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ISZ BOSUOS, LIE.
TU VOS IR LEN
KIJOS,

Szetoniszkas darbas
Žalnieriaus.
Minskas.- Nedėlios diena
ėjo tris mergaites ant geležkelio stacijos pasitikt motinos.
Užkirto jioms kele žalnieris isz
pulto peksztininku; nuvijo
dvi jaunesnes mergaites o pa
silikes deviniu metu viriausia
mergaite nuvede in artimu*
krumus ir baisei mergaite su
žagjjo. Ant verksmo jaunes
niu merga ežiu subėgo tarnai
geležkel o ir davijo bėganti ra
kali kuri atydave in rankas
teisingystes.

Isz visu szalu

Laivas sudegė 123
pražuvo.
Valetta, Malta Sala.- Angli
jos pasažierinis garlaivas Sar
dinia tapo sudegintas nepertoIi kraezto, ir 123 ypatų nueken
do ar pražuvo liepsnuose Septi
nesdeszimts likos iszgialbeti.
Lz pn žuvusi yra 100 arabu 5
euroj eezikai ir 18 laivoriu.

Gilukningas atrodymas
Neteisus popierinei
neryko.
piningai.
Bircelonia.
- Guessepi RoWashington, D C.- Viriau
§ Peterburgan sziomis die
drignes kurie nusinere idant da
sias datektivas Wilkie apgarsi nomis buvo atvažiavę du Ser
žinot kokiam daigte nuskendo
ni visuomenei idant sergetuei bijos karalaiczia, Juos, žino
laivas
“Boneventura” pastojo
fabzivos penk-dolerines bu- ma, priėmė su didele iezkilme
ant kart turtingu žmogum. Ka
maszkos kuri tomis dienomis ir net pate caras buvo juos pas
da nusileido in vandeni rado
pasirodė pirmiause Providence save pasikv’etes. Nore niekam
sena skujini kufara, sumusze
R I. Bumaszka yra drukuota nieko nesakoma, kam j e Pe
su savo kirvuku ir akimi jojo
ant popieros No. 666 litara D. terburgan buvo atvažiavę, bet
Milionicrka apsipaeziavo
persistatė puikus regeymas.
metas 1899, su galva indijono. spėjama, Kad tai sužinoti, ka
su chauferu.
Ki farelije buvo daugybe auksi
Jago gerai prisižiūrėsi! tai indi Rusija darytu, jeigu Serbija
London.
- Panna Marion
niu piningu isz 1478 meto, dau
jono akis yra žvairos.
pradėtu kara su Austrija Ca
Vint,
duktė
milioneriaus isz
gybe auksiniu papuoszu, sida
Vertėtu tokius nikolius ras juos maloniai vaiezino. Kai
Brad fordo pabėgo isz namu ir
briniu
liktorių
ir
etovilu
ver
bama, kad caras labai prielan
Prakeikta sala.
iszkarti
tesant $800,000, už viena auk kaip pasirodė ant rytojaus tai
Neg laiko kada puse SzakaWaukesha, Wis. -Jonas kiai su jais kalbėjęs.
eini
papuosza nog moteriszkos paėmė ezliuba su vargingu
Smith ( ?) tomis dienomis likos § Žydams, kaip žinoma, ne lino perejo in rankas Japonu galvos siūle jam vienas aukso
apkaltintas czionaitiniam sude galima būti nei sziaip kokias galima buvo ant galo pereiti- rius §10.000 Auksinei piningai chatff-ru (chaufferis tai tas,
ant 30 metu kaleymo prie sun valdiszkr.s vietas užimti. Da kryt ar ieztikruju teip vadina yra szeezi colei aplinkui ir sve ka varo automobilu) ir paėmė
kaus darbo už sukaneveikima bar caras pavelijo vienam žy ma “prakeikta sala” yra iszti- re kone czvertis svaro su navat su juom szluba, kurie buvo ant
trilekos metu mergaites Olgos dui Odesoj būti policietu. Tas kruju ne tikus eklipas, ne-e- nais ženklais.
tarnystes pas josios tęva. Panna
Grabow. Likos nugabentas žydas tarnavo kanumenej ir nei sugrįžo isz tenais keli mo
Vint ne senei aplaike po savo
Kol airiezis tamsiu, tai val
Indija.
kyti vyrai kurie tiryuejo tur
Smithas in kaleyma Waupun. buvo paaf cienu.
tėvukui
500.000 turto. Gal var
džios dvasiszkos nevalnykais
§ G rd et buk žadama pa tingumą tosios aplinkines. Ap
Yra tai lat ai turtinga Azijos
go
ne
turės.
bus, o kaip apsiszviecze, tai Žudinsta laike
liuosuoti nuo tarnystes 14 ad raszo joje sekanezei naudingu szahe. Priklauso ji Anglijai.
girtuoklaviino. mirolu. Mat ir durna ir sziaip
viską numeta.
mą tosios szalies: Dalis po ru- Tecziaup, nežiuiint in jos dide
Tamaqua, Pa.- Jonas Lu- daugelis kas nuolat iszrodine- eiszka valdže yra tuszcze ir lius prigimtus (uitus, žmones
Serbia pernesze savo
Biznieris su biznierium nesi- konrys isz Coaldale likos teip jo ir iszrodinejs, kad esą daug gyvaeczio vertelgystoje viskas gyvena joje labai vargingai,
skarbezius.
baisei sumusztassu bonkutems admirolu, kurie nieko nedirba yra apleista. Dalie po japo dažnai badas ir visokios užkre
d eres,
Belgrane, Serbia.- SeptinioKa kasztuoje, grąžei užmokės. nog alaus jog m kėlės adynas tik geras algas ims.
n szka valdysta vieszpatauje cziamoi bgos juos lanko. Tas leka vagonu piningu ir doku
po tuom numirė. Buvo jisai už
§ Rusijoj jau retai kur kas gyvastis: statimas plautu ir ge yra todelei, kad Anglijos vald mentu likos iszgabenti isz Na
Szedien Rusije baisei gaile praszitas aut tos’os besiedos kolera serga. Peterburge te- ležiniu keliu sujunktu su už- žia nesirūpina, kaip szalies ir
si, jog labai žemai nupuolė no per savo pažinetamus, nes susi cziaus kas diena po keletą žmo gyvenanezia dalia kolonijos ir žmonių gerove pakelti ka da tional Bank in Nisza. Randas
turgaus per Japonije, kareje. barės su kitais besiedninkais niu kolera suserga ir mirszta. kaimai kyla kaip ant mielių lyti, kad ligų ir bado ten ne yra tosios nuomones jog AusSuprato pati kaip yra silpna, prasidėjo musztine. Žudintojai
§ Nevos propektu, kuris atydengineje angli ir kitus mi būtu, bet tik tuo ir tesirūpina trije ne užilgio ketina užklupt
jago ne galėjo ingalet mažos prasiszalino o valstijos policije yra pseziame vidurmiestyj, va neralus. Vieneje isz tokiu ka kaip daugiausia isz Indijos ant Belgrado, sostapiles ir per
vieszpatystes, kokia yra Japo jieszko juju.
žiavo du broliu apmieriu. Ant sikiu ir prie kirtimu medžiu tu sau naudos iezsitraukti. Lz tos tai perkele visa turtą prigulin
nije. Jagu ne ta kare, tai butu Nesirūpina api vaina su ju užvažiavo važiuojantis auto ri suvirszum 200 tukstaneziu priežastus Indijos gyventojai
ti prie sklypo.
szedien užgriebus Persije ir
mobiliu žmogus ir apvertė ju užsiėmimą del eaves ir iezmai- anglu labai nekenezia ir nuo
Japonais
padarius paredka ant balkoniWashington, D. C, -Tokis karieta. Supykę apic'eriai szo tinimą savo szeimiro^. Tai yra lat galvoje, kaip ežia no ne- Apsodinta už prisisavini
nio pussalio. Szedien net bijo mažas dalikas suvis nerupmo ko ta Žmngn minanti TI*
*4
dnvaUu
JBjpoxxxvi no anniiH^o h Pli-cfnciLOa ontfln
inn kudykio
si su tuom atsiliept, o ir ne no Suv. Valst. kaip vaina Kinu szamaji užlietojo gatve ėjusieji o vietoje kur buvo puetines ir siliuosuoti. Dažnai Indijoj
Gdanskas. Traukėsi czio
ri būti pirmutinia.
ir Japonu, ir ne negarsina api žmones ir praeze, kad jie nesi- vargas szendieu pastojo gerove ir žmonių sukilimai būda nais prova pr ieszai paeze girDydžiausios vieszpatystes tu tai dienraeeziuosia. Ne apeina musztu. Tas taip apmierius su ir tasai aplėktas eklipas persi vo, bet tas nieko negelbe
ri parengtas dydeles armijes tai jiems suvis, nes tebiriam lai pykino, kad jie, iszsitrauke re maino ant židyneziu koloni davo. Bet ir anglu valdžia ant rininko api pakiezima kūdikio
tiek yra iszmintinga, kad žino Inkalbino savo vyrui jog yra
su gynklais, rankose. Tik ma ke galvos yra užimtos permai- veiverius, pradėjo m žmones jų.
jeigu žmones pradeda kur kil jiji neszta. In paženklinta lai
žiukes vieszpatystes sėdi mal- nimu tarifos, arba iszrinkymo szaudyti. Labai sunkiai sužei
szei, kaip pelukai po szluota gabinete del Tafto, arba ant de studentą, policieta, kiemsar Užpuolimas per pleszikus. ti ir teisingus reikalavimus sta ka atsirado kudykio nes ne bu
Lomža.- Api 10 viorstu nog tyti tai geriausia priesz žmones vo tai jesios nes prisavintas,
ir lauke, kas eze nusides.
galo., kritikavoymu ciesoriaus gi ir vežeja. Paskui apicieriai
Lomžos
ne toli Ostrovo de nušilę sti, nes žmones vistiek
leidosi
bėgti,
bet
j
’
os
tuojau
Vilhehma....
kurie likos atnesztas isz Koscie
suėmė. Žmones ju darbais bai szimts apsiginklavusiu pleiz'- ankicziau ar vėliau savo pa
Katrie turite mieri no Nau
Ncmielnszirdingas brolis- šiai pasipiktinę. Tiedu ap'cie ku užklupo ant važ uojaucziu sieks. Taigi dabar anglu kara szynoe. Laike proves pasirodė
jo meto užsiraszyti gazieta
Phoen xville, Pa.- 1-zmestas riu tai aukezto czinauninko gaspadoriu aut jomarko War- liūs apskelbė, kad nore iszdalies apgavimas vyro ir ne tik ka
“Saule” tai geriause dabar, o
de-o Korneckio ir Kalinsko. nusileisia priesz teisingus indu jai kudykis likos atimtas nes
terminas vis prasidės no Nau per savo broli laukan, Juozas vaikai.
Wardesui reikalavimus ir duosiąs politi da likos apskusta ir apsudinta
jo meto. Dabar ir tuojaus pui B >ynskis sirgdamas ant suka § Ema kalbos, kad valdž:a Pletz kai paėmė
tu ir mirsztanty“, likos 'suras ketinanti pasiskolinti Prancū pugdaresa su 3.000 rubleis o kos prasikaltėliams amnistija, ant deviniu menesiu in kaleyku kalendori aplaikys, ne reik
tas antuliczios per koniz'abeli zijoj 500 milijonu rubliu. Už Karncckiui 700 rubliu. Tie pa o visai szaliai savyvalda, ka in
tu laukt Naujo meto. Del to
m a.
Walteri kuris nuvede jin ad- paskola reiksią mokėti po 4 5 tis ple.'zikai 17 viorstu nog dai ir reikalavo ir už ka jie sa
užkvieczeme naujus skaityto
galios pas broli, nes tasai ne procentu. Kiti vėl pasakoja Lomžos apipleszeantkeliolikos vo galvas guldė.
jus, kad galėtume sudavadyti
norėjo pryimt jojo ir duoti kad Prancuz;ja tol Rusija ne ezimtu rubliu kelioleka kaikningas skaitytoju. Užsiraszi
Kyliuose vėl neramupr glauda mirsztancziam. Tada skolinsianti pinigu, kol Balka muccuiu ir židu iez Lomžis.
nekite ir “Links. Vai.” kurio
Tibete,
kurie Kyliuose pri Trumpi Telegramai.
mielaszirdingas konsztabelis vi nuošė visai nenurimsia.
je talpiname “Tūkstantis nak
klauso
priesz
Kynue žmones,
som spėkom nuveže Boynski
§ Netoli K:sziniovo 8 ple
tų ir viena”, o tiktai kasztuos
10.000 apgsiginklavusiuju tibe
in West Cherterio ligonbute, szikai apiplesze psezta. Paėmė
Trumpos žinutes. tiecziu užpuolė ten esamaja Ky § Pittsburg, Pa.-Jonas Bur
50 centu, nes tiek “Links.
ms kada pribuvo ant vietos 79 tukstanezius rubliu. Užras likos nužudintas per nežino
Vai.” kasztuoje. Teipos-gi
nelaimingas numirė kada liko muszta 1 stražnikas ir 1 pacz— Turkijoi randasi dau nu kariumene ir smarkia* ja su mas ypatas ir inmestas in Alle
primename da karta, ydant
musze- Tibetiecziai mat nori
si inneeztu in ligonbuti.
torius. Pleeziku niekas nesuim giau senu žmonių ne kaip kur
gheny upe. Pirmiauee žudindel savo gyminiu Lietuvoje
iezvyti
isz savo tėvynės kynue
kitur Europoje.
Baltas garu is del
to jas paėmė nog savo aukos
ta.
užraszitumete gazieta “Saule”
ir sa ve laisvais apsiskelbti.
Roosevelto.
$500
kuriuos prie saves turė
ba czionai greicziau piningas
§ Lz Astrachaniaus pabėgo
Dideliame Kynu mieste Gon
— Anglijoi ir Westfalijoi
Elwood, tnd. -Jurgis May 26 polit'szkieji isztremtieji.
jo.
ateina ir parankiau užraszyt,
ant kožio 100 000 mergynu konge, kuri valdo Anglija ir
negu isz tenais užraszyt. “Sau ers, senas medžiotojas nusiuntė
§ Kokando kalėjime užtik ir vaiku 6.820 vardu yra Mary ten ji szeimininkauja, irgi su
§ Fort Smith, Ark.- Baisi
le” su dydeliu džiaugsmu skai puiku balta garni kuri sugavo ta 40 arszinu ilgio urvas. Ta
kilo žmones bet tai priesz ang
ir 6,590 Williamu.
viesulą
perejo pro miestus
to ir vieni no kitu gaudo ir klampinese White upes. Gar urvą iezkaee kaliniai, kad per
k
lūs ir joponu pirklius. Japo
varžosi, o daugeliose vietose, nys yra penkių pėdu dydžio jin pabėgti.
— I-zsky riant pasažienu nu magazinus iszdauže, o teko Ozark, Mullberry ir Berry
laike vestuvių (veseiliu) užsi- ir svėrė kone szimta dvide§ Maskvoj besieziužmejant freeze k laša tai iezplauke isz ir anglams Anglu policijo sue ville, užmuezdama keturesdeezimts ypatų.
lipia aut suolu skaito“Tara- ezimts svaru.
ant prudu keliolikams vaiki Najorko 2,957,328 paeažieriu me užtai 250 žmonių.
daika” ir “Baltruviene’’ isz ko Norėjo nuryt inkaitusi
meta.
pereita
name staigu ledas lūžo apie 10
turi juoku pyinai.
Fabrikantas paszportu
§ Charleston, N. C.- Jim
geleži.
žmonių nuskendo.
ktileynie“Saule’’ ne yra jokiu Orga R«d Bank, N. J - GirdaGillmore jaunas murinas likos
— Piltsburge randasi fabri
Urvą razbaininkunu- ne priklauso prie jokios marš priesz savo pažinstamus
kas, kuris padirba stiklinius Bt-rlinae.- Wilniuje likos pakartas per inyrszusius gyven
organizacijos. “Saule” yra del jog jisai galėsiąs nuryt inkai Warszava- Czionaitine polį stovius su f dograf je numirė aresztavotas amerikoniezkas ži tojus už sužageyma dukters
visu Lietuviu. Del “Saules”
cije atydenge užmiestije, prie lio kuria gali praejgei matyt. delis, kurie padirbinėjo netei savo duondavio, kada toji gule
visi geri ir Kauniszkei, ir Su- tusi a geleže, kuri indejo in
singus paszpartue rusiezkue ir
burna,
Juozas
McCormik
bai
geležinkelio, iszkasta urvą
valkiszkei ir Vilniszkei ir
dasidirbo in laika trijų metu jo lovoje.
—
Bslgijoi
akmeadaužese
sei
apsidegino
sav
veidą
ir
giar
razbaininku. Policije užklu
Grodniszkei.
500
tukstaneziu doleiiu. Dau
kle. Jojo prietelei nugabeno po isz nežinių ant razbaininku, turi užsieyma 37,000 vyrai o
giause pardavinėjo
tuosius
Jagu atsakantis skaitlis skai jin in narna paikszu.
verte
iszkastu
akmenų
iezneeza
NAUJA KNYGA
kada beeiedavo. Po musztinei,
paszpartue del vokiecziu gvtytoju pribus, tai bandysime
venaneziu ro’ijoi, kurie norėjo
tris sykius “Saule” iszleidypol’cije rado tenais daugybe ant $12,000.000.
Gerbiama Redakcija.
net- žinoma, jago skaitytoju Malonecziau apsigarsyti in Ta pavogtu daigtu, kuriu verte — St. Louis, gromatnesz:e iezsieaugot nog tarnistos vaieke ir nusidavinejo in Suvienidaugiau pribus. Dabar mat mėtos laikraszt’, gal gaucz'au ant keliolekos tukstaneziu rub
ant svieto viskas greit eina, tai koki nore darba, nes esmu at- liu. Priek tam paėmė visokiu Charles Hoffman rado skryne- tus S'eitue.
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.
je nog gromatu, auksini ziegoir žinios turi greicziau žmogų kelevee uz Lietuvos; galiu ge vagyszku innagiu.
reli su kortele ant kurios bu Penkioleka studentu
Yra tai pirmutine knyga lietuviszkj
dasiekt, o laikrasztis nedelinis, rai kalbėti ir raezyti lietuvi szpamautu inusztineje. sa teip puikeis paveikslais, padirbto!
kai,
lenkiszkai
ir
Rusiszkai.
Persikriksztino del biznio vo paraszita ydant parduotu ir Viednius. - Terp vokiszku per europinus artistus. Puiki popler*
tai dydelei velinasi su žiniom.
Raeijoje buvau aptiekoje vie
Petereburgae.- Czionais prie iždalintu piningus ant vargszu ir valakiszku studentu oz onai- Aiszkus drukas. Didelo formato.
nūs metus mokiniu esu baigės
ba buvo tai vogtas ziegorelis. tiniam universitete pasidarė Kožnas gėrėsis katras taja knygi
Kinu ciesorius numirė nog ketures klaeas gimnazijos, bu me krikezta ir perejo ant
nusipirks. Nonnt daug kaszto am
krikszczioniszko
tikeymo
de— Jago szakas Persijos ne mueztine, pakol pol’cije pribu iszdavistes tosios knygos padėjome
“inkstu ligos, szlapliges ir kul ves raiztininku įvairiuose rasz
vo
juosius
apma
’
szittai
kone
vienok pastanavijom
(įo (jg). vini židiszki studentai. Židelei tektų sosto tai prieszingam
szio” ne priminant szirdies li timeziose. adresas:
dvi deezimts keturi likos maž- labai pigei parduot RA pfinfll
perejo ant krikszczioniszko ti karte vis butu turtingu žmo daugiau apdaužyti o penkiole ha tiktai už , . ,
Jonas Demkus,
gos ir dusulio o kad priskubUlIlU
keymo vien tik del giszefto gum. Jago parduotu savo pa ka p< razautu per revolverinius Teipos-gi tarime visokia dvasiszku
687 Third Avenue,
bint ir padaryt geresni “dziair istorina knyga kariu
tykedamiesi didesnes pagial- puofzus ir žemeziugus tai ap- sznviue. Szeszdeezimts studen svietiszka
Corner 21st Street.
ba” pridavė prie to truputi
kataloga gausite dykai. Adresavokfa
•fiaule7’ fiahRRąy GfcfehJįtoL.
Brooklyn, N. Y. bos nog knksezioniu.
laikytu suvirszum $35.000.000 tu likos aresztavotaie.
truciznos.
Lietuvei gero neturės,
Kol ne apsiszvies.
Teip, tiktai apszviestos tau
tos tarpsta o tamsunai isznyks
ta kaip žydo bytes. Tamsus
žmogus buna ynagiu del apszviestuno, nes pasielgė su tam
šuneliu, kaip su darbiniu ark
liu.
Visi tamsunelius ant juoko
laiko ir isz visu szaliu skriau
džel— Ir net czionais Amerike. norint avietine valdže atvirei ne pasikelineje, bet tamsunelei atjaucze maž daug ant sa
ves neapikantu, o jau isz szalies dvasiszkos valdžios tai begediszkai ira skriaudžemi.
Katfiszems ne eina api dus-:eles,
Tiktai api duszeliu Vilneles.
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| 520 & 522 W. South Al.

Mahanoy City, Pa.
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’BZEJNA SU KART* ANT IES1LO8.

KASZTUOJE ANT METO 12,50.

AFPEARING EVERY TUESDAY AND FRIEDAY.

520 A 522 W. South Al.

SAULĘ

DBA TAI WTXNATIN18 LA JEBA8ZTI1, TIERAJ LIRT8 WISER AB AIT 8WWS0

IstorijeSzventa

Isz Lietuvos,

ISZ LIETUVISZKJ
KAIMELI!.

Stulgiai.
Inkerman Pa,- Pranasza
(Raseinių ap.) Musu žmone- vimas daugumo kad po tu
liai, kaip sueina tarp saves pa praeitu maždarbiu užstos maisikalbėti, rodos jau nebutu nosia kietųjų anglių geri dar
taip tamsus, rodos yra ir susi bai ir tensis lig laukamu strai
pratusiu ir galircziu reikalus ku pradeda iezeipildyti nes jau
svarstyti. O kaip atsistoja ūkio no keliu menesiu visos mainos
ratelyj priesz szviesiausias po Penn. Coal Co. dirba pilna
nu akis, tai rodos, kad nėra laika t.y. 6 dienas ant sanvai
tamsesniu, kaip musu stulgisz- tęs; neužtenka to dirba dar ir
kiai. Sueina in sale tartum in ant naktiniu sziptu per tat 'dar
kokia bažnyczia, kur ponai ba gauti negal tik tai tas kat
Dievo žodi skelbia, jiems gi ras ne nor dirbti o teip dabar
pedes gal padaryti ne blo
tik klausyti reikia. Jeigu kat ir
gas.
ras prabyla žmonių puse patu
— Lz priežasties iszranku
rėdamas, tai ponai tuojau per in prezidentą Tafto ir lietuvei
dantis sznypszczia:
“cziez, ne mažai pradžiugo nes kaip
czisz, czisz”, o žmones tuojau paskutiniuose laikuose virszi
ir vėl nutyla. Yra ir tokiu ne ne;e buvo užstoję bedarbe tai
susipratėliu, kurie ponams tik daug viru suvažiavo in mainu
apigarda o dabar pradeda adkalbėti padeda, nuolat tvirtin gal griežti in Lbrikus.
darni “taip, taip, ponuli teLy
— Sziuomi laiku su atėjimu
be kalbi”.
žiemos ir szaltesniu czesu ežio
Stulgiuose yra statoma gra naitinei sportai jau biski apsi
ži ir brangi muro bažnyczia. mslszino savo kareztuma ir
Klebonas jau seniai isz sakyk nustojo peezties ir darodine
los pasakė, kad kasztuosianti ti.
70 tukstaneziu rubliu. Pama — OJius mergeles lietuvaites,
delko esat teip nemielaezirdin
tas dar 1901 metais uždėtas, o gos ant musu vyru ir neatsilie
sziame rudeni jau dės czerpini pet ant musu ezaukimo nes
stogą. Taigi, žinoma, dar daug raezom jau antra karta kad
reiks pinigu, o pas mus ju nė czionais vaikinu yra 2 szimtai
ra. Per ūkio ratelio sueiga dusziu o merginu nėra pertat
rugsėjo 28 d. žmones norėjo atvažuokit tiktai gražiausios
ir doriausios o viru gausite
ponams pasiskusti, kad kožnas atsakai ežiu ant iszsirinkimo
valstietis mažas ar didelis jau Yra ir tokiu ka tur zoposta
yra užmokėjęs nuo deszimti- po pora tukstaneziu ir uždirba
nes po 3 rublius ir daug dar po 4 5 dolierius ant dienos o
bo padejes medž'aga vežant ir teip pat ir tokiu atsiranda ka
ir gerai uždirba vieką pra
muryjant (darbininku nesam- nore -*•
-L>-avo uvtilK
<iv, uiuryjo parapTjomr darbi žiūrėtojų ypatose paežiu.
ninkais). Taigi žmones norėjo,
kad ir ponai duotu prie bažny
Wilburton Okla- + Diena
ežios užbaigimo nors po 2 ru 4ta sz'o menesio pati Jono Sar
bliu nuo deszimtines. Užgirdė tanavieziaus norėdama greiapie tai ponai pakele ratelyj cziaus pecziu uszkurtie paėmė
didžiausi trukszma: tik ir gir galona karasino ir pile in pe
dėjosi “czis, czie, czis”, o kai cziu ir tuom tarpu karasinas
eksplodavojo ir apliejo nelai
ba tuojau apie ka kita užvede. minga moterį ir uezsidege dra
Ponas Ivanaviczius užklausė, panos ir teip smarkei apdegino
ar gali smulkieji ūkininkai gy kad in 36 adynas numirė. Neventi be didžiųjų. Visi vienu basznike buvo dora motere per
balsu suriko: “ne, ne, ponuti, giweno Ameriko 22 metus. Pa
negali”, Ponas Ivanaviczius liko dvi dukteres ženotasir vie
patvirtino, kad negali ir dar na sunu. Nebasznyke turėjo 57
metus senumo ir paėjo isz Vil
pagire Ivanaiti už protinga at niaus gub. Punios miesto, teipsakyma. Tas gi gėrėjosi ir di- gi paliko du brolius Amerike.
žiavosi, kad ponui gerai patai Kas norėtu daugiau dasižinot
apie smerti nebaszninkes raszy
ke atsakyti.
Iszeje isz ratelio ir pasitrau kit ant szito adreso:
Mr. Ant. Kazimercky
ke nuo sviesiu ponu akiu žmo
Wilburton Okla.
nes vėl insidrasino. Sutikę kle Box 468
bona užsipuolė ji, kad jis
Pittston Pa.- Darbai ang
prispirtu ponus prisidėti prie
liu kasiklose eina gerai ir užbažnyczios pabaigimo. Bet kle darbei neszlekti isz kitur pri
bonas už ponus užsistojo ir pa buvusiam ne sunku darba
sake, kad ponai daugiau yra gauti.
davė kaip žmones. Žmones už
— Lietuviu yra pusėtinas
tokius klebono žodžius užpyko būrelis apie 4 ar 5 tuks. tai-gi
žadėdami neklausyti klebono, terp ju randasi visokio sztamo
pinigu neduoti ir prie darbo daug yra geru ale daug yra ir
neiti, o ponu klaupkas isz baž lustaunu vireliu kurie sunkei
nyczioslaukan iszmesti ir ponu uždirbta centą ne czedina bet
bažnyczion visai neleisti. Czia praleidžia ant nieku žinoma
ponu nebuvo, kad sznibždeti daugiausia prageria nepaisv
1 czisz, czisz, cz:sz”, tai žmones darni ant ateities. Menesiu po
drąsiai rakavo: “taip padarysi menesiui artinasi etraikos o
me. taip, taip!”
bus tada sunkus padėjimas tu
kurie neturės suezedinia keliu
Kaunas.
skatiku prisieis ant freitu va
Nuo Nauju Metu vienas ge žiuoti in platu svietą ba kitaip
ležies fabrikas padidinąs savo uždika negali.
veikimą, pertai reik nemažai
— Yra lietuviu ir apszviesnauju darbininku. LTž darba
tesniu kurie užsijima skaiti
esama mokoma neblogai.
niais visokiu laikraszcziu ir
Lietuviams, kurie taip labai knigu tik gaila kad nepasisten
geidž a paragauti fabriko du ge investi Lietuviszka feningirnu, reiketu apie tai pr galvoti na tas butu labai geras daigtas
ir vieton eiti Amerikon, pasi milintiems praleisti laifea ant
teirauti czia. Isz Kauno, jei sfeaitimo.
kas galima dar ir pekecziam
— Parafijos reikalai eina
pareiti, Teikia gerai mokėti
laudies mokyklos kursą. Sziais gerai nes yra susitveria septi
metais bus atidaryta tik pirmo mos paszelpines draugystes ir
da viena tvėrėsi. Gaila jog
ji klesa.
czionaitinei giventojai nepaiso
apie Unija da lietuvei sziek
Liepojus.
tiek laikosi bet kitataueziai vi
Važiuojantieji
Ameiikon sai nesistenge remti ta naudin
czia užsienio daktaru yra pri- ga organftacija.
žiuiiamiir laikomi 5 paras,
— Moterėlėms ir vyrialems
kad peraitikriuti, ar nėra užsi- kurie nepaliaus lebavia reiks
k rete kolera. Todėl keliaunin ant Kalėdų užkviesti Baltruvie
kai turi pasirūpinti atvažiuoti ne su Taradaika ba jau kaip
Liepojun 5 dienomis anka- matyt su jeis kitaip nemažnes
cziau negu garlaivis iszeina.
apsieit.

— Tegul jus palaimina Die lupu ir meilingai pabuezia~r —..----- —1_ r.r—ur—
Moteres vysta
vas Tėvas, Dievas Sūnūs ir vo.
Visosia szalyse platinasi
Dievas Dvasiaszven'aje, Amen.
Ka?-suszuko su nuosteba
szauksmas, tvirtinantis paleng
Po tu palaimos žodžiu, indi indijonae tasai taipbarbariszkai
va moterų gražybes nykimą.
jouai tartum nebyliais pasiliko. nukankintas turėtu Dievo Su
Ar tasai szauksmas yra teisinNekune isz j u mane, jog misi num būti ?
gas-negalima tvirtinti.
jonierius patsai yra dideji Dva
Misijonierius ant tu žodžiu
Jaigu isztikruju skaitlius
šia, pertat nedrįso nei net nuo jam nieko neatsake tik liepe
Iszejna kas Utarninka ir Petniczei *
gražiu moterių laipsmszkai
keliu atsistoti, nei in ji [rakai prie szalies atsisėsti ir trumpai
PRENUMERATA KASZTUOJE!
mažinasi, be abejones tas slen
žodžiais iezganymu paslaptie
AMERIKE—Ant cielo meto
$2,50 beti. O misijonierius su sude
ka nuo seniai labai iszpalengvo
ant puses meto
1,25 tom rankom ir auksztyn pa jam apsakė.
ant ketverczio meto 65
kadangi niekur ir niekad gra
keltom akim užsimislines stove
Ir
isztikro
Dieyo
mylista
EUROPA—Rosije
$8,50
žiųjų moterų “valdiezko” suraTrys Onos, Juze,
Angliję ir Szkotije 15 sh jo. Paskui pakele aukiztyn sa dievobaimingo kunigo neaplei
szo nebuvo, tat sunku tikrai
Prusus
15 mi vo brangu kryžių, in ji be įo
do nes pasėta sėkla geron že
Jeva ir Mare.
kio
pertrūkio
nekuri
laika
vei
men buvo puolusi:
Su kvietkom vaikinus dabina, patirti, ar tie kurie tuosszauks
Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda”
Išgany Ir kolaik saule buvo da neuž Katrie karezemoje užfundina. mus platina yra apie ta dely
AMERIKE AKI METO......... ..............
(1,00 zejo, melžiamas pas
AKGLIJE....W.................... - --- .................7 Bb
ka persitikrinę, ar tiktai taip
toj a laukiniams žmonėms ma tekėjus idijonae sykiu su kuni
O ka, ant kvietkos,
<*tUSUS
............... .................... 7 mt
sau,
i-z nuobodumo, pasauliui
tfOSSIJB......... ................
(1,60 loniu
gu po kryžiumi gailingas dėka
Užsidirba visados.
,
‘
liūdnas
” žinias garsina.
KAS UŽSIRA8ZO “SAULE” IR “LINKSMA
vones
aszar^e
liejo.
Kabantieji
po
melinu
dan

Balta kvietka reiszke nekal
VALANDA” IR PILNAI UŽ MOKA:
Neseniai
garsus Prancūzijos
VII
aMERIXE------------ --- ------------------- (3,oo gum debesėliai susyk persisky
tybe,
rasztininkas
Diffloth apie ap
BOSSUE
(4,50
Kryžiaus tolinai
Prie baltos kyietkos kimba ir
ANGLIJOJ.... .....................
....................... 10 sh re ir auksinis apszyiete misijokalbama
dalyka
išleido kny
Ant
rytojaus
anksti
indijo

nieriu. Kryžius toj szviesoj tik
bjaurybe.
Friek tam pilnai užsimokeja
ga kurioje savo tvirtinimu no
nai
vėl
visi
po
kryžium
eueirin
blizgėjo
o
misijonierius
vis
da
Oho!
Žino
kaiminai,
akaititojei, kas metas aplaiko
rint? faktais neparemia, bet ap
meldėsi. Panaszi indijonams ko. Oras buvo lietingas ir szal
Katros pasielgė dorai.
dovana puiku Kalendori.
_ išmintis ir
kalba placziai priežastie, kuriu
tas pertat misijonierius liepe
regykla
didi
tarpe
ju
sujudi

*
*
*
laimingas gyvenimas
ENTERED AT THE MAHANOY CITY
delei moterų gražybe iezpaPA. POST OFFICE, AS SECOND mą pagimdė. Tarytum nebyliai jiems apart tvirtesniu sveika
Kad
biznis,
tai
biznis,
lengvo
nyksta.
CLASS MAIL MATTER. : : : : , visi klūpojo ir in blizganti kry toj vyru namo eiti. Su likusiais
P rmiaueia minėtas raeztimn (
Kad ir netikias, bet vis,
„VADOVAS IN SVEIKATA”
į
žiu žiūrėjosi. Matydami kad prie kryžiaus misijonierius nu
Bjbos
susikuopyna,
kas
tvirtina
jog
mažiausia
gra
sidavė
girion
ir
iszrinkes
kelio
:
Naujausios ketvirtos laidos. *
Kryži us tarp Indij onu misijonierius abi rankas prie lika medžiu liepe nukirsti.
žiu moterų sutinkama ten, kur
Viena kita vadina.
maldos buvo suglaudęs sekda
I Ta garsioji knyga parašyta Dr. E. C. Collins, bet paskutinė laida padidinta, su daug naujų išaiškinimų, J
Apisaka pradžios 18-to amžiaus mi jio pėdoms ir jie ta padare. Apvalius nuo szaku liepe vi O da ir kokio insitrauke mer- invalidos žmonių rasos teip sa 9 visokios ligos, jų vardai, kaip nuo ligų išsisergėti, išsigydyti ir kaip būti sveiku. Daug žingeidžių paslaptybių f
aprašyta laimingam žeuybinlui gyvenimui,
*,
ves maiszosi o ypatingai tas vei
gynaPagal leukiszka parasze P.
Misijonierius nuleidęs akis sus prie kryžiaus nugabenti.
su nauju priedu, 228 lapų dydžio, pripildyta ir išleista
j
kiasi
vidurinėj
ir
vakarinėj
E
i
Ne
ant
sales
susirenka,
tik
in
Czia po misijonieriaus prie
žemyn ir pamatęs kaip indijo
(Tasa.)
f THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTO! f
ealiuna,
ropoję.
Indijonai nusistebėjo nema nai klupo ir su nuosteba prisi žiūra netrukus kilo platus na
Sziauriuose ir pietuose rasos J T£ KNYG.A. SKAITYTOJUI IR KLAUSYTOJUI suteiks tikra rodą gyvenimo, kaip but sveiku, o sergantiems kur J
In kur ir vyrai pribuna.
1
ir kaip išsigy dit. Yra tai pirmutine lietuviškoj kalboj, tokia naudingainyga.
J
žai, kada ižgirdo pirmu kartu žiūri stebuklirga szviesa ap- mas kurio viduj pirmiausia
yra
daug tyresnes, pertat tenai v
Vyrai
labai
geluoje,
i ■>-yr
AT A ” kuris tik perskaitys, netik mokės nuo visokių ir užsikrečiamų ligų ■
pastatytas
kryžius
stovėjo.
Pa

szviestam
kryžiui,
pragydo
szv.
59
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Ą
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E
V
kllvA
1
išsisergėti,
bet
ir
daktariškam
mokslo
apsišvies.
apie galingiausia ir geriausia
Ba maitele geryma trituoje, ir moterų gražiu galima sutik
padekavones lei sienas viduj likosi pastaty
Toje knygoje apart aprašymų yra daug paveikslų, kad žmogaus subudavojimą ir vidurines paslaptis kaip J
danguje Dieva. Seniau jie bu Ambraziejaus
ti da daugybe. Czia veikia
O jagu vyru nebūtų,
g
zerkole pormatys,— teip atvirai ik šiol nieks nedrįso viską parodyti.
B
Te Deum
lauda- ta kelioliku storu kelmu suo
vo apie savo Aireskoi, t,y, sau giesme:
Tai
visu
gerkles
iždžiutu.
gamtos
teise,
kuri
dvieju
rasų
f „VADOVAS IN SVEIKATĄ” yra labai naudinga seniems ir jauniems, vyrams ir moterims, npsivedusieins ir jauni- f
lams o po kryžiumi misijoniemus.
les dievaiti, girdeje bet tasai
In katra karezema teip susi ainiuose palieka savo atspindi J kianis, kiekvienoje stuboje ji turėtų rastis. Tik viską dasižinosi, kaip pačių knygų perskaitysi. Ji tūkstančius sveikais £
riui sakykla.
padarė, kitus nuo mirties išgelbėjo ir gyvena laimingai.
J
dievaitis jiems dabar pasirodė Ne(rukus jiems liepa pasikel
perpus tiek dovanu kiek tu ai I
renka,
Narna misijonierius paszven
į
SZIOS
PASKUTINES
LAIDOS
IR
VĖL
100,000
ISZLEISTA,
f
piktu ir visai nieko negalin- ti ir tarė:
tino ir tuo budu tapo įsteigta Tai ir bizni daro ne menka. niu turi patis maiezytu rasų * kurie dar neturit, todėl pasirūpinkite ta knyga, yra tai kaipir turėti daktaru savo namuose. Dabar ,.V. inS.” *
—
Broliai!
Tuojaus
dabar
ežiu. Paskui kada iszgirdo
bot jos prekė ta pati, tik 45 cen., vienok kad ji labui visuomenės išduota, tad kiekvienam bus 1
tame krašte pirmutine bažny Ka daryti, reike visokį spasa gimdytojai t.y. ainiai nuo savo ĮA stora, didelė knyga,
prisiųsta VISAI DOVANAI, kuris atsiųs tik už prisiuntima 10 cen. markėms.
*
apie Adoma ir Jieva ir apie ju pastatysim ta ženklą per kurio
maieztytu
gimdytoju
geru
ir
ba
naudoti,
czia szventa. Czia visada regu«Jei
sergi
pirmiau nekaip kreipsies! prie kokio nors daktaro, tai reikalauk ir perskaityk A ADOVAS^IN
pirmutini prasikaltimo, sujudo priežasti piktoji dvasia privalė
SVEIKATĄ”. Sergantiems męs rodijame skaityti apie REUMATIZMĄ, PLAUČIŲ, KEPENŲ, INKSTŲ, ŠIRliariszki atsibūdavo susirinki Kad nors koki bizni padaryti. blogu pusią iugauna tik puse
ir pradėjo su inirezimu klykt', Jo nusižeminti! O paskui aez
to, ka turėjo ju gimdytojai. J DIES, VIDURIŲ, VYRŲ IR APIE MOTERŲ ligas. Sveikiems kitus skyrius, nes kiekvienas si raipsnis labai akyvas J
mai
ant
kuriu
misijonierius
ir naudingas. ,, V. in S.” reikalinga kiekvienam, tai perskaitęs nepateks į ligos nasrus.
ant ženklo, jog tasai žmogus, jums paaiszkysiu kokiu budu
Pagal tos regulos, isz auguliu- |
szvento tikėjimo mokslą aiezJagu in didesne apigarda nusi- go tėvo ir mažos motinos vai S Teipat išleidėjai „VADOVO IN SVEIKATA” užlaiko grynas, geriausias gyduoles, kokias «
kuris su tokiu galingu Dievu kryžius pikta dvasia pergalėjo
kino. Nors laukiniai su atida
tik gamta ir mokslas išduoda, ir išsiuntinėja visur.
Rašant adresuot:
J
duosi,
kalbėjosi turėjo jam pasiprie- ir nuo jos nedoru galybių žmo
kai buvo ir esti vidutinio ug:o į
jo pamokinimu ir R-iszto klau
nes
iezgelbc-jo.
Bet
tuotarpu
O gerai apsidairysi
szinti.
Nore
lamas
savo
tvirtinimu1
• The Collins New York Medical
inc. s
se bet tasai mokslas jiems bu
Tuojaus monke pamatysi,
Dabar prasidėjo mokslas apie pastatykim sziczia sztai kryžių
iszvesti rasztininkas D f f lot h |
140
W.
34
Str.,
New
York,
N.
Y.
J
vo
sunkus
suprasti:
Kaipgi
Ir pažinsi.
aniuolus, apie ju tulaskaitliaus idant piktosios dvasios lenktu
prikergia
statistika,
netiek
ki
pav. buvo sunku apie artimo
Kad tai ne anglikaite,
nupuolimą ir apie ju in du sky ei nuo szios palaimintos vie
ba teisinga kiek chsrakteristiez
meile pasakoti indijonams ku
tos
ir
nuo
Vilko
Sunu.
Tiktai lietuvaite.
riu padalinimo, t. y. in gerus
ka: jisai sako, kad Germanijoj
Indijonai su džiaugsmu puo rie isz savo prigimimo persitik Kaip namieje, apsikudlojus, ant ezimto moterų ateiianda:
aniuolus ir in piktas dvasias.
rinimais buvo prisigėrė kad
P. V. OBIECUNAS,
No ryto nesimazgojus,
Laukiniai žmones
iszgirde lesi prie tu medžiu prie kuriu didžiausiu žmogaus užsitarna50 biauriu (negražiu), 40 su
12 &. CARSON ST.
S. S. PtTTSBU®®, PA.
mieijonieriu
norėjo
prikalti
Jonas
Jurkus
apie
26
metu
senu

Susiraukus,
tuos aiezkinimus, su didele bai
menkusiu, 9 patogios, o tik vie
vimu
užmuezti
savo
nepriete

Pirrna Lietuviszha
Suniurus.
me pas tęva Bonipaca klausine juodu sujungė suriezo ir netru
na ant 200 atsiranda su tikra mo, kalba ieškai ir lankiszkai. Paei
SU KAPITULŲ $75,000,08
liu ir pabaigta. Nei vienas
na isz Kauno gub. Tverų par. sod
No gurno apsiseilojus,
josi, ar kartais tos piktos dva kus stovėjo jau kryžius kuri knkezczionis taip daug nesidi
grožybe. Prancūzijoj i szimte žiaus Dalgu, sakes jog 13 , menesiu
8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTEtėvas
Bonipacas
paszventiRUOTA KAIPO
Visa apsimaklakojus!
sios ir jiems ju gyvenimui ne
moterų galima rasti viena gra kaip Amerike 5-ta d. Spalio pribu
džiuoja nei su savo urėdais nei
Po piet, api trecze adyna,
kenkia. Sudrėbėjo visi, kada no,
žia,
60
patogiu,
maloniu
20
su
vo
in
Pittstonaisz
New
York
kur
gi
I
ALL
NATIONS
DEPOSIT BANK
su orderiais ar auksztaja gar
tJcau cruroi
(VISU TAUTU KAMILA)
nuo tėvo Bonipaco ant savo
veno ant Cherry uli. Ir pabuvęs ke- , ORGANIZATORIUS
be kai kaa aoznas imiijuiraa Szeiu teip nusiprausė kudlas menkusiu ir tiekpat negražiu. turės
TOS BANKO* IRA
dienas m<juu
«vo»lro4i
in darba yma.
klausimo gavo patvirtinimą. karo ant melinojo dangaus skalpu r.y. skūra nuo prieAnglijoje ir Szvaicarijoje gra
Szukuojesi, pasilenkus lig že žiu moterų atsiranda daugiau; už 22 dol. žiedą auksini su solferine
Muso bunka Irr. tai viena iez tvircziauain
| po fcontnrta
Ju baime buvo tokia didele, mirgėjo o misijonierius drauge teliaus galvos nupleszta.
akute 10 dol. kelnes 5 dol. ir 15 dol. Valetijop rando ir per tai pilnai nžMilkiama. Priima plninųne del uAekwonijniO Ir meka kM
mei, stena,
kad misijonierius vos instenge su keliais laukiniais prie kry
tarp ezimto ju galima kokis piningais. Jurkus yar penkių pėda virta procentą. Parduoda laivakortes ant gerlsuafu ilnijn ir elunopJa
in
dftš?e
Kasdiena mokslas
tęsęsi Rodos ne žino, kadai bus gana.
Padaro davlernastia atlikimui vlaoaiu rvlkain eu waldžia
juos nutildyti. Paaiszkino dar žiaus da klūpojo ir meldėsi.
desetkas surasti. Bst da geriau ir 10 ool. auksztumo, apskritaus vei svieto.
klue piningas ant Amorfkoniszkv arba kitokiu. Daro apaergrymua ne o^nies ant »1«u dalbsu
Netoli nuo kryžiaus “Dideji dienomis: dvi valandas suau Žiurkėms apdeda, graiža pa dalykai stovi pietinei Italijoj do, be asu virezutinei karei pusei Ir 1.1. Piningus del paczedinlmo galit prieiunst uacztlnlu Money Orter arb« Exprsea Os n
jog geroji dvasia sykiu ir su
tuojauo bun lezslunetos bankavoa knlngutes. Kreipkitės vlel Pas gem Mnoma del
gusiems ir szeezias valandas
daro,
geraisiais aniuolais visus žmo Ausis” sėdėjo ir mielino kas
ir eziaurinej Apiikoj tarp aia- neturi dvieju dantų. Jagu kas ji kur vl P. Y. OBIECUNA, o busit apgsergetl no visokiu apgaviku.
vaikams.
Ir ant galo:
nes daboja, sergsti irj jiems vi atsitiko nuo to laiko kada jis
bu, kur gražiųjų moterų gali užtemytu o man pranesztu teisingai
Nepaisant in invairius nepa
Andaroka užsideda
ma atrasti jau net 20 nuoszim apie ji, asz duosiu 5 dol. nagrados.
suose reikaluose duoda pagel- pirmu sykiu ant uolos misijo
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mu ir D.evotumu visi szvento
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian1
1
Jamesport N. Y7
sos.
sais atmonijimu ir labai prade- po tokiu kankiniu prie savo
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šia praszalincziau!
žmonin isz pavoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina
— Mano broli atsake misijo priežiūra, prasidėjo pirmiau
budu auklėti savo gražybes Biuras neeenei dare tyrinėji
randasi.
varda DR. KOLEK ir gyre savo pažinstamiems vadin- |
Su tais žodžiais kryžių auksz
kuri reikalauja rūpestingos mus apie Adantiko juros vil
nierius aez neesu nei dideji sia geresniu nameliu pastaty
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— Szitai itzganymo ženklas!
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uzsisenejusea ligas inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima gM f
O ateitis! Rasztininkas Diff- vilnys pakila iki 30
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podaug aug ztai: vėjui smarkiau pu nu ir visas bgas paejnanczes isz kraujo. Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių
(Toliaus bu<)
sia. Pirmu kartu aszjus szi mirtinas sutvėrimas toksai kaip
mes tamistai nusiųsime No. 3 kata , loth jos neaprupina
Ligas o ipacz uzsisenejusias ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu
logą, didžiausių lietuviškoje kalboje,
tuom ženklu žegnoju. oKlaup- tu pats ir visi tavo draugai.
juodai . Moters grožybe nyks cziant, priauga iki 40 ir 48 pe
OI dideli puslapei. Jame telpa teisin
užkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifllis, nugi aprašymai apie stivirS 200 visokiu
trotymas
virisaku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai.
kit visi, nes geroji Dvasia jau Sztai ežia yra didžiosios Dva
kuniSxu nesveikumų, vyrų, moterų
ta bet deku higijenos iszupla- du. Vėtroje vilnys pasiekia
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tokiame ai g ztume pasilieka
jausių clectro-gydančių aparatų, Ro burinių
110 W. Oik St. Shenandoah, Pa.
kurie randasi konia pas kozn d ak ta ra mieste Pitts burgi a.
daiktų. Magiškų aparatų. Brukuojamų ir Ra
Indijonai
persigando ir vas.
džiaugsis moterimis netiek gra per 10 iki 11 sekundų pakol
šomų Mašinų, Stcreoskopų ir jiem Paveikslų,
ADINOS PRIEMIMO^NoSSriSig’^S'N.ddomk
Armonikų, Koncertinų, Britvų ir daugel kito
prieez savo norus visi sukrito
Delei sunyksta. Didžiausia patemykiu kožnam reikalingų daiktų. Rnšyk tuojaus. !žiomis, kiek sveikomis.
Po tu žodžiu misijonierius Gydo visokias lygas akiu. Prilaiko akulo John
I. Bagdžiunas, Propr.
Adresuok teip:
ant keliu, o tėvas Bonipacas
rius ir gvarantuąja juos tinkaneziurna. D?
'žmonių gimines palaikymo- ta vilnis buvo puse mylios ii
’S SUPPLY HOUSE
tuojaus jiems suteikė pirma Dievo Muka priglaudę prie Winters per 5 metus mokinosi pas garniu 24JOHN
P1LSEN STATION
CHICAGO, ILL.
visu svarbiausia sveikata.
ga ir laikėsi per 23 sekundas.
savo nuo maldos iezdžiuvusiu <us profeMrais ylgft laiku Philaddpbįifc.
savo palaiminimai
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DR. KOLER,

, Paskubinkite nusipirkt
Szmutorius sveczias.
Atejas kokis tai szmutorius ib,-J pulke iszforje po vardu:
sveczias in hoteli Berline liepe’
užmokėti ir aiz jin paleidau;
Apie du brolius, bagota ir
sav paduot puoduką juodos
ale jis norėjo mane te an vietos
biedna.
kavos; kalbėdamas:
praryt, tai asz pasakiau Aisim
'METIKIAI C IRAKO CeEERGERAC.
Buvo du brolei, bagotes bro keliu ik tryju, ka mes patiksim
— Tiktai praszau man pa
Kas tai dusze.
lis jaunikis, o biednas ženotas. kad padarytu prova. Tas szuVert* l»» Frncuxlaiko
duotie puoduką su ausuke isz
Ki N. DR. JI. JI OPYNZIUS.
Paklaustas studentukas per kairios puses ba esmių kairis
Užsimanė tas bagotaa ženytis, vo atsake: Kaip asz buvau jau
papraeze ta biedna ant veseli- nas tai, mano gaspadorius ar profesori kas tai yra dusze?
ir isz kitokio puoduko ne ga ^Pasiskubynkite nusipirkt, o
Studentukas atsako:- Tai Ii u gert.
jos. Ale tas biednas neturėjo jis man toli parode kiaule isz
rausite tiktai pas Iždaveje
ko neszt in veselije. Liepe pa- kadoj, tai asz nuėjau parva poni profesorieni.
— Praszau pono, palaukt- tosios kningos po adresu:
Pr.- Kaip tai ?
czei iezkept griki nu blynu riau ir n“palikau. O kaip asz
D. T. Boczkauskas,
ir nubėgo kelneris iszpildint
ir rengtis in veselije. Pasiėmė pasenau, tai asz dantų nete S.- Nugi del to, jog ponas jojo prisakyma.
Mahanoy City, Pa.
tuos blynus ir ėjo. Kaip atėjo, kau, ir gaspadorius mane pa profesoris, yisados sako: ma Po trumpai valandėlei buvo
Piningus S2 siuskite Reklausė tas bagotas brobs: Ka varė. Tai ka asz darysiu? Už no dusze, praszau tavęs, ne iž matyt kaip kelneris atbuvinejo gistravotoja gromatoje, ar per
tu czion atsine-zei? Atsake gera padaryma tai vis piktu davinekie daug piningu.
rodą su gaspadorium. Gaspa ‘Money Order” kuri nupirkite
jem: Blynu ataineeziau, dau užmoks. Ir jis pasakė tam
dorius priejas prie sveczio už >int pacztc, in prasta gromata
Ima ant savesgiau nieko neturiu ko nesztis. smakui; Ryk tu ji, už gera pa
ndekite ir prisunskit.
klausė:
Vyras:-Ka? 10 doleriu, už — Kokio puodelio ponas
Paskui sake jem brolis: Aik tu daryms, tai vis piktu užmoka.
su savo blynais in pekla.
Aina jie keliu, pasitinka ark skrybėlė juk tai griekas teip reikalauji ?
Tai jis ir ėjo Aidams keliu lį. Klause tas žmogus, sako: piningus mėtyt!
— Puoduko su kaire ausu
sutiko dieduką, o tas dieduke, Arklei’, padaryk tu' mumirm
Pati.- Na jau nesibijok, ke! Esmių kairis.
buvo pone Dievas. Sako: Kad prova. Tas arklys klausė: Ko asz ta grieka paymsiu ant sa Gaspadorius sugrįžta adga
Akmenu “Railroad Ziegotave siuntė, tai tu aik. O kaip ke? Pasakė jem gaspadorius vo galvos.
rpllc ”
Patentuotas regu*
lios po kokiam laikui su nu
ICIIdi
latorle užsukamas
Isz virszaus, del moterių ar
nueisi, ant pirmutiniu duru kaip anam, ir arklys atsake:
viru, 18 k. Tikro Aukso filed
budusiu veidu.
luksztal ir Iszmargintas puldek kryžuti, ant kitu dek po Už gera padaryma tai vis pik
Yra rodą ant viskokel, gerai laiko laika o
— Tekio puoduko ne tu
yra padirbtas del tu, kt
viena poteriuką. Ir duok vi tu užmoka: suryk tu ta žmo
reikaiauje gera laika už
— U-gi kas pasidari su tai rime....
laikyt ant vis ados. Yra
GVARANTYTAS ANT 20 METU
šiem velnems po biski blyno, o gu. Aina jie kebu, pasitinka, sena Agota?
1 ilc Pef lil’ dienu siusim
— Ka? ne galiu tikėt, idant] ni'Viesant
juao adresoaner C.
Liucipienui duok ciela blyną lape. Tas žmogus pas ta lape
— Nugi kas pasidarys? Ap pirma-rediam liotelije nesiras- Į
”•
° jrgo potiks tai
užmokėk $5,75 o jago
Ale tau tie duos pinigu, tai tu praezo: Padaryk del mus pro sivynavo ir dabar yra jauna tu tokio puoduko su kaire aune patiks, nemkek ne
vieno cento. AT JI IK
jog kur kitur turėtum
neimk, tik tu praszyk putu no va. Toj lape pas ta gaspado- marte.
i.z ta ziegoreli net $35,00. Su koznu zlegošute. Privalote turėti tokius užmokėt
r«lu
duodam
pulku
lenclugell
D
I KAI. Rasziklt szedien
katilo. Tai teip ir padare, Da riu praezo, sako: Ka tu man
EXCELSIOR WATCH CO.,
puodukus.
JOI CENTRAL BANK BLDG. CHICAGO, I’LL
ve visiems velnems po biski už tai duosi? Tas gaspadorius
Yra priežastis.
— Gal ir turėjome, nes da
blyno, o Liccipieriui davė eiela sako: Asz tau duosiu žasi. Sa
Daktaras:- Kam teip sav bar ne turime, ba paskutine
blyną. Paskui velnei sako: ko lupę: Vesk mane, kurtas ymineti in szirdi mirimą vyro. slūgine sumusze szedien...
PLUKEI APDARUOS
Reik jam užmokėt už blynus. smakas gulėjo, ir parodyk. Jis Tai nieko ne gelbes, atverkt Susimaiszes gaspadorius ne
Atneeze jem piningu, o jis ne- nuvede, parode. Ir liepe tam niekas ne atverki.- Kas numi užtemimo, jog jago butu puo MALDA KNIGOS
eme bet pra;ze putu no katilo. gaepadoriui toj lape pakelt ta rė, tai numirė,- visi numir duką apsukęs in kaire szali
Xo.4701 Aukso Altorius skurinii
Tai pripylė jem tarba putu. ezleme o tam smakui sako: sime.
tai ausuke rastųsi ant kaires apdaru, apkaustitos ir auksinti kn
Aidams lauk isz peklos surin Gulk tu te, kur gulejei. Tai
4ztai, apwalais kaupais.
$l.Ot
— Ak, ponas daktare, turė puses.
Vo. 4705 Mažas Naujas Aukso Al
ko vėl visa ražancz’u ir kryžu dalar tam gaepadoriui sako: siu pasiredyt juodai, kaipo
Sveczias prisijuokė invales. torius skuriniu apdariu, apkausti
ti. Ėjo keliu ir rado toke di Paleisk tu ta ezleme, o in ta ženklą gailės, o man juodas
tos ir auk&aoti krasztai su apwalai
dele pieva, tenais atsigulė pasi smaka: Kaip tu guleje1, ir gu apredalas labai ne pritinka.
kampais
. .
.
$1.0
Xo.4702 Aukso Altorius szagrim
dėjo savo tarba ir užmigo. Pa lėk. Ir tae gaepadoriue aina
Kada pasibaigs anglis
skaroje apdaritos, apwali kampai
budęs žiuri, kad tiek daug namon ir toj lape drauge eu
auksinti krešėtai, lauai puikai ise
Ne pasaki kelio.
Jau
pradedama
rupinties,
aviu pilnas laukas, ne kraszto juo. Toj lape liko gale kaimo
marginta su auksinėms kwietkona
Sudže:- Del ko tu sumuszei juog Amerikos anglies guoliai labai puiki kningele
. $1.21
neužmatyt. Aina vėl kebu, ir o tae gaepadoriue pasakė jei:
ta žmogų ?
nebeužteks ant ilgu amžių, Vo.4703 Aukso Altorius trinksi*
su juom avys visos bėga. Mis- Atneeziu žasi. Ale jie parėjės
Kaltinykas:- Del to, jog tris nors dar yra apseziai ir szitai apdarai, auksinti krasztai ir apwal
lyje sau: Kuom asz jes szer- szneka su savo pacze, kad la
kampai, auksuotas križius, paraaza
$1.5<
siu ? tiek daug aviu su manim pe padare toke prova; ir aez kartus klausiau api kele, nie ir kelioms ateinanezioms žmo ir puikei iszmarginta
Aukso Altorius apdariv
bėga. Ale vėl eutiko ta diedu jei pažadejad žasi. Sako tojo ko ne atšaki: tai ant galo re nių kartoms Visgi Amerikos Vo.4700
baltais sloniaus kaulais, puiku
guoliai iszsibaigs pirmiau nei ?□
ka. Praezo dieduks: Parduok pati: Tu, durniau, pasiimk žiau per....
abrozelis isz oelaloidos, 8 sidabrie
S.— Kad jis nebylys...
Europos, ypacziai Anglijos
medalikais mt lenougelin, auksina
man tais avis. O tos avys bu muszkieta, užmuczk lape, už
krasztai*, krfeadjšnikl
e«le t-4 .5*
K.Tai
reikėjo
jiam
ant
Apskaityta,
juog
Pennsvlvanivo dnszios. Tai davė jem die skūra paimsi pinigus, Tai tas
kart
pasakyti.
jos
kietesios
anglies
nebebus
duke maszniuke ir kėlės ditkes gaepadoriue vienoj rankoj ne
už 490 metu, spendžiant pa
ir sake: Tu tais ditkes niekad sza žasi, kitoje rankoje neezaei
Musu
vaikai.
gal
dabartini kasmetini iszemi
neiszkratyei isz tos maszniukes. karabina, ir tai lapei parode
*■
■ .
— Ko tu Zosiuke vis džiau ma Bene'netruksnei terp ilgai
Parėjės namon pradėjo kratyt žasi. Toj lape biski prie jo
jei tuom tarpu neatsiras kokia Reikalaujanti gerų Laikrodėliu,
ta maszniuke: pribyrėjo d de arcziau ėjo, tai jie ta lape už giesi, kaip pape iszeina ?
Armonikų ir visokiu kitokiu daiktu,
— Ba kaip tėtulis iszeina, kita pakura kietosios anglies tai pas mane galite gauti lietuviško
le krūva pinigu. Ant rytojaus mueze. O toj lape puldama
vieton. Minkeztoji anglie, kuri kalbi Kataliogą dykai, katratne yra.
siuncze savo mergaite kad par spėjo pasakyt, kad už gera pa tai Jurgis ate:na.
Mamitei atnesza buteli vis- randasi netik Pennsylvanijoje visokių daiktų kainos ir j u paveiksnesztu szepeli no brolio pini daryma tai vis piktu užmoka.
ir gausite čia teisingus
bet po visa Amerika, užteks lėliai;
kės, o del manes kendžiu.
gams mieruot. Atgal s’uneda
ta vorus. Adresuokite: :
ant dusyk tiek ilgai.
mas szepeli užkiszo kėlės dit- Apie žuvininko sunu, ka
M. J. DAMIJONAITIS
tra velnias nunesze.
Tecziau anglies randama 3141 Union Ave. Chicago, III.
Ant uliczioskrs už lanku. iNunesze mergai
Buvo vienas žuvininkas pae
— Perpraszau pono- už netik Amerikoje. Anglijoje
gaite szepeli: žiuri jo brolis,
karalių.
Ir
jie
paraeze
pop
;
era,
klausė
vienas-praejgio kito-ar ypacziai yra milžiniezki guo
kad pinigai toleruota. Atėjės pa
NAUJA KNYGA
klausė: Kur tu gavai tiek pini kad Aez gyvenu be rupescziu. ponas ne matei kur policijau liai, kurie skaitant pagal da
bartini
suvartojimą,
užteks
ant
Primueze
prie
stulpo
ant
kebo,
to arti ?
gu? At sake jem brolis: Nugi,
900 metu. Nekurios anglies
— Ne, pone, ne maeziau.
už blynus gavau pekloj tiek pi kur karalius ėjo vis ant epacie— Tokiam karte pavėlinsi gielos ten, ypacziai valstijoje
nigu. Tas bagoczius brolis lie ro Pamate karalius ta popiera,
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.
pe paczei prikept daug blynu paskaitė, sako: Aez karalius man ponas savo ziegoreli ir Lancashire, yra tik 9 tukstanežiu pėdu storos. Be Anglijos Yra tai pirmutine knyga lietuviszki
kvietiniu ir sake: Jis nunesze turiu rupescziu jie mano tik masznele.
dar
kitose žemese randasi ne 3u teip puikeis paveikslais, padirbto!
tai
žuvininkas,
be
rupeezcziu,
biski blynu/otiek’gavo pinigu,
per europinus artistus. Puiki popieti
o asz nuvesziu ne grikiniu, ale gyvena. Lždave jem pagautie
Obuoliai kaip vaistas- pabaigti anglies guoliai iki ezol Aiszkus drukas. Didelo formato.
kvietiniu ir duosiu visiems po žuvi, kad butu deimanto akys
Obulys yra tokie paprastas dar ne nepraimti. Teip Kynuo Kožnas gėrėsis katras taja knygi
nusipirks. Norint daug kaszto am
ir
aukso
žvynai,
ale
in
tris
kelis blynus, o Leciperiui duo
vaisius, kad žmones nenetemija se Filipinuose, Australijoje, iszdavistes tosios knygos padejonu
siu ciela bliuda Ir važevo va dienas pagaut: kad bus už ant jo sveikata priduodaneziu Pietinėje Amerikoje, Alaskoje vienok pastanavijom
žiuots ir veže pilna vežimą bly tryju dienu baline pae karalių, ypatybių. Teip priesz nemiega ir kitur užtikta anglies. Nerei \aabtLtK rduo:
nu. Važiuodamas keliu suti Kad butu toj žuvie, kad visi geriausias vaistas yra suvalgy kia užmirszti ir tai, juoglaikui Teipos-gi turime visokiu dvasiszkt
ko ir jis ta dieduką. Paklausė karalei nebotu mate toke žuvi. ti nunokusi siultinga obuolį, bėgant vis nauji iszradimai at svietiszku ir istorinu knyga kark
gausite dykai. Adresąvokfr
diedukas Kur tu, žmogeli, va Taijiettrejo dideli rūpesti nes obuolyje atsirandanti fos siranda, o gal už keliu szimt- kataloga
♦Saulo ’ Mahanoy
miežiu
mokes
sunaudoti
veja
J:s
ėjo
žuvaut
ir
diena
ir
nakžiuoji? Atsake jem: Kas tau
foro rugsztis suragina kepenis,
durniau, kur asz važiuoju? ti žuvavo; kitoniszkas nepagau priduoda sveika, drūta miega saules karezti, vandenius ir ki
Atsake jem dieduke: Važiuok, na, tik vis tokios žuvys, kaip ir beto apvalo burna. Obuolys tok'as gamtos spėkas teip, kad
važiuok! Nuvaževes in pekla visada. Antra diena aina ir lengvai stsimals, ir stebėtina, nebereikes anglies df ginti ma- Kur begi teip Btaigai?
davė visiems velnems po kelis meldžesi m dievą. Žuvauje ir kokias daugybes obuoliu mo szinu varymui [arba szilumos Ar tav kas ne gerai?
Gerai man ir smagul
,
blynus kvietinius, o L'cipieriui nepagavo kitoniezku, vis to tas vaikas gali suvalgyti. Nuo pagaminimui1
No Ragažinsko sznap.
selo turiu!
dispepsijos,
tai
yra
neg-dejimo
kios
žuvys
kaip
visada.
Trecze
ciela bliuda daye. Tada velnei
Ir tu kūmai
valgyti, tankiai iszeigydo val
diena
aidamas
szaukeei
velne.
nestenetum
sako: Reik jem užmokėt už
KATALOGAS
Jago tokia agant, obuolius. Tiktai reikia
Agentas
J.
T WAR DOWS KI. Dept A
rielka turėtum
blynus. Eme jin ir inkiszo in Atėjo greitai vienas velnee, ir kad obuoliai butu sveiki ir ge 214 WISCON.
SZTUKŪ
DYKAI
St. MILWAUKEE.
WIS.
jisai
eake:
Pažadėk
man,
ka
► Columbia
Bus nusiustas kožnam. kuris jo
katile, ir nesugrįžo isz peklos.
rai nunokė. Vaikai, valgant
pareikalaus prisiusdamas už 2c
Tik iszkada, ka tiek blynu nu namie nepalikai. Jie mielino, obuolius retai tesueirgs kokia
marke. Pamokinantis j r naudin
ALAUS
gas kožnam. Adresas Toksai:
veže! O arklei patys pabėgo kad jis viską paliko namie, kaklo l ga nes obuolio rugsztis
apvalo
Kakla
ir
neleidžia
ko
su savim nieko neturi; pasakė:
namon.
54-56 N. MAIN SIR
Pažsdu. Ir pasakė jem velnee; kios ligos diegoms isiveisti.
Už gera padaryma tai vis Podvidiezmts metu atimsiu
toke diena ir toki menesi. Tai
piktu užmoka
Aina gaspadorius keliu per dabar užmėtė tinklą žuvinin
gire ir randa smaka po ezleme kas ir pagavo toke žuvi, kaip
paspausta. Ir tas smakas pas karalius sake. Parnesze pas
ta žmogų praezost, kad jin pa karalių, ir buvo didelis dyvae.
leistu. Tas žmogus sako: Ka Pasakė karalius jem, kad gy
tu man už tai duosi? Jisai at venai be rupeecziu, gali gy
sake jem: Tai asz tau grąže1 vent da labiau be rupesez'u.
(Toliaus bus.)
atlygysiu. Ir tas žmogus eme
jin paleido. Kaip jin paleido,
tai tas smakas sako: Asz tave Pasaulis kovoje su sauslige
prarysiu. Tas žmogus jem at
Tarptautiszkame Sauelige
sake: Kad asz tave paleidau,
tai tu man ketinai atlygint! Kongrese kurie atsilaikys
sako tas smakas: Už gera pa Wathinglone nuo 21 d. Rug
No.4.
No.l.
No.3.
daryme tai vis piktu užmoka. sėjo iki 12 d. Spaliu keta daly No. 1. Aukso Altorius, in puikia skūra su No.6.No.2.
$1.00
Aukso Altorius, puikei apdaryta su Didis Szaltinis, 1,000 puslapiu,
Tas žmogus ateiprasze, sako: vauti atstovai isz visu pasaulės apvalais kampais, 382 puslapiu, - $1.00. auksiniu papuoszimu,
$1.25. Senas ir Naujas Aukso Altorius visos reika
$1.00
Aime keliu ik tryju tai mu- kraeztu: CapeT&wn Aprikoje No- 2. Aukso Altorius, in prūsine juoda No. 7. Aukso Altorius, in morocco skūra $1.50 lingos maldos, 864 puslapiu,
skūra, su puikiu krizių vidurije apdaro ne
Balsas Balandėlis arba Mažas Szaltinis
miem koke padarys prova. Ir Danija lezpanija Newfound kurie parduoda jaja už $2. muso preke $1.50 No. 8. Aukso Altorius, apdaryta in balta 711
puslapiu,
75/.
kaulu, puikus abrozelis isz cclluloido, 3
tas smakas an to tiko. Paeitu land Rusija Anglija Škotija ir No. 3. Aukso Altorius, in celluloid, puikus medalikai ant lenciugelu,
$1.50. Garbe Dievui ant Augsztibes 640 pus. 75/.
abrozelis
ant
aixlaru,
puiki
kningele,
$1.25
ka jie keliu eidami szuni. Pas Prancūzija iki sziol jau ateiun No. 4. Aukso Altorius, in puikia juoda skūra No 9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei Anioias Sargas, apdaryta in audeklą, 353
puslapiu,
.
_
.
_
.
50/.
gaspadorius sako; Szuneli, pa te praneezimus kad atsius savo ir peria labai puiki kningele,
$1.50 iszmarginta., galima gante in,- bata, žalia,
rausva ir szvies-raudona apdaru,
$1.00. Aniolas Sargas, atidaryta in skūra apvalais
No.5.
Aukso
.Altorius,
in
Įtaikia
skūra
su
atstovus
kongresau.
Danijos
daryk tu mumiem prova. Tas
75/.
50/. kampais, auksuoti krasztai,
apvalais kampais,
$1.00 Kanticzka, druesei apdarita,
szuva a'sake: Koke? Pasakė, atstovas keta placziai iezgul
kad Asz ėjau keliu ir radau dineti kaip kovoti su sauslige
AdresavoKyt teip:
smaka po ezleme pasispaudusi, tarp gyvuliu ypacziai karvių.

jis praezeii, kad asz jin pa
LIETUVISZKOmSAKOS irleiscze,
tai jis man ketino grąžei

Juogl kai

KAPITONAS VELKES.

A G. GROBLE1WSKI,
—iS»5avininl\as ir Fabrikantas^—

' Garsiu “Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”
įGiduolcs no skaudėjimo
Egiuterro No. 1.
dantų
Egiuterro No. 2.
Mostis no prakaitavimo
ŽmijeczniK
j Geležinistudrulintojos
(Jumbo Lnszai
svikato
Meszkos Mosiis
Giduoles nutildimui vaikn
Treyanka
'Giduolis no nuspaudimu
Liniment del Waiku
(C om Cure)
Gidnoles no kosulio
asztraus
Liepų balsaipas no kosulio
, “Grip-kiur”
(plaucziu)
Plauka apsaugotojas
Anti-Laxon del vaiku
'Miltelei nuo kepami
Proszkai no kirmelu
“Kinder Balsam”
vaikams
Bobru laszai
Proszkai no kirmelu
suaugusiems
Rankvaistis no sutrukime
Vanduo del akiu
ranku
Giduoles del isztraukimo
“Lagodnik” del atluosaDEL VISU
karszczio po nudegimui.
vimo vidurius be jokio skaLaszai no kruvinosios
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.
dejimo
suaugusiems!
Valditoias kraujo
No Rumatizmo (naujas buiNOKumatizmo
dus
•>>»»»
,
. .
...
das gidimo) i,eriau8C giauole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies
Giduoles sužlebcziojimui'j*mo Odlvos, kataro, pecziu, Giduoles noEkzimo (Rožes
maisto krutinės, szonosie, rumatizmo
pas vaikus)
Miltai no skaudėjimo
azalczio, nuralgija ir nukand- Plasterei isz kasztavolu
galvos,ima visokiu vabalukiu.
Pomada plaukams
PASARGAI Jagu 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
vaisias’ kokios rokalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $l.C0 tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.
Siuucziant gromata iudekit marke už 2/. Adresavokite:

A. G. Groblewski,
Cor. Elm & Main Strs;

Plymouth, Pa.

s>

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

W. RAZ9XAS, »

MOTELIS 59 L0CNINIKAS.

7 WASHINGTON STREET,

NEW YORK CITY.

Jago važiuojete in ir im Ameriko tai gnlit gaat Laivakortes pigiau kaip kitur o
ir visns bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimo
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
ož darbinyka ant laivo.
Teip-gi pasirūpino visokiu darbus ir rodą (tuodu vi
same Kotelis randasi ne toli Kaitei-Gsrdes. Jago kokis apgavikas norėtu vest
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.

Su Guodone,

VINCAS BAŽUKAS.

50 centu

1125,000.00.
$238,000.00.

Suvienituju Walstiju Deposytoras.
DU PROCENTĄ MOKAM ANT
SUDĖTU PINYGU ANT LAUD.
ffarrison Bali. Prežfdentn,
M. M. lUacMillan, Vice-Prėriilentm
Ira. IP. Barnet, Kwued*

STEFAN ROVNIANEK
318

3-RD AVENUE

Pato bloko žemiau uo Pittuburglnlo Paėsto*

PITTSBURG,

.

PA.

Didžiausia Lietuvisrifa laautuve visokiu
gėrimu Suv. Vais.
Kas tik naudojo muso
nefalszavotas, nesezisius vynus ir arielkas,
tasai ne galėjo atsigėrėt jųjų o geri aušo mie
ra ir pata.-navima tik pas mus apturėjo.
MUSO prekes:
S'2,oo
Gera Raulona Arielka
*2,oo
Gera Haifa Arielka
2,<>o
Bumas
■
4,00
Bumas Jamaika
•
2 oo
Ginas
4,5o
l'uogine Arielka
*2,oo
Klflimel
2,oo
Anlsctas, smagus gėrimas
3,oo
Ckfttlas spiritas
• 2,5o
Slivaite
4.50
SllT&lte, tikrai Lktuvlszka
Terkeilca
...
2.50
5,oo
Terkelica. tikrai Vcngrlszka
2.50
Konlakas
.
■
5,oo
Kodiakas, Franeuxisxkas
2,oo
Obuoline Brandy
1.50
Blackberry
2.50
RoikoIIr, gardus gėrimas
2,5o
MelJtąiuoge
2,5o
V Issniute
...
A M E RI KO N ISZ KI
Ohio raudonas
.
.
Ohio baltas—saldus
KnllfOrnljoR, senas rukxztss
Kaliforni, oo muszkatalas
•
Kali for n Uo a rtjuazka talas
Kaliforni os
AH tokalRZkaa
»nb»l.«kn«
Kallfdrni or (4 metu) Port Wine
Kaliforni, o*»Sieri Wino
Eallfbrnlj.
----- . raudonas
oa, Burgundy,
Viduriams Kartus V ynas

2,5o 3,os
*2.f>o 3.oa
2,fio 3,oo
5,00 0,00
2,5o 3,00
5,oo
*2,5o 3,00
2,5o
8,5o 4,oo
3,oo 3.5o
5,oo 0,oo
3,oo 8,5<
G,oo
8,oo 4,oo
5,5o G,ou
2,5o 8,oo
2,oo 2.5q
8,oo galon
8,oo galon
3,oo galos

fl,oo Galonai
1,25
“
»,5o
“
1.50
“
1,60 M
1,75
“
2,oo
**
2,oo
“
1.50 **
2.50 8,oo

Baulkyte po prekes. Užkalbinimas ant £10,o<
Ir dadjlau UŽMOKAU EKSPRESĄ Pennsylvania
Ohio Ir West Virginia valstijose. Adresas:

Stefan Rovnianek,
»

SB &31 Amu

Pittsburg, Pr,

Ligoniai trokštant i pageltas
kreipkitės pas Dr. B. H. Boss

Katalogas Dykai!

IstorijeSzventa

Capital Stock
Surplus & Profits

KANTORAS

?
Y

f
$

D. T. BOCZKAUSKAS,
520 A 522 W. South Al.

Mahanoy City., Pa.

Turi uieineezima su wisais Europineis Bankais. Wisijau ira perr.itikrioia, jog
riunsti piningaj per muso tarpininkista greiesiaose nnejna.

Szimtai
EUFOPA.
LIETUWA,
PRUSUS,
ROSIJE,
AUSTRIJE,
LENK1JE,
1TAL1JE,
IT T, T.
IR T. T-

NE WIEN0 PININGAJ

DR. B. M. ROSS
167 DEARBORN STREET
KAMPO MONROE ST. 5-TU LUBU

CHICAGO. ILL,

Isz wėsu ozaliu Ameriko, per muso rankas sioncaesi kas metas in

-^9^

Jeigu sergi ir negauni
pngelbos, tai nestatyk
sveikatos pavojui, ncjieszkok daugiau gydy
mų ir neleisk pinigų
nnt nieko, bet tuojaus
kreipkis pas Dr. B. M.
Ross, kuris nlydžiui
gydydamas per 24 me
tus. paliko gerinusiu
spccijulistu Chicngojo
pasekmingam gydyme
ilgu. Dr. Ross išgydo
visiškai kraujo užnuo*
dyjimij, reumatizmu,
užsenėjusias pnslatingas ilgas ir ligas pnclnnucias nuo Jaunystės nesupratimo ir išdykumo; gė.
limę kaulų, skaudėjimu ir svaigimu galvos,
skaudėjimų po krutinę, nugnros Ir sirenų; smar
kų plakimų širdies, užymų ausyse, drebėjimų
kraujo, pamėlinuvusius paakius, spuogus ir dė
mes ant veido ar kūno, skaudėjimų gerklėje, už
kietėjimų vidurių. biaurlus ir baisius sapnus, sun
kumų kojose, indubusias akis, žudimų vyrybės,
negalėjimų miegoti ar valgyti, trumpų kvėpavi
mų. niežus, odos, inkstų, pūslės, kepenų ir skilvio
ligas. Jeigu ėsi nuolatul nuvargęs ir greitai pailstantis, baugus, gėdingas, nusiminęs, užslrupines
ir nustojas vilties išgyjimo, nužudęs vyrybg ir
silpnas lytiškai, užkrėstas liga, turi tankiai šla
pintis dienų ir naktyje, tai kreipkis tuojaus pas
Dr. B. M. Ross, kuris duos tau teisingų ir gerų
patarimų visai dykai. -Ligoniai keliauja štmtns
mylių idant pasiduoti gydymui Dr. Ross, nes Jis
išgydo ligonius kuriuos kiti pripažysta neišgydo
mais. Jeigu pats negali pribut, rašyk tuojaus ap
sakydamas savo nesveikumų.

DA NE PRAPUOLĖ.

Priima ligonius kasdien uuo 9 iki 4. Panedėlio, Sorcdos, Pėtnyčlos Ir Subatos vakarais nuo
6:30 iki 8:30. Nedėklicniais nuo 10 iki 1. Susikal
bėt galima lietuviškai, lenkiškai ir maskoliškai.

^89<.

PASLAPTINES VYIW LYGOS

Elegk pas Ragažinska i

RODĄ DYKAI*

Urediškos va.-aios nuo 9 iki 5; nedėliotais nuo 9 iki 12.

DR. JOS. LISTER C.-

iO Dearborn Street.

La, 1

CHICAGO. ILK

• . S. A

0

r

-i

J

SUGAR

NOTCH,

PA.

Pauluoda Cukru, Kava, Herbata, Mesa
Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga dėl
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa|
tunas su milžiniszkais stiklais, szaltum alum
Uriel ko m ir pujkeis cygarais. Pliektam
parduoda SZIPKORTES ii
siuncze piningus in visas dalei
svieto grejtaL

PUIKIOS MALDA KNYGOS

“SAULE” Mahanoy City, Pa,

WIENATINI.S

SALUNAS IR fiROSER-SZTORISt

233-235 W. CENTER STR.

MAHANOY CITY, PA.

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir ttl

Parduoda Szipkortes ant visokiu drucziausiu ir geriauriu lęi- Puikiausia
užeiga
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir pig’ause. Visi tie, kurie per mus siuntė apie Ui gerai žino, del Lietuviu!
zduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam [r svetin^iaupavesti. Del draogjsczlu prlsiatia puikes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, siaa priėmimas
špilkas ll L t. Su kokiu nors reikalu kas—link Szipkorcziu, pi del visu kur ra

ningu ir t t raaukyte pu mane • gwusite teisinga atsakymą. site gardia Arielkele

Ala ir Cigaru. Teip-gi
^ale del zobovu ir t. t,

DOVANAI

Temykite gerai! tikra: liefuviška, didele krautuve
Puikiausi1 aFmonik'į. sio-ipklį, klornotij, triubų, koncorlimi ii
daugybė kitokių muzikalfikt, instrumontij. Goriausiu <lziogorin.
lenciūgų, visokiu žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suolų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromalų, puikiųbritvų, albumų portretams, rovolvorių, šaudyklių (strielbų),
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pošėčių, gramatikų
mokintis angliškos kalbos, žodynų, Istoriškų Ir maldų knygų kokių
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromalų
su puikiausiais apskaitymais ir dainomis —su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai
už $1.00, 1000 už $(i.oo.
Kas velilų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o
marką ir teisingą adresą, o apturės didelį N 3 naują KATALOGĄ DOVANAI
su 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvara'ntuoju, kad mana
lavoras pirmos kllasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai Į visus
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčiai gali gaut pirki daug pigiau kaip kitur.
Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio, katrame matėt ap-aršinim"
VICIpMC
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K. VILKEVICH.

112 Grand st, Brooklyn, N. Yf

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

Simonas J. Norkeviczius,
408 W. MAHANOY AVĖ.
M A H A NOY CITY,
PA.

PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU

WHOLESALE.
Pristato visokius gėrimus del
lunyku ant pikniku, balu, k riki
sztynu alų, porteri, vynus, ariet]

V'
V

Žinios Vietines.

Vyrsz Puse Milijono

Pigus Pardavimas pas Refowicz Brol

PRIE TO DALIOM

Oekavonlu uz geradejlste.
Tas ira prietelis žmoniu-kuris suteikia
zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susineszc su gauje szendienynio vysokio sztaino
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga ^edinga-privatyszka,
tai gal nenorite savo nueste gydintis, o jaigu
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo
Vokyszko S,»ecijalisto kuris sugryžo isz
Europos, isztyrios pagerinimo budo gydymą
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu,
szimtai tukstancziit pasiliko iszgydintais,
kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczetnos
ligos, apries sziu lygu kaip tai Reumatizmas
visoki papnezkai, iszpuolima plauku urnai
sustabdinti, nuo drugio-malerijos. Geriause
isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginncziu gcnnni-gyrtybes, kuris su savo žyne
prijims rodą, zednas, iszsygydinsGYRTIBE
kurs tiek nelaimiu atsitinka irkruvyna proce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszitgromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti juinys
prisiuneze |»er panevale iravyliodami paskui
tini centu nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna
neturi ka valgyti, mvslidamas tapti sveiku,
tai užmoka ant sikio po keletu desetku
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cen
tas nereikes mokėt, galite susirasite Lie
tu viszko kalboje, iszmintingais busite jaigu
raszisite pas:

— Darbai gerai eina.- Už- B
darbei geri.
Jau ir žmonelei lynkemesni |
-ir kitokie krutulys mieste.
Vyriu ir vaiku siutai ir overkotai ka kitur parduoda po
į — Seredoje lykosi palaimy Į
$10 ir $42 mes parduodam už $7.68
tas Sakr. Moterystes p. Ado- |
mo Paltanavicziaus, jauni ka’ I
Siutai ir Overkotai kitur parduoda po $16 pas mus tik $10
ežio, su pana Ona Szarga liūte, I
mergaite. Veseile buvo iezkel- I
A
minga ir grąžei pasielgi. Veli |
$3 czeverikai po $1.98.
Vaiku $1.50 czeverikai po 98c.
name kanogeriausios klotie? ir |
vaikeliu kaip pupelių.
75c. sveterei po 48c. $2 skribeles po 98c. $4 kelnes $2.48
— Franas Petrauckas, salų I
ninkas, nuvaževes ant medžiok I
Siutai po $5.68 Trumpos kelnaites 19c. Audeklini prie
les in Locust Valley, kada no Į
rejo pakialt obuoli nog žemes, I
i.
isz netyeziu paspaude vamzdi I
karabino ir visas szuvis trenke Į
in koja. Jojo draugas Juozas I
(SPECIALISTS)
Faneli pribegiae prie jo o pa- I
B
Broadway & So. 8th, Bk!yn. New York.
regejae baisia nelaime, važia- |
vo namon idant nelaimingam
neszt daktariszka pagialba.
Pribuvias pas daktara Reese
SHENANDOAH, PA.
Atyda Elektrikos koštu
Duonk-kepei Ir Parduotoje Saldumlnlu.
Petrauckas isz dideliu kankiu
f Praeita panedeli numiri
įnoriams.
Fabrikantai “Ice Cream” Aprūpina balus
ir if-zleidimo kraujo numirė etaigai airieziu kuningas, Rev.
Visiems naudotojiems eletr'
piknikus, partijos ir t.t. trumpam laike
daktaro offtse. Paliko didelėm Father O’Reilly, api 72 metu ko yra duota žinia kad nenau
Mahanoy City, Pa.
Yra iisztikrinta ant to, jog pasekmes kaipo Speeijalistas gydy
gailestije paeze ir ketvertą ma senumo. Kuningas Enrikis F. doti eletrika be reikalo, lai
me tujii ligų yra isz tikros ir ligos praktikos, o
nes isz knygų iszsmetos.
žu vaikeliu: 11, 9 ir 4 metu O’Reilly gyme Irlandijoi, yra: nežibinti dienos laike, ne
senumo ir 9 menesiu mergaite. mokslą pradini emi Irlandijoi, naudoti dygesnius stiklus ne>
Dr. ALEKSANDRO O'MALLEY,
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI
s pa-abas yra tai praktika per visa savo amsziu gydmc
— Kontraktoris pastati ant pribuvo >n Amerika 26 Balan kaip prisakyta, ba bus intaisyNEW YORKE. Kitokiu ligų negydome.
tuju ligų ir per tikra szinast visokiu moksliszkn spasabu
džio
1863
mete.
Mokslą
ant
ta ‘ miteris”. Jatgu kas inves naudojimo per ji. Jisai atiduoda savo tarnysta del
35tukst. žmonių iszgidome traukijo 20metu
pardavimo lietuviszka mokyk
Jagu turi vario-kolorio pletmas, puozkas
jusu, kuris j»ei* 25 metu datpre, su pasikalbėjimu už
la. įTame ne kalte Lietuviu kuningo pabaigi Ph ladelphioi eletrika be pavelijimo kompa dyka pas save asadiszkai ar per paczta, o jo ofisuose
ant kūno, iszpuolanczius plauku*, gleivėtas
Likosi
1872
mete
paezventyn
randasi viskrs ant važinimo jusu ligų, be mažiausio
nijos
arba
daugiaus
žiburiu
už
kutelius burnoje, skaudanezius kaulus,
tiktai vyskupo, nes ne duoda
kaszto ant jusu naudos.
beganezius skandalus. Mes iszgidom bai
mas pabaigt statyt mokyklos tas, ir ne trukus apemi p'rmuti vestu, toksai bus paezauktas
si
ausus stoviu ligų in 90DIENU GIDIMO.
RUPTURA.
ne
nauja
parapije
Shenan

M
in suda.
(i
oi)
perkeli prabaezcziu
Guod.
Visas opas iszgidomi in 30 DIENU nepai
Š
Ar
tai
tikra
ar
tnomlaikine.
arba
vandenine,
gydau
Peoples Light, Heat & Pi.wer i ant visados be naudojimo peilio,skaudėjimo ar atsit raukinio no no darbo. Beoperacijos sant kokiam padėjime. Mes prašaliname
Kun. Pautienių, kurie visus doah.
baisybes paralizo, nkluma, ar lokomotorSeredoje
atlaiki
miezee,
pa

Co.
of Shenandoah <£ Maha
reikalus vedi statyme mokyk
ataksija, visos ka paeina nog užtrucinto
♦
NEDVO-VITAL
LIGOS.
rėjo
isz
bažnyczios
m
valgstu
noy City,
kraujo. Mes neparduodam czistitoja kraujo
los, tai Lietuvei užsispyrė ne
* w Nuo padūkimo jaunystoje, persidirbimo ir isztekejimo, kurie sunaikina daugybe
tr bonkas gvarantiti užtekti ant menesio,
t žmonių ant viso gyvasvzio gydau ant visados.
Kraujas, nervos ir visi sąnariui isz
duot ne cento, o kada Guod. be, sėdo ant kėdės ir jau ne• gyduolių ar operacijų,
aiktai iszgidima kaip virsz-pamineta. Mes
Kun. Abromaitis nusidavi pas pasikėlė.
galime pataisyti padėjimą suparalizavotu
|
UŽSLĖPTOS LIGOS
žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli
— Tamsus debesys kibo,
vyskupą ka daryt ir ar jis
v
Kurios tankiai yra užsikemsza, o tik duodasi pažint per krauja, inkstuose ir
Mes PRASZALINAM JO PRIEŽASTĮ.
L kituose. Dr. O’Malley X-ray ir kitos itaisosgreitai parodo liga priežasti.
— Ploikeliu gausite pas p.
duos kaeztue ant baigymo, tai
Jagu esi iszbandes visus kitus gulimus ir
Žemaiti,
siunet
letkein
namui
tau jau drąsą ira atimta, mes szirdingai pra
raukomi pakratė. Oho, jie yma
į
Yra tai liga, ka gislos užsikcmsza su juodu kiauju prjvatiszkose dalyore kūno,
szome kreiptis pas mus, ipatiszka arba per
Y per ka pastoja gislose kieti guzai ir neduoda del nutiii-os atlikti savo pareikalavimu,
Lietuviu savaste iszmoketa be o gausite kiek tik norėsite',
gramata:
ant visados l»e bjaustymo, liszmo ar tkausino. \ isos nervos būna drūtos
Gausy te czionai B▲ iriszgydau
skolų. Lietuvei ne bus jau — Brolsi Abrrczinekai savo
sveioos, o vyriszkumas vela buna sugražintas.
BERLIN REMEDY CO.
visokio tavoro kaipo:
Prisiusk pacztinc marke už 2^’. o aplaikysi
teip duoeleie negu pirmai buvo grccer ez'ore daro milžiniezka
1367 BROADWAY, Cor. 37-th Street,
T
Daktariszka knygute su abrozelais už dyka.
Ziegoriu, Ziegorelu,
NEW YORK.
ba jau dagriso ka fiezine apglo bizni, o teip pat BHcziunu
’ Tif O’ 7VT 11^X7 157 S. Washington St.
Daimantu, Muzikalia- iUl.
ba. Tiktai dabar atsidarė Lie sztore, kas diena kaip jotnarITldllCy,
Wilkes-Barre, Pa.
PUIKUS Plono Modelo
Zlegorelis
zku Instrumentu,
I Zduromus, pulkel I*zmargiotas, akeo iezdirbtae
Czia raszoma ir kalbama lietuviszkai ir lenkiszkai.
tuviams akis ir kaip rodos nu kas.
isz virsziaue uZsukomae, lez 7 akmeniu, vidurei
atnerlkonlezki. Gvarantitas 20 metu, eu moteriu
mes no sprandu katftezini jun — Lietuvei lynksmai gyve Lenciugelu, Špilkų. Kožnas
ilgiu ar vlrlezko trumpu paaukeuotn lencugeliu
daigtas
gvarantintas
pagal
už

na
ir
druczet
laikosi.
ga teip kaip jau apezviesteenes
S3.75
— Jagu kam vyduruose ne mokėta preke. Szlubinei žiedai
tautos padari, ezedien kvepuoje smagumu ir žino patįs kele sveika,- tegul paskubyna in isz gryno aukso ir ne brangus,
.ADIES or
pas Dieva be plesziku vadovu. lietuviszka aptieka p. Kazuno. kas pirks tavora czionais, tai
3ENTS alio____________
Jagu matiki tai pirkai. Atsiųsim per C.O.D. per
nesigailee.
—
Vakarai
ylgiužsiimki

ekspresą
ir jagu patiks ir iezrodis ant $15 ziegoMokyklos Lietuvei ne duos
telaus tai užmokėk $3.75 ir paimk sau Raezyk
ar viriszka ar moterlszka. M. C. Fa b c r, *20,
parduot del kitu-patie atpirks te skaitymu,- skaitykite vyska
220 Dearborn.St. Chicago.
nes turės del saves ir tada dra -kas in rankas papuola. Jagu
DEPOSIT
NATIONAL
BANK
sei pasakys: “musu mokykla nuolatos isz kanticzku giedosi
113 W. Centre St.
Juozas Bagdziunas flanazieris Foreign Departmento Dr. J. Fropstep
me,- tai spangį busime ir nie
musu savastis!”
DU BOIS, PA.
ko nežinosime.
MOKI N Kl M ES PATYS.
Specialistas AKiu Uygas
Visi piningus desime
GRAMATIKA angliezkos kalbos mokintis be
Stiklinas akla.
Piningus sinneziame in visas dalis svieto greitai ir pigei. Szipkortes parduo Pritaiso akulorios.
Patis atpirksime neapleisime. — Isz priežasties pažeidimo mokintojo (apdaryta; $1.
Mano darbas kalba del saves.
VAIKU DRAUGAS arba kaip mokintis dam visu geresniu linijų in ir isz europos in visas dalis ameriko. Padarome
kuri apilaike per paeibatdima skaityti
ir raszyti be mokintojo, 15C.
Pristatome Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakare
be mokin. daviernastis reikale atėmimo daliu arba piningu isz krajaus
— Kas isz tu muso vaike arkliu, ne toli Yatesville, Vin NAUJAS BUDAS mokintis raszyti(tojo
1OC. peczetis del draugyseziu ir biznierių.
Priimame piningus ant procento per
308 E. Centre St.
ARITM ETI KA arba kaip mokintis rokundu be paczta no dolerio ir daugiaus.
liu ateiteje bus, tai tik Dievas11 caa Navickas, gerai žinomas mokintojo
Kreipkitės pas mus per gromata ant virsz
(apdaryta) 35Csiuskite per Money Order eziuo adresu: minėto adreso lietuviszkai o persitikrinsite kad mes apsiename teisingai.
žino. Kone kės nedelia ižgirs Ivisiems, atsiskyrė su sziuom Pinigus
P. M I KOLAI N IS. BOX 62 NEW YORK
Teipgi užlaikome krautuve GrobJevskio lietuviszku gyduolu ir trojankos
Sztukos Sztukos
tame visokius peržengimus1 svietu. Nebaszninkas paliko
Je;gu nori linksma laika praleisti,
provos ir nubaudyma. Sztai paeze ir ketvertą vaiku.
nusipirk nauja sztuku knyga. Szita
knyga iszguldinta Lietuviszkai isz
utarninko ryta vienas isz tu
Frarcuziazko. Turėsi daug juoku
latreliu ineigavo in grocer szto
sau ir kitiems. Kasztuoja $1. Pini
r> Harry Peanono ir ieztrauke
gus siuskite per Money O deri, At
siuskite 2c. marke o g< usi dydeli ka
isz stalczio deszimts doleriu, Mano brolys, Juozas Matule
taloga sztuku.
(66 oj)
kada tasai radosi kuknioje. viczius, isz Suv. gub. pav.
J. P. Vizgird,
Kalv.
priesz3
metus
gyveno
St.
Paregejas vagi, leidosi paskui
4600 S. Paulita St.
Chicago, 111.
Sztai keletuose žodžiuoseiszaiszkina visa misija preperato i! Ijlį;
jauna piktadarį, ne galėdamas Louis. I'll, ir Filiksa Dydbarz
katras suteikė palengvinimą rumatizme — tos arsziausios isz ' iri
kis, brolis Antano tegul ateivisu ligų.
ii-zsprust, ezoko in krike o pas szauke ant adreso:
NO $5 IGI $40
kui jin palicmonas, nes jauno
> h.A
Mr. Wm, Matuleviczius,
MAJN1NES
MAS Z1NŪS.
vagio ne sugavo lig vakarui.
217 E. Raspbeny alley,
— yra tai vardas to preperato. Yra tai linimentas stebuklingo
Nuvestas pas sudže prkajaus,
Shenandoah, Pa
veikmingo gydimo, kas isz geriausiu visoj pasauleje nog
gailėjosi savo piktadarystes ir
iszsinariuimo, teipgi veiksminga del praszalinimo skausmo
su aezaromie prižadėjo daugiau
Del visu senei pažinstamas
rumatizme ir nuralgijos. Iszmintinga gaspadine visados buteli
to ne daryt. Deszimts doleriu Adomas Lastauckas nupirko
szitos gyduoles laiko savo name.
Preke 500
narna su Saliunu ir dabar pate
sugražino.
Skaitykite ka poni Augustiene Muši! isz Bowmau,N.D. raszo
— Andrius Vargo apskun tam name gyvena, po No. 46
“Turiu kaneez apsakyti tamstoms, kaip pasekmingai buvo
Mauch
Chunk
st.
Tamaqua,
dė Kaži Boleczika užapdauj ilso Aliejus Sz. Gothardo.
Yra jis teip pasekmingas kad po
Pa.
(to
96)
suvartojimo vieno butelio,likau praszalinta no baisaus traukimo
žinima jojo veido eu geltžineis
kojuose, ant kuriu kentėjau per ilga laika.’’
nikeczeie. Kaltininkas likos
Kalendorių.
pastatitas po kaucije.
Su gražeie pasiskaitimais at— Ant pardavimo keletas siunsime dovanai kiek vienam
loyu, vaiku lovele, ir daug kas prieiuns savo adreea.
Adreeuokit:
(,o jot) ran
kitu daigtu, pareiduoe kiek
Bisch
ff
‘
s
Banking
house,
Nog beveik tiisdesz’mts metu žmones vartoja
viena diena nog 2 lyg 4 adyna
237
Broadway,
Ntw
York.
popiet, užpakalije 32 W. Cen
ter, St.
(2,6 <q)
^6 DARBAS DEL VISU. B— Jaigu norite turėti pui- Amerikai yra luoeaa ekllpaa del vlau o teip-gl i
Iri tavlae, kam tav sunkei dirbt ir jokio pelno ie.
Ir kitokį rejkalingi prietajsai ran
laike kosulio, silpnumas ant plaucziu ir kitu lygu plauczuose. Iszbandyk tiktai
jago tik už $30.oo gall iezeimoX/t barkei padirbta fotografija tai ooneturet:
dasi pas mus ant pardavimo. Teipos
e ristes, geras amatas po visa svietai .’jgo nori įg
viena
knrta
kada
turėsi
drūta
kosuli.
Preke
250
ir
500
lažinot
kaip
guli
Iszefmokyt
barberies
tai
ra

nueiduokyte pas musu fotogra ižyk tuojnus. Kalbame vleosla lležvzluosia.
gi pristatom kožna daleli maszinos
norints kokio padirbimo.
’B BARBER SCHOOL,
f eta p. Waržineka. Dabar yra 1405NOSSOKOFF
PENN AVENUB
PITTSBURG. PA,
Parduodame pikes, adatas, d r ii ils,
laikas eiunsti fotografijas ea
skreperius, skvibsus, knatus, j>opiera ir t. L Parduodam Peczjus o ir
vo giminėms in Tėvynė todėl
Paskubinkite nusipirkt
senus patajsom.
pasiskubinkite duoti eave nu labai puike isztorje po vardu:
sitraukti.
(86 oi)
Jagu ne tai labai lengva tau pagiauti koki lyga Geriause apsergeti
savo sveikata per laikymą garsingos gyduoles, po vardu
l’arasonai pas Gruberi.
1 16 N. Main St; Mahanoy City, Pa.
Mes užlaikome dydžiaueia PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC.
krautuve paraeonu visam mies
Verte lai FracnzlRkko
!!! Dilgeles !!!
KUN. DB. «. JLODTSZ1C8.
Yra tai GERIAUSIAS sudrutintvjas, meilei priimamas ant silpnu viduriu.
te. Suaugusiame in del vaiku,
Kas m ž no “Dilgeles” tegul
Praszalina
nesumalima,
sugražina
pajėgas
ypatoms
apsilpnytoms,
prigelbsta
gamtai
neg 500 lyg $7.00. Teipgi par
Pasiskubynkite nusipirkt, o
“dsiunezia už 100 markiu tai
sndrutina senus. Motinos labai ji garbina.
Preke 750
duodam lazdukias ir pirsztinai gausite tiktai pas Iždaveje
gaus viena numeri (jaga esi
“ Saule” ekaitytojumj yra tai,
tęs.
tosios kningos po adresu:
pirmutinis lietuviu satyros ir
E F. Gruber.
D. T. Boczkauskas,
juokiu
laikrarztis. E na syki
Severos
gyduoles
parsiduoda
visose
aptiekose.
Neimk
kitu
34 E. Center St.
M. C. Pa.
Mahanoy City, Pa.
ant menesio. Ka z'uoja $1.00
Daktariszka rodą dykai.
Piningus $2 siuskite Reant meto o 5n0 pnsei metu.
BALSUOKITE UŽ
gistravotoja gromatoje, ar per
Adresavokite:
w. F. DOCHNEY “Money Order” kuri nupirkite
““Dilgeles"
1815 E. Moyamensing Avė.
Ant Miestiszko Burgiso. ant pacztc, in prasta gromata
(6 Dec)
Philadelphia Pa
Demokratu Partijos 1 kdekite ir prisunskit.

JOG ESAME

PRIVERSTI

ISZPARDUOTI VISA 1AVORA
VERTIES 235,000
Vyriu ir vaiku siutu ir
overkotu, czeveriku ir t.t.
Esame priversti surinkti
$12,000 traukija 15 dienu
todėl viską parduosime
už labai pigu preke. Smi
tas pardavimas prasidės

BRUNDZA & 00;

ISZ

8:30 AD.

RYTO

Miller & Riedinger

UZTRUCINTAS KRAUJAS

George Miller,
ZIEGORNYKAS.

George /Ąilkr

DRAPANIU

DYDELAM

| D-ro pasekme gydime specijaliszku ligų.

SZTORE.

17-19 W. CENTER ST
MAHANOY

CITY,

PA.

Ka tik Aplaikenie^
Visokiu rudeniniu ir žieminiu tavom del
moterių, merginiu ir vaiku. Visokiu szilku,
atlošu ir vilnoniu eeiku del szlebiu ir siutu
kokiu kas tik nori, ar mastais ar gatavu.
Del merginu kuros eina in pora turim visokiu
daigtu del szliubo: szilko, atlošo ir visokio
vilnonio ceikio su reikalingais papuoszimais
Turime szliubiniu vainiku ir kvietku.
Teip-gi turime visokiu blanketu, kaldru,
plunksnų ir puikiu drapanin del kūdi
kio in krikszta, gausite geriau ir pigiau pas
mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiureti
muso rudeninius ir žeminius tavoms, o jia
pas mus pirksite, tai suczedinsite piningus

Tlie Mis

JJgT Pas mus dirba Lietuvaites.

122 W. Center Str.
Mahanoy City, Pa.

Vienas geras peezius užteks ant viso amžio
Gvarantinam kožna pecziu kas
parduodame.
Visados galima gauti plitas at
grotas kada tik ju reikalausite.
Nėra turbacijos pataisite pecziu
jaigu pas mus pirktas.

Surpazioa uzdegirrja -■
Praszalipa SKausrrja.

ou

Severos Aliejus Sz. Gothardo

t SILPNI PLAUCZIAI.

Severos Balsamas Plaucziams

i AR TAVO SVEIKATA APSERGETA?

KAPITONAS VELNES.

GUINANS
201 W. Center St.
Mahanoy City, Pa
Šutai su kotais
del moterių ir
merginu yra
ka dabar jus
reikalaujate
ant ant szito
rudens Teipgi
turime ilgiu
kotu irparduo
sime pigiau
negu kitur.

Wm. Morgan,

SEVEROS BALSAMAS GYVASTIES.

evera

Co. t!0,SJr

Turime daug
visokiu geru
blanketu o ir
kaldru, labai
pigios
Blanketai 45c
vertos 75c.

f&

125 E. Oak St.
Mt, Carmel, Pa

tik dabar
Didžiausias Ka
aplai kerne ant

surinkimas szlubinu
szlebiu visam mieste.

Puikios szlebes tafto
szilko, satin, kaszmiro
ir t-t. su atsakanczeis
papuoszimais.
Visokiu eeiku ant ku
dikiu szlebuku turim
ir gatavu labai puikos I

rudens labai
puiku eeiku
del szlebu me
linu, rausvu ir
visokiu kitu
puiku koloriu
del kotu jekiu
ir andaroku

Szilkai dabar
madojo. Czia
rasite didžiau
si szrinkima
szilku neigu
kitur ir tai
visuose koloruose už maža
preke.

HARRY B. FRIEDBERG,
115 W. CENTER STR.

MAHANOY CITY.

Raibame Lietuviszkai, Lenkiszkai, Slayokiezkai, Angliszka’

