese ir ply
ežiuose žemes ir ligei suvis ne silezikovo paviete, Lužaukos
turi nosies, nes vietoje nosies, kaime, sodiete nesenei apturė
turi ekylia del kvėpavimo; tu jo iez paczto praneszima apie
ri teipogi po dvi aki, ir gali
laipioti sienom, teip kaip pae gavima 600 rubliu nuo vyro
mus muses. Visi medžei ant kuris laike paskutines kares
Marso iszrodo rodos isz gurno. kariavo Tolymuosia Rytuosia
Pavirezys žemes yra pavikta o dabar gavės vieta Mandžiukokia tai dale suvis panaezia rijoi, pasiliko ten.
in sniegą, nes ne yra szalta
Paėmusi nuo vietinio valsTenaitinei gyventoje! ant visos cziaue vieezaiczio paliudinima,
pavirezes yra teip neiszmintinvalstiete nuėjo in paczta, kur
S'i ]'°g juosius nuo musu že
mes kvaihauses žmogus pri ir paėmė atsiunetus piningus
ant keliones pae savo vyra.
gautu.
Bet bijodama laikyti piningus
Ugnės.
prie saves, padėjo in valdžios
Ant paszventinimo stovilo del Maine nareunu, dalibavo
Tuscarora, Pa. — Szeszi na taupamaja kasa.
parodoje
kubaniszka flota (kuri susideda tik isz vieno laivelio
mai užgyventi per ateivius su Sug’ižus namon, ta nakti
degė su visais namineis rakan atėjo pas jaja nuo galvos lig vardu Guba). Sztai paveikslas tosios flotos ir josios vadas
Fernandez Q leveda.
dais. Blede užnesza $12.000.
kojų baltais rubais apsivedė
Summit Hill, Pa.'— Krau
tuvėj Alberto Porembo sude tris nepažinstami žmones. Pra
Permaina kudykiu.
gė su daugeliu tavoro. Blede dėjo szokinet, szvilpt, kalbėt
Akatave, Novgorodo guber
kokia ten prasimanyta kalba,
$10,000.
nijom iezejo in virezu sekantis
New York. — Ugnis sunai kurios valstiete nesuprato.
Shefket Pasha nužudintas.
atsitikimas.
kino Paradise Park namus pa Motere labai persigando,
Konstantinopolus, Turkije,
darydama bledes ant $100,- manydama, kad tai numirėlei. Turtingam kupeziui Fried
—
Shefket Pasha, viriauees 12 merginu isztekejo ant
landeriui,
14
metu
adgalios
000. Isz priglaudos Izabella Lztikruju nepažinstami sveczei
kart.
gyme eunus, kuri reikėjo ati vezirae, likos nužudintas per
Hgymath namo 200 moterių
vos iszsigialbejo isz deganezio staiga pradėjo kalbėti rueisz- duot momkai nes pati jo sirgo du apsiginklavusius vyrus seSaint Denis, Francuzije. —
kai, pasisakė, esą numirėliai
namo.
ir neturėjo krūtyse atsakomo redos diena. Jojo tarnas Ibra- Ana nedelia atsibuvo iszkelir
pareikalavo nuo jos pinin
Philadelphia. — Dvileka
maisto. Po paeveikymui, mo ham Pasha teip-gi likos nužu- minga vinezevonia dvileka
ypatų likos sužeistos ir apde gus, kuriuos ji ta diena aplai- lyną nuvažiavo atlankyti savo dintae.
jaunu mergynu paejnancziu ir
gintos ugnije American Ice ke per paczta nuo vyro, kal
kudykio,
nee
paregėjus
keliu
gymusios czionais. Tas papra
Juokingas,
bet
tikras
Co. ant Glenwood ir Calumbia bėdami: “tavo vyras užmutimas, jog kas metas turi priatsitikimas.
Avė. Blede isznesza ant $250,- sze karei mus ir muso drau menesiu kudyki, kuriai motoymt
vienlaikei ir prie vieno
ka parode, atsake, jog tai ne
000.
Arti Makuokas, Galicijoi,
gus, atėmė isz musu tuos pi
josios, nes svetimas. Bet atsitiko juokingai pas kaimuo- altoriaus luomą moterystes net
Johnstown, Pa. — Miestelis
Ben Creek kone visas iždege. ningus, o dabar nori pasinau momka ir josios gymines tvir cziue o apie taji atsitikima da- dvileka ponu, vieszpatauje le
doti jeis. Ar atiduok tuojaus tino Friedlandienei, jog tai jo
nais jau nuo septiniuolikto am
Bledes $200,000.
mums musu piningus, o jago sios tikras kudykis ir ant galo nesze Andrius Stankeviczius žiaus. Tame tai laike, mirė
in laikraszczius sekaneziai:
Vietoje žuvies isztrauke neatiduosi, tai mes neduosim tam intikejo.
vienas turtingas žmogus, kuris
Praejta menesi ėjo pro kai paskutiniam testamente pa
lavona.
tau ramumo ir pareikalausim
Kada paaugo kudykis, mom
Scranton, Pa. — Žuvauda tave ir tavo vyra pas save in kai gerai užmokėjo, paėmė pas mą kokie tai driekius ir papra- skyrė isz' savo turtu, idant kas
mi ežere Lodore, William ana svietą”.
save ir augyno kaip savo tikra eze pas tūla gaspadyne, ydant metas butu apteiktos pasogais
Moffet ir William Banker, nu
Sztai tosia dienosią, jam duotu pieno atsigiart. Mo dvileka padoriu mergynu.
Motere pradėjo melst ju, sunu.
džiugo kada užkabino, kaip
kaip danesza rusiszki laikraez tere iszsikalbinejo, jog karves Nuo to laiko tik isz procento
mane, dydele žuvi, bet iezei- kad nežudintu jos; parode czei, pas rabina. Akatove at mažai duoda pieno, jog pienas nuo to palikto kapitolo, kas
gando labai - kada isztrauke in jiems gauta isz taupamosios ėjo kokia tai židelka ir su aszgianda; turbut kokia ragana metas gauna pasogos dvileka
virezu ne žuvi tik lavona žmo kasos kningute ir prižadėjo aromis pradėjo apsakynet:
padoriu, prastu, neturtingu o
gaus. Lavonas buvo tai nuo atvežti jiems isz kasos pinin “Priesz 14 metu adgalios apkerėjo karves.
darbsziu
mergynu norineziu
— Aha ragana! — paezausenei dmgias Mikas Konpar, gus ne vėliaus, kaip ant ryto pagimdžiau kudyki kuris bu
iszteket
už
vyru. Puikus tai
kuris nuskendo tam ežereli.
ke
driskius;
—
asz
apie
tai
ge

jaus ir vakare atiduoti. Isz- vo labai silpnas ir ligūstas o
regėjimas,
kada
visos dvileka,
kad keletas mano vaiku jau rai numanau. Parodykie tik
13 metu senumo motere krate visas grinezios kamba mirė, tada prikalbinau mani man pieną, tiktai nemaža su- pasirėdžiusios in baltas szlebes
rius o nerade piningu, “numi sesere monka Freidlandienee,
pagimdė sunu.
deli, tuojaus duosiu jums ro su vainikais ant gaivu isz tikCamden, N. J. — Jauniause rėliai” ūžėjo, bet insake mote- ydant man duotu juju kudyki dą, kad galesyte taja ragana riu rožių yra vestos pas savo
motyna Camdene o gal visam rei, ydant niekam apie tai ne ant auginimo o mano sunu ati pažinti, tiktai jago man už taj sužiedotinus ir lidetos per gy
duotu del Freidlandenu, kurie
steite, yra 13 metu senumo kalbėtu.
mines ir kaimynus prie alto
Ona Graff, kuri tomis dieno Ant rytojaus motere nuėjo kaipo žmones turtingi, gales kiek apdovanosit, ba tai nema riaus. Szimet teip-gi toji ieziszgidyt
mano
sūneli
ir
užlaižas
daigtae.
mis pagimdė sunu. Naujei už- in miestą ir prasze paczto virkelme i atsibuvo katedroje
gymueis turi bobukia, pra-bo- szininko sugražinti jiai 600 kyt prie gyvasties, ba pas ma
Motere ekubei atnesze kvor Saint Denis. Vietoje Te Deurn
bukia ir pra-pra-bobukia. rubliu. Paczto virszininkas ne butu tikrai mirias. Sesuo ta pieno. Driskius pamaželi giesmininkai giedojo De proTėvas sunaus yra 23 metu se labai nusistebėjo ir pradėjo teip ir padare kaip asz josios pieną ižgere, net apsilaižė ir fundis. Apteiktos tokiom ma
numo.
klausinėti jos, kam jiai tie pi meldžiau. Abudu vaikai da vis ragavo, paskui kelis laezue lonėm mergynos puolė ant ke
ningai reikalingi teip greitai. ir szendien gyvi, tiktai Fried iezpylee ant delno, tryne ir
liu ir su aezarom pradėjo mels
Sumiszimas straikieru. — Iszpradžiu ji tylėjo ir nenorėjo landieriu yra vargszas, ba ne
1 moteriszke užmuszta pasakyti, bet virszininkui už galų vieko duoti jam, nes ee- uoste, niurnėjo kasžin ka, o tis už dusze savo geradejaus.
gavės kelis kiauszinius, sūri ir
Ipswich, Mass. — Viena mo sispyrus, vėliaus apsakė jam mu varginga, o mano sūnelis kelis auksinus teip prakalbėjo Ant kart szeszi kuningai pra
turi
visko
invales.
Dabartės
tere Nicolata Pandelopende apie visa atsitikima.
dėjo vienlaikei davinet szliuba
in motere:
likos užmuszta o septinios ypa
Virszininkas suramino jia, tomis dienomis mirė mano vy
jaunavedžiam.
Tas Francuzitos sužeistos musztineje terp liepe ejti namon, kalbėdamas, ras, o Freidlanderiu eunus lai — Ragana gyvena netoli joi atsibuvineje kas metas.
kydamas
jin
už
savo
tikra
tę

nuo
jus.
Vidurnaktije
sziastraikieriu o palicijos prie kad szendien vieton numirėliu
dirbtuves
Ipswich Hosiry ateis pas jia Dievo aniolas, o va, meldžesi kas dien už jo du nakt, tiktai kad niekas o nie
Mills. Sužeistais yra: Mrs pats nuėjo pas vietini atstovą ežia, o tuom laik mano nebasz kas nežinotu, turi būti be jo — Kinieczei dirba savo gra
Cornelius, Staisis Jorekopolus, ir apsakė jam viską, ka buvo ninkas pats man per sapna kas kio drabužio ir be marezkiniu, bus isz medžio no 8 igi 10 eo
A. Paraszkavas; J. Kalvas ir girdėjas nuo moteres. Ta die naktis rodosi ir baudže ydant
lu storio, Per tai Kinuose su
Mrs. Paganus. Darbininkai na, vakare, atstovas slapta nu jojo locnas eunus melstųsi už ar supranti ? — suvis nuoga. naudoję kone 8milijonus pėdu
Paymk su savim giara lazda ir
tenais straikuoje už didesne siuntė žandarus kurie grinezio- jin o ne svetimas”.
medžio ant meto.
mokesti.
je pasislėpė.
Motere graudžei verkdama ejkie pro kaimo grinezes, o
katroi
langia
bus
žiburie,
ten
— J ago ant svieto rastųsi
Kada-gi nakti vela pasiro melde rabino, ydant nuo tos bus toji ragana, ka atima pie tik viena bulve tai ūkininkas
Milžiniszkas laivas
dė numirėliai ir pareikalavo kaukes jaja paliuosuotu, kuri ną nuo tavo karvių, tai jieje
per didele storone in deszimts
atplaukė.
nuo moteres piningu, iszlindo ja baisei vargina.
tikrai nemiegos, o bus nuoga
New York. — In czionais žandarai isz savo kavoniu, su Rabinas nusidavė pas Freid ir musz sviesta. Ant to jiaja metu galėtu užaugint 10,000,
atplaukė milžiniszkas laivas griebė numirėlius, nuplesze landerius, apsakė visa atsitiki pažinei, pabarezkinsi in langa 000,000 bulviu.
‘‘Imperator” kuris iszplauke baltas skepetas kurioms buvo ma, o po tam tas atsitiko, jog o jieje tuojaue ižbegs laukan,
— Nuremberge, Vokietijoi
isz Hamburgo. Ketina pribut uždengė sau veidus. Kaip-gi Freidlanderei paėmė ant augi tada duokie gerai su lazda o randasi 40 fabriku kur dirbasi
apie 18 diena szio menesio. žandarai nusistebėjo, kada pa nimo abudu vaikinus.
turėsi pieno invales.
alavelei o kuriuose dirba no
Tasai manu milžinas yra 993 sirodė visi valeeziaus “ponai—
Akyviausiu vienok yra tas,
Teip
prikalbėjus
tamsia
mo

8 igi 10 tukstaneziu darbinin
pėdas ilgio arba 37 pėdas il virszminkai”: vahcziaus vir- jog tuodu vaikynai ne turi pri
gesnis už nelaiminga nusken ožaitis, rasztininkas ir sėmi siriszimo prie savo tikru mo terėle, driekius nusidavė in ki ku. Per meta padirba 350 mi
dusi laiva ‘‘Titaniką.” Kad mas.... Piktadarius nuveže lynu, tiktai prie tu, prie kuriu ta grinezia to paties kaimo. lijonus alaveliu turinezius ver
in miesto kalėjimą.
užaugo.
tik laimingai atplauktu.
Tenaie pamokino teip pat ant- tes ant $2,500,000.
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Ka
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mo
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Ministeris (lotos Daniels.
kiai puolė ant ju kad net kiti
Duktė senatoriaus James O’Garmon.
kabinos in užkulnius. Szuniu
■ ižpakaleje sek' keliosdeszimtis vaiku, kurie bėgdami pas
kui pake’evingus tieziojoe
yvairiais žodžiais ir meti ant
ju akmenis. Du ar tris sikius
jaunesnis keleivis atsisuko ir
nuvijo szunis su lazda, kure
turėjo raukuose. Senesnis ke
Ansonijoi vyruczei ne kas,
leivis ėjo palengva suvisu neJagu gaspadine niekszas,
temedamas ant vaiku riksmo
Ir tik vyrai priversti būti,
ir staugimo szuniu.
Ir vargeli kensti.
Abudu pakelevingi iszrode,
Lovos ne klotos,
kad jiedu neturėjo piningu sa
Grinczios
neezluotos,
vo kiszeniuose, kad galėtu kai
Pilna blakių lovosia,
mo gyventojams užmokėti už
O kirmėlių spiaudynesia.
nakvine, todėl jie juos ir užlei
Uzmokeste pay mate,
do vaikais.
Bet vigados neduodate,
— E kim paeziute, — tarė
Ne viralo nežiūrite,
Gerutis in Gražute, — einam
Kaip reikia nepagaminate.
patikti tuos vargingus kelei
*
*
*
Publikinee mokslainee jau užsibaigė,
vius. Neabejoju jiedu yra la
In viena saliuna inejau,
Dabar merginos ir vaikinai yra dydeliam varge, bai nuvargę, kad ka tik kabi
Rods, ne isz luošo noro ten
Nelino kur vakrcijes turi praleisti,
nas in kaina.
ėjau,
Ar namie ar prie mariu laika leisti.
— Eiki ir pasitik juos, —
Keli
pažystami
bodes
pava
— Kur josios draugas.
atsake Gražute, — o asz bėg
dino,
siu in grinezia gal rasiu ka pa
Taradaikai su noru kožnas
Kaip atsirado Plateliu nevalgė pietų nei vakarienes, daryti del vakarienes.
ne kaip atsakyti kąsni duonos,
fundino.
Tai isztarusi Gražute nubė
Ežeras.
puodeli pieno ir ezaukszta me go in grineze, o Gerutis nuėjo
Ir tikeeit, pirmu kartu tarp
daus del pakelevingo, kurie pasitikti pakelevingus. Prisi
Lietuviu,
1 Apisaka isz Lietuviu padavimo.
atlankidavo ju grintele. Jie artinęs prie pakelevingu apgi
Iszgirdau tokius isznaudoturėjo toki jautimą, kad nęs szunis ir nuvijęs vaikus
tojus žmonių,
Neeenei bandė lekiojima su maezina ant opės
(Parasze K. Gedminas.
atsilankimas pakelevingo at- paszauke.
Netikėjau, jog tokiu giszef kuriam labai patiko, ir kaip rodos} inves kėlės
nesza namams dievu palaimitiniku.
— Praszau svetelei in mano
naudojimo randui laike arės.
Ana diena atsibuvo szliubas pannos Duloritos, dukters
Buvo tai labai senei, kada nima, todėl jie keleivi daugiau
Rami įsi terp ponu saluninku.
varginga grintele!.
senatoriaus
James
O
’
Garmon
isz
New
York
su
J.
A
Meb
r,
Lietuviai gyveno sau luoši ir gerbi ir mylėjo negu patis sa
Vaikyne, kad penki vyrai
— Dekavojam! — atsake sunum buvusio majoro mieste Albany N. Y.
____ <-.
uin*> 1 -'-j ■ n ——i
garbino savo galinga dievaiti ve.
inejo,
'
S?'...ISTORIJŲ SZVENTA... S
jaunesnis keleivis lengvu ir
Perkūną.
Senuku stubele stovėjo ant meilu balsu.—Czia suvisu ki
Kiti iez stubos tuo atėjo.
— Ne mano atmintyje, kojo viską apie savo gyveni
Viena gražu pavasario vaka- gražaus kalnelio apie viarsta
Tuo pradėjo liežuvi: s lepsztas pasveikinimas negu mes brangus draugai — atsake ma, kaip jiedu su Gražute czia
ra sėdėjo prie savo stubeles du tolumo nuo kaimo, kuris gulė
Nuo Sutvėrimo Pasaulės iki Kristaus Viszpatis užgimimui lyg Pa»kutinio_SuAo.
ti, kaip pasamdyti,
patikom sziame kaime. Priete Gerutis ir pats matai aez esmu ežioj aplinkinėje gyvena nore
riu. Gerutis su savo moteri jo pakalnėje. Tuoje daubo
“Na tu Juozai, Mikai ar ne
■rž7,->
PARASZE
liau, delko jus czia gyvenat jau senas žmogus. O czia vi ir vargingai bet teieingu budu
Gražute, prisižiūrėdami pasku je labai senoje senoveje kada
gali užpundyt’,
tokioje blogoja aplinkinėje?
gggVISKUPASjMOTlEJUS VOLONCZAUSKAS
sados
buvo
laukai
ir
pievos,
pelno
sau
duona
ir
už
tai
die
tiniams spinduliams nusilei žeme buvo jauna, gulėjo toj
Saluninkas eu boba stovi už
— Ak! prakalbėjo lengvai teip kaip kad ir szendiena, ir varne diekavoja ir esti isz sa
SU 50\ PAVEIKSLELU.______
dau ežios saules. Jie jau bu vietoje ežeras, kur žuvęs plau
baro;
senas Gerutes, — likimas tie seni medžiai ir tas maža= vo būvio užganadyti. Toles
vo pavalgė savo neturtinga va kiojo giliam vandenije. Bet,
Nuo prcz’aus fzankia slogi
man paskire apsigiventi ežioje upelukas bego per kaima. Ne nei jie papasakojo, kaip jo pa
kariene, ir nutari praleisti po amžiams bėgant vanduo iszne ir gert varo:
ap’gardoje. Aez kiek galėda mano tėvas nie jo tėvo tėvas ti Gražute padaro gardu sūri
ra valandų sėdėdami ant lau džiūvo ir žmones žeme užgyve
Ana Juozas pundina — iezmas stengsiuos ta pataisiti, ka nieko nemati kitaip ir asz ir sviesta, užaugina visokes
ko idant pakviepuoti tyru oru no ir pastate dideli kaima, ir
e;g rk,
mano kaiminai pagadino. Mel kaip mistinu ji kitaip ir ne daržoves, kaip jiedu draugtir pasiklausiti gražiam giedoji tokiu budu vieta su visu per
Z
oau
ir
mielinu:
— Velnias
džiu eiti su manim in mano persimainis nore ir manės ne abudu dirba ir vėlintu sau abu
mui paukszcziu. Kalbėjosi simainė, kad nebuvo galima
tave
stverk,
grintele idant po kelionei galė liks!
du gyventi ir mirti.
jiedu apie savo darža, apie pažinti kad ten senoveje butą tumėt pasilsėti.
Nelaba bobs, kad teip isz
Ateivei eu atyda klausė kai
— Tas yra daugiaue, negu
karve, bites ir vinuoges, kurios ežero, tiktai mažas upelukae
dm t i>-znaudot,
— Gerai sakai tėvai! —
bos Geruczio ir linksmus nujau buvo gerokai pamielina- tekejo per viduri kaimo isz ko paezauki juokdamos jaunesnis galima butu pasakyti — iszta
Ir
saves
nemoki
paguodot....
eiezipsojimas perbėgo per ju
ven. Dar ka tik saule buvo kaimo gyventojai gaudavo keleivis, ir kas tiesa asz ir ma ri ateivis; ir jo kalboje buvo
2
nogelie
nenoroms
tž visus
dieju
veidus.
nusileidusi,
kad
bjaurus vandeni. Pakalnėje žeme bu no draugas reikalaujam pasil- kae slaptingo. Jis pakratė gal
turi mokėt,
— Tu eei geras žmogus —
va
net
jo
ilgi
plaukai
ant
gal

szauksmas vaiku ir staugimas vo sausa ir augo stori aržuolai sio, nes mus tie nelabi vaikai
Fe, negražu, net pykta man
kalbėjo senesnis ateivis, — ir
szunu davėsi girdėti netolima ir liepos. Visoj Lietuvoje ir labai nuvargino, dar vienas vos pasijudino. — Kada kai jus turit gera motere sau už
kalbėt,
mo gyventojai užmirszo žmome kaime, kuris stovėjo pa Žemaitijoj nebuvo galima rasti rudis perpleeze mano drabuži.
drauge. Aez vėlinu kad jusu
Kad mano loles paeiliui
giezka
apsejima
ir
užjauta
del
kalnei nuo senio Geruczio grin gražesnios pakalnes.
kii-zeiru- tu-ztina,
Bet aez jam kaip trenkiau eu pakelevingu, butu geriaus kad noras isipildie.
teles. Rėkavimas vaiku, kas
Viii'me -z • nii-nis, kas yra
Tiktai su skausmu szirdies lazda per ezonus aez mielinu tas ežeras vėl su griežtu ant sa Kada pakelevingas tuos žo
karta buvo aiszkesnis, ant ga turiu pasakyti, kad gyventojai galejei girdėti jo staugimą.
džius kalbėjo taritum saules
sa u n pundina,
vo vietos!
lo riksmai ir staugimai szunu tos pakalnes nebuvo verti gy
spindulis perbėgo per jo veidą
O ka, priversti prie to, per
Gerutis buvo labai linksmas
BAUSME UŽ PERŽENGIMĄ.
Keleivis iszrode labai rustus ir szviesa apšvieti, visa grinte
teip pasididino, kad Gerutis su venti ant tos vietos kur dan
sena boba,
regėdamas pakelevingus linkę net Gerutis pradėjo jo bijotiee
Gražute negalėjo susikalbėti. gus teip linksmai ezipsojos.
le.
Ka nesiklausdama ant Juozo
110 Puslapiui 6 įx9į Coliu D) durno. Preke Tiktai 35c.
mus; nors buvo galima suprasti
Tuom laiku Gražute paga ar Miko visiems giart duoda.
— Ak, brangi mano paežiu Jie buvo pikti, užvidus ir ne- kad jie ta diena buvo atlikę ir kaip jis galva eu judino, tai
r_7
Nusiuntimo kasztus mes apmokame, ^,,-r
te, — paszauke Gerutis. “Aez milaszirdingi del vargszu ir tolima kelione, o maistas ir pi balsas griausmo ateimusze ore mino vakariene ir atėjusi pas
Norėjau ezposa begedžiame
prijaueziu, kad kokias vargin pakelevingu, jeigu kas jiems nigai buvo jau isibaige. Pa Bet už valandos ateivio vei pakelevingus kvieti in vidų
W. D. Boczkowski-Co. Mahanoy City,
padaryti,
gas keleivis jieszko prieglau pasakė kad reikia turėti mila- kelevingi buvo apeirenge seno- das pasidarė linksmas ir mei perpraszynedama, kad nepanie
Ir ieznaudotojue sugėdinti,
dos ir susimilejimo tarpe mu szirdiste ant vargszu ir siratu, viezkais Krevakrivaicziu rū lus, kad senis suvisu užmirszo kintu ju vargingo gyvenimo ir
Bet laime ju, kad smulkiu
kad neturi su kuom kaip reike
su kaiminu, bet vietoj juos tai jie tik juokėsi isz tokiu bais ir turėjo prie eaves po sto savo pirmutine baime. Gerutis svecziu priimti.
neturėjau,
priglausti užleido juos vaikais žmonių ir vadino kvailele Jus ra aržuoline lazda. Vienas prieižiurejes senesniam kelei
O
stambiu
kiszt
in bala ne ‘GERIAUSIAS Armonikas ir Koncertink
— Kad butume žinoję, kad
ir szunimis, pagal savo sena netikesit, kad to kaimo gyven daigtae buvo divniausis, kae viui mielino pate sau: czia tas Tamistos atsilankysit butume
norėjau.
GALI gauti pas mane ir užčeditl sau
ateivis nėra paprastu keleiviu,
25%. Turiu puikiausio darbo Vokiškas
paproti!
tojai nebuvo geresni už savo labai dyvino Geruti, kad jau
Tylomis nenuskriaustas iezir Itališkas armonikas dideliam pasimudu
nevalgė
vakarienes.
Asz
jam
iez
rode
kad
jis
yra
kokia
skyrime. Parašyk tik man savo adre
— Tegul Dievai saugoja! vaikus, jeigu ju vaikai ir mer nasis keleivis teip buvo miklus
ejau,
pajemiau dali ežios dienos pie
są ir pridėk už pora centų marke, o
aukezto
mokslo
ypata,
kurie
— atsake sena Gražute. Asz gaites vijos nuvargusi keleivi ant kojų kad tartum ant ko
tuojaus gausite mano naują iliustruo
Tokiem ieznaudotojam ne
no, kad padaryti sūri ir sztai
pereiredee
in
praetue
krevatą katalogą No. 9, dykai, iš kurio ga
vėlinu kad musu kaiminai tu ir meti ji su akmenimis, tai jie kiu sprendžinu szokinejo.
cento
nepalikau,
lėsit pasiskirti visokių muzikališkų in
kepalas duonas bet ir to tik
krivaiezio
drapanae
kelevo
strumentų ir lietuviškų knygų bei ge
rėtu daugiau malones ant ke tik juokėsi už pilvu nueistvere.
Ba Taradaika mato, kas ko
puse. Asz nore nieko ne turiu
rų britvų. Adresas:
— Asz buvau ir lengvu ko apie evieta.
leiviu. Ir daugiau pamislytu Kiekvienas gyventojas laiki po
verte,
M. J. DAMIJONAITIS
bet
jaueziuos
laiminga,
tiktai
jų pakol buvau jaunas, — kai
Kada Gražute triūse apie
812-814 W. 33rd St.
Chicago, 111.
apie atejti savo vaikeliu, ku keletą nelabu szunu, jeigu isz
Su geru isz duezios — bet
tuomet
man
skauda
szirdi,
ka

P. S. Nesiunčia katalogu j užrubežius ne | Chicagos mlest?.
rie meto akmenis ant nekaltu nelaimes kokis vargingas ke bėjo Gerutis in pakelevinga. vakariene, keleivei abudu už da vargingas ir iszalkes kelei
su tokeis forverts.
— Bet dabar kas metas kojos vede labai draugiszka kalba
žmonelių!
O jus neiezmanus vyrai ka
leivis užklysdavo in ta nedora
daros
sunkesnes.
eu Gerucziu. Jaunesnis kelei vis pabaladoja in mano duris
— Tie vaikai neužaugs nie kaima tai pirma negu suspėda
duodat save skriaust,
o
asz
ne
turiu
jo
su
kuom
pa— Niekas nėra teip gera vis pasakojo visokius juokin
Maioras miesto Cincinnati, Ohio.
L
vienas ant gero žmogaus, — vo apleisti kaima szunis ir vai
Rodiju geriau akis iszpraust,
valgidinti.
—kalbėjo Gerutis, linguoda kai padarydavo isz jo nežmo- pagelba del pakelevingo, kaip gus daigtue, kad senas Gerutis
Y
’
dant
pažintumėt
geriau
— Viskas bus gerai; nesi
mas savo žyla galva. — Kad giszka sutvėrimą. Jeigu ku gera lazda — atsake jaunes negalėjo susilaikyt nuo juoko, rūpinkit apie nieką jus gera
pleszikus,
nis
keleivis,
ir
asz
kaip
matai
vadindamas ji iszmintingiaueiu žmona, — kalbėjo senesnis
pasakyti jumis teisybe, brangi ris karta buvo buvęs tame kai
Ir nemetintumete savo penk
vaikinu, kokio jis savo gyve keleivis. Teisingas noras ir
mano paeziule, asz neabejoju, me tai antra karta lenkes nuo turiu viena.
tukus.
Ta
lazda
buvo
labai
senonime nebuvo mates.
dora szirdis daro stebuklus ir
kad ežia gali atsitikti kas ne jo per keletą myliu.
*
*
viszkos mados, padarita isz aly
— Perpraszau mano jaunas pasotina pulkus alkanu žmo
paprasto, dievai gali Užsirūs
Kas iszrode nevadniausiai,
Vienas
vaikinas
iez
Najorko
Gerutis nių.
tinti ant kaimo ir jo gyvento kad jeigu in kaima atsilanki- vos medžio ir prie galo turėjo draugi — kalbėjo
iezvažiavo,
lig
ir
pora
sparnu,
ir
pavidalai
kaip jau buvo gerai apsipra — Praszau prie stalo —
ju, jeigu jie neatmainis savo davo kokis'ponas arba kuniPaliko ant kvatieros skrinedvieju
gyvaeziu
buvo
iszpiaustęs su pakelevingais. — Kaip ezauke Gražute, — czia dar
paproti. Bet kas link manes gaiksztis su savo tarnais tai ne
le savo,
yra krislas medaus ir biskis
ir tavęs, kaip ilgai mums szita buvo malonesniu žmonių pa- tyti ant vidurio lazdos, ir Ge- aez turiu jus vadinti?
Negalėjo
visko
paymti,
— Del ko, mano varda la vinuogiu.
apigarda suteiks kąsni duonos, saulei už pakalnes gyventojus, rucziui iszrode kad jos buvo
Turėjo
palikti.
— O, Motin Gražute, tai
tegul mes visados būnam gata jie bekepuriu tupinedavo apie gyvos ir nuolat viniojos apie bai yra lengvas isztarte —
Kaip ilgai buvo, nežinau,
isztare ateivis, — Mano var czia bus tikras pakelis! paezau
vi pasidalyti pusiau su pakele- turtinga keleivi vaikai ir bu lazda.
Tiktai iszgirdau:
ke juokdamos Greitis. Ir jus
— Nevatnas tai iszdirbimas das yra Greitis.
vingu kuris to reikalaus.
vo malszus, szunis uždaridavo
Jog
skrynele prapuolė,
regesit, kad asz valgysiu kad
— Tas tiesa brangi mano in tvartus arba pririszdavo. — pamislino Gerutis. Ir tuoMat, kitam baksa atydave.
— “Greitis? Greitis?’’ pa man net žandai plisz. Aez dar
paeziuli! —kalbėjo Gražute. Tas parodo kad kaimo gy mi pat laiku Gerutis ir jo du antrino Gerutis, žiūrėdamas in
niekad nebuvau teip alkanas Juk tai svetimas, nepaisedami,
Jagu in kur važiuojete,
Jusu užmanimas yra teisingas ventojai daugiau mylėjo auksa keleivei priėjo prie stubeles pakeleivingo veidą ir mielidakaip szendiena.
duriu.
Tai daigtu nepabkyte,
ir mudu teip turim dariti!
ir sidabrą negu savo artima.
mas kad jis iez jo juokias. —
— Dievai susimilkit ant
kalbėjo
Saugokyte.
Turi žinoti brangus skaity Dabar gali dasiprasti bran — Draugai —
— Tai yra labai senas vardas! musu! prakalbėjo Gražute in
tojau, kad tie du senukai bu gus skaitytojau delko Gerutis Gerutis, — sėskit czia ant Ar ir jusu draugo yra teip pat
*
*
*
savo vyra. — Jeigu tas jaunas
vo neturtingi, ir jiedu dirbo teip liūdnai kalbėjo, kad jis suolo. Mano pati Gražute nu negirdėtas vardas?
Viena szluba baba Morisžmogus
teip
yra
alkanas
tai
sunkiai del užlaikimo savo gy girdėjo kaime garsu lojimą ėjo pažiūrėti, ka jum pagamyt — Jus turit klausti Perku musu valgio neužteks ne del ville paleido paskala, buk bro
lis broli užmusze, už tat likosi
vasties. Senas Gerutis dieno szuniu ir rėkavimą isztvirkusiu ant vakarienes. Nors mes esam no tegul jis jumis pats pasako! vieno jaunesnio keleivio!
neturtingi žmones, bet jus bu
pasodytas in kalėjimą ant tri
mis dirbo darže o Gražute triu vaikezu.
—
atsake
Greitis
žiūrėdamas
Jie
visi
suėjo
in
grinezia.
sit prymti su tuom ka mes tu
jų metu. — Mat tokia gromase namini darba, tai dari sūri
— Asz dar niekad negirdė rim.
in senesnio ateivio veidą.
(Tolaus bus).
ta parasze in kraju.
arba suko sviesta, tai triūse jau teip garsu lojimą szunu!—
Tie žodžiai iezveri nemaža
Jaunas keleivis gule ant šuo
Ka velnes negali pats padaryti,
inspudi
ant
Geruczio
ir
jie
apie stuba. Ju maistas buvo patemijo geras senelis.
lo ir lazda numeti ant žemes.
Tai turi su boba užsiundyti,
Ar Skaitei Kada Laikraštį "LIETUVA?”
— Teip-gi ir vaikai dar Bet czia stebuklas lazda eu baime pradėjo žiūrėti in
daugiausei duona, pienas ir
Tokei
bobai liežuvi nupjauti,
Gal nežinai kur |ą gauti?
senesni
keleivi
mielidamae:
daržo vaisei, kaip kada kasne niekad teip baisei ne staugi!— pasiketi su savo sparnais nuo
Kad negalėtu ne spiaudyti.
žemes ir atsistojo prie sienos. argi dievaitis Perkūnas galėtu
lis medaus kuri iszimdavo isz atsake jo moteri Gražute.
“LIETUVA”
Pirmiaus negu jis spėjo už atsilankyti in jo varginga grin
Gerutis su Gražute sėdėjo
bieziu avilio, kur darželije sto
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas
Pėtnyčia ir paduoda daugiausiai gerų ir
vėjo keli avilej bieziu. Teipgi užsimisline ir lingavo su gal duoti klausima jaunam ateiviui tele. Bet kad pakelevingas iez
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
rudenio laike, kada iszsirpda- vomis, o riksmas vaiku ir ezu- senesnisis keleivis užkalbino rode labai meilus ir apie vieką
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me*
SURINKToHiT LIETUVOS
klausinėjo, Gerutis paeirižo
tui tik $2.00, pusei metų $1.00.
vo vinuoges, tai prie vakarie nu kas karta artinos link sene ji:
Majoras Henrikis T. Hunt, užsitarnavo ant dydeles g
jam
vieką
apsakyti
teisybe,
— Ar tikrai galėjo būti se
Rašyk adresu:
nes turėdavo, kaip kada po ke liu grinteles. Neilgai laukus
Yra tai rinkimai grano Dainelin.
bes
už
ėmimą ezalies straikuojereziu darbininku ant etritkar
78 pat. 6x9 col. dyd. Preke 25c.
lėta uogu. Reikia pasakiti jiedu paregėjo du pakelevin- novėje ežeras, kur szendien kae tik jam ant ezirdies buvo
A. OLSZEWSKI,
kuris
nepaliove
darbezaut eu etraikieriaie, pakol darbinu:
W. D. Poczkowaki-Co., Mahanoy City, Pa.
Gerutis būdamas atviras ir
3252 So. Halstad St, CHICAGO, ILL.
kad tai buvo geros Ezirdies se gus kurie ėjo palengva nes bu stovi nelabas kaimas? — už
neaplaike ko jeszkojo nuo kompanijų.
geros szirdies senelis, papasa —■-— --—
nukai, jie geriau butu patis vo nuvargę, o szunis teip smar klausė keleivis Geruczio.
--------- ;
>
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— Eiu labai turtingas kup pamati laikanti katina žvakia,
Apie moteres ir j u
Lietaka AGENW IS RDM BAU
czius.
labai isz to stebėjosi ir nuejaA02 esmių po kaucija Ohio valstijoje
veiklumą.
Karalus tarė:
in paloci apsaki apie tai kara
Mano brolis Ignacas Minalga, du V-įrturiu dideli agentūra ir kontora bankini
Kitados giveno turtingas
'y*r'
■ ‘//i'.
savo locnam name vertes $12,000,00
metai adgal gyveno Stonghton Mass,
— Kad tu esi tokis turtin laitei, kuri tuojaus atėjo in
* Suv. Steituogia yra 8886
Parduodu laiva-kortes ant geriausiu ir
kupczius su savo pacziule ir gas kupczius, tai pasiūk mano
o dabar nežinau kur, jis pats ar kas
skiepą ir be jokios baimes pa pasilinksminimo vietos del vai
greieziausiu laivu. Siunoziu piningus in
juodu ne turėjo ne vieno vai- dukterei tokia ezlebe kad ma
kitas praszau duot žine a nt adresovisas dalis svieto, nelaikydamas piningus
emi ta katina ant ranku ir nuAgota Minalgyte.
Nori tabakėlio.
kelo, nes ant senatvės davi no puse karalistes kasztuotu. sineszi in savo pakaju, o szuc ku.
pas save nei vienos dienos, bet taojaua
331
N.
9-th
St.
Philadelphia.
Pa.
iszsiunoziu in prisakyta vieta, Iszmainau Rusiszkus piningus ant ameriko*
* Anglijoi randasi 200,000 Čigonas apsinakvojo pas
jiems Dievas patogu sūneli.
Tada jaunikaitis eugrižo na pasiliko kuknioja, ir no to lai
(-8T °1) niszku pagal teisinga kursą. Norėdami apie ka dasižinoti reike prisius ,
moterių prigulineziu in visokes gaspadori ir ant ritojaus apsir
Kada jis daejo in metus, se mon, uszsimove ta žiedą ant
marke ant atsekimo. Viską padarau kanoteisingiause. Ądresavokite siitelp
ko giveno juodu karalaites unijee.
nas kupczius numiri, o savo be vardžio pirszto ir^velei tas
go, — ir pergulėjo viena, ir Pajieszkau gero buezerio kad mo A. J. KEYDOSZ1US,
202TroySt. Dayton, Ohio.
dvaria.
' Nesenei iszkeliavo in Fili
visus turtus paliko milimam murinas stojo prieez jin ir tarė.
Viena karta katinas vaiksz- pinus 85 daraktorkos apimti antra diena, tada gaspadine kėtu lietuviszkai lenkiszkai ir angelssunelui ir motinai Jaunas kupuezklause:
kai kalbėti, darbas ant visados, mo
— Ko ponas reikalauji?
cziodamas pakaju pagavo pe tenais dinstus mokslainese.
czius pagyvenias koki laika su
kesti gera praszau ant adreso.
c
’
goneli
kunin—
Gal
tau
Jaunikaitis tarė:
lu ir norėjo jin papjaut, o jis
* Nekurios kvailios moterė ga paszaukti ?
( 6, o,)
savo milima motinėlė uszsima— Pasiūk karalaitei tokia meldi katino, idant jin paliktu
J* Puczkus.
les Padžiaus, moka po $300
ni vandravot. idant dažinot ezlebe, kad puse karalistes
Čigonas:
—
Ak
dieve,
duok
giva, tada katinas tari in jin: už pora paneziaku.
Wilmington, Ill.
kas sviete dedasi. Tada sėdo kasztuotu ir atneszk man.
gaspadin lapeli tabako, tai gal 500 E 3-rd St.
— Jagu prižadi man, jog
* Mare E. Butlieriene ižduo bus man geriau ir kuningo ne
ant arklo ir leidosi in kelone,
Akimierkioje szlebe buvo pristatisi žiedą, kuris randasi
Kazimieras Waidulis paeina isz
da ir redo laikraszti “Nebras reikes.
ir teip jam bejojant prijojo di prietatita jiam.
Kauno gub„ Paseiniu pav., Kražių
pas karalaitia, o kaip ijje mie ka Legal News”.
dele upe, per kuria ėjo tiltas,
volost., pirmiau gyveno Pittstone, o
Tada jaunikaitis nuneezi ka ga, tai laiko burnoje, tai palei
* Ana diena mire Mare
ten jis rado stovinti senuką su ralaitei ta ezlebe ir padavi, isz
dabar nežinau kur, praszau atsiszaukt
Geras
Daktaras.
Jau nuo keliolikos metų Brooklyne-New York gyvuoja Vienatinė ir Didžiausia LIETUVIŠKA
siu giva, o jagu ne, tai asz tau Tanner, 81 metu senumo, ižAPTIEKA Provizoriaus VINCO J. DAUN0R0S, kurios tikslu yra apsaugoti savo vientaučius
(-gg oą)
žila barzda, kuris turėjo su sa kurios ijje labai džiaugėsi.
— Ka tau kumute dabar ant adreso.
nuo visokių apgavikų ir gydyti juos tikrai geromis ir pašokini u gom 18 gyduolėmis nuo
tuojaus smerti padarisiu!
J. Waidulis.
buvus tarnaite szeimynoje Jo daktaras užraszineja?
vim szuni ir katina.
visokių ligų ir kūno silpnybių.
O karalus tarė:
Pelu karalus prižadėjo vis no Morant New Forest, Ang
LIETUVIŠKA APTIEKA savo ilgų metų prityrimu išrado daugybę specijališkų gyduolių,
Box 430, Stellarton N. S. Canada.
Jaunikaitis tarė:
sutaisytų iš šviežiausių ir geriausių medikamentų ir labai pasekmingai gydančių ligas.
Jauna naszle:— nieko, tik
— Dabar jaunikaiti pasiu- ką iszpildint.
Tarpe kitų aptiekos sandėlyje sukrautos Ir gaunamos sekančios gyduolės:
»
lijo! per 63 metus.
— Kur vedi senuti ta szu- dik mano paczei tokia szlebe
Kada karalaiti užmigo, pe * Amerike randasi 2564 tai tris kartus kas diena pabu- Mano duktė Teofilą Vasiliute pa
Del
išvarymo
soliterio
..........
$3.00
Kraujo
Valytojas
........................
$1.00
ni su katinu ?
czioja, kol ne isztekesiu už eina isz Vilniaus gub., Traku pav.
Del lytiškų ligų........ 50c. ir $1.00
kad tiek kasztuotu kiek mano lu karalus perbėgo ijai per bur
Gyvasties Balsamas................... 75c
moterių, kuriuos užsiymineje
— Vedu ant jomarko par visa karaliete kasztuoje.
Nerviį Stiprintojas.......... 50c ir $1.00 Nuo Reumatizmo ... 50o. ir $1.00
Merkines volos., Grūto kaimo, kas
na ir sudavi su uodega, tada raszimu in laikraszczius ir isz vyro.
Vaistas nuo vidurių .... 50c. ir $1.00 Nuo kojų prakaitavimo............25c
duot.
apie ja danesz ant adreso aplaikys
Nuo kosulio........................ 25c. ir 50c Gydanti mostis........................... 50c
— Jaunikaitis su pagelba ijje spjovi, žiedas isz burnos
Nuo gerklės skaudėjimo 25c. ir 50c Antiseptiškas muilas.................25c
to turi gyvenimą.
Jaunikaitis tarė;
5 dol. nagrados.
(įc ,oj)
Skilvinės proškn' ...................... $1.00 Antiseptiška mostis...................25c
murino prietati ir tokia szlebe. iszpuoli, ijje velei užmigo.
Ne dalaike.
Jos. Wasozyla
* Vanetta Haverstick 8 me
Pigulkos del k'
i.................. 25c Nuo dusulio................................ 50c
— Parduok man.
Tada karalus velei tarė:
Viena panedeli, ateina agen 1203 — 5 th avė, Pittsburgh Pa.
Nuo galvos ska
no ................ 25c Proškos del dantų .....................25c
Tada pelu karalus pagriebi tu mergaite, yra iszsilavinus
— Gali pirkt — atsiliepe — Mano jaunikaiti da turi
Nuo kojų nuos|
.... 10c. ir 25c Nuo kosulio del vaikų.......... 25o
tas
pas
viena
eztorninka,
nes
ta žiedą ir padavi katinui.
Nuo dantų gėlir
'........................ 10c Kastorija del vaikų .... 10c. ir 25c
gerai moksle geografijos, fi
senukas.
Nuo peršalimo
...................... 25c Nuo viduriavimo........................25c
du darbus man padaritie, paKada katinas aplaiki žiedą zike ir politikoj, geriau negu tas pamatęs ieztolo ateinanti, Mano brolis Matiejus Ciozkus 32
Plaukų stiprinto.!
.... 25c. ir 50c Kraujo Stiprintojas.................... 50c
— Ka nori? — paklausi jau budavok sau pale ei ir nžvesk
Linimenlas arba
»elleris .... 25c Gumbo Lašai.............. 50c ir $1.00
nuėjo pas szuni ir pasaki, jog iszeja isz augsztos mokyklos duris užetumi ir pats pasislėpė metai amerike, pirmiaus gyveno MaAnatharynas plovimui....................25c Nuo plaukų žilimo................... 50c
nikaitis.
hanojuje po tam iszvažiavo apie Du
soda prie mano palociaus, o jau turi žiedą, tada juodu tuo
už baro.
Nuo kirmėlių................................... 25c Blakių Naikintojas.....................10c
studentai.
Karpų Naikintojas................... 10c
Senukas atsiliepe:
kaip važuosi in szluba, tai kad jaus apleido ta dvara ir iszke
Agentas pradėjo belsti in durie Bois, Ba. paeina isz Suvalkų gub.
Specijališka tikrai lietuviška Trejanka arba Trejos Devynerios 25c
— Asz tau dovanosu, nes medžei židetu, o kaip griszi isz
Mariampoles pav. Pikiszkio gminos
be atlaidos.
Taip pat iš Lietuvos pargabentos visokios Lietuviškos gydančios žolės, Saknįa Ir L t., kokios
levo pas savo poną, kurs rados
ir parapijos. Tegul atsiszauke ant
tik yra žinomos ir žmonių vartojamos.
ka praszisu tavęs ar apsiimsi ? szlubo, tai kad butu obuolei.
Sztorninkas tupėdamas už- adreso:
pas karalu kalėjime. Kada
Reikalaukite prlsluntlmo Katalogo su mflsų gyduolių aprašymais.
(gg
'oj)
— Apsiimu — atsiliepe jau
— Didžiausi turtai anglies baro kalba in save:- Belsk,
Kreipianliemsiems per laiškus arba asmeniškai duodame tikrai sąžiniškus Ir teisingus
Tuojaus iszrengi puikia ve- priėjo marias velei szuo tari
Joseph Ciozkus "
patarimus kiekvienoje ligoje.
nikaitis.
randasi Chinuose ipatingai pro belsk, žiūrėsiu, ar tau nenuboe! 139 W. Pine St, Mahanoy City, Pa Jeigu |ums brangi yra |usg sveikata, tai tuojaus reikalaukite gyduolių, rašydami arba
eeile, kuri traukėsi per kėlės in katina:
atsilankydami į LIETUVIŠKA APTIEKA
— Tada senukas atidavi dienas, o jaunikaitis su page1Agentas nenustoja beldias
— Sėsk ant manes, asz ta vincijoje Hunan: užima plot1
jiam szuni su katia, o jis nu ba murino viską iszpildi kas
^RviNCAS J. D A U NO R
Mano brolis Juozas Wasilauskas
ve pernesziu, tiktai žiedo ne 21,700 kvadratiszku milu. Ne ir jau konia adina praėjo,
vedi juos namo ir paliko, o tik buvo prisakita no kara
kuriuose vietose anglie suvis
Ant galo paimtas nekantru paeina isz Kauno gub., Wilkmerges
inmesk in marias.
pate velei eugrižo pas senuką. laus.
APTIEKORIUS
Kada jau buvo ant vidurio randasi ne gilei, ba matit ant mu sztorninkas ezoka isz užba pav., Raguvos volost., 3 metai kaip
229 Bedford Ave.
Brooklyn, N. Y.
Tada senukas tarė:
Viena karta tarė karalaite mariu, katinas prakalbėjo in pavirszines žemes, o anglis ira res prie duriu ir paverias szau nieko apie jin nežinau, jis pats ar
kas kitas praszau duot žine ant adre— Eisiva su manim.
in savo virs:
szuni ir inmete žiedą in marias, labai puiki. Kone teipo-gi li- kia.
so.
('6f <n)
Jaunikaitis pririezo kilpas
gei
daug
randasi
anglies
pio
— Mano milemas paeziuti, kuri laiki burnoje, o tuom tar
— Ko nori, po velniu!: Juk
G. Wasile wskis.
su pantinais prie balno ir pa pasakik man kaip tu ta viską
Lock No 3, Pa.
pu plauke lideka pagriebė ta vincijoje Shansi, kurio užtek kad butau namieja, tai tuojau Box 108.
leido arkli namon, o pate nu gali padarit?
BISCHOFF’S BANKING HOUSE
žiedą ir prarijo. Kada juodu tu del melo svieto per 10,000 atidaritau!
ėjo pekeztes su senuku. Ir teip
287 Broadway Kampas Reade Ulicze
metu.
Apart
anglies
abejose
Mano pusbroliai Antanas Alek ir
Tada jaunikaitis, kaipo sa iszplauki ant kraszto tada susi
New York, N. Y.
Telefonai Worth 2822,
juodu ėjo gera valanda, nes ne vo paeziulei viską apsakė:
Kazimieras
Rukszlale
paeina
isz
provincijose
randasi
daug
va

Kas reikalauna teisingo
barė labai už ta žiedą. Tuom
trukus priėjo baigei didele giKauno gub., Novo Aleksang pav.,
patarnavimo ir nori idant
Karalaite girdėdama apie laik žuvavo vienas senas žmo ries, rudos, sidabro, cino szviTelsybes.
teip-gi Jonas ir Ignacius Jodvalkei
re, kurioi rado dideli akmeni, toki žiedą, numovi jiam no
jo reikalai liktu greit,
gelis, o kai jau buvo vakaras, no, aukso ir kitokiu metalu.
— Naujas czeverykas spau- isz Kolondiszkiu sodžiaus turiu svar
atlikti tegul atsiszauki in
tada senukas tarė:
Apie
naudojima
tu
turtu
nie

pirszto ir užmovė sau ant be tai tas žmogelis ėjo namon, ta
bu reikalą jis pats ar kas kitas pra
— Asz atversiu ta dideli vardžio pirszto, szitai stojo mu da szuo su katinu pasipraszia kas lig ežiam laikui ne pamie dže laikais ne tiktai koje, nes szau duot žine ant adreso.
Seniausi
kiezeni.
akmeni, o tu leiskis žemin, pir rinas ir tarė:
S. Jodvalkis.
ant nakvines ir sikiu ėjo su lino.
Bankini
—
Daugelis
žmonių
migliną,
miausia prieisi vienas dūręs,
Box 451.
Wasson Pa*
— Ko poni reikalauji?
juom namon.
Narna
jog geriaus yia ymti, negu lauk
paeku antras ir trfczee, ir kaip
Karalaitei tarė:
Kada parėjo namon, padavi
Uždėta
1848m.
ti kol duos.
prieisi pirmas dūręs, pabarsz— Noriu idant bucze nuga senukas savo paczei žuvie kuri
Pinigus
siunezime
in Kraja kuo greioziauBeh
— Žmogus, kuris mislina,
kik tiktai viena karta, prie benta in ana puse mariu pas tuojaus pradėjo darinet, ir teip
PUIKUS
Pinigus visu kraeztu iszmainome pagal kursą.
jog
vieką
žino,
tai
ne
trukus,
antru du kartu, o prie trecziu savo sesere, o vietoje palcciaus jais bedarineant, rado vienoi
Pinigus priimama ant procento ir lazduodama ant pareikalavimo.
SKAITYMAI
Juokingas
persitikrina jog mažai žinojo.
tris kartus, tai dūręs paczios kad tik vieni plitgalei pasilik ledekoi labai puiku žiedą ir pa
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Apraszymas^^^^
— Szedien tokie laikas, jog
Krajaus už pigiause preke.
atsidaris. Usz trecziu duriu tu.
rodi senukui, o jie liepi padėt
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastorojams nereikalaudami
jagu
kam
nesiseka,
tai
vereze
45
pus. 6x9 col. dydomo. Preke 15c.
puikus palccius, kuriam rasi
jokiu poperas.
Kaip pasaki teip viską ir isz ta žiedą sakidamae jog bus
W. D. Boczkowiki-Co.
Mahanoy City,Pa.
kalte ant trustu.
gulinti pora grabia, jis turi pildi.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
mus dukterei kaip užaugs. Tapaliudyimu Konsulio.
— Tasai yra dydeliu kailiu,
žiedą ant pirszto, numauk jiam
Ant ritojaus kada karalus da senuki padėjo ta žiedą ant
Atjeszkojima Daliu atlieka
teisingiausiai.
jog jaguka dažino, mislina, jog
ta žiedą ir iszneszk man jin.
—: Del vygados Tautlisoziu laikome atydaryta >—
Ar matei kada-nors laikrašt^^
atsikeli, žiuri, jog žento palo kamino ir baigi darinet žu 2 Istorijos, apie Parižiaus Nuapi visk žino.
Kaip jiam prisiartino prie
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedėlioja nuo 10 iki 12 ad.
skureli; Ingrabanas; 259 pus.
ciaus neira, tiktai ūkana ant vis. Kada pabaigi darinet,
i. Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
— Teisingas prietelie yra do
Preke................................ 50o.
pono, kuris gulėjo grabia, pra
to daigto kur stovėjo palccius. pavalgi vakarienia ir nuėjo gul
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausai, tatangiausei, ir
rum prietelium. Tokium yra
dėjo su didelu tikumu maut
7 Istorijos, apie Dorybe ir Mi“DRAUGAS" yra 8-nių puslapių
Tada karalus nusiunti tar tie. Tada katinas paemi ta žie
pigiausai galite atlikti.
del darbinyko p. W. Taf tas,
laszirdingumas; Paskutinis Pini
didžiausio formato, vedamas ge
jiam no pirszto žiedą, ir tuo
ną pažiūrėt kas ten pasidarė. da, iezejo juodu isz grinczeles
riausių redaktorių. Rasi jame
gas; Laisve; Pražuvę Miszkai;
republikoninig kandidatas ant
numovi ta žiedą, tada tas po
geriausių raštininkų raštų ir vi
Apleista Naszlaite; Jieszkok SziKada tarnas sugrįžo, tare in ir kelevo pas savo pora. Kada
sokių žinių iš Lietuvos, Amerikos
prezidento.
nas griebi jin, nes ne spėjo, ba karalu:
rdyje;
Lape
ir
Vynuoges;
120
ir iš viso pasaulio. “DRAUGAS“
pribuvo pas jaunikaiti, padavė
puslapiu,
preke
•
•
25c.
gvildena
svarbiausius gyvuosius
jau jis buvo atsitraukias no
jiam
ta
žiedą,
ifz
kurio
jis
la

lietuvių reikalus.
— Szviesiauses karalau, ten
Jagu pikta padara, to neeigai
8 Istorijos, Keidosziu Onute;
grabo. Tada tas ponas paszau- daugiau nieko neira, kaip tik bai džiaugėsi, tada užmovė ant
“DRAUGAS" atsieina metams $2, pusei m. $1
Kaimynai; Kuo baozka prismirs
bevardžio pirszto ir tuojaus
lėk,
Užsieniuose metams $3, pusei metų $1.50
ke:
tuo ir dvoks; Sena boba aitresne
vienas žmogus guli griuvesiuo- stojo priesz jin murinas ir tarė:
Rašydami laiškus adresuokite
Ba buna po laik, veluk tylėk.
— Tavo laime, o mano ne sia.
už velnią; Navatna lyga naDRAUGAS PUB. CO.
— Ko reikalauji ponas no
vatna gyduole; Du medejei; Inlaime, jog asz tave ne nutve
Tada karalus liepi jin par- manias ?
žeidingas neatbolnumas; 124
2634 W. 67th St. Chicago, III.
Jagu su talentu užgimsi,
riau, butum tu prapuolęs! o gabent in paloci. Kada jau jin
puslapiu, preke - - - 25c.
Jaunikaitis tari;
Naudos jokios ne turėsi,
asz bucze laimingu pasilikias pristati in pale ei, karalus tari
9 Istorijos, apie Barbele* Mo
Asz noriu, idant velei mano
Jagu to talento ne dasekinesi.
ant visados!
kytoja; Velniszkas tyltas ant
m jin:
palccius kaip ir buvo ir kad asz
upes nemuno; Auklėjimas svei
— Tada jis kogreicziausia
Pigiau tav pareis kada nusi
— Kur tavo palocius ira, jame bucze, o karalus su savo
ko ir serganezio kudiko; HeroDOVflNfll-DOVflNftl!
prisiartino prie trecziu duriu kur mano milema dukrele nu dukterimis butu kalėjime ant dos boba; Kas nepažinsta Dievo
pirksi,
KNYGA
SVEIKATOS bei nau
tas
nepažinsta
tėvu,
Per
tamsy

ir rado vinda, kuri senukas bu danginai !
mano vietos.
Negu už dyka no ko gausi- jausio mokslo
ir ką reikia daryti
bes ir szviesa; Pasitaisias prasi
vo jam nuleidias, sėdo in vin Jaunikaitis nieko ne atšaki,
Kaip tik teip ieztari, tuojau
apsirgus. Teip-pat kame ir kur
žengėlis; Duktė malkakerczio;
Navatnu turime
žmonių greit išsigydyti, lygiai ta knyga
121 puslapiu, preke
• 25c.
da, o senukas pradėjo jin ba žinojo kas su juom stojosi. viskas stojo.
juom daugiau uždyrba,
Kada
karalus
pabudo,
žiuri,
traukt in virszu. Kada jau bu
13
Istorijos,
apie
Kupcziaus
au

Tada karalus liepe jin in„DAKTARAS“
nu jurgi; Kapitoną tumka ir jio
Tuom daugiau pradyrba.
vo ne toli virszaus senukas ta mest in kalėjimą, kur radosi jog jis su savo dukterimis ran
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.
denezika jeremka; Vargingas
re:
gyvenimas ir smertis; Javorovas
mažas langelis del padavimo dasi kalėjime. Tada karalaiti
ramu™
ir jo kliūtis; Gaidžio pamokslas;
apsaki karalui kokiu budu jie
— Ar turi žiedą ?
maisto.
Didele knyąa api 1300 pusi a pu
Nebūtus daiktas; Tris raiezius;
Jaunikaitis atsake:
Visos 6 dalis drueziai ir puikei
Dabar grižszkim pas jauni- pateko in kalėjimą jis ižgirdias
Tris pamokinimai; apie žmogų,
apdaryta. Kasztus nuriunlimo
apie
tai,
praszi,
idant
teiktųsi
— Ne turiu!
velnią ir dundeli; Dusze pakukaiezio motina.
J mes apmokame. PREKE TIK $4
tavojeneze liepoje; neszvaru;
juosus
atlankit
jaunikaitis.
Ka
W. D. Boexkowiki-Ca.
Tada senis palaido vinda, o
Ne sulaukdama savo milimo
labai dideli szelmi; Sidabro
MAHANOY CITY. PA.
jaunikaitis nugramzdėjo in vi sunelo, iszsivari ta szuni su da jis pribuvo pas juosus, tada
stikline arba sakyk visada
jio,
paeziuli
su
karalum
puoli
teisybe;
108
pus.
preke
25o.
dų. Tada senis uždėjo ta ak katia in svietą. Bego juodu
meni ant skilęs ir nuėjo namon. kėlu, ir užbėgo ant karalaus jiam po kojų ir meldi dovano 3 Istorijos, Sūnūs malkiaus;
ŠITOJ KNVOOJ ..DAKTARAS" netik
jimo. Tada jaunikaitis iszleido
pamokinu kaip Ir kur nuo visokių ligų gerai
Jaunikaitis atsipeikėjo ir dvaro, pradėjo juodu bėgiot juosus isz kalėjimo ir visi su Geras medėjus; Iszklausyta*
malda vargszo; 04 pus. - 15c.
Išsigydyti. bet teip-pat labai gražiai, kaip tik
pradėjo po visa ta paloci po dvara, o kada pribėgo prie grįžo in pale ei, o karalus isz
ras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių ligų
Vaideliota, apisaka isz lietuviu
apsisaugoti.
Lietuvių
vaikszcziot, nes nieko jame kalėjimo, suvuodi szuo, jog ju kele puiku balu ir apraszi jau
KNYGOJ „DAKTARAS“ labai daug ap
senovės gyvenimo su paveiks
rašo apie vyrų ir moterų lytišku gyvenimų ir
nebuvo tada jis iszsieme ta žie ponas randasi tame kalėjime. nikaieziui visa savo karalista,
Gydytojas alSkiai,
lais, 177 puslapiu preke • 35o.
atvirai teip ISdėstinėje, jog kitose
knygose apie tokias paslaptybes negalite at
dą ir pradėjo maustit ant visu Tada szuo iszkase duobia po kuris po jio smerezei ilgai gi 3 Istorijos, apie Nevaloje pas
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrui ir moterei
veno
su
savo
pacziule.
maurus; Vieszkelio duobies;
pirsztu, nes kada užmovi ant apaezia ir gavosi pas savo po
labai reikalinga turėti, kad žinoti kaip ir kų
638 Penn Avė. daryti,
Karalaitis žmogus; 112puslapiu
seniems ir jauniems Ir kaip laimingai
be vardžio pirszto tuojaus sto ną.
Pittsburgh, Pa. gyventi. Čion vlskų negalima aprašyti, bet tik
preke
25c.
perskaiėius
knygų atrasite.
jo prieszai jin murinas ir tarė
Jaunikaitis pamatias savo
MAHANOY CITY, PA.
ŠITA KNYGA llllustruota puikiais moksSavizrolas, didis klasterius, la
Dr. Kolcr garsinasi tavo tikra pravarde ir tori :
’ ė CAPITOL STOCK $125,000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000. •
BliSkais
paveikslais
ir apie žmogaus kūno suin jin.
szuni tare in jin:
savo paveikslą Siame laikraštyje. Dr. Koler yra
bai juokingas, 40 pus: - 15c.
budavojimųsu visokiomis paslaptybėmis.
‘*
Suv. ValsL Randas turi musu banke sudėtu piningu.
■
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Kolcr p rak t i- •
— Ko ponas reikalauji ?
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti* |
— Parneszkitia man žiedą
Apie MEILES DALYKUS „Daktaras“
Prakeita, pukus aprašymas,
niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką bnvo <
nemažai rašo.
ligonbutyje
švento
Lozoriaus,
kur
gydo
tik
pri
’
Mokame
antra
procentą
ant
sudėtu
pinigu.
Procentą
pridedam
•
Jaunikaitis atsake:
no karalaites, tai asz judu la
202 puslapiu, preke - 50o,
YPATINGAI serganti, nusilpnėjg, sukliu
vatiškas ligas vyrų ir moterų.
;;
prie jusu pinigu 1 diena Sausio ir Liepos menesuose, nepaisant
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolų6o6, dide-,
— Nieko ne noriu, tiktai no bai milesiu.
!j išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifilį. Jeigu
ar atneszat parodyt knygute ar ne. Mes norim kad ir jus
;
Jonaszas Korczakas,puiki istor.
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis
kauti išbėrimas ant viso kūno, gedimą burnoje
riu, idant mane pristatitum in
teip užslsonėjuslomis ir užsikrėtusiomis Ilgo
Tada szuo su katinu leidosi
'*
turėtumėt reikalą su musu banka, nepaisant ar mažas ar didelis.
•
262 puslapiu, preke - 35c.
arba gerklėje, slinkimą plaukų. laužymą kanių,
mis, Šitoje knygoje atrasite tikrų rodų.
įteik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir ncztsikarmano dvara pas motina.
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsi ir kitus
in kelione, paėjo gera gala ke
2 Istorijos, apie Szakinas nedo
JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pir
HARRISON BALL, Prezidentą?.
9-ad. ryte lig 3 popiet. •
užkrSsi savo liga.
miau neka|p kreipsies prie kokio nors gydy
ras žydas; Du draugai; 130
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais ba
Kaip tik teip pasaki, tuo lio, priėjo juodu marias ir tarė
; * F. J. NOONAN, Vice-Prezidentas.
Bubėtomis 9 lig 12-ad. *
lais. kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ
tojaus, arba vartosi llekarstas, reikia perskai
puslapiu,
preke
25c.
■ • W. H. KOHLER, Kaaerius.
J
jaus buvo pristatitas in jio na si katras katra nesz tada szuo
r kt. išgydau į 10 dienų, o jei ne, tai pinisus
tyt knygų „Daktaras", nes didelės daugybės
.□grąžiau.
u
n
1.1M
<
11
11
žmonių, kurie tik perskaitė Sitų knygų, išsi
mus.
tari:
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paaigydė.
__
lančias iš SAUŽAGYSTES prašalinu j «8 dienas.
kr jautiesi mažum, jog neturi tos pačios vyriškos
Jaunikaitis pagivenias koki
— Tu katine sėsk ant ma
, TODEL7 kad ta knyga del labo visuome
•^Skaitykite...
;pčkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišnok,
nės išduota, tai kiekvienas jų apturės visai
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vSl galėtum
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
laika su motina, uszsigeide pa- nės, asz tave pernesziu.
Iszsirinkite virszminetu
dovanai,kuris tik atsiųs keletu štampų už prijūti vyru.
-LAIVAKORCZIU SKYRIUS—
siuntimų. r
■T knygų vertes už $1.25, naloSTRIKTURĄ
arba susitraukimą šlapumo ka
P. V* OBIECUNAS IR KOMPANIA
czuotis su karalaus duktere.
Kada perplauki per mares,
išgydau į ai dieną ir tai be skaudėjimo.
REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant
W
prisuskite mumis tik $1
Cor.
12-th.
& Carson St., 8.S.Pittsburg, Pa*
HYDROCELĘ
arba
vandeninę
rupturą
gydau
Sitų apgarsinimų ir adresuok teip*Viena diena nusidavė jis pas užėjo ant kalno ir rado dvara
|L o aplaikysite per paczta
I 30 minutų be operacijos.
Tai yra Vienatine ir senei žinoma Lietuviszka
PŪSLES
ir
inkstų
ligas,
nuo
kurių
randasi
karalu ir tarė:
arba
aiszkant
sakant,
kas
prisius
kuriam giveno karalaiti. Tada
The PHILADELPHIA M. CLINIC, Banka su Kapitalu $75,000.00 kuri randasi po prie
bėgimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimą* ■
iiisišlapinimo (peršėjimas) irdesStkai kitų ženklų
$1 gaus knygų vertes už $1.25.
žiūra Valstijos Pennsylvanios, talpinasi loonose na
— Szviesiaus karalau ir po katinas in bego in skliapa ir
>pic kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau
1117WaInut si., Philadelphia, Pa. muose kuriu verte isznesa apie $150,000.00.
Mes siusime knygas per paozta
,avo sistema ant visados.
ne! pavelik man su tavo duk rado tarna su žvakia, nes žvaREUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, perauga*
ir apmokame visus kasztus.
TBMYKIT VYRAI IR MOTBRĮSI Kad
Priima Piningus ant paezedumo ir moka 4
lakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kita*
sergi, jautiesi kokį nors nesveikumų ir reika
Gante pirkti kieknorite. Visos
tere pacziotis.
)dos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujč
Procentą, Siunozia Piningus in visas dalis Svieto
ki stovėjo ant žemes, tada kati
lauji geros, teisingos pageltos, lead trumpam
šgydau trumpam laike ir ligoniui nercik per
knygos yra geros ir kožnam jie
greieziause
ir pigiause. Parduoda Laivakortes ant
traukt savo darbo
laike galėtum iSslgydyt, tai atsišaukto prie
Karalus nusijuoki ir tare in nas prisiartino prie žvakes at
patiks. Raszykite szendie!
visu geriausiu Laivu. Užlaiko Notarijialna ir ve
ProfeslonallSko Daktaro, Ph. M. Klinikos
jin:
JFISO VALANDOS: nuo 9 ryte iki 8:30 vakafl
sistojo ant paskutiniu lapu, o
lietuviškoj kaitoj. Rašyk, Ateik.
dimo Provu kanoelarija po vadovyste K. Varaszaus
W. D. Boczkowski-Co.
’ėtnyčiomis Iki 5 popiet
Nedėliomls
Ofiso valandos kasdien 10 19 ryto iki 4 po
Natarijauszio užtvirtinto per valdžia, kursai padaro
— Kas tu per vienas esi ?
su pirmutinėm paemi žvakia
pietų.
Nedėk
iki
3,
o
Utar.
ir
Pėtn.
vakare
nuo
Mahanoy City, Pa.
popiet Ateikit tuojaus.
Diovernastis ir visokius Dokumentus sutinkanozius
4iki8Jaunikaitis atsake*
iszkeli ir laiko. Kada tarna*’
su tiesomis Rusaijos.

KUR BUNA

Apie turtinga kupcziu.

“SAVIZROLAS”

NAUJOS
KNYGOS

“DRAUGĄ“?

Dr. K0LEH

UNION NATIONALBANK

LIETUVISZKAS ADVOKATAS
Ūkininkas padare vii-k a ka Geni proga i neiti in
$25 Grafafonas už $21
apsimokama bizni
pain daktaras pakakęs buvo
Baltrus S. Yankaus
(su 16 Dainomis)
Kada jis jau mažuma daktara
Parsiduoda puikiai ir gerai
ATTORNEY, COUNSELLOR AND
.. NOTARIUSZAS..
ADVOCATE OF UNITED STATES
$103,000 PRIAUGIMO PER VIENA META.
ves
buvo
bet
ne
per
labai
intaisyta
dirbtuve
tempnnco
COURTS.
233-235 W. CENTRE ST.,
MAHANOY CITY, PA.
Visiszkas Turtas Gegužio (May) 3, 1912 - $751,192.63
daug, tapo vienas botagas dvar Kostumeriu daugybe, biznis
PIIIVATISZKA BANKA ANT SUDĖJIMO PINIGU
” Lapkriczio (November) 1912 - 790,858.99 Geriauses ir didžiausias sumas
...... ro FRIZŪRA RANKOS......
ponis apvogtas. Szitas dvar randasi Shenandoah, Pa. ir
piningo iszlaimeja provoss už pa
”
” Gegužio (May) 1, 1913 - - - 854,209.58 žeidimą kasiklose, fabrikuose, gelsponis patire apie musu ūkinin oarsiduos labai p'giai ba locMano Privatiszkn Bunka yra po
Pasidaugino Turtas per Meta - - $103,006.95 žinkeluose, laivose ir t.t. Iszlaimeja
didele kaucija ir priežiūra valdžios ir
ką arba jau gerinus sakant nininkas turi kam cz apleisti
pinigiszkus reikalus galima pas mane
provas kurios kiti advokatai atsako ar
daktara kuiii viską žinojo ir miestą, todėl pasiskubinkite
Sutrumpytas Raportas Banko
be jokios baimes atlikinėti.
atmeta.
Rodą duodu dykai.
kad tas tame ir tame sodžiui ba kas pirmesnis tas geresnis,
Ądresa vokite:
Paszportus del keliaujancziu pa
MERCHANTS
BANKING
TRUST
COMPANY
givena. Tuojaus liepe ponas kas nupirks tai h cninikas iszMahanoy City, Pa.
rūpinu.
arklus pakinkit ir nuvaževo mokys kaip visa bizni varyt.
B. S. YANKAUS
Didžiause Lietuviszka Agentūra
Nog prislėgto Raporto Gegužio (May) 1, 1913
pas musu daktara, ir jio klau Apie daugiaus atsiszaukite in
154 Nassau Street
pardavima Szipkorcziu ir siuntimo
ASSETS.
New York, N.Y.
se ar jis yra daktaras visažinis.
“Saules” < f sa.
( j 1)
Pinigus in Visas Dalis Svieto greicziause
Pininginis
ir
Rezervinis
turtas
$69,544.66
Ūkininkas
atsake
kad
jie
tas
Mahanoy City, Pa.
ir pigiause.
•
5,336.33
Priguli nog Banku
esąs. Ponas tada jiam vieką pa
Visi tie kurie per mus siuntė apie tai geria žino.
657,715.04
T
.
.
•
f
Paskola
Parsiduos
pigeiA. G. GROBLEWSKI
pasakojo ir prižadėjo jiam ge
Investmentai į Bondsni
Iszduoda Dostovierenes del tu ka nori savo Dali
118,354,38
Cor. Elm & Main St«. Plymouth, Pa.
Namas 16 pėdu plcczio ant
rai
užmokesti
jei
jis
galės
jiam
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
Lietuvoje kam pavesti.
3,220.00
West M; hanoy St. Mshanoy Asz užlaikau Columbijos Grafofo- Rakandai irFikszczerei
sujeszkotie pavogtus piningus. City, Pa. Galima tuojaus insi- □ U3 su Lietuviszkom dainom, kurias Overdraftai
Garsiu Lleturlszku-Lenklszku Vaistu.
____ 39.17
Del Draugyscziu pristatau puikes Szarfas, Juostas,
Ūkininkas ant to pristojo Ta kraustit. Atsiszaukite po No. iszgieda labai garsei ir aiszkei. Ant
Total Assets
$854,209.58
Kepures, Karūnas, Špilkas ir t. t.
pusiu yra po kitokia dainelia,
da vėl dvarponis jin vadino su 238 W. Centre St. Mahanoy abieju
rekordai yra padariti gana druozei
Su kokiu nors reikalu kas-link Szipkorcziu,-Pinigus
juorn drauge važuotie, ant to City, Pa.
gali laikitie ant keliu metu. Kožnas
LIABILITIES.
ir 1.1., raszykite pas mane o aplaikysite teisinga atsakymu.
rekordas prekiuoja tik 75c.
ūkininkas atsake kad ir jio
Kapitolas Inmoketas
$125,000.00
Ant
Pardavimo.
Jaigu ne turi mano katalogo tai Geležinis turtas
Apsaugoji! Namus ir Naminus Daigtus nog Ugnies.
.
75,000.00
pati Grita turinti drauge va “Keller House” po No. 136 ir prisiuek
už 2o. pacztinia markia o
18,645.59
žiuotie. Ponas ant to pristojo 138 East Centre St. Mahanoy apturėsi didelipuiku kataloga kuria- Profitai
631,647.63
ir liepe abiem eestie in karieta. City, Pa. Parsiduos namas, mia rasi visokiu geriasiu Armonikų, Depositai
MUSU DRAPANŲ KROME randai visokiu Drapanų
40.00
Triubu ir daugybia kitokiu Neiszmoketi Dividendai
Kada jie in pono givenima laisnei, fikszczerei ir t. t Vie Skripku,
ir Apredimu del vyru ir vaiku.
Sziame laike ka tik
muzikaliszku instrumentu. Istoriszku Skola Bankams
3,876.36
nas
isz
geriausiu
salunu
M<
Ha

ir
Malda
knygių
kokiu
tik
randasi
atviko buvo stalas prengtas ir
aplaikeme visokiu nauju puiku Vasarinu Siutu ir praIsz viso
$854,209:58
Lietuviszkoi kalboi Gražiu popieru
muso daktaras turėjo pirmiau nojuje. Dasižmokite ant vie gromatu
szome ateiti ir peržiureti o jaigu pirksite tai busite
raszimui su puikeuseis ap
D. F. GUINAN, Kasierius.
tos.
(gp o,)
se už stalo sestie o j;o pati Gri
užganedyti.
skaitiniais ir dainomis su drukuotais
Geras patarnavimas muso Banke atnesza kas-kart dauKiekvienas Lietnviszkas Sztorninkafi
aplink konvertais, tuzinas 25o. penki
ta drauge.
teipgi privalo užlaikyti visada musu
Parsiduoda Namai.
už $1.
Sztornikams, agentams ir giaus Depositeriu.
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
Jiemdviem už stalo besėdint
feztoruošė ant pardavimo, kad,musu
Parsiduoda szitie namai pedliorems parduodu visokius tavorus
Užsimokės jumis turėti piningiszkus reikalus su szita
— Juodeszku brolei —Piu- atnesze vienas tarnas bluda su
tautieczei reikalaudami galetu^nusilabai pigei. Reikalaukitia visokio ta- Banka. Pennsylvanijos Valstija ir Mahanojaus miestas laiko
Mahanoy City, Pa. 436-438
pirkti
ir
nereikalautu iszduoti
sas ir Vincas, pirko nuo Co- labai brangiu valgiu Ūkinin W. Spruce St. 212 214 W voro tikra Lietuvi o gausitia teisingus piningus szitam Banke.
piningus dovanai kokiems nore aprapas tavorus, adresas:
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
lumbijos bravoro kampini na kas jin pamatęs pakumszejo Spruce St. 216-218 W. Spruce
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
rna ant Spruce ir B. uliczios. savo paezei ir tarė;
St. 605-607 W. Centre St
musu Lyras Lietuviszkas Gyduoles,
— Szendien Sz. Antano.
Dasižinokite “Saules” c f se.
Yra tai vieni isz progresiviszkurias mes gvamntuojame.
— Grita, tai pirmasis!
— Szi vakara East galo ku jaunikaieziv, kurie žino
MAHANOY CITY, PA.
Egiutero No.l.
.25c.
Tarnas kuris vienas isz tu
(j 1)
Egiutero No.2.
................... ............
.60c.
darže, italijonai leis in padan verte namu ir užezedintus pi vagiu buvo, kurie piningus pa
Zmijecznik............26c., 50c. ir $1.00.
29 MOTERIŲ GRAŽYBES
...DIREKTORIAI...
Gumbo
Laszai
...................................
35c.
ges visokias ugnes (fajerverkus ningus panaudojo gerai.
Tikiai artistiszkus paveikslus
C. L.Adam, Vice-Prezidentas.
D.F.Guinan, Kanijerius.
vogė, no pono, mine kad dak
D. M.G raliam, Prezidentas.
Meszkoe Mostis..............
..25c.
gražiausiu
moterių,mes
siunW. Rynkievviezia.
A. Daniszewiczia.
M. Gavula.
Trejauka
..........................
.25c.
— Dr. M. J. Petrikas, lie- taras mislijo kad tai buvo pir
— Szia nedelia daugybe
Linimeutas vaikams...
cziame uždarytame laiszke
.26c.
J. Hornsby.
W. J. Miles.
L. Eckert.
Gyduoles uuo Kosulio................... 26c
už 42o.
musu lietuviu važinėjo in tuviszkas medecinos ir chirur masis vagie, tarnas laukan ieze
Liepiu Balsamas..............................25c.
del vaiku............... 25c.
B. AUTUR1
Pottsville iszimti amerikonisz- gijos ligonbutes specialistas jas tare in savo draugus:
Dr O’Malley iszuiszkina priežastį pasekmingo gydimo Anty-Lakson
Milteliai vaikams nuo Klaneliu..25c.
— Daktaras žino viską ir
” nuo Kirmėlių del suaugusiu 36c.
kas popieras. Nekuriems pa priima ligonius kasdien nog
Vanduo nuo Akiu.......................... ,25c.
ISZSIVERŽIMAS
DEL REKLAMOS
sisekė gauti popieras, bet buvo 10 lig 12 ad. priesz piet. nog mums labai prastai eis.
DYKAI
Ugniatraukis..................................... 25c.
Skilvio
Laszai...................................25c.
Antrasis tarnas vėl inn sze
LAIKRODĖLIS
Szitie Dubeltavi Rekorderei, ant Verikosele arba netikrasis Iszsiveržimas
ir tokiu, kurie važinėjo už 2 lig 4 popiet ir nog 6 lig 8:30
Gyd. už lai kimu i Viduriavimo ir
vienos
puses
grajina
muzike
ant
kitos
DOVANAI.
valgi
o
daktaras
vėl
tare
in
sa

Kruvinosios................................. 75c.
svietkus, ka patrotino savo po vakare. Kazuno aptiekoje
puses dainuoja. Duosime dykai tiems
‘Uicure’ arba gyd. Rumatysmo $3.50.
Del reklamos iszleisim
Pnczkai ir visokios Odos Ligos.
kurie atsiszauks pas mus ir kurie turi
237 W. Center St.
(*j '}) vo paeze:
pieras už kreiva prisiega.
Gyd. del nemalimo Pilvo...........50c.
tarp musu ^emaiczniSuvieFonografus.
Milteliai apstabdymui Galvos
— Grita tai antrasis.
n i tose Steitose ir in Kanada
skaudėjimo....................................10c.
— Tie kurie nori užpraszy
vysai dovanai 1000 prepui— Ketverge iszkeliavo ko
HOFFMAN BROS.
xB.Ty- Be jokios Operacijos, skaudėjimo ai
Trecziam ir geriaue neejo.
Laszai nuo Dantų........................... 10c.
kiu Laikrodėliu 14 karatu
ti savo pažinstamus, gyminee ne visi muso ugnagesiai ant Ketvirtas turėjo užvožta blu
Mostis
nuo gedimo ir prakaitavimo
aukso ir ant 20 metu
apleidimo savo kasdieninio darbo
Kojų................................................. 25c.
gvarantuotu.
ir t.t. idant atvažiuotu in Mahs parodos in Mount Carmel. Ta
Geležinis
sudrutintojas sveikatos 50c.
Lietuviszkas
Agentas
PRIEŽASTIS ISZGYDIMO.
Baszykit dar szerdien ir
G A.Fritzinger (polienionas) Wilkes-Barre
da iezneeztie, kuriame virti
Vaistas nuo Lapauto................... 15c.
atsiunskite 12c. štampu ant
1. DEL T()-Ka<l jojo neskaudanti metodą Pa., iszgydytas nuo sunkaus iszs i veržimo 6
noju ant ‘ Old Home Week” diena kasiklos nedirbo o ir vežei radosi. Dabar ponas ta- j
.SZIPKORCZIU
IR
SIUNTIMĄ
PININGU.
Gyd.
nuo
Grippo........................ $1.25.
persiuntimo in:
likos naudota per jin suvirszum 25 metus o melai atgalios, no tada neneszioja jokiu diržu
Plauku apsaugotojas..................... 50c.
tegul palieka adresus “Saules’’ Kaiero bravoras sustojo.
josios naudingumas likos prigavimas per teip T. R. Williams anglekasis isz Hyde Park, l’a
re in ūkininką;
Muilas del Plauku........................ 10c.
vadinamus Specialistus Rupiuros kurie jaja iszgyd tas no iszsiveržimo, 5 metai kaip
M0R0Z0W & CO.
afise o užpraszimai bus iszsius
Milteliai nuo Kepenų................... 35c.
ir naudoja.
diržą ne neszioja.
3202 3-rd.St; New York,N.Y. I
— Parsiduoda namas su sa— Jei tu esi daktaras visa
Rožes Balsamas................................25c.
2.
DEL
TO-Kad
suvirszum
in
12,000
iszti dykai.
W.H.Greenwait maszinistas prie Prospect
Kinder Balsamas.............................25c.
gyde ligoniu, o nekurie pribuvo isz tolimu
lunu, vidurije miesto, biznis žinis, tai turi man pasakitie!
Brokerio, Breslau, Pa, du vaikai 3 ir 9
Bobriaus Laszai.............................. 50c.
szaliu gydytis o kuris jis vienas pasekmingai
— Kaip jau visi žino kad gerai ejna. Kas nupirks gales
metu senumo isfgydytas no iszsiveržimo o
Szvelnintojas
...................................... 35c.
lik gydo.
kas tame blude ira.
diržo neneszioja Z metu.
Kraujo valytojas.......................... $2.00.
Stop' Kožnas gal iszmokti buti Balberium
Septemberio menesije Mahano tuojaus apimti bizni. Atsiszau
3. DEL TO-Juog kožna savo žodi gali
Parduoda
Szipkortes
ant
geriausiu
Nervu
Ramintojas
...................... $1.00.
tiumpam
laike
ir
uždirbti
pinigą
laike
mo

Ūkininkas pažiurėjas ant
pinigiszkai ir profesijonaliszkai užtikrint. W. II Adams fajermonas, Sheldon Alex
Egzema arba ouos uždegimas
kinimu.
Raszykite apie daugiaus pas linijų* in ir isz Lietuvos.
juje bus didelis apvaikszczioji- kite in “Saules” ofisą, (oę o;)
Siunczia kuri duoda ligoniu, o imdamas terp ju 25 Works, Wilkes-Larre, Pa., iszgydytas nr
bludo nežinojo ka sakit ir su
pas
Vaikus
................................
$1.25.
iszsiveržimo, kuri tiir. jo per 15 metu.
Nossokoffs Barber College "Mjį'IE Piningus in visas dalis svieto, greitai, metu yra gana paliudinaneziu.
mas “Old Home Week”. Viso?
Pleisteris (Kasztavolo)................. 25c.
dejavo:
pigiai ir teisingai.
Pamada Plaukams......................... 25c.
Sk ilvkite ka sako szitas iszgydytas pači— Parsiduoda naminei daig
lietuviszkos draugystes apiak
Gyd. nuo skaudėjimo Ausim...... 25c.
jrnla ap:e Dr. O’Malley.
Kas nori atgabenti isz Lietuvos
— Ach veži, veži kur tu
23 Akmenų Railroad Laikrodi
Gyduoles nuo Piemens........ -....... 50c.
Unijos Docking bosas Rauta’ kasikloje
ke užpraszimus kad imtu da iai beveik kaip nauji. Gera
savo
gymines
ar
pažinstamus
tai
ra

Patentotas regulatoris
Vengriszkas Taisytojas Ūsu------ 15c.
Luzerne, Pa. sako:
inkluvai!
užsukamas isz virszaus, szykite pas mane kadangi dabar turi
Inkstu Vaistas................ 26c. ir $1.00.
lybas ir atsiustu savo delegatus proga jaunai porai invykti
Courtdale, Pa.
Nov.26, 1911
del Moterių ar Vyru, 18k labai pigias prekes Szipkorcziu ir
Ponas tai girdėdamas tarė:
Akines Dulkeles.............................. 25c.
ant susirinkimu, kurie atsibu- daigtus už pigia preke. Kas
ant 20m. galima dar pirkti Szipkortes už labai Garbus Daktare ( f.Malley:
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
— Tu atminei, dabar asz ži
ginsim szita laikrodi
abelnai skausmo ir skarbūtis $1.25,
Rasznu szite gromata idant duoti jumis žinot
Raszant prisiuna kožna seredos vakara ant pirks galės parandavoti ir stuvisiems per C.O. D. nužemintas prekes.
Gyd.
nno Parku ir Niežu.........$2.00.
kad
likau
iszgydytu
su
juso
pogelba.
Pavėlinu
jumis
mano
varda
garsinti
nau kad tu ir mano piningus
už $5.75 per expres, skite už 2c. stempa o gausite greita
Gyd.
nuo Dedervines..................$2.00,
Eagels sales. Lig ežiam laikui bas. Atsiszaukite pas Juozą
idant kiti serganti taja liga Jinotu pas ka turi kreiptis jeszkodami pagialbos.
“^©1 jei nebus toks atsakima.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00,
sujeezkosi.
Ad. Kuttenberger P.O. Box 131 Luzerne, Pa,
Nemokekyte nei Cento.
tik apie puse draugyscziu pri Ražaiti 528 W. Centre St
Tarnas viską girdėdamas la
Atminkit, kitur už Teipgi užlaikau dideli kroma visokiu Su Tokiais paliudymais delko turėtum da vilkinti ir neateiti ant rodos pas Dr. O’Malley
Valgomu
ta
voru
ir
Buczerne.
siuntė delegatus. Vyriausias
mokėsite už toki lai
(8b °t) bai iszsigando ir pamerkė dak
kuris tave PERŽIURĘS L’ZDYKA ir pasakys kas tau kenkia ir geriausia rodą kaip
krodi $35. Su kožnu
gali pasveiktu
Geriau pašinai dok isz 25 metinei praktikos ir nebusi pavojuje
komitetas neri idant tos drauLaikrodi
duodam Fr. Petraitis - Clymer, Pa.
>1 r, U>
tarui
kad
jie
laukan
iszeitu.
— Parsidncda
naminei
Pasikalbėjimus
Ypatiszkai ar per Gromata.
i-i'b
5.7
5
Lenciugeli.
gyetee kurie da neprieiunte de
P P 3
Atsiusk
adresa
ir
2c.marke
o
prisiunsim
knygute
apie
iszsiveržinia
užpeczetytame
koperte
Kada
daktaras
laukan
iszejo
daigtai
geram
padėjime.
Par
_, CD O
Excelsior
Watch
Co.
BLDG^
CHICAGO^
Bl
legatus, kad ka greieziaueia
CL°
IN o. 6.
pripažino visi tarnai kad jie
aiduos
neperbrangei
už
tai
kad
” £ ®
apie tai pasirūpintu, kadangi
-g."
Nusipirkite sau kėlėt
iszvažuoja isz piningus pavogė jie nuvede
E. E c
jau trumpas laikas, ir nori ži locnininkas
158 Washington Street
Wilkes-Barre, Pa.
CD D NButeliu
musu daktara ir in ta vieta
miesto.
Kas
pirks
gales
pa

(Kur Lietuviszkai ir I.enkiazkai susikalbama ir susiraszoma.)
noti kokios draugytes tame ap
NORKEVICZIAUS
NO.
6
randavoti ir stubas. Dasižine- kur piningai užkavoti buvo
'Geriausia Arielka Visan
vaikezeiojime dalybaue.
Parduodam Karpetusnog 10c. lig 25c.
Mieste.
Tik $1 už Buteli.
kite pas Juozą Uraviczia, W. jie prižadėjo ir gera užmokes
— Ma Hanojuje lankosi p
Teipgi ežia gausite ir visokh
ant masto pigiau negu karpetu sztorai.
South Alley.
( 6k °1) ti jei jis juos neiszduotu. Dak Lietuviszka Agentūra
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
Valerijonas Jurgelis, Juozas
priesz laika, duokite savi
Už tai kad perkam tiesog isz fabriku.
Naujas Iszradimas
taras ant to ir tiko, sugrižo ad- Laivakorozin ant geriaaaiu Laivu
orderi o bus jums pristatyt/
Szepronas ir Adomas Jurgelis
Mes perkam teip pigiai kaip ir Apraszima siunczia dykai
gal in ruimą ir pietus gardžei in Lietuva ir atgal. Teipgi elunoziu
SHENANDOAH, PA.
visi trys isz Paulsboro, N. J
piningus už žemiauee preke ir greitai
pavalgęs tarė:
didžiausi “Wholesalerei” ir tokiu būdu Kaip galima apsaugoti no li^u ir pato
ne vienos dienos nelaikau pas save
iazsigydyti be daktaro visokias ligas
Jie czionaie pribavo ant keletą
— Ant ugnagesiu (fajiergalima pigiau pirkti ir jumis suezedi- Plauku puolimą ir užsiauginima,
— Dabar pone ir asz sujesz svetimu piningu paskirtu siuntimui,
diena pamatyti kasiklas ir at monu) konvecijos kuri atsibu kosiu mano kningose tavo pi viskas dirbąs! teisingai nes esmių po
AC8 Wilt Mihaaov Avi.
nam pinigą parduodami pigiai negu Nežuli, Papuozkus, Pleiskanas
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
lankyti savo pažinstamus.
ir kitas panaszias ligas.
vo szia nedelia Mt Carmele, ningus.
kiti.
ateilankitie arba atsiezauktie per
Gyduoles nuo Dantų,geriausios, 20o
— Seredos ryta kun. Dargis likos nutarta ateinanti meta
laiszka
su
minėtais
reikalais.
Penktasis tarnas norėdamas
Nuo Kornu užtrinu tik 10c. Mes
Sa godone
o
Mahanoy City, Shenandoah,
suriszo mazgu
moterystes laikyti konvencija Shenando- persitikrini ar daktaras ir vis
Dr. Jonas C. Milleris
turime apie puse milijono laiszku su
(LIETUVISZKAS DAKTARAS)
Mt.Carmel, Landsford. padekavonem’s nuo žmonių visokia
p.
Vincą Grabavcka isz rije.
ka žino inlindo in pi ežiu ir Viktoras Lapinskas
tautyseziu. Raszykite tuojaus ant
Springfield su pana Helena
WILKINS0N0 NAME
— Užeikite pas nauja sa- klausėsi kada ktaras sakis. Szi
adreso pas Specialistus:
601 W. Mahanoy Avė.
Kampas Main ir Lloyd Sti. Shenandoah, Pa.
Budrevicziute viena isz zecęr- luninka p. W. Kuprena kuris tas sėdėjo sau ramei už stalo
Mahanoy City. Pa.
olithania tate
ank
ku “Saules” spaustuves. Su dar nesenei pirko saluna po ir sklaidė savo elementorių no
IKI 10 A D. RYTE
PRIIMA
Corner
22-nd.
&
Carson
Streets
S.
S.
Pittsburgh,
Pa. B’dway & So. 8-th. Brooklyn.N.
J
IKI
4
POPIET
gaileicziu atsiskireme su mu No. 120 N. Bower St. Ten rėdamas surastie gaidukus.
B RAGAŽINSKAS LIGONIUS 7 IKI 8 VAKARE
su darbininke, nes dirbo spaus gausite geriausiu gėrimu [ir Juos negreitai surandant su
Vienintele Lietuviszka Banka po priežiūra Valdžios. Priimam pinigus suezedinimu,
pradedant nuo $1.00 ir daugiaus. Mokame 4 procentą už sudėtus pas mus pinigus,
BELL TELEPHONAS
tuvėje 9 metus, buvo gera dar busite svetingai priimti.
ezuko jis ne kantrei,
priskaitant kas puse metu. Parduodam Laivakortes ant visu linijų ir geriausiu laivu ‘APSZVIETA’ Moksliszkai Istoriška Knyga
ir suteikiam visokias rodąs kelionei. Iszdirbam visokius Rejentalnusdoknmentus.Lietuvai
bininke ir pildė savo užduotes
palytinti daug isz Lietuviu praeitas
— Tu turi ir cze būtie ir in
reikaluose jusu, kreipkitės prie vieninteles Lietuviszkos Bankos virsz paminėtu adresu.
gyvenimo, spausdinta priesz 20 met
su atyda. Broliu buvo p. A.
szviesa parditie.
su 780puslapiu, preke:
Daktaras visažinis.
Garbus Tautecziai:
Aponikas su sesere nuotakos
Apszvieta, apdaryta $1.25.
Tarnas pecziuje būdamas
Laikau už garite praneszti jums, kad
Ona Budrevicziute. Badai
Mainieris ir Leberis su 60 pus. lOo.
jau aFz nesu daugiau ne locniniku ne virezininku,ne darbiniku
tuos
žodžius
iszgirdes
ir
pamis
Buvo viena karta ūkininkas
Sziomis dienomis muso tautietis
“All Nations Rankoje ant 12-tos. gatves” ir kad dabar
Gaunama pirkt tik pas:
jauna pora iszkeliaus atejnanatidariau ofisą mano naujoi vietoi
lijęs kad tai jis minėtas ira isz B Ragažinskas pargabeno visokiu
te nedelia in Springfield kur vardu Vežis. Tas nuvaževo in szoko laukan ir suezuko bai gėrimu, Amerikoniszku ir Importita
Kampas 22-nd.
(’arson Streets
T. Astramski, 943 S. 2nd. SI., Phila. Pi.
Galima gaut visokiu Arielka,. Vyniu
(10 bloku nuo mano buvusios senos vietos)
p. Grabauckas turi gera užsi miestą ir pardavė už du rubliu siai ;
Reikaluosia
me
’
džiu
kreiptis
prie^savo
seno
pažistnmo
po
Arako,
Kimelio,
Dziniu
ir
t.
t
ėmimą. Redyste vėlina jau vienam daktarui vežimą szieno
tokiu adreso*
Jaigu kada busite
— Tas viras vieką žino ir Teipgi skambinusio Alaus ir Porterio
navedžiams saldaus gyvenimo Kada jam piningus užmokėjo
Duokyte
dabar
orderi
o
bus
jumir
PHILADELPHIA,
PA.
PAUL
V.
OBIECUNAS
sėdėjo daktaras už stalo ir mums da gal labai prastai isz pristatyta in namus,
ir gilukio visame.
Tai užeikite in
Cor. 22-nd. & Carson Sts; S.8. Pittsburgh, Pa.
IETUVISZKA
Hl OTELI
Visiems prieteliams ir gy- gardžei pietus valgė. Ūkinin eiti.
54-56 N. Main St,
Daktaras nuvede poną in
Mahanov Ui tv
minems kurie apdovanojo jau kas matidamas daktara teip
JUOZAS OKINSKAS
navedžius teip puikioms do skanei bevalgant pamislino ta vieta kur pinigai gulėjo ale
(LOCNININKAS)
FIRST
ĮjIETŪVISZKAS 7 OTOGRAFISTA8
daktaru
stotie.
Jis
paklausė
neeake
kas
pavogė.
Gavo
dak

N.
East
Cor.
13-th. Ir Callowhill Streets.
vanoms, jaunavedžiai sudeda
Fonografas, Vyriszkas ar Muteriszkas kiszeninis puikei iszpiauNATIONAL BANK
daktaro, ar jis negalėtu dakta taras isz abieju pusiu brangei
Ten busite sveitingai priimti. Gausite
szirdinga aeziu.
titas paauksuotas Laikrodėlis, Armonika ar ar I įpakuojama Maszina.
MAHANOY CITY, PA.
M.
VARZINSKAS
pavalgyti ir galima pernakvoti.
ru liktie.
užmoketie ir stojos begotu viru 205 E. Centre St., Mahanoy City.
Informacijos duosim gavės 2c. marke.
— Saugokytes sztorninkai
— Kodėl ne, — ’ atsake
Puikei ir pigei nutraukė visokes
SAUGA IR PROCENTAS
English Asiatic Tobacco Co.
ir saluninkai pardavinėti pa- daktaras, — parduok tavo
Dept. Ė. New York, N. Y.
Fotografijas. Padaro didelu&Foto
RA tai seniausia
grafijas isz mažių ir indeda in reimus
perosus vaikams nes už tai yra kumele ir vežimą už gautus
Indeda Fotografijas in Špilkas
Banka mieste.
dydele bausme o ir jus turi piningus nusipirk elementorių
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS
7
Kompasas ir t,t. Puikei nutraukineja
Jaigu
laikysite
Naujas Pavasarinis Tavoras
ant akies sznipukai.
toki, kureme randasi ant pir
Post-Kartes, Parduoda Reimus ir t.t
pinigus szitam Banke,
4-GRABORIUS4*
TŪKSTANTIS
tai gausite Procentą ir
— Petras, 4 metu sūnelis mutinio puslapio gaidukas. Ta
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
laikote
-augioj
vietoj.
Petro Borosevicziu ant Water da duokie atmalavot viena
NAKTŲ
IR VIENA
RUSSIAN - AM ERICAN LINIJA
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
Szita Banka yra po
ARABISZKOS ISTORIJOS
Laivai plauke tieeog tarpe Rosijos
uliczios, krito su plaktuku in tobliezia ant kurios turi būti
priežiūra /YmerikoniSirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
Perdėjo Lietavisxlui
ir Amerikos.
Didžiausi, puikiausi
szka Valdžios, prieg
D. T. BOCZKAUSKAS.
dinamitini patroną kurie su paraeziti žodžiai. “Asz esmių
ir greieziausi Rusiszki Imperaliszki
ei Szlebes ant Pavasario. Teipgi visokiu gatavu Szlebiu,
pridedant to Kapitola,
Pacztavi, nauji dubeltavi szrubinei
540 Puslapiu; 6x9 coliu Dydumo.
Andaroku,
Jekiu ir t. t.
Puiku szlebukiu kūdikiams prie
draskė
vaikiukui
ranka. daktaras visažinis” ir prikalk
laivai.
Surplus, Stokbolderiu
RuNHla, 16,000 tona. K u rak, 13,500 tono.
krikszto, pas mus gausite geriause pirkti.
PREKE $1.
atsakomybe suvirszum
Daktaras buvo priverstas nu ija ties namu durimis. Tada
Cnr, 18,000 tonu.
In Rotterdama In 9 diena* be persėdimo.
Gatavu Szliubiniu Szlebu. Visokiu vasarinu Kotu del moterių ir mergaieziu
Tik Ant Trumpo Laiko!
S365,OlU.OO.
11 dienu be pernedimo in l.ibava.
pjauti tris pirsztus.
nusipirk puikus drabužius ko
Kaldros, Blanketai, Plunksnos ir t. t., gausite pas mus geriaus pirkti negu
IN ROTTERDAM - IN LIBAVA
Laidoja Kūnus Numirusiu. Pabodo
Nusiuntimo kasztus
S31.00 TrcczloH Klano* 833.00
Uždėta 1864m.
kitur.
Piginus ir Vežimus del Pasivafinri'iro
— Ketverge ryta, apie pu kie daktarui pritinka ir szeip
$46.00 Antroa Klasoa $50.00
mes apmokame.
Krausto Daigtus ir L L
Viską atlieki hi
S G 6.00 Pirmos Klano* $75.00
Laivai lezeina kas antra Subata,aplo dauUlkn Olnkn t ^"Pas mus dirba Lietuvaites.
siau szeszta, eudege eztebelit- dar visokiu daliku kurie rei
negeri ause ir puikiause. Su virsz minėt P
W. D. Boczkowski-Co.
glaue Informacijos kreipkitės pas
reikalais kreipkitės pas jin o busite vi'fV
INTEREST
PAID
ON
SAVINGS
A.
E.
Jobnuon,
tirneral
P.Agt.
27
Broadway
HB t flllR |
122 W. Center Str.
Mahanoy City, Ea.
prigulintis prie W. R nkevi- kalingi prie daktaristes ira, ta
užganedinlAis.
New York, N.i. arba pas vietinius agentus
& CERTIFICATES OF DEPOSIT
520 W.Centra St.r Mabeni / > )
JL11U U1UUU Į
Mahenov City, Ps
—
da busi tikras daktaras.
czians.

ŽIŪRĖKITE KAIP MES AUGAM.

W. RYNKEWICZ1US

Žinios Vietines.

W.Waidelis1,2

Merchants Banking Trust Co.

Dr. Alex. O’Malley

KARPETAI

S. Horkewicz

DUinan S
P

S

B

Drs. Brundza & Co.

W. TRASKAUCKAS

Y

I

