m TAI WIEN ATTRIB RAJKRASZTII, TIIBAl UDTIWIBZIAB AIT IWWIt
KUBU JBZEJNA DU KARTI ART IEDRLD1.

Tn DNLT LITHUANIAN PAPER IN THE WORLD PUBLISHED 8EII-WEEUL
■AS A LARGER CIRCULATION THAN ANT OTHER LITHUANIAN PAPER.
AND BRINGS THE BEST RESULTS TO ADVERTISERS.

KASZTŲOJE ANT METO 12,50.

IPPEAiriNG EVERY TUESDAY AND FRIEDAY.

SUBSCRIPTION $2,50 PER YEAR.

Ranzint gTomata in Rediete uždekit izitoki adresai

■IP RS ENTS THE INTERESTS OF NEARLT IAS,SOO LITHUANIANS BESIDIIG II
THE UNITED STATES.

D. T. Boczkauskas,

D. T. Boczkowski, Publisher,
620 & 622 W. South Al.

520 & 522 W. South Al.

Mahanoy City, Pa.

Metas XXI

Mahanoy City, PaDies a 4 Gruodžio (December) 1008

No. 08

Mahanoy City, Pa.

Kone visi ižgauti isz Anglines kompanijos Trumpi Telegramai.
Suvienituosia Valstijos! a tu’
rsz ROSIJOS, LIE.
kasikiu.
ryme api 15 milijonu kataliku
TUVOS IR LEN
o suvirszum 15,000 kuningu,
Pittsburg, Pa.- Kaip tvirti ne sutiks ant ang
§ Trenton, N. J.- John A
Jau gaules” Kalendorei ant arba viena dvasiszka ant kož- Antis kuria užsimokėjo na valstijos inspektorei ir locStumbrlszkiai.
KIJOJ.
lekasiu
noru.
Gobine, valgindamas žalius
uupirkt.
gero kelauje in svietą, Kožnas no tukstanczio kataliku. Bet
(Panev.
pav.) Sumbriszkiu
nininkai kasikiu Marianne,
ojsterius, rado puikia peria Lietuviu suraszinejlmas
pilnai užsimokejas gauna do valdžia bažnytine rugoje jog Beloit Win - Laike “Thanks kurioje tiek nelaimingu anglevaleczius gana didelis, bet mo
Ne atitraukines nienesinu kuria pardavė aukeoriui už
vanai kalendorių, ydant turėtu ne turi per daug dvasiszkuju. giving day” kada poni Duard kasiu rado smerti, jau kone vi
bažnycziose.
kykla visame valscziuje vos
mokescziu ant vedymo $200.
Gurnelius parenginejo su savo si likos surasti ir isztraukti in
vakarais zobovele, ba visokiu
Lapkriczio
2
d.
Visu
Szven
viena
Sodeliu kaime. Todėl
kares prieszais save
§ Troitskosoosk, Rosije.- tuju dienoje pradėjo bažny 'at tik mažoji vaiku dalie gali
skaitymu turi invales.
Isz Viedniaus danesza api duktere anti rado joje du dei virszu. Lik sziam laikui sura
Razbaininkai užklupo ant ežiose užraszineti lietuvius. jon sutilpti.
Stumbriszkiejtebyria kare. Oj žere, žere ant mantus verties keliu szimtu do 148
New York.- Anglines kom- pacztinio truko, paymdami
Greicziau žmogus pasako ka Batkanu ir kaip ro(]OS) pasi. doleiiu ir szmoteli aukso kaip
Isz Vilniaus vyskupijos valdy cziame reiketu dar bent 2 mo
Oz onais, prie tosios progos1 panijos apgarsino api atejnan
$125.000. Asztuonios ypatoe tojo pavelijimo bus dabar per kyklų.
mielina,
kils liepsnos ant vasaros, o gal rodos dalie žiedo. Turėjo ir už paduodame suraeza ne kuriu
Ne-gu padaro ta, ka padaryti ir da greicziau. Kokia tai pers ka dekavot, nes ne visi turej > nelaiming ausiu
atsitikymu ti kontraktą terp anglekasiu likos užmusztos tame už klupi ieztiea eanvaite tie, lietuviai
Pumpėnai.
prižada.
nuo 9 valanda, ryto užraezinekasiklosia ant svieto: mete ant atejnancziu trijų metu. Su me.
petoja Parižiuje tikryna jog ta pati giluki.
(Kauno
gub.) buvo ežia nau
visai ne pristos ant atitrauky
§ Huntington, W. Va - Su jami kurie reikalauja bažny
metas 1909 bus “raudonu”. O Paėmė paezia ir 400 do atsitikimo, kokioi vietoi
joku
ėmimas
kariumenen. Su
Jagu kas nori malszu gyveni gal josios perspeymas ir iszsikiek pražuvo.
mo nog anglekasiu kas mene virszum 2000 kokeimu pecziu ežiose lietuviszko giedojimo ir sirinko penkių apylinkes valeleriu priedo.
mą vest,
pyldys. .. .
280 sis mokescziu, toliaus jog ne atsidarė Norfolk ir Western pamokslu. Taipogi vyskupijos
Lan.-ford, Pa.- Gustavas Re 1894—Albion, Piet. Valioi
Turi visas niekystes pamest!
2OH.
1902—Fraterville, Tenn
valdytojas kreipėsi per lenku ežiu naujokai. Tvarka per visa
mauer lenkas, kada sugrįžo
pasiraszis ant joju reikalavi aplinkinėse, kurie buvo užge
1902— Rolling Mill. Pa.
Iff
laikraszczius
in visus ponus, ėmimo laika prižiūrėjo sargy
sinti
kone
metas
laiko
o
dabar
Terp Japonu o Suv. Valst. nog datbo rado ant stalo se
mu
ant
mažiau
kaip
trijų
me
1903*
—
Hanna,
W.
r,.,
Europoje bus rodos ne ma likos padaryta sutaiką idant
kad tame laike atleistu nuo biniu būrys. Viekas teeziau
kante gromatele:
.1 tu o teip-gi nepripažins suvis visi pradėjo iždeginet koksą.
1904—Teroio Calif.
žas szokis o ypatingai: Angli abi vieszpatyetes drauge darb
darbo savo tarnus ir darbiniu praėjo ramiai. Priimta kariuo
“ Mr. Bording Boss:- Me got yurngOS—Virginia City. Ala.
$ Shamokin, Pa.- Kasiklos
ję, Prusai, Francuzije, Austri- ezautu ant luošo ir malszaus money Me got yur wife. We go her
“
Concilation
board
”
kus lietuvius, idant jie ir gi menėn beveik visi naujokai,
"• •
1905—Ziegler,
1 11.
3.
Enterprise vela dega czionais.
je, Russije, Italijonai. Ameri persiplatinimo Tikuju mariu. gud taim. You go to---- ,
Reikalavimuose
anglekasiu
galėtu
bažnycziose užsiraszyti. iezekyrus nesveikuosius.
1905— Kasiklosia. Vokietijoi.
Kone
600
vyru
ir
vaiku
per
— Kaip jau žinome, nauja
ka be to ir Kinai ne sėdės, Tolaus, kad nedaleiet prie iszMike Mavolicz.
1905 Kurtsick, Rosijoi
31 H' pagal skyrius 3, 4 ir 5 kuriuo
Naujieji instatymai sis Vilniaus vyskupijos val
tai ne teko darbo.
apart to Persije, Turkije, cie- skirstymo vieszpatyetes Ki Remaneris tuojaus dave ži- 1905—Kasiklosia, Valioi
120
. reikalauje sumažinimą adynu
kaliniams.
dytojas, kun.
kanauninkas
1905—Wilcox, W. Va.
§ Steubenville, Ohio.-Juo
las pussalis Balkano.
nu, o laike pavojaus, idant dvi ne polio'jei api iezvogima Pa 1906 Courrien kasiklosia I
darbo, didesni mokesti ir mo zas Berenskis ir Jonas BardaNuo lapsriczio 1 dienos likos Michalkev:cziue
Franci-.
deezimtyje
Baisus paveikslas ateities vieszpatystes turėtu apgloba ežios ir piningu, kuri in keleB|
1060. keymas kontraktiniam darbi lūs, laike medžiokles rado ble- investi nauji instatymai, dar Vilniaus bažnycziu
paliepė
persistato!
ant Kinu ir juos apsaugotu adynas sueme vagi ir pacze Re 1906—Japonijoi
250. 1 ninkams pagal svarsti. Ant to
labiau raižantieji kalimus pas per tris ezventadienius apie 9
szine
nitro
glečeriuos
in
kuria
nog užklupimo per kitas viesz dinge ir abudu likos adgaben- 1906—West Fork. Va.
75Ma-1 1907—Fayetteville, W. Va.
szove. Abudu likos sudraskyti merKtuo-ias in sunkius darbus. valanda ryto sakyti lietuviez
I kompanijos ir nesutiks.
Paskutinis meneeis ežio me patystes.
ti adgalios in Lantforda 0 MaTuos instatymus iezleido vy kai pamokslus, o treczia szven
to,- ne trukus pasibaigs o už
vol’czu ižgabeno vėlaus in, 1907—Sarbrucke. Kosijoi
200, -Komp anijos tvirtina jog me in szmotelus. (Nitroglecetina
riausioji
kalėjimu valdyba tadieni, t. y. Lapkriczio 2 d.
1
09
A
Ne
gana|
1!>
°
7
turi
didesni
drūtuma
už
dina

stos kitas. Kokis bus atei Telegramai skelbe, buk ru- Monszank kaleyma. 1
*le 1907 kada buvo ižkasta 76
Lig-ziol
galima
buvo kali po pamokslu visus lietuvūzkai
Tarback,
Wokietijoi
„„ „„„,„'1907mitą )
nantis metas, niekas ne sztant siszki žalnierei szove in vokisz jog Mavoliczius pavogė
pacze
milijonus tonu anglių angleka
1907— Toy oka, Japonijoi.
matus
siuntinėti
po
du laiezku suprantaneziue ir klausanczius
pasakyti, bet kaip reikalai ka balona, nes jin ne pataikė. ir $400 nes da padirbo banki
§ Detroit, Mich.- Kasiklosia kės menesi ir jie galėjo raszy lietuviezkai pamokslu nžraszi1907—Tsing Tan, Kinuosiat U2.bes turėjo pelno $3.800.000.
pereietato, tai czionais Ameri- Atmena mums tasai atsitiky- ni kvitą ant Lansfordo ban- 1907—Monongahela. W. Va. 398
Kasikiu kompanijos suvis druskos Oakwood, užtroszko ties su kuo-tik noreje. Naujie neti. Mat, tuo norima patirti
ke bus geri laikai,- bus dar mas vaina su Japonais.
kos už ka sunkei turės atsakyt 1907— Yolande, Ala.
81
ne nori klaueit apie reikalavi szeszi darbininkai isz priežas- ji instatymai leidžia kaliniui, kur ir kiek yra Vilniuje lietu
1908— Ha n na, Wyo.
bu, uždarbiu o ir piningu,
120
už savo prasikaltinima.
mus anglekasiu o kaip isz to ties užiikimsz’mo orines pai- pasmerktam in sunkius dar viu- kataliku, kad paskui, kur
1908-McAlister, Okla.
. 30In Amerika pribuvo keliopos.
Zokoniukes
turi
tiesa
bus, raszyti per menesi tik viė atsiras užtektinas lietuviu akai
1908—Hanim Vokietijoi
330 l’iso pasirodo tai anglekasiama
Yra daug tokiu kvailiu,
leka mokytu Kincziku mierije
1908— Monongahela Pa.
mokyt publikiuesc
§ Mount Joy, Pa.- Mrs. na laiszka ir tik pas vyra ai ežius, butu galima investi ir
125.' lieko daugiau n" iezpuls kaip
Byle pasiredias tai jau mokytu isztirineymo kasikiu anglies.
1908—Marianna, Pa.
148. J rarzuot arba suardyt unije ir Elzbieta Lehman 104 melu žmona, pus tėvus, pat brolius Hetnviu kalboj pamatas. Ligmokslainesia.
ir mandru.
Kada sugriž in Kinus turės už
.y.-l-l-t- kqin.<hrrnJkolįnl„V„
Madison, Wis.-Augtcziauses
žinejo pirma karta savo gyvas ba vaiku ^aiVusį' sulolim ėsne dos būdavo tik Szv. Mikalosiymt atkaeimę turtingu jryįtiL w u (ia y uzrvnaip
th adgalios.
1IUR6
i’inrinus
ti gariniam trukije ir automo- gimine, tuo labiau su svetimais aus bažnyczioj, kraezte miesto
Isz Fayette, Pa. Ateina aky anglies, teip kaip yra daroma provos prie1 žais J. Darner ir Washington, D.C.- Prezidenžmonėms, tokiems kaliniams ir toliau gyvenantieji lietuviai
biluje.
va žinia kas kiszasi pardavine Amerike. Tosios gyslos yra kitus distriktinius sąnarius pa das Rooseveltas kuris ome daly
negalėdavo ten nueiti.
§ San Francisco, Cal.- Nog visai uždrausta susiraezineti.
ymo svaiginantiu gerymu, no turtingos, labai turtingos. Ma viete Brown jog mokslainiu vai bus padeymo akmens po nauju
Toks teisingas vyskupijos
Taip-pat
susiaurintos
teises
laiku kada mieste lykosi už tyt jog ir Kinai ženge pyrmin. dže turi pilnas tiesas randavot namu del murinu "Colored
emigracijos 1 stacijos pabėgo
valdytojo
pasielgimas labai ne
vestu blaivystes tiesos. Pasiro
nakties laike 23 Kinczikai ku yra ir sulig pasimatymo su sa patiko lenku endekams. Ne
moktlaine rimo-kataliku mie Young Mens Christian Associa 700 Japonu Nuskendo.
vaisiais. Ligeziol tokius kali
do, jog no laiku užvedimo te
rije naudojamo tosios mokslai lion” turėjo kalba kurioje
Ch“fu, Kinai.- Du japonisz riucs ketino sugražint adga nius galėjo lankyti du sykiu kalbant jau apie ju kalbas ir
nais blaivystes, tris kartus dau
nes ant publikines ir vale jose garsino jog kožnas žmogus ne ki laivai susimusze czionais lios in Kinus.
m menesi gimines ir tai po ke laikraszczius dagi nekurie len
giau parduoda tenais gerymu,
duoti už-iemima zokoninkems žiūrint ant jojo pavidalo pri laike miglu. Tolimesniu žinių
§ Scranton, Pa, - Petras lėta žmonių iezkarto. Naujieji kai kunigai, kada prisiėjo ap
negu buvo pardavinėti atvirei
kaipo daraktorkos. Vienok su valo būti paguodotas pagal ne galima aplaikyt, nes yra da Žorakas, parejas nog darbo, be
instatymai leidžia lankyti tik garsinti isz sakyklų ta vysku
karezemose.
I-z Westville,
1’11 aplaike das nždraudže jog tikeymas joj j verte o už ger. s darbus neezama jog septini szimtai go ant paczto parneezt groma
viena syki in menesi ir tai vife pijos valdytojo insakyma, pa
me laiszka bepasiraszimo, kad turi būti uždraustas laike ieznagradytas o už piktus nu ypatų rado enaerti vandenije. ta nog savo paezios isz tęvinam
žmogui isz artimiausiuju brieže, kad “geri katalikai
Ne kurie lietuviszki laik- neleist istorijos “Tūkstantis mokslo ir turi būti vestas pa baustas. Laukas del darbsza- Laivai abudu nuskendo.
nes ir likos per truki suvažinė kaliniui giminiu.
neitu klausyti lietuviezku pa
raszczei terp saves vaidijeei, o ir viena nakti per “L’nksma gal programa publikiniu moks virno turi būti atidarytas o
tas.
mokslu”, nes nusidesia priesz
už ka? už sai je pelenu. Juk Valanda” Mes kožna rodą prii lainiu. Skundikai inesze pro protekcije teisingystes gvaran kut ulikiszkn seminarija
— Peterburgas.-Suskaityta
§ South Chicago. - Illinois kad ezimet visoj Rusijoj kole Dieva ir t. t. Buvo dagi ir gra
tai lietuviszka mada,- be vai maine malonei o ir szito ne testą priet-zais iezrandinima ka tinta del visu lygei. Vieni
sinimu, kad busią kaip Suval
sudege.
Steel Co. fabrikas pradėjo
do ne gali būti.
paniekiname, nes ka gali da talikiszkos mokslaines ant pneez kitus ne privalo turėti
Bėrimas Ont.- Ugnis sunai- dirbt, duodamas užsemima del ra susirgo daugiau 15 tukstan kų Kalvarijoj ir t. t.
eziu o mirė 6 tukstaneziai žmo
ryti, jagu jau žmonis reikalau- publikines ir idant partfje neapikantos nes pabudinti del kyno Szv. Jeramino katalikiez
Bet nežiūrint in visus tuos
Ne trukus Lietuvei Shenan- j *, o cze jau tosios knygos netu sugražintu jiems inmoketus p.- savias psguodone per paveiz- ka seminarije, padarydama 1,000 žmonių.
niu.
gazdinimus, lietuviai nenusi
§ Praga, Czekije. - Terp
doahe turės dydele paroda, isz rime. I-zduot paskyrium tai ningus už randa. Augszcziau- diegą gyvenimą ir iszpildyma bit dės ant $40.000. Jurgis
— In Ki]ovo ir Podolijos gando ir visgi pamokslu klau
varimo žvirblio isz kregdžiu daug kasztuoje, o dabar kasz sias sūdąs patvirtino taji aps- priyalumu ukezi-zku.
Reese studentas isz Mount Czeku o Vokiecziu atsibuvo gubernijų sodžius ir miestelius sė. Taip Katedros bažnyczioj
lyzdo. Na kur tas žvirblis tuos tik 50 cento, ir jagu jau varstinima.
Idant tojo dasilaukt, neat Carmel, Pa. likos balsei &p musztine, kurioje 20 žandaru gabenasi labai daug vokūcziu būdavo klausytoju apie 700,
in kelioleka policijantu likos ir lenku; ten jie superka žemes Visu Szventuju 1000, Aurzros
dinge ir kur pasidės?
katras turite feninga viena
Pauamoi raudasi 4 3,000 būtinai yra reikalinga apezvie- degintas laike gialbeymo už- smarkei apdaužyti.
ir apsigyvendina ant visados. Vartų 600, Szv. Rapolo 300galės parduot už 2 dol. arba
ta
o
kurios
murinai
labai
gtsint
ugni.
darbininku
Lietuviszka jaunumene daug nusius del savo giminiu in L'e
reikalauje idant stot ant Ilgu
Tas valdžiai, žinoma, nepatin 400, ir kitose nuo 300 iki 100.
§
North
Oxford,
Mass.
Cz
’
o
Washington D. C.- Laike
naudotu,
Europiszka kare butu
tuva. Szitae muezimas bus tre paba'gusio meto kuris suėjo mos su kitoms tautoms.
nais randasi 107 metu senumo ka nes ji norėtu, kad visur Laike lietuviezkuju pamokslu
Jagu savo atsakanti narna tu czes o ir paskutinis, Daugiau June 10 darbininkai turinti
vaisinga del Aineriko. motere Fannie Jackson, kuri vien tik rusai viską savo ran neapsiejo ir be skandalu. Teip
Atrado anglį 21 pėdu
retu.
ne mes ne niekas ne spaudines, užs’ernima Panamoje ižkaee
London.- Laike bankieto per visa savo amži ruko pipke koše turėtu. Dabar valdžia ma spalio 26 d. d. Visu Szventuju
storio
per taji laika 13,839,252 ketur
Pottsville Pa - Redingo kom hotebje Cecil dienoje “Tanke ir tikryna jog tai užlaiko jo nanti iszleisti tokius instaty bažnyczioj, kada kun. Krauja
kampiniu pėdu žemes ir ak pan’je atrado turtinga gysla giving Day”, kuriame eme da- sios gyvasti.
tnus, kurie varžytu lenkams ir lis paskaitė lietuviszkai Evan
P.
Ant,
Sza.Tez
Chicago.
Jagu gerus norus turėtu,
meni .sz Culebros ir Chagres
vokifcziams tose gubernijose
Spiauk
ant
terlc,
libae
ženkliveeni
amerikonai
gelija ir lietuviai pradėjo lietu
Daug gero del saves padarytu.
§ Pepperell, Mass.- Vagiai apsigyvendinti.
perejgos Api 5,500 darbininku anglies naujam tuneli kuri
Del tokios merginos;
o
terp
kuriu
radosi
ir
ambasa

viszkai
giedoti, eme tuo-pat
musze
Kohler
Gap
No.
4
ežio
su amatu ir 37,500 prastu dar
insigavo in First National ban
—. Pereitais metais policis
Tokiu paszkudu visur rasi, bininku turi užsiėmimą prie to pe Brookside kosiklosia. Gys dorius Reed. Turėjo jisai kal
laiku
giedoti
ir lenkai. Nuri
ka atplesze duris su dinamitu tas Bukovskis vžtnueze studen
Kas metas sureikalauje Suv.
In kur tik nukelausi,
milžiniszko darbo
la anglies yra 21 pėdu storio. ba api grasinante kare Euro ir paėmė 14 tukstaneziu dole ta Gudoni (matomai lietuvis). mus, kunigas pradėjo sakyti
Valst. cukriaus 78 sv. ant kož
Norėdami suprast kaip dide Yra tai penkta turtinga gysla poje isz kuriuos pasinaudotu riu.
Už ka ji užmueze, gersi nežino lietuviszkai pamokslą, bet len
nos galvos, nes nog kožno sva
Galite gauti knirgas szito lis kontraktas yra iszkasimss kuria inžinierei atrado nog Suv. Valst. per dastatyma
ma, bet kaip liudininkai paro kai vėl ėmėsi giedoti. Tada ku
ro turime mokėt po centą in kias Redakc’joja ‘‘Saules’’ Ma tojo kanalo; tai kožna menesi
abiem tzalims ma'sto, amunici § Praeita Nedelia Jonas de, tai tik užtai, kad Gudonis nigas prabilo lenkiszkai, ir pra
laiko
atydarimo
tuju
kasik

cukrini trusta.
randas užmoka darbininkams
hanoy City, Pa.
jos ir ginklu. Iszjuoke teip-gi Kroska isz Cumbola, Pa. ban buvęs pirmeiviszku pažiūru sze lenku netrukdyti pildyti
iu.
Lietuviu Tauta I ir II to $18 062 000 mokesties. Meka
vokiszka keizeri už jojo kvai dydamas szauti iJz naujo pirk žmogus, anas gi juodaszimtie jam vyskupuos valdytojo insa
$1.50 nikas tenaii uždirba ant mene, Bosijo iszsi u n te 250,00(1
Demokratai iždave ant poli mo.
la pranaezista api prieszingu- to karabino, truko karabinas Gudonis pas ta pob'eista vai kyma. Kol kunigas !lenkiszkai
kus mokines, todelei dažnai
.250 šio $125 80.
tikos ant prezidento $620,648,- [žganimas Vargdienio.
iii
Siberija
kalbėjo, lenkai tylėjo, bet
ma Japonu prieszais Amerika. ir visas szuvis pataikė jam in jiedu susitikdavo.
Taji meta 929 darbininkai
77,o Republikonai $1,700,000. Koks privalo būti vaiku augi numyre o 27,523 darbininkai
kaip tik pradėjo Vl>1 lietuviszCh’cago.- Metuosia 1905-6 Reedas t z'ivirtino jog terp Suv koja. Dabar Seredos vakara
,250
— Caras liepe sugražinti kai kalbėti, tai lenkai irgi už
Ka daryt? juk politika tai ne nimas.
likos nueiunsti in ligonbute kone 50,000 revoluc’jonieriu Valst. o Japonu vieezpatauja mire lygonbutije Pottsville.
Tikri ir ne tikri Szventie- ant gidymo. Kada pabaigs tą
katalikams dvi Minsko guber giedojo “Zdrowasz Marija”.
klijei.... už dyka niekas ne
likos užmusztu per Caro Žal
nijoj bažnyczias. Piimiau jos ir Bet kad pamokslininko butą
jei.
.250 ją milžiniszka duobe kast tai nierius o 250,000 likos isz- kanogeriaus'a sutaikė ir prie
sidirba Amerike....
teliste.
Paskubinkite nusipirkt
gi prigulėjo katalikams.
stipraus balso ir lenkai negale
Lietuviai! ar gerais keliais da nežine.
siustą in Siterije, teip tvirtino
labai puike isztorje po vardu:
— Jau paliuosuota
nuo. jo užrėkti, tai j'egreibesi smar
žengiame.
.150
Debesei kares vela pradeda
Reikalauje
$14117.000 Longer Gerup, sąnarys Durnos 20,000 italijonu užklupo
tarnystes 13 admirolu. Žada kesne giesme “Witaj Panno”
Ka-turime veikti-del milto
eusikuopinet aut Europos, nes ižganimo.
aut suraszimo ludnasties kada prisieginejo eude czionais
ant austrijoku.
ma paliuosuoti dsr 117 yiso giedoti. Ksda ir tai nieko ne
kn jūres af’c’eriu, tarp ju 8 ad gelbėjo tai uždainavo lenku
szi kart terp Rosijos, Austri Vienakis.
1010 mete.
ant ezalies Kristino Rudovi
Rymas.- Suvinzum 20,000
.050
jos, Turkijos, Serbijos ir Juod
Washington, D C.- S N D. cziaus kuri rusiszkas randas no italijonu imrszusiu prieszais PRIETIKIAI C IRANO DeBERGERAC. mirolus. Visi jie tik algas be- tautiezka daina “Bože cosz
Imtynes Varguoliu su bago
reikalo eme.
Polske”. Kitose bažnycziose
kalniu. Kveetije balkaniszka cz’ais.
Verte lai Fracuilsako
.100 North direktorius suraszo liud ri gauti m savo nagus ir nu- austrijokus užklupo ant ju
apsiėjo ramiau.
—
Jekaterinoslave
už
stražKUM. DB. M. JUODTSZ1U8.
ne nustojo būti vulkanu visos Isz ko kyla melai.
siunsti
adgalios
in
Rosije.
To
czionais.
Radikalai,
rocialistai
.750 nasties savo metiniam rapbrte
Europos.
Salantai.
Pasiskubynkite nusipirkt, o niko užmuszima nuteisė 7 žmo
Kankintojai ir Kankintiniai apgarsina jog triliktas sura- liaus jisai pripažino jog 7,000 ir anarkistai turėjo prakalbas
už mokslą.
1.00 ezas gyventoju Suv. Valst. me Žalnierių ir žandaru likos už- prieszais juosius. Mine žmo gausite tiktai pas Iždaveje nes pakarti.
(Kauno gub.) Žmones ežia
Chicagoje likos suymti sa- Dvyniai vagis.
.250 te 1910 kaeztuos $14.117.000 muszti tame laike: 5,000 szni nių norėjo užklupt ant austri- tosios kningos po adresu:
Kiek yra iszkeliavusia laikiaezczius skaito mažai. Už
narei kuopos padirbimo netik
Pereitas suraszas gyventoju puku likos pakartu ir nužu- jokinio konsulato, nes likos
D. T. Boczkauskas,
Sibiran.
tat girtuokliavimas puikiausiai
ru piningu, kurie už $30.000
1900 mete kasztavo randui tik dintu per revolncijonierius o atspirtais per vaiska. Pasikelt
Mahanoy City, Pa.
Keliu ministerija paduoda žydi. Pasigėrė žinoma ir pasiverties tu j u bumaszku iezleido
$12.520.000. Ant suraszimo vi tas visas balus kasztavo carui mas pakylo per tai jog austri- LgT Piningus $2 siuskite Re- už 1907 metus 619,904 žmo pesza. Taip spalio 18 diena
“Saules” Kalendoriuje ant 1909m yra i
,
t7
terp žmonių o visos buvo penkt paduotas
15,000 gyvafeziu ant apmalezi jokinei studentai Viedniuje gistravotoja gromatoje, ar per nes persikėlusius Sibiran ir pasigėrė girtuokliai mirtinai
į puslapinis apgarsinimas apiej®^ gyv6DiO]U ®UV. Valat. F61
dolerines. Norints geide grei knygas “BaltramiejausNaktis” ir “Raistas” I kalaus 65 tukstaneziu tUHera nimo pasikėlimo. Kaip rodos užklupo ant italijoniszku stu “Money Order” kuri nupirkite 86,926, kurie eodiecziu buvo primusze viena vaikina, kurie
't°riu kurie tUr€8 sudėt Civil tai Suv. Valst. ne ižduos in dentu pereita nedelia ir kelio- ant pacztc, in prasta gromata nusiusti žemes apžiūrėti. Isz vargu beg pagys. Toki tai gir
to pralobimo, dabar lauke juos »rk^Jl±„kanM^hbUk
(>l. lodei steluojant tas abi knygas tunte
tnsdeszimts metinis kaleymas. nusiumt $1 ir 50c o Dc |i. Neužmirškite. Service egzaminą.
letenas maskolių Rudavicziu. leka snarkei apdaužė.
Įju pargrįžo 32,063 žmones.
hidekite ir prisunekit.
tuokliavimo vaisiai!

Isz Lietuvos,

Isz Amerikos

Kas girdėt ?

(sz visu szalu

KAPITONAS VELNES.

KLAIDA APGARSINIME

Paskui tėvas Banipacas mi
miegas kelionėje neprieteliu
Pavojingi amatai ir
užpuolimas, jam didi jo ezir ežiu szventu reiszkima peraiszdžiai gelyma pagimdė. Vienok kino jog laike misziu patsai
nuo ju ligos.
ir ezitame atsitikime mokėjo Jėzus Kristus su kunu nužen
Seniai žinoma kad tūli ams
kriksczioniszkai Dievo Apveiz gia tarpan susirinsusiu savo
tai
ir užsiėmimai pavojingi
vaikeliu
ir
tarp
ju
nematomu
dai atsiduoti.
sveikatai Dar 1670 m. prof.
— Geriausias Dieve!- tarė pasilieka.
Ramazzini garsus italas moks
Tai iezgirde yisi nusidžiaugė
pats in save- kaip nori, a»z
Iszejna kas Utarninka ir Petnicza t,
liniukas isztyre tulus amatus
ir
kožnas
to
labai
iezkilmingo
viską priimu, nes tu geriausiai
PRENUMERATA KASZTUOJE:
ir mr.ru m a apsireiszkianti terp
laiko
t.
y.
miežiu
ezv.
norėjo
žinai,
ka
daryti.
Jaigu
mano
AMERIKE—Ant cielo meto
$2,50
žmonių tu amato. Tai turbūt
ant puses meto
1,25 broliai nuo tu laukiniu ranku klausyti. Jau aiszk'ai buvo
ant ketverczio meto 65
buvo pirmas tardymas szitos
turi savo krauja pralieti, tai matoma kad jie savo Išganyto
EUROPA - bosiję
$3,60
ruszies ir jis atkreipė in save
ja
mylėjo
duodami
mums
vi

Angliję ir Szkotlje 15 sh Tavo valia. Jaigu mane viena
Jau tas Connektikas,
daug atidžios; jo veikalas iszPrusus
15 mi tu laukiniu mokin mui ežia siems
pavyzdi verta sekiTai szirdeles mano, nekas; versta in praneozu ir anglu
Melasinis tetas “Llsksma Valanda” palieki, tai tu žinai, ka darai. mui.
Viena pleisa užtikau,
kalbas ir pasiplatino placziai
Ant galo atslinko toji Jaimin
ADEU K k ANT DĖTO|l,00 Jaigu-gi laukiniai sunaikintu
Tai dvi beždžiones radau.
ANGLIJĘ
................................................... 7 Rh
INuo to laiko iki dabar dalykas
gaiusioji
diena.
Buvusieji
ka
visus
prie
miežiu
szventu
reika
MlSI-S----------------------------- ---- ----------- 7 mr
Paskui ungarus
pramonijos ligų atkreipęs in
tfOSSIJB..... |l,60
linges daiktus, o taipgi ir vi daisiai barbarai laukiniai indi
Ir cziutabakius,
save sziek atidžios ir toliaus
KAS LŽSIKASZO “SAULE" IR “LINKSMA eas, javu tekias, kurios ežia, jonai su nužemintomis
szirdi
Paskui begioje,
VALANDA" IR PIENAI UŽ MOKA:
gauna vis didesne svarba ka
mis
sziandie
in
Dievo
narna
>MEKiXE......................... ........................ ...... S8,oo mano kaime, turėjo laukus paGuma kramto-seiloje.
dangi jo inte^me in gyvenimą
BO SS! J K..... „..... ......... —...................
|4,5O puoszti, man butu labai gaila, rinkosi ir laike visos dievinai
iNGUJOJ...... ..................................... ..... 10 th
O kaip szvilpuku bena pa ir amžių žmogaus stojasi ge
bet tu Dieve, žinai, jaigu prie dystes nuolatos ant keliu klū
mato,
riau suprantama. Yra žinoma
Priek tam pilnai užsimokeja
beĮjroiystė^Kurdas
to visko daleietum taip būti. pojo Kada-gi prisiartino pa
<ApŠviet&
Tai net isz džiaugsmo pasi kad terp dirbaneziu dulkėse
•kaititojel, kas metas aplaiko
kėlimas
drovėjosi
ir
atsidukieDievas už atsidavima in Jo
do v m. a puiku Kalendori.
išmintis ir
kratė;
tankiai atsitinka mirtys nuo
<—-—
globa tėvui Bonipacui szimte- ti nes teisingai mane jog tarp
Ba tai širdeles anglikai
in
gyvenimas
bronchito
uždegimo
plaucziu
ENTERED AT THE MAHANOY CITY
nopai užmokėjo. Ketvirtoj die jiu buvo nužengęs Vieszpats
P-A. POST OFFICE, AS SECOND
Žali surdotelei, kaip tilvykai, ir džiovos. Teip pat yra žino
Dievas
Išganytojas
ir
teisin

CLASS MAIL MATTER. : : ; .- ; noj kraszte girios buvo girdi
Ant kampu ezaiposi,
ma kad mineraliszkos dulkes
„VADOVAS IN SVEIKATA”
mi linksmi balsai. Kas tik gy- giausias Sudžia.
Dydelei isz szvilpuku gėrisi. daugiaus kenkia plaucziame ir
Ir vėl naujas kryžiaus isz
vas buvo, visi susitikti iszbeNaujausios ketvirtos laidos. J
Kry ži us tarp Indij onu go ir patsai misijonierius ieze auksztinimas*. Podievmaldystei Tiktai dvi tam pleise buna, oro kanalams negu augmenisz- ♦
į Ta (.-aršioji knyga parašyta Or. E. C. Collins, bet paskutini laida padidinta, su daug naujų išaiškinimų, i
Ka valkioymu užsiima;
kosios.
Del
szitos
priežasties
f visokios ligos, jų vardai, kaip nno ligų išsisergiti, išsigydyti ir kaip būti sveiku. Daug žingeidžių paslaptybių
Apisaka pradžios 18-to amžiaus jes isz kaimo, lauke parkeliau visus tuos ant kelio sužeistus
Su dreivereis valkiojesi,
mirtys nuo ligų kyepavimo or k
aprašyta laimingam ženybiniui gyvenimui,
’
*
jancziu savo žmonių. Kada vergus pagal ju norus apkrikfz
Pagal Leukiszka parasze P.
■ Ant kožno karstosi,
ganu
terp
akmenų
ir
geležies
1
su
nauju
priedu,
228
lapų
dydžio,
pripildyta
ir
išleista
1
pareinantieji ji isz girios pama tino tarpe kuriu buvo ir “Vii
(Pabaiga.)
dirbėju daug tankiaus atsitin [THE COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTO! f
ko
Nagas
”
Po
kriksztu
pas

Iki ežiam laikui tylintis ir su te, pribėgo kogreicziaueia, ap
ka negu terp darbininku ma £ T£ KNYG^. SKAITYTOJUI IR KLAUSYTOJUI suteiks tikra rodą gyvenimo, kaip but sveiku, o sergantiems kur *
tarasis apsikabino ‘ Didžia Au Ne toli no Pittsburgo apigarir kaip išsigy dit. Yra tai pirmutine lietuviškoj kalboj, tokia naudinga knyga.
J
siraukes ‘‘Vilko Nagas’1 su pa supo ji ratu ir meilingai prade
lūnuose ir grudu sankrovo J
b
VIUAVI IV CWTIflTl 99 kuris tik perskaitys, netik mokės nuo visokiu ir užsikrečiami^ ligi) r
ji sveikinti. Misijonierius labai si” ir isz didžios meiles pradė
da radau,
59
V
ADv
V
1
-N
fe
V
Ui
Iii.
Al
Ą
išsisergeti,
bet
ir
daktariškam
moksle
apsišvies.
\
siutimu suriko.’
se.
jo bueziuoti.
Ir keletą mergycu užtikau;
i
Toje
knygoje
apart aprašymu yra daug pavoiksh|, kad žmogaus subudavojimą ir vidurines paslaptis kaip a
— ‘‘Vilko Nagas” niekados szirdingai juos pasveikinės,
jlsz užsiėmimu kurie yra a
Reginys buvo pilnas jausmu Bet viena isz ju szun verta.
zerkolo pormatys,— teip atvirai ik šiol nieks nedrįso viską parodyti.
>
baltveidžio joudose sukniose ėjo toliau, pneszai prioiartines visi indijonai isz susijudini Niekam o niekam ne verta! pniskaiiomi kaipo pavojingi f „VADOVAS IN SVEIKATĄ” yra labai uandinga seniems ir jauniems, vyrams ir moterims, apsivedusiems ir jauni- T
nancziu
du
misijonieru.
Misineklausys. Visada
pasiliks
sveikatai yra baltintojai kuy $ kiams, kiekvienoje šluboje ji turčtij rastis. Tik viskij dasižinosi, kaip pačią knygą perskaitysi. Ji tūkstančius sveikais S
mo verke.
Valkatos,
J
padarė, kitus nuo mirties išgelbėjo ir gyvena laimingai.
J
tikruoju “Vilko Szumm” ir jonieru atejunu prie eavo mo
grfcziai misingio liejejai rai Į
Toksai
kryžiaus
iszauksztini
SZIOS PASKUTINES LAIDOS IR VĖL 100,000 ISZLEISTA,
f
Naktibaldos!
niekad neverks ir nei net neklu kytojaus prisiriszimo. Tėvas
džiu rinkėjai elektrotipninkai £ kurie dar neturit, todėl pasirūpinkite tą knygą, yra tai kaipir turėti daktarą savo namuose. Dabar ,.V. inS.” $
mas nes kryžaje iszganymas.
Bonipacas
isz
džiaugsmo
grau

Niekam
ne
tykia.
pos. Visada savo neprietelius
akmenų taszytoju baltojo 1 stora, didelė kuyga, bot jos prekė ta pati, tik 45 cen., vienok kad ji labui visuomenės išduota, tad kiekvienam bus 1
*
»
•
No v:su atlykia.
prisiųsta VISAI DOVANAI, kuris atsiąs tik už prisiuntimą 10 cen. markėms.
v
teisingai persekios ir kiekvie džiomis afzaromii apsil ėjo,
gyvino dirbėjai g'zo dirbėjai
Kaimas su visomis eavo apy
Su cziutabakeis užsideda,
Jei sergi pirmiau nekaip kreipsies! prie kokio nors daktaro, tai reikalauk ir perskaityk ,, V A D O V A S IN Jl
name atsitikime nenuiletan- kada prieez eave pamate sau
pielycziu dirbėjai dažymo darsVEIKATĄ
Sergantiems mgs rūdijamo skaityti apie REUMATIZMĄ, PLAUKIŲ, KEPENŲ, INKSTŲ, ŠIKGirtuoklauje, guma ėda!
ežiai kankye, bet anaiptol ne du pagelbininku. Ir prisiarti linkemis po kryžiaus vėliava
bininLai ir dirbanti audimo m DIES, VIDURIŲ, VYRŲ IK APIE MOTERŲ ligas. Sveikiems kitus skyrius, nes kiekvienas straipsnis labai akyvas J
nęs
prie
anų
dvieju
pasveiki

pražydo
ir
tais
žolynu
žiedais
Lietuvius už nieką laiko,
ir naudingas. ,, V. in S.” reikalinga kiekvienam, tai perskaitęs nepateks į ligos nasrus.
f
kaipo lengvaezirde moterieznetrukus visos apygardos apsi Kaip pamato Lietuvi, tai snu inetaigose gumo dirbtuves ir S Teipat išleidėjai „VADOVO IN SVEIKATA” užlaiko grynas, geriausias gyduoles, kokias 5
ke turės da kam tarnauti. no:
dirbanti audimo plairzalue.
— Tegul bus pagarbintas puosze.
ki rauko!
J
tik gamta ir mokslas išduoda, ir išsiuntinėja visur.
Rašant adresuok
Gėdykis, niekše!...
j Žinoma reikia atminti kad
Jesus Kristus!
Ir
ko
tos
valkatos
sulauks?
Tėvas
Bonipacas
matydamas
Ant tu žodžiu “Dideji Au
Misijouierui priklaupė.
Reikale Lietuvio ne prisi- net prie teip vadinamu pawjin s The Collins New York Medical Institute, inc. s
savo darbo vaisins puldavo
ies”,jau kumszti sugniaužė ir
^u užsiėmimu sanlygcs labai
140 W. 34 Str„
New York, N. Y.
— Teye, palaimink mudu- ant keliu priesz altorių ir kal
szauks!
dabinosi kirsti, bet atėjo jam
invairiuoja. Kaikuriose instaitare.
O
pasmirdėlės,
bėdavo:
ant mitlies lezganytojaus žo
gose, kur yra atsakantis apžiuTada tėvas Bonipacas ant — Vieszpatie! Szis darbas ne
Tokios mergeles!
džiai: “Teve, atleisk jiems,
Vejimas, pavojus susimažina
anų dvieju gaivu ieztiese savo mano bet tavo....
nes nežino, ka daro”. Su ta
ir visuomet su ta pasekme, kad
sužeistas renkas, melždama?
P. V. O B I E C U N A S,
Ddei senatvės ir delei pra Kas nori, tegul peike Amster 'ten atsitinka mažiau mireziu
mislia visas jo piktumas pra
12 4, CARSON ST.
S. S. PJTTS3UW®,
Dievo, idant jiedviem da pus leistu visokiu gyvenime ken
Mano
brolis
Antanas
Dudinskas,
gaiszo.
terp datbininku. Tokiu budu pirma giveno Brooklyne. Praszau PI r.t; a Lietuviszba Barzda
damo bobeles,
laukinis Vieszpaties vmyczios tėjimu antgalo tėvais Bonipa— Netikėlis esi!- suezuko
O asz girdėjau, jog visos ge valgiai yra teisinga laikyti atsiszaukti ant adreso:
SU KAPITULŲ $75,000,04
darbininkam, suteiktu didžias cas užmigo ramiai V leszpatyj
ant jo vėl “Vilko Nagas”- vie
SUORGANIZAVOTA IR CZkRTEros mameles;
J tulus amatus pavojingais, kuoMiss K. Dudinskiute
spėkas, malones, kantrybe ir Tapo palaidotas po tuo paežiu
RUOTA KAIPO
tr, im2'u'uytr,‘iVriflkifc”'ksiy&.
Gilberton, Pa.
jmas parode, jog ne Box 4
aldvtųJ
Tiktai kad dųkres buvu
L-, met pritiry
"nenui fk an c fhtl (AVfiFiP.
Kad
po
kai'ezemas
nesiva,
q esi vaira Olegu pt
pa eeKnmi invedus at&U NATIONS DEPOSIT B®
sena s k a r (moteriške) ap
tus indijonai norėjo ji nukry(VISU Titirtl BASM)
fu
Mankanti
Ir kada.pabaige tuos žodžius
klotu.
| sakanti nlV
Mano tėvas Stanislovas Zavadzkis
užbegima.
ORUANIZ ATOKIUS TOS BANKOS IKA
žiūrine ji? Ar gal tu esi be ezir
žiavoti.
paeina
isz
Vilniaus
gub.
Traku
pav.
P. V. OBIECUMAS.
O szirdeles teipguzute trauke.^: .Beveik
ubvcus uera
nėra iei
įeikalo minėti,
dies, jaigu nenori man su kirvu kalbėjęs, visi trys drauge už
Daugu par. 6 metai Amerike, PraMuso tunka iro tai viena lez tvlrcziausla Būvis Valst., cze r t wook, eaunti po koąt
giedojo:
Jog ne nesusiraukia.
ž kad
vidaus darbas
------------------s
nėra
teip
Valstijos rando ir per tai pilnai nžsitlkiiAma. Priima piningus del
ir moka
pakaušio suskaldyti?!
szau at&iszaukti ant adreto;
~ , GALAS.
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų tr ■lunctf'ri pfehigua in vte«<‘
‘
Laudate
Dominum
omnes
Pati
savo
akymi
maeziau,
sveikas, kaip lauko: oras dirb
— Broli - atsake “Dideji
svieto Padaro daviernastls atlikimui visokiu Mkatu su wald?.U
Iszmajac rfa.
Mr. S, Zavadzkis
piningus ant Amorfkonlszkv arba kitokiu. Darn apeergeyniua no tvaie? ant *4au 'hAfrn
Kaip in viena karezema in- tuvėse, krautuveee, pabrikuose 615 Cedar st.
Beckford, rn klus
Ausis”- kas butu, man leng gentee, laudate eum omnes
Ir t.t. Piningus del paczedinlmo galit prlslunat oacztlnlu Money Order arba Exproao Os n
populi.
”
tuojaus bus iazeiunstos bankavos knlngutea. Kfoipkitea visi Pas gera žinoma del
L4wet<
ėjau.
gyvenimuose
niekuomet
nubu
viau, ar tave užmuszti, ar savo
rl P. V. OBIECUNA, o busit apgsergatl no visokia apgaviku.
Kas lietuviszkai reiezkis:
va toks grynas, ka;p oras lau Mano draugai Antanas Dagilius ir
globoje laikyti? Bet ar- gi
Mitžns Jonukas“G.rkite Viešpati vises gi
Andrius Malissauckas, abudu isz
miela tada butu mano žmoniez
Mažas Jonukas labai užim Ne dydele pecze Illinojuje, ko dėlto, kad jisyra užter- Suvalkų gub. Klebiszkio gmino
mines,
girkite
Ji
visi
žmo

sziamas
produkta
i
kvėpavimo
kam prigimimui?
tas skaitymu biblijos. Ant
Kaip vadinasi, man ne gal
Szilavoto par. Pajesio kaimo. Pra
nes.”
degimo ir iszside-‘ymo. Buvi tzau atsiszaukti ant adreso: •
kart nustoję ir klausė motinos:
Ant ezitu žodžiu vergas nie
voje;
Po pasisveikinimui tėvas
Mr. Jos. Naudžius
— Mamute, cze paraszyta: Tai kaip bobeles užsitraukė, mas žmonių kambaryje lenkia
ko neatsake, bet jo duszioje
prie gadinimo oro dulkėmis, 3l5 Park st.
Holyoke, Mass.
užgimė nauja, tamsi mislis, Bonipscss eavo brolius insive- Rebeka Izaokui pagimdi suTuojaus daina užtraukė.
perais ir organiškomis dale
kad u e [riete Ii aus meile lyg:no de eavo nameliu kuriame jau nu? Ka tai ženklyna?
Anglikai apstoja raukomi
lemis odos, plaucziu drabužiu. Mano draugai J. Czepaitis P. Nai j Uždėta 1848 m. (BANKA BISCHOFF’O.) Uždėta 1848 m.
ei didžiausiam' jam karžygio seniai buvo padaryti tris kam Motina pamisimus valandė
pMa>
bariai.
Sudeje
naszulelius
kuJei nesirup name kaip reikia kelis K. Savakas ir P. Szamskae |
lė
tarė:
jog
pagimdė
ženklina
darbui ir jei kaltais da nedau
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
Bet nueja tolaus baisei ap
vietose užsiėmimo unkamu pra visi isz Suvaiko gub. Praszau atsi
g an. Nuolatos jis apie girde rius su savimi atsigabeno visi ta pati, kaip ir apteiki, o ma
loję.
---------------------------------------------------------------------------------szaukti
ant-adreso:
szalinimu užterszio oro ir priB
tus žodžius mielino, bet supras trys tuojaus nusidavė in tuo žas Jonukas tolau prigulės
Pinigus riuneziame i sena Levyne kuoatsakaneziausiai, pagal
B
Žinoma, kaip užsitraukė gu
Mr. J. Misiukaitis
tarpini Dievo narna kame po skaiti.
leidimu tyro oro tai visuomet
1
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian| 1
ti ju negalėjo. Tie žodžiai ja
1510 S 12 th. st.
zutes,
S
ežiu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
bus eanlygos, kurios kryps
padekavones maldai nuspren Atėjus Kalėdom Jonukas
1S
Sheboygan Wis.
me padare didi inspudi.
Tada klykia kiek gali bobu prie pagsmininimo apsireiški
c Pinigus iszmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso, C
dė pabudavoti prie miežiu ezv. gavo namieje daug visokiu
Teeai jame inspudis nepasi
tes.
Rankoje savo visados laikome daug pinigu del išimaimu spaudimo, g'Jvos.kaudzio Mano drauges Vaclovą Navarduke
atlaikymo.
o
Io
nymo.
gražiu daigtu. Po szventei daliko te naudos, nes antra die
Yra ir kelios grinorkeles.
Adolfą
ir
Stanislavo
Bi'acitu
Aloiza
svaigimo,
slpimo.o
tas
pagim

F
Pribuvusieji
misijonieriai raktoris liepi mokyki je apra
Pinigus priimame antknygucziu nuo $5 ir duodam procentą.
F
na keliones, pavakarėje, kada
Labai mandros paneles,
F
do nužudymą noro valgyti ir ir Juozafa Rudzinskiu. Praszau atsiSzipkortes iszsunCriam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
buvo tėvas Benediktas ir Ata šyti, ka katras veiki namieje
s
. “Dideji ausis ’ jam apžiurut(ąo ĮQQ)
Da ne senei isz Lietuvos at- kūno stipruma. I-z szito yta tzaukti ant adreso:
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duonazas. Tėvas Bonipacas pasi ir ka gavo no namiszkiu.
Mrs.
M.
Fikeliene
dam
žinia,
kada
jo
pasažierius
pribus
ir
ant
katro
laivo.
B
jo žaizdas, tasai tu sveika ran
važevo,
B
aiszku, kad svarbiausiu veiks Box 557
rengė su prirengimu savo ave
A
J
Roslyn Wash,
Szitai Jonukas sziteip pa- O jau dydelius ragus gavo.
Szipkortes panlu^Ume ant geriausiu garlaiviu del parraA
ka spkab.no jam kakla ir pro
mu yra pakaktinas tmejimae
liu prie metavones sakramento raszi:
žiavimo i Europa i7 pristatome pasazierius ant laivo
N
verksmus tarė:
Vyru del saves ne iszsirenka. tyro oro.
K
aždvka, o kas pas mus parašas, pranessdamas apie savo
Mano brolis Antanas Grigonas, pa
1
K
o paskui prie Komun'jos todėl
“
No
tėtulio
gavau
puike
1
— Broli! ir asz noriu tokiu
ntkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom
Ba tai del ju ne tinka.
1
tina
itz
Vilniausgub.
Jiezno
mieste

abu misijonieru isz pirmos die kninga su abrozeleis, mamite
Terp dirbėju ezviuo, gyvei
N
gelžkeliu arba boto isz vietos iszvažiuos tada siusime
1N
pat geru Luti, kaip ir tu!.
E, viruezei! kaip kita kaili
lio, Piaszau kbgreioziause atsitzauksavo pasiuntini ant pasilikimo, o tokiu budu apsisaugos
G
nos jau dikeziai darbo turėjo dovanojo man nauje apredala,
dabrio, žiurkžolių, fo-foio. nuo ti ant adreso:
G
(|O TOO)
“Dideji Autis” isz didžio
gaus,
nuo gabiu apgaviku.
nes tėvui Bonipacui visame o mylema bobute pagimdi man
dingu dažu, ir t.t. yra ligos sa
H
Miss
M.
Grigonuke
>1
O da vargo paragaus,
dž'argsmo net patzoko. nes
pastorojaine del keliaujančiu i kraju.
o
turėjo gelbėti.
vos šitiems užsiėmimams. Be
1 O Paszportus
Seanor, Pa.
puiku arkliuką.
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas poTada ponyste ižgarucs,
u
dabar pamate ir persitikrino
1
u
atsargumo vienval turėti pa
Tėvas Bonipacas isz teisybes
pievas,
už
žema
pieke.
Sukolektavojima
daliu
atliekame
s
1SI
g. Ir su Lietuveis gyvuos.
jog krikezi-zioniezka meile yra
Jenas Jurkus apie 26 metu senu
kuoleisingiausiai.
buvo tikrasis Auiolas o gal to
kaktinai tyro oro kambaryje,
E
M
mo, kalba ruskai ir lankiszkai. Paei
nepabaigtai auksztesne už at- del jog yietine k> Iba gerai
reikia ypatinga rūpestis turėti na isz Kauno gub. Tverų par. sod
Atsirado.
mcnijima.
PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO!
mokėjo totai visu indijonu da
apsaugojimui darbininku.
žiaus Dalgu, sakes jeg 13 menesiu
Tpfu po velniu,
Našlei gaspadinei, AndriuTokias tai kvietkas kryžius bar buvo guodojamas.
BiSCHOFF’S BANKING HOUSE,
Viskas szitas parodo svarba kaip Amerike 5-ta d. Spalio pribu
Aut tokiu bobų;
vienei dingo parszas. Nužiuiezauginc... ir tai dar tarp indi
Prie sekaneziu misijonieriu reymas puolė ant seno berno,
237 BROADWAY A 4 PARK PLACE,
gerai pažinti eanlygas lieczian vo in Pittstonaisz New York kur gi
Jau
tai
turi
būti
padlina,
jonu, tarp laukiniu žmonių. O pamokinimu indijonai oasižino
veno ant Cherry uli. Ir pabuvęs keNEW YORK, N. Y.
ežiais sveikata prie invairiu už tures dienas mano paėmė, overkoti
Jagu
vyrais
ne
pasidalina.
Jurgio,
norint
lig
sziol
buvo
kokie žolynai buna tarp kriksz jo kas yra metavone. Teisingai
siemimu. Szitas pažinimas yra už 22 dol. žiedą auksini su solferine Nadioje Banka atidaryta no: 10 igi 12 adynal. Subatoje Igl 8 adyoal vakar*. 6
Jai
tokia
sarmatos
ne
turi,
doruin
žmogum.
Gaspadine
czioniu ? Szito darodymas ap pasakius ju ezirdye jau nuo se
svarbus tam, idant mes galėtu akute 10 dol. kelnes 5 dol. ir 15 dol.
sudij'mai jog in kiyžiu žiūrom niau prie to visko jau buvopri norėjo viską nutildyt, kad nie Jagu in vyra koki insižiuri;
me sužinoti atnaszinius pavo piningais. Jurkus yar penkių pėdu
Pas
save
ant
burdo
kalbina,
kas
ne
dažinotu,
nusiimti
Jur
paiki jo meldžiamės, bet savo rengtos kad nekurie itzg rde
jus kiekvieno ir priežastis ne ir 10 ool. auksztumo, apikritaus vei
Tai
jau
su
tokia
gana!
gi
pas
kuninga,
kad
tas
iszkvos
szirdyj jam vietos neturim. apie metavones sakramenta už
reikalingo apsireiškimo tulu do, be usu virezutinei karei puseiViską prižadineje.
neturi dvieju dantų. Jagu kas ji kur
Nieko neženklina bažnyczioje tulus eavo prasižengimus tėvui tu jin. Prabaszczius primini
ligų prie tam tikru'uždemimu užtemytu o man pratesztu teisingai
Kad gera valgi davineje,
Garsingiausias ant riša siieti Ir žinomas
8^1“malda su atsuktomis in kryžių Bonipacui vieezai save pradėjo ciela dora jiojo, per daugeli
teipgi, kad galėtume iszJuoti spie j’, asz duosiu 5 dol. nagrados.
Szvarei užlaiko,
ses specialistas kroniszks Ir azslsenejuslu llp_ _ _ _ n
akimi’-, nieks nereiizkia, ja’gu kaltinti ir skustis. Tokiu budu metu gyvenyma, o matydamas
padavadijimus ir taisykles, pa Raszikit ant s/ito adreso: (;o (}g)
Visame pritaiko,
kas tavo namuose ar ant eaves dirva jau buvo pagerinia ir ant jiojo veido susigraudyniDR. KOLER,*Mr. Jno. Ulpis,
gerinanezias
sanlygas ir daran
ma,
dadavi:
Na
ir
atsiranda.tokiu
daugybe kryžių turi, o norints kiekviena inmeeta sėkla turėjo
Pittston, Pa,
Turintya geriaueius diplomus ir 16 metine praktika gi
ežias šituos užsiėmimus vilai 10 Park st.
—
Pažinau
tave,
kaipo
ge

Su
menku
protu
kvailiu,
gerus
vaisius
lazduotidyme visokiu žniogyszku silpnybių. Iszgyde iukstanesu
ir patsai juos dirba, ja'gu savo
žmonių ua, pavoyngu ligų, kurie ra džiaugsmu garsina
Misijonieriams del laukiniu ra katalikai Apmislikie tada Katrie mufinasi pas boba su nekenkiaeziais.
Mano dede Slanislovas Maoenae
varda DR. KOLEII ir gyre savo pažinstamiema vadin- /
sziidi sutepa neapykanta ir ki
darni ijn Samaritonu tebirio laiko.
v
Szitas, žinoma yra apsaugo apie 15 metu Amerike. Paeina isz
savo punguliu;
tais visokiais būviais piieezai tu žmonių sunkinus buvo gerai api paskutini suda; ka
Jojo rodos yra už dyka,—kožnee ijam szirdingai dėka i
Kauno gub. Panevėžiopav. sudžiaus
jimo
darbu
ir
svarba
jo
negali
iszaiszkinti
apie
Komunija
tada
pasakysi,
kada
pareis
sto
Bet
no
davadniu
ne
turi
nieko,
voje, DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o <► '
art mo meile.
uzsisenejusea ligas
ligos inkstu ir rumatizmo, užsiszaldima gai ,
Indijonai nuo sayo nuostebu ti akis prieez aki su gaspadi
Visos storones pasiliek ant būti perdedama; todėl, idant Meldimu. Praszau ataiszaukti ant voe, noęies, gerkles, pilvouzsisenejuses
ir žarnų; parku, iszbenmu, niežimo, epilepsije. senu roadreso
:
(l°
6(0
nu
ir
visas
ligas
paejnanczee
isz
kraujo.
Gydo su geriausiu pasisekimu Moterių
VIII..
jis butu pasekmingas, reikia 1
negalėjo atsikratyti jog Isz ne, o tas parszas bus terp jų
nieko.
uzsisen ėjusi as ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokiu
Mr. S. Baranokas
j
Kryžiaus
vaisiai.
uzkrecziamu ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, nuprisidėjimo
dalyvaujareziu
ganytojas svietą taip daug nu dviejų ?.__
Jamesport N.Y. trotymaa viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir LL gydo greitai ir pasekmingai,
Box 2
Tėvas Bonipacas su baime, mylėjo kad eavo tikra kuna
— Jegamasti geradejau, o
usiu, kuriomis yra- valstybe,
be rejke sannatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnešite dides
ni pavoju ateiteje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoiu ženklina
Apžiūri stubas.
bet su atsidavimu ant Dievo žmonėms valgiu paskyrė; bet ar tikrai tasai parszas stoves
darbdavis ir
darbininkas,
daugiau ne kaip dvideszimts iaiszku raszytu per ligoni DR. KOLER kalba lie
tu viszk ai ir J enk iszk ai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos thimocziaua
— Ka? už tris ruimus <leKiekviena
ju
turi
pildyti
eavo
valios lauke gryžtaneziu savo kada-g' dasižinojo jog isz Pas szale mus?
110 W. Oak St. Shenandoah, Pt.
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittsburgia.
pareigas ir kiek viena turi ru szimts doleriu ? o stokus szviepasiuntiniu, kurie jam turėjo kutinės Vakarienes nieko neli — Na teip, tykrai!
.DINOS
— Na... tai asz tada pasaky Gydo visokius lygas akiu. Pritaiko akulo- pintie invyktnimui geidžiamu sos o drėgnumas?
dvasiszka pagelba pargabenti, ko pradėjo visi aezaras liedami
rius ir gvan.utuqja juos tinkaneziuma. Djr
_ O, už tai asz neymu užtaipg' visus prie mitziu szven raudoti jegei tame ezventame siu: Andriejene, sztai cze jusu Winter* per 6 motus mokinosi pas garas pasekmių.
Fl T TS • u *a.
HE"
j
mokesties.
parszelys!
prolssK ai* yl^u laiku PhiUdelob^a
tu leikalingue daiktus. N ei ai pokylyj negales dalyvauti.
Isz “Health Dep. Talks”.

VISI DABAR SKAITYKITE!
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BISCHOFFS BAKIMG HOUSE

Daktaras ® WINTERS

DR. KOLER,

Žydai Palestinoje.
vienam davė almužnas ir važe Gyvenimas
Japonu
vo namo, sako: Jus nieko nėra
Nuo kada dabartine laisve
Amerike.
dot, o asz daug, turiu. O tie
invyko Turkijoje, po kurios
Atjojo pas karaliaus dvara. brolei susisznekejo ji užmuszt.
tas vilke sako: Aik, rasi daug Užmusze, pakiszo po langu: Japonu iezeivyetee biuras globa randasi Szventoji Ž“tne
paukszcziu: neimk ne viena, pssidare karuna raudona. Pas mieste Tokio sutarė placziau, (Palestina), apeigyvene tenar
Sudže.
ne gražiause, tik sakais; ir ne- kui jie su taja pana parvaževo pasirūpinti savo žemes iezei- žydai pradėjo epareziai krutė
Sudže
in
vagi:- Traukyje
vius
Suv.
Valstijose.
Vargas
itnk,jo kletka. O tas sakalas namon, pssike, karaliui: Isz
ti. Kas jiems svarbiausia, yra vienos sanvaites pavogei net
tiems
iszeiviams
tame,
kad
praszo, kad imtu kieta, drauge leidai ta dumiu dabar nėra gy
sako: Tu man neturi toke gra vo, jo karūna raudona. O mes nors oz onai randa gera darba tai, kad naujai sutvarkytas ran szeszes poras czebatu. >
Vagis:- Teisybe szviesiauže, kieta. Paėmė ir kletka. parneszem ir sakala ir pana ir ir užsiėmimą ir susitaupia pini das praezalino daugel tiesos ap
sės
sudže! Nes asz turiu labai
gu,
bet
nėra
jiems
su
kuom
ap
rubežiavimu pirkimą žemes.
Jieeze per durie, suskambėjo. arkli.
sivesti, nes amerikietes nelabai Dtbaružddejo žydu kompaai dydeles kojes, katra pora cze
Iszgirdo karaliuuaitie, atbėgo
Erne važevo kunigaiksztis,
ir pagavo. Atėmė sakais, ea iszgirdo, dejuoje po laužu nori iszteketi už geltonveidž:o ja, ketanti nupirkti dideli plo batu namon parnesziati, tai
ko: Kad tu toks kytras, aik Atėjo, isztrauke jin ir iszgyde japono: tuomtarpu japonu mer ta žemes, prigulinti turku sul vis buvo maži, net szeszta po
in kita karalyste, rasi gražu paleido namon. Pamate tie ginu nėra Užtai anie biuras tonui, apimanti derlingąjį Jor ra tiko.
arkli, pavogk man, atiduosiu brolei, kad toj karūna jau vėl uždėjo nekokia pirszlystoe a dano upes kloni nuo TiberijoS
Mokykloje
gentura, kurios siekis bus ap
tau sakais. Tai jis nuėjo pas mėlyna.
iki Negyvųjų Mariu. Didesne
Nusigando, sako:
Daraktoris:- Paeakykie Mi
rūpinti
eu
pacz
omis
anuos
90
vilką ir verke, kad atėmė ea- Mes jin negerai užmuszem, jau
dalie Jeruzdes apielmkiu jau kuti, katras žvėris yra tingiaukala. Vilkas sako: Asz tau sa j’s atgyjo, Ir parėjo jisai, pa tukstaneziu japonu, kurie ežia dabar yra rankele žydu ukinin
ses ?
kiau Neimk kletka, kad ne sake karaliui, kad viskas jo, o diena gyvena Suv. Valstijose ku, o dabar rengiama užpirk
Mikutis:- Blusa ir blake?
Agentūra
suraezo
mergin
’
sa

klausysi manės, visur tau teip jie nieko neturėjo. Tada eme
ti ir žeme senovės Jerikoe mies
D
ar.- O tai del ko ?
bus. Užsisėdo ant vilko, nune karalius paszauke senatas pa voje žemeje, kurios apsiima isz to, pirmojo žydu apve kto ka
M.Nu-gi isz lovos niekad
sze in antra karalyste. Ir liko daryt dekretą jiem, tada eme teketi už kokio vyro Suv. da jie iez nevalios trauke in
ne iszeina.
Valstijose
norėdamas
per
ta
vilkas užbromo, sako: Aik juos suezaude. O tas durnius
pažadėta žeme. Žydai įgijo pil
paimk arkli, kamanas neimk. pasiliko gyvent ir su savo pa agentūra pi ežia gauti, nusiun- nas valstietiezkas teises, o jie,
Daug geriau
cz'a tenai savo fotografija po
Nuėjo, paėmė arkli Praizo cze labai grąžei.
— Ar szimet siunti savo pa.
turėdami
už
paramsti
galingąja
draug su ateakancziais paliudy
arklys kad imtu kamanas, sa
cze in Atlantik City? O ko
Apie (lede raganių.
jiaiais
apie savo stovi. Toji fo Sijonistu organizacija, be abe
ko: Neturi tokiu gražiu karna
Buvo krauezius labai bago tografija iez4atoma ant pažiū jo veik ineivyraus savo senovės dėl pats ne važiuoji?
nu. Paėmė ir kamanas. Ėjo
— Kad man namieje be bo
tas ir turėjo viena sunu. Numi ros vieome merginoms, prie kraezte.
per duiie, suskambėjo. Atbė
bos
daug sveikiau, negu At
re tėvas, ir motina negalėjo agentūros prieiraezusioms; jei
go karaliunaitis, pagavo, atė
lantik
City, su boba.
magazino laikyt. Vaikas vogė gu katrai patinka, toji atsiun
mė arkli, tako: Kad tu toks
labai ir gere, vis trotyjo, ale ežia savo fotografija mainais.
Ne melagei.
kytras, nueik už mariu yra la
neuždirbo. Paskui bankrutavo Merginos visos pamokintos
XU VISAI DYKAI
bai graži pana, pavogk, man
PrisiiĮ.sk mum porę murkiu, savo
jo. ,
apie padėjimą Suv. Valstijose — Ar žinai, menesije lieatneszk, atiduosiu arki'. Nuė
var(14. pravarde ir adresu, o
Vaikszcziojo tas vaikas po ir turi parodyti, kad gerai per pos, teip buvo karezta, jog pa MįŽŽfia mes tumistal nusiųsimo No. 3 kataloga, didžiausių lietuviškoje kalboje,
jo pas vilką ir verke. Sako
dėtas kiauszinis ant galvos iszKa 61 dideli pusiąpei. Janio telpa teisiumiestą, užėjo pas kujeziu Ir mano naminius reikalis.
gi aprnšymai apie suvirs 200 visokiu
vilkas: Kad butum kytra?, tu
■* kuuišKiĮ nesveikumų, vyrų, moterų
viri
atėjo viens ponas, davė ta vai
___ _____ I." vaikų. Išaiškina pradžių, priežasrėtum sakala ir arkli, dabar
I ,r pasekmes ligų ir pasako kokias
— Tai vis nieko, asz praei gyduoles naudoti,
ka paszaukt ir klausė, ar ir de
kiek jos prekiuoja ir kur jas
nieko neturi. Da syki asz tave
ginui. Telpa paveikslai ir prekės visokių nau
ta žiema buvau Kanadoje, tai jausių
de yra, Tai atsake: Nėra. Pa
eleelro-gydančių aparatų, Rotorinių
daiktų. Magiškų aparatų, Drukuojanių ir Ra
nesziu; kad neklau.-yei manes,
Mašinų, Stereoskopų ir jiem Paveikslų,
teip perszalau, jog per dvi ne- šomų
sake ponas, kid A-z esu tavo
Armonikų, Koncertinų, Britvų ir daugel kito
asz tave pamesiu. Užsisėdo ant
kių kožnamreikalingų daiktų. Rašyk tuojaus.
deles
ne
galėjau
pridėt
prie
tėvo brolis. Jis davė penkis
Jolin I. Bagdžiunas, Propr.
Adresuok teip:
vilko. Atjojo pas mares. Te
veido, rankos, kaip tik pride JOHN’S SUPPLY HOUSE
rublius ir siuntė namo: Sakyk
buvo tokios marios, kur n’eka-i
24 PILSEN STATION
CHICAGO, ILL.
du, tai tuojau priszalo!
motinai, kad dede davė penkis
negalėjo iez kito szono a'plan
rublius. Aut rytojaus vėl aina
ktie. Tas vilkas sako: Papjauk tas vaikas per m'esta, jin szaumane: isz mane viso pasidarys
ke tas ponas, kad jis ateitu, ir
No. 1005 Gvarantytas ant drūtumo tiesu apie valgius ir gyduoles
luotas, isz liežuvio irklas, ir davė jem penkiolika rubliu ir
d. 30-to Birželio 1906 mete.
viduriu trys suknios ir trys žie siuntė namon pas motina, kad
dai ir trys poros czeveryku. motina iszvirtu pietus: asz at
Nuplauksi priesz kaialiaus eisiu. Ale jis n*a‘ejo, ir siun
lange, i-zkelk, laikyk gražiau- tė motina szaukiie puna an pie
se sukne, kad kupczits isz sve tu. Nuėjo vaikas pas poną, sa
timos fzalies atėjo. Papjovė ko: Aime, dede, pas mama
tas durnas vilką, perplauke. pietų valgyt. Ale tas ponas ne
prasiszalina tuojaus po vartojimu Severos Bahama
Iszkeles sukne gražiuose rodo. ėjo namon, ėjo per miestą su
Plaucziams. Palengvina jis uždegimą, sulaiko kosuli
Pamate karaliunaite, sako ka tuo vaiku ir ėjo per gire dide
ir sugydo lygusta gerkle.
raliui: Isz svetimos ezalies kup le. O tam vaikui
pasiro
ežius turi labai gražiu sukniu, dė sodai labai gražus, ir per
asz aisiu viena nusipirkt. Sa dvylika dienu ėjo nakti ir
ko karalius: Leisk sluga. Nu diena, o nebuvo
dvylika
siuntė sloga. O jis davė ne dienu, ale dvylika metu. Ra
Ihnt u! kg-. f«’#» •"
gražiame sukne, o ana iszseles do akmena labai dideli. Tai
liti, kta.
priesz langa rodo. Sako kara dede jem liepe akmena atL..9 Fr~».
pneumonia. CrO'JP.
liunaite. Ne gražės atnesza, veret. Jis negalėjo ir bijojo ir
yra gyduole ant kurios galima pasitikėti, kad viena
asz aisiu pati. Ir leido kara kad labai didelis buvo. L:epe
price co_cents
isz geriausiu praszalintoju visu užpuolimu kosulio
lius jei pirkt. Nuėjo, ateitojo ranka stumt akmena, ir nustu
užsiszaldimo, uz'degima trubeliu vedaneziu ora in
F.snFAK’.
rIv*“*
plauczius, ir pla.ucziu lygos. Per jo vartojima ne vienas
in luotą, apsivilko sukne ir me, rado durie ir skadus, ir lie
iow«
jau užsisenejusis kosulis topo ant visados iszgydintas.
czeverykus ir paėmė žiedą an pe lipt ekadais žemyn. Jis bi
piiezto. Dabar jie paeiyre in jojo, davė tae ponas žiedą užsi
Ponas Jonas Tezak isz Wardner, Idaho, raszo: “Užsiszaldau kasikio,je, dirbdamas
savo puse, nusivežė ta pana. maut an pirezto, sako: Kad tu
szlapoj vietoj. Pajutau suspaudimą gerklėj, bet iszsigidau su juso Balsamu del
Plaucziu katram priklauso mano pagarba”
Preke Preke
25c ir 25c
50c.ir 50c.
Tas vilkas atgyjo vėl, neeze bijosi, tai to žiedo tik praszyk, j
jin ir ta pana pae ta karaliu- tai jie tave isz baimes iszvee
Severos gyduoles parsiduoda visose aptiekose. Neimk kitu
naiti. Atėjo pas bromą, vilkis Ir kaip nulipsi, tai rasi eoda
Daktariszka rodą dykai.
sako: Dabar asz paeiversiu in labai dideli ir gražu ir aik per
ta grąže pana, o tu mane vesk. eoda, ale neskink nieko, ne
Atiduos tau arkli, ir praszyk obuoliu, ne kvietku. Ir kaip
Uždegime inkstuose (
briczka, tai tu turėsi su pana rasi gale stulpą ir lempa an to
Liga Brighto, kentėjimas kepenuose Į
važ uot. Ir sakyk, kad mane stulpo, paimk ir iezliek aktju
yra tai nesmagi lyga žinoma kaipo
tulžine
natvarka, akmuo pūslėj, I
viena in pakajeli uždarytu ir ir atgal neszk.
US
sunki iszgydint,bet prasiszalind no
akmens tulžeje ir kitos netvarkos '
Jis rado stulpą ir paėmė ®
nieko neduotu valgyt, tik isz
jos lengvai, katras atsakaneziai
inkstu, prasiszalins jaigu imsi
pagal nurodimu vartuos regularnai
ryto atnesztu eklenycze arba lempa iezliejo, padėjo in anti
SEVEROS GYDUOLE 1
'
SEPEROS
tos. Nuvede tas durnius ta pa ir gr žo. O tada skynė obuo I
na pae karaliunaiti ir pasakė liūs ii’ dėjo už anezio, pilna |
INKSTAMS IR KERENS j
BITTERSUS SKILVIUJ
jem teip viską, kaip iznekejo pridėjo anti. Ir atėjo an ekadu
Variuojant jis per ylga laika ir '
yra tai stebuklingas sudrutintojas
vilkas. Atidavė jem aikli ir ir tas ponas prasze: Duok S)
tukstanezuose atsitikimuose ta vi- (
skilvio, teip sudrutina vidurius skil
duriu gyduole pagelbsta kožnam. |
br.czke, džiauged, kad jis turi man ta lempa. O jie negalėjo fvio, kad palengvinimas ir iszgydiYra tai geriause gyduole del streno
raas greit suteikė. Sudrutina teipgi
grąže pana. Tas durnius iszva greit iszimt. pilnas antis obuo
skaudėjimo ir stoka pajėgu.
,
visa
organizma.
Preke
50e
ir
$1.
liu
buvo
Tai
ponas
supyko,
ževo už bromo, pasisodino ta
pana ir važiuoje namo. An ry kad jie jem neduoda; mielino
tojaus nuneeze aluga arbatoj kad jisai negrvo tos lempos.
Severos Kalendorius ant 190‘Jni. jau gatavas. Aptiekoris duos dykai.
žiuri, kad tupi vilkas pakajui. Paėmė akmeni ir užvertė an
B-igo rėkdama, sako: Papjovė doru: liko tas va kas apaezioj.
vilkas pana! Tas vilkas iezbe- Tae vaikas verke ir lipo že
go paskui je per duris ir pavy myn. Ale atsiminė, kad jem da
jo ta durna važiuojent su pa ve dede žiedą, prispaudė žiedą
na. Sako: Dabar asz paeiver prie skadu. Klause tae žiedas,
siu in ta gražu arki'. Vesk sako: Ko tu verki! Ke asz
mane, atiduos tau sakala. Ir neverksiu, kad asz cze likau ?
pasakys, tegul mane nestato Sake žiedas: Neverk, lipk
eu senais arkleie, tik su tu me auksz'yn asz atversiu akinu
tu kumelukaie; anksti ryta kad na. Ale mane nepamesk, ba
atnesztu bieki szieno Nuvede a-z aniuolae, asz iszretavoeiu
tas durnius ta arkli pae kara visur taye Užlipo, akmeni nu
liunaiti, ir jie jem atidavė ea- vertė Parėjo namon in ta pati
kala. Ant rytojaue atnesze izie miestą, ale jis nerado motinos.
Je zkoje per tris metus, pas
no furmona-', žiuri, visi kūme kui rado labai sena, ba jisai
lukai papjauti, ir vilkae tupi. nebuvo namie penkiolika me
Užbėgo rėkdamas: l’apjove tu, o jem pasirodė, ka jis pen
vilkas gražu arkli ir kumelu- kiolika dienu nebuvo. Klause
kus! O tas vilkas iszbeges pa- mot’noe, del ko toke sena. Sa
No.4.
vyjo ta durna važiuojent. Sa ke motina: Kad, vaikeli, asz No. 1. Aukso Altorius, in puikia skūra su No.6. Aukso Altorius, puikei atrytaNo-3.
$1.00
su Didis Szaltinis, 1,000 puslapiu,
tave penkiolika metu nema
ko: Dabar asz tave bagotu niau.
apvalais kampais, 382 puslapiu, - $1.00. auksiniu papuoszimu,
$1.25. Sesaa ir Naujas Aukso Altorius visos reikai:
------—
on..
....
t
.00
No- 2. Aukso Altorius, in prūsine juoda No.7. Aukso Altorius, in moroeco skūra $1.50 lingos maldos, 8G4 puslapiu,
paetacziau: turi grąže pana,
(Toliaus bue)
skūra, su puikiu krizių vidurije apdaro ne
Balsas
Balandėlis
arba
Mažas
Szaltinis
No. 8. Aukso Altorius, apdaryta in balta
gražu arkli ir gražu sakala.
kurie parduoda jaja už $2. muso preke §1.50
.
7§y.
kaulo, puikus abrozelis isz celluloido, 3 711 puslapiu,
No. 3. Aukso Altorius, in celluloid, puikus
Atviž uosi ant gryžkelee ir ra
medalikai ant leneiugelu,
$1.50. Garbe Dievui ant Augsztibes 640 pus. 75/.
KATALOGAS
abrozelis
ant
apdaru,
puiki
kningele,
$1.25
J. TWARDOWSKI. Dept A
ei pas karuutles eedint du ubą 214 WISCON.
Anidlas Sargas, apdaryta in audeklą, 353
SZTUKU
DYKAI
No. 4. Aukso Altorius, in puikia juoda skūra No 9. Aukso Altorius, in celluloid, puikei
St MILWAUKEE,
WIS.
puslapiu,
oo/.
gue, neduok pati almužna, te
$1.50 iszmarginta., galima gaute in,- bata, žalia,
Bus nusiustas kožnam. kuris jo ir perta labai puiki kningele,
rausva
ir
szvies-raudona
apdara,
$1.00.
Aniolas
Sargas,
apdaryta
in
skūra
apvalais
pareikalaus
prisiusdamas
už
2c
No.5.
Aukso
Altorius,
in
puikia
skūra
su
gul pana paluoda, otų nesi
marike. Pamokinantis i r naudin apvalais kampais,
■
50/. kumpais, auksuoti krasztai,
$1.00 Kantiezka, druezei apdarita,
75/.
rodyk,
gas kožnam. Adresas Toksai:
Jis atvaževo ir žiuri, kai jo
Aclresavokyt
brolei. Jem ezkada, jie iszlipo

LIETU VISZKOS PASAKOS

UNION NATIONAL BANK

^£5»9avioinkas ir Fabrikantas^—

Egiuterro No. 1.
Egiuterro No. 2.
ZmijeczniK
Gumbo Laszai
Meszkos Mostis
Treyanka
Liniment del Waiku
Giduoles no kosulio
asztraus
Liepų balsamas no kosulio
(plaucziu)
Anti-Laxon del vaiku
Proszkai no kirmelu
vaikams '
Proszkai no kirmelu

Capital Stock
Surplus & Profits

'Giduoles no skaudėjimo
dantų
Mostis no prakaitavimo
Geležinis sudrulintojos
svikato

DU PROCENTĄ MOKAM ANT
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO.

“Grip-kiur”
riauka apsaugotojas
Mikelei nuo kepanu
“Kinder Balsam“
Bobru laszai
Rankvaistis no sutrukime
ranku

suaugusiems 1

{125,000.00.
$238,000.00.

Suvienituju Walstiju Deposytoras.

Giduoles nutildimui vaiku
Giduolis no nuspaudimu
(Corn Cure)

Barrieon Bali, Prezidentu,
M. M. MacMillan, Vice-PrexidenUu
Ira. IF. Barnet, Kasijeue.

Vanduo del akiu
|
Giduoles del isztraukimo
“Lagodnik” del atluosaDEL VISU
karszczio po nudegimui.
vimo vidurius be jokio skaLaszai no kruvinosios
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU.
dejimo
suaugusiems
Valditojas kraujo
318 3-RD AVENUE
No Rumatizmo (naujas budas gidimo) Gcriause Oiduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies
Pase bloko žemiau no Plttsbnrglnlo P*cite.
Giduoles sužlebcziojimuiĮ^7710.0aivos, kataro., pecziu, Giduoles noEkzimo (Rožes
PITTSBURG, . PA.
maisto Hrutines, szonosie, rumafizmo
pas vaikus)
Didžiausia Lietuviszka krautuve visokiu
Miltai no skaudėjimo
szalczio, nuralgįja ir nukand- Plasterei isz kasztavolu
gėrimu Suv. Vals.
Kas tik naudojo muso
galvos, ima visokiu vabalukiu.
Pomada plaukams
nefatszavotas, nes czisius vynus ir arielkos,
PASARGAI Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta tasai ne galėjo atsigėrėt juju o geriause uiie
reikalingos del tavo ligos, lada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi ra ir patarnavimo tik pas mus apturėjo.
vaistas’kokios reskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktaro
MUSO prekes:
S'2, o o t,<o
TTer* Randona Arlcik*
o jogu vaistai daugiau kasztuos negu $1.CO tada užmokėsi po aplaikimui vaistu.
Gera Balta Arleik*
2,oo 2,So 3.00
Ramas
■*
2,oo M# 3,oo
Siuncziant gromata indekit marke už 2/. Adresavokite:

STEFAN ROVNIANEK

Severos

Balsamas Plaucziams

g Katarai 5KiIvs

W. F. Severą Co.-t!,“wT“s
PUIKIOS MALDA KNYGOS

SAULE” Mahanoy City, Pa. !

Bumaa Jamalk*
■
j»
Ginas
• Cnoglne Arielka
•
Eitumei
AnisetM, fnnag-ua gėrimas •
Citata* aplritaa
.
Sllvaite
Sllvaite, tikrai Lfctavfaaka
Terkellea
Terkellca. tikrai Vengrlaxk*
Konlakas
.
>
Konlakaa, FraaeazlBikaa
•
Obuoline Brandy
Blackberry
•
Ronolla, gardui gėrimai
•
Mellnvuogo
.
V luniirte
...

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

Plymouth,

Pa.

VIENATYNIS LIETUVISZKAS

4.00 6,00 C,00
2 00 2,60 3,oo
4,5o 6,oo
3,00

2,60

e,oo

—
2,60

AMERIKONISZKI vynai:

7 WASHINGTON STREET,

Sl,oo Galonai
Ohio raudonas
.
.
Ohio baltas—s*ddm
.
Knlifornl, on, senas, ruksztu
Kallforni, os muKZkatulaa
.
l,6o “
KallfornljoR muszkatalai
1.60 *
Kallforni, os tokalszkas
.
1,76 “
Kallforni, oa (4 metu) Port Wine
2,oo **
Kallforni, o* Kaeri H lnc
.
.
2,oo
“
Kalifornijos Burgundy, raudonas
1.60
M
Viduriams Kartus Vynai
.
.
2.60 8,oo
Ilaulkyte po prekei. Užkalbinimai ant 810,o<
IriaQlau UŽMOKAU EKSPRESĄ Pennsylvania
Ohio Ir West Virtini* valstijose. Adresas;

NEW YORK CITY.

Jago važiuojate in ir isz Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o
ir visns bankinius reikalus tai ateikyta pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur.
Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
už darbinyka aut laivo.
Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą nuodu vi
same Moteli* randasi ne toli K artel-G ardos. Jago kokis apgavikas norėtu jest
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesink pakol daęjsit pas mane,

Su Guodone, VINCAS RAŽUKAS.

i

.

Stefan. Rovnianek,
1S i-ri Avaooc

Pittsburg, Pi.

-

Ligoniai trokštanti pagalbos
kreipkitės pas Dr.B.M.Ross

| UŽPUOLIMAI KOSULIO

r

MAHANOY CITY, PA.

Garsiu uLenkisžku-Lietuwisku Waistu:

K A N T O R A S

•BA-N-K-l-N-rS
D. T. BOCZKAUSKAS,
520 <fc 522 W. South Al.
Mahanoy City,, Pa.
Turi cusineezima bu wisais Europinėm Bankai*. Wisi jau ira persitikriuia, jog
riunsti piningoj per muso tarpininkista greieziause nnajna

Szimtal

TuLl^sst£Lnc2;iTj.
Isz wiiu ažaliu A m e r i k o, per muso rankaa siunestsi kas mėtau in
EUFOPA,
LIEl'UWA,
PRUSUS,
ROSIJE,
AUSTRIJE,
LENKUE,
ITAL1JE,
PI' T, T.
IR T. T.

-»99^

NE WIEN0 PININGA! DA NE PRAPUOLĖ.

Jeigu sergi ir negauni
pagalbos, tai nestatyk
sveikatos pavojui, nejicszkok daugiau gydy
mų ir neleisk pinigų
ant nieko, bet tuojaus
kreipkis pas Dr. B. M.
Ross, kuris atydžiai
gydydamas per 21 me
tus, paliko geriausiu
specijalistu Chicagoje
pasekmingam gydyme
Ilgu. Dr. Ross išgydo
visiškai.kraujo užnuodyjlmų, reumatizmų,
paslatlngas ligas ir ligas paeinan
čias nuo Jaunystės nesupratimo ir išdykumo; gė
limų kaulų, skaudėjimų ir svaigimų galvos,
skaudėjimų po krutinę, nugaros ir strėnų; smar
kų plakimų širdies, užymų ausyse, drebėjimų
kraujo, pamėlinavuslus paakius, spuogus ir dė
mes jmt veido ar kūno, skaudėjimų gerklėje, už
kietėjimų vidurių, biaurlus ir baisius sapnus, sun
kumų kojose, iudubusias akis, žudimų vyrybės,
negalėjimų miegoti ar valgyti, trumpų kvėpavi
mų, niežus, odos, inkstų, pūslės, kepenų ir skilvio
ilgas. Jeigu ėsi nuolatai nuvargęs ir greitai pallstuutls, baugus, gėdingus, nusiminc3tužsirupines
šTrpnus ryrnHčai, užkrėstas liga, turi tankiai Slapintls dienų ir naktyje, tai kreipkis tuojaus pas
Dr. B. M. Ross, kuris duos tau teisingų ir gerų
patarimų visai dykai. Ligoniai keliauja Šimtus
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.

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

CHICAGO. ILL.
Priima ligonius kasdien uuo D iki 4. Panedėlio, Seredos, Pėtnyėios ir Subatos vakarais nuo
6:30 iki 8:30. Nedėldienlais nuo 10 iki 1. Susikal
bėt galimu lietuviškai, lenkiškai ir maskoliškai

-»ga^

&x>pcoopeo0aooGoooootxx>oo
NAUJAUSIAS
ISZ RADIMAS
DEinuTstaeuoi aoute.
Daugybe odos Ilgu paejna no neezvaraus
užsilaikymo Ir užsikrėtimo teipgi ir nuo
< viduriniu Ilgu. Daugumas gauna puczkua
< pleiskanas,'slinkimą plauku, plikimą per
s apsileidimą. Gydosi per neatsakanczlufl
K daktarus ar agentus, kurie tik pinigus iez
K vilioja, o paskui roezote mums, kad eme>
X te daugybe gyduolu isz lnva?rlu apgaviku
q o pageibos negavote ir sakote, kad. gal ir
X muso gyduoles negelbes. (Taigi meidžeX me mums darodytl; kokie žmogus likosi
X muso gyduolėmis apgautas.) Turime tuX katancilus oreglnallniku padekavonlu.
X Tegul nors vienas daktaras parodo mums
X tiek padekavoniu, o mes duosime dideli
X atlleynima. Pilk* gatva-eunku gydyti, jaX go senas ir galva žvilga, tai to pagelbsti
X ne galima, bet jago jaunas, o turi retus
X plaukus, o ant odos matytis maži plaukuX czei tai tam galima SHteiktipagelba; piau
X kai neyra grybai—viena diena ne iezdygs.
X Ateiazauklao'Jenis nusiunalmedyka infor
X macija eu placziu apraszimu. Mes nešiuX leme prisispyrę savo gyduolu, teisingasis
X daktaras to ne vienas ne daro. Kas nori
X persltikrint tegul r*sao pas mus. Adresas

5

PASLAPTINES) VYRU LYGOS
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| PROF. J. M. UWJNiZA,
0W BROADWAT SJ-,
jl i.

h

RODĄ DYKAI*

Určdiškos va-saios nuo 9 Iki 5; nedč’ionitf nuo 3 iki 12.

DR. JOS. LISTED

140 Dearhorn Street.

La. >

CHICAGO. ILL

. ■
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SALONAS IR GROSER-SZTORISi

J

SUGAR

Didžiause Lietuviazka

Kantoras Rankinis
ir pardavyvte

AGENTŪRA

SZIPKORCZIU

233-233 W. CENTER STR.

MAHANOY CITY. PA.

NOTCH,

PA.

Paiduoda Cukru, Kava, Ilerbata, Mesi
Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga de)
žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa»
lunas su milžiniszkais stiklais, szahum alum
arielkom ir pujkeis cy garais.
Pliektam
parduoda SZIPKORTES ii
siuneze piningus in visas dalei
svieto grejtaL

PUIKI SALE DEL MITINGU, SZOKIU Ir lt.

Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu Iši Puikiausia
užeiga
ru. Siuneze piningus in visas dales svieto greieziause ir pi
giause.
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino. del Lietuviu!
Iszduoda dostovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam [r svetingiaupavesti. Del draugfscziu prlslataa puikes Szarfas, Juostas, Kepures, Karūnas, sias priėmimas
Špilkas k L t. Su kokiu nore reikalu kas-link Szipkorcziu, pi del visu kur ra-

\
I

v
r

I»J)

uujgu ir t. t. raadkyte pas maoe • gausite teisinga ateakyma aite gardia Arielkele ’L

DOVANAI

Temykite gerai! TIKRa! lietuviška, didele krautuve
V 1 S I F M S Puilliausi,l “įmonikiį, skripkij, klernotiį triubu, koncertinų ir

z\iu ir Cigaru. Teip-gi
sale del zobovu ir t. t,

K. Konewko,

daug} be kitokiij muzikąliškų instrument^. Goriausit| dziegorin, 93 S. MAIN ST. ASHLEY, PA.
» lenciūgų, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
suolų, visokio skyriaus mašinukių del 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 kokiu
408 W. MAHANOY AVĖ.
MAHANOY
CJTY,PA. .
tik randasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų del rašymo gromatų
su puikiausiais apskaitymais ir dainomis-su konvertais tuzinas 25o„ 5 tuzinai
už $1.00, 1000 už $6.00.
Kas velitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU
marką ir teisinga adresą, o apturės dideli N 3 nauja KATALOGĄ DOWN II
ąu 315 aiškių paveikslų ir 1000 visokių naudingų daiktų. Aš gvaranluo|u, kad mano
Pristato visokius gėrimus del sa-.
lavoras pirmos kllasos, o prekes p.gesnčs kaip kitur. Orderius išsiunčiu greitai i visus
lunyku ant pikniku, balu, krik^
Amerikos ir Kanados kraštus. Perkupčial gali gaut pirkt daug pigiau kaip kllur
sztynu atu, porteri, vynus, ari eij
ka ir L L
Pristato in namus atu
Reikalaujant katalogo paminėkit vardą laikraščio. Katrame matėt apgarsinimą.
ir porteri bonkutem.
Gėrimai
VILKEVICH.
112 Grand st.. Brooklyn, N. Y<
pirkti pas Norkeviczia yra kana

Simonas J. Norkeviczius,

I9

WHOLESALE.

Žinios Vietines.

Pigus Pardavimas pas Refowicz Brol

I Vyrsz Puse Milijono

PRIE TO DAEJOM

Dekavonlu uz geradejiste.

Tas ira prietelis žuioniu-kuris suteikia
zyrdinga broliszka rodą dyki. Ne susinesze su gauje szendienynio vysokio sztamo
apsigarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai
aikite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga pedinga-privatyszka,
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite
iszmintyngi klauskite pataiymo garsingo
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz
■ Europos, isztyrias pagerinimo budo gydymą
I vysokiu kroniszku ir otlos-skuros lygu,
I szimtai tukstaneziu pasiliko iszgydintais,
Į kaip-tai jaunu vyru visokios užsikreczemos
I ligos, apries sziu lygu kaip tai Reumatizmas
I visoki papuczkai, iszpuolima plauku urnai
I sustabdinli, nuo drugio-malerijos. Geriause
B isztyrta gyduole nuo atpratimo svaiginncziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne
Sprijimsroda, zeclnas, iszsygydins GYRTIBE
kurs tiek nelaimiu atsitinka ir kruvyna proce žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszitgromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiunezeme panevali, kaip kiti jumys
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui
tini centą nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku,
tai užmoka ant rikio po keletą desetku
doleriu. Cze visokias rodąs gausite, nie cenItas nereikes mokėt, galite susiraszite Lietuviszko kalboje, iszmintingais busite jaigu
raszisite pas:

JOG ESAME
— Dienos gražios, sniego ■
neyra. Gal del to gražios.
— Biznei pradeda geriau B
eiti.
Vyriu ir vaiku siutai ir overkotai ka kitur parduoda po
-- Bet atsargumas yra rei- I
810 ir 842 mes parduodam už $7.68
kalingas ba nežine kas gali E
pasidaryti no Apriliaue.
— Adventai no visu lynks I
Vyriu ir vaiku siutu ir
Siutai ir Overkotai kitur parduoda po S16 pas mus tik 810
mib.uirno szokiu krikezezio E
overkotu, czeveriku ir t.t.
niszkas svietas susilaiko, o ežio E
Ii
83
czeverikai
po
81.98.
Vaiku
81.50
czeverikai
po
98c.
Esamo priversti surinkti
nais vienok randasi tokiu bou- R
kagalviu katros ateilankinejo S
812,000 traukija 15 dienu
75c. sveterei po 48c. 82 skribeles po 98c. S4 kelnes 82.48
in tokias urvas ka su židukaie g
todėl viską parduosime
szoka lakcum cakcum! Ant R
Siutai po 85.68 Trumpos kelnaites 19c. Audeklini prie
už labai pigu preke. Szigiluko tokiu mažai yra o kat E
ros, tai visi žino.
tas pardavimas prasidės
— Slavokai - Evangelikai ■
darbo pirsztines 5c. ir visas kitas tavoras parsiduos pigei.
ant kampo Spruce ir Catavissa g
ulieziu, nupirko in savo kirkti B
že didžiuosius vargonus nog |
(sriciaisTS)
8:30 AD. ISZ RYTO
Sz. Povilo Reformatiszkos baž I
L Broadway & So. 8th, Bk'yn. New York.
ny ežios.
"
— Tomis dienomis užsidėjo
jaunu žideliū broliszka drau
dika ba kožua karta praleidže
Duonk-kepel Ir Parduotoje Salduminlu.
DEPOSIT NATIONAL BANK
DYDELAM DRAPftNIU SZTORE.
gyste, kuriu mieris yra szelpt ISZ LIETUVISZKD
kelis centus, o kartais net ir ke Juozas Bagdziunas Hanazieris Foreign Department©
17-19 W.CENTER ST
vienas kita ir apsaugot sana
Fabrikantai “Ice Cream” Aprūpina balus
KAIMELU.
lis dolerius.
DU BOIS, PA.
piknikus, partijas ir Lt. trumpam laike
MAHANOY CITY, PA..
nes nog užpuolimu per “go
— Seredoje 25-ta L.apkr.
Inkerman,
Pa.
Diena
Mahžnoy
City,
Pa.
jus.’’ Uj yai! a graise puriel
palaimintas sakramentas Piningus sinneziame in visas dalis svieto greitai ir pigei. Szipkortes parduo
Lapkr. czionaitiniosia likosi
'
dam visu geresniu linijų in ir isz europos in visas dalis amerjko. Padarome
— Po nogiu ne darikyte 25-ta
;
moterystes
p. Juozo Gramo daviernastis reikale atėmimo daliu arba piningu isz krajaus Pristatome
atsitiko nelaime, ka
sarmatos sau ir kitiems, jago mainosia
1
jaunikaiczio su pana Magdele- peczetis del draugyseziu ir biznierių. Priimame piningus ant procento per
važiuojete stritkariu. Net sar da vienam pleise buvo eusirinno dolerio ir daugiaus. Kreipkitės pas mus per gromata ant virsz Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI
na Kižiute. fauuavcdžei abudu paczta
minėto adreso lietuviszkai o persitikrinsite kad mes apsiename teisingai,
NEW YORKE. Kitokiu ligu negydome.
mata žmogui inteligentneeniui kia 4 ypatos, visi lietuvei, vie
yra dorus, taigi laimink juos Teipgi užlaikėme krautuve Groblevskio lietuviszku gyduolu ir trojankos 35 takšt, žmonių it-zgidome traukijo 20metu
Visokiu rudeniniu ir žieminiutavoru del
jago randasi terp tokiu kiau- nas mainieris iezgrežias skilę
Jagu turi vario-kolorio pletmas, puozkas
Dieve visame ir nors tuzineliu
lu- “viena avele aptersze vi angliee del ezovimo. Paėmė 4 patogiu vaikeliu.
ant kimo, iszpuolanczius plaukus, gleivėtas
’.moterių, merginiu ir vaiku. Visokiu szilku,
---ezmotu dinamito, o norėdamas
.
.,
.
,
lopelius burnoje, skaudanezius 1kaulus, |_
sas kitas.”
beganezius skaudulys.................
Mes iszgidom
[
...unbaibai’atlošu
ir vilnoniu ceiku del szlebiu ir siutu
pirmiau juos atezildyti kad
— Detektyvas Samuels nu
1kas
„„ .-l
„ • ar mastais
, • ar gatavu.
sinusus stoviu ligu iu 190DIENU G1DIMO. , , .
Palmerton, Pa. - Darbai
but geriau ezauti, pradėjo ta
tik nori,
Visas opas iszgidomi in 30 DIENU nepai-!
nepai kokiu
gabeno in Pottsville 12 metu
dinamitą szildyti prie ugnies o eina gerai ir uždarbei neezlek- ? Yra usztikrinta ant to,jog pasekmes kaipo Spceijalistas gydy sant kokiam padėjime. Mes prašaliname
“tor i Del merginu kuros eina in pora turim visokiusenumo Lietuvi yaikyna už
baisybes paralizo, aklumą, ar Xm
1
ą
me tujų ligu yra isz tikros ir ligos praktikos, o
ti.
ataksija, visos ka paeina nog. užtrucinto
' daigtu
keliolika prasikaltinimu. Te kad nuo to užsidegi, ta negale
nes
isz
knyga
iszsnietos.
‘
•"---o
del a szliubo: szilko, atlošo ir visokio
— Lietuviu mažas burye,
damas iezlaikyti rankosia me
e
kraujo. Mes nej -parduodam czutitoja kraujo
vai ne galėjo jin niekaip su
Dr.
ALEKSANDRO
O'MALLEY,
tr
bonkas
gvar:
arantiti užtekti am menesio, vilnonio ceikio su reikalingais papuoszimais
te žemiu, nuo ko pasidarė eks visi sutikime gyvena.
valdyt ir atydave in rankas
virsz-pamineta. Mes!
.
°
\ \ J,
aiktai iszgidimaa kaip virsz-paminėta,
yra tai praktika per vita savo amsziu gydme
— Vaikinai labai emntni ?a epasabas
plozija
sužeisdama
juos
visus,
galime
pataisyti
padėjimą tt,
uparalizavotu Turime szliubmiu vainiku ir kvietku.
tųjų
ligu
ir
per
tikra
szinast
visokiu
moksliszku
spat-abu
valdžios. Tomis dienomis bus
žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli
naudojimo per ji. Jisai atiduoda savo taniysta del
vienime perezove kojas, o an kad merginu nėra, jsgu katros
ižsiunatas in narna pataisų.
Mes PRASZALINAM JO PRIEŽASTĮ.
kuris per 25 metu datpre, su pasikalbėjimu už
Teip-gi turime visokiu blauketu, kaldru,
trinis sutrenkė galvas, vienok merginos norėtu gaut po faina £• justi,
dyka pas tave ataditzkai ar per paezia, o jo ofisuose
Jagu esi iszbandes visus kitus gidinms ir
5
randasi
viskis
ant
važinimo
jutu
ligu,
be
mažiausio
— Jaigu norite turėti pui- dar neemertelnai, isz ko su vaisina ant apsipaeziavimo, te
tau jau diai-a ira atimta, mes szirdingai pra plunksnų
ir puikiu drapaniu del kūdi
6 kaszio ant jnsu naudos.
szome kreiptis pas mus, ipatiszka arba per
kei padirbta fotografija tai daktariezka storone paaitaieia. gul atvazuoj i m czionais.
kio iu krikszta, gausite geriau ir pigiau pas
gramata:
RUPTURA. ‘
nusiduokyte pas musu fotogra
— Gal tas nelaiminges atsi — Diena 8-ia Lapkr. likos ♦
BERLIN REMEDY CO.
Ar tai tikra ar tuonilaikine. arba vandenine, gydau
mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiureti
i
fintą p, VVaržinska. Dabar yra tikimas, įduos ba meir didesni palaimintas sakramentas mo ant visados be naudojimo peilio,skaudėjimo ar atsit raukimo no no darbo. Ik-oj»eracŲos (
1367 BROADWAY, Cor. 37-th Street,
laikas eiunsti fotografijas ea atsarguma su vartojimu dina terystei p. Jono Kuczo su p. i
NEW YORK.
____ muso rudeninius ir žeminius tavoms, o jia
NEDVO-VITAL LIGOS.
vo giminėms in Tėvynė todėl mito, daugumui kitu mainie- Morta Martinaicziuke. Dieve- &
Ziegorelis
PUIKUS Plono Modelo
L.
u— pas mus pirksite, tai suezedinsite piningus
Nuo padūkimo jaunystoje, persidirbimo ir isztekejirao, kurie sunaikina daugybe'
Uždaromus, puikei i*/.margiutas, ukeo iezdirbtas I
g. žmonių uant viso gyvatezio gydau ant visados. Kraujas, nervos ir visi sanariai isz
pasiskubinkite duoti save nu riu musu “mandnu” lietuviu, laimink jaunavedžius.
—i... i:.j ar operacijų,
Ipz virsziaus užsakomas, isz 7 akmeniu, vidurel
Pas mus dirba Lietuvaites.
• gyduolių
amerikoniezki. Gvarantitae 20 metu, su moterių
— Diena 22-ra Lapkr. Po
sitraukti.
(86 °U1 katrie nieko nepaisidami aut
ilgiu ar viriezko trumpu paauksuotu lent-ugeliu
UŽSLĖPTOS LIGOS
122 W. Center Str.
angliku ir kitu daugiau žinan- ni Szcleikiene apteikė savo vi
Kurios tankiai yra užsikemsza, o tik duodasi pažint per krauja. inkstuose ir
S3.75
Pigus czeverikui.
Mahanoy City, Pa.
ežiu, vieką dirba eavotiezkai reli potogin šuneliu, kuris ant f kituose. Dr. O'Malley X-ray ir kite? itaisos greitai parodo liga priezasti.
Szventee artinasi todol norime par
VERIfKOSELE.
knfeszto szv. aplaik du vardus
duori visa užsilikusi tavora labai pi ir pagal savo nuomones, perka
T
Yra
j iu. tai
IU1 liga,
ugi*. PO
ka gislos
girivn užsikemsza .-u
su juvuu
juodu niuuju
krauju privatiszkose
IA Ull.'-ZKOSe dalyose
UU1VOM* KUI1U,
kūno,
Vienas geras peczius užteks ant viso amžio
Juozapas
ne mažai tarpe jiu visokiu ne- Bronislovas ir
per ka pastoja giriose kieti guzai ir neduoda del nuturos atlikti savo pareikalavimu, giai kaipo tai:
T iszgydau ant visados be bjaustymo, yiszmo ar tkausmo. Visos nervos buna drūtos
Jugu niatlNi tai pirksi. Atsiueim per C.O.D. per
Kriksztu
tėvai
buvo
p.
Mikoi reikalingu nelaimiu, katrų gale
ekspresą ir jagu patiks ir iezrodie ant $15 zlego- Gvarantinam kožna pecziu ka
ir svcioos, o vvriszkomas vela buna ^gražintas.
vWhtatU*o,li 0ZL'^tai
ir. ir pulrnk aun U.ouylr
ias D zaucais su pana i eme J
> tu Kitados n lezsisaugoti.
f
Pririusk paczlineMnarke už 2f. o aplaikysiar vlriezka ar moteriszka. M.
Faber, 29,
0
Daktariszka knygute su abrozelais už dyka.
parduodame.
22t) Dearborn St. Chicago.
$1.25 Vaikucziu “
ų
,88c.
—r Dabar gal pasakyti, be Vatkevicziuke. Dieve sveika
Moterų vilnoniai iezdeti ozeveri
augink
ant
džiaugsmo
tėvu

Visados galima gauti plitas ar
per kolojinio kad musu žmone
kai 75o.
liams.
Ifei
ir
visoki
sportai
ezuo
laiku
fe
Czia raszoma ir kalbina lietuviszkai ir lenkiszkai.
grotas kada tik ju reikalausite.
$3 moterių lekerkai po
$1.08
$198 užsilaiko nesitikėtai malezei ir
$3 vyru
11
“
Specialistas AKiu Lygas Nėra turbacijos pataisite pecziu
Saldžios svajonesnors biski iizmiutingiau kaip
Common Sence Shoe Store,
Pritaiso akulorias.
Stiklinas akis.
jaigu pas mus pirktas.
35 W. Center et. Mahanoy C. Pa lig neeenei. Tur but yra tam
Mano darbas kalba del saves.
“Senelis lietuvis” aprobavo,
Ofisas adinas 8 ryta lyg 8:80 vakar*
priežastis užejimo geru darbu kiek tai butu pas mus pinigu
Fgius kuferai pas Grube— Puikiausios Maldakninges ant swieto !
308 E. Centre St.
o prie to viskas kas tankei var like, jei žmonee negertu degti
ri
No 4 7OG (kaip paveikslai parodo) ira tai pui-Į
tojamn,
dsgrista
ir
laikui
eikiauše už, visos, su pniktlm križelu vidurije ap-Į
nes ir alaue, nerūkytu pape- daru, vaCrdas kiingutes "Aukso Altorėlis”, fra'
Ka tik aplaikeme daugybe
Sztukos Sztukospuitfiause apdaryta k n ingute ant svieto. NV
Jeigu nori linksma laika praleisti,
nauju kuftru vienokuose dy- nant ir iez blogo gil stoti ge- ro3U ir pipkiu, taisytus vien ea tai
kurie parduoda, jaja už $2<ir $3 muso preke $1,60
nusipirk nauja ežiuku knyga. Szita
vo kraszto uždirbimais, ponios No 4701 Aukk?o AltoreliB, ekurlnlu apdaru, ap
durnuose nog $1.35,lyg $2 $3 ru ir praktieznesmu.
knyga iszguldinta Lietuviszkai iez
kausi inti, auksaoti ir apvalės krasztai...... $1,00
nebutu tuszizios ir nepirktu No 4703 Aukso Altorėlis mlnkeztoje skuroje
ir $3.50. Teipgi ateikyte pama
Francuziezko. Turėsi daug juoku
----------- - ------- - --------------- $1,25 $1,50
sau ir kitiems. Kaeztuoja $1. Pini
Lyndora. Pa - Darbai augsztu skrybėlių ir t. t. Isztik apd',rita
tyii musu drūtas valizas.
TVo 4700 Aukso Altorėlis apdarita su baltale
gus siuskite per Mont y Orderi, At
yisiezkai stovi, nedirba, per ro:
kaulais, puikus abroželis isz. cellulaldo, 3 sidubri
84 E. Center St.
siuskite 2c. maike o gtuei dydeli ka
nei medalikai ant lenciugolu,. auksuoti krasztai,
taloga eztuku.
(fjfl o))
1. Negerkime degtines, ir labai puiki kningele................. .........
Mahanoy City, Pa. tai ir pribuvusiam negalima
$1,50
Ma?ae nauja* aukso altorėlis
............
$o
J. P. Vizgird,
gauti dirbo, ale girdėti kad pasiliks mums kas-met 4,537 Aniolas
Sargas, druezei apdarlta in franeuzini
4600 S. Paulina St.
Chicago, 111,
juoda audeklai..-........................
50
no 1-mo A prilipus pradės dirb 374 rub.
Aniolas Sargas mlnkszti apdarita in skara, bu
ti,
ba
dabar
da
fibrika
taiso.
apvalais kampais,auksuoti kramtai, visos rejka2
Negerkime
alaus
ir
vėl
p*
Gausite visokiu auksinu daigtu
lingos maldoB, gerlauso už visas kitas-......
76 l'uikiause KN1GUTE ant svieto
— Lietuviu tik dyi famili- silika mums kai-met 8,747,569
pas G. Miller, 113 W. Center St;
KAS DABAR PIRKS MAWAKNINGES APLAIKIS SU KOZNA PUIKES MANO $5 IGI $40
rub.
jos, ir tie grąžei užsilaiko.
KSZTIS D1KAI IR PUIKU ATIDAROMA AUKSINI ABROZELI D1KAJ
Mahanoy City, Pa.
—
GMAJUINES
MAS2IN0 >
3. Nerūkykime paperoeu, KAIPO DOVANA ANT KALKDU PRIE KOZNOS KNINGELES. GAUSITE TIK
tabokos,
už
tai
pasiliks
mums
pas
D.
T.
BOCZK
A
U
S
K
A,
~
m
ah
anoycity
T
pa
;
Waterbury, Conn. - Dar
kraszte kaa-met apie 1,369,789
bai getai eina, dirba diena ir rub.
MOKINKIMES PATYS.
nakti, ale pribuvusiam sunku
GRAMATIKA angli^zk-B kalbofl mokintis be
4. Sumažįnkim degtuku aik
mokiutojo (apdarytu^ $1.
darba gauti.
VAIKU DRAUGAS arba kaip mokintis
staigai?
vojima prie paper įsu, pipkiu Kur begįjteip
skaityti Ir raszyti bo mokintojo, 15C.
ne gerai?
— Saluninkai bizni ne la ir kitu nereikalingu daiktu, už Ar/tav
NAUJAS BŪDAS mokintis rašyti be raoklnGerai uitiu ir smagu!
(tojo 1OC.
sznąp.
bai gera turi, nes žmonelei, už tat pasiliks maž-daug apie 124 NočRaj^uiiisko
ARITM ETIKA arba kaip mokintis rokundube
selo turini,
mokintojo (apdaryta) 35CIr tu kūmai
imti per daug su darbu, jog 728 rub.
Pinigus siuskite per Money Order sziuo adresu:
netesėtum
P M 1 KC LAI N IS, BOX 62 NEWYORK
5. Nepirkime brangiu gelum Jago'tokia
net ir pamirkta atsilankyti.
aAgentas
biu, szilku, atlošu ir kitokiu rieikai turėtum
Gerbiama Redakcija.
125 E, Oak St.
201 W. Center St.
.Columbia Mulom cziau apsigar*yti m Ta
brangiu daiktu, be kuriu leng
Wilmerding, Pa. - Dar vai galime apsieiti; aositaieyki
Mt. Carmel, Pa
Gausite czionai visokio tavoro kaipo:
Mahanoy City, Pa,
ALAUS mėtos laikraezti, gal gaueziau
bai elobnai eina, bet ketina me, kiek galint, kaip Anglį
Daimantu, Ziegorelu, Žiedu,
koki nors darba, nes esinu ai
Visokiu Szuku, Lencugu,
neužilgo pasitaisyt. Pribuvo jos gyventojai, savo kraszto iez
keleves uz Lietu^oe; galiu ge
Lenciugeliu, Špilkų, MuziKa tik dabar
šiam labai sunku darba gauti. dirbiniais; mylaie, czerkeeaie, 54^6 N. MAIN STR rai kali eti ir raižyti lietuviezŠutai su kotais
kaliszku Instrumentu ir L.t.
I
aplaikeme
ant
už
tai
pasiliks
mums
kraezte
del
moterių
ir
—
Draugyicziu
yra
dvi,
baž
kai, lenkiezkai ir Rusiezkai.
Kožnas daigta gvarantintas pagal užmokėta
Kalendorių.
merginu yra surinkimas szlubinu rudens labai
preke. Kas pirks czionais tai nesigailės. nitine ir
Rusijoje buvau a pliekoje vie
paszelpme, abieju apie 5,625,452 rub.
ka dabar jus
Su gražeia paaiskaitimais at- nūs metus mokiniu esu baigės
puiku ceiku
draugiecziu reikalai gerai veda 6 Pouios te neperka augsztu
Uzkraipytu-brangiu skrybėlių siunfbne dovanai kiek vienam ketures klaeas gimnazijos, bu
reikalau j ate szlebiu visam mieste. del szlebu me
si.
ieuesieiuva be reikalo placziu kas ptiaians savo adreea.
ves raiztininku Įvairiuose raez
ant ant szito
linu, rausvu ir
IJ3 W. Centre St.
— Baltruviene ketina neuž pecziu; te nedaro visokiu nerei
Adreenokit:
((O jo[' tiniezioee. adresas:
(jo 68)
rudens Teipgi
visokiu kitu
ilgo pribut m sveczius.
kai ngu vien tikT iez tufztybeIr kitokį r*yk alingi priet»jwij hmBi ichoff’a Banking house.
Jonas Demkus,
BALSUOKITE UŽ
j puiku koloriu
turime ilgiu
daai pae mos ant pardavrimo. T«jpermainų rūbuose, kiek galint
237 Broadway, Ntw York.
687 Th ru Avenue,
! del kotu jekiu
kotu irparduo
poa-fi pristatom kožna daleli m»teneezioja lietuves ir lietuvaiv/. F. DOCHNEY Pittston, Pa. - Darbai ei tes-skrybeline-lygiu
■rinoa norinte kokio padirbimo.
Corner 21st Street.
ir andaroku
eime pigiau
s,
eziaudi
Sztorines
SteniposAnt Miestiszko Burgiso. na gerai ir kitur pribuvusiam
Pardoodame pikes, adatas, diliu*.
Brooklyn, N. Y.
niue: rubue savo kra’zte iszaus
Ar renkate eztoriniae
stem pas
negu kitur.
ne sunku darba gauti.
Demokratu Partijos
tue,-Dž tat pasiliks taip-pat Mes esame vūenatinis apsiavimu sztoM ir L t Parduodam PscsnJB o ir
— Lietuviu yra pusėtinai ir musu kraszte apie 129642 tub. ras mieste ka. duoda etempae. Mes -« DARBAS DEL VISU. 9^
senos patsjeom.
prigclbesime
pripildinti
tavo
knygų
yra luoaae ekllpas d»<l visu o telp-gl 1
NAUJA KNYGA sutikime gyvena, nekurie kad Jei vie-tai sudesime m viena te. Galima gauti puikias dovanas už Americas
•-=! tavlns. kam tav sunkei dirbt ir jokio pelno ie.
W. MORGAN,
; jago tik už $Ui.oo gali iezelmok/t barir pasipeiza bieki, taigi ant to daikta, tai iez viso gausime in jias teipgi parduodame geriausius ooneturet
Le rletee, geras amatas po visa svietai ,T^go nori
l«
N.
Main Mahanoy City Pa
vienus
metus
tiek
piningu,
kad
dažlnot
kaip
gali
lezsimokyt
barberies
tai
ra

apeiavimua
vij?am
mieste.
yra vaitas (Lietuvis) juos suga
Puikios szlebes tafto
szyk tuojau?. Kalbame vlsosia Lležc duosią.
Cognnnon Sence Shoe Store
NOSSOKOFF’8 BARBKR FCHOOL,
dina nubausdamas kaltininkus. užtektinai ju turėsime viso
kiems reikalams atlikti. Nes: 85 W. Centre st. Mahanoy City, Pa. 1406 PKNN AVENUE PIT18BUBG. PA,
szilko, satin, kaszmiro
— Parsfijos reikalai gerai Už degtine . . . 4.537,374 rub.
Turime daug
Seno Ir Naujo Instatlmo su Paveikslais.
!!! Dilgeles !!!
Ka tik ūžėjoir t-t. su atsakanezeis rasite didžiau•
stovinės para pi jonai gerai lai
Kas mž no “Dilgeles” tegul visokiu geru
“alų
.... 8,747 569 “
.
I si szrinkimo
Severos Kaleudcrie Gyduo
Yra tai pirmutine knyga lietuviszkr
blanketu
o
ir
kosi.
papuoszimais.
su teip puikeis paveikslais, padirbtai
“taboka . • . 1,369,789 •<
liezkas ant 1909 m. Yra jai itsiunczia už 10^ markiu tai
szilku n eiga
— Szventadieniais, prie
per europinus artistus. Puiki popien
pabaigtas. Susideda iez 64 pui gaus viena numeri (ja’ga esi kaldru, labai Visokiu ceiku ant ku kitur ir tai
“
degtukus
.
.
124,728
“
Zdazkus drukas. Didelo formato.
vargonų gieda choras giedoriu, Už brangias gelum
Įėjiu ii formacijos geros de) “Saule” ekaitytojum) yra tai, pigios
visuose kolų
Kožnas gėrėsis katras taja knygi
vi s-u luomu žmonijos. Kalen pirmutinis lietiviu satyros ir Blanketai 45c dikiu szlebuku turim ruošė už maža
(vaikinai
ir
merginos)
kas
bažbes ............. 5,625,452 “
nusipirks. Norint daug kaezto anl
dons j r'.valo rastis kiekviena juokiu laikrafzti“, E na syki vertos 75c.
i&zdavistes tosios knygos padėjome niezioja labai tinka, tik gaila Už moterų tusztybe 129,642 “
ir gatavu labai puikos preke.
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name. Gali gauti dykai pat ant menesio. Ka ztuoja $1.00
vienok pastanavijom
kad ju visai mažas skaitlis.
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o
5°^
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metu.
aptiekori. Ja-'gu jis neturi ta
Vaikinai nelabai akvatni mo
Viso labo. 20,534,555 rub.
raszyk
teiscg pas W F Seve Adreeavokite:
Teipoo-gi tarime visokia dvasiszko kytis giedot, jie sako: “Kam
Vis tai labai butu gražu
“Dilgeles”
rą
Co.
Cedar
Kapids Iowa. O
svietis^ka ir istoriaa knyga karia
ežia
už
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giedot.
”
Mat
jeigu
kad
tai
nebutu
vien-saldžios
1815
E.
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Avė.
gausi
dykai
per
paczta.
kiiklogs gausite dykai. Adresavokit.
115 W. CENTER STR.
MAHANOY CITY.
i^įąula"’ Maha.qy
nueina in ealuna, tai ten ne už- svajones.
Philadelphia Pa Kalbame Lietuviszkai, Lenkiezkai, Slayokiszkai, Anglisrkaf
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PRIVERSTI

ISZPARDUŪTI VISA IAVORA
VERTIES 535,000

Subatoj Nov. 21

BRUNDZA & 00;

Miller & Riedinger

UZTRUCINTAS KRAUJAS

Ka tik Aplaikeme^

D-ro pasekme gydime -specijsliszku ligu.

nt uoli!

I

iDr. O’Malley, ,5^s^<S,st-

□r. J. Fropstep

NUPIRK puike kningele dovanu ANT KALĖDŲ!

No. 4706 TIKTAI $1,50

Begk pas Ragaziuska i

GUINANS

Didžiausias

George /Ąiller

parduo‘ 50 centu

HARRY B. FRIEDBERG.

