Inžanga 25?.

Du—kart N •dalini! LafiTBirtM

The Semi—Weekly

SAU
raa t u wrxwrnni ujismztii, tikbu uiT»wiiz»n trr iri«»
KUBU 1BZUM1 »U KIBTI AKT KBMLM.

TWI ONLY LITHUANIAN PAPER IN THE WORLD PUBLISHED 8EMI-WEENLI.
■ AS A LARGER CIRCULATION THAN ANT OTHER LITHUANIAN PAPEI.
AND BRINGS THE BEST RESULTS TO ARVRRTI8ER8.

AASZTUOJE ANT METO $2,50.

APPEARING EVERY TUESDAY AND FRIED AY.

SUBSCRIPTION $2,50 PER YEAR.

Raszant gromata in Reiliste uždekit azitoki adresai

■IPE8ENT8 THE INTERESTS OF NEARLY !SS,000 LITHUANIANS BE8IBIIG IN
THE UNITER STATES.

D. T. Boczkauskas,

D. T. Boczkowski, Publisher,
520 A 522 W. South AL

520 & 522 W. South Al.

Mahanoy City, Pa.

So. 105

Metas XXI

Mahanoy City, Pa Diena 29 Gruodžio (December) 1908

Milžiniszka katedra kasz
(SZ BOSUOS, LIE. 'Musztine su Bevolutuos SI 500 000
cijoniereis.
TUVOS IR LEN'
St. Paul, Minu.- Czionais
p. Thomas S. Lewis, prezi
Užbaigė straika
statosi milžiniszka katalikiszKIJOS.
dentas maininru Unijų ydant
Wilkes Barre, Pa.- Straikie ka katedra po vardu Szv. PoBaronas Catte, vadas slap
laikytųsi atsargei ir kad aut riai dvieju Mineral Spring ir
vylo kuri kasztuos $4 500 000 Gali pritruki Ueterburge tiilgos policijos ir keli žal
konvencijos ateinanti menesi Cow Ridge kasikiu gavo žinia
mėsos,
nierei užniuszti.
nes tai tik s'enos: be papuoezu
turėtu iezrinktus iszmintingus nog vyrezininku unijos kad
Pabaiga jaj i s*atyt kol už ko Beveik visame Sibire gyvu
vyrus, nes unijei kerszina pa straikas tapo užbaigtas ir
Moskva.- Baronas Catte, va
kiu penkiolekos metu o ilant liai serga džuma ir uždrausta
vojus per nusilpnima unijos.
kad grižtu in darba Panedeli ijaja papuoezt, tai gal užims isz ten gabenti mesa Rusijon das slaptingos policijos likos
Kompanijos pristojo prie uni szimta metu. Ne kuriuose vie Peterburganligcz;ol buvo gabe užmuez'as o pulkauninkas MuVenezuelos prezidentas Cas jos iszlygu.
tuosia rūmai tosios milžiniez narna daug mėsos iez Sibiro ir raki likos mirtinai pažeistas
tro, isz Pietinio Ameriko suSustojo kasiklos
kos katedros yra 20 pėdu sto Vidurines Rusijos. Ta paskuti musztineje su dviems revoluciemias daugybe piningu nusinioji tuo tarpu pati dabar netu jonieriais kurie buvo pasislėpė
Wilkes- Barre, Pa.- Viso’ rio.
davi in Europa in Prusus.
tuseziam
kasiklos Pennsylvamjos ir Geras ir brangus spasabas rintiko gabenti, o iez S.biro ne užmiestije vienam
Tuom laik, kada jis sav lebau
raleidžiama vežti dagi tu gyvu name. Laike tosios musztines
Hillside kompanijų sustojo ižgydimo paezios nog vo
je Berlyne, kitas apemi vailit1, kurie buvo priesz džumos keli žalnierei ir žandarai likos
per ju paliepima ant 10 dienu,
gimo piningu
dže- vice prezidentas Gomez
iszsipla inima papjauti. Viena užmuezti.
tai yra lyg 4 d. Sausio.
.Hardy, Aik- Mis. Miud me Petropovlosko mieste yra
iszrado daug brudybiu pada
Name atsibuvinejo revolcciLaukinis žmogus
Pepoonitne atsikėlus nakties tokiu gyvuliu 500,000 papiau
rytu per Castro, apgarsino vejonier u. susirinkimas api kuri
Shimokin, Pa.- Tomis die laike kada josios vyras da gule tu ir užsraldytu. Peterburgo
nezulietiems ir užstojo kitas
polici'e dažinojo ir prisiartino
randas. Castro, valdže Venezu- nomis aresztavojo vaistine po- jo, perkratė jojo kiszenius ar mėsos pardavėjai nebežinoda mieriji suėmimo visu. Tame
liję gyvuoje no 1899 meto ir lie’je žmogų, kuri visa aplinki ne ras piningu, kaip tai buvo rui, iiz kur mėsos gauti, parei isz langu puolė szuvei, kuriu
ne praminė laukiniu, o kuri josios papratimu daryt. Inky- kalavo iez vidaus reikalu mi
baisei žmonim insipyko.
polcije nesitikėjo ir atsitraukė
pržino kaipo Juozą Maczinski ižus ranka in kelnių kiszeni- nieterio, kad leistu jiems bent
Tada atėjo pulkas pekeztinin
Lietuviams niekas czion kuris suvirszum metas laiko vietoje piningu sugr ėbė dide ta suszaldyta mesa atsigaben ku nes ir tiejei turėjo trauktis
Amerike ne pasilieka, kaip kaip atsiskyrė nog žmonių ir le varle. Su riksmu ižbego ti.
szalm isz priežasties smarkaus
tik turėti savaste puiku dy- gyveno kainuosią. Kada jin isz grirežios o pabudias vyras
szuvio isz langu, kuriame tai
Atsilankymas
Bernhart
deli narna pagal skaitlį žmoni aresztavojo turėjo plaukus 18 paskui jaja. Ir da butu legia
laike baronas Catte likos užtienes
jos. Kožname didesniame mies coliu ilgio, nagai buvo 4 coliu jago ne butu užtikus juos mil
muszt.is
o pulkauninkas Mūrailgio, nesiprausias ir visas pur ž niszka meezka. Pipoopai su Petereburgas - Garsinga akte.
ki
pažeistas
ir kelioleka žalnie
vynas jog tikrai iszrode in lau grižo namon nes namas buvo lorka Sarah Bernhardt, kuri
riu užmuaztu.
Tokis namas dydele nauda
cziona's
perstato
likos
pryimta
kini. Sudas ne- turėdamas jo liepsnose užsidegdamas nog
Tada likos nusiunstas tele
atneeztu del Lietuviu,- ne
kios priežasties prieezais jin, pervirtosios lempos. Idant ad per Ciesorių palociuje Carsko
grama
’,idant pribūti artilerije
brangus tiktai dydelis, kad
isz mielaszirdystes nusiuntė in s saugot nog meszkos ezoko Seloje, o laike atsisveikynimo kuri jjp keliu szuviu i-z armo
apaežioje butu sztorai, sales
kaleyma ant trijų menesiu abudu in szulini, isz kurio Ii likos apdovanota su fotografitu pacare gala. Mueztine tęsę
kol“is dvi ir ruimas del senu
idant turėtu sziokia tokia pri kos ižgialbetais per kaimynus. je Carienes puikinėsią aukei si kone dvideszimts adynu. Ne
ir pavargėliu. O kas kitas,
glauda per žiema ba kitap bu Motere turėjo abi Kojas nulauž nuošė remuosia.
mažai nusistebėjo kada inejo
kaipo kolonijos ir tt. ir tt. tai
Padidinimas pensijos
tu sus žales laike žiemos kai tas o vyras ranka ir pažeista
in narna ir rado jame tik dvi
kūdikiais užmanymas.
aficicriams
nuosią.
galva. Tai tav, kiek tai ergelio
ypatas gulinezee ant grindų o
Po kiek paskirsime,
Petersburgas
-Duma priėmė kuriose pažino garsinga revo
valiuke
pridarė.
Pepoopiene
bažnyczioje
Sumiszlmas
Po tiek sudesyme,
Homestead, Pa.- Dėvimo- prižadėjo daugiau ne daryt didesne dali balsu Įnneszimo lucijonieriu Czernikova negy
’ Savasti turesyme
leka
vyru ir keturios mote- kratos kiszeniuosia savo vyro api padidinimą pensijos efic’e- va ir S dorkina pažeista su pa
. Niekam gero ne duosime.
riams. Tasai padidinimas likos .žtAsta /aiva Laike musztines
re pripiliMiko’Nelaime1 ant rogelių
inne’ztas nog paskutines kares tiejei virai ūzszove suvirszum
Isz Petersburg© daeina gan lo slavokiszkos bežnyczios, li Shamokin, Pa.- Važiuodami su J i ponais.
du szimtus szuviu isz Mauzeri
das. buk ant rodos durnos pa kos aresztavoti už sumiszima ant rogelių, nog stataus kai
Rengėsi ant vainos.
niu karabinu
sidarė lietuviszkas larumae. isz priežasties jog kuningas no tnleka yaikynu inpuole in
Odessa.
Pasirengymai
ant
Flarginekas
norėjo
iszymt
se

eylta
grabe
aplaikydami
žaidu
Susibari Puriszkeviczius isz
Milžinių kas tunelis.
monarkiuu su baronu Nobliu, nas sėdynės isz bažnyczios o lūs. Simones Abromaitis aplai kares atsibuna czionais visoPetereburgae.-Roeije
ne užil
šia
szakosia
kariumeniszkuoindet
in
mokslaine.
Laike
suke sulaužima kojos ir pažeidy
sąnariu ministerines rodos. Pugio
pi
adės
kast
tuneli,
kuris
šia.
Pietinėse
gubernijosia
at

miezimo
asztuonios
ypatos
li

mus viduriuosią. Kaip rodos
riszkievicze užklupo ant ran
bus
ilgiausias
ant
svieto,
ba
net
sibuna
sukuopinimas
vaisko.
kos
baisei
paže
’
stos
o
suvir
hz
to
ne
iszliks.
do, jog Kaukaze visi virszinyP lota juodmaryne jau yra pa dvideszimts vienas viorstas il
kai yra vagei ir pleszikai, vi- szum szimtas sužeistu per pil
Trikojis gaidys.
rengta ant kares. Visi pasiren gio. Tasai tunelis bus kastas
ce-karalius jau yra teip senas tas ir peilus.
Williamsport, Pa.-Jonas Rit gimai ketina būti užbaigti at terp Vladivostoko o T.flieo
ir niekam ne tikės, ir jog Šaltinai uždaryti Kalėdų teris yra locnininku navatno
einanezia vasara, ba Petersbur kainuosią eziauriniam Kauka
diena.
nuolatos saldoka laiko dantise
gaidž o su trimis kojomis. Gai ge yra tuosios nuomones, jog ze. Padirbimas tojo tunelio
ir miega prie savo bjurko. Už
Sunbury, Pa.- Sudže Savi ! dys yra paprasto ūgio ir su
tai užpuoli Noblius ant Purisz ge iždave ukaza idant visi sa- deymo o vilias tris kojas naudo žiemos laike ne daeje prie vai kaeztuos randui $3.000,000 o
bus pabaigtas in deszimts me
keyicziaus ir visokiu iszvadi- lunai paviete North Cumber je kanogeriausia. Peistatykai nos, ant Balkanų.
tu.
Bus tai sutrumpytas kelee
§ Tiflisas.- Borczalinu pa
no. Ant salęs buvo baisus rei land butu uždaryti Kalėdų davinėjo Ritteriui $500 už gai
in
Pereije
ir sziatikines Turki
vakas, jog turėjo rodu sale už diena. Taji nepaprasta ukaza di nes jisai ne nemielina su viete valstiecziai užmusze ple
jes.
sziku gaujos vada, kuris ilga
daryti.
užlaikė v:si salunai Mt. Car juom atsiskyrt.
laika su savo gauja plesze ir
mel ir kiti miestai, nes Szi
Szunybes policijos
Flota sunaudos anglių uzmuezinejo ramius gyvento
Ar žinote lietuvaites, katros mokuose ne visi užlaikė taji
Moskva.Czionaie daro
už $2 543.S39.
jus.
užsidedate su cziutabakuczeis paliepima. Sudže Savidge toelieetva api szunybes departa
Washington, D C - Ameri
už kokias jus laiko? už nie liaus kalbėjo jog jago katras
Paglemžimai Sibiro
mente policijos, kuri papildi
ealuninkas ne iszpildytu tojo koniszka flota kuri iezplauke
kam ne tikuses valkatas.
gelžkeliuose.
nėjo visokius apipleezimus ir
prisakymo tai atyms jam tais- aplink svietą padaridama 42,
Apraszo indomu atsitikima. ne pddino savo dinsto. Vadas
uzmintingeeni 227 miles ir ergriž adgalioe Ksži-koks pirklys iszsiunte policijos užpuolinejo nakties
Svietas yra mokslaine del nue, Dabar
žmonis kritikavoje Savidgiu Sausio 22 1909 mete, sudegins isz Sitrfel-opolio in Sibirą ke- laike ant turtingesnių namu,
kožno žmogaus.
ar turi tiesa ižduot taji palie- toje kelioteje 355,000 tonus turius vagonus abuoliu. Kely apipleezdavo trukius nog viso
argbu už kurios randas užmo
Kas meldiesi o ne dirba tas pima sav-valei.
kės $2.543.839, arba po $7 su je atsitiko stebuklas Obuoliai kio tavoro ir pasamdydavo ki
prieszinasi Dievui. Kas dirba
Maistas del 1.500.000 pristatimu už kožna tona. O persikeite in bulves... Pirklys tus pleszikus ant iszpildymo
be rupesties- tasai meldžesi.
vargbzu
kiek iždave ant maisto tai da nieko nenustos, nes gelžkelio visokiu užklupymu o ir žudins
valdyba turi jam už nuostoli ežiu.
New York.-Pueantro milijo du kart tiek daejo skaitlius
* Cze duodas persergeymas no vargszu czionais ir Brookly
užmokėti
30 tukstaneziu rubUgnis ne padare jam
del visztgalviu mergaieziu, ne likos iszmaitinti Kalėdų die
1
u.
bledes
katros savo varginga terla bal na per hzganimo armije ‘‘Sal
R'verville, Kaus - Antanas Žmonių szvietimo minis
tina. Baisios pasekmes parei vation Army”o suvirszum 40,- Ryderis suvis ne turi janslos
teris Szvarcasna no terlos. Tasai baltas da- 000 vaiku aplaike dovaneles. naudoyme ugnies o ir inkaituTomis dienomis liepe isz Pe
§ Berwick, Pa.- Sudege
žalas delikotna skurele no ter Priek tam toji milatzirdinga ar siu geležų. Payma jisai inkaitu terburgo universiteto paszalin
dalis American Gar ir Foun
los baisei gadina jog in trum mije iždalino 4568 gurbelus su šia geleži indeda in burna ir ti 35 žydus liuosus klausyto
dry dirbtuves ir 300 darbinin
pa laika pradeda skirst skūra maistu, buriuosią ladosi gana laižo kaip leda suvis neapside jus. nei jie buvo priimti virsz
ku lieka be darbo kolei kita
in pakulas pavidale dervines, ant penkių ypatų. Szimet .bu gindamas ir ne jaueze karst- paskirtos žydams studentams
dirbtuve nebepastatye.
ežio, arba, indeda inkaitneias
ir jau stojesi sunkus ižgydy- vo kone 25 procentas daugiau anglis in burna ir laiko pakol priėmimo normos.
§ New Yorke buvo uždaryta
mas. O katra da raudona da- vargszu ne kaip pereita meta suvis ne atezab. Daktarai pri550
krutaneziu paveikslu pere
žala naudoje, pradeda atsirast del iszmaitinimo o kasztai Ii pažinsta, jog Ryderis ne nau Gydytoju departamentas
tatimu
už tai kad sales nebuvo
mėlyni papauszkai ir ne tru Kos sutinsti ant ulicziu per doje jokiu giduolu ant to pers Ketinąs netrukus uždrausti atsakaneziai apsergetoa nog
aptiekose
ir
aptieku
eankroyo
kus ant veido pasidaro vienas sąnarius tosios armijos nog au- tatymo ir ne gali suprast ko
kiu dalyku jisai ne turi jaus ee pardavinėti be recepto uk gaisro.
szaszas.
ku praejgiu.
lūs karszczio ir neapsideg na. fu=o esencija ir kitus nuodijau
Saugokitės mergeles ba tai
Dydelis bulius
Musztyne už galona
4,000,(100 eglelių sunaudo ežius vaistus. Toks uždraudi
yja tikra teisybe.
I-zkele
senu ir jaunu vyru
mas esąs reikalingas, nes nuo
arielkos.
jo ant Kalėdų.
klobas
isz
Mahanoy City o ku
Mapkinsville, Ky.- Penki
Washington, D. C.- Pegal lat žmones nuodijasi uksuso ris atsibus Ketverge 31 d. De
KOZNAS KASZO GROMATAS.
murinai likos mirtinai pažeis raportą randoviszko girinyko esencija.
cember ant Gotauto sales. Prasi
Bet jago nori raszit gromata ant puikiau
In Serbija.
sios popieros kokios lig sziol da ne esi ma ti o du užmuszti laike muezti- G ffordo Pinchot tai per szitas
dės ant 7 ad. vakareir traukeis
tęs, tai pargabenk sau tuziną su konertom
Kalėdas Amerykos gyventojai
Maskvoje užsirasze virsz pu per visa nakti lyg naujo meto.
tik už 40? 65? ir $1.50 busi užganaaytas o nes su pieztalietais czionais.
ir tas džiaugsis kuris nog tavias gromata
Murinai susibarė už galona sunaudojo 4,000,000 eglelių. santro tukstanezio jaunikai
aplaikys.
Lwtuviezka orkestrą rež sma
Arba prisunsk $1. o aplaikysi surinkimą arielkos kuri sav pargabeno Medelus daugiausia kirto kai cz'u, norineziu in Serbu ka
gius lietuviszkus szokius. Ko
visokiu popieru viena tuziną.
mt szveneziu o kožnas isz juju nuosią Adirondacko ir valstijo riumene instoti. Tame skai rn’, tetas užpraezo visus ateiti ir
Prisiunsk 25?. o aplaikysi surinkimą
Abrozelu su maldelėm, lietuviškoje kalboje norėjo areilka pai save .laikyt šia New England Verte nu cziuje esą daug jaunikaieziu, p; įleisti linksma laika o ir
Labai puikus. Adressas:
ant ko nekurie ne sutyko ne kirstu medeliu isznesza ant mi baigusiu
augsztesniuosius i'Ūkti naujo meto.
D. T. BOCZKAUCKAS,
tikėdami viens kitam.
lijonu doleriu.
mokslus.
MAHANOY CITY, PA.

Kas girdėt ? Isz Amerikos

Mahanoy City, Pa.

Isz Lietuvos (sz visu szalu
Taryba pas Vilniaus vys
kupijos valdytoja.
Sziomis dienomis, paežiam
vyskupijos valdytoju pirminin
kaujant, susirinko taryba ap
galvojimui, kokiu budu pada
ryti ■ gala bažnytiniems ginczams iszkilusiems tarp lenku
ir lietuviu. Toje taryboje daly
vavo visi Traku pavieto klebo
nai, taipogi dvarininku atsto
vai isz kiekvienos parapijos po
viena.
Netaria galu gale, kad keik
viena parapija ieznnktu lygu
ska:cziu atstovu ir nuo lenku
ir nuo lietuviu ir kad tie atsto
vai savo parapijose rinktu bal
sus, kas nori lenkiszku pamoks
lu ir giesmių, o kas nori lietuviszku.
Tie atstovai turi veikti sulig
jiems nurodytu insakymu. Tu
insakymu iszdirbimui buvo
iszrinkta komisija. Tie insakymai bus euruoszti per dvi eanvaites.
Tame susirinkime dalyvavo
60 žmonių. Buvo pakelti kel’
sumanymai žadantieji investi
santaka tarp susivaidijusiuju
tautu. Tarp kito ko buvo nus
pręsta, jog nauji klebonai ne
privalo savarankiszkai daryti
bent kokias atmainas bažnyežiose, in kurias ka tik atvy
ko.

Salocziai.
(Panev. pav.) Javai ezimet
labai prastai užderėjo: paszaro todėl labai po nedaug turi
ūkininkai. Galvijai sziemet
pigus. Sunsue ūkininkams me
tai!
Vietinis klebonas, kunigas
Sztonbergis, savo leszomis in
taisė pas save klebonijoje kny
gutes pasiskaityti.

Paežeriai.
(Vilk, pav.) Pereita rudeni
pasežeriecziai, susirinkę vale
cziaue sueigon, nutarė 'panaikinti Paežeriuose smukle. Szio
mis dienomis tasai nutarimas
iszpildyta: smukle jau visai už
daryta. Atvažiavęs in Paežerių
uždaryta smukle virezininkae
Gusovas pasakė kad smukle
tik tuomet bus atidaryta, jei
valsczius pripažis reikalingu
tai padaryti.

Persijos revolucija.
Persijos revoliucijonieriai
užėmė keletą nauju miestu. Te
cziau vienam muszyj ir revo’
liucijonieriame koja paslydo.
Jie buvo užėmė miestą Bina
ba, kur ju buvo susirinkę 80
žmonių. Ta miestą apsiaubė eza
cho kareiviai, paėmė ji ir iezžudė rovoliucijonierius. Isz 80
iszsigelbejo tik 12. Szachae,
kaip girdeties, galvoja, kokiais
keliais galima butu greieziau
šia ir geriausia isz Persijos iszbėgti, jeigu revoliucijonieriai
galutinai viražu paimtu.

Pesztines czeku ir
Vokiecziu.
Czekija (Austrijos ezalis)Peeztines tarp czechu ir vokie
ežiu vis dar nesiliauna. Net
smarkyn vis eina Mat vokie
ežiai norėjo Czechijos sostapilyj Pragoj inkurti savo univer
siteta. Tecziau czehai tam pasiprieszino. Pragos gatvėse ieztiko tarp czehu ir vokiecziu
tikri mueziai. Valdžios karei
viai, žinoma, stojo už vokie
ežius, kadangi Austrijos vai
džia vokiecziu rankose. Yra
daug sužeistu. Valdžia apskel
bė Pragoj karo stovi.

Dar revoliucija.
Arti sziavrines Amerikos Su
vienytųjų Valstybių yra nedi
dele sala Gaiti. Ji yra savysto
vi ir nuo kitu valstybių ne
priklauso. Ja valdo žmonių
renkamoji valdžia. Tecziau ta
valdžia pakliuvo in nedoru
žmonių rankas kurie pradėjo
gyventojus
persekioti
ir
spausti. Žmones neiszkente ir
sukilo priesz ta savo valdžia.
Dabar ten eina smarki revoliu
cija. Isz vieko matyti, kad
žmones laimes. Jau keliuose
musziuose žmones eumusze kariumene ir užėmė keletą mies
tu.

Iszgins židus isz Finlan
dijos
Finlandije.- Czionais terp
židu pakylo didelis aj vaj!
Mat legielatura iždave uždran
dima idant židams ne vale bu
tu kaszieruot mėsos, pagal juju
papratima. Tolaus, ketina nue
prenet idant visus žydus iezgint isz Finlandijus.

Grabai numirusiu karalu
apvogti.

Garždai.

Capenhagen- Katedra Reoe
kilde, vieta kur laidoja visus
Danijos karatus likos apvogta
ir apipleszta nog visu brange
nybiu. Grabai karalaus Kris
tijono ir karalienes Ludvikos
likos apipleezti nog žiedu, ka
runu, vamyku, urnu ir kitokiu
papuoezu iszneszanti verties
ant keliolekos szimtu tukstanežiu doleriu. Policije isz vi~o
sklypo jeazko pleezyku o ir ki
tuoeia vieezpatyeteee turi aki
Algos Suv. Valstijų virszi- ant ju.

(Telsziu pav.) Valstiecziai
per savo sueiga nutarė: 1, jomarkus isz szventuju dienu
perkelti in pirmaiji ketvirtadienj; 2, Garždu trakterius vi
sai panaikinti: 3, jei to vald
žia neleistu padaryti, tai bent
szventosiomis dienomis uždą
rineti; taip pat monopoline
sankrova.

ninku per metus-

Galite gauti kningas szito
Prez’dent $50.000 beto gau kias Redakcijoja ’‘Saules” Ma
na prezidentas dar $36.164 už hanoy City, Pa.
Lietuviu Tauta I ir II tolaikymui savo tarnu ir ured$1.50
ninku, teipgi $48.000 mažės tuo.
Ižganimas
Vargdienio.
.25?
niems iszleidimams, popicroms
raezalams ir namo pataisy Koke privalo būti vaiku augi
as?
mams; tokiu budu gauna pre nimas.
Tikri
ir
ne
tikri
Szventiezidentas daugiau negu $125..25?
000 metines algos; vice-prezi- jei.
Lietuviai! ar gerais keliais
dentas $8.000. kabineto of cie
žengiame.
.15?
rai po $8 000. Suvienytu Vale
Ka-turime veikti-del mus
tiju senatoriai po $5.000 ir ke ižgantmo.
[
liones leszoe (kasztai). Kalbė Vienakis.
.05?
tojai Kongreso $8.000; nariai
Imtynes Varguoliu su bago
Kongreso $5.000 ir keliones ežiais.
.10?
leszoe. Vyriausias teisėjas $10 Isz ko kyla melai.
.75?
500’ pagelbininkai $10.000.
Kankintojai ir Kankintiniai
Teisėjai apskrieziu teismu po už mokslą.
1.00
$6.000.
.25?
Dvyniai vagis.

Stebuklinga Vieta.
Viezakio- Ruda (Mariamp.
aps. Suv. g.). Kadangi kas me
tai atlanko apie 5000 žmonių
Rudos ezaltineli, tai labai ne
proezali bus apie ta, žmonių
vadinama “ėzulineli” paduoti
žinias.
Kaip senieji pasakoja, jau
netoli szimto metu atgal, kai
me Sukuriezkeje (arba Bujokiszkeje) buvo ‘nadlresnas”prueae,- kuris arti Rudos (1
varstas) aptiko vieta, panaszia
in szalini. Jis ten nusiprausė
syki- kitąsyk ir jam, kaip sa
ko, ‘‘akis praszvito”, tai yra
sveikesnes ir smagesnes pasida
re. Patemyjes, kad ežia svei
kas vanduo, “nadlie’nas’’ kuse
žmones aptaisyti ezaltineli del
savo naudos, bet kadangi szie
nieko nedare, tai ‘‘nadliesnas”
pats padare lieptus ir aptaise
ezaltineli. Žmones pradėjo nau
doties vandeniu o paskiau, pas
kaitė ezaltineli stebukling
vieta, pas'ate kataliku kopi
tele. Taip buvo daug m
Supuvo lieptai ir aptvare,
žmones klampodavo prie/z
nelio per g'lu dumbl
drumzdavo vandeni. P
tęs sudėdavo pinigu
daiktu, kuriais nau
dos klebonas be
nieke ne aptaise.
Tiktai apie sipirkt
kada etate R/e po vardu;
bažnyczia,
te ta bažn
klebono leiaimo, savo saezi
gražiai aptvėrė ezaltineli, grįs
tais aplink apdengė ir ant pat
szaltinelio pastate po stegu
gipso etovyla, paveiksią Pane
les Sz.- Nuo to laiko apie tai
symą szaltinelio niekas nesirū
pino. Kas metai kuningas per
Sze=ztines szventina ezaltineli.
Žmones ateina iez gana tolimu
kra’ztu: kas prausiasi, kas ge
riau ir daugumas bonkose na
mo nesza vandeni. Per szventęs, kaipszta’: Szesztines, Sek
mines. ezv. Baltramiejų ir k.
sumeta auku piningais ir kito
kiais daiktais apie tris szimtus
rubliu in metus. Piningus kle
bonas žeria in savo seniai žino
ma bedugnia kiezene, o tukstaneziue žmonių apsaugoti nuo
neszvarumu, tekeneziu in ezal
tineli, ne nemislyja. Vienas
ūkininkas prasze klebono ati
duoti tik puse piningu, paau
kautu viena diena- per szv
Baltramiejaus atlaidus (netokuojant daiktu) ir norėjo ap
taisyti szaltini, bet klebonas
tik mostelėjo ranka ir pasakė:
“nesirūpinkit, asz pats patai
sysiu”. Taigi prisieina pamislyt, ar neteisybe tik pasakė
viens žmogelis apie pagriebi
mą ezimet isz koplytėlės pinin
gu, isztardamas: “bereikalo
tik gaude ir mueze tuos plesztkus: juk vis ties, ar pas pleszikue dingsta piningai ar pas
prabaezcziu be jokios naudos”.

Jei dar pridėsiu,-kad per 10
sieksniu nuo szaltinelio ant
kalnelio prusu kapines kurio
se dar ir dabar laidoja’- kad
nuėjės radau tame ezaltinelyj
negyva varle,- kad pora metu
atgal rado po grįstais prie szal
tinelio dvokianti apipuvusi ku
dikio kuna kad tam paežiam ne
tekantyj vandenyj prausiasi vi
šoki ligoniai, gal ir au limp
ežiomis ligomis, ir kadTn “
neli vanduo sunkiasi isz kalne
lioirpereina per girios meszlus
ir supuvusius grįstus paimda
mas dar ir gyvuliu iszmetas,tai skaitytojas gal pats spręsti
apie szvaruma ir sveikumą to
szulineho vandene.

Bukie atsargus rinkime prie
Teisybes.
man pereiti ant neper inepametame gilvos atsitikus geresnes progos ir persikėliau
teliu.
daug gražios grafu vaiku bo- kokiai nors nelaimei. Ant lai ant restauracijos kasijierkos.
Jiigu vyras paczuotis,
Nes
sunku
surasti
tokiu.
nos. Buvo patogi ir riebi mote- mes poruezninko kambarin ine Kūnas jos buvo dailūs, bet
Tas ant ano svieto ne buna
riszke. Czia mane tankiai per- jo
; kokia tai dikcziai pcrfiu kraujas suszvmkes alkoholiu
nubaustas.
Kožno dydvino minkszta szirsekiota, tai-gi po porai dienu mais iszsitepus dama, o porucz je. In mane ji kalbėjo anglisz
dis kaip vaszkas,
persikėliau ant senio grafo. Isz ninkas pate galvos netekes, pa kai, o asz jai atsakinėjau saJagu žmogus ka blogo pada
Mokykloje.
Katram ne pasiseka, tai kieta
mano puses tasai žingsnis buvo leido mane isz ranku ant aslos. viezkai. Kada sėdėjo už. bufeto
ro
tai
gailės
’
,
Daraktoris.- Del ko levai
kaip titnagas.
labai neatsargus, bet ka dary Dama ant manės užmynė ale galėjau ja kasti kiek tik man
Ir Petnicze *
ne suedi Danielaus pranaszo ? O bet piktai daryti ne laujesi
si, viskas prapuolė.
man nieko blcgo nepadare, norėjosi. Sukinėjosi ant kresea
kasztuoje:
Jonukas:- Del to kad tai bu
Jagu smagius czeverykus de
AM
Po pirmam bandymui persi nes jos koja buvo Kaip plunks bet nuolatos turėjo szypeotis
clelo meto
$2,50
Motere kaip szulinys,
vo petnicze.
ant puses meto
1,25 tikrinau, kad kraujas norints na.lengva. Tiktai su sykiu op!
vesi,
iu
svecz
tie,
ba
visada
prie
jos
Kol
in
ija
žiūrėsi,
tave
matys,
ant ketverczlo meto 65
Tada
visus
kelius
minksztus
mėlynas,
ale
smokas
koKsai
ir
asz
jau
sėdžiu
ant
atėjusios
kas stovėjo ir jai pasakojo vi
Nes kada nuejsi tolyn
EUROPA —Roslje
$8,50
Mokykloje.
turėsi.
Angliję Ir Szkotlje 15 sh navatnas. Pajutau susilpneji damos. Insilindau m drabužiu sokius komplementus.
Tai O jus, katros bhžnycziose kan
Tavo veidas iž ijos szirdies
Pipiraiti,
padaryki
man
ta
Prusus
15 mi ma ir mielinau kad jau kaip raukezles ir nežinau ka daryti
kaip ji galėjo padaryti me
nueis
szalyn.
tarkaujnte,
skaitliu. Jagu asz paskolyntau
Mėnesinis Rasztas “Linksma Valanda” nuo kokio metalo nusinuodi isz tokio didelio pereigandy džiokle ant manes? Jai buvo Biskuti savo žiotis uždaiykite. tavo tėvui 100 markiu ant
Jagu dyrbdamas czedysi,
-------i
AMElllKE ANT HUTO____ ___________ tl Ou jau.
Rurniai laukiau pirmos mo.
sarmata
ir
pasikasyti.
Bet
va
Vienoje
bažnycz'oje
ant
pra

Jagu
gyvenime
tik
viena
ezlek
Tai
ant senatvės ne dejuosi
VISLUS......... .. .........
t’,|,
ezeszto procento (palaukto,)Czia ant valandėlės užsnau kaie, tai beprotiškai medžio
*WSVS-------- --------------------Jm, progos kad tik greicziau sau
džios pamokslo,
tai žirgeni padarysi,
Ir da biedniokeli paszelpsi.
kalūejo profesoris in vaikioza.
HOSSUE......................... .........................
tų60
nauja vieta atrasti.
džiau ir geroka laika turbut jo. Niekados manes nesugavo.
Dvi giedorkos ant vicz'.u suVaikas:- Mano tėvas ne rei Tai szlubiu ant c elo gyveni
KAS ūZSIRASZO “SAULB" IR “LINKSMA
Anksti inejo kambarin jau miegojau, o kada iszbudau, su Ir buvo man gerai Jau norė
kvarksėjo;
mo pasiliksi.
VALANDA" IR PILNAI UŽ MOKA:
kalauje jokios paskolei no po
Jagu dyryos ne arsi,
na, nes tik asztuoniolikos me savo kraujo davėja buvau jau jau pae ja pasilikti aut visa
JISKISK----------------------------------------- ',3 00
Net
žmonis
in
užpakali
su
no
profesoriaus,
da
ponas
gali
tOSSIJE......
Duoneles ne turėsi.
.. («,S0 tu, grafa
duktė
nepaprastai
ant ulyczios Jei einant asz ja dos. Bet viena yakara patemi
Iiglijoj...
žiurėjo,
Niekad ne butu dydeliu žmo
- 10 ■*
patogi gref ute kad pasakyti galėjau pora sykiu inkasti, nes jau, kad mano valgis persimai Ir ant tuju monkiu pažiurėjo gaut no mano tėvo visokiu
nių,
Priek tam pilnai užsimokeja
daigtu.
tėvui “geras rytas’’ Keliais gerai žinojau kad ant ulyczios ne. Buvo labai negardus ir ga Tai mergeles, kiauliškai da
Jagu gulėsi,
(kaititojei, kas metas aplaiko
Jagu nesirastu mažu.
ezuoliais buvau jau ant jos. ji nesustos ir nepradės jie-z dino man skilvi. Po keliu die
Nieką
ne turėsi;
iovaiia puiku Kaleudori.
rote,
Jagu žinotu.
Czia pastanavijau pasilikti per koti. Paskubina žingsnius ir< nu ir mano ponia paliko res Jagu tokius triksus darete.
Ant
ryt
neatidekinek,
Tasai
niekad
ne
bludžios,
ENTERED AT THE MAHANOY CITE
— Labas rytas Ickau. atei
visa savo gyvenimą. Del to jos ant galo inejo kokiotai muro taurs, c ja. Nukeliavau su jsja A=z dabar api ta pleisa nuly
Tuojaus dyrbt pradekite.
PA. POST OFFICE, AS SECOND
Katras kožna guodos.
nu pas tave paskolyt biskuti
CLASS MAIL MATTER. ; ; ; ; . nekandau
laukdamas tokios priemenen, bet tiktai del-to, sykiu in viena prieglauda kur
lesiu,
piningu.
progos, kada ji gedyeys manės kad pa sikasyti.-Baisybe, ko buvo daug žmonių. Mano po
Kitu kartu padainuosiu.
Duktė szlekta,
Jagu gera laimiki prijaueze
— O užstatą ar turi?
jieszkoti. Proga gera atsitiko kios tos moterys pilnos tusz- nia iszrode vis arsziau, o asz
Ne bus motina gera.
kupezius,
— Szitai skrinele da mano
net per paežius pietus. Buvo tybiu Ir kas jai tas buvo? Asz norėjau persikelti ant kito žmo
prabobutes.
Kur ten Indianos steite,
pilna svecziu tai asz tada isz savo toliau derba variau, o ji gaus, bet jau neturėjau šylu— Tai niekam ne tykus. Se
P. V. OBIECUNAS,
Papasakojimas paczlos blusos. tikrųjų jau ėmiausi už darbo. pakeliui beveik in kožuo mu Kojos mano suakmenėjo ir ap Boba uždėjo aptieka tvarte.
’ 12 4. CARSON ST.
S. S. PITTSBUWS, PA.
nas laužas.
Biznis
eina
po
ezimts
pipkiu,
Inkandau jai... Sudrėbėjo... ro priemene ineidavo ir vis ka sirgau. Dėlto dabar ežia ra
-*9*—
Tai
rots,
nes
jago
ponas
Pribuna ne tik Lietuviu net
Firma L-ietuviszha Bai?Ą>
Esu sau linksmu sutvėrimu, Buvau kaip rojuje atsigėrus sydavos Kada parėjo namo, miai laukiu smerties ir raszau
ži'otumei, kiek seniau buvo
SU KAPITULŲ $75,000,03
ir
anglyku.
jos
kraujo
taip
kaip
kokio
iszsirenge
ligi
pat
nuogumui,
szituos mano atminimus, palik
kas gali paliudyti, kad acz
8UORGAN1ZAVOTA IR CZERTBtoje skrineleje piningu.
O
mat
pavidi
kitos,
RUOTA KAIPO
dangiszko gerymo. O ji sukinę ale manes nesugavo nes asz se dama savo gentkartei. Negeriu
gyvenu sau beszokinedama.
Netikusios bobos,
josi
ant
kreses
sėdėdama
ba
dėjau
ant
jos
pccziu.
kraujo
ir
neturiu
jau
net
noro
ALL
NATIONS
DEPOSIT BANS
Užgimiau netikėtai tvarte ir
Jausli pacziule.
(VISU TAUTU BANKA)
Bet ta bobele nepaiso
keikiu
žmonių
visa
gimine,
ku
iszaugau kraujuose furmono, jai tuotarpu koksai paikas ba
ORGANIZATORIUS
TOS BANEO9 IRA
III.
Poni X dažino ant kart, jog
Kožna lygoni ieztaiso.
ri nėra verta, kad penetu to
P.
v.
OBlECUrtflS.
mane labai mylėjo ir go ronas ir tuojaus paklausė:
josios vyra užmusze manose ir
Pasgiaž:ata dama buvau
Muao tanka irn tai viena lez Ivlrczlaufliu Buria. Valat., czertereota, eet.Qtl po kontroia
— Ko e....e.... ponia taip’su
kiu savo netikusiu krauju to
mano jaunyste. Turėjau
Valatijoe rando Ir per tai pilnai u žal eiki am a. Priima piningus del uAataeedl jmO Ir moka kM
kalbėjo:
gal dvi nedelias ir man jos
kinejiesi...
turbut
kas
ten
e...e.,
virta procentą. Parduoda laivakortes ant geriausiu linijų Ir alunoftfa pkaingua ln vt»M daJAe
kia gera kaip asz blusa.
valgi prasta, bet
Ne dydelis pleieas f imilijos — Na, tai rots, nelaime! o svieto. Padaro davlernastls atlikimui visokiu įsikalu su waldžla MaefcoBjoe. lazmajao vtoo.
inlindo nereikalingai e...e... namuose buvo labai gerai nes
ant Amor'konlszkr arba kitokia. Daro apsergeymua no nentop ant vian ūsdktm
Lietuviu,
da ketino nedelioje insiraszyt Irkluet.t.piningus
tankiai
pas
save
turėjo
daugy
Piningus del paczedlnlmo galit prlsiunst pacztlnlu Honey Qr4er arba Expran O». ?
man geresni lai- ka?
tuojaua bus Iszslunstos bankavos kningutea. Kreipkltea vlel Pas gora žinoma (JelvMo Us$n
Dvi
merginos
du
tuzinai
vai
in unagaru susivienijimą ir vi P. V OBIEVUNA, o busit apgsergetl no visokia dpgavlku.
Grafiute labai paraudaravo, be svecziu jaunu ir senu turtin
kraujas,
kinu.
jau senei tam bieziui apie tai
. gu ir b ednesniu. Valgis buvo
ka
asz
pažinau
ant
to
kad
ir
Svetinitanczel suvienituo
pirmuoju
Diena 26 balus atsibuvo,
kalbėjau, prigulėjo po teisybei
gerai,
nėra
ka
sakyti,
nes
ma
siu Valsti,josią.
ant man paežiai pasidarė karszta.
Ant kurio daugybe svecziu in tris draugystes, neska tai
no
dama
buvo
konseryiuota
oteriezkes Ir nieko neatsake paikam ba
pribuvo.
ženklina tie keli szimtelei, tai
kaip laszimu paltie. Ale syki
Ne daug isz jus užsietanavi■e. Grafie ronui, tiktai iszbego isz vai
O
ir
merginu
atvyko
ne
mažai,
tik
ant alaus!..
taip insiuto, kad pasirenge je ant to, kokie eztamas bus
>et manes gamojo in saliona in kur pae
Juk žinome api tai gana ge
mane
sunaikinti.
Dėlto
paei
atenanezio Amerikono, patamj norėjau kui ja atėjo ir baronas.
rai.
Ne kauecznai.
— Ponas esi neapkenezia naudojau isz progos ir nuo jos ko tiek eumaiezito eztaujo žmo
> kraujo,
Jog
be
merginu
ne
yra jopabėgau, Pakliuvau-nes netu □iv. Mokyti kalba jog bus ji
— Kiek turi metu ?
mas
tarė
grafiutelandus
užžiebda
marko,
rejau arti nieko gero-ant ko sai geriausias ant syietoa
— Ne žinau, ar 60 ar 70
o manės kaip blusa.
Ane
jokio
part
dko
kios
tai
storos
ponios.
Kas
tai
metu.
— A pardon! paszauke už
Pagal statistika ne senei ap
tose skal
Pribuvusiu merginu,
do bjaurybe jos kraujas. Tie garsinta mėnesiniam laikraszti
— Tai tu gerai ne žinai.
f——----- Puikiausios Maldakninges ant swieto !
1 syki isz gautas baronas eidamas iššalo
Pilna
teria gurno turėjo,
siog kokie praezvinke sūdyti je “Atlantic Mouthley“yra pa
—
Mat, piningus tai skai No 1700 (kaip paveikslas parodo) ira tai pui-l
no,
ale
labiausia
už
gautu
pa

^linkui sa
Szokti
suyis
neejo,
klausė už visos, su puikum križelu vidurlje ap-'
barezeziai.
tau, ba gali man dingkt, me daru, vardas kningutea “Aukso Altorėlis". Ira
duotas tikras euraszas y šokiu
ezokau likau asz už toki drąsu prily
Saki, kad koja skaudėjo,
tai pulkiauee apdaryta kningute ant svieto. Ne
Buvau labai laiminga, kad sztamu žmonijos, apsigyvenu
tai-gi
ne dings, tai ne skaityt kurie
ginimą
manes
su
kokiu
tai
bes
parduoda joja už $2 ir $3 muso preke 81,50
A*
au in jes
O ant gaivos dydeli graiža
ta paezia diena persikėliau siu po visas dalis Suvienituju
No 4701 Aukso Altorėlis, skurinlu apdaru, apne
reikalauju.
megeniuidijotu
baronu.
^■j^tkus ant
turėjo,
kaustinti, auksuoti ir apvalus krasztai...... SI,00
ant kokio tai profesoriaus. Te Valstijų.
No 1703 Aukso Altorėlis mlnksztoje ekuroje
V’ -sėdėjau,
Tiek daug pelių, jog pakelt
II.
apdarita................................................ $1,26 81,50
gul bus sau profesorius- pamis
No 4700 Aukso Altorėlis apdarita su baltais
Pasirodo,
jog
46%
visu
gy
,as. Oi
ne galėjo.
Pae grafiute man buvo kaip linau sau- bile ne sena kokia
kaulais, pulkus abrožells Isz cellulaido, 3 sldabri
’ne! medalikai arA, fcnehiftelu, aul&Ootl frasztai,
ventoju szio sklipo, susidedu g, Žni-ma, kalios papuošti
ina paeis rojuje. Isz visu kraujo gatunSusikalbėjo
tai boba.
labai puiki knlngele......................... ........... $1,50
isz emigrantu su savo vaikais
Asz ku, koki tiktai kur geriau, jos
Mažas naujas aukso altorėlis...................
60
į laukai,
Mano naujas ponas buvo la
Aniolas Sargas, druezei apdarita in francuzlni
Mii
s
e
Baltimore
svetimtau
iezlindau if z garbiniu ir prade kraujas labjausia man panko.
Pas
ta
proto
mažai.
juoda audeklą....................................
50
bai susijudinęs žmogus, bet
Du žandarai paregėjo lau Aniolas Sargas minkezti apdarita in skūra, su
ežiu ir ju vaiku yra api 46% Teip ir šita, jagu protą svei
jau bėginėti po minkszta pa Tiesiog laižiauei... Kad mergi
kampais, auksuoti krasztai, visos rejkagana ir lipšnus. Kada asz j'
kuosia žmogų su karabinu, ku apvalais
llngos maldos, geriause už visas kitas........
75 Fuikiausc KNIGUTE ant svieto
Bostone 70 New York 80 o
duszka. Kaip ant nelaimes su na, tai yie mergina.. O priegka turėtu,
pirma syki inkandau kad pa
ris matydamas juos pradėjo KAS DABAR PIRKS MALDAKNINGES APLAIKIS SU KOZNA PUIKES MAMilwaukee 86.
savo rosuke jai stuktelėjau in tam da tokia arietokratka.
Tai
ir
žiurkes
in
}
Lukus
ne
bandyti krauja pradėjo m uis
bėgt. Jiejie mielindami jog tai KSZTIS DIKAI IR PUIKU ATIDAROMA AUKSINI ABROZELI DIKAI
auei. Kad szolie grafiene, kad Niekados neužmireziu tu laiku
Czikage skaitant dabarti
dėtu.
kontrabanezikai, pradėjo vytis KAIPO DOVANA ANT KALĖDŲ PRIE KOZNOS KNINGELES. GAUSITE TIK
ne ezneketi kokiu tai mokslisz
trenks in asla paduezka, kad žinojau, kada galiu, gerti jos
ku liežiuviu, kurio nesupra □iam laike du mil jonus gyven Asz ijflja in kninga inraszysiu, paskui jin. Ant galo medėjus PAS D. T. BOCZKAUSKAjvTahanoy city, pą.
nuo oro krutėjimo ko žiburys krauka, o kada negaliu Kada
toju, jago praszalintu evetim Ir art kito kario pasidėsiu; inlipo in medi. Žandarai, gra
tau.
neužgeso. Ir man teko sykiu skaitė romansus aiba eiles, ga
tauczius
su juju vaikais tai
Ir jagu ne pasitaisys,
sine, ezauke, idant nuliptu isz
Savo visame gyvenime tiek
su paduezka keliauti. Ko tik lėjau kasti, kiek tik norėjau.
nupultu Tai mano kccz-las pataisys.
skai'lis
gyventoju
medžio, nes jisai malszei iszneprisijtiokiau, kiek pae ta
neužmueze mezdama. Grafiene Būdavo pasikasys ir viskas.
o ir isz
prefesoriu būdama. Syki ma vos ant 100,000 gaivu
eme pusryčius isz krepšio ir
paeicziupmejus atsigulė, o afz Ale skaitymo nepertraukdavo.
trecze
ar
tuju
yra
didesne
dalis
pradėjo valgyt. Vienas isz žan
ne sugavo nakezia tai padėjo
pradėjau ezokczioti aplinkui Kiek sykiu ja bueziavo gimi
emigran
Uždėta 1848 m.
(BANKA BISCHOFF’O.) uždėta ims m.
daru perpykiss inlipes m medi
ant kampo ezeputes, mielyda ketvirta gentkarte
Vyrai
in
d
irba
iszejo,
paduszka. Kur tu ežia be tos naitis, dailus kavalierius po
mas kad asz ten gulėsiu ir lauk tu.
paskui
medeju.
Ir
pradėjo
kai
Boba pasigėrus per diena gu
237 Broadway ir 4 Park Place, New York, N. Y.
gražios moteriezkes apsieisi, ruczninkas nejautė nieko. Tada siu pakol jisai užžiebs žiburį.
Gentkarte sztamo anglobetis teip:
lėjo;
Atsispyriau, kelis sykius szok galėjau ja nuryti. Tiktai tada Žinomas dalykas, kad tuojaus saksoniszkcs nusistebėtu ne
— Del ko ponos bėgai ?
Priesz yakara užkurt pccziu
Pinigus siuneziame i sena tėvynė kuoatsakaneziausiai, pagal
telejau ir vėl ant minkeztos lo turėdavo toki karszta krauja, strikt ant lovos ir vėl laukiu mažai jago jems kas pasakytu
dieninio kurso, su kiekvienu isz New Yorko iszplaukian—
Juk
neliepiau
paskui
sa
norėjo,
vos pas grafiene atsidūriau. Su kad asz kelis sykius sau liežiu- profesoriaus, kuris tuo tarpu jog pirmutiniuosia triliktuosia
cziu greitlaiviu, teip juog i 12 dienu krajui priimti lieka.
In kukne inejo.
ve bėgt.
silaikiau ant balto minkšto vi apsideginau. Ant tokios su žvake ir su mikroskopu kolonijuosia per juos uždėtus
Pinigus išmainome visu krasztu svieto pagal dieninio kurso,
Vira užkeiki, kad pccziu nu— O del ko ponas mums to
Bankoje savo visados laikome daug pinigu del iszmaijos kaklo. Grafiene jau miego puikios vietos ir duonos bu- jieskojo manes po visa kamba ir užlaikytas, penkta dalie gy
pirko np gera,
nymo.
greicziau ne pasakei?
jo.
cziau pasilikus nežinia kad ne rį, ant galo užlindo ant savo ventoj i ne naudoje suvis ang Už ka nuolat, kada tik kure,
Pinigus priimame ant knygucziu nuo $5 ir duodam procentą.
— Ba manias api ne klausė
Kad jos neiezbudinti, atsise butu pasitaikiusjproga atsiras- bibliotekos pradėjo skaityti ir liszkos kalbos
Szipkortes iszsuncsiam ant geriausiu garlaiviu del atkeliavimo
vyra bara.
te,
isz Europos, neužlaikydami, ir pirkėjui szipkortes duo
dau aut jos marszkiniu Karun tijman ant poruezninko. Kaip negiyžo. Szokinejau asz tuo
Tcbyriam laike Suvienituo Sztai vyras parijus no darbo.
Ir nuėjo žandarai užsiearma
dam žinia, kada jo pasažierius pribus ir ant katro laivo.
kaitės ir jai bedusuojant taip asz ant jo atsiradau, tai jau tarpu po visa lova skersai ir šia Valstijuosia ne atsitinka
Paczios namieje ne rado.
tinia.
Szipkortes parduodame ant geriausiu garlaiviu del parva
sau supiausi. Buvo man labai man vienai žinoti.
iezilgai ir mielinau ka turiu daug ženybu terp maiezytu Pati pameti pccziu, nusivilko
žiavimo i Europa i? pristatome pasažierius ant laivo
gražu ir linksma, buvo labai
uždyka, o kas pas mus paraszis, praneszdarnas apie savo
Czia susiejau su skaitlinga pradėti. Kad pereiti nuo pro tautu, nes ateis laikas kada to
in buszius,
atkeliavima ir paduos aiszkiai diena ir adyna, kuriuom
miela. Ir negalėjau su pagun draugija mano sesueziu blusu. fesoriaus ant kokio ki’o žmo kios ženibos augs kas kartas
Kur ugnį susikūrus,
gelžkeliu arba botu Isz vietos iszvažiuos tada siusime
da susilaikyti. Inkandau bieki Dabar mus buvo gerokas skait gaus nebuvo jokios kalbos, ba dangau Daugiausia euvejna
savo pasiuntinį ant pasitikimo, o tokiu budu ape-isaugos
Žmogus, kuris tanke! ejna
Szildesi, ba drebėjo,
nuo gabiu apgaviku.
o jos kraujas man net galva liūs. Kad nedaryti viena kitai profesorius su nieku nesueiei in poia svetimtautis su czionai
isz laižybu
Ir pagirios isz ijceios ėjo.
Paszportus pastorojame del keliaujaneziu i kraju.
apsuko, kaip koksai szampa- konkurencijos, pasidalinome davo. Jaigu turėjau pektezia gimus amerikonka Labai re
Kada savo boba užtiko,
Daviernastis padarome pigiai ir kitas visas rajentaliszkas ponas... Bet grafiene tuojaus pa- ponu poruezninku L ir kožna kaliauti nes profesoriaus krau ta atsitinka jago Amerikonas
Pas viena mil jonieriu iszsipieras, už žema preke. Sukolektavojima daliu atliekame
Tuojaus
su riksmu užklupo,
ezoko, tarytum in ja butu per tuojaus in savo vieta nulindo. jas jau man buvo kartus ir vi pacz'uotusi su svetimtaute
renge du ubagai.
kuotoisi ugi ausiai.
Vaida
padari,
kūnas trenkęs. Paszauke tar Gainiojo mus poruezninkas isz duriue pagadinęs.
—
“
Bi
czikim
”
,
jog
j'n
už
Mes Lietuvei da eziek tiek
Boba namon vari!
naites, liepe prikelti grafa ir vienos vietos kiton bet jam ta
PER LAISZKA AR ASABISZKAI ATSISZAUKITE ANT ADRESO:
Suszalus ir alkana ezokavau laikomės savo tautos jog Lietu
Badai net szonkaulei suteez- tikeim namie, kalba pirmas
prasidėjo ant mano biednos sai dalykas prastai sekesi. Kei nežinodama pati in kur ir po
ubagas.
vis apsipseuoje su savo tautos
BISCHOFF’S BANKING HOUSE, j
kejo,
galvos medžiojimai. Daugiau ke, komandieravo, trepsėjo, ilgai kelionei pakliuvau ant
motere, nes ir terp mus jau
— Asz ne beezinu- atsako
237 BROADWAY i 4 PARK PLACE,
į
Ant
vietos
ne
ižeistovejo.
sia manės jieezkojo pakajauka bade-ale blusa ne rekrutas, labai žingeidaus pono. Dar bu
NEW YORK, N. Y.
pradeda maiezitye tauta o kas
antras.
Tošie
vircczei
gyvenimas,
ant kurios jau asz seniai sėdė kad jo turėtu klausyti. Buvo vo nepeisenas ir turėjo nepras
Nedaloje Banka atidaryta no: 10 Igl 12 adynal. Subatoje Igl 8 adynal vakari. |
bus už kokios ūOmetu ?
Inejoin priemene.
Tai sz m vertas.
jau. Nereikia būti blusa, kad pasiutęs. Ant galo inbruko in ta krauja tiktai ne visados vie
— Bicz'kim, jog mus tar
neturėti kytrumo.
marszkimus ranka ir mane su nokios temperatūros. Kartais
nas ne inleis.
Po ilgu jteszkojimu vienok gavo. Suėmė mane dviem pirsz isztisas valandas prastovinejo
Ten kur Indijose,
— Asz ne bcczinu,- atsako
PUIKE1
APDARUOS
manės nesurado, o asz nenorė tais, itztrauke ranka isz užan prieš zerkola ir kalbėjo pats
Tiktai ne žinau katro?e
------ - ---- - -- - -------- ~
antras.
dama atiduoti bile kam savo ežio ir su tokia medžiokle jau in save juokefi, lupas kraipė,
Garsingiausias
ant
risi
svietą Ir žinomas kaip gertaSenas
vyras,
su
jauna
boba
Lžskambino. Tarnas inlej
gyvasti, palikau jau ant paka- labai džiaugėsi. Pireztai smirde tai kartais vėl verke. Iszpra MALDA KNIGOt
sės specialistas krcniszks Ir azslsenejasiu Ilga- - - - - - - 9
atsirado.
jaukos. Vėl prastas kraujas, jo taboka ir juos taip spaude, džios mislitiau kad tai durna •io.4701 Aukso Altorius skurim Tame atsirado antras vyras do juos in vid' .
11® J?
DR. KOLER, ►— Ejme abudu- tarė pirmu
apdarą, apkaustuos ir auksinti kr
bet sveikas. Ir ka darysi, kad kad ko tik neuždusino.
Sztarkesnis
negu
pirmas!
votas paskui dasižinojau kad sztai, apwaiaia kaupais.
V
’
iiįJaK
y
Turintys
geriausius
diplomus ir 16 metine praktika fi
$1.0'
tinis ubagas- nes pirma beczi
kitaip negali būti.
dyme visokiu žmogysrku silpnybių. Išgydė tuksUknczM
— Palauk!- suliko ant ma tai buvo politiszkas kalbėtojas <0. 4705 Mažas Naujas A ukso Al
Pacze ir vaikus Lietuvoje kim jog tau nieko neduos o
r
žnionin isz navoyngu ligų, kurie su džiaugsmu garsina 1
Nuo pakajaukos nukeliavau nes linksmai ponas porueznin Galėjau ji kasti, kiek tik nore torius skuriniu apdariu, apkausr
/
varda DR. KOLER ir g^re savo pažinstamiems vadin- f
turi,
man duos.
J s
darni ijn 8a m ari tonu te biri o laiko.
ir auksuoti krasztai su apwalaiant jaunojo grafo, gražaus gra kas, žuiredamas man tiesing in jau- jie nieko nejautė. Ale ii toa
Bet
ant
to
ne
paiso
ne
nežiūri.
/
f
Jojo rodos yra už dyka,—kožnes ijam szirdingai deky j
kampais
, .
,
$l.Ce
— Asz ne bcczinu.
_
J voje. DR. KOLER gydo visas ligas pasekmingai o
f
" enes sunaus. Tasai buvo taip akis -asz tave dabar pamoky gai ant jo negalėjau būti ba .'10.4702 Aukso Altorius szagriu.
Szedien teip gyvuoje,
uzsisenejuses
ligas inkstu ir rumatiamo, užsiszaluima
|
Inejo. Milijonieris užskamtoks nekantrus kaip jo mo siu.
▼os, nosies, gerkles, pilvo ir žarnų; parku, iszberimu, niežimo, epilepsije, senu ro- ,
Linksmai, ne nedejuoje.
beveik kas kelinta valanda ga skuroje apdaritos, apwali kampa
bino
ir
liepe
abudu
iszmest.
nu
ir
visas
ligas
paejnanczes
isz
kraujo.
Gydo
su
geriausiu
pasisekimu
Moieritf
auksinti krasztai, lauai puikiu ise
de paikesnis. Szaude in
Nežinojo, ka tur su manimi dinau sau skilvi. Kraujas buvo marginta
Ligas o ipacz uzsisenejuaiaa ligas GUMBO. Turi didžiausia atyda ant visokio
su auksinėms kwietkom>
Tarnas pagriebęs abudu už užkrecziamu
ir Privatiszku Ligų [ar tai paejnancziu no tėvu] kaipo: sifilis, misu kokiais tai milteliais, padaryti ir jieezkojo kokio tai pagedęs. Syki kadangi turėjo labai puiki kaingele
. $1.2t
trotymas
viriszku pajėgu, veisei pat-naikynimo ir L L gydo greitai ir pasekmingai
apikakles iszmete abudu tam
Ne rejke sannatintis nes gidintis ganogreieziausia, nes apsileidimas atnesse dides
ale niekados nepataike. Kaip įnaginio vaikszcziodamas po krauja perdaug karszta, tai Vo.4703 Aukso Altorius minUszr
ni pavoju ateitoje. Rejke žinot, jog vienas atsilankimas pas gidintoiu ženklina
p-ežiam karte. Abudu pulda
apdarai, auksinti krasztai ir apivak
daugiau ne kaip dvideszimts laiszku raszytu per ligoni. DR. KOLER kalba liekada in mane kalbėjo ilgai, kambari. Net buvo nutveręs vėl šalta raudona arba mėlykampai, auksuotas križius, pararza.
tuviszkai ir lenkiszkai ir pats duoda ligoniams rodą, be pagialbos tiumoeziaos,
mi
nog
trepu.
110 W. Oak St, Shenandoah, Pi,
garsino spjaudė- žodžiu sakant revolveri.
kurie randasi konia pas kozn daktara mieste Pittoburgia.
^l f54
na o kartais ne turėjo jokio Ir puikei iszmarginta
— Bicz nu,- ezauke pirmu
No.4700 Aukso Altorius apdaėisi
buvo tikras',asilas. Kraujis ro Susiriecziau kaip tik galėjau kraujo.
. ADINOS
Gydo
visokias
lygas
akiu.
Prilaiko
skale,
tin’s ubagas in savo draugasu baltais sloniaus kaulais, puikiu
dos butu nieko, bet paikaus. ir mokėjau ir norints buvau
Ant tokiu permainų mano abrozelis isz oelaloidos, 8 sidabrini rius ir gvarantuąja juos tinkaneziuma. D> jog aš toliaue nulėksiu kaip
644 PENN AVENUE,
Wintore )>er 6 metus mokinosi pas gania
R I T T S ■ U ■ G.
FA.
Nemisilinau ant jo ilgai būti ir mirtinai pergazdinta, vienok skilvis nebuvo parengtas, tai
medalikai* wt-leūougelia, ar*
tu.
4us
protosoraū
ylga
laiku
Philadelphia
isatikro po yienai dienai pasu proto nepamecziau. Mes blusos gi vėl pasinaudojau isz pirmos kr a ■ z i alĮ jĮjĮjUjui rl

Juodkai

W Isz Blusos Atminimu

NUPIRK pulke knlngele dovanu ANT

No. 4706 TIKTAI 81,50

BISCHOFFS BANKING HOUSE
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Ne užilgio iszmueze vienuoA G. GROBLEWSKI
I Vaiduiyb
lekta adyna ant artimos baž—^.5avininkas ir Fabrikantas*^—
g°MAHANOY CITT, PA.
Su nusiuntimu.
No 10. Jonas Spe^.
Garsiu “Lenkiszku-Lietuwisku Waistu”
Arba prie ko prleveda girtavimas nyczios. Ne turėjo nieko pa Jurgis Rimas 28 metu senumo
Iždavem©
didele
kninga
daint
I jirie upes vielos gaminto, ba ir ne buvo už ka Paeina isz Suvalkų gub. nesenei
susidedante isz 300 dainų Rninga
Capital Stock
$125,000.00.
Egiuterro No. 1.
Giduoles no skaudėjimo
druezei
susiūta
ir
broszuravota.
Kai
— Jonas Molinas- pradėjo nupirkt. Žinojo Joną, jog pa pribuvo in Springfield, yra apie 5
Surplus & Profits $238,000.00.
dantų
Egiuterro No. 2.
No 11. Vargingas Gyvenimas.
pėdu aukszczio, veido plataus rando
Mostis no prakaitavimo
nusipirks, ras visokiu dainų isz view
Žmijecznik
ka,-Atsitikimas. Gromata prie M
kalbėt senuką?,- buvo jaunu, darys ta ka prižadėjo.
Geležinissud
rutintojos
užkaboriu
ka
dainoja
Lietuvoja.
no ir rauplėto, be usu turi paczia
Laszai
tinos Dievo. Juokai.
25c.
Ant galo iszraudama sav Pittstone Jagu kae danesz teisingai Suvienituju Walstiju De- Gumbo
gražutn vaikynti, drucziauuiu
svikato
Nusipirkite
o
turėsite
dainelu,
Meszkos Mosi i®
No 12. Sūdai Dievo,-Sūnūs Stalo.
posytoras.
aplinkinėje ir ka tik buvo apsi plaukus isz galvos puolė ant duosiu nagrados 5 dol. Raszikit ant
Giduoles nutildimui vaiKu
Treyanka
riaus-Iszgydintas
Budelis
X
KuPer ciela uieta ant rišu dienelu.
Giduolis no nuspaudimu
ningaiksztis ir Piemuo,
25o.
Liniment del Waiku
Nusipirkite
ir
burtu
kningele
s«
pacziavias, kada apsigiveno epasabo ir pastanavijo jin isz- szito adreso:
Giduoles no kosulio
(Corn Cure
1001
NAKTŲPuikios
Arabiszkos
pagialba
kaziru,
o
kasztuoja
knigeit
Mr. J. Jankūnas (;o jog)
asztraus
DU PROCENTĄ MOKAM ANT
pildyt.
muso kaime.
istorijos,
$8.00
v kalada kaziru tiktai 25 oeurtai.
Liepų balsamas no kosulio
Springfield Ill.
“Grip-kiur”
Jonas tuom kart gulėdamas 800 S. 11th st
SUDĖTU PINYGU ANT LAIKO,
Vargezas buvo o ir j'ji.
(plaucziu J
Del
zobovos.
Plunka
apsaugotojas
Anti-Laxon del vaiku
Nes ka tai ženklina; abudu ant pilvo su sukiszta nosia
Miltelei nuo kepanti
Moroliszka Kabala su Salamono no*
Proszkai no kirmelu
Harrison S'dll, Prežidentąs,
darbszus, czedino, duodavo sau in žole, lauke po medžiu. Bal Mano draugas Stanislovas Vaikia“Kinder Balsam”
se
25.
vaikams
M. M. MacMillan^ Vice-Prezidentw Proszkai no kirmelu
Bobni 1 aszai
Tikriauses Kabalas sn pagialba ka
sas žingsniu atsimusze in jo viozius isz Suvalkų gub, Seinų pav.
KATALOGAS
rdda.
suaugusiemsRankvaistis no sutrukime
Ira, W. Barnet^ Kteijeub.
gmino Leipunu sodžiaus Druskinike
ziru
23o.
Vargas žmogų ne panieki ause. Pa=zoko, o paregejas liu, tris metai kaip Amerike. Tegul
Vanduo del akiu
ranku
Burikla
10c,
Giduoles del isztraukimo
nri VKII
“Lagodnik” del at luošana, o niekur ne yra pasakyta iejnante pacze su didelu gurbu atsiszauke ant adreso:
Dide’is Sapnoris su daugibe paveiks
karszczio po nudegimui.
^lL VIoU
(Z.OT°O
vimo vidurius be jokio skalu.
50o.
jog tieje ka suejna in pora be uždengta drobule, paezauke
Laszai no kruvinosios
KENTEJIMU IR SKAUDĖJIMU,
dejimo
Mr. Adolf. Urban
suaugusiems
________
Malda kninges.
Iszguldimas Sapniu 10 o,
lužkimezusiu
balsu:
Valditojas kraujo
maeznos pripildintos auksineis
208 Race Ave,
Cheveland, Ohio.
318 3-RD AVENUE
No Rumatizmo (naujas bu»
das gidimo) Ger,ause Biduole del skaude- Suramitojas nervu-szirdies Aukso Altorius arba Didis Szaltisnk
— Ant galo atėjai, tingy
Pase bloko iemlau no PiUnburglnlo Paeito.
Del loszimo Teatru.
turi amžinai kensti varga,
1,000 puslapiu
$1.00
Giduoles sužlebcziojimui'-'™0 0a,vo8- ^tara. pecziu, Giduoles noEkzimo (Rožes
Naminis pleperis, juokinga drama
PITTSBURG,
.
PA.
Dirbasi užsiczedina, perkasi nia! Ka tai tokio sunKio at
Mano brolei, Antanas Kazimieras
maisto krutinės, szonosie, rumatizmo
pas vaikus) Senas ir Naujas Aukso Altorius vi
viename atidengime.
10c
Didžiausia Lieluviszka krautuve visokiu
sos reikalingos maldos 864 pusla
szalczio, nuralgija ir nukand- Plasterei isz kasztavolu
ir Jonas T verijonai paeina isz Kau* gėrimu Suv. Vais. Kas tik naudojo muse Miltai no skaudėjimo
pirmiause maža szmoteli dir neszei. Greicziau tu nieksze!
piu druozei apdaritos
$1 .Of
galvos
ima
visokiu
vabalukiu.
Pomada
plaukams
Popiera
del
gromatų.
nefatszavotas,
nes
czistus
vynus
ir
arielkos,
Prisiartino, padėjo gurbą no gub. Raseinių pav. apie 15 metu tasai ne galėjo atsigėrėt jųjų o geriause ink
vos, po tam didesni ir statosi
PASARGA! Jagu szitu vaistu ne gali gauti pirkt apie save, arba nežinai kokiuta Balsas Balandėlis arba Mužas Szalti- Puikei iszmarginta su kvietkom ir
priesz vyra ir pasirėmus prie Amerike. Praszau atsiszaukti ant ra ir pata.navirna tik pas mus apturėjo.
nis 711 puslapiu.
75a
puikeis skaitiniais 2 už 5o 25c. tuz,
grinczia.
reikalingos del tavo ligos, tada apraszik savo liga ir man atsiusk $1.00 o aplaikisi
adreso:
muso prekes:
vaistas‘kokios reskalingos o bus tau 10 sik geriau ir pigiau negu pas koki Daktara Garbe Dievui ant AugLztibes 640 Gražesne popiera su auksuotuom
Sztai ko galima buvo tike- medžio graudžei pradėjo verk
2.50
3,ot
Gera
Raudona
Arielka
S*2,oo
puslapiu.
75o.
Mr. Wm. Tverijonas
kvietkoms su gerais vėlimais, pui
2.50 3.OC o jogu vaistai daugiau kasztuos nesu $1.10 tada užmokėsi po aplaikiniui vaistu.
Gera Balta Arielka
2,oo
tys nog jaunos poros, matyda ti.
Mažas Naujas Aukso Altoielis 1.0C kei iszmargintos 1 už 10c. $1 už tuz.
IluiniiH
.
•
j
2.00 2.50 3,oc
145 Hayes Ave. Michigan City, Ind. Ramas
Siuncziant gromata indekit marke už 2X- Adresavokite:
Jamaika
>
.■»
4.<10 5,oo U.oc
Vai
nikelei
mažesni
už
Altorėlius,
— Ka tu man czionais atne
Ginas
•
2 00 2.50 3,oo
mi juosius teip gerai sueja in
minksztai apdarita ir puikei žala Puikiausios popieros ant svieto, la
I nuginė Arielka
»
• 4.5o 5.00
1 tumei
.
.
•
2,oo 2,5® 3,OC
bai puikei iszmargintos su auksuo
szei tu pasiutėlė?- kalbėjo, nu
pora ir tokius darbszus.
tita
50o,
Mano szvogeris Mike Cudilinskas K
Anicetas, stnacus gėrimas • 2,oo 2,5o
į tom kvietkom, puikus uždaromas
Citatas spiritas
.
•
3,00 8.50 4.01
Aukso
Altorius,
in
puikia
skūra
su
traukės
drobule
nog
gurbo.
pirmiau [ gyveno Cleveland, Ohio. Bursite •
Nes Jonas norinte buvo ti
2,5® 3,00 3,5c Cor. Elm & Main Strs;
abrazelis vidurije I už 10c. $1.50
Plymouth, Pa. apvalais kampais.
e
$1.0C
SU T!.Ite, tikrai I.lctuvlszka
4,no 5,00 6,00
Terkellea
...
2,5o 3,oo 8,5t
10c tuzinas.
kus ir baimingas viena diena Ant kart suryko baisei, ba Praszau atsiszaukti ant adreso:
Aukso Altorius, apdirbtas minksztai už tuz Kopertos
Terkellca. tikrai Vcngrlsika
5,oo G,00
Mr. Wm Graid
Konlnkaa
.
•
2,00 3,oo 4,0C
su
auksineis
papuoszimais
apvalais
likosi intrauktu per savo drau gurbe gulėjo jojo mažas Juozu
Dtaiktai
del
Kataliku.
Konlakas, Franeuzlsikas •
5,00 5.50 G.ou
Box 149
Sturgeon, Pa. Obuoline
krasztais
$1.50.
Brandy
•
•
2,oo 2.50 8,00
kas, iszbales kaip smertis.
Križelei pastatomi juodi, su zalatita
gus in karczema.
... l,5o 2,oo 2.5®
Aukso Altorius puikei apdaryta su
Adomas Bagdanaviczius, givena Blackberry
Rosolis, gardas gėrimai
•
2,5o 8,00 galot
mukele 11 coliu augszozio
50o.
— Didys Dieve! kalbėk! Waterbury, Conn. Praszau kagrei' Mellnrnoge ... 2,5o 3,<>0 galot
— Kas tai! Juk ir tu esi žmo
auksiniu
papuoszimu.
$1.25
3,oo
galot
Maži križelei del ražaneziu nog 10c.
V tai n Urte
...
2,5o
VIENATYNIS LIETUV1SZKAS
Aukso Altorius apdaryta in balta
gum! Po nogiu! Jago teip dir ka tai ženklina? Ar asz protą cziause atsiszaukti ant adreso:
lig
$2.50
AMERIKONISZKI VYNAI:
kaula puikaus pavydalo.
$1.00 Krajavi szkapliereiau juostukem 15a
W. RAZ5ŽA3, • H O T E L I S ® LOCSiSYKAS.
Ohio raudonas
.
•
SI,00 Galonai
basi, kaip tu, tai galima sau ir patrotinau?
Mr, Jos. Renkas,
Aukso Altorius, apdarytas in kaula Karmelitinei szkaplerei
Ohio baltas—sMdni
.
•
1,26 “
15.
Knllfornlios, senas, ruksitsa
l,5o “
32
S.
Banana
st,
Mt
Carmel,
Pa.
Susimaiezias
ir
ižbales
atsi

su
8
sidabrineis
medalikais.
su žvakes nog 15o lig
pavelint ant trupinėlio links
Kalifornijos musiKatalas
• ■ l,5o “
7 WASHINGTON STREET,
NEW YORK CITY.
40c.
Kaliroruljos rtrnsikutalas
.
1,5o •*
dviem
anuoleleis,
viražus
panaszue
mumo!.... nog laiko in laika. kreipė in pacze:
Kalifornijos tokatazkaa
.
1,75 “
Jago važiuojete ia ir ia Ameriko tai gulit gaut Laivakortes pigiau kaip kitur o
in altorėli
$150
Kalifornijos (4 metu) Port Wine
3,00 “
ir visns bankinius reikalus tai ateikyte pas mane, o ir užlaikau visokiu gėrimu
Sieri U Ine
.
.
2,oo “
— Kalbėk! Meldžiu tavęs, Mano brolis Jonas Bartkiaviczius, Kalifornijos
Kas tame blogo?
Aniolas sargas, minksztai apdaryta
ir valgio ir nakvyne pigiau kaip kitur. Norėdami kelaut už dyka tai pristatau
Kažanczel.
Kalifornijos Burgundy, raudonas
l,5o “
Kartus Vynas
.
•
2,5o 8,00
už darbinyka ant laivo.
Teip-gi pasirūpinu visokiu darbus ir rodą Juodu vi
in skūra apvalais kampais, auksuo Puikus Ražanozei, kukinel, juodi if
Ir susimaiszia’, priverstas, Urszulele. Urszule atsake mal ir sesuva Franciszka Bartkevicziute Viduriams
same Ilotelia randasi ne toli Kastel-Gcrdea Jago kokis apgavikas norėta vest
po viro Podulskiene isz Kauno gub. Basilkyte po prekes. Vtkalblnlmas ant SIO.01
ti krasztai, visos reikalingos mal
melsvi nog 15o, 25, 80; 15 da
kitur tai nesiduokit tik ejkit tiesiok pakol daejsit pas mane.
davėsi insitraukt in karczema. szei:
dos geriausia už visas kitas 75c. liu.
Raseinių pav. kaimo Jomantu. Priesz Iriadglau UŽMOKAU EKSPRESĄ Penosykanl®
40o.’
— Valgyk, mano milemas, du metus giveno. Kensington, 1’11. Ohl® ir West Virginia valstijose. Adresas:
Aniolas sargas, druozei apdaryta in Importavoti balto kaulo suverti ant
Su Guodone, VINCAS BAŽUKAS.
Gere, reke ir loeze isz kaži
juoda
auaima
50o
Stefan
Rovnianek,
sidabruoto
lenoiugelo
80s,
ru o Jonas sugrįžo namon valgyk! Tai viekas kas man Praszau atsiszaukti ant adreso:
Kantiozka apdarita in prūsine juodi puikaus raudono stiklio.
Aim * Pittsburg, Pi,
Mrs. J. Macovicziene, (991 o;) O
truputi linksmesnis ne kaip pa pasiliko. Dirstelek, vos gyvas.
skūra, puikei iszmarginta
$1.00 Kaulinei druozei padirbti
80.
Crystal Falls, Mich*
Kanczia vieszpaties
25o. Tikro balto marino kaulo ir toksai
prastinai. Urszule susiraukė, Ne turiu jau del jojo krūties, Box 52
Graudus Verksmai
10c.
križius ir szirdis
50o.
nes nieko ant to nekalbėjo. negali jau gyvent..........tavo
Stacyjos arba Kalvarija
lOo. Tas pats su maksztele
NAUJAUSIAS
$1.25
yra,
teip
viekas
ka
suvalgei....
Istorija
Szventa,
Senojo
ir
Naujo
InPirma karta sau užsitraukė, o
I SZ RA PI MAS
Raudono akmens, suverti ant auksi
statimo.
59o.
nio lenciugelio su maksztele $2.50
DERMATOLOGIJAI MOWtf.
pirmas tai da ne yra paprati Atyduodu jin tau ant suedy- Baugiausia teatru ame
Gyvenimas Szventuju, Puikei o ir Sidabrinei križelei del ražanezin ar
Daugybe odos Ilgu paejna no neezvarane
mo..........Palengvink jojo ken
rike.
mu kaip tai kalba žmones.
užsilaikymo Ir užsikrėtimo teip^l Ir nuo
apdaryta dydele knyga - $3.00 ba del nesziojimo ant kaspinelo 75o.
viduriniu Ilgu. Daugumas gauna puczkue
plel-kanas, slinkimą piaukn, plikimą per
Gyvenimas Visu Szventuju — apda Turime ir brangesniu ražanojtm nog
Ia nedelia po tam turėjo atsi teymus....
apsileidimą. Gydosi per neatsakanczlue
Daugiausia
teatru
ant
svie

ryta
.
54,00
$3, $5, $10, $15, $25, $35, irauksz
daktarus ar agentus, kurie tik pinigus isz
Ir padėjo jin ant keliu ma
mokėt savo draugams. Po tam
vilioja, o paskui raezote mums, kaa emecziau.
te daugybe gyduolu isz lnva?riu apgaviku
to
randasi
mieste
New
York,
atėjo kaleina aut ko kito ir žiulei!.
o pagelbos negavote ir sakote, kad. gal ir
Visi ražanozei yra puikei ir druezei
muso gyduoles negelbes. (Taigi meldiekuriame
randasi
128,795
vietų
sunerti
o padaryti is.z geriausio
me mums darodyti; kokis žmogus likosi
Ant regeymo to mažo šutve
teip ėjo pakaleiua aplinkui be
Istorines Kningos.
muso gyduolėmis apgautas.) Turime tumateryoio.
del
regėtoju.
Londone
randasi
kstancilus
orcglnalhiku
padekavonlu.
rymo
kuris
vos
galėjo
atydaryt
Akyvos
Istorijos
20o
galo. Alus ir arielkele jam nu
Tegul nors vienas daktaras parodo mumt
Abrozelei del nnldu kninga 2 už 5o
tiek padekavonlu, o mes duosime dideli
Nevaloje pas Maurus
50o:
davė geresne su kožna die- akutes, sujudino szirdi kalvio, 120,950 vietų, o Londone tik
ir lOo.
atligynlma. Plika galva sunku gydyti, jago senas ir palva žvilga, tai to pažibėti
Morkus ir Aureliams
25a
ne galima,
o staigai atyduodamas kudyki 83 381. Daugiausia namu del
Trys Vaikyjozai.
25o
czei tai tam galima Biitelktlpagelba; p
am laike Jonas stojo Urszulei, puolė ant keliu perstatymo randasi Londone
kai neyra rrybat—viena diena ne iezaj
Istoryje apie Septynis mokintus Vy
kur
yra
50
teatru,
New
Yor

Atalenauklan'lenia nuelunelmedyka inior
si girtuoklum nejaustu gyvulu ezaukdamas.
nacija eu placztu apranzlmu. Nes nešturus 2-Isz gyvenymo kantrabanozė
Paskubinkite nusipirkt
ko 3-Apie karalaiti 4- Baisus Dv*
— Dieve Dieve! teip, esmu ke 81 o Paryžiuje 24. Pariži- rt persitikrini tegni raezo pae
o Urszulęjojo auka gyvuliszlabai puike isztorje po vardu:
ras
56c
niam
teatre
po
vardu
Chatele
ku apsieymu ir tikra muczel- niekadejum; nes, pasibaigė jau
Pulki Istoryje apie Jonasza Korczag PROF. J. M. BI1UN8ZA,
ka.
ninke. Nes ne buvo viena isz viskas, ka nukentejei per ma gali sutilpt 3,600 žmonių o Na
Sierata, Puikus aj raszimas.
tu moterių, ka tai pameta savo ne.... Nustosiu gert.... Prisle jorke didžiausias teatras šutei 096-990 Broadway Ali-baba ir 40 razbainin-ku,
2ūo.
ama pas giu tav... ant galvos muso Juo pa tik 3 449 o Londone Drury
Keturios Istoryjosi 1-Žibinti bažny PRIETIKIAI C IRANO DeSERGERAC.
zuko... Arman atleidi? Paša Lane 8,500 ypatų.
taiteje. 2-Sugertuves traukiie. 8
Verte Iii Fracuzlstko
kyk Urszule.
Alute duktė Kun. Kerniaus, 4 BokKoncertines sales: Londone Ligoniai trokštanti pagelbos
Ir isz tu ne buvo, ka tai ejna
KUN. I>B. SI. JIODYSZ1U8.
sztas
ant
salos
Dago.
25c
Varg-ze buvo už daug susi po vardu Albert Hall gali pa
kreipkitės pas Dr. B.M.Ross
paskui savo vyrus in karczePasiskubynkite nusipirkt, o
Ar esi senu, jaunu arba pusaum- Abecela, arba pradže skaitymo ir ra
judinus idant jam ant to atsa talpyt savije 10 tukstaneziu
.Teigti sergi ir negauni
szymo.
25o.
mas ir tenais visaip juos plus :
pagelbos, tai nestatyk
žeuiu.
Mas galem ižgydidi jus. Križiokaj
gausite tiktai pas Iždaveje
kyt.
puikus
apraszymas,
didele
sveikatos
pavojui,
neypatų. Madison Square New
davo ir su kliksmais ir keiks
Jicszkok daugiau gydy
1 Mnsu specjališkumu yra gydimas prikninga $1.00
tosios kningos po adresu:
mų ir neleisk pinigų
— Kelkis mano milemas Yorke gall patilpt savije tik
vatišku, nervišku ir chronišku ligų, par Savizrolas, didis klasteris
25o.
mais varydavo juos namon.
ant nieko. b<*t tuojnus
tyrinėjimas suvirs 20 miatu.
D. T. Boczkauskas,
kreipkis pas Dr. B. M.
Ta saka mokslą medicinos ira must: Szupinis. 1 Neatmink Vieszpatie ant
— Noncziau matyt, jago vyre, czionais gali mus kas nu 9,000 ypatų.
Ross. kuris atydžinl
Mahanoy City, Pa.
amžių
tyrinėjimas.
nusidėjimo
musu.
2
Senam
malu
gydydamas
per
2
1
me

Lygas, katros apsijeniam ižgyditi, gy
tai padarytu mano pati! žiūrėt.
tus, paliko geriausiu
nia. 3 Pasaka apie serves žmonių ggr" Piningus $2 siuskite Redom galutinai ir uz žema apmokejima.
spccijnlistu Clilcagojc
—
Teip
duoki
man
mažiule
smerti. 4 veseile Skilandžio. 5 ApKumezczia jai užkisztau žioti!pasekmingam gydyme
Jaunikailiai, katri kienčia sava jaunu’
Ilgu. Dr. Ross ISgydo
sivedimas Motiejus. 6-Auka apkal gistravotoja gromatoje, ar per
Ii, skubinkime, idant mums ne
dienu klajdos, mas sugražinome galutina:
Kalbejo Jonas.
visiSkai kraujo užnuosveikata.
bejimo. Teiposgi daugelis svetisz- “Money Order” kuri nupirkite
Ko
negali
valgyt.
(lyjiniQ, reumatizmu,
Virams po40miatuamižio. katri junčie
Ant nelaimes! tasai žmogus numirtu.
ku ir juokingu paveikslu 25o.
ligas ir ligns paeinan
ant pacztc, in prasta gromata
vyriškumą suniekinima. mas privertam
čias nuo jaunystes nesupratimo ir išdykumo; gč.
Nes
kurna
Ugnose,
praejda
Lietuviszkas dainorius arba surinkypasiliko nevalninku gėrimo.
smagumą su musu gydimu.
Vienas
daktaras
teip
buvo
linių kaulų, skaudėjimu ir svaigimu galvos,
hidekite ir prisunekit.
maiezgirdo joju kalba, o pas
Kraujo užnuodysima. Varicocele, inkštu
po krutinę, nugaros ir strėnų; smar
mas visokiu dainų
$1.00
Varginga Urszule ne žinojo kubinus in kaima apsakė žmo nekantrus ir atsakydavo ant skaudėjimu
kų plakimu Širdies, užyinę ausyse, drcbejlmę
(kidney) ir pūsles ligas, Rheumatizma. Tris apsisakos, apie Piningai galvapamėlinavusius paakius, spuogus irdo
Neuralgia, pylva ir kepenų ligas, Hemorka pradėt su savim, matydama nim api Jono pietus ir pakura klausimu savo ligoniu trumpai kraujo,
žudžei-Ražancziaus iszgelbsti no
mes ant veido ar kūno, skaudėjimiį gerklėje, už
rhoidas (piles), Ulcers, pasididininia ge
kietėjimu vidurių, biaurlus ir baisius sapnus, sun
smerties-Apie Szv. Kristupą 15o.
lės
(enlarged glands), ir vysas skuros Ii
NAUJA KNYGA
savo vyra, kuri labai milejo, te visa kaima prieszais jin.
ir storai jog vos susilaikydavo kumu kojose, indubusius akis, žudimę vyrybės,
gas, greitai ižgidoni.
Prieigiausiaus Mokslas anglis? ko lie
negalėjimu miegoti ar valgyti, trumpį kvepavlnupuolusi teip žemai, jog nesi
— Turyte juos!-suriko, pa nog atsakymo netinkanezio niį, niežus, odos, inkstų, pūslės, kepenų ir skilvio iTMTVKžuvio be pagelbos kito, apdari
nias ra^om sava vykiem paejentoms ing you kalboi ir užlai
Jeigu ėsi nuo lata i "nuvargęs ir greitai pail* Jllli Ik, kome didžiausioi slaptybėje.
ta.
$1.00
rūpino euv’s isz kur ymdavo regėjus ateinanczius Joną ir del daktaro. Viena karta, kada ligas.
stautis, baugus, gėdingas, nusiminęs, užsirupines
Mas sntaisom vysus vaistus del musu ligoniu irsiuntam jous ing vysa posvietie.
ir
nustojus
vilties
ISgyJimo,
nužudęs
vyrybe
ir
$1.2f
Rašyk pas mus šendiena apsakidamas kas jums skaudžia ir reidalauk prisiun- Lietuviszkas Pasakotis
duona, sviesta, mesa, pieną Urszule-Muszkit! muszkit! ligonis sirgdamas ant kokios silpnas lytiSkai, užkrėstas liga, turi tankiai Šla
75o. Seno Ir Naujo Instating su Paveikslai*.
Musu Pasakos
dieiiį ir naktyje, tai kreipkis tuojaus pas tima musu naujausios kuigas, katra siuntiem dykai kožnam katras padous sava
ir daržoves. Žodžiu, viską ka be mielaszirdystes... .už musz tai iszmainytos ligos, deszimta pintis
Pomokslai gražu žmonių per K. To
Dr. B. M. Ross, kuris duos tau teisingu ir gėrį adresa.
kit j'n! Turite žmogedi... da
pntiirimį visai dykai. Ligoniai keliauja Šimtus
Ton knlgoie ira daug illustraciu ir ii ira kejp noumai mokslą del sienų ii toriu
80c.
uždirbdavo, ėjo ant gėrimo in sues ir jueo vaikelus!
karta paantrindavo klausima: mylių idant pasiduoti gydymui Dr. Ross, nes Jis jaunu, katri kenčia nou vysu vyrišku ligų. Kmga ta apsaka wysokies lygas ir
Yra tai pirmutine knyga lietuviszki
Duktė Mariu
25
išgydo ligonius kuriuos kiti pripažysta neišgydo kajpe gali jous gyditi noumusie. Rašyk pas :
su teip puikeis paveikslais, padirbto!
karczema; buvo tai baisybe;
—
Ka
man
valgyt
ponas
mais. Jeigu pats negali pribut, rašyk tuojaus ap
Malūnas
Girrioja
85.
— Ka! ka! szauke kalvis,
DR. JOSEPH LISTER CO.,
sakydamas savo nesveikumu
per europinua artistus. Puiki popiers
buvo pražuvęs!
L. 71
22 Fifth Ave., Chicago, Ill.
Istorije Vargdienes, 2 Meile kūdi Aiszkus drukas. Didelo formato.
prispausdamas prie krutinės daktare?
DR. B. M. ROSS
Goudotinas Tamista : Aš kienciu noug ligos, katra ira.........................................
kio
Paminėjimai
Viadim.
SokivtaPo truputi nelaiminga Ur Juozuką, kuris persigandęs
(Aprašik liga)
Kožnas gėrėsis katras taja knygr
— Mano milemas- tarė dak 167 DEARBORN STREET
yo.
25o
■ .. ...................... Prašau prisiunsti suvis dykai, jusu knigutie, katra moka kajj
KAMPO MONROE ST. 5-TU LUBU
nusipirks. Norm t daug kaszto ant
szule iszbalo ir sudžiūvo balsei, riksmu irinirezusios mynes pra taras su ne kantrumu- ne vale
Neužmokamas
žiedai
2
Meluzim
gyditisie noumosie.
CHICAGO, ILL.
iszdavistes tosios knygos padėjome
puiki istorije.
50o
josios vargingos raudonos akys dėjo verkt.-Norite žmogedžio?. tav valgyt vyniu, szupetuko
Priima ligonius kasdien nuo 0 iki 4. Panedėvienok pastanavijom
lio, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo Mana vardas ir pravardie:
gerai,
nes
žiūrėkit,
ne
suėdžiau
jau ne galėjo verkti, o isz ma
0:30 iki 8:30. Nedėldicnlais nuo 10 iki 1. Susikal
kudykio, toji motere melavo nog anglių ir replių ba juju bėt galima lietuviškai, lenkiškai ir maskoliškai. Adresas —P. O......................................................
Statas..................................
Trys Istorijos apie 1 Ganema sudu
žo Juozuko, tik pasiliko sze- jums!
nesutrovesi, o ant galo valgyk
Teipos-gi turime visokiu dvasiszku
Abu Ebu. 2. Kuningaikszti Zeins
is o Jonas rodos nieko ne
Alasnama ir karalių geniusza 8. svietiszku ir istorinu knygų kuriu
Susilaikė myne, iezleido isz viską kas tav patinka o busi
kataloga gausite dykai. Aaresavokfc®
Mieganti pabudusi,
25o.
mate ne jaute tik giliau inpuo- ranku szakes ir kujus, pradėjo sveikas.
0 Mrazo
Esu
Keturios Istorijos apie: 1 Kalvi •Saulu’’ Mahaapy
linejo in girtuoklysta kada jo isz plūst liežuvinyke, kuri prie
Paszku 2 Atsitikimas senam dva.
tokio
karszczio
invede
žmonis
jo pati kenkdavo didesni bada.
1 (į.
WIENATINIS
re. 3 Pasaka apie Geležiui vyra. 4
J
SALUNAS IR GROSER-SZTORIS.
Apie Smaka ir Nikita
25o.
Viena diena sugrįžęs namon vadindami jaja pasiutėlė ir ra
Trys Istorijos apie 1 Paskutinis No
NO $5 IGI $40 i
Randaviszki katinai.
SUGAR NOTCH, PA.
po pusiau nakti gerai užsitiau ganaras. 2 Apie Septinis* brolius. 8
— Duokit jai pakaju-pa-«MAJNIUES MASZINOsB*- K
Paid uodą Cukru, Kava, Herbata, Mesi
/\pie Varginga Žmogaus sunu ir
kės, jog puolė ant lovos kaip szauke
Jonas-tai asz buvau
Valdže sveikatos Hong Miltus ir vyska ta kas ira reikalinga del
Razbaininka.
25o
gyvulis su drapanoms.
pasiutėliu, nes jau juom ne koDge, Kinuosia palieps vi žmogaus. Teipos-gi prie vietos randasi Sa
Keturios Isterijos apie 1. Doras gy
limas
su
milžiniszkais
stiklais,
szaitum
alum
Ant rytojaus atsikėlė irižge esmu. Ant meiles Dievo! ur
venimas 2 Priversta linksmybe. 3
sietus locaininkams namu, arielkom ir pujkeis cygarais. Priektan
Varginga žmogaus sunu 4, Api®
re visa puodą vandens, nuėjo szule ir kudykis mirszta isz
parduoda
SZIPKORTES
u
idant laikytu neatbūtinai po
tris uszkeiktas Karaliaus duktėsiuncze piningus in visas data
in szepa radęs szmoteli audžiu- bado, duokite jiems duonos >r
res.
25o.
pieno, asz einu in kalve pra- keturis katinus kožnam name,
svieto grejtaL
Vaidelota, apisaka isz pirmutines pus
vuBios duonos suvalgė, kerszin- ezyt meisterio idant paskolintu
o tai del to, idant užbėgt plati PUIKI SALE DEL MITINGU, ŠIOKIU Ir lt
meczio, iszimta isz Lietuviszku uždamas paczei, jog ižpers jai kiek pinigu. Isz mano tai prie
lieku, su paveikslais
- 50o
naneziai ligai džovos, kuria
233-238 W. CENTER STR. MAHANOY CITY, PA,
kaili jago jam ne atnesz vieno žasties mirszta isz bado!
Dvi istorijos: Apie Sūnūs Malkiaus
daugiausia praplatina žiurkes
ir Geras Medėjus
• • 25o
likta adyna gerus pietus.
Nog tosios dienos ne palio Tas pats paliepimas likos iž- Puikiausia
Parduoda Szipkortes ant visokiu drueziausiu ir geriauriu lai Dvi istorijos: Apie Neužmokamas
užeiga
— Po szimts velniu! Jago vė vadint Jono žmogedžiu; nes
vu. Siuncze piningus in visas dales svieto greieziause ir piŽiedas ir apie Drūta Alksini 25o
duotas Indij ise ir randas yra įlel Lietuviu!
giause.
Visi tie, kurie per mus siuntė apie tai gerai žino.
žmogus teip dirba kaip asz, jisai tankei atsako del nepaisz to užganadintas.
Lietuviszkas
Kuinginas 1905.
žinstamu
kurie
ant
jo
žiuri
Iszduoda doetovierene del tu ka nori savo dali Lietuvoje kam
Ir avetincdautai reike ir valgti.
n
No 1. Kas galėjo tikėtis. Du kelei.
kaip ant žveno:
sias priėmimas
pavesti.
Del
draogysczlu
pritiltu
pelkes
Szarfas,
Juostas,
Kepures,
Karūnas,
Ka-gi galėjo atsakyt ant to
Apie viena kuris norėjo pažint
•lel visu kur ra
— Teip, už biekio butau
Špilkų k L t. Su kokiu nors reikalu kas-Link Szipkorcziu, pi
baime. Stebuklas. Isz ko sutverta
Urszule ? Tylėjo, ir nieko ne paeilikias žmogedžiu, nes isze
itė gardia Arielkele
ningu
ir
t.
t
rasaikyte
pas
mass
•
gausite
teisinga
atsakymą.
motere.Septinos varnos - 25o.
Alų ir Cigaru, Teip-gi
atsake.
Pamisltnojo tai man ant gero, ba ne ti
No 2. Ura užkeikto. Panaszus Lor.
ale del zobovu ir t. t,
renas-Sermega mužiko Su kuom
— Atsimyk!-dadave būda kiu in priežodi: “Kas gere, tai
— Ar žinai kumute,praei
DOVANAI Temykite gerai! tikrai lietuviška, didelė khautuvt \as kariauja, nog to dingsta. 85o
mas jau už duriu.- Žinok jog gers ir ant toliaus”, ir pasili ta nakti ne buvo mano diedo K. Konewko
it į ę j r .. n Puikiausių armonikų, skripktį, klernehj, triubų, koncertinų ii
lauksiu tavęs po medžiu, vie kau gerium žmogų nog tojo namieje ir vagis ineigavo per 98 S. MAIN ST. ASHLEY, PA. V 1 u 1 D 1V1 □ daugybė kitokiiį muzikališkų instrumentų. Geriausių dziegorių Lietuviszkas kninginas 1904
No 4. Jadviga-Geras Sunus-kaip ir
lonciugij, visokių žiedų, lakotų, špilkų, kolčikų auksinių ir paauk
nuolikta adyna su gerum val laiko, acziu tam atsitikimui Įauga m stuba.
gilukis mainosi -Svirp Du GI
suotų, visokio skyriaus mašinukių dėl drukavojimo gromatų, pui
giu, ba kitaip..- saugokis laz api kuri visas kaimas gali pa — Ir tu kumute persigantuoklei.
25a.
Ir kitokį rejkalingi prietaj&aj na*
kių britvų, albumų portretams, revolverių, šaudyklių (strielbų),
dari pas mm ant pardawimo. T®jsakyt.
dos! Supratai ?
kišeninių lempukių, guminių litarų, adresams pečėčių, gramatikų No 5. Irlanda-Robertas Velnes Mt
dai labai ?
408 W. MAHANOY AVĖ.
dejus.
2fcpo®-fi prietatom kožna daleli iuamokintis angliškos kalbos, žodynų, istoriškų ir maldų knygų kokių
M AMANO Y
CITY,
PA.
Nes Juozukas verke, buvo
Nog tosios dienos, Jonui pa
Kur tav buvo tamsu, tai
■dnos norint® kokio padirbimo.
6.Prasižengėlis - Doras Timrandasi lietuviškoj kalboj, gražių popierų dėl rašymo gromatų No
susirgias ir alkanas, ba pienas sivede gerai, nupirko pirma asz mielinau, jog maniszkis PIRMUTINE KRAUTUVE VISOKIU GERYMU su
Parduodame pikes, adatas, diitaq,
kus Jonas Tvardauokas - Ugnb
ir dainomis—su konvertais tuzinas 25c., 5 tuzinai
Areperius, skwibsus, knatna, popiekaime T. . .
25a
UŽ $1.00,
volitų sau ką parsitraukti, tegul prisiunčia už 5o
krūtinėse Urezules, viena szmoteli dirvos, pa tam parėjo no kaszriu, tai kaip szo
WHOLESALE.
M ir L L Parduodam Psanus o ir
didelį N 3‘naują KATALOGĄ DOVANAI No 7. Duktė Starembergo- Baisi I*.
markę \r
pastate maža grinczele ir da kau opsac ant vagio, tai kad
seBoa patąjeom.
tar^e- Nagrada už mielaszijrdyste
Pristato visokius gėrimus del sa ou 315
naudingų daiktų. Aš gvarantuoju, kad mano
lunyku
ant
pikniku,
balu,
krikMare motinos del lunaus
25e
ant pripirko daugiau dirvos; gyve nebutu ateipraezee, butau su
kitur. Orderius išsiunčiu greitai į visus
sztynu alų, porteri, vynus, ariel lavoras pirmos
W MORGAN,
No 8. Musztyne už mergina - Gegali gaut pirkt daug pigiau kaip kitur.
ka ir Lt. Pristato in namus ate Amerikos ir
ir meileje su savo dirbus gerai, jog ne užmirsztu
I® H.Haln Mahanoy Cltyz
ir porteri bonkutem.
Gėrimai
rafVjingas Aaurlnas • Kas kaj
ardą laikraščio, katrame matėt apgarsinimą.
pirkti pas Norkeviczia yra kana*
F. B. kol gyvas bus.
tm
S6a
Grand st, Brooklyn, N. Y

ŽM0G-ED1S

Dainų tiktai uz

KUR BUNA. UNION NATIONAL BANK

STEFAN ROVNIANEK

A. G. Groblewski,

Kodiel kienti paslaptah

IsiorijeSzventa
parduo‘ 50 centu

Simonas J. Norkeviczius.

9

HK3S&S—,

Tfr-.-g.----------- _

oiinss, [pigus

lateminot kad no
21 gruodžio, dienos pra
ėjo būti ilgesnes.
— Buvo lynksmos Kalėdos
o ir gražios ba buvo net rau
donos. O ka tai vis tinka ant
ir
Kal'd'-1 Linksmykimes
dž’uugkimas galvas su bylem
lldykimes. Tai vis ant gar
jes- tik nežine kam.
— Oras labai puikus ne
szaltas.
— Darbai eina gerai tiktai
per Kalėdas pora dienu ne dyr
bo.
— Nekur drabužiu ne pir
kite kaip tik pas P.Rynkevi
ežiu.
— 1908 metas greit baigėsi.
Petnyczioje prarides 1909 m.
— Fotografistas Varžius
kas puikiausia nutraukinejo
futograp'jas.
— Stubu labai retai kas per
ka o kad ir randasi daug ju
ant pardavimo bet pirkėju ne
galima gauti. Visi pininguslai
kosi ir laukia koki laikai bus
ateinat ežia vasara.
— Jaigu norite turėti puike
padiibta fatograp ja tai duoki
te save nusitraukti pas P. War
žinska, 205 E. Ctnier St (jos
— Jagu mainose darbai ge
rai eina, tai reike dirbt ir isz
laiko naudot in Umje prigulei
ir api nieką nekalbėt.
— Ar bus straikas? To nie
kas ne žino.
— Reike “Saule” užairaezyt
ir skaitit, o isz “Saules” bus ži
ne, ar bus straikas ar nebus.
— Laike szventes ne vie
nam dantis ižbelde be skaus
mo.

Pardavimas pas Refowicz Urol.

Vyrsz Puse Milijono

TADAVn MAIIDATnin Padekite mums apgarsinti musu Tabaka tarpeIAdAKU NAUUUlUJtl draugu o gausite FONOGRAFA DYKAI

Dekavoniu uz geradejiste.

Nėra tai koks instrumentas zalslei, kaip tankei kiti iszdirbejei
yra paprAte duoti kaipo dovana, liet tikrai gera isz kiekvieno
atžvilgio kalbamoje maszina (fonografas)

Tas ira pudelis žmoniu-kuris suteikia
zynlinga broliszka rodą dyki. Ne susinesze su gauje szendienynio vysokio sztamo
ap-igarsyntoju: Jeigu apsergate liga, tai
ai kite pas savo miesto daktara.
Bet jaigu turite liga gėdinga-juivatyszka,
tai gal nenorite savo mieste gydintis, o jaigu
■ ■
geidi teisingai tapti pagelbėtas, tai bukite
iszmintyngi klauskite patarymo garsingo
Vokyszko Specijalisto kuris sugryžo isz
isztyrias pagerinimo budo gydymą
3 Europos,
vysokiu kroniszku ir odos-skuros lygu,
szimtai tukstaneziu pasiliko iszgj-dintais,
jaunu vyru visokios užsikreczemos
rj kaip-tai
ligos, apriez sziu lygu kaip tai Reumatizmas
visoki napuczkai, i-'Zpuolima plauku urnai
I sustabdinti, nuo drugio-malenjos. Gerianse
isztyrta gyduole nuo at pratimo svaigiuncziu gerimu-gyrtybes, kuris su savo žyne
prijimsroda, žednas, iszsygydinsGYRTIBE
kure tiek nelaimiu atsitinka irkruvyna pro
ve žūsta ir sveikata. Nebijokie paraszitgromata, sekretai visame užlaikomi, gyduo
lių nesiimezeme panevali, kaip kiti jumys
prisiuneze per panevale iszvyliodami paskui
tini renta nuo jusu, kurs žmogus su szeimyna
neturi ka valgyti, myslidamas tapti sveiku,
tai užmoka ant sikio po keletą desetku
doleriu. Cze visokias milas gausite, nie cen
tas nereikės mokėt, galite susiraszite Lie| tuviszko kalboje, iszmintingaie busite jaigu
raszisite pas:

NOG DABAR LYG NAUJO METO

Parduos visa tavora už labai numažinta preke. Visas tas tavoras yra gražus,
drūtas ir geras, pargabentas ant szventes.
50c kravatai arba nektaižos po 25c.
§1 graži virszutinos marszkinei po 50c.
§2 surdotini sveterei del vyriu ir vaiku 98c. §2 szilkinos skepetaites ant kaklo 98c 3
§1 szilkinos skepetaites 50c.
§2 skurini pirštinaites 98c.
SI sveterei po 50c.
Puiki dar pargabenti šutai ir overkotai yra puikiausi visam mieste.
Trumpi overkotai verti §14 ir §16 dar lyg nauju metu parduosim po §8.68

Pametikite puikus 50c vertes nektaizas sztoro lange, parduodame po 25c.

REFOWICZ BROLEI, 138 W. Center St. Mahanoy City, Fa.

-J

RRUNOZA & CO;
(SPECIALISTS)

K Broadway & So. 8th, Bklyn. New York.

Miller & Riedinger
ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

Algos Europiszku
Monarchu.

.žŽį BALE!!

Reikalo Priverstu.

Duonk-kepei Ir Parduotoje Saiduminiu.

Kada panorėjęs jus galite turėto namuose
koncertą d'kai, koncertą dydelu benu arba
orkestru, dainas geriausu dainoriu, juokingas
ir užimanezias, visa ta ka tik norėtum iszgirst
I
gulima pritaisyt. Paklausk artymiausoj muzikaliszku instrumentu sztore, o apie kal.bamaja
maszina “KING” i Karalius) (lažinosi kad ja
visi pardavinėja po §15.00. Mes norim kad
įus padėtumei mums pagarsinti mus Geriausio Tabaka cigaretams ir pipkiai.
Mes prisiunsim jums visokio tabako po biski. Austriszko, Bosniszko, Ileroogiszko o ir
Rusiszko viso sykiu hz $6 jus lengvai ta tabaka galit parduot savo draugams, nes yra
tai geriausias tabake.* koki kur galima gaut. Tabakas //ra tas pats kuri jus teip noriai
rukct Europoj, tabakas kurt Jus draugai ne mažiau už Jus mill. Aplaikes ruu« tabaka
rekumendavok ji savo draugams. du« k jiems mus varda ir adresa ir tokiu budu padėsi
mums apsigarsint Už tai mes duosim jums VIS AI DYKAI mus “KING” fonogPafa
Yra tai vienatinele proga gaut dovana. Uz tabaku mes niokoshn $6.
Prisiunsk 500
(stemjxim.s i isz kalno o mes iszsiunsim tabaka ir fonografu. Apžiurėjas Jai rasi gerais
užmokėsi Ekspresmonui likusus .$5.50 ir pasiliksi juos sau. Piningus sugrąžiusiai kožnam
kuris bus neužganėdintas PASARGA: tas dovanas duosim tik teip ilgai kol mes tikrai
nepersitikrinsim jog mus kompanija yra ganėtinai apgarsinta. Todėl patariam neatideti
jagu norit gauti mus FONOGRAFA DYKAI
Adresavokite:

>5^

EUROPEAN
33 LEONARD STREET.

TOBACCO CO.
DEP. 72.

NEW YORK,

N.

Ka tik Aplaikeme^
Visokiu rudeniniu ir žieminiutavoru del
moterių, merginiu ir vaiku. Visokiu szilku,
atlošu ir vilnoniu ceiku 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 drapaniu del kūdi
kio in krikszta, gausite geriau ir pigiau pas^
mus pirkti negu kitur. Ateikite peržiureti
muso rudeninius ir žeminius tavorus, o jia
pas mus pirksite, tai suezedinsite piningus

“lec Cream” Aprūpina balus
Gtlima pasakyti, kad dau- Fabrikantai
piknikus, partijas ir Lt. trumpam laike
giausiejti iszradimai yra pasek
Mahanoy Cltj, Pa.
me reikalo. Kada prireikia ko
kio daikto gyvenimo smagu
mui, bandinejame pakol atitin
begi teip staigai?
kame reikalą užganėdinti. Ne Kur
Ar tav kas ne gerai?
Gerai
man ir smagu!
daug tepaisomo apie vaistus,
No Kaga/.insko sznap.
pakol reikalas priverezia pa'sy
selo turiu!
kūmai
ti. Tiktai ten, kur ligos priežas Ir tunestenetum
ago tokia aAgentas
timiyra skilvis, nėra reikalo i; z Jrielka
turėtum
bandineti gyduoles, nes TiiColumbia
ner’o Amerikoniszkas El x ras
ALAUS
isz Bitter Vyno czin vienatine
ieztikima gyduole. Jis pagelba
į-čV1Pas mus dirba Lietuvaites.
naturaliszku budu, diutinda- 5<4.-56 N MAIM STR
122 W. Center Str.
mas skilvi ir darydamas j u
Mahanoy City, Pa.
PUIKUS Plono Modelo
Ziegorelis
gahncziu priimti in sumalti Uždaromas,
pulke! i'zmargirtas, akeo iszdirbtae
vireziauR užplikomai, !ez 7 akmeniu, vidurei
valgius. Ta gyduole paragie vi iez
amerikoniezki. GvaraDtitae 20 metu, su moterių Vienas geras peczius užteks ant viso amžio
sus organus sveikam ve.kl .- ilgiu ur viriezko trumpu puHukeuotn lencugeliu
Gvarantinam kožna pecziu ka
mui Vartok ja visada, kada S3.75.
patemyji, juog valgio noras ir
.parduodame.
j eg-ia nyk-ta. Aptiekose. Ji e.
I Visados galima gauti plitas ar
Juąn inallsitai pirksi. Alslurim per C.O.D. per
Tr nėr, 616 622 So. A-hland ekei
reni ir jagu patikę ir iezrodis ant §15 zlegolelaub (ai užmokėk §3.75 ir paimk euu Kaezyk grotas kada tik ju reikalausite.
Ave . Ch cago, 1'11.
ar viriezka ar moteriška. M. C. Fuber, 20,

Austrijos kaizeris §3 875 000.
Teatras! Teatras!
Bavarijos karalius §1.412.000.
Jagu dvasiszkaa vadovas vi Belgijos karalius §6C0 000.
Sziuomi praneezam lietuvūz
sus prakilnesnius Lietuvius
Danijos karalius §227.775. kai visuomenei, aplink Miners
perstati kaipo bedievius tai ne karaliunas §28.801.
ville, gyvenaneziai, kad “Teatrukus turės trauktis in kitur. Grekijos karalius §2000.000. tialiszka Draugyste A. Gužu— Ar da ilgai žmonelei ta
Angbjos karalius ir karalie cz o” Minersville Pa. pastatys
ja prispa ūda kene ?
ne §2.350. 000; karališka tzei ant fc -nos gražiausia tragedija
— .Darbai eina gerai ir ge n y na §470.0(0 Anglijos ka po vardu “Živile ’ Szitragedija
riau eitu, kad apie straikus ne ralius gauna teijgi alga nuo pereistato isz tikru atsitikimu
kalbėtu.
kumgaiksztyetes
Lai caster mus proboeziu. Yra labai ūži
— B znei ne szlektai eina §600.000 ant metu, o karalių manti, kiekviena, kurie atei
teip sai unuose kaipo ir szto nas Waits gauna alga nuo ku lankys ir su atyda klausys. O
ruošė.
nigaikrztystes Coiwall ap-e aktorei iszsilavine rolese kuoger ausiai.
— Ligose nusidavinekite §300.000.
N‘pamirszkit 30 d. gruo
pas daktara p. Blt-ž.-jewski, o
Italijos karalius §2 8o8 000;
1 iekarstvas pirkite betuviezko isz tu piningu pripuola 180.- džio 1908 seredos vakara 8-ta
‘‘Opera
vaLnda. Svetainėj
je aptiekoje p. Kazuno.
000 jo szeimynai.
IIo
s-.
”
.
— Per Kalėdas dantis už Nynt-rlaudijos karalius§250.luženga 50, 35 ir 25 centai.
dyka
trauki Sako ir trauki bs 000 apart to §62.500 szeimy
AV. TRASKAUCKAS skausmo
(o 115)
Komitetas.
ba kadai czi paiset nai ir pal.icir.ms ir dar ntapru
PIRMUTINIS LIETUV1SZKAS
btži
jo
i
icej
mai
nuo
dvaru.
Zobova suszo-iais.
GRABORIUSs- api skausmai...
220 Dearborn St. C hicago.
Nora turbacijos patai site pecziu
Poriugabjos karalius §567.0(0Atsibus
Pantdili
4
Sausio
Port Washington, Wis.
Prūsijos karalius §3.852.jaigu pas mus pirktas.
ant Kajurio St-les Mahanoy
— Dirbai eina pusėtinai.
770 apart to dideles ineiga,
Or.
J.
Fropstep
City o kuri iszkele Lietuviu
— Lietuviu yra pusėtinai, isz dvaru, giriu ir palociu.
Vyriu, Moterių, Vaiku
Specialistas AKiu Lyjas
Jauuumenes
Klobas. t’rasides
Laidoja kunus nunirusiu. Pasamdo
ale
visai
nesutikime
gyvena.
Pritaiso akulorius.
Stiklines akis.
Rumunijos
karalius
§201
482.
lyginus ir vežimus de* pasivažinėjimo.
7
v>
kare.
Tikintas
25^
Moterim
Krausto daigius irt*
---Mano darbas kalba del saves.
Matkolijos
caras
turi
savo
Be
peilo,
be
operacijos,
be
ka nogeriause u S
merginotrs dykai. (to xqc)
Ofisas adinas 8 ryte lyg 8:80 vakare
patrotimimo laiko.
Minėtais *’ ' ’
\ Du Bolg; Pa - Darbai sleu milžintszkus inejimus isz dau ir
• xDa
308 E. Centre St.
y<t"povalei, dirba po 3 ir 4 giau negu viena milijoną kva
HE1 BALIUS.
Asz kožna diena darau demonstracijas ir
dienas ant eanvaites ir karu vi Jrati zku myliu apemio lauku
per padekavones iszgydita žmonių parodo
kad asz esmių VIENATINIS ka tikrai iszPigus czeverikai.
Sztorines Stcmpos. sai mažai duoda. Pribuvusiam ir giriu. Teipgi dideli inepmai
Kur Žalnierius, ten
gydau ruptura.
M ANO C II E M 1 CAr renkate sztcrinias
stempes. isz kitur sunku darba gauti.
Szventes artinau todol norime pir
isz aukso ir sidabro kastyniu
Jynksma
bus!
ELEKTRO METODAS dar pradeda būti
ies esame vienatinis apsiavimu azto— Lietaus butu labai reika Liberijoje, Jojo inejimus ap Szv. Jugo Kaieivti M; ha garsus visa pasaulc kaipo stebuklingas, no duoti visa užsilikusi tavora labai pi
/as mieste ka dneda stempas. Mes
Dievo atsiunstas gydimas del žmonių, kurie giai kaipo tai:
prigelbetime pripiltlinti tavo knyga linga, nes nekurie žmonelei vi skaito ant §12 000 000. žinoma noy Plane, Pa, parengi dyde- au perylgacziesa buvo apgaudomi per kitus
$2.50 Vyru vilnoni ozebatai §1.75
te. Galima gnuti puikias dovanas už
dabar, jo inejimai bisKuti su h 1 aliu, o kuris atsibus diena teip vadinami “Naminius Gydimus.
sai vandenio neturi.
$1.75 Vaiku “
‘‘
$i.25
jias teipgi parduodame geriausius
Ne siranda tokio “NaminoGydimo” būti
apsiavimus Vitam mieste.
‘‘
98c
— Naujos parafijos reikalai mažėjo.
31 December, 1908 m. prieaz iszgydintu. Iszradimas mano Method© tikrai $1.25 Vaikucziu “
Common Sence Shoe Store eina gerai. Prie senos mažai Saksonijos karalim §754 000. Nauja Meta, ant sales M. tzg< ir ant visados iszgvdimas visokį padėjimą
Moterų vilnoniai iszdeti czeveri
35 W. Centre st. Mahanoy City, Pa.
Serbijos karalius §204.000. rio. Prasidės ant 6 ad. vakare rupturos ir yra tai garsingiauses iszradintas kai 75o.
kas jau priguli.
per mano pydima beskaudaneziosoperacijos §3 moterių
leketkai po
§1 98
Iszpanijos karalius §1,765,Luženga 25^
ar patrotniiua laiko.
Parašomi! ir pirsztines
$3 vyru
“
“
$1 98
000.
apart
to
§600
000
savo
Da kaip Plėnis stovi, da to Atsiunsk 2'*. marke ant knygutes su pavei Common Sence Shoe Store,
So. Wilmington,Dl.-Dar
ant Kalėdų.
kslais. Dykai del visu.
szeimynai.
kio balaus nebuvo kokis dabai
35 W. Center st.
Mahanoy C. Pa.
Jaigu duosi dovanas ant bat eina gerai ir pr buvusiam
DR. O’MALLEY
Turkijos
sultanas
gauna
sa

bus. Specialiezki tlektnkinei
Kalėdų, kodėl negali duoti ka dalbas nesunku gauti.
[Rupture and Rectual Specialist]
158 So. Washington St.
reikalingo, kaipo tai pora
■f Diena 15-ta szio mene vo inejimus teipgi isz dvaru ir karai vetz daugybe šviežiu.
savo žemiu; jo inejimus apakai
Wilkes-Barre, Pa,
Isz Statupenu Vokieczei resz
piratiniu nedeliniu ar darb šio atsiskire su szuom svietu
“Saules” Kalendoriuje ant 1909m yra
hetuvibzkus ezokius. Pribuki, Galima susikalbėtiLictuviszkai-Lenkiszkai paduotas Į puslapir is apgaisinimas apie
nu, parasona, kiszenini peiluka Agota Badomekiene, o po tė to ant §7.000 000.
GUINANS
įnygas ‘ ‘ Baltramiejaus Naktis’ ’ ir “Raistas’ ’
Tiek tai gauna algos per me seni ir jauni, o pamatysite
ir t. t. Ateikyte pamatyti mu vu Kratauekiiite, paėjo isz Su
NEGAL BUT
Preke tu dvieju knygų turi būti $1.50 o ne
su parosonus nog 5C0 lyg $5. valku gub. Seinų pav. Slaba tus dykaduonia’, o kiek tu, kaip atga įsite nauje smagumą
ATSISKIRTI $1. Todėl steluojant tas abi knygas turite 201 W. Center St.
125 E, Oak St.
nusiunst §1 ir 50c o ne $1. Nenžmirszkite. '
Gruber.
dos par. kaimo Monkunu. Pa darbininke uždirbi per metus? ir sveikata sutinkant Nauju
Daug
Mahanojaus
žmonių
Mt.
Carmel, Pa
Mahanoy
City,
Pa,
kita meta.
34 F. Center st.
liko vyra ir szeszeta mažu vai
mm*
žino
kaip
abudu
atskirt
Mahanoy City Pa. keliu dideleme nubudime. Per
"Pecziu ir inkstu skaudėjimas yra Gausite visokiu auksinu daigtu
giveno Amerike 20 metu,
kaip dvinukti. Negalima praszalinti pasG. Miller, J13 W.CenterSt; Šutai aukotais
Ka tik dabar
— Lietuviu yra 13 f-imilij’.
pecziu skaudėj ima be praszalinimo
del
moterių
ir
aplaikeme
ant
Mahanoy
City,
Pa.
ir pavieniu tiek, v’si grąžei už
inkstu skaudėjimo. Jaigu inkstai esą
Mes esame VIENATINI SPECIALISTAI
merginu yra surinkimas szlubinu rudens labai
silaiko.
NEW YORKE. Kitokiu ligų negydome.
sveiki ir pajėgi tada visas kūnas yra
Bus nusiustas kožnam. kuris jo
ka dabar jus
puiku ceiku
35 tukst. žmonių iszgidome traukijo 20metu
pareikalaus prisiusdamas už zc
geram padėjime. Doans Kidney Pireikalai! j ate szlebiu visam mieste. del szlebu me
marke. Pamokinantis i r naudin
Jagu turi vario-kolorio pletmas, puozkas
gulkos
padaro
drutus,
sveikus
inks
gas kožnam. Adresas Toksai:
Paskubinkite nusipirkt
Jamestown, N. Dak. Dar
ant kūno, iszpuolanczius plaukus, gleivėtas
ant ant szito
linu, rausvu ir
lopelius burnoje, skaudanezius kaulus, bai sumažėjo. Szitam mieste
labai puike isztorje po vardu tus.
J. TWARDOWSKI. Dept A
rudens Teipgi
Poni
Daniel
J.
Fisher
nog
1027
visokiu kitu
beganezius ska udulus. Mes iszgidom bai214 WISCON. St. MILWAUKEE. WIS.
nėra
jokia
fabriku
tik
f
irmos,
turime ilgiu
piausus stoviu ligų in 90DIENU GIDIMO.
E. Pine st. Mahanoy City, Bako:
puiku kolonu
Visas opas iszgidomi in 30 DIENU nepai tai ir užmokestis maža,
Abz kentėjau ant skaudėjimo inkstu
kotu irparduo
del kotu jekiu
sant kokiam padėjime. Mes prašaliname
Dilgeliu praueszinias
nog 5 metu senumo ir kada buvau da
— Lietuviu ne daug yra ale
sime
pigiau
ir andaroku J
baisybes paralizo, akluma, ar lokomotorVunas saules skaitytojas PRIETIKIAI C IRANO DeBEHGERAC mergaite, turėjo mane neszioti ant
at^ksija, visos ka paeina nog užtrucinto ir tie pradeda skirstitis in vi
negu kitur.
paduszku. Kada ej^u seniu, skaudė
mums ra?zo. Macziau “Saules”
Ferte In Fracnsinako
kraujo. Mes neparduodam czistitoja kraujo sas szali“.
KUM. DB. M. JUODYSZ1US.
tr bonkas gvarantiti užtekti ant menesio,
jimas pasidaugino ir negaliu apsaky
gaz etr j apgarsinima kad yra
aiktai iszgidima kaip virsz-pamineta Mes
ti kaip kentėjau ir tankei nebegalė
Pasiskubynkite
nusipirkt,
o
toks
juoku
laikrasztis
“
Dilge
Gausite czionais viokio tavoro kaipo:
galime pataisyti padėjimą suparalizavotu
jau stovėti ant koja. Ant galo buvo
Daimantu, Ziegorelu, Žiedu,
žmonių ir tikrai sustabdom kita jo užpuoli
les” ale nežinau ar jis eina ar gausite tiktai pas Iždaveje mano gilukis dbS'žinoti apie gerove
Visokiu Szuku, Lencugu,
Mes PRASZALINAM JO PRIEŽASTĮ.
Doans Kidney Pigulkos ir pirkau
Puikios szlebes tafto
ne
tai
pratzau
man
atsakytis.
.
tosios
kningos
po
adresu:
Lenciugeliu, Špilkų, MuziJagu esi iszbandes visus kitus gidimus ir
baksuka ju Timm’s aptiekoje. Užė
dabar
D. T. Boczkauskas,
kaliszku Instrumentu ir t. t.
Dyvai; rnun s rodosi kad ne
tau jau drąsą ira atimta, mes szirdingai pra
szilko, satin, kaszmiro Szilkai
mė tik trumpa laika praazalinti vi
daigia gvarantintas pagal užmokėta Turime daug
madojo. Ciza
ezome kreiptis pas mus, ipatiszka arba per
butu tokio laikraezczio tai
Mahanoy City, Pa. sa ta skaudejima ir visai pr. szalino į Kožnas
preke. Kas pirks czionais tai nesigailes. visokiu geru ir t-t. su atsakanezeis rasite didžiau
gramata:
Mokikimes Angelskai. “Saule’ negarsintu. Dilgele
Piningus §2 siuskite Re- lyga. Asz rekamecdavi j a Doans Kid .
BERLIN REMEDY CO.
si szrinkimu
ney Pigulkas tame laike (1807) ir'
blanketu o ir papuoszimais.
PriB'unsk 2 sidabrinius de- eina jau 4—ti metai, o da mat gistravotoja gromatoje, ar per dabar po keletą metu e^miu linksma
1367 BBOADWAY, Cor. 37-th Street,
i SZ11 KU
negu
kaldru, labai
NEW YORK.
szimtukus popieion suvinojus ne yis' žino! Kas nor pamatyt, “Money Order” kuri nupirkite pasakyti kad nesugražino man tas
Visokiu ceiku ant ku kitur
111 W. Centru St.
pigios
skaudėjimas.
ir 4^ stempoms, o aplaikysi be teatsiurezia 10 c. įtempimais ant pacztc, in prasta gromata
koloAnt pardavimo visose aptiekose.
Blanketai 45c dikiu szlebuku turim ^TsTuž maža
PŪKE! -APDARHOS apgavistes 3 naudingas knyge tai gaus viena numeri. No. 11 (ndekite ir prisunskit.
Preke 5<lc. baksukas. Foster-Milburn
S. J. Rcdaviczius,7 vertos 75c.
j
ir gatavu labai paikos i preke.
Co. isz Buffalo, N. Y. yra pardavejei . Vienatynis Lietuviszkas agentas East St.
les dydeles vertes, kaipo tai: sziu metu yra ezie svarbesni
j
Louis,
I'll., ir jos aplinkuje, kuris siunezia
Suv.
Valstijuose
/a AL D A KNIGOS greieziausias pramokintojas ar ir ilgesni juokai: Szaltliežuviai
■ pinigus in visas dalys svieto, parduoda szip
kurtes ant geriausiu linijų pigiaj ir greitai
NAUJA KNYGA
No.4701 Aukso Altorius oaurimi ba gramatika anglesko, vokisz Musu atstovas, Ta’ ne senove;
, teip kaip kompanijos ofise; parduoda kny
gas,
szkaplienus, abrozelius ir t. L
*puaru, apkaustitos ir auksinti kr. ko- Lietuviszko kalbu, kita Isz lietuviszku pudymu: Seni j
PADARYTI
Iszdyrba visokius poperius laiszku raszymui
natai, apwalaia kaupais.
§1.01
115 W. CENTER STR.
MAHANOY CITY.
jiarduoda tuziną už 25.c. 5 už $1.00.
daktanezka knyga su daug pažistami, Bobų politikos ga
Knyga, aprašanti kaip nndary 11 63
Perkupcziai ir Pedlioriai! Tai yra geriausi Kalbame Lietuviszkai. Lenkiszkai. Slavokiszkai, Angliszkai
monus b<* npurutų ir ypatingo mokslo.
Ko. 4705 Mažas Nirtule Aukso Al
lybe.
Vaiko
beda
ir
t,t.
Paveiks
Prokė 50c. Pinigus siųsti Money Or.
naudingu
lotimszku
receptu
ir
proga del jusu uždyrbti pinigus pnesz Sz
^.-Rtrlus akariniu apdariu, apkautai
ventes Tie laiszkam poperiai yra tik dar
JONAS ILGAUDAS
tos ir ankaaoti kraaztai su apwalai Lietuviszku pamokinimu kaip lai ezie: Dilgeliu artistas savo Seno Ir Naujo Instatimo su Paveikslais
3312 S. Halstod St., Chicago.
naujai iszlaisti ir jie ant tiek gražus, kad
kampais
. ■
.
.01
žmones perka nelyginant kaipsziltns bly
iszgydinti visokes lygas be puikiojo! Dnbtuvej, Tėvynė Yra tai pirmutine knyga lietuviszki
•va! DYKAI
nus. Nemislik ilgai, pasiusk “Money Order’
No.4702 Aukso Altorius szagrins
Jorį markių, savo
sziendien
nes ta proga trauksis tik 15 dienu.
su
teip
puikeis
paveikslais,
padirbto
skaroje apdwitos, apwali kampai daktaro, gera knyga vaikinam pavojuj (koze), Nelaimingasis
vnrile ir adresų, o
Kas prisius orderi tuojaus bus 40 procentą
per
europinus
artistus.
/
Puiki
popiert
' ,
. ..
Sdine No. 3 kutąauksinti kraaztai, lauai puikei įsa katrie myli merginas 1.1.
karžygys, Prancuz'ja.- No 12 Aiszkus drukas. Didelę formato.
nuskaityta.
Laiszkus adresuokite:
Reikalaujanti
gy-ų
L
a
i
'
marginta su auksinėms kwiet kuru*
tuo
iszeis
jame
yra
paveiksią,
Monu
knyga
parodanti
kaip
so '.200 Armonikų
ir
visokir^^
Kožnas gėrėsis katrai taja knyg^
labai paika kningele
$1.2^
S. J. Rodaviczia,
Mano tikri brol«*» Franas ir Jurgis
No.4703 lukao Altorius mjnksztr padaryti 178 monus kaip rei ir daug juoku ir juokingai^ Aį'Npirks. Nonnt. >1 g kaszto an Jeninai. Franas 20 m. o Jurgis 0 m 452 Collinsville Ave,, E. St. Louis, I'll. tai pas made
kalbu Katali
i‘Pda,'°e padejon> Amerike. Isz Snvalkn gub. Kalvaii
apdarai, auksinti krasztai ir apwa? ks loezt iezkaziru idaot niekas tymu, tas numeris tu 'O^o "7istes
visokių d
Y A %.-r-d RaulBiB,
kampai, auksuotas križius, paraazar
dėlių puslapiu, Gi
‘-1b.9, pai_
• n
BALSUOKITE
UŽ
neapgraintu,
ta
knyga
yra
tik

-4įi^alaloidon, 8 Bidabnll PPflTI jos pav. Krikeztenu kaimo. Tegul
lėliai; A
ir puikei iszmarginta
, $1.5*
1^Iwongelm,
bSINl
atsiszauke ant adreso:
No.4700 Aukso Altorius apdarė rai slaptinga verta turėt kož 10 c. Reikalauti gr
—m . v , .
kiu dvasiszki
w. F. DOCHNEY
Mr, Jonas J«ninas,
fu baltais sloniaus kaulais, puiku nam kazirninkui:
‘Dilgeles
(109)
ik47gQ k±
Ant Miestiszko Burgis
ubrozelis Isz oeluloidos, 8 sidabriai
535
W
Spruce
St.
.
AdreBZvoklP
1815
E.Moy
John Miller
msdalikala satJenougeliu, aufesisg
Demokrat
Mahanoy City, Pa*
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