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Durna norireformos arini Eksplozija kasikioje už
Audra užmusze 5
musze 200
Santa Fe, N. Mex - Penkios ISZ BOSUOS, LIE. joja ir nusprendže ant
TUVOS IR LEN
to dalyko 4 Iii inilijo
ypatos tapo užmusztos o 40 su
Jueova- Praeita Seredos va
Su szituom numeriu pagal
nūs doleriu del vais
žeistu, ir dydelisskaitlis gyven
kara Rikovskio kasikioje paei
KIJOS.
pacztines tiesas buvome privers
kavų reikalu
toju liko be pastoges per smar
dare baisi eksplozija gazo ka
ti gazieta sulaikyt.
Gaila
kia audra katra perejo nakties Gaisrai Moskvos guberni
Priesz nedele (30 June) du da radosi dydehe skaitlie vyru
mums geru skaitytoju, nes ka
joje.
laika per Fort Summers mies
ma prieini yneszima, ir pripaži prie darbo. Yra daneezama
daryt, priesz veje ne papusime.
Maskva. Gaisru skaidžius no reikalą randui 446 milijo kad 2000 darbininku tapo už
teli, New Mix’co valstijoje.
Katrie norės skaityti ‘‘Saule.’’
Maskvos gubernijoje kasdien nūs doleriu ant pertaisymo ar musztu. Lyg sziam laikui jau
tai užsiraszis. Geriause pada
auga. Paskutiniose dienose su [ mijos. Tie piningai paskirti 157 negyvėliu tapo ieznesztiisz
Eksplozija ant laivo.
rys, kaip ant cielo meto užsi
dege:
Bogorodo paviete- so ant pataisymo drutviecziu kaeiklos. Ant rytojaus 73 buvo
Philadelphia- Ant tavorinio
raszis, tada ant Kalėdų puike
džius
Suveja
- 150 kiemu. Vo Transbaikale ir Vladivostoke iezgialbeti gyvi bet daugybe
garlaivo Shenango kuiis rado
dovana aplaikys.
lokolamopaviete-fodžiusSuvo o ir visuose miestuose.
isz ju randasi blogam padėji
ei
Deli-ware
upeje
pasidarė
Teipo gi meldžeme musu
rinjo-160 kiemu. Volokolamo
Durna turi dydele loska pas me. Deezimts isz ju tuojaus mi
nelaime
kada
eksplodavojonaf
skaititoju, ydant prikalbinėtu Nuneszesttvo nupjauta ko
ta atgabenta isz Port Arthur paviete- sodžius Suvorino-21 cara ir net kožnam pakeli mo- re po iezeigavimui isz kasiklos.
kitus prie užsiraszimo' “Sau
ja in miestą.
Texas. Tris laivorei tapo aut kiemas ir Ruszko paviete- so keste, byle tinka su norais ca Vaiskas buvo atgabentas ir
les,” kuri tai yra geriause
Wilkes Barre, Pa.- Su savo
džius L’gino- 25 kiemai. Gu riene valdžios.
czionais idant palaikyti viską
del Lietuviu o ir daugiause nupjauta koja, po pažaste, kat vietos užmui-zti o keturi milti bernijos žemiecziu instaiga vien
tvarkoje.
nai
apdeginti.
Pavogimas.
szviežiu žinių paduoda. Ne už ra buvo nutraukta per tavo
tik Suveju sodžiui turės užmo
Sereikiu valeeziuje (Szauliu Žemes tvarkomosios komi
mirszkite!
rimus trukius ant Lehigh
kėti 30,000 rubliu nuostoliit.
Nelaime
ant
geležinkelio
apskriezio)
povogti pasportu
sijos darbai.
Valles geležinkelio, Jonas
§ Radomas.-Radome bažblankai. Keturi ginkluoti vy
§ Oakland, Cal.- Du paša
Žmonys katrie niekam notikia, Ortovskis atslankiojo czveitis
Jau
nuo
senovės musu krasz
nyczioje laike komunijos mirė
Jie mislina, jog ant visko tikia milos in White Haven kur žierini treinai ant Santa Cruz valstietis Jonas Golubas. Tos rai vakare apie deszimta va te žmones mėgina skirstyties
buvo paimtas in lygonbuti: geležinkelio sueimusze Subatos mirties priežastimi esą tai, kad landa inejo in valeeziu ir pasi in vienaeedžiue.Lig 1906 metu
Kožnas pagyras,
Ortivskis norėjo užszokti ant nakti. Asztuom pasažierai tapo Golubas buvo pamėtės 200 rub eme blankus. Pinigu neeme. buvo žemes prigulinczioe prie
Kaltininkai lig sziol nesurasti. vienaeedžiu: Vilniaus guberni
Niekam ne tykias.
trūkio ir buvo, numestas po užmuszti o 30 pažeistu.
liu- visa savo sunkiai sntaupy
ratais, koja jo tapo nupjauta
§ Boonville, N. Y.- Pasažie ta turtą. Sulyg kanoniszku ins § Dvinskas.- Laike gaisro joje Traku paviete 2.339
Jagu melagingai ant tavęs kai lyg kelio. Užriszo koja gali su rinie treinas susimusze su tavo tatymu bažnyczia bus tuoj už Dvinske, kurie kilo naktį in deezimtines;-Gardino guberni
birželio 14, sudege iezvieo 300 jos trijuose pavietuose 5.530
savo mairzkine, sustabdamas riniu, Subatos ryta ant Rome, daryta ir už pcczetyta.
bes,
namu. Buvo pakviesti gaisri deezimtmir. ;-Kauno guberni
Tai gera varda del tavęs at- begi kraujo, po tam paėmė Watertown ir Ogdensburg ge
§ Balstoge.- Czia prasidįjo
ninkai ir isz kitu' miestu, tame joje 201 109 deezimtines.
nupjauta koja po pažaste ir ležinkelio, užmueztuju buvo
nesz.
byla apie žydu pagroma, k "SS
skaieziuje ir isz Vilniaus.
Dabar isz Traku pavieto in
atsislanko in miestą. Daktarai ezeszi o pažeistu a'-ztvoni.
isztiko 1906 m. Liudytoju 'sz.
žemes
tvarkomąja komisija pa
sako
kad
pasveiks.
§
Aleksandropolis.
Pradėjo
Žmonelei prijausdami bedar
szaukta labai daug. Del vietos
duota praszymae iszskirstyti
smarkiai
lyti;
vanduo
užliejo
be, daugumas ktlauje in Lie Ugnis isznaikino miesteli
stokos publikos nemleista in
Smulkmenos
visa miestą ir vietomis nugrio 13,465 deezimtines, isz Vii
tuva, o ypatingai katrie turi
Frankfort, Ky.- Miestelis
* Isz Petersburgo daeina ži posidžio sale,
ve namus, nuskendo keletas niaus ir Szvenczioniu pavietu,
pusėtinai piningu, nes su pi
Stamping Ground katram gy ne, jog numin garsingas muzi § Apkaltintųjų iszviso 36.
žmonių. Nuostoliai dideli apie 2 tukstancziu deszimtiniu,
ningais daug geriau Lietuvoje
veno 700 ypatų tapo visiszka kantas Profesoris Rymsky- In teismą teatėjo tik 29. Nie
Daug žmonių pasiliko be pas isz Gardino gub. apie 26 tuks
negu czionais. Czionais už po
isznaikintas per ugni. Dyde Korsakov, vienas isz garsinges kas vietiniu advokatu ju ginti
tancziu žemes deszimtiniu. Kau
toges.
ra tukstancziu nieko gero ne
nenorėjo.
Teismas
buvo
pri
le distnlarija degtines Buffalo niu muzikantu,
gali pradėt, o Lietuvoje kas
verstas paskirti jiems apgineja
§ Varszava.- Karisžkasis no gubernijoje pernai komisija
Springs teipgi tapo sudeginta.
isz
Gardino.
Užklaustieji
liu
kytas.
teismas
pasmerkė pakarti tris iszmatavo apie 12 tukstancziu
* Lenkai Ch’cage jau turi
V:si gyventoje) liko be pašto
dytojai labai atsargiai- kaiSt žmones, kaltinamus užpuolime deszimtiniu. Szimet isz Kauno
savo
vyskupą
Lenka
kun.
P.
ges ir kenczia dydeli varga.
apie metimą bombos ir szaudy
Sunku pasakyti api angleC. Rhode. Bus Amerikoje Su ma in procesija. Dauguma liu ant stoties “Miežireczje” perei guberniu yra paduotas praszy
Musztine su gyvate.
kasiu darbus Vienose mainofaganu pagelbinyku vysku dyfoju parodo, kad policija ir tu metu gegežio menesyje. Pas mas iszmatuoti 23 tuketanezius
Portland, Me.- Mariu gyva po. Yra tai da jaunas kunigas, kareivija, prasidėjus pogromui merkta taip-pat pakarti tris deszimtiniu, o bgsziol iezma
se dyrba mažiau, kitose dau
giau- ir niekas ne gali pasaky te sverenti suvirszum 15,000 37 metu, gyme lenkijoje po ne kiek nemalszino juodaszim už užmutzimus pereitais me tuola ten tik 3 tukstaneziai.
Vilniaus gubernijoje vos isz
ti api darbus ateiteje. Tuom svariu ir turinti apie 45 pėdu maskolum, in Chicaga pribuvo ežiu ir ramiai sau žiurėjo, kaip tais Baltstogėje ir vienas- už
laik žmonelei visaip nuszneka, ylgio, tapo pagauta per du su tėvais, kada turėjo 9 me plesze žydu turtus ir užmuszi- pasikėsinimą užmuszti policis matuota 2.346 deszimtines,
neja nekaltus žmones už tai to Varszavoje.
Gardino dar ir nepradėta ma
o kožnas visaip szniaka. Tuom žuvinikus arti Orr salos.'Žuvi tus.
vien,
kad
jie
žydai.
Keletą
liu
tuoti.
ninkai
turėjo
smarkia
musztine
laik vyrszutinei fabrikai gele
§ Uralskie.- Skvorinsko sta
* Jago kam nesiseka AmeKaip matoma, toks komisi
žinei ir kitoki, pradeda judy- su gyvate bet ant galo laimėjo rike gyvent, tegul sav užsira- dytoju tvirtina, kad jokios nicoje vakaro laiku szuviu isz
tis ir pradeda darbininkus pni musztine ir atgabeno gyvate szo “Saule”. Teip garsina visi, bombos, niekas in procesija revolverio užmueztas antrojo jos darbsztumas nemažsutruk
nemetes ir pirmas iszszoves ka
dys sodiccziams iezsiskirstyma
minėt, bet da daugybe žmone be gyvasties ant kranto.
katrie no seniau yra skaityto žikoks žmogus valdininko ru skyriaus etmonas, generolas
in vienaeedžiu.
lių kencze varga o ir bada
Choroszkin’as, Užmuszejas pa
Padėjo dinamitą po kle jeis.
buose.
ypatingai dydeluose mies
§ Tilifisas. in kalėjimą atėjo
bego; užmuszimo priežastie ne
boitija.
§ Kijevo gub.,- Gorbulev žinoma.
tuose.
nežinomas žmogus su pieno
Vasarinis pilvas
Scranton, Pa.-Klebonija ku
asoeziu ir valgomųjų daiktu
Vasarinis pilvas visai yra kos sodžiuje valstiecziai aps u
nigo Karperskio, prabaszcziaus
po narna, kuriame pasislėpė Ketina caras su prūsiniu krepeziu ir papraeze kalėjimo
Davėme žinia del keliolekos
kas
kita
negu
žieminis
pilvas,
Lenku L’.etuviszkos parapijos
keizeriu susivažuot
arkliavagis ir norėjo ji suimti.
užveizda atiduoti ta kaliniams.
skaitytoju del katrų laikas pa
miestelije Archbald, tapo su kadangi jis negali priimti ir Arkliavagis, bijodamas pakliu
Dienraszczei
garsina paskala, Kaip tik atėjo užveizda, tasai
sibaigi ydant atnauytu prenu
sugromulioti
tiek
daug
maisto
naikinta per eksplozija dinarai
ti m valetiecziu nagus, uždege apie pasitikima caro Mikalo žmogus ezove iez revolverio
merata. Jagu ne prisiuns už
to, nes ne viena ypata kleboni ir tokio stipraus. Viskas ap savo narna. Kilo gaisras, nuo jaus su prūsiniu keiseriu Wil ir užmusze ji. Tuopacziulaiku
mokesti, gazieta sulaikysime, joje nebuvo pažeista < Szitoje kirsta ir surūgsta jame tuojaus
nes to reikalauje tiesos Suvdelei perdidelio karszczio. Mu kurio sudege 22 kiemai. Vagi helmuant Baltkiniu mariu. Ru kiti žmones užmusze kareiviu
parapijoje vieszpatavo per ko
valstiecziai užmusze.
siszkas randas užrubežiniu rei sargyba, kuri stovėjo prie kie
Steitu.
ki tai laika netvarka ir yra tai su tikslu bus tad bandyti suli
kalu nuduoda, jog nieko apie mo vartų, kieme meste buvo
§
Minskas.Pok'd
ja
suseke
Tikimės, jog skaitytoje! už
gynti lauko karszti su vidaus
treczias kartas ka dinamitas
bomba, ir kalimiai, pasinaudo
tai ne rugos, kaip gazietos ne buvo padėtas po klebonija. karszcziu. Szitas parodo, kaip keletą žmonių, kurie užsiimda- tai nežinąs.
gaus ir tuojaus prisiuns prenu Dabar polic ja jeszko kaltiniu neiszmaninga yra karsztoje die davo ekspropacijomis sodžiuo Caras Mikalojus ketina pra darni kilusiu triukezmu, iszbe
noje szaldyti pilvas su ledo se. Kada juos norėta suimti, dėt savo kelone vasarinia ant go in ta puse, kur buvo vienuo
merata.
kus.
Dabartiniamia laike be ga
szaltumo gėralais ar apkrauti jie pradėjo szaudyti ir sunkiai finiku vandeniu ir tai szitomi lynas. Ten, matomai, lauke ju
dienomi na ir pasitiks su pru kiti žmones. Didesnio triuksz
Baisi nelaime krome. pilvą su mesa. Buk atsargus! sužeidė du stražniku.
zietos sunkus yra gyvenimas.
mo sukėlimui mestos buvo dar
§ Ryga.- Gomersgofo vals siniu keizeriu.
Ka žmogus gali daryti be skai
Cleveland, Ohio,- Septines Kaip tik pajausi kliautį tuo
dvi
bombos. Iszviso pabėgo 18
tymo, be užsiėmimo: Ar tai ypatos tapo užmusztos du mirti jous vartok Trinerio Ameriko ežius nubaustas 1,000 rubliu
Bausmes mirtimi.
kaliniu.
priverstinai žmogus turi kar nai pažeisti o suvirszum 30 ki niszkaji Eliksyrą Karcziojo už tai. kad nežinia kas apderke
Liko pakarti: Chereone 6
Ant pardavimo.
tu maž- dauginus pažeisti lai Vyno. Jis duos pilvui reikalin užmueztuju 1905 m. pavieto žmones už pleezimus ir užmu
czemose sėdėt?
Jagu ir mažai piningu ižduosi, ke ugnies katras pasidarė isz ga stipruma suvirinti ir sunku virszininko ir dragų nu kapus. ezirnus ir Varoneže moteriszke
Hotelis su septimom famili
Poltava.- Andrejevo ukiej kuri mete bomba in Vorone jom. Randos atnesza $100 ant
Tai vis gera ženklą padarysi; priežasties eksplozijos “fajer tnaista. Tai yra vienintelis
O kaip piningus pragersi? vorku” sztore pas S. S. Krės vaistas, kuri gali duoti visiems mokykloje pavogta geližine žo gubernatorių. Vilniuje 5 menesio. Yra labai gera vieta
Ka tada vaikine darysi?
ges ant Ontario uliczios, praei nariams szeimyno’, kadangi kasa su 3,735 rub. Tos kasos žmones už generolo užmuszi del Lietuvio. Ant Water ir
ta Petnyczia. Tuojaus po eksplo jie neturi savyje kenkianeziu virszelis surasta už 8 verstu, ma.
Waggin ulyczios New Phila
Ne kam tykia laikai duoda zija pasidarė ugnis ir ezimtai sudėtiniu Vartok jin visose Ii tos mokyklos globėjo Gibare
§ Elisavetgradas.- Mieste ir delphia. Atsiszaukyte pas;
si in ženklus del visu darbiny- žmonių ir darbininku pradėjo gose gruomuliojimo organu ir vo prude.
Chas Melavage,
jo apylenkeje labai iszsiplati
ku, sztornyku visokiu amatny bėgti isz sztoro, ir tokiu budu kaipo sustiprintąją besveiks
— Kariszkasis teismas pas tinusios yra limpanczios lygos
Contractor
(j •})
ku o ir gazietnyku. Szitai laik tie kurie nespėjo iszsigauti ant tant gaunamas aptiekose. Juo merke tris valstieczius pakarti karsztines. Parkviesta yra daug
St. Clair, Pa.
rasztis po vardu “Keleivys ’
zapas Trineris, 616-622 So. o du aresztantu rotosaa 4 me gydytoju kovoti su tuo, bet
kaip rodos su No. 27 nustos laik buvo sumindžiuoti ar su Ashland Ave., Chicago, Ill.
tams už tai, kad jie užmusze vietiniai tamsus žmones visai
PLUKEI APDARUOS
iszeitinet o tai isz štoko pinin deginti ant sraert, daugybe vėl
nepriima juos in savo namus.
vietinio dvarininko girininką. Mat, kaž- aas paleido i kalbas,
tapo užmusztu ar sužeistu szok
ginio.
Paskubinkite nusipirkt
§ Jalta.- Apie antra valan buk gydytojai, kaip tik parga MALDA K N Iii OS
Laikraszti iždavinejo p. A. darai per langus. Sztoras tapo
labai
puike isztorje po vardu: da nakties buvo czia žemes dre bena ligoni in ligonbuti, tuo
Žvingilas, Boston, Mass. Box visiszkai sunaikintas.
No.4701 Aukso Altorius ekurinh
bejimas, teeziaus dideles ble jaus stengiasi ji tyczia numa apdaru, apkauatitos ir auksinti kn
3232.
Už puoli mušant buezerniu
<$1.01
dės nepadare. Tik kaikuriuose rinti, Rusijoje dar daug esama aztai, apwalais kaupais.
Brooklyn, N. Y.- apie 600
1o. 4705 Mažas Naujas A ukso Al
Prasidėjo “Saulėje” puiki moterių isz New Yorko, Brook PRIETIKIAI C IR ANO DeBERGERAC. namuose nuo seinu eme byrėti tokiu patamsėliu.
torius skuriniu apdariu, apkausti
tinkas. Kadangi žemes drebeji
tos ir auksuoti krasztai su apwalait
istorije po vardu “Sierata” la lyno ir Brownsville susirinko
Bausmes mirtimi.
Verte I
Eracuilniko
kampais
. .
,
$1.04
mas Kryme esti labai retai, to
KUN. DU. M. JUODVSZIUS.
bai užimanti. Užsiraszinekite ant sales idant protestuoti prie
Praėjusia sanvaite likopakar Xo.4702 Aukso Altorius szagriiM
del vietiniai gyventojai buv-i
sau gazieta o laika smagei pra szais augsztas prekes mėsos.
Pasiskubynkite nusipirkt, o
ti arba suezaudyti: Chereone skuroje apdaritos, apwali kampai
leisite.
Vo keletą karezeziu prakalbu, gausite tiktai pas Iždąveje inbauginti ir dvi naktes po tuo 20 valetiecziu už ginkluotąjį auksinti kra&etai, lauai puikei ise
marginta su auksinėms kwietkonM
nakvojo ant gryno oro.
moteres ėjo ulycziomis sustoda tosios kningos po adresu:
užpuolimą ant dvarininko Lu- labai puiki kningele
.
Smertis diplomato.
Aplaikeme isz Westville. III mos prie buezerniu ir bambar
D. T. Boczkauskas,
benko dvaro; Voroneže 2 žmo Vo.4703 Aukso Altorius mjnkszti
apdarai, auksinti krasztai ir apwal<
“Money Order” ant 3 dol. No davojo jias su akmena’s isz
Mahanoy City, Pa.
Peterburgas-Kuningaiksztis neeužpleszimue; Sevastopolyje kampai,
auksuotas križius, paraazaf
40.324, bet ne aplaikeme jo muszdami langus ir naikino
Piningus $2 siuskite Re- Mikolajus Pavlovicz Ingnatie 3 žmones. Be to dar pranesza, ir puikai iszmarginta
$1.5^
kios gromatos ir ne žinome ka buezeriu prietaisas, Buczerei gistravotoja gromatoje, ar per vas, garsingas Rusijos politi kad Tuboleko ka torgos kale No.4700 Aukso Altorius apdariti
su tais piningais padaryt. Te gialbedami savo buezernes “Money Order” kuri nupirkite kierius ir diplomatas mirė pra jime pakarta 13 katorgos kali ■u baltais sloniaus kaulais, puikui
abrozelis isz oeluloidos, 8 aidabrisl
gul prisiuncze savo adresa ir tapo per moteres sumuszti su ant pacztc, in prasta gromata eita Subata Jisai gymes 1832 niu už dalyvavima sukilime, medalikaifl aatdenougeliu, auksinti
Saddle į&Jt
jakmenais.
paraszo ka reikalauje.
indekite ir plisunskit.
mete.
kurie buvo padarytas kalėjime. krautąja,

Kas girdėt ?

at

Didžiausios mesiniczios Chi
nagoje apgarsino per gazietas,
jog usz keletą dienu, mėsos
preke nupuls ant svaro bo tris
centus.
Tai kas isz to, vis bus bran
gi kad ir 3 centus numusz ba
ne del visu bus pigi preke
nebutu su blede del mesinicziu
kad vietoje 3 numusztu 10^.

Isz Amerikos.

KAPITONAS VELNES.
bi

;

Mahanoy City, Pa.

Metas XXI
nes gerai geria, o jeigu dar
Isz Lietuvos. traktierių
intaisyti, tai ne vie

Žinios isz turgu,
Pas mus, kaip ir Vokietijoje
ezalcziai pradžioje pavasario
taip atsiliepe ant žieminiu ja
vu, kad Bziltu gegužio dienu
sulaukus sunku bebus jiems
pasitaisyti. Vengrijoje ir Rusi
jos pietuose buvo paskutiniu
laiku toki karszcziai ir teip
džiovino, kad javai labai nuo
to nukentejo. Dabar nors ir
gana placziai Odesos apylinke
se lijo, bet vargu galima paeiti
keti, kad javai gerai užderėtu.
Isz Žiemiu Amerikos ir agenti
nos grudu iszvežama sulygi
nant labai nedaug, kas parodo,
jog javu iszteklius tuose kraez
tuose labai sumažėjo.
Iez to galime suprasti, kad
grudu kainos, net ir sziu metu
javus pakulus, ne galės daug
nupulti. Iki tam gi laikui, tai
yra, iki liepos 15 d., kainos tu
res užsilaikyti tokios, kokias
dabar turime.
Szcszkiniai.
(Vilk, apskr.). Szeszkiniu
kaimelyje yra 10 bakužiu (tro
beliu) nuplyszueiaisstogais, iez
krypueiomis sienomis; langai
teip maži, kad vos kumezte
lenda. Czia yra 40 daržu po
pusantro margo. Sziuoe daržus
žmones gavo iez Grabaukoe ga
nykiu 1863 m. Tuo laiku,
kaip reže tuos darbus, buvo
ten tik karklu krūmai. Vieni,
pamate tokia dovana, pardavė
ja už degtines puskvorte, o ki
ti, iezplesze krumus, pastate
bakūžes ir apsigyveno. Žino
ma iez"tokio ūkio iezmisti sun
ku; reikia duona pirkti, bet
tik nėra už ka. Žiemos laike
uždarbio kaip ir nėra, o vasara
reikia eiti in d vara dienas: už
karve 14 dienu už avi 3 d., už
arkli 20 d. už 1000 durpu 7
d., už ropueziu (bulbiu) 3 pu
dus- 4 d., už linu goreziu 3
d., o da reikia atidirbti už pa
szara žiemai; taip per visa
vasara led tik žmogus suspėji
atidirbti už viską dvarui. Sa
vo ūki galima tik apžiūrėti ar
rytmecziais ar vakarais. Gerai
jeigu kas turi sunu ar dukteri
Amerikoje, tai atsiunezia koki
rubli. Ir vargsta czia žmones,
nekurie net miežine duona vai
go. Tamsumas musu kampe
baisus; jokiu
laikraszcziu
nieks neskaito, dagi laisves me
tu nekurios ypatos atsižymėjo
sznipinejimu ir buvo liudinin
kais pasmerktojo katorgon J.
Novickio ir kitu.

Visztyczio.
(Vilk. pav ). Gegužio men.
liko isz czia isztremtas in Oren
burgo gub. Serg, Matulaitis.
Jis isztremtas iki nepasibaigs
czis karo stovis ir sustiprintoji
apsauga. Pirmiau buvo jie
Kalvarijos kalėjime; palaike
jin tenai szeezias sanvaites iez
trėmė.
— Gegužio 23 d. (n. st.) at
eibelde Visztyczio etareza su
sargybiniu pas M. Matulaitie
ne szautuvo ir revolverio jieszkoti. Nieko nerado, nors la
bai uoliai kratė. Bet musu sar
gybiniai tuszcziomis rankomis
neiszeina. Kerdžiaus lovoje
krepezialyje rado rubli su ka
peikomis, tuos ir “euaresztavo”. Iszeidami prižadėjo dar
aplankyti.

Paszvltiuis.
(Szaul. pav.). Gugužio 11
d. buvo czia valetiecziaue suei
ga. Starezina užklausė valstie
ežiu, ar nesutiktu jie intaisyti
Paszvitinyje traktierių. Visi
žmones pradėjo szaukti: nerei
kia! nereikia! nes ir teip yra
6 aludes ir monopolis ir žmo

nas ir paskutinius marszkinius
pragertu. Paskui starezina no
rejo, kad valstiecziai sutikiu
parveszti akmenų ir žvyro iez
brukavoti miestelio viena uly
czia, ir ta girdi užmokėsią mies
telio gyventojai. Tik jie nepa
sake kas tuos pinigus ims ar
žmonis, kurie vesz, ar vale
cziaus valdyba. Ir ant to vale
tiecziai nesutiko. Geras czia
etarszina, bet tik tam, kas ma
garycziae etato.

Skrabotiszkio valszcz.
(Pan. pav.) Jau keletas me
tu, kaip Kraukliszkiu kaimo
broliai Sakalauckai provojaei
del žemes. Vienam teisme pra
loezia, paduoda in kita, teip ir
vaikezezioja iez teismo in teis
ma beeikliodami. Neseniai su
eiginezijo broliai namie. Vie
nas sako: “mano žeme”, kitas
“mano”. Bet kaip czia padary
ti, kad teismas dar nesibaige.
Tai patis užbaigė pesztynemis.
Brolis Aleksandras su motina
taip primusze broli Juozapa,
kad tas po keliu dienu mirė.
Tuo ir pasibaigė “prova”.

Isz visu szalu
Stebėtinas stebuklas.
Ka tik buvo apgarsinta ežio
nais per bažnytine komisij"
apie stebėtina stebuklą kurie
atsitiko Franc joje Mojaus me
nesije apelinkineje miestelio
Remirmont. Stebuklą regejo
apie szimta ypatų.
Užėjo smarkus lietus su le
dais katras susimuszdavo ant
žemes,g kfda žmones paėmė
su musztus ledus nog žemes,
sztai su dydeliu susistebejimu
atrado kiekvienam ladelije
aiezku paveiksią
Motinos
Szvencziausios.

1000 Korijo
niu.
Victoria, B.C.- Tarpe 800 o
1,000 sąnariu II. Chin Hoy
draugijos Korijoniu tapo isz
žudinti per pasikeleliue. Szita
žinia buvo atgabenta ant Ki
niszko gar-laivo Empress of
China, katras atplaukė in
czionais praeita sanvaite.
Iszžudino

Szinitai nuskendo.
Hong Kong, Kinuose- Pas
kutinios žinios iez pietiniu Ki
nu parodo kad ezimtas žmonių
tapo nuskandyti per pasiketi
ma vandene iez upiu. Tuketan^
ežiai ypatų kenczia dydeli var
ga ir nebeturi ka valgyt.

Ketina užbaigti st.ra i k a.
Austrija.- Valdžia ketina teip
užbaigti studentu straika: per
kelti prefesoriu Varmunda in
toki universitetą, kur studentu j
-kataliku nedaug yra ir kur ”
todėl jie nebegales prieez ji
skandalus kelti, o studentams
neskaityti ežio puemeczio ir
laikyti universitetus uždarytais
ligi rudens. Geresniam dalyku
apsvarstymui ministerija su- szaukia visu Austrijos univerei
tetų rektorių (direktorių) šuva
žiavima.

Ant pardavimo.
Maža aptieka Lawrence,
Mass, kur gyvena 76 tuks. žmo
niu. Preke $700. Ta preke yra
labai maža. Yra tai gera proga
Lietuviezkam aptiekoriui, ka
dangiarti aptiekoe randasi dau
gybe apsigyvenusiu Lietuviu,
todėl galima vesti gera bizni.
Nandokytes isz progos. Atsi
szaukyte in Redakcija “Sau
les”.
(69 oi)

Sztai duris grinczios atsida — O asz jum kalbu, jog da
rė, dažiuretojas paliepė ezune gailesites savo mielaezirdietes,lui “gult”. Pamate stovinti tare motina. Kas žino, kas tai
(Kliosztoriaus Kolektorius)
drebanti vaikineli. Ne mielin do valkata, da jus gali apvogt
Pagal J.C. paraszc Kun. Dr. M.Juodyszius
damas darg paėmė vaikineli o jago ne, tai duos jnso vaj
in grinezia o duris uždare pas kame ezlekta prikloda, ba kaip
(Tasa.)
VADOVAS
LIETUVIŠ
man rodosi tai yra vaikas per
kui eavia.
Negalėjau daeipraeti, apie
Vaikinelis buvo kone sustin leistas per visas rankas.
ka eina ponui advokatui.
Iszejna kas Utarninka ir Petnlczei
gias o rankos buvo sutinia nog
— Ant to yra rodą, mano
— Nežinau- tariau- jokio
SVEIKATA
KOS
PRENUMERATA KASZTUOJE:
AMERIKE—Ant cielo meto
$2,50 ezalczio. Moters žiurėjo nusis motinėlė, ba pakol jin pasilik
ypatingo vardo. Paprastai va
ant puses meto
1,25 tebėja ant pribuiszo.
siu ant gero, tai teminsiu ant
dina mus pagal užsiėmimą,
ant ketverczio meto 65
— Isz kur tu vaike? užklau kožno žingsnio, o jago persiką
prie kokio kas paskirtas: bro
EUROPA — Rosije
$8,50
nosių, jog tai vaikas pikto ap
Boba sznapso nuėjo,
Angliję ir Szkotlje 15 sh se gaspadine namo.
lis kvestoriue, brolis servito
Prusus
15 mi
— Duokit jam pakaju, su siejimo, tada su czista savžine
Paėmus namon ėjo;
KNYGOS
rius, brolis zakristijonas ir 1.1.
Pažinstama pasitiku,
Mėnesinis Rasztas "Linksma Valanda" klausimais, geriau kad duotu paliepeziau jam iszejt po mano
— Ne, ne! dar atskyrus ir
AMEItlKE AST METO..... -........ ~..........
|1,00 mėt jam ka pavalgyt. Juk ma pastoges. Nes pakol nieko pik Abudu viską ižgeri ne paliku.
abelnas del visu tokiu varda°.
ANGLIJĘ............................... __...................... 7 sh
Nes pirmesnės po 50 tūkstančių lakins; kaip bitės lietuviai išnešiojo — po visą pasaulį knygas.
tote jog vaikas vos stovi ant to jame ne pamatysiu, ne galiu Ir da kas tolaus buvo to nesa
PTUSUB..........................___ ............. .............. 7 mr
— Nežinau, geradejau,- at
NAUJA paskutinė 100 tūkstančių cgz. LAIDA, su daug pridėjimų ir
UOSSIJE..........................
—................ . fl,50 kojų,- tarė dažiuretojas.
jam lieptie iszejt?
kysiu,
sakiau; o jaucziau, kad mane
Išaiškinimų, apie visokias ligas; kaip buti sveiku, nuo ligų apsisergėt, išsiKAS UŽSIRASZO “SAULE" IR "LINKSMA
Graepadine pradėjo triustis
— O ant galo ne valgis duo
Tiktai del saves pasilksiu.
ingnybs,
tiktai
nesziojau
VALANDA” IR PILNAI UŽ MOKA:
gydyt
ir žingeidžių paslaptybių žmogaus gyvenimo — pripildyta
prie
pagaminimo
valgio.
Vai
nos už dyka, dadave dažiureto
AMEK1XE....... ................................................. S3,00
kaip?
BOSSIJE..... —......................... ......... .............. SI,50 kinelis pradėjo tuom kart grau ja, matyt jog tai apsukrus vai
ANOLIJOJ............................ -......................... IQ sb
— Oi, žinai, žinai! tiktai pa
VADOVAS IN SVEIKATĄ parašyta aiškioj.kiekvienam suprantančioj kalboje.
džei verkt.
kinelis, gales man prie namo Vienam žmogelui szlektai atsi sakyt nenori: nes tai negalima,
Prick tani pilnai užsimokeja
TĄ KNYGĄ yra naudinga vyrams ir moterims, seniems ir jauniems, sveikiems o labiause sergantiems.
tiko.
— Ko verki vaike?-užklau prigialbet, o namiezkiam galės
ŠITA KNYGA perskaitęs, netik mokes, kaip buti sveikų, nuo visokių ligų apsisergėti, bei ir daktariškam mok
ekaititojei, kas metas aplaiko
Pas kokia tai boba 10 doleriu kad kliosztoriuje su paprastu
sle apsišvies, o ir žinosi kur ir kaip išsigydyt sergantis. ,, Vad. in Sveikatą' ‘ apart moksliškų išaiškinimų, net su pa
se
dažiuretojas.
būti
pagialboje.
dovana puiku Kalendori.
savo vardu nesusitiktum.
veikslais parodo, subudavojimo žmogaus visas paslaptybes, lygei plačiai aprašyta vyrų ir moterų lytiškas gyvenimas
paliko;
— Balsei man kojas ir ran Sena Hajvosziene, nutilo ne
iš abiejų pusių, kaip darosi ir kaip buti laimingu.
— Nesuprantu tamistos, o
ENTERED AT THE MAHANOY CITY
Už ka davė ne dažinojau
kas
skauda,- atsake vaikas.
norėdama ginezitie, nes matyt
KAD VADOVAS IX SVEIKATA didelė knyga, tik perskaitęs jų, viską
FA. POST OFFICE, AS SECOND
meluoti
ne
moku.
Tiktai dasipratau.
— Palauk, tuojaus atsiras jog isz to ne buvo užganadyta.
CLASS MAIL MATTER. : ; ; • ;
įgalėsi
atrasti. DOVANAI ja kiekvienas apturės, kuris atsiųs tik 10 centų
— Na, tai jau pasakysiu,
ant to gyduole.- Ir iszejas lan Rodosi jai jog josios anūke Bet žmogelis naudos neturėjo, kad teip užsispyrės. Kožnas
markėms prisiuntimo kaštus.
Norint piningus palydėjo.
JEI TEIP SERGI, kad be tikrų gerų vaistų ir be SUMANAUS DAKTARO, negali buti išgydytas, tai COLLINS
kant, atnesze sauja sniego, su lei bus nuskriausti, nes matida
toksai brolis vad.naši “paikus”
N. Y. MEDICAL INSTITUTAS didžiausias ir seniausias Amerikoj, pasekmingai visokias ligas išgydo, nos jame
kuriuom pradėjo trink rankas ma jog nesulaužis noro sunaus
darbuojasi
daktarai specialistai anGvisokių ligų ir vartoja geriausias, tinkamas gyduoles, pergalėjimui ligos,—su
nuo galvos apskustos kaip pal
APRASZIMAS ISZ TEBIRIO ir kojas vargszui pakol vela ne nuėjo ant atsilsio.
teikia sveikatai pagalbą, atsišaukus asabiškai ar aprašant (lietuviškai) ligą-nesvoikumus, per laišką.
Neužilgio Kur ten Ulinojuje nelaime bu ka. O ka? ar netiesa?
ATSITIKIMO.
Knd apsiima, tai ir’išgydo: VYRUS ir MOTERIS, senus ir jaunus nuo visokių ligų.
sugrįžo karsztis.
aptiko grinczelej, nes radosi
I G KAI) TAS INSTITUTAS pasekmingai visokias ligas, paprastas, užsendįtas ir paslaptas užsikrečiamas išgydo;
vo,
— Teisybe- atsakiau; tiktai
Mažas dabar suvis apsimal vienas aniolas sargas daugiau, Kokia tai koplyczia sugriuvo. kad ta pravarde ne klioezto
tai liudija pačių gydynių laiškai, palei daleidimą iš daugelio talpiname nors keletu.
Penieji- F. W. S. B.
szino ir buvo užganadytas su ir kuris sergėjo miegauezius.
Kada tikrai dažinosiu,
riui, bet už klioiztoriaus gali
Mylimas Dr. SPECIALIAS. '
Ilgai sirgias inkstų
Išgydyta nuo užsivo padėjimu. ^Iszgere karszDėkingas esu už vaistus, ku
Tuom kart kada szeimina gu
I.
Tai ne slėpsiu, grąžei padai ma tankiai girdėti: Bet jeigu
vidurių liga, skaude
sondintos
ligos
rio mano išgydo nuo abelno nusilp
nėjimo ir jaunystes gyvenimo klai
jimo koiose, ranko
Grindele daiiuretojaus girriu. ta sriuba ka gaspadyne jam Ii pažiūrėsim kuom buvo mu
skausmingos
mė
nuosiu.
tamista teip iszlavines “deno
dų nors butų sarmatą apreikš! vi
se ir sąnariuose plau
nesinės,
baltųjų,
buyo padarius ir džiaugėsi jog so Szimukas, isz kur paėjo ir In tai inmaiszytas ir rabinas, minacijose” (užvardavimuose),
są buvusį nelaimingumą, bet ve
učiu nesveikumųir dieglių. vidulydamas dėl brolių slaptinguose ai
'T'ERP tankuminos girriu rado priglauda. Vaikinas gale kokia buvo jojo jaunista.
kosejimu su skrepj ruošė irstrėnosg ki
Tik nežinau kaip vadynas.. tai pasakyk mums maloniai,
likimuose apturel tikrą išgydimą
* terp augeztu kalnu, stovėjo jo turėti api dvilekos metu,
kad kreiptųsi prie jus ir kad viso
ti dalctarai noįstonkaip ezviesiausioj palestoj va
II.
kiem be pašaukimo daktarams
Išgyditas dėkingas
grinczele kuriuos stogas buvo nes gana apsukrus ir net bai
pinigų be naudos nemelytų. Da
dina advokata, kuris provas
ir prisiuntė paveik
Paymtas in saldotus
bar aš esu sveikas ir drūtas ant
Agnieška DaŠkono
apdengtas sniegu, da labjaus me eme žiūrint ant jojo, kaip
slą.
visų dalių Kūno - jus vardą visiem
Dukrele 15 metu turi,
praloezia, teip kaipduokim ant
New Rockford,
N. Dakota.
Arti
Vilniaus
radosi
kaimas
Juozas
Nikelis
garsinsiu laikydamas pagodong.
prislėgdamas prie žemes. Prie galėjo nuejt tiek kelio tokiam
O jau motina iszleist nori; to, tamista geradejas pro va
251 Cypres avo.
Johnstown Pa.
S.
A.
Kanlulis
vadinama Boba. Isz jojo vardo
josios szono stovėjo mažas tvar szalti.
719 O'Fallon st.
St. Louis, Mo,
Ne už byle kokio, tik už drei- szvieeziai dauggalio Storastos?
telis, o žiūrėdamas ant josios
— Kur tu jin suradai pa galėtum suprast jog tai kaimas
verio,
Yra ir del tokiu atskyrus ir a
Gyduolės visada tampa pritaikytos kiekvienam sergančiam speciališkai — atėjus asabiškai ar laišku atsišau*
turėjo būti labai senas. Nes ki
galejei tuo suprast, jog joje klausė ?- pati Raulo.
kits. Gyduolės išsiunčiamos, po visą Amcrikų ir kitas dalis pasaulės. Slaptybė užlaikoma. Rašant adrisuot:
Ar už bartenderio,
beinąs
vardas, su kuriuom gal
taip
dėjosi,
kaimas
buvo
szva
niekad nesirado daugiau kaip
— Stovėjo priesz grinezia ir
Juk tai ne prasti,
neeyki pasitaikė tamistai susi
The Collins New York Medical Institute
viena karvnke,
tai ant jo teip rudis buvo užpi rus o grinczios da suvis ne se
Tiktai unaristi!
tikti.
nos. Ant galo radosi dvarelis
Buvo tai laike sunkios žie kias.
HO. WEST 3T STR. <arti Broadway)
NEW YORK N. Y.
Jagu bartenderis atvelka bute
— Atsitinka iszloszti ir pra
mos.
— Isz kur tu ejni sunau, už dvarponio, viduri stovėjo baž
Ii gūžes, ’ loszti prova,- atsake iszsyk nu
Dčlei atsilankančių asabiškai Ofisas adaras kasdien nuo 10 iš ryto iki 5 po piet; šventadieniais nuo 10 iki 1 vai.
•
° turės:
’ <'
Paežiam viduri grinczeles se klausė motina dažiuretojaus, nytele < Kitaip niekuom jieje
Tai• jau džiaugsmu
Dr. R. MIELKE, ruplntojaais gydinialo Institute,
dėjo ant sulaužintos kėdės dru seskie sav prie kaminėlio ir neatsiženklino nog kitu kai Tada gali mandrybe varyti, simines ponas advokatas, ant
kurio
dabar
visi
atkreipė
akis,
mu.
czei subudavotas vyras. Plau szildykis.
Ir ka nori dariti.
prijausdamas, kad jam užmo
Tame tai kaime gyveno ran
kai juodi,. trumpai nukirpti.
— Asz ejnu isz Bobų, atsa
Dukriuke mamules klauso, kesiu už savo,- bet tas [vardo
daunykas, vargszas nes darb
Drabužis jojo buvo medejisz- ke neramei vaikas.
O ir tėvo rūstaus balso!
suvisai ne lypsti ir jokios pra KUR BUNA.
kas. Buvo tai dažiuretojas ap — Ka? ar tai isz to kaimo szus, Mikola Ratajus, tėvas šie
Ka liepe turi daryti
vardes nepriduoda.
ratos
Stasiuko,
kuri
tai
Ileivo
linkiniu girriu, pravarde Hej- ka guli už Vilniaus?
Viską iszpildyti.
į
— Oi, priduoda, geradejau, Mano vyras Antanas Slavinskas 14
ISZEJO ISZ SPAUDOS KNINGA
szas
teip
svetingai
priėmė
po
voszas.
— Teip atsake vaikinas, ej
Ne dyvai, juk tai ne žmonisz- priduoda! tiktai tamista ne no metu Amerike, 7 metai jau kaip ma
ne paliko. Tegul kagreieziause atsi
Prie jojo sėdėjo motere prie damas in czionais, praėjau per savo pastogia ir nog smerties
kai,
ri jos isztarti: nes biski per szauke ant adreso:
(ęę oj)
ratelio, o ant kart galėjai pa Vilnių ir tenais pernakvojau, apsaugojo.
Tiktai gyvuliszkai,
kieta.
Mr. P. Slavinskiene
Norints
Ratajusbuvo
var

žint jog tai dažiuretojaus moti ba tenais randasi tamistas Bla
Ir pas Lietuvius,
-<
— Tai " jau pats kunige 580 Lafayette St Bridgeport, Conn.
na. Prie josios kojų bovijosi Žukas isz muso kaimo, tai ma gingu nes darbszum žmogum.
Ne kitas kas.
kvestoriau,
pasakyk mum ta
Dirbo ant szmotelio duonos
mažas, vaikinelis, kuris buvo ne priėmė pas save.
Dukriuke ne moka darbu, ta užkeikta žodi kurio ponas Mano draugai Justinas Karpavi
sunkei
ba
savo
ukes
ne
turėjo.
panaszus in ieva kaip du laszai
— O kada iszejai isz Vil
O jau snuki kraipo prie vyru; advokatas isztarti ne nori,- ta ežius. Mikolas Žalis ir Karalius Jur
Vandens.
niaus? paklausė dažiuretojas. Buvo žinomas isz savo darbszu Moka isz plauku graiža pada re juokdamasis ponas Storasta. gailia. Tegul atsiszauke ant adreso:
Prie kaires szalies, sėdėjo
— Da buvo angsti, ba gas mo, niekas jam daibo neatsaky
Mr. Ig. Gribas
ryti,
— E! duosis permaldautijauna motere prie verpimo o padoria, iszgujo mane isz tvar davo. Motina jam numirė jau
Box 85
Maltby, Pa.
Kad
ant
monkes
iszrodyti.
tanau,mano
pravarde
pame
nistoje o tęva suvis nepažinojo,
PARDUODAM PO:
prie josios bovijosi maža mer to, kada mane pamate!
»
»
»
na, kaipgi apie sau užmirsztu?
gaite. Buvo tai pati dažiureto
— Blažiukas davė man szmo dingoant vainos ant kuriuos nu
Mano
du
tikri
brolei
Andrius
ir
Su kietais apdarais
■
$2,00
Tiktai pamislyk, geradejau!
jaus Raulo Hejvoszo.
Vincas Tuuilaisz Suvalkų gub. Seinų
teli duonos, tuom tai maitinau ėjo su savo ponu, nes su juom Juom mergina lengviau turi.
Su puikeis zalatitais apdarais • $2,50
—
Ale
sakau,
ka
i
nežinau.
pav. Barcziu Kaimo, Meteliu gmino
Hejvoezas buvo tai doras si per visa diena, o paskutini jau nesugrįžo. Stebėjosi visi Tuom ant virti labinus žiuri,
Ui priainntim. per paeita turite dadet 16o prie knigoa
— Na tai ka jau daryti? Andrius apie 14 m. Amerike, 3 me
žmogus, ieztikimai tarnauda szmoteli mecziau rudelui idant jog ponas niekados nepriminda
Ar ijje bus pas tėvus.
Tai
asz
turiu
tamistai
primin
tai
adgaloa
gyveno
Springfield,
Ill
Kninga spaudlnta yra Hetuvlszkom Htarom.
vo apie jiu niekad ir ne norėjo
mas ant kasdienineis duonos, mane ne kandžiotu.
Ar pas svetimus,'
ti: Toki juristą, kuris provas Tegul atsiszauke ant adreso: (ge o;]
apie
jin
klausit
kada
apie
jin
kuriuom maitydavo savo moti— Artu turi teveli?-už
Jagu ne bus graznoja laikyta, praloszia, vad i r. a “kauziperda"
Mr. Martin Tunila,
kas kada kalbėdavo, O kada
na, paeze ir dvejetą vaikucziu. klausė mažas Ignacelis.
038 E. Mahanoy St.
Bus n:ekiszkai ižaugyta,
tamista geradejau! Tai isz lo
Adresas Rev. S. Pautienius, Mahanoy City, Pi.
Czionais jisai buvo užgimias ir
Mahanoy City, Pa.
— Turiu, nes likos paym- numirė motina Mikolelio, pae
Ir kaip leluke rėdyta.
tynūzko. kaip tamista be abe
isz czionais likos jojo tėvas isz tas m saldotus, atsake graudin me sieratele pas save, ir liepe Jagu arkli szersi ir glostysi, jones pats supranti “causam
iszaugyt. Mikolelis buvo pak
nesztas ant kapiniu, o kuris da gai vaikinas.
Tai jau maža nauda turėsi; predere” (praloszti prova) Il Mano brolis Jonas Zilinokas isz
su tuom augsztu titulu “kauzi
bar sėdėjo prie kaminėlio ir
— O motinos neturi užklau lusnus visame, niekam ne lys
Mat, kaip durein pauodegį pirdžiaus” tamista eveikinu- Vilniaus gub. Traku pav. Kruvnio
davo in akie ir buvo dievobai
volost. 6 metai Amerike. PraszaUj
szildeei po kasdieniniam dar se gaspadyne.
abrokas,
priduriau atsistojęs ir žemai atsiszaukti ant adreso:
(j-g o;)
bui. Buvo joje laimingas ba
— Mano motina du metus mingas, per ka jin visi milejo.
Tai jau niekai kriokas.
kloniodamasis.
Mr. Banis Zilinokas
Dirbo
kas
jam
buvo
paliepta
daugiau ne geide ir buvo užga adgalios numirė, o moezeka isz
Su arkliu tankei važinėk,
Abelnas juokas sugedinojki
Erving, Mase.
Nes kada užaugo, ponas jin
nadintas tuom ka turėjo. Die gujo mane isz grinczios.
Ant to ne paisek,
galui poną advokata.
Uždėta 1848 m.
{BANKA BISCHOFF’O.} užde* i84s m.
vas davė jam dora ir darbsz— Kaip vadiniesi? užklausė pridavė savo sunui ant tarnys
Bile paedias,
— Mokėk du auksinu! mo Kazimieras Žilionis isz Vilniaus
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
tos kuris kone buvo vienmetis
tinga motere o priek tam dve Ignacelis.
O ne bus bėdos.
kek- ezauke Storasta.
gub. Traku pav.sodžiaus Biozunu.
su Mikolelu. Aprėdė jin in ru
jetą puikiu kudykiu. Senesnis
— Szimas.
— Tas daug’au verta,- atsi Kas apie ji žine, tegul kagreieziause
Su mergina teip yra
B
B
Pinigus siuneziame i šeria tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal
bus lakajaus, o kada pats paei
(yg oi
isz joju Ignacas turėjo asztuoliepe ponas veliaunykas- nes duoda žine ant adreso:
— Ne verk Szimuk, j-igo
i
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukianJagu
bus
prižiūrėta
bus
ir
I
Mr.
Jos
Alukonis
mate
eave
in
zerkola
net
nusi

nis metelus, o jaunesne dukriu tau ne buvo gera moezeka, tai
asz užtikrinu, kad f-zita pravar
cziu greitlaiviu, teipjuog i 12 dienu krajui priimti lieka.
s
S
szczira,
juokė. Tarnysta pas poną no
de iki smert paeiliKS prie pono 1Q2 Clinton Place Yonkers, N. Y.
c
C
ke Mariute pralinksmydavo mano mamite bus tau gera.
Pinigus iszruainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso,
Kaip uzsiemima turės,
buvo sunki o priek tam nuste
H
H
kveitkos. O už drąsumą, su ko
Rankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmaine karta motina ir bobuke ko
O kada artinosi laikas atsil jo kumsztes ir paniekinimai
Tada ant kipszu ne žiūrės.
O
O
nymo.
kiu
iszszauke
kunigą
kvesto
kiam tai ne butu nuludime.
F
F
šio ir visi vajkai atsigulė o Szi kukoriaus ir kitu tarnu.
Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą.
Atsakanti darba duot,
nu, dvigubai turi užmokėti!
F
F
— Jau senei atmenu toki mukui likos paklota ant grin
Szipkortes iszsuncziam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
(Toliaus bus).
Labai sunkei ne korot.
— Ne turiu smulkiu- atsi
S
S
orą- kalbėjo dažiuretojas, - o du pundas sziaudu, tada dažiu
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
Tegul skaito kningas geras, liepe advokatas, norėdamas at
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.
B
B
arsziausia jog girdėjau staugy- retojas tare in moteres:
O nauda del tėvu ir svieto at gauti linksmumą.
A
A
Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
ma vilku kada sugrižinejau na
—
Duok
ciela
doleri
gerade
N
N
— Ka padarysim su tuom
žiavimo i Europa ir pristatome pasažierius ant laivo
si ras.
mon.
jau!- tariau; pažines dabar yK
K
už.dyka, o kas pas mus paraszis, prancszdamas apie savo
vaiku?
•
*
»
I
I
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom
pata pono, valia viesspaties die
Ant priminimo vilku abi,
— O ka padarysim, tarė mo
gelžkeliu arba botu isz vietos iszvažiuos tada siusime
N
N
vo, iezduoeiu reszto ta paezia
moters sudrėbėjo o pati dažiu
PO
WARDU:
savo pasiuntini ant pasitikimo, o tokiu budu apsisaugos
G
G
Merginos rugoje ant vaikinu, momenta.
tina dažiuretojaus su piktu
retojaus nualino api savo viena
nuo gabiu apgaviku.
Kad ne žiuri ant merginu;
mu, juk ne užlaikisim jin pas
H
H
"PRIEJGIAUSES
—
Brova!
bravo!suriko
tine karvuke, kuria vargingas
Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
O
O
Tik prie palokaicziu gretinasi visi,- jau lygu!
savia? Ir teip czionais ankszta.
MOKSLAS
Davicrnastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas po
U
tvartelis ne galėtu apsaugot
U
Ir su ijoms vakarais valkio Turi popiet užmokėti!- O
— Bet ne galiu jin iszyaryt
ANGLISZKO
pieras, už žema pieke. Sukolektavojima daliu atliekame
S
S
nog užpuolimo vilku.
kuoteisingiausiai.
ant tokio szalczio.
je!.
Storasta pridūrė:
E
LIEZUWIO
BE
E
Tame iszgirdo lojimą szu— Sakiau tau, ne užkabinėk
PAGIALBOS
KITO.
’
—
O
kas
mus
do
privalu

Ijjos
geriause
mili
sportelius,
nies lauke. Kožnas nusztilo ir
PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSI3ZAUKITE ANT ADRESO!
kvestoriaus!
mas jm czionais laikyt, jago
Ira taj praktiezniause
Arba visus dreiverius;
klausė. Nes po trumpai valan
kninga kokios lig sziol
Popiet norėjau atsisveikinti
BISCHOFF’S BANKING HOUSE,
Ba kada jau dreiverys,
delei vela iszgirdo lojimą szu jin isz jojo locnos grinczios isz
Lietuwej
turėjo.
Ira
tejp
su
Storasta;
bit
uedaleido
man
237 BROADWAY i 4 PARK PLACE,
vare
?
Tai
jau
dydelis
ponaitis,ne
nies da labjau. Motere pabalo
sudėta, jog ka tikt.- j priapie tai kalbėti.
NEW YORK, N. Y.
— Ne motin, atsiliepe moti
isz baimes.
Lietuvis,
buwias gnuorius isz LiePonas Kvetka norom- neno
— Mano milemas, pažiūrėk na, jago jojo moezeka su juoro
Nedeloje Banka atidaryta no: 10 Igl 12 adynal. Subatoje Igl 8 adynal vakare.
tuwos
gali
in
trumpa
laj
rom užmokėjo man doleri, nes
ant lauko del ko mus rudis teip nedorai apsiėjo, tai mes
ka pats per saweiszmok
ji veliaunykas be paliovos gun
teip loja. Hejvoezas ateiklele teip ne galime su juom apsi
.......LTETIJVISZKAS AGENTAS.......
ti Angelskaj sziek tiek
de;
ir
nuėjom
su
kunigu
kape
nog savo kėdės ir nuėjo prie ejt, Dievas jin in czionais at
VIKTORAS LAPINSKAS,
kalbėt,
lionu
ant
paprasto
atsilsio.
duriu. Kada atydare durie, ve
51)1 W. Mabanoy 3t Mahanoy City, Pa
Toji kninga druczej
Tai atsileys tęsęsi iki Miszpa
jas da labjau suezvilpe baieei, siuntė pas mus, juk priežodis
apdarita in Francuzim
sako: “Sierata po pastoge, at
net abi motere persižegnojo.
ru; o potam po vadovyste po
raudona ir melinaaudima
nesza laime nog Dievo”.
no veliaunyko leidausi ant
ir kasztuoje tiktaj $ 1
— Teisybe, atsake dažiureto
Ir kitokį w/kaNngi prietajsaj mi
ir kasztus nusiuntimo mes
kvestos po dvara.
Laike kada dažiuretojaus
PIRMUTINIS L1ETUVISZKAS
rtas pas mirt ant pardawimo. Toj- J
jas,
džiaugdamasis jog jojo pa
apmokame.
ezeimina sėdėjo prie ugneles,
• pew-gi pristatom kofna daleli njr '
Ant galo, tosios kninnavatnas atsitikymae dėjosi ti tosios paezios nuomones, > KŪno6 Dorinta kokio padirbimo,
<
gos ira patalpinti klausiant lauko. Keliu vedaneziu mums czionais ankszta, nes ’ Parduodame pikes, adatas, di
^reperius, skwibsua, knatus, popieParduoda laivakortes ant visu keliu
maj ir atsakimaj del tuju
per girre, ėjo mažas vaikinelis mielinu, jog tasai vaikinelis ne
HO W. Oak St. Shenandoah, Pa.
ir t U Parduodam PsoxiGfi o ir < ant vokiszku geriausu laivu isz ir in
katrie nori imtis Amerivos apdengtas keleie ekudu užims daug vietos. Per žiema ■’ ja
520 WEST CENTER STR., MAHANOY CIK, M,
Europa. Teip-gi siuneze piningus in
ccans patajHom.
konines pilnas popieras.
reis. Povalei prisiartino prie
tiinojk- kuniih Numausiu, risi.no buuinus
_
visas
dales
svietą,
ba
turiu
sunesziina
Gydo
visokias
lygas
akiu.
Prilaiko
akiilo
i su visais Europineis bankais.
grinczios lt z valios sustojo prie gali gulėt prie kaminėlio ant
m 1’lSlVlŽINITltO, KB1UST0 DlIflTUB, IB T. T.
rius ir gvarantuųja juos tinkaneziurna. D/
W. MORGAN,
sziaudu
o
vasaros
laike,
pergu
duriu ir užsiroislino. Rodos bi
Winters |>er 5 metus mokinosi pas garsiu
15 K. Main Mahanoy City Pa ; I Uipraszo pas save visus tautiecznii
gus profeaorais ylga laiku l'hiladelpbije.
les tvartelije ir bus jam gerai.
ir paiinatams
V. Lapinskuos
jojo inert in vidų.

Užraszai Kvestoriaus
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Paikutis

Gilios senovese czesuos’ tarp
giriu viensėdis ūkininkas gyve
Pernai rudeni aez su semeni no augidamss tris Sūnūs. Tėvai
mis važiavau in miestą, ir tik seniausiudu didei mylėjo, o ma
girdėkit, kaip nia atsiejo Ma žiausioje ne tėvai ne’ brolei ne
no semens buvo labai žolėti ir užkenti, bet ji kasdien per pai
I A U sniegas sutirpo, pasaulis atgijo,
turėjau juos už menka preke kuti apjuoki. Ka jis kalbėjo
Žiema jau szaltoji nuėjo szalin;
parduot; kai buyau pardavės, ar dari, tai vislab kiti, per pai
Sugrįžo kregždutes, lizdeli suvijo,
prisisuko keli mano geri pa kyste bzrasdami, juokdavos’.
Ir laksto laimingos auksztyn ir žemyn.
žinstami ir mes visi ėjom in Jei broliams koks drabužis ne
Lizdelyj vaikucziai vis czypia begalo
karczema ir pradėjom gert vis patikdavo, szits turėjo nudevet
Ir valgio jiems jieszkoti laimingi teyai;
viena alve pagal kita. Aez ga jei koks valgis aniemdvieni
Skrajoti, lekioti toli neprivalo,
hu gerai gert, ale anie da ge neskanus szitara pristumdavo,
Skanu
jiems ir muses, uodai, vabalai.....
rinus, teip mes blukavojom jei anuodu ko praszydavo, vis
Mergaites,
berniukai
krūvon susiejo,
per diena ir per nakti ir antra lab gaudavo, szitas nieko, o jei
Jie žiur atsidėję in lizdą auksztyn...
diena iki prieez vakara ir, brolems koks darbas nepame
Tad Jonas, vaikinas biaurus, prakalbėjo,
kaip asz apsižiūrėjau, tai jau go, szitam užkraudavo. Teip
Priėjės gan graeitai prie lizdo artyn:
visus piningus buvau pragerės. jam teko kasdien kiaules ga
“Sztai akmeniu mesiu in szita lizdeli,
Ir dabar važiavau namo’ ir at nyt, broliudu ta dalba vengi.
“Ir jis, tartum žaibas, ant žemes nukris!...
važiavau iki in Miežininku O dien per dien vis tas paezes
“Nei viens isz vaikinu taip mėtyt negali! ..
karczema, cze inejes da iezge- kiaules bėga-ganydamas jau
“O mėtau, vyrueziai, taip taikiai asz vis!...”
riau puskvatierke, ir bucziau naris gilei insimislyjo, ir bėrais
mielai da dauginus g<res, ale lydamas užsigeidi patirt, ar
Kaipo tarė,
piningu nei viena graezi dau antro’ szalyje, gires ir da žmo
Teip padare...
giaus neturėjau. O valgyt ir nes gyveno. Ir kiaules palikes
Paveikslėlis ežia verksmingas...
teip norėjau kaip szuo, ale, trauki viena ryta in gire, an
Krito lizdas nelaimingas;
but nieko neturėjau; tai pasi- tra kraszta j’eszkodams. Per
Kūdikiai amžių Užsnūdo,
mislyjau eit in kiemą pas ko visa dien ejes, galo nepriėjo, o
Joks isz ju nei nesijudo...
ki gaspadoriu ir pasipraezyt suvalgęs savo prieszpieczius
Ir tėvai veltui raudoja,
ar nor stukeli duonos. Ma in tuo ineilipo in medi ir cze pri
Graudžiai, gailiai aszaroja:
vienus namus atejas ir produ siriszes
pernakvojo. Antra
•
”
Kudykiu
neatgaivinsi,
ris in stuba žengt benorint, dien eidams suvalgi savo pie
Lizdo
jau
neprikabinsi
sztai sutinku gaspadine su gra tus, o vakare žvėrių pnsib’jo
J eibe greit padirbti spėsi,
žia žąsienos peczenka bei su dams, ant medžio užsilipęs,
Pataisyt gi negalėsi!...
pyragu laukia einant; tai asz permiegojo. Trecze dien, tako
Mergaites,
berniukai net dreba isz baimes:
je užsipuoliau melst, kad ji ir per gire mindamas, suvalgi ir
Jie nuodėmė biauria supranta gerai;
ma duotu biski pyrago bei pe- savo paludienius, ale gires
czenkos ale ji sake: “Ar tu kraszto nepiiejo. Bet ketvirta
“Didvyris” gi paukszcziu verksmingos nelaimus
durnas esi, ar kas tau kenk, dien ryte ant ezaku tupėdamas
Jau tyli, lig žeme, nuliūdęs ūmai.
kad tu nesigėdi praszyt; o ar iszgirdo gaidžius begiedant ir,
*
*
*
i
da bile ko, pyrago bei peczen ta baisa sekdama, iszejo, in pa
Daug
metu
praslinko;
mus
Jonas
paseno,
kos, tuos daiktus asz pasistelie giri ir atrado miestą In ta in
Ir numirė jojo seniai jau tėvai;
vau in svodba pas kaliny na nu ejes dyvyjos’, kiek cze žmonių
Ju ūkis jam liko; be vargo gyyeno,
sineszt, o dabar asz tau duosiu ir klausi vieno, kodėl tiek žmo
Nors kvarszino galva savi jau vaikai.
suėst, ar ne; eik isz kur atejei, niu tik’ ulyczios’ bėgioja, rau
Turėjo
jis lauko ir szilta pastoge;
asz tave povisam nepažinstu.” dodami, ir kodėl miesto butai
Arkliai ir galvijai iszrode gražiai;
Asz susigėdęs iszejau lauka ir juodais milais apkloti? Tas
Pacziute, szeimyna turėjo patogia;
atsistojau už buto kampo ir jam atsiliepi: 1 Isz kur parejei,
Vis sveikas, laimingas gyveno ramiai.
mislyjau kaip asz jei ta pt czen kat viens Težinai rytoj kara
ka gaucziau pagaut Kaip ji liaus dukteri smakui busent
Rugpiute pabaigęs, jis kulti pradėjo
Ir rengėsi sėti kyiecziu ir rugiu....
mane iszvanusi buvo ir misly paduota, kurie ezi kart isz viso
jo, kad asz jau per visus kai miesto mergaicziu burta puoli?
O kupina kluoną gerybes turėjo,
rus tai ji greitai bego m kieti O smakas grūmoję, visa mies
Linu gi ir szieno taipogi gražiu.
drabužiu atsineszt, ale pyraga ta iszpustyt, jei jam rytoj mer
Bet sztai netikėtai nelaime užgriuvo:
bei peczenka ji paliko stubo’. gaite neduos.” O kodėl niekas
Nakczia didis gaisras invyko ūmai...
Dabar asz greitai, kaip tik ga toki bjauru smaka neužmusz?”
Gerybe ir trobos ir turtas pražuvo!..,.
lis, in stuba ir mislyjau in ta Szis vėl atšaki: “Kožnas jo bi
Oi, verke, dejavo namiszkiai labai.
tarpa kol ji drabužius kletij’ josi, kadangi labai smarkus.
Jie pelenus žarstė, visi nusiminė,
susijieezkoe, su pyragu bei pa Jau karalius tam savo dukteri
In griuvėsius dairės, nuliūdę didžiai...
czenka pabėgt. Ale vos asztuo ir pro savo galvos karalyste
O kregždes vis czype, lig varga pažine,
du daiktu m sermėgos kampa siūlo, kurs mergaite nuo sma
Aplink griuvėsiu susitelkė žemai...
buvau insivyniojes ir jau nore ko valnytu, ale nieks ne apsii
Ir czype kregždutes, aplinkui lekiojo;
jau pro durie, bėgt, pamacziau ma,”- “Na! tai asz apeiimsiu!
O Jonas, pajuodęs, stovėjo su vaikais;
pro langa je jau su drebužeis vesk mane pas karalių!” “Tia’
Pamatęs pauksztytes, jis rankomis suplojo,
isz klėties beateinant ir dabar nuėjės pakalbėjo, noris smaka
Ant keliu greit puolė, prispaustas vargais.
asz pilnas baimes nežinojau ka pergalet ir karaliaus dukteri
Ir szauke: “O Dieve, szventasis, galingas!
daryt ir greitai insimicziau in valnyt. Kiti laiki jin per gy
“Asz nuskraudžiau kitkart pauksztyczius mažus!,..
užkakale. Bet kaip ji parėjusi riaus puodą netaukuota; kara
“
Gal
mano nelaime, o Teve teisingas,
pyraga ir peczenka nerado, tai bus prasidžiugo, nor viena dra
“
Bausme
yr už darbus piktus ir bjaurius?
pradėjo ant manes baisingai eu radęs ir liepi jam visokiu
keikt ir rekant vis szen ir ten ginklu; kardu, ragotiniu, me
— Nuėjau vakar pas Ona,
bėgiodama, o kaip ji in butą tykliu, stnelbu szalmu, ezarvu
kad
pasiszparkyt, tai viruti
iezbego, tai aez užsilipau ant kirviu, ir szein da’ ko euneezti;
kažin kas man do kvaraba
riekliu, kurios užkakale’ buvo bet jis tik pajiegu kirvi pasi
pasidari, baisei ezirdis pradėjo
kad ji mane nerastu, in užka styri, sakydama: “su kitais
plakt, jog mergina mislino,
kalo ateitu. Ale vos tik buvau padargais apsieiti ne moku,
kad kas in dūręs baladoja, ir
užsilaimines, tai tos rėkliu vir ale kirvi papratęs vartoti.” Isz
piszauki: “come in.”
yeles patruko, o aez su mal to kiti ir juokės’, o kitaeis sa
kome, kurios ant rėkliu buvo, vy’ pamislyjes, ka tas paikutis
— Jau tu Petreli kibą usi
Maudosi
tik su syk’ pabyliezt, ant že smakui su kirviu padarys!
raszik sav kita Jaikraezti, ba
Sveczes pribuvęs in lekoju:
mes nudardėjau. Ta gaspadi
Ant rytojaus karalius savo asz skaitidama “ Saule ne galu
— Ar namie ponas?
ne ta trankema iezgirdusi, nusi
dukteri
vedes in gire, ir, gele miegot!
— Namieje nes maudosi!
gando ir vis klykdama in kai
— Nu-gi kas cze velei! — Na tai turiu palaukt.
žineis
loneugais
prie
medžio
mynus iezbego. Dabar aez eu
Geriauses laikrasztis ir tu ne
(Jsz puse adinos velei klau
pyragu bei peczenka. pro durie prirakinės, verkdama paėjo. nori ?....
Duktė
dabar
vaitodama
lauki
se:
ir greitai užeintau ant ezaudu
— Asz noriu, nes kaip ran
— Kada sugriž tas tavo
kūgio szale skunes ir norėjau savo emertiee, o paikutis cze du ant galo istorijos tolaus bus,
cze tikrai skanei pasivalgyt. pasilikęs lauki smako. Buvo tai piktumu ne trivoju kad ponas ?
Ma bevalgant ir pamatau tie szaltas rytas, ir pasimislyjes reike laukt kitos gazietos, o ve — Asz mislinu usz koke
siog ant to kūgio link du žmo pasikirto medžiu malkai ir ne lei teip mania užima, jog pilna pora nedelu, ba m Druskiniu
nes, vyra bei moteriszse atei toli karalaites susikuri ugni galva mielių, tai ne miegas ne kus ne ira arti.
ezildytis’.
nant, o jau buvo szaunei apyž
galvok...
K IP ANS
Ugni bekurianant ir beatslejc ai mislyjau, ar velnae
— A—h i! jagu sziteipo, tai COBL-K-ZAITKH, SAKTA1CA1S MTiSlMesn
'iz
intHiAitss
tnauoLN
SMOftėsa
iszcolslinlmo whUtx’
pristoję, aez niekur negaliu isz link smakas sznypezdams, nas dabar žinau jog tav „Saule,, Ant
rirlauM. Eo ui
■'
tūtuok v* ta
Ok
sislapyt, tuodu tikrai mane už rus atžiojes jin praryt. Bet krauja apmalezira....
mate ir dabar mane tvers. ezite anam, artyn priėjus, kaip
Kaip juodu prie to szaudu ku pagriebs smagoka liepsnojanti Ižduotojas iii Rcdaktori:
nuodėguli, kaip smoge ta sma
gio atėjo, ir ai z drebebedams kui tiesiog in atžiotus nasrus
Ižd.-po perkūnu! Su tais
mislyjau dabar juodu mane ir ik in gerkle inlamina. O del Lietuveis niekai givenima’.tikrai ims, rasi, su kartimis že ugnies da’ daugiau’ besižiojent Tiek iždejau pinigo ant intai
myn badyt tai juodu pradėjo, galia visas tas diaganezes mal Simo drukarnes, o velei tiek
szale kūgio stovėdami tyloms kas in gerkle inmurdi. Paga kasztuoja užlaikimas zeceriu,
vo smakas rėkt ne savo balsu
pasakotis, ir valandėlė pasipa ir
ant žemes raitytis.’ Tuo szits ir vaikine ne 5 dol, ant nede
sakojuse ir pasirizenuse, jie je su kirviu paszokes kaip ne pra los ne ateina!
emes auksztynaika ir parmetė dės jin rantyt kaip koki medi!
Red- Asz ne iszmanau!
szale kūgio, ir dabar juodu nurenti galva, suranti uodega Rodos musu gązieta gerose
Jeigu norit sveikatos ir tvirtumo tai turit los
cze pradėjo negero darbo da in galelius. Toli renti, kol pa rankose o ir moksliszkai reda jieszkot,
pati pas jus neateis. Jeigu vaik
nusilpnintas ligos ir nusiminęs, misryt, iriszgirdau je sakant: “Ei ilso. O karaliaus duktė netoli gavota, vienok visi rankas kra eze,žioji
lyiluinas kad ne Isz gysi, tai tuojaus kreipkis
būdama tai vislab mat!; pirma
prie daktaro B. M. Hess, o ils padaręs ntydul
kad kas bus, kas paskui tuos drebėjo, peta’ jau džiaugės’ O to ir gana.
ir atsargu egzaminą, visai dykai, pasakys ar
gali iszgyti ar ne. Mažu nereikės Jokio gydy
yaikus penes?” Tai jis sako: no mežio atriezta savo gelbėto
mo. galėsi pats namie iszsigydyti su krnjuvonj
Ižd.- Ka-gi maezis, reike žolėm.
Daktaras Ross pasakys tau visa teisyir neims nuo tavęs nei vieno cento. Dr.
“O aukeztiejus.” A-z tai isz ji apsikabinus’ bucziavo, nes’ nustot iždavinet, ba mes del l»e,
Ross turi suvirsz 22 metu patyrimą nuolatinio
jis yra specijalistu užsenejuslu ligų,
girdės mislijau kad tai ant jau ne buvo tikėjus’, da’ gyva saves o ne del žmonių gazietas gydymo,
jis iszgyuo ligas apie kurias paprasti dakta
rai neturi nei mažinusio numanymo, jis sugra
manės, ir supykęs surikau: i-zliksenti.
žino
sveikatas
szimtam nelaimingu žmonitl
drukuojame tai ne dyvai ne t'une buvo patrulyje
vilty iszgyjimo. Gydo su
“Ka ar aez visu keksziu vai
didžiause pasekme paslaptingas ligas, nube(Tolaus
bus.)
jago
žmonis
ne
skaito.
ginius sekios kurie naikina protą ir kunu,
lin ezersiu!’’ Tai juodu labai
skilvio, kepenų, kraujo ir odos nesveikumus.
iszsigando ir pakiluse kaip ve
DR. B. M. ROSS
jes nudulkėjo, o asz dabar ir
Klabino
DEARBORN STREET
nulipęs nuėjau pas savo ar Dr. J. Fropstep
— Ar žinai Jonai, kas man 167
ANT KAMPO MONROE ST.
klius bei vežimą ir insisedes Specialistas Ahiu Ly^as vakar atsi iko ?
Stiklines akis.
CHICAGO, ILL.
važiavau namo', ir parvežiau Pritaiso akulorius.
— Kas tav, nes man, tai Užsikeik Eleveltoriuni ant Penkto Flora
Mano darbas kalba del saves.
da gera attiki nuo tos pcien
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 4.
Vakarais, Is.’.skyrus Utarnlnka ir Ketverga,
kos ir nuo to pyrago savo pa Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakare rots atsitiko.
nuo 7 iki 8. M deliom nuo 10 iki 12 pietų.
— Na kas tokie?
czei.
Ofisas 15 E. Center Si.

A. G. GROBLEWSKI,

LIZDELIS

Gais'u ‘'LerkhzLu-LietLwisku Waistu”
Gid uolos no skaudejimk
dantų
Most is no prakaitavimo
kkju
’ >eležinis sudrutintojos
sveikatos
‘iidnoles nutildimui vaiku
•iduolis no nuspaudimu
(Corn Cure)

Mozkos Mi

Kožnas Lašas Vertas Dolerio

raSo musų kostumeris, kuriam joki daktarai ne
gelbėjo— liet musų gyduolės sugražino jam sveika
tą. Jos. Schnarsky i3 Heiniman, Wis., rašo: •"Aš
vienį butelį jau sunaudojau ir jaučiuosi sveiku.
Ta gyduolė yra gera. ŠĮ butelį kį prisiusite, tai
duosiu savo draugui. Am jūsų gyduole pagarsinsiu
laikraštyj.’’ Franas Rudzenis, Forest Port, N. Y.
rašo: ••Aplalkes gyduoles suvartojau; jos buvo
gana pa m ač Iivos ir dė-kavoju labai už geras gy
duoles. Vėlinu ir kitiems kreiptis pas tamistas".
Kožnįdlenį apturime šimtus tam panašių laiškų
nuo kostumerlų. Jeigu nesijauti sveiku arba sergi,
tai nelauk ilgiau, prisiųsk mum porį markių, savo
tiktį vardę, pravardę ir adresį o mes tomistai nu
siusime No. 3 katallogį, didžiausių lietuviškoje
kalboje, GI dideli poslapei. Jame telpa teisingi ap
rašymai apie suvirš 200 visokių kūniškų nesveiku
mų. vyrų, moterų ir vaikų. Išaiškina pradžių,
priežastį ir pasekmes ligų ir pasako kokias gyduo
les naudoti, kiek jos kaštuoja ir kur jas gauti. Tel
pa paveikslai ir prekės visokių naujausių electrogydančių aparatų, Rotorinių daiktų. Magiškų
aparatų, Drukuojamų ir Rašomų Mašinų, Sterooskopų ir jiem Paveikslų, Armonikų, Koncertinų,
Britvų ir daugel kitokių kožnam reikalingų
daiktų. Nelauk, rašyk šendien, dabar, tuojaus.
..... ......... — ADRESUOK TEIP----—

aszi ran

I‘lauka apsaugotojas
Mikelei nuo kepanti
“Kinder Balsam”
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime
ranku
DEL VISU
“Lagodnik” del atluosaKENTEJ1MU IR SKAUDĖJIMU. vimo vidurius be jokio skadejirao
suaugusiems
No Rumatizmo (naujas bu-.
, rAtgaivitojas
.
/ •’ * kraujo
<las gidimo)
giauole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies
Gidiioles -stizlebcziojiiniii-'"' 10.Oalvo», kataro, peeziu, Giduole no Ekzimo (Rožes
___•
inaLNto
szonosie, sumafizmo
pas vaikus)
Miltai no skaudėjimo
szalczio, nuralgija ir nukand- Plosterei isz kasztavolu
galvos ima visokiu vabalukiu.
Pomada ant plauku
P P S A R G A. Jogu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi
vaistas kokios reskalingoso bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro
P1LSEN STATION, CHICAGO, ILL o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.00 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.
Siuncziant gromata indekit marke už 2,“. Adresavokite:

Anti-Lnxon del vaiku
Proszkai no kinnelu
vaikamProslkai no kirmelu
suaugusiom.’
Vanduo del akiu
(iiduoles del iszlraukimo
karszezio po nudegimui.

JOHN’S SUPPLY HOUSE

A. G. Groblewski,
-1110 ^lrazo Cor. Elm & Main Strs;
"K (t K 1
WIENATINIS
J

a

Plymouth, Pa.

SALUNAS IR GROSER-SZTORIS.
SUGAR

NOTCH,

PA.

Parduoda Cukru, Kava, Herbata, Meso
Miltus ir vyska (a kas ira reikalinga del
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Ša
ltinas su milžiniszkaisstiklais, szaltum alum
arietkom ir pujkeis cygarais. Pliektam
parduoda SZIPKORTES ii
siuneze piningus in visas dalei
svieto grejtai.
PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir lt.

P.

V.

O B I E c U N A S,

12 4. CARSON ST.

Pirrpa LietuviszKa BaiHyi
SU KAPITOLU $75,000,M

8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTBRUOTA KAIPO

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
(VISU TAUTU BANhA)
ORGANIZATORIUS TOS BANF.OB IRA

P. V. OBIECUNAS.

Puikiausia
užeiga
del Lietuviu!

Muro bunka Irn tai viena Itiz tvIrczfguBlū Buvl«. Vtlst., czertauvote, eetmll po kontrote
ValnHjop rando ir per tai pilnai užalclkiuma. Priima piningai! del
ir moka kMTirta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linija ir slunorta pteinxM iu ilnr AįPsvleto. Padaro daviernastls atlikimui vlaoklu tvTkaiu eu waldžia *M*eft|o8. Iižmajao
klus piningus ant Amorlkonlszku arba kitokia. Daro apsergeymaa no t^jpiiee ant vtfsa foutato
Ir t.t. Piningus del paezedinimo galit prlslunst pacztinlu Money O4er arba Exprssa Oa. o
taojauo bus iszeiunstos bankavos kningutes. Krelpkltea visi Pas gera žinoma delbto Mota
▼1 P. V. OB1ECUNA, o busit apgsergetl no visokia apgaviku.

Ir svetingiausias priėmimas
del visu kur ra
kite gani i a z\r

-alp del Zubovu ir t. t.

K. Konewko
98 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.

Simonas J. Norkeviczius,
408 W. MAHANOY AVĖ.
MAHANOY
CITY,
PA.

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU

WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del salunyku ant pikniku, balu, kriksztynu ahi, porteri, vynus, ariel
ka ir Lt.
Pristato in namus abi
ir porteri bonkutem.
Gėrimai
pirkti pas Norkevicziu yra kanowdauri. Syjir.l Pabamyfcitj

STEFAN ROVNIANEK
318

3-RD AVENUE

Pase bloko žemiau no Plttsburginio Paeito.

PITTSBURG, . PA.
Didžiausia Lietuviszka kxantuve visokiu
gėrimu Suv. Vals. Kas tik naudojo muso
nefalszavotas, nes czislus vynus ir.arielkos,
tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause mie
ra ir patarnavima tik pas mus apturėjo.
muso

prekes:

Gera Raudona Arielka
Gera Balta Arielka
Romas
•
Romas Jamaika
■
-•
Ginas
l'nogino Arielka
K lininei
.
.
•
Anlaetas, Hmaras gerliuan Cahitas Kplrltas
Sllfalte
Slivaite, tikrai Llcturiazka
Terkellca
Terkelica. tikiai VcnKrlazka
Koniakaa
•
Kodlakas, Francuzlnzkas
Obuoline Brandy
lJla6k Įierry
.
.
.
Koaol(a, gardus gėrimas
Melinvuoge
.
.
.
Vhtzniote
...

$2,oo
2.00
2,oo
4,oo
2 oo
4r5o
2,oo
2.00
3,oo
2,5o
4,r»o
2,6o
5,oo
2,5o
5,oo
2,oo
l,5o
2,50
2,5o
2,5o

2,50
2.50
2,5o
5,oo
2,."io
5,oo
2.5o
2,5o
3.5o
3,oo
5,oo
3,oo
(Loo
3,oo
5,5o
2,5o
2,oo
B,oo
J,oo
3,oo

3,oo
3.oo
3,oo
6.00
3,oo
3,00
4,oo
3,5o

U.oo
3,.H)

4,00
6,oo
3,oo
2.5o

galon

guloti
galon

A M E R 1 KO N ISZKI vynai:
$1,00 Galonai
Ohio raudonas
.
.
.
1 25 ••
Ohio, balta* - saldus
1 5o ••
Kalifornijos, senus, ruk».ztDS
. 1 5o ••
Kajiforni. os mnstkatalas
.
1 5o ••
fftatifornlįos rtiuszkatalas
1 75 ••
Kalifofni os tokalstkas
Kallforni os (4 mvtn) Port Wine
S 00 ••
..
.
2,oo
Kallforni, o» Sxcri Wino
Kallforni os Burgnndy, raudonas
l.oo
.
2,50 3,00
Viduriams Kartus Vynas
Baaxikyte po prekes. Užkalbinimas ant $10,o<
ir'dadjlaa UŽMOKAM EKSPRESĄ Pennsylvania.
Ohio Ir West Virginia valstijose. Adresas:

MjMaawui

PER
PAČTA

-

Pittsburg,

Pa,

Agentas
Columbia

233-235 W. CENTER STR.

ALAUS

*4®^

64-56 N. MAIN str.

MAHANOY CITY, PĄ»

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai

vu.

Siuneze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi-

giause.

Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.

Lszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam

pavesti.

NAUJAUSIAS
ISZRAD MAS

Del drasgysczlu prisietu pelkes Burtas,

Špilkas k I. t.

PROF. J. M. BRUNOZA,
99« BROAD WAT ST
BROOKLYN, M. T.

aoooocxxxxxxxxm

Juostas,

Kepures,

Karūnas,

Su kokiu nore reikalu kas-link SzipkoYcziu, pi

KNYGŲ
Malda kninges.
Aukso Altorius arba Did4s Szaltisnit
1,000 puslapiu
$1.00
Senas ir Naujas Aukso Altorius vi
sos reikalingos maldos 864 pusla
piu druozei apdaritos
$1.00
Balsas Balandėlis arba Mažas Sz ai ta
nia 711 puslapiu.
75a.
Garbe Dievui ant Augsztibes 640
puslapiu.
75e.
Mažas Naujas Aukso Altorėlis 1.00
Vainikelei mažesni už Altorėlius,
minksztai apdarita ir’puikei zalatita
50o.
Aukso Altorius, in puikia skūra su
apvalais kampais.
$1.00
Aukso Altorius, apdirbtas minksztai
su auksineis papuoszimais apvalais
krasztais
$1.50.
Aukso Altorius puikei apdaryta su
auksiniu papuoszimu.
$1.25
Aukso Altorius apdaryta in balta
kaula puikaus pavydalo.
$1.00
Aukso Altorius, apdarytas in kaula
su 3 sidabrineis medalikais. su
dviem anuoleleis, viražus panaszus
in altorėli
$1.50
Aniolas sargas, minksztai apdaryta
in skūra apvalais kampais, auksuo
ti krasztai, visos reikalingos mal
dos geriausia už visas kitas 75o.
Aniolas sargas, druozei apdaryta in
juoda audima
50o.
Kantiozka apdarita in prūsine juode
skūra, puikei iszmarginta
$1.00
Kanozia vieszpaties
25o.
Graudus Verksmai
lOo.
Stacyjos arba Kalvarija
lOo.
Istorija Szventa, Senojo ir Naujo Instati mo.
59o.
Gyvenimas Szventuja, Puikei o ir
apdaryta dydele knyga • $3.00
Gyvenimas Visu Szventuju — apda
ryta
.

Istorines Kningos.

Trys Istorijos apie 1 Ganoma aunu
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeiną
Alasnama ir karalių geniuszu 3.
Mieganti pabudusi,
25o. ~
Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi
Paszku 2 Atsitikimas senam dva.
re. 3 Pasaka apie Geležini vyra. 4
Apie Smaka ir Nikita
25o.
Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
ras. 2 Apie Septinis* brolius. 8
Apie Varginga Žmogaus aunu ir
Razbaininka.
25c
Keturios Istorijos apie 1. Doras gy
venimas 2 Priversta linksmybe. 3
Varginga žmogaus sunu 4, Apie
tris uszkeiktas Karaliaus dukteres.
25o.
Vaidelota, afiisaka isz pirmutines put
meczio, iszimta isz Lietuviszku užlieku, su paveikslais
• 50o
Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus
ir Geras Medėjus
- - 25o
Dvi istorijos: Apie Neužmokamas
Žiedas ir apie Drūta Alksini 25o

Lietuviszkas Kninginas 1905.

No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kolei.
Apie viena kuris norėjo pažint
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta
motore.Septinos varnos
25o.
No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor.
renas-Sermega mužiko Su kuom
85o
tikrai lietuviška, didele krautuve \as kariauja, nog to dingsta.

ninga ir t. t. rasakyte pas oum • gausite teisinga ateakyma.

DERMATOtOGIJOI MQK5LE.

Daugybe odos Ilgu paejna no neszvaraus
užslt&lkymo ir užsikrėtimo telpgl ir’nuo
viduriniu Ilgu. Daugumas gauna pucZkus
pleleknnas, slinkimą plauku, plikimą p
apsileidimą. Gydosi per neatsakanczl
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus Isz
vilioja, o paskui raszote mu s, kad emo
te daugybe gyduolu Isz invalrlu apgaviku
o pagelbos negavote Ir sakote, kad. gal ir
muso gyduoles negelbee. (Taigi meldi
nie mums darodyti; kokis žmogus likosi
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tnkstancxlus oreglnallszka padekavonlu.
Tegul nors vienas daktaras parodo mums
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli
atligynima. Plika galva sunku gydyti, ja
go senas Ir galva žvilga, tai to naaelbėtl
ne galima, bet jago jaunas, o ..... ___
plaukus, o ant odos matytis maži plauku
czel tai tam galima sutelktlpagelba; c
kai neyra grybai—viena diena ne iszdi
Atsismaukiantiems nuslunslmeily
macija su ptacziu apraszimu. Mi
leme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis
daktaras to ne vienas ne dar
persitlkrint tegul raszo pas mus. Adresas

KATALOGAS

DR. KOLER,

Begk pas Ragažinska i
Kur begi teip staigai?
Ar tav kas ne gerai?
Gerai man ir smagu!
No Ragažinsko sznap.
selo turiu!
Ir tu kūmai
nestenetum
Jago tokia arieika turėtum

Iždaveme didele kninga daina
susidedante isz 390 dainų Rningą
druezei susinta ir broszuravota. Kai
nusipirks, ras visokiu dainų isz visa
užkaboriu ka dainoja Lietuvoja.
Nusipirkite o turėsite dainelu,
Per ciela meta ant rišu dienelu.
Nusipirkite ir burtu kningele su
pagialba kaziru, o kasztuoja knigete
ir kalada kaziru tiktai 25 centai.

Akylos Istorijos
20o
Nevaloje pas Maurus
50o:
PASLAPTINES x VYRU LYGOS
Morkus ir Aurelianas
25a.
Trys Vaikyjozai.
25a.
Istoryje apie Septynis mokintus Vy
rus 2-Isz gyvenymo kantrabaooai
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus flva-i
ras
50c.
Puiki Istoryje apie Jonaaza Korozaka.
&0o.
Sierata, Puikus apraszimae,
25.
Ali-baba ir 40 razbaininku,
20o.
Keturios Istoryjost 1-Žibinti bažnytaiteje. 2-Sugertuves traukije. 3
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 BokRODĄ DYKAI- Urėdiškos valandos nuo 9 iki 5; nedėliomis nuo 9 iki 12.
sztas ant salos Dago.
25o.
Abeoela, arba pradžė skaitymo ir raDR. JOS. LISTER C.
szymo.
25o.
40 Dearborn Street.
La. t
CHICAGO. ILL.. U. S. A.
Križiokaj puikus apraszymas, didele
kninga $1.00
Savizrolas, didis klastoris
25o.
Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant
nusidėjimo musu. 2 Senam malu
Garsingiausias ant visi sviete Ir žinomas kalpe gerini"
nia. 3 Pasaka apie senvee žmonių
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 Apsės specialistas kroniszku ir ezslsenejosiu Ilgo_______ 9
atvedimas Motiejus. 6-Auka apkal
bėjimo. Teiposgi daugelis svetiszDR. KOLER,*ku ir juokingu paveikslu
25o.
TurintyB gwiautuus diplomus ir 16 metine praktika gi
Lietuviszkas dainorius arba surinkydyme visokiu žmogyszku silpnybių. Iszgyde lukštąnežus
mas visokiu dainų
$1.00
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina
varda^ DR. KOLEK ir gyre savo patinstamiems vadin
Tris apsisakos, apie Piningai galvadami ijn Samaritonu tebirio laiko.
žudžei-Ražanuziaus iszgei'bsti no
Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai dek> j
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o.
KULER gydo visas ligas pasekmingai o
'
Prieigiausiaus Mokslasangliszko lie
,
_ uzsi^nejuses ligas inkstu ir rumatizmo, nžsiszaldima iftai
žuvio be pagelbos kito, apdari
vos, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ronu ir visas ligas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių
ta.
$1-00
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu ' Lietuviszkas Pasakoris
$1.25
užkrecziamu ir Privatlszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nnMusu Pasakos
75o.
trotymas viriszku pajėgti, veisei pat-naikynimo ir LL gydo greitai ir pasekmingai.
Pomokslai gražu žmonių per K. To
Ne rejke sarmatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesae dides
ni pavoju ateitoje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoju ženklina
toriu
80o.
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni. DR. KOLEK kalba lieDuktė Mariu
25
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tiumoeziaus.
Malūnas Girriojs
85.
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste PitUburgia.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi
ADINOS
.
kio Paminėjimai Viadim. Sokivi^
I No 9 isz nto igi 4 po piet Nedelomls.
yo.
25o
Neužmokamas žiedas 2 Meluzins
puiki istorije,
50a-

Stefan Rovnianek,
Avenue

390 Dainų tiktai uz SI.
Su nusiuntimu.

—ir Fabrikantas^—

Temykite gerai!
DOVANAI Puikiausiiį
armonikų, skripkų,

klernetiį, triubiį, koncertini* ir
Geriausių dziegorių,
lenciūgų, visokių žiedų, laketų, špilkų, kolčlkų auksinių ir paauk
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų),
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų
mokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų
su puikiausiais apskaitymais ir dainomis — su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai
už $l.oo, 1000 už $6.00.
Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5c
marką ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčlai gali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt apgarsinima.

VISIEMS daugybe kitokių muzikališki| instrument^.

K. VILKEVICH.

112 Grand sL, Brooklyn, N. Y«

Lietuviszkas kninginas 1904
No 4. .Tadviga-G eras Sunus-kaip Ir
gilukis mainosi -Svirp Du Gir
tuoklei.
25«
No 5. Irlanda-Robertas Velnes Me
dėjus.
25tNo. 6.Prasižengelis - Doras Tiin
kus Jonas Tvardauokas - Ugah
kaime T, . .
25c.
No 7. Duktė Starembergo- Baisi 1b,
torije- Nagrada už mielaszirdysta.
Meile motinos del aunaus
25oNo 8. Musztyne

rafVjiagas
tu

už mergina - Ge-

murinas « Kas kak

METINIS ISZVAŽIAVYMAS
ARBA PIKNYKAS !

Y. /Ą. 1. LietuviszKo Klobo

Coleman Altu, Canada
— Darbai labai gerai eina,
dirba diena ir nakti, uždarbei
nevienoki, kas turi gera darba
tai tas ir uždirba. Pribūvu
šiam isz kitur labai sunku dal
ba gauti.
— IJetuviu yra visai mažai
tai ir tie sau malezei užsilaiko.
— Diena 21- ma Juniaus
priėmė stoną moterystes p.
Antanas Banblis su pana Ona
Gudauekiute.

Delko Penrose yni reika
lingas.
Mus vientiuK-zianis, kurie yra
ukesais szios didės valstijos.

$
i
Y
?
$
$

KAN T ORAS

-BANKINIS-

Y

Kad Suv. Valstijų Senato
rius Boies Penrose buvo pir
D. T. BOCZKAUSKAS,
ISZ /ĄAHAMOY CITY, PAmiausiai aprinktas in seneta,
520 & 522 W. South Al.
Mahanoy City, Pa.
ne puses tiek mus tautiecziu
Turi cuBintt'Zima su wisais Europineis Bankais. Wisi jau ira |>en«itikriDia, jog
k
nebuvo szioj dideleje Penney!
siunoti piningaj per muso tarpi niukinta greieziause nuejna.
t Suimtai
vauijos valstijoje, kaip dabar *
Ibz wi«u BZaliu A ru e r i k 0, per muso rankas siunesesi kas metu in
yra. Ir tie pale toli mažiau
EUROPA,
LIETUWA.,
PRUSUS,
ROSIJE,
AUSTRIJE,
uždirbdavo maiuose, prie gele
jlenkije,
italue,
it t, t.
ir r. t.
I
6
žinkeliu arba dirbtuvėse, ir
NE WIEN0 PININGAJ DA NE PRAPUOLĖ. ^99”
6
MAHANOY JUNCTION’E.
Livingston, 111 - Darbai abelnai ju padėjimas nebuvo
slobnai
eina dirba 3 uienae ant toksai geras, kaip dabar yra.
Klobas užpraszo visus Lietuvius isz MahaPasididinimas
gyventoju
nedėlios.
nojaus ir isz aplinkines ymti dalibas tame — Lietuviu mažas būrys daug priguli nuo to, kad
puikiam pasilinksminime ir praleist links ale ii terp tu nėra jokio sutiki Senatorius Penrose buvo prie
lankus atievystei mus vientau
— TIKTAI $1,00 ANT MENESIO per 10 Menesiu
mai diena. Norintieje drauge važiuot turi mo. Baltruviene pribus.
Didžiausi* proga Isz visu. Tieji* zlegoiel-i yra GOLD FILLED puikei iszmarglnti
ežiu in ežia szali. Jis žinojo
užsimoket SI.00 arba $2.00 už pora. Ga Edwardsville, 1 11 -Dal kad isz ju pasidaro tvirti,
sav Elgin, Waltham, Hampden arba Tavanncs
vidurius, visi yra gero iez.dirblmo uezsiikanii isz virszaue. Per ne
lima prisiraszyt ne vėlaus kaip igi 12 die. bai mainosia ne labai kaip eina darbsztus ukesai ir kad jie yra
koki laika parduoeinv tuos puikius ziegoreliue tiktai 1107 |7 Kf)
verties $35,00. Ne n rime pinygu Isz augezto siunsi- tiOL II,JU
dirba po 3 dienas ant nedėlios naudingi visuomenei ir jisai
me per ekspresą Jau'“ pasidabos užmokėk ekepresmonul $7,50
Julajaus pas sekanczias ypatas:
!r kaeztua o bus tav ■ l.ikusiuv §10 užmokėsi in 10 menesiu pu §i
Pribuvusiam isz kitur sunku visaip juos ragino czion ateiti.
int meiK-sio. MES TAV TIKYME Nereikaiaujeine jo
kiu parankiu
pneiraszlinu nes tik
Juozą Ancereviczia, Balberi,
užorileruok ziegoreli su prižndeymu jog užmokėsi. Jago piningus
darba gauti.
Ju
teipgi
vieką
dare
kad
užmokėsi isz kalno vIiuh tai inee nuleieyme tav jin tiktai už§Lr>,75
M. Auksztakalni, Salunyka,
Per visa ta laika kail“ moki ant iszinokesczio, už ziegoreli, jisai
— Lietuviu yra kelios fami suteikti jiems geiesnee darbo
buna per ta laika tavo locnastc. Atsiinyk, jokiu parankiu nenorime.
Juozą Ražaiti, Kriaucziu.
lijos, visi sutikime gyvena.
iszlygas. J is prigelbejo susitai
EXCELSIOR WATCH CO.
Trūkyš iszejs 8 adina isz ryt ir 1 po piet. — Baltruviene nereikalinga kyme per didžiuosius stiaikue
darbezios bobeles paczios apsi kietosios anglies, kad maineiriai
dirba.
I
ingijo daug pagerinimu. Jie
---- ------------prisidėjo prie sutaikymo kitu
ISZ LIETUVISZKU Chester, Pa.- Darbai prae ginezu, kur darbininkai teipgi
tai eina dirba tik po ketures ir laimėjo ir daugel kitu kartu Turime visokiu gatavu apredalu del Moterių, Merginu, Vai
KAIMELU.
tris dienas ant nedėlios, tik vie j-s pasirodė, j< g yra mue
ku szledes del kudykiu iii Krikszta ir tt. I’argabeSHENANDOAH, PA.
na drukarne yra tai ta dirba vientaueziu draugas.
nom visokiu vasariniu Materijohi ant szle— Žmonelei malezei gyvuo
— Visos draugystes ir dvi pilna czesa, ale isz kitur pribu
Jie nori kad jis vėl butu
biu visokio koloro ir žemas prekes.
je, ne kele larumu ir ne gyr Unijos darbinyku suraszi pro vusiam sunku darba gauti, ba
iezinktas Suv. Valstijų senato
tuoklauje. Verti pagirio.
testa priesz kun. Miluką jog ir czionais yra invales žmonių
rium, nes jie pasitiki jam.
be darbo.
— Karszczei dydeli, jagu jio suvis ne nori.
Kad jis butu aprinktas, j-e pri
— Szeip visi Lietuvei pui
— Lietuviu 15 familiju il valo lapkriezio menesije per
teip ilgai bue, tai žmoneliue su
kei
ir tvarkoje užsilaiko.
tie ne sutikime gyvena. Butu rinkimus balsuoti už tuos kan
valgys.
Buvęs vargamistra, p. J. Že reikalinga Baltruviene.
— Moteres su vaikais uogo
didatue in Legishature, kurie
1. SUFOW1CZ1US, Eocnininkas.
maitis prirengė 200 mergaieziu
m i užimti. No pusiaunaktes mi
prižadėjo prilaikyti Penrose’s,
prie pirmos iszpažinties. Kad
Nesiduok Raukytis.
nios žmonių trauke in tolymae
kad sekai czioji Legisliatura
neturėti reikalo su kun. Milu
Dar
kol mokslas, medecinos susirinks. Žmones negali eta
szales.
ku, visas tas mergaites, nuveže nebuvo teip aug-ztai pakilęs
— Buvo geras lietutis, bet
ežiai balsuoti už Suv. Valstijų
Parmos ir Turtai!
in Girardville. Pereitoj suba kaip dnbji-, tai nelaimingi jei
Randasi New Yorke Steite I.ietuda yra reikalyngas, kad nors
senatoru, jie turi iszriuKti Legu
toj panedelij ir utarninke nusi serganti, niekur negalėjo rasti
Kolonioj da daugybe farmu
NESIDUOKITE SAVES MULKYTi.
pei kėlės dienas lytu.
liatunus, ant kuriu jie gali pa viszkoi
ne parduotu (lauk musu brolu jau
gabeno po 34 mergaites, o sere tikros pagelbos ir juos kanki
Tas
ira prielelis žmoni u-kuris suteikia
sitiketi,
kad
jie
balsuos
už
mus
ežia
apsisiedia
ir
stiprei
laikosi.
No

— Pas p. Budgina, salune doje 1 liepos linkusias 98 mer no ligos per kelis meuesius ir
broliszka rodą dyki. Ne susinerim kad daugiaus musu broliu apsi- szynlinga
tautiecziu iszrinktine.
sze su gauje szeudienynio vysokio sztamo
E. Pine Str. diena 20 July bus gaites.
siestu kurie turi kiek kapitolo ant už apsigarsyutoju: -Jeigu apsergate liga, tai
metus, iki paskutima kibirksztraukymas auksinio ziegorelio
pirkimo sau farmu.
Artesnes žines aikite pas savo miesto daktaru.
18 birželio West Shenan ti gyvasties ne iszspaude ir
gausit pas George Kleek. Poolville Bet jaigu turite liga ge<linga-privaty>zka,
ant paszelpos koliekos vaikine doah kasyklose sužeidė Mat. numirdavo, žydinezioj jau
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu
Crossets Geriausi
N. Y. reike indeli už 2 c. marke del geidi
teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite
lio Franciszkaus Szimkaus. Grabaucka, anglie apipylė ka nystei.
V) ra ži nJ ir t.uLtzti czeverikai yra atsakymo.
ųnf) iszmintyngi klauskite patarymo gaysingo
Vokyszko SjKcijalisto kuris sugryžo isz
daug parduodami. Visi vyrai juos
Ant tos dienos susirinkkite visi re. Sukapojo galva ir ranka ir
Dabar visai kitaip, iszmin- reikalauja. Mada yra naujausia ir
Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą
katrie norite ižgrayt ziegoreli. krutinę suspaudė.
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu,
tingas žmogus, savo sveikata puikei isz žiuri ant kojų. Ka daugiaus
sžimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais,
■f Panedelio ryta Sz. Ago
kaii*-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos
Pradedant nuo pereito czet ir laime guododamas, gali da reikaujate. Juodi ir Geltoni.
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas
tos ligonbutije Philadelphijoje vergo, 2 liepos, visos Shenan gyventi žilos senatve?, nes jei $3, 350 ir $4 pora, pas:
visoki papurzkai, iszpuolima plauku urnai
siistalnlinti, nuo drugio-malerijos. Geriause
mirė po operacija del visu pa- doah’rio krautuves bus uždą gu kartais kokia liga užpuola, Com mon Sense Shoe Store
isztyrta gyduole nuo ai pratimo svaiginnez.iu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne
žinetamas Mateuezas Gudinas. rytos kas czetvergas nuo pietų tai tik kreiptis reikia prie geru
35 W. Center St.
prijims rodą, žednas, iszsygydins G\ RTI BE
Nabaezninkas paliko jauna pa iki petnyczios lyto per du me daktaru ir naudoti grynus vais
kurs tiek nelaimiu atsitinka irkruvyna proMahanoy City Pa.
ce žūsta ir sveikata. Nebijokie parasziti
ežia dydelam nuludime. Pr gu nešiu- Liepos ir Rugpjuczio, tus, liga tampa pergalėta ir
gromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panrvali, kaip kiti jumys
Įėjo prie Sz. Petro ir Povilo kol karezeziai nepasibaigs.
vėl gyvenk sau sveikas ir lai
prisiuneze per panevale iszvyliodami pasku
KOŽNAS KASZO GROMATAS.
centą nuo justi, kurs žmogus su szeimyna
Draugystes.
mingae. Sakome laimingas, ka Let .jago nori raszil gromata ant puikiau Tri-pirdis, Fistula ir kitokios Ilgos tini
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku,
Hell Gate, Mont.- Darbas dangi sveikata tai yra didžiau nios popieros kokios lig szioi da ne esi um.
tai užmoka aut sikio no keletą desetku
— Del keletos davėme žine
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tos, tai pargabenk sau tuziną su kojieilom
szikinzarnes, teip.gi
jog laikas gazietinis pasibaigi ant akmeninio kalno ezuom sias turtas, o kas sveikas tas ir tik už 40/ 65/ ir $1.50 busi užganadytas o
tas nereikes mokėt, galite susiraszite Lielaiku menkai eina, nog pirmos
tuviszko kalboje, iszmintingaie busite jaigu
ir tas džiaugsis kuris nog lavins gromata
ir czesas prenumerata atnauyt. dienos Liepos ketina sustot vi laimingas.
raszisite pas:
apiaikys.
Jeigu jautiesi savije nesvei Arba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimą
— Kaip dabar žmonelei turi sai dirbta ant kokio laiko. Prie
KOENIGSBURG SPECIALISTS,
laiko del skaitimo ir zoboveliu žastis to viso, sugriuvo tiltas kumą, tai beapsirykimo ir ati visokiu popieru viena tuziną.
220 S. Eighth St; Box 106.
Prisįunsk 25/. o aplaikysi surinkimą Yra gydomi kas dien mano ofise per
ant
upes
Hell
Gate
tai
negali
dėliojimo, apraszant nesveiku Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje
isz kaziru, isz eikstiko,- czipo>
Williamsburg-Blyn;
New York, N. Y.
'mano zmoniszka ir gera
-vežimo ir t.t. tai galite gaut akmenis vesztie, o angli pabai mus ar liga, staeziai kreipkis Labai puikus. Adressas: l(j
ge.
iszgydima.
D. T. EOCZKAUCKAS,
drūtas kaziras lietuviezkoje
prie Dr. Collins Ntw York
MAHANOY CITY, PA.
— 30-tad. Gegužio pradėjo
Nieko ne kenke kaip ilgai sergi ant
Medikalitzka Institutą, busi
drukarneje. Kalada 10 centai
Raudoni czeverikai
Kupiūros ar ligų szikinžarnes, arba pas
lyti tai lijo per 8 dienas be
o 3 kalades už 25 centus.
iszgyditas, už tai kad tenais
kiek daktaru buvai ant nnlos arba norints
Yra labai daug dar neszojami per
perstojimo, vanduo upei didei,
kiek nesziojai diržu ar gyduolu naudojai.
— Seredos vakara prie Ai pakilo ir iezsiliejo in aplinki daugiausia pagelbi ir iszgydo,
Kur Buna.
Tykrai tai kalbu, jog asz tave galu vaikus ir mergaites. Labai puikei isz
išzgidyt. Ateikyt pas mane ant rodąs, kuria rodo. Turime teip geltonus czeveri
rieziu bažnyczioe tapo pamesta ne daugeli vietų iszgrove pili ne kaip koks kits daktaras ar
duodu dykai arba raszykite po
Kningute: No. 1. api Ru kus, žemi ir aukszti.
leicugelis su križeliu. Jaigu mus ir Northern Pac f c gelež Institutas Amerikoje, ka liudi Diena 29 June, Nedeloje, pri ptura,lllustravota
Kniga K. api tri-pirdi, Kniga M.
Raudoni czeverikai del vaiku 75o
kas rado tegul atnesza in Man kelis likos sugriautas, per ja daugybes padekavoniu nuo buvo iž Shenandoah, in Hazle api iszgyditas per mane ligoirino.
ir$l
czeverikai ir pantaflai
eien House hoteli o aplaikis tris nedeles jokis trūkis nėjo iszgyditu. Per tai geriausia pa tona, Pa. Vincas Kvedera, pa
Dr. O’rtalley. delRaudoni
mergaieziu 1.25 ir 1.50
geibi, kad yra ant kožnos li einantis iž Suvalkų gub.. Sei
nagrada.
ne negalima buvo telegrama
158 S. Washington Str. Wilkes-Barre, Pa,
gos daktarai specialistai ir nu pav., iž Veisiejų api 25 Szitam oflise kalbasi Lietuviszkai ir Len- Geltoni czeverikai ir pantaflai
-- Kaip duodasi girdėt, tai siusti ba visi stulpai buvo su
del vaiku 75o. ir $1.C'O.
apart to daktaras profesorius. metu senumo, 5 pėdu ir 8 co kiszkai in kur siunskyt visas gromatas.
Geltoni czeverikai ir pantaflai del
visi Lietuvei trauks in Junctio laužyti, per ta laika niekas ne
Branch Office 2. nd Floor Bun Bldg.
Vaistai tenai randasi, isz viso liu augszczio,- plaukai tamsei
134 Washington str. Scranton, 1’a. mergaioziu 1.25 ir 1.50 pas:
na, 14 d, szio menesio, ant me apturėjo ne gromatu ne jokiu
pasaulio ko geriausi pargaben geltoni, siutas, skrybėlė ir cze kur daktara O'Malley galima matyt kas Common Sense Shoe Store
tinio pikniko Y. M. L. 1 Klo laikraszcziu, buvo labai liud
Petnyczia ir Subata.
ti ir paties Instituto daktaru verykai rudi, palei deszine
4^" Praezoiue pasukit kokiame lulkrasztljo
35 VV.Center St
bo.
szita apgarsini mas skaitėt.
nas laikas.
iszraeti, kokius tiktai žeme ir ausi turi randa ant kaklo no
Mahanoy City, Pa
gamta bei mokslas gali iszduo sužeidymo; ant kaires rankos
ti. Jei tave vargina ligos silp iždarytas laivas.
nybes kaip tai: Trumpa atmin
Kas danesz api jin, gaus 50
tis, svaigimas, užimąs ir skau dol. nagrados no szito adresan
PIGIAUSE VIETA
MAHANOY CITY, PA.
de jimas galvos, nusilpnėjimas to:
(9S o;)
ant kūno ir lytiszku pajėgu,
Capital Stock
$125,000.00.
Mr. Adam Truska,
nubegimas sekios per sapnus
Surplus <& Profits $238,000.00.
7
Union
St.
Shenandoah,
Pa.
ir pragaieztingas inprotys sau
KUR GALIMA GAUTI VISOKIU
žagystes, spaugai ant kūno ir
Suvienituju Walstiju Devaikszcziojanti diegliai, o po
Auksiniu tavoru pigiau ir geresni
Szltas puikus ziegorelis $3.75
posytoras.
vidurius, sąnarius bei kaulus,
Prleluek savo pravarde Ir adrene kaip kitur, o ir galima isz
Ba o prleiuBim ant pažiūros jago
krutinės skaudėjimas, sloga no
patiko užmokėk $3 75 Ir bus ta
vo, gva raminam ant 20 metu ea
PO WARDU:
OU PROGENIA MOKAM ANT
sies bei gerkleje, negalėjimas
ko iszsirinkt pagal norą.
moteriezku duodam ilga lenda
geli o bu viru vlriezka Raezlk
valgyt, pasilsėt ir miegot, džio
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.
ar nori vlriezka ar moterlezka.
“PRIEJGIAUSES
vos ligos apsireiszkinai, inks
■. C. FARBER. 222. 225 Daubom I
Ziegoreliu
MOKSLAS
CHICAGO, I’LL.
tu, plaucziu ir kepenų 1-gos
Harrison Ball, Prezidentas,
ANGLISZKO
auksiniu, sida
kaip ir viduriu nedirbimasA/. M. MacMillan, VicoPrezidenUs
užkietejimas, szirdies silpnu
LIEZUWIO BE
Ira. TP. Barnes, Karijeris.
briniu ir nikeliniu
mas ir drebėjimas reumatizmas
R IP A NS
PAGIALBOS KITO.'
BAKTABAl F>fk£FA«lWSir
lenciugelu, visokiu
sausgala, nerviszkumas, ausi UBLlUZ.AlTBb.
Z (Mil l A URA GTdLJOLK DJKL iTBOGASS
Ira taj praktiezniause
minimas,
tankus
ezlapinimas
int iasariatlnuB.0
kninga kokios lig sziol
szlubiniu žie-i
t-»rUu^
»< oA
tania®
bei pūsles ligos, sunkumas ii
Lietuwej turėjo. Ira tejp
tirpimas kūno daliu, geltliga,
du, skri-'
sudėta, joę ka tikt: j prikataras, dispepsija, per gieitas
buwias grinorius isz Liepku, ar
nubegimas lytiszkam drauga
NAUJA KNYGA
tuwos gali in trumpa tajvime, kaip ir kraujo užnuodimonikų, revolveru, špilkų, guziku,
-oooooooka pats per sawe iszmoknimo visokios lytiszkos užeiki e
ti Angelskaj sziek tiek
laketu, bronzoletu ir muzikaliszku
cziamos ligos per paleistuvys
Gausyte czionais visokio tavokalbėt.
te kokio vardo jos nebutu, vis
instrumentu. Tavoras gvarantytas!
ro
kaipo Ziegoriu, Ziegorelu,
Toji
kninga
druczej
tiek ir moterų kaip ekausmin Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais.
apdarita in Francuzim
Daimantu Muzikaliszku ins
gos mėnesines teip ir kitos, vi Yra tai pirmutine knyga lietuviszks
Pataisau visokius ziegorelus amerikoniszkus ir
raudona ir melinaaudima trumentu, I euciugelu, Špilkų,
duriu ir gumbo ligos, tad apie sa teip puikeis paveikslais, padirbtoe
europinius. Jago nori kad tavo ziegorius gerai ir
ir kasztuoje tiktaj $ 1
Kožnas diiigtas gvarautintas
tai
paraezykite,
virszai
paminė
per europinus artistus. Puiki popieri
greitai butu pataisytas už pige preke arba jago ki
ir kasztus nusiuntimo mes pagal užmok ta preke, Szlubitas ka toki gerai ne pataiso tai atneszkyte tik pas:
tam Institutui, kurios apgarsi Aiszkus drukas. Didelo formato.
apmokame.
Kožnas gėrėsis katras taja knygr
nei žiedai žn<ivi isz gryno au
nimas ir adresas yra kitoje vie nusipirks.
Ant galo, tosios kninNorint daug kaszto anl
kso ir ne brangus, kas pirks
gos ira patalpinti klausitoje, beabejones apturėsite ro iszdavistes tosios knygos padėjome
.avora czionais tai nesigailės
maj ir atsakimaj del tuju
da ir tiki a pagelba sveikatai.- vienok pastanavijom
katrie nori imti* AmeriLiga bus iszgydita ir nereikes ba^tiktai^už
konines pilnas popieras.
daugiau kankintas. Kad gali Teipos-gi turime visokiu dvasiszka
svietiszku ir istorina knyga karia
būti iszgyditas, tai butu bepro kataloga gausite dykai. Adresą vokta
tyste kad nesinaudoti,
W. Center Str,
•Saule” Mahaaqy CĮtyfo -ft*

$

<35 00 ZIEGOfiELIS ANT SARGO

$3
^10 dolerini Siutai
vertes Kelnes kurios
galit dataikyt prie savo
seno šuto duosim dikai
jago pirksit vien isz mus

PAS K.EO

17-19 W. Center Street.

Vasarinis Tavoras. Pigus Pardavimai....

GERYMAI IR VALGEI USZ DYKA

ŽiniosVietines.

Mes atydareme pigu pardavima ant szito menesio, ant pirmo
lubu musu kromo, sus dedant isz rakandu, karpetu ir drabu
žiu. Bargensai kožua uedela kolei rasis tavoras.

Sziaudini skribelei - 20c
50c marszkinei po - 29c
75c
“
“
- 39c
81 skribeles po
50c
82.75 supamos kreses 81.25
Medini kėdės 50c- Pinti 81
Vyriu šutai 85. Vaikinu 84
Parsiduos po už szitas pre
ke tiktai per szita menesi.

Pas mus dirba Lietuvaites del juso patarnavimo.

The aLOBE Store
W. Center uli,

Mahanoy City, Pa.

Virai bukite iszmintingi?

Ruptura

UNION NATIONAL BANK

Visan MIESTE!

Nauja , .
Kninga .

George Miller,

Istorijų Szventa

A. J. Kazlaucka,

415 W. Centre Si. Mahanoy City.

50 CBOtU

ZIEGORNYKAS.

George Miller

$1.00

G UINAN’O SZTORAI,
201 W. Center Str. Maliaiioy City.
38 E. Center Str. SheiiaiKlonli, Pa.
125 East Oak Str. Mount Carmel,

Didelys Atidarymas!
NAUJAS SZTORAS.
Viskas yra kanopigiause.

NAUJI ORABUZEI.

NAUJOS PREKES.

Viskas yra nauja tik sena vieta tik'naujas locninykas.

The Bell Clothing Store,
27 WEST CENTER STREET.
Isz priežasties pininginio ergelio Najorke nekurie fabrikantai turėjo parduot savo tavora
už pamestinus piningus. Nupirkome nog ju už kesz daug drapanų kaipo:

Vyru ir Vaiku Drapanas,
Czeverikus ir Czebatus,
Nog

puses

lig

czverties dalies

žemiau

prekes.

Szitanj didelam iszpardavime kuris trauksis per kelcs dienas galėsit paezedyt piningus.
Jago paezedisit ant siuto no 3 igi 6 doleriu tai deszimtuka galit iszduot ant
karo. (Ivarantinam viską arba jums pinygus sugražinsiu.
$12,00 siutai tiktai po $<\37
|
$5,00 siutai tiktai po $3,60
$14,00 siutai tiktai po $10,00
|
$8,00 siutai tiktai po 5,75
Viskas yra kanogeriause ir už nužemintas prekes.

CZEVERIKAI IR CZEBATAI
Jago norite gerus czeverikus ar czebatus o ne galite mokėt daug tai ateikite pas mane
o paezedinsite no 50/ igi $l,oo ant poros. Jago pirksi siutą tai iszprosinsim dikai.

Joe Cohen, 27 W. Center.
VIENATYNIS LIETUVISZKAS

7 WASHINGTON STREET,

NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir isz Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o
ir visns bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užtaikau visokiu ęerimn
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
už darbinyka ant laivo.
Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą duodu vi
same IIotelis randasi ne toli K astel-G ardės. Jago kokis apgavikas norėtu 7est
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daejsil pas mane.

Su Guodone,

VINCAS RAŽUKAS.

Negirdetinas
j:Qnn
Iszpardavimas 10 OlullU
1000 mastu perkalaus parduosim C n
mąstą tiktai už
. Uui
Baltas audeklas kuri niekur ne R p
gausite pigiau ^Ui
Visos jokės papuosztos su pui- O| 0Q
kiom karunkelem po - - VljUv
Tegul niekas jus ne sulaiko nog szito milžiniszko iszpardavimo.

HARRY B. FRIEDBERG.
115 W. CENTER STR.

MAHANOY CITY.

Kalbr.me Lietuvif-zhai, Leukiszkai, Slavohitzhai, -Angliszliai
ir Vokitzkai.
Atekyte o užezedinsyte pinygus.

