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DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS

“SAULE”
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YRA TAI VIENATINIS LIETUV1SZKAS LAIKRASZTIS AMER1KE
KURIS ISZEINA DU-KART ANT NEDĖLIOS.

1 Ba“k. Ugnį jį

m
<6

ingus prie dark,,

i

jusu Piningo

Prenumerata Kasztuoja

£

Amerike j

1* X

’^Europoje)

‘

Sekretorių
J MEYERS, Kigj-rix

IAL.
1EWICZ
M.GAVUU
:RW-L MILE
F. FLANAGAN.

'davimas
leant BaręoH
lu ir Pecziu.
Visam Steite.
69c. mastas.
’
’
’

L

11.5(1.

j

i S3.9S.

ie ant Bargo.^
lity, Slienandosh
. Carinei, LMIM

lithania [State Banį;
or. 22d. & Carson SK
S. S. Pittsbure. Pa.
’ninlele lidorisb tinh. mki [e

ib lietuvio? ir ntsii-i pi pa-a

tios. Priianra pmips
įlant nuo H.00 ir n ola? įq-

ei

Į<i-h.:ia

luenesML Sianczūia piiifr ii nst

svieto, greit ir į<w. Įtr-bdis
tones ant vist linija ir erleiMa
b

Amerikoj ir KimJ-Islutis

08 ntsiio Kejeotalnu' IbkuaatBit
i provM senam knjo. Rėkėi
larijayra mlumi |wnUisbMm

M iliancka. IžkrieczŪD lietuvių ir

•aite krei|*(ispne mos ir
ta
laukinius reikalus o įtr-iubisk hi
kas yra kalbama czi.jo yn t«-:Tte
išpildyta greit ir lebroni Pass
mt patted im ti io Įkinką, irta sa
dura, galima šat Pjėo ilv
u,

k

KAS GIRDĖT?

dentil

niobiu l-tl

Reįstmotanj Laiške, u p

w Money Orderi.

zka Linija.

,e Amerikos ir Bosijąs.
i»IOISmii«l

įUltaJ

in muši r mos 11

Roaljoje ir Lietuvoje $3 50
Anglija ir Skotlanili ja 15 SU.
1‘rusuoee 15 Marku.

RASZANT GROM ATAS IN REDYSTE UŽDEKYTE SZITOKI ADRESA

No IB

is

m

„ Į!
I-.1

Broadway, Now York H.T

TAVORA&^g
tikiu Vasarini Aprėdima
praszome visus itslmkyti
kituosią Srtoruae nrgei
isz Naujausiu Vasnau
liu Drapanų, Andiroko,
ta ka yra reihliigi dėl
udikiu.
S žiebiu o ir turime teipgi
•isokiu Szlebukin, Kfipo.
pigiam pirkti negu kitur,
ts mus geriausia pirkū

lirba Lietuvaitei

ienter Str.
ahanov City, P’

1

“Saule” terp tuksteneziu
skaityjoju turi terp savo tautieeziu tokiu, kurie atsimetė
nog Rimo Katalikiszkos bažnyczios, prigulėdami prie teip
vadinamu neprigulmingu. Nog
keliolekos tokiu skaitytoju
aplaikeme gromatas su užmetinejiraais, buk nereikalingai
užpuldinejome ant jiuju vado
vu, kurie teip-gi ne priguli po
valdžia Rimo Katalikiszkos
Bažnyczios, Popiežiaus ir Biskupu.
Del tu, ka teip baisei!? ant
mus užpyko atsakome sekanczei:
Grynu faktu yra buk lietuviszka tauta— muso prateviai
geruosia ir blogosia laikuosia
nuolatos vienijosi su Rymu,
popiežiuje pripažinsta galva
bažnyczios ir in impedžius.
Kristuso ant žemes. Tokis yra
mokslas muso Bažnyczios. Kas
su taja bažnyczia laikosi, kas
Antenas Szilkaitis buvęs se
myli ateito muso tautos ir per- kretorium S.L.R.K. A. kuopos
sergsti papratimu tautiszku, o 5, Forert City, Pa. surinkęs
nesiliko iszvestas isz kelio per mokesti už tris menesius nog
pasileidusius žmonis, tasai nuo sąnariu iszdume in svietą.
kitos laikysis tikėjimo, mokslo Kaip girdėt tai nusibelde ap
ir persitikrinimu tėvu ir pra- link Bridgeport, Conn. Tenaiteviu muso.—■ Tai yra svar tinei lietuvei privalo jiojo ap
biausias pamatinis punktas,
sisaugo! kad panaszei nepada
del ko gyneme, ginsim ir gin
sime muso rimiszko-katali- rytu ir su jeis.— Danesza apie
kiszko tikėjimo, del kurio tai Juozas Macziulaitis.
nuolatos stosime be baimes
priesz Bažnyczia rimo-kataliAmerikoniszku maszinu del
kiszka, ne žiūrint ant to, ar
raszimu
(taipraiteriu) likos
kam tas ratinka ar ne ir ar isz
to iszjuokines.
• iszsipnsta in Europa 1908 me
Mes nemigulmingu atverti- te už $6,318,219: mete 1909 už
net ne geidžiame nes in savži- $7,425,070 o mete 1910 už
nes ne inlinsime, nes tai ne $8,848,464. Daugiause teises
musu prideriste. Isz kitos sza- maszinukes perka Anglijoi ir
lies, turime sau už szventa pri Vokietijoj. Serbu randas už
valumą atidarinet akis tiems, kalbino jiu 100 kurias naudos
kurie isz priežasties asabiszkos randaviszkuosia bjuruosia.
simpatijos del kokio ten kuningužio geidže užeiti ant ne
tikro kelio ir atsiskirt nog
Sudže Fulleris isz Wilkesrimo katalikiszkos Bažnyczios. Barre Pa. nusprendė buk “diGaila mums tnju žmonių, dai” lenkiszkos parapijos Szv.
kad už bile ne tikra pranasza
nori pasiszvenst savo tikra Stanislovo Nanticoke neprigu
krikszczioniszka tikėjimą. Gai li prie biskupo Ilobano o pala mums juju isz szalies muso
rapije turi pilnas tiesas bisku
vienybes, tikėjimo ii' tautiszpo varda iszbraukt isz didu o
kumo.
Isz tosios tai priežasties ka- inraszyt kita ypata in jiojo vie
riauname ir kariausim prie- te jagu parapijonai matis tame
szais tokias ypatas. Jago sziam reikalą Isz to pasirodo, kad
ar tam neprigulmingam tau- bažnyczias galima atimti nog
tiecziui nepatinka— tai ne mu valdinio ajrisziu ir vokiecziu
so kalte! Mes savo savžines o užraszyti ant parapijos locniekad neparduosime. Kaipo naseziu.
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ISZ AMERIKOS.

Užgriauti per dvi dienas, Cntterwickiene naszle, staigai
palis iszsikase isz kasikiu. pradėjo paikszuot ir nutarė sa Miisztine sn kalininkais.
vo vaikus paskirt ant afieros

Pittston, Pa.—
Užgriauti
per dvi dienas kasiklosia Bar
num, Jonas Welsh ir Mikas
Solakas, iszsikase patis isz gy
vojo grabo aut luosybes, nes
virsziuinkai pražudė vilti atkasimo jiuju gyvais ir nesirū
pino apie juos.
Tuom kart Welshis su Solaku nepražudė vilties ir pradė
jo iszsikasti laukan. Welshis
būdamas geru anglekasiu ži
nojo, jog ne toli randasi senas
brastas kuris iszejna net in
vjrszune žemes. Po dvieju die
nu sunkaus darba pasisekė isz
sikasti laimingai in virszu, nes
buvo teip nusilpnia ant pajė
gu, j°g turėjo juosius nuvežti
namon del verkenezios paezios
ir vaiku. Džiaugsmas buvo
neiszpasakitinas kada tėvai
dvieju szeimynu prisikėlė isz
numirusiu.

Geras diedukas.
Bridgeport, Conn.— Fredrikas Sturges teip nudžiugo,
jog pasiliko dieduku dienoje
savo varduvių, jog nusiuntė
puike dovanele savonaujei užgimusiai anukui—kvite aut
szimto tuksteacziu doleriu.
Fredrikas Sturges, jaunesnis
yra sunuin seno Sturgeso, tur
tingo geležkeliu locnininku.

Tik 21 metu; pagimdė 4
kudykius.
Calgary, Alta.— Pati Kazimierio Kavalaucko, kuri vos
pabaigė 21 metus, ana diena
apdovanojo savo Kaziuką ket
vertą vaikuczei ant kart ir visi
yra sveiki. Keli metai priesz
tai Kavalauckiene pagimdė
trinukus o karta dvinukus.

Neiszmintiiigas žmogelis
davėsi apsigaut aut$l,100Racine, Wis.— Kasparas
Markeviczius, paezedus žmo
gelis, dirbdamas sunkei užezedino in szeszis metus 1,100
doleriu, nes visas jojo turtas
dingo in viena diena, o buvo
tai teip: Ateja du nepažinstami tautieczei, tvirtino Kasparui
buk gali padaugint savo turtą,
jago iszspaus per maszina skel
bimams naudojama (ringeri),
jagu uždės ant kožnos bumaszkos tam tycze padirbta popiereleo isz geros bumaszkos atsispaus literos ant baltos popie
ros. Kasparas davė piningus
ant iszbandimo, nes apgavikai
sumainė piningus ant baltos
popieros prasiszalino, paliepda
mi Kasparui, idant nežiūrėtu
in piningus lig rytojaus. Norints davė žinia palicijai bet
apgaviku ne suėmė.

Canal Dover, Ohio.— Ne
paprasta svodba atsibuvo mies
teli Trail, deszimts miliu nog
czionais. Keturi brolei paėmė
sav už paezes ketures seseris.
Svodba atsibuvo ant kart, pas
ūkininką J. Hocstetera, kurio
keturios dukters nog 18 lig 28
metu senumo su ketureis sunais ukinyko J. Summers. Ceremonije svodbos užėmė konia
valanda laiko.
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“Coney Island.”
Garsinga pasilinksminimo vieta New Yorke vadinama
“Coney Island” kuri ne senei sudege o bledes apturėjo ant
penkių milijonu doleriu kaip rodos neprisinels isz pelenu.
Vieta vadinama “Dreamland” kuria perstoto augseziau pa
veikslas visa iszdege. Žemiau paveikslas parodo taja paczia
vieta po Ugnei.

Pottstown, Pa.— Mrs. May

Isz Kosij os, Lietuvos
ir Lenkijos.

Anderson, ind.— Tomis die
norais likos isztirineta buk
James Rigley likos palaidotas
gyvu. Atėjo ginezas apie nebaszninko asekuracije o kom
panijos, ir daejo lig tam, kad
turėjo kuna atkasti. Stiklas
ant grabo buvo sumusztas ir
viskas grabe iszrode, kad Rig
ley adgijo o gulint grabe užtroszko.

Tinmen.— Devinioleka kaper sudegimą jin. Palieije pri
buvus in laika, iszgialbejb vai hninkai apsudinti prie sunkiu
kus nog papaikusios motinos. darbu prie dirbimo geležkelio
ainursko, bandė pabėgti nog
lukale sau vinutes iii akis ejnanczio trūkio. Trukije li
New Y’ork.— Edwardas Ce- kos szeszi nuszautais o bėgant
nad, 38 metu senumo kalinin- ašztuoni— devinioleka mirti
kas Quinns kalėjime, diena nai pažeistu suėmė. Isz devi
priesz stojimo priesz suda, in- ntu sargu ašztuoni aplaike mir
kale su kumsztem dvi vinu tinus pažeidimus.
tes in akis, patrotindamas re j Ne paniekink kunigogėjimą ant kart. Buvo tosios
■Ne toli Sierpso, gubernijoi
nuomones, jog jago bus aklas
Block oi danesza: Pas sergante
tai ant jio slidžios susimylės ir
motere likos paszauktas kupaleis ant luosybes.
ningas, kuris pribuvo su pas"AĮtszczei isznagradi nta ” kutiueis sakramentais parengt
Strousburg, Pa.— Ant uli motere in kita sviete. Kada
czios tojo miesto likos surasta kuningas ženge per slenksti,
per mergaite vardu Ilellen persistatė jiam navatnas pa
Griggs masznelia su 800 dole veikslas; ligone gulėjo ant
riu. Kada sugražino locninin- augsztos paklotos lovos. Kada
kui piningus, tas iszemias cen kuningas sugrižinejo nog ligo
tą isz maszneles padavė jai tar nes pamate stražnyka ir kelis
damas: “te tau szita centą už miesezionius stovinezius durisuradimą ir begk namon idant se ir terp saves ka toki szuabžnepamestam teip kaip asz pa- dejo. Važiuodamas vėliaus per
mecziau mano masznele su pi kalnia dažinojo, jog vyras li
ningais.” Tat tau, puikus isz- gones yra nužiūrėtas už va
gyste kiaules o tuojaus po isze
nagradimas. už teisingysta.
jimui kuningo, likos padarita
krata. Vaisiu kratos buvo, jog
Arktis su ragais.
Jeffersonville, Mo.— Koro kiaule rado paskersta gulinto
neris C. M. Coots yra vienati lovoje, ant kuriuos rado ser
niu žmogum visam sklype, ku gante motere. Vagis mislino,
ris gali pasigirt, jog yra locni jog bildu iszsisaugos nog kra
ninku raguoto arklio. Arklis tos o vėliaus gales kiaule pas
paejna isz Kentukes, o likos lėpt kur kitur. Isz to atsitiki
nupirktas per Cootsa kada vos mo pasidarė dydelis sumisziturėjo metus. Tame tai laike mas terp žmonių, ba nevos
ne tureje jokiu ženklu ant isz- sergante ligone numirė in
augimo ragu, kurie tik in an penkta diena po tam atsitiki
tra meta pradėjo pasirodinet. mui.
Kožna pavasari dingdavo, Jiojo paskutinei žodžei.
idant užaugt drutesheis ir diWarszava.— Czionaitineje
desneis. Dabartiniam laike yra
ligonbuteje ketino atsibūti ne
jie keturiu coliu didžio ir su
paprasta aperacije ant pribu
kasi. Poteisybei ne yra jie teip
vusio kaimuoezio. Sudna toji
kieti kaip karves arba ožio,
opracije ketino atimt nelai
nes galima juos sulenkinet ant
mingam ant visados jiojo kal
szono, ko arklis suvis nejauba. Turėjo ant liežuvio veži o
cze.
kad jin praszalint ir ižgialbet
Szeszis pirsztus turi aut kaimuoeziui gyvasti kant.cz
buvo reikalinga jin nupjaut.
kežuos raukosNew Bronswick, N. J.— Po Vyriauses gydintojas jiam
ni Ernesta Oliver, pagimdė ku apie tai apreiszke, o tasai net
dyki tomis dienomis, kuris tu pabalo isz susijudinimo o su
ri po szeszis pirsztukus ant kož rankove nuszluoste biranezes
nos rankos. Tėvas kudykio ir aszaras isz akiu. Liūdnos missesers tėvo, turėjo teip pat ant lis perbėgo nelaimingam per
kožnos rankos po szeszis pirsz- galva: ne gales jau ne žodelio
isztart in savo milema ir darbtus.
sze Magdute, ne gales pagirt
Parapijonai ne turi tiesos savo vaikeliu mokinaneziusiu
mokslaineje, ne gales savo žopraszalint kunygo.
Pottsville, Pa.- Sudže Brum džeis privertinet darbszius gal
sulaikė parapijomis Graiku vijelius o svarbiausia, jog ne
bažnyczios Minersville nog gales daugiau' garbint Dieva
insikiszimo in veikalus kuny žodžeis.
go Kaminskio kuri geidže pra
“Na, tai turi kanecz teip bu
szalint, ižduodamas “indžunk- ti?”— užklausė sudrebejimu.
szena” Nusprendė jisai, jago Turi mano prieteliau, jago no
biskupas paženklina kunyga ri būti sveiku ir gyvu ba ki
in kokia parapije, tai parapi taip vežis gausis in giarkle.
jonai ne turi tiesos jin prasza “Ha tegul stojosi vale Dievo”
lint norints nusidavė su skun susznabždejo kaimuotis tokiu
du iu augsztesne valdžia.
balsu, jog bunantiejei gidinto
jai net sudrėbėjo isz susijudi
Jubilejus Kardinolo
nimo. Na, prieteliau, isztark
Gibbonso.
da kelis žodžius, kurie ketina
Baltimore Md.— Susirinkia būti paskutiueis tavo gyvasteisz visu daliu svieto, ženkli- je tas ka svarbiauses yra del
viausios ypatos, pribuvo ati teves.
duoti garbe kardinolui GibKaimuotis nuszluostes da
bonsui, kuriam suėjo 25 metai karta sau veidą, palenkė gal
kaipo . galva amerikoniszkos va ir tarė isz 'palengvo; “Te
bažnyczios. Terp ženklivu ypa gul bus. pagarbintas Jezusas
tu radosi prezidentas Taftas, Kristusas” ir apsiverke.
vice prezidentes Shermanas,
Del ko užžibo aszaros akise
aukszcziausio sūdo sudže Whi visu gydintoju užsikietejusiu
te, buvusis paezidentas Roose- ant kaukiu gydiuaueziu? Ti
veltas, Ambasadorius Bryce kėjimas kaimuoezio pajudino
isz Anglijos, gubernatorius juos: o aszaros tos ne bus
Crothers isz Mary lando ir szim jiems nemirszamos, teip kaip
tai kitu.
žodžei kaimuoezio ne bus jiam
Fifth Regiment Armony užmirszti prie paskutines va
sale buvo pripildyta sveczeis. landos!
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piktiems rimo-kataliku kuningams
nenusižeminame,
idant neprasiplatintu terpo
visuomenes gangrena, teip ir
negalime prie to daleist, idant
po muso akimi neprigulmingi
kningai kasztu muso brangiau
siu skarbu augtu in pukus ir
iszvedinetu isz kelio lengvati
kius žmonis.
Neprigulmingi, kurie laiko
si savo vadovu, tegul buna sau
kuom buvo lig sziolei, jago
ant to pavėlina jiems juju sav
žines. Mes juju nedalipstome.
Nes tegul mums neužeina in
kelia, kada turime priesz save
svarbia užduote, apszviesdami
paklidusius, tuosius, ka leidžesi ant to paties kelio ka ir juju
dvasiszkieje. Muso privalumu
yra juosius perserget idant ne
inpultu in juju kilpas. Esame
tvirtais, jog da ne vienam atdarisim akis, teip, kaip tai jau
daugeliams esame padare ant
ko ir turime davadus.
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Metas XXIV

Navatnas szuo.
Kijevas.— Vienoje isz czionaitiniu restauracija radosi
juokutis arba kaip tai angliszkai vadina “klaun” kuris ga
lėjo kalbėt pilvu (ventrologistas) tokiu bildu, jog kalbėjosi
su savo szunim, jog nudavė
visiems jog tai szuo ant tikrų
jų kalba su savo ponu. Atėjo
in ta laika tūlas maskoliszkas
aficieris, kuris geide labai szuni apturet, už ka davinėjo juokucziui gana ženkliva skaitlį
piningu. “Ne”— atsake juokutis—” ne parduosiu mano
Fakso! Teisybe geras Faksas,
ar pasiliksi pas savo poną ?”
“Lig smert” buvo atsukimas
szunies, kuris da daugiau mas
kolių pakurstino ant nupirki
mo. Padaugino da dviguba
paženklinta skaitlį! už szuni
per ka juokutis tiko ir tarė:
“Teip augsztos sumos niekad
ne uždirbsiu savo gyvastije;
parduosiu tomistai jin!” Szuo
tuom kart sulojo piktai o maskolus isztraukes piningus pa
davė* juokucziui. Juokutis ati
davė maskoliui szuni, kuris
atsisukęs in savo sena poną
paszauke: “Ar tai teip apdo
vanoji mane, mano viernasti
ir prisiriszima ir Gerai, atsi
mokėsiu asz tau už tai! Nog
szios dienos per visa mano gy
vasti ne prasznekesiu ne žo
delio!”
Szuo dalaike savo prižadėji
mą; nog tos dienos ne prasznekejo. Žinoma, jog szuo kaip
negalėjo szneket teip ne galė
jo, nes pats juokutis nuolatos
per ta laika sznekejo už szuni.

ISZ VISUSZALIU.

BAISUS DREBĖJIMAS ŽEMES SU
GRIOVĖ NAMUS, UŽMUSZE
Po nelaiminga žvaigžde atsi
63, 0 PAŽE1DO DAUGELI.
buvo svodba dukters vaito Bar

Nepaprastos svodbos.

deso isz Stuhlweissenburgo,
Vengruosia. Kada svodbinis
pulkas apleidineja namus, puo
le negiva 95 metu senumo bo
bute jaunos nuotekos nog szirdies ligos. Perimti baime sveczei atnesze senuke ant lovos
o paszauktas daktaras nutarė,
jog yra negyva. Tokiam nes
magiam atsitikime, jauna pora
nutarė paymti szluba, ten kur
ne butu kuningui jokiu perszkadu. Ant nelaimes kada jau
na pora sugrižo namon isz su
sijudinimo puolė negyva nog
szirdies ligos motina jaunave
džio. Abi mirtis iszvere dydele intekme ant susirinkusiu,
kurie in trumpa laika iszsiskirste, pranaszaudami vargin
ga gyvenimą jaunavedžiams.
— Priesz virszininka ma
gistrato mažam francuziszkam
miestelije, atėjo jauna pora,
idant būti suriszta mazgu mo
terystes. Popieras jaunavedžei
turėjo paredke ir del to virszinikas neklude juos niekame,
nes ne buvo jokio ludintojaus.
Nutarė per tai paszaukti nog
uliczios pirmutini žmogų kuri
sutiktu ant ludintojaus. Tasai
nepažinstamas buvo tai detektivas. Vos iszgirdo pravarde
jaunavedžio, paėmė jin už ran
kos ir apreiszke kad jin aresztavoje vardan tiesu. Pasirodė,
jog nelaimingas jaunavedis
buvo garsingu vagium kuri
valdže nog senei jeszkojo o
Bar vaikas, o.jau motina. apie ka nuotaka nieko nežino
Sziomis dienomis Mozdoke jo. Baisei susigraudino kada
atsitiko nepaprastai
retai josios milima nūvede in kalė
ankstybas gimdymas: dvyli jimą.
kos .metu mergaite pagimdė vi
Lavonas kamine.
sai sveika ir iszuesziota kūdiki.
Mergaite griežtai atsisakiusi
Zabrze ant Szlozko, name
iszvardyti kūdikio tęva.
ant uliczios Urbono, rado ka
mine pusiau sudegusi kuna
Apsiriko.
Maskvos naktinis sargas Ma nužudintos moteres o kaip pa
karovas susipykęs su savo žmo sirodė buvo tai kupcze Gertele
na norėjo nudurti ja, bet tuom Traeger isz Chrjanovo, žideltarpu pasipainiojo vaikas, ku ka turinti 37 metus senumo,
riam Makarovas ir pataikė pei motina septiniu vaiku. Vyras
josios pažino apdegusi kuna.
liu.
Kaip pasirodė, tai nužudė
Makarovas manydamas, kad
jiaja
kriauczius Kupka, būda
nudure vaika, iszbego isz na
mu, nuėjės in cerkve pabuezia mas tosios nuomones kad Trevo Paneles szv. paveiksią ir geriene turi su savim daugeli
cziapat visu akyvaizdoj peiliu piningu. Nužudęs motere pas
lėpė kamine, mierije sudegimo
persiskrode sau pilvą.
nes palieije padarus krata ir
Motina savo vaika pakorė. radę nekuri tavora, dare krata
Maskvoje tūla Balavina, ate toliaus pakol neužtiko lavona.
jusi policijon, pranesze, kad ji
pakorė savo 4 metu dukraite. Kerszina gyvastį Sultono.
Verkdama ji pasakojo, kaip
Saloniki, Turkije.— Dydepadariusi isz virveles^kilpa, už lis zopostis dinamito ir viso
nėrusi mergaitei ant kaklo ant kios maszinos del dirbimo
zoviesko pakorusi....
bombų likos surasta aplinkinė
Jos vyras girtuoklis, kuomet je Koeprule. Dinamitą rado
ji buvusi su taja mergaite sun arti geležkelio ant kuriuo keti
kume, užkrėtęs ja piktąją liga. no keliauti turkiszkas sulto
Ji negalėjusi to perneszti ^.kad nas in Macedonia. Policije
nieko nekaltas vaikas, gyvu iszsznipinejo in laika ir areszbūdamas, putu ir savo gimdy tavojo kaltininkus.
toja prakeiktu, tai-gi ir suma
nus! mergaite nužudyti.
Nužudė vyra— suszere

szuniius.

Szinpinelis.
* Smegenis moteres prade
da būtie lengvesnes po 30 o
vyrui po 40 metu.
* Kalifornijoje, apskritoje
Senora, vienas inžinieris iszvede geležkeli, kuris ejna virszunemis medžiu ir per giles grio
vas.
* Ar laikais angles ne pa
brangs, da jau pradėjo isz jiu
ju dirbt alkoholi!.
* Amerikoj daugiause dir
ba ceiki isz mediniu pjaulu ir
peisuoezei pardavineje gojams
sutus už vilnonius.
* Mete 1897 iszvede isz
Ameriko ukiszku iždarbiu už
800 milijonu dol.

Mexikas sudrėbėjo.

Viednius.—
Grosswarde
Vengruosia turtinga motere
Filipiene, su pagialba savo
akamono nužudė savo vyra
kada tasai miegojo.
Atkirto galva ir paslėpė po
daugeli pudu rugiu o kuna
supjaustė ant szmoteliu susze
re del alkanu szuniu kuriuos
ne szere konia per nedelia.
Vaikai siausdami aplinkui
szuniu budikes užtiko žmogiszkus kaulus. Kada žandarai
pradėjo sznipinet užėjo ant
pedsakio žudinstos aresztavojo
paczia su akanomu, o vėliaus
prisipažino. Isz pradžių tvirti
no buk Filipas iszkeliavo in
Egiptą ant vakacijos. ,

Mexico City, Mex.— Seredos ryta davėsi jaust baisus
drebėjimas žemes, kuris užmusze 63 y patas, pažeido 75 o pa
dare bledes ant $100,000. Tą
ją tai diena ketino užimti val
dže naujas prezidentes Francis
co Madero.

Daugiause užmusztuju yra
žalnierei, nes drebėjimas suar
de jiuju kazarmes. Drebejima9
davėsi jaust visoje aplinkinėje
Meksiko miesto.

SkiU’bai kiniszkos ciesorienes.
Pekinas, Kinai.— Apibegineja czionais paskalas, buk
skarbai mirusios kiniszkos ciesorienes—naszles Tse-szi, ku
rie isznesza ant 6 milionu sva
ru szterlingu aukso, sztanguosia. likos adgabenta paslėpta
in Londoną.
Ar isztikruju adgabeno taji
skarba"in Londoną?— sunku
datirt, bet kad numirusia cieso
riene Kinu buvo isztikruju la
bai, turtinga, tai tame niekas
ne gali užgint. Kas už jios
vieszpatavimo geide aplaikyt
koki augsztesni dinsta turėjo
už tai godžiai senukei brangei
užmokėti. Dienoje savo 60 me
tu gymimo, ciesoriene Tse-szi
aplaike nog savo padonu 37
milionus franku, o kad pa
baigė 70 metu, suriko apie 50
milionu. Laike užėmimo Peki
no per terptautiszka vaiska,
bandė surasti tuosius skarbus
bet nepasiseke, o szendien apibegineja gandas buk tasai milžiniszkas skarbas likos nuga
bentas in Angliję.

PRASARGA!
Palieije isz Racine Wiscon
sin pajeszko Miko Golembiauckio ir Miko Jurkaus, ku
rie apgavo žmonis ant 25 tukstaneziu o dabar badai lankosi
pas gymines aplinkinėje Maha
noy City. Golembiauckas sake
si žmonim buk esąs agentu del
laikraszczio “Saules” isz Mahanoy City. Jisai teip-gi atsė
dėjo kalėjime tris metus už ap
gavista. Yra jisai 5 pėdu 6
colei augszczio, 35 metu senu
mo, svėrė 150 o akis turi
szvies melinas.
Jago kas apie tuos apgavi
kus dažinos jiu bute tegul tuo
jaus danesza pas Burgessa F.
Dochney Mabanoy City Pa.
arba Chief of Police H.C. Ba
ker, Racine, VVis.
— Mes jokiu agentu ne tu
rime per tai tegul visi lietuvei
buna atsargus mokėjimu pi
ningus tiems kurie sakosi buk
yra muso agentais.
Muso
agentais yra kožnas skaititojas
“Saules” kuris gali prisiunsti
piningus tiesiog in redysta be
pagialbos krepszelninku.

* Ant svieto yra telegrafu
ilgis ant 5 milijonu milu. Ant
Europos 1,764,000, Azijos
311,000 Afrikos 100,000, Aus
tralijos 218,000 o Amerikoje
2 į milijonu milu.
* Patagonai turi ilgiauses
kojas, Anglikai pėdas, Indijonai noses, židai kuprotas noses
čigonai ir provninkai ilgiau
ses rankas ir giliausius kiszenius.
* Mete 1700 Suv. Valdybo
se iszeitinejo tiktai viena gazie
ta. Dabar iszeitineje daugiau
gazietu negu Anglijoje, Franeuzijoje ir Vokietijoje.
* Del padarimo cukraus rei
kalauje 2,401 visokiu maszinu.

Tris Seseris ir jiu Brolis
Isz Angelsko

Tada jauuikaitis taiv:
Ne mesiu to kiau.-zinio, kol
tu ne pastipsi!
Tada tas raganius pradėjo
spiaudit ant jaunikaiezio ugi.ia, jog jaunikaitis kaip tik
galėjo su kardu iszsigint, da
jauuikaitis mete ta kiauszini
p rpikias in žeme, kuris tuo
jaus susimus-ze ir žvake užgeso
o raganius tuojaus pastipo
Asz girdėjau ant sziur,
Kokis buvo džiaugsmas ka
O
ir kalba konia visur,
ralaites, tai ne galema apra
Jog
jaunikei
padotkus mokes,
szit. Tuojaus eme juodu sz'uba ir laimingai giveno ilga Bus priverstais, neiszsikalbe’.
Tai ne ka padarisime.
laika.
,
K ūda, ar riebe griebsime;
Ba 50 doleriu kas mets mo
kėti,
Tai jau gali boba iszmaityti;
Mano sesuva Petrone Wailiniuk.
Or ir jaunikiams darbo in
4 m ailgal gyveno Torrington, Conn,
duos,
isz ten iszvaževo in Brook lyną ji pa
Kol ne a psi paežiuos!
ti ar kas kitas praszau duot žine ant
Tai tai gude rūtelei,
ant adreso:
(gp ot)
Miss Maggie Waitiniuke
Ir ka padarisime brolelei ?
33 Summer st.
Toriingfon Conn
O ka? kitaip vaikine neiš
puola,
Pajieszkau sau mergynos ant apGyvas ne lysi in ola,
sivedimo ne senesnes kaip 21 m. ir
Ir nog to neiszsislapstisi,
ne jaunesnes kaip 17 m. asz esiu 21
m. senuti.o turiu atsakanti darba Kad ir ant galvos pasistatisi.
Jauniklėms visiems beda,
praszau atsiszaukt ant adreso:
.J. Morvy
Kožnas jauniki ėda,
2740 Grays Ferry Rd
Ir sako: juk jaunikio duszia
Pliiladelphia, Pa.
ne ižganis
Ba po smert senas jaunikis
Franciszkus Pocis paeina isz Kau
ožkas ganis.
no gub., Szauliu pav., turiu svarbu
reikalu kas link jio brolio Stanislovo Tegul jaunikius Dievas gin-,
O apteikė giara mergina,
jis pats ar kas kitas praszau duot ži
ne ant adreso:
O tada apsives,
Lud. Onaitis
Puiku gyvenimą ves.

Senovės laike gyveno vienas
turtingas ūkininkas, kuris ture
jo tris dukteres ir viena sunu.
Ne ilgai trukus abudu tėvai
nuiniri. Priesz savo smerti
prisaki tėvai tam sunui, jog
kaip tik ateis pirmutinis jauni
kis, tai kad iszleistu pirmutinia seseri, o paskui antra ir
trecze.
Viena karta kad užėjo bai
sus debesis, ir tuom kart tren
ki perkūnas ant atszlaimo ir
nusilaido varnas, kuris pavir
to in patogu jaunikaiti ir tari
in ta sunu.
— Ar leisi už mane savo
seseri.
Tas sūnūs pildindamas tė
Ligonei pas daktare atejna,
vu prisakima prižadėjo jiam
Bet su juoni niekad ne suejna,
savo seseri. Tuojaus atsibu
Idant savo ligas apsakyti,
vo veseile ir po veseilei iszkilo
Arba dantis isztraukdyti.
tas jaunikaitis su savo paeze
— Kur daktaras?
in virszu ir ne žine kur dingo.
Tokiu budu iszleido antra no save puku ir davi jaunikai—- U-gi szitam aržuole ka
ir trecze seseri kaip ir pirmuti čziui taridamas:
po langu stovi.
Imk tuosus mano pukus, tai
ne.
Teip pasakius iszleke in svie
Po iszleidimui visu trijų se jagu kada bus tau koke beda ta, o karalaite apsakė apie tai
serų nubodo jiam vienam gy tik padegik tuos pukus o asz jaunikaieziui, nes jaunikaitis
vent pardavi visa ūkia ir isz- tau pribusiu ant pagialbos su tarė:
savo vaisku.
kelevo jeszkot savo seserų.
— Szitam aržuole ne yra jio
Tada priemi jaunikaitis tuo smertis.
Ėjo jis ėjo per kėlės dienas,
bet viskas buvo ant tuszczio, sus pukus atsisveikino su savo
Tada tas jaunikaitis su kara
niekur ne randa ne vienos se sesere ir su szvogeru, ir isz ėjo laitia apkaisze ta aržuola su vi
sers. Viena diena inejo jis in isz dvaro tuojaus užsidėjo su šokiom žolėm. Kada tas raga
girre ir ejdamas kėlu užėjo kepure, atsisėdo ant stalelo ir nius parlėkė namon pamatias
Munhall, Pa.
tris virus muszantis, kurie tari tari:
visa aržuola apkaiszita ir tarė: Box 313
— Neszk mane pas mano
in jin:
— Tai tu mano smerti miMano draugas Petras Macolo, paei
— Žmogeli padarik mum vidutine seseri.
li na tai dabar tai jau pasa na isz Kauno gub., Raudonavos voIr tuojaus buvo nunesztas kosiu kur mano smertis, szito los., Roponono kaimo, 11 m. kaip
prova.
Teip jis paklausi;
pas vidutine seseri.
Visas jauezio rage.
amerike, pirmiau gyveno New Pbi— Koke prova?
dvaras buvo sidabrinis o ant
Ir velei iszleke, o jije apsa ladelphijoi isz ten iszvaževo in W.
Tada tiejei tris velei tari in vartų buvo prirakinti tris le kė jaunikaieziui, nes jis velei Virginia o dabar nežinau kur jis pats
ar kas kitas praszau duot žine ant
vai. Kada inejo in pakaju, tarė:
jin:
adreso:
— Mus tėvas numirdamas rado savo sesere, kuri teipos— Cze jio smerties ne yra.
G. Waidel
paliko tris daigtus: staleli, ke gi paszauki su džiaugsmu in
Ir ta jauti apkaisze. Kada Box 111
New Philadelphia, Pa.
pure ir karda, ta stalis kaip jin:
parlėkė tas raganius pamate
ant jio atsisėdi, tai kur tik no — Kas tave cze broleli at- jauti apkaiszita ir velei tarė Pajieszkau sau darbo lietsviszkoi
ri, tai jis in ten nesza; toji ke- neszi? asz jau tiek metu kaip iu ja:
arba lenkiszkoi ba/.nyczioi už Zaspuri kaip ija uszsidedi ant gal cze bunu o da ne jokio žmo — Tai tik tu mano smerti kristijona, asz pildės ta služba lietuvos niekas ne mato, o tas kar. gaus ne maeziau, mano vyras mili, na tai jau dabar pasakisiu voje, jagu yra kur toke vieta pra
das kaip prieszai save mosteli, yra žvėrių karalum.
yra viduri mariu aržuolas, ta szau duot žine ant adreso:
W. Bartoszkevicz
tai viskas griūva o ir per sep Ir teip jiems be sznekant at me aržuole yra geležine skrine
1440 Eastern avė
Baltimore M d.
tinis verstus ugni atsigini, tai leki ijos vyras ir meilei pasis toi skrinioi lape, toi lapei zui
mes dabar ne žinom katram veikino su savo szvogeriu, o kis, tam zuikije antis, toi anti- Petras Rudokas ir Petras pravarde
nežinoma abudu isz bego 2i) May,
koks daigtas turi tekt.
ir tas davi jam savo puku tari je kiauszinis, o tame kiauszini- pridarė bedu czionais, iszvaževo ten
Tada tas jaunikaitis tari in damas:
je dega žvakute, tai kas ta
kur in Pittsburga, jagu kas apie
juosus;
— Kaip tau bus koke beda žvakute užgesis, tai mano juos žino tegul duoda žine ant adre
— Asz jums ta prova padasmertis bus.
so:
tai tik padegik mano tuosus
rieze, tik ar jius tiksit ant to?
Teip pasakius velei iszleke,
A. Chesman
pukus, o asz tuojaus pribusiu
Winegrove W.Va.
Tada visi tri atšaki.
o karalaite apsakė jaunikai
pas tave ant pagialbos su savo
— Tiksimi
eziui, tada jis tarė:
vaisku.
Tada tas jaunikaitis velei
— Tai dabar gali but teisi— Ant ritojaus atsisveiki
tari:
be.
no su savo sesere ir szvogeriu,
Tada tas jaunikaitis atsis
— Asz parisiu no kalno ak
ir iszkelavo. Ir su pagialba
veikino su karalaitia, iszejo isz
meni, tai katras pirmiausia
stalelo pribuvo pas virinusia
dvaro, atsisėdo aut stalelo ir
beksit paskui ta akmeni, tai
sesere. Ijosos dvaras buvo auk
tarė:
tas gausit staleli, katras da pas
sinis o ant vartų buvo prira
— Neszk mane pas ta ar
kiau, tai tam kepure, o katras
kinti keturi levai. Intejas in
žuola, Kur randasi szito ragapaskiausia, tai tas gaus karda.
paKaju pasisveikino su savo
Teip pasakias parito no kal sesere ir szvogeriu, o tas tre- nio smertis.
Akimirksneje buvo nunesz
no akmeni, tiejei tuojaus leido czias jio szvogeris buvo visu
si paskui ta akmeni o jauni žuviu karalum. Ant rytojaus tas pas ta aržuola. Kaip tik
kaitis uszsidejo kepure, atsisė gavės ir no to szvogerio puku, pribuvo pas ta aržuola, užsi
mojo su tuom kardu, ka no tu
do ant stalele ir tari:
atsisveikino ir iszkelavo.
trijų žmonių, atėmė ir tuojaus
DYDYS GYDYTOJAS
— Neszk mane pas mano
Kada iszejo isz dvaro, užsi aržuolas pargriuvo ir iszsiverjauniausia seseri.
movė su kepure, atsisėdo ant te skrine, tada velei jis moste
Kaip tik teip isztari tuojaus stalelo ir tarė:
medikaliszka mokslą Universitete
lėjo su kardu, o ta skrine tru Pabaigęs
Indianos valstijos, teipgi buvo miestam dak
buvo atnesztas ant sesers dva — Negzk mane kur niekas
ko pusiau, iszleke lape ir pra taru Indianapolis, Ind. katram luicjo did
žiausia praktika gydyti visokias Fgas.
ro. Tas visas dvaras buvo vari ne vaikszczioja, kur niekas ne
dėjo bėgt, tada jis padegino pu Daktaras Stankus te pgi pabaigė kvotimą
nis o ant vartų buvo prirakinti sznekeja ir kur pauksztis ne
New York Post Graduate School
Hospita’
kus ir szitai stojo karelus visu katras yni didžiausias ir jau paskutinis d>d
du lavai kad niekas ne ineitu nulekia.
žioju daktaru mokslas, ežia specialiszkai in
žvėrių ir tarė:
silavina daryti visokias operacijas ir gydyti
in dvare. Tada jis inejo in paserganezius su sunkiomis ligomis,
— Ko reikalauji mano szvo tygonius
Kaip tik teip pasakė tuojaus
liahar kvierzia Nrraanczlire pas save sakydamas
kaju ir rado savo seseri, o
"Jaigu sergi, pribuk arba paraszyk pa?
likos nunesztas in labai dideli gereli ?
mane, o busi iszgydintu.” Daug yra Ilgu
kuri su džiaugsmu pasveikino
Tada tas jaunikaitis tare in katrų negalima iszgydint, [bet loki sergant
dvare ir kada inejo iu paloci
ir tari:]
apturės pas mane tikra t&utiszka ir broliszkn
pamate labai patoga karalai- jin!
rodą. Neįeik dykai nu tint sunkei uždirbtus
Kas tave broleli in cze atnes neiszsigydes ir paleidęs savo pi
— Norėjau pagaut lape, nes centus
tia, o kuri tare in jin:
ningus inpulsi in sunkesni padėjimą.
neszi ? asz tiek metu cze bu<eiganti
alsiszaukia pas mane atras teisingu
— Puikus jaunikaiti! kas pabėgo.
laktariszka gydimą ir geresni pasistoravim:
nu da ne jokio žmogaus ne ma
negu
pas
koki sveitimtauti. Kožnas ki.riTada tas žvėrių karelus pa
tave in cze atneszi? Asz jau
tiklai gydinsis pas mane supras kad asz esi
ežia u.
liepė
kitiems
žvieriams
pagaut
pabaigęs
didesni
daktariszka mokslą ir kad
keli szimtai metu kaip cze, o
galu gerinus gydyti negu kiti daktarai.
Tada jaunikaitis apsaki
da ne jokio givodaigto ne ma ir tuojau lape likos pristatita
Apsiimu Pasekmingai Iszgidyti Ligas
apie visa savo atsitikima o se
eziau. Mano viras yra labai di jaunikaieziui. Tada jis perkir rumatizino, skaudėjimas szonu sąnariu kau
suo velei tari:
kojų, pecziu, nuo visokiu krauji
delis raganius kaip jis atlėks to jaja su kardu ir iszleke zui Iu, streinu,
užkreczemu litiszku ligų, tryper szankn
— Mano broleli turi tuo tai da gali tave sudraskit, ejk kis ir tas tuojaus pradėjo bėgt ligų,
sifilis, užkietėjimą ir nedirbima viduriu, isz
neže|ima ir augima ant veido ii
jaus pasikavot, ba kaip mano su manim, o asz tave paslėpsiu nes su pagialba žvėrių kare- bėrimą,
kūno visokiu Spugu, dedervinių ir slinkimą
plauku,
galvos
skaudejima, szirdies, inkstu
pats atlėks, kuris yra visu no jio. Ne ilgai trukus atlėkė lauš likos pristatas pas jauni
kepniu ir plauez'u ligas, visokiu nervu ligas
paukszcziu karelus, tai da gali tas raganius ir paszauke injia; kaiti. Tada jis perkirto ta ziu- neuralgija, drebejima sąnariu, greito supy
kimo, negalima miegot ir iszgasczio. greiti
tau smerti padarit.
ki ir iszleke antis, kuri tuojau pailsimo, sunkaus kvepavima, perszaliino
— Kas cze smirda?!
ir nusilpnėjimas sveikatos, visokiu mo
Kaip tik spėjo jin pakavot
pakilo in virszu, nes ir toj su slogu
O karalaite atsake:
tenu ligas skausmingu ir neregulariszku
mėnesiniu, baltųjų tekėjimą ir gumbo.
tuojaus ijos pats atleki, ir
— Kaip tu ėdi žmonis, tai pagialba paukszcziu karalaus Jaigu negalima pribūti asabiszkai tai para
kaip tik inejo in pakuju pa- tau ir atsiduoda žmogum, nes likos pristata pas jauuikaiti, szykite o asz suprasu, isztirsu ir duosiu rodą
o jaigu reikė tai prisiimsiu gyduoles.
Ne
szauki:
eze nėra nieko.
kuris tuojau perkirto ja su yra skirtumo kaip toli gyvenate Amerike
Anglijoj, Kanadoj ar kitur
— Kas cze smirda žmogie Po kokei tai valandai tas kardu ir iszsirito kiauszinis,
Blednus Gydau Dykai!
raganius velei iszleke, o kara nes jaunikaitis ne spėjo jin Turiu Specialiszka Diploma del
na.
laite nuėjo pas jaunikaiti, ku paimt, ba tuojaus insirito iu
O pati atšaki:
Darinio Visokiu Operacijų
pagelba operacijų galiu iszgydyt no viso
mares, nes su pagialba žuviu Su
— Szedien pribuvo mano ris tare in jia.
kiu organiszku ligų
Neįeik kankytie ir
— Puiki karalaite paklausk likos kiauszinis pristatitas pas būti ubagu visa tavo amži nes |>o operacijos
brolis.
gali būti iszgydytas už maža preke.
— Kur tas mano ’ szvogere- tu pas jin kur jio randasi smer jaunikaiti. Tada jis paėmė ta Iszgydau su operacija ruptura, apendesitis
vėžio skilvije, auganeziu akmeniu, visokiu
kiauszini ir su pagialba stale skauduliu,
lis?— tari paukszcziu kare tis.
guzu (tumors), kepeniu, ink-tu,
pusliti. Darau ojieracijas ant gistu, kaulu,
Ant ritojaus kada tas raga lo pribuvo velei in ta pati dva irnervu,smegenių,
lus.
moterių irvyriu gymdančiu
Tada ijje nuėjo atsivedi sa nius parlėkė, tada karalaite ra, kur toji karalaiti. Kada jis organu, pritrauktas kojas ir rankas atytaisau
ir padarau sveikais. Del operacijų kviecziu
pribuvo ant dvaro, tai raga pus mane. Turi usavo locna narna arba
vo broli ir meilei juodu pasis tarė.
— Mano milimas jau tiek nius ka tik givas buvo, pama ligonbuti (Sanitorium).
veikino Iszrengi jems puikia
vakariene ir pavalgia nuėjo metu mudu givenam, o asz ne tias ateinanti Jjaunikaiti tarė:
gult. Ant ritojaus kada atsike žinau kur tavo smertis randa — Mesk ta kiauszini, ka tu 1220 So. Broad St., Philadelphia, Pa.
ri rankoja, tai gal man bus
Ii, pavalgi pusriezius ir rengė si.
Ofi
) 9 12 PriesI PietI 2 lig 4 popiet.
Tada tas raganius nusijuokė kiek lengviau, ba asz dabar VF v/llSV
si kožnas in savo kelone, o tas
i i I 5 lig 8 vakare.
V Blandos J NAuomiza-spof
labai sergu.
paukszcziu karelus nukirpo cha-cha cha ir tarė:

KUR BŪNA

Dr. Ig. Stankus M.D.

Dr. Ignatius Stankus M.D.

“L1ETUVISZKAS
PASAKORIS”

NEW YORKO GARSAUS

-:arba:-

Dr. F. Hartmanoo

Surinkimas visokiu Pasakų isz
visokiu Liežuviu.

414 Puslapiu; 5 Ax7į Coliu D)dumo.
Telpasi sekanezios Istorijos:

Jonas karalaitis, pauksztis ir
vilkas.
Paikszas Jonukas, arkliukas
antiiite ka auksinius kiauszinius
dėjo ir kiaulaite žemeziugpile.
Karalaite paversta in varle.
Karalaite etebukl-merge.
Jonukas karalaitis ir nematomai
muszanti lazda.
Netikėtas karalaitis.
Remuneles vainikėlis
Velnes ir mužikas.
Melagis.
Giliukningas zbrajus.
Gudrus Žalnierius.
Melage pati
Paikas Jonas.
Milžinai, maži
žmones
ir
niksztukai.
Du brolei.
Karalaitis vargutis,
szunitis
lojutis, katinėlis niaukh-lis ir
raganiszkas žiedas.
Petras Bude.
Tris brolei
karalaiczei
ir
sergantis ju tėvas.

Mikutis kupriukas ir niksztukas.
Raganiszka pleozkute.
Karalius vargutis.

Akmed «s ir raganaite Panbana.

Nauja Metodą Gydymo!
- Šita nauja metodą gydymo visokias ligas, yra
----- «=—’ tolp pasekminga, kad Šilas daktaras gali pasidi
džiuodamas sakyti, jog tai tikriausias ir geriausias būdas išgydymui visokių
ligų; todėl kad tai yra paslaptys surastų vaistų paties Dr. Hartmann* ir_pa
slaptybe to išradimo: apie kurią kiti visai nežino tojo budo su taisymo vaistų
kaip Dr. Ilartmannas yra iiradgs.
Kadangi tai naujas būdas gydymoiik
dabar atidengta, tai ir vadinasi NAUJA METODĄ GYDYMO, — be abejonės
kuri sergantiems pagelbsti ir išgydo greičiau ir teisingiau, negu koksai su
jermulka iš New Yorke netikras.
Dr. Ilartmanui, yra dėkingi žmones,
kurio tik kreipėsi priėjo, tai visi apturėjo sveikatą, tik pasidėkavojantjo
geriems vaistams ir NAUJAI METODAI, kurią naudoja išgydymui sergančių.
Jeigu tūlas vaikiozas tik buvęa New Yorke ir pas mane, o pabėgęs iš čia, nesisarmalija užsidėjęs žydišką jermulkąsu kitu, vadytis dideliu daktaru, Ui
galit žinoti, kad Dr. Ilartmanas turi būti daug sykių didesniu daktaru, todėl
kad suvirs per 20 metų New Yorke hospitolėsia buvo ir dabar gydo žmonų
tam pačiam mieste. Geras daktaras nereikalauja bėgiot. Dr. Hartman viso
kias ligas išgydo be peilio; ir nežudo žmonių iu aperacijoms, nes pagelbsti su
gerais vaisiais.
Nereikia daug kalbėti, bet štai patys žmonės kalba, kurie yra dėkingi
Dr. Ilartmanui už jo gerą gydymą; tad iŠ daugumoi nors porą laipiname
Guod. Tamista Daktare.
Aš žemiau pasirašęs, širdingai dėkavoju Dr. Ferd. Ilartmanui, užišgydyj mą nuo ligos, kuri kankino mano per 3 metus, skaudėjimas viduriuose, page
dusių nervų ir kraujo; kas mane labai privargino. Nors kiti neįstengė išgy
dyti, bet kad Dr. Ilartmanas palaikė, ir pamatiškai išgydyti, tadpripažinstu, kad esi geras daktaras.
FR. LEVAČEKS,
514 W. 50 St., New York, N Y
Malonui Dr. Hartmanai:
Su džiaugsmu siunčiu didelį dėkingumą už Išgydymą mano vidurių ligos,
išbėrimo kūno, blogo kraujo, sutinimo ir skaudėjimo blauzdose. Dar kaną
sakau, nemažai eiiu dėkingas už sveikatą. JOS. TURKEVICIA,
695 Sheridan Road Canal,
Wilmette, Ill.

Kad kitiems pagelbėjo, tad Dr. Ilartmanas gali ir tau pagelbėti, tai atsišaik
pas j į parašydamas lietuviškai, aprašant ligą, o apturėsi tokius vaistui ir pa
galbą, kuri tau išeis ant sveikatos nuo rheumalizmo, dispepsijos, nusidėvėjimo,
širdies ligos ir kraujo nečystumą, kaip tai išbflrymus ir niežėjimo odos ant
viso kūno ir t. t., teip-pat užkietėjusių vidurių, nuomario, mažumos kraujo
ir įvairiau piktas ligas, kurias dėlei negražumo vardų neminim ir nuo saužagysiės, teip-pat ir motarų nesveikumus ligų ant kurių tik sergate. Alsi
šaukite ar parašykit apie savo liga adresuojant-

DR. F. HARTMANN,
Ne žinau, ka daryti,
O ne noretau garsinti.
Tiek to, visus prasergesiu,
Ir teisybe pasakysiu;
Nesakisiu kur tas dėjosi,
Ba da ir szendien žmonis juo
kėsi,
Pribuvo mergina isz Lietuvos?
In Amerika aut duonos leng-

Per keturis metus bujojo,
Ne viena vaikina apszukojo.
Net tris vaikinus ant juoko
paliko,
Nes dabar szitaip atsitiko:
Prisikabino prie ketvirto,
Vaikineli ne kalto.
Kada tas in darba nuėjo
Sztai in szapa palicmonas
atėjo,
O kad buvo velibas laikas,
Nedavė szlubo vaitas,
Ant rytojaus paliko,
Vakarinas lakti pe atliko. '
Ant rytojaus suvincziavojo,
Ir da vaitas pavincziavojo,
Viens kita klan ytn,
Ir Besivaidytu.
Atsibuvo veseile,
O ar buvo meile?
Ir puikiu drabužiu nereikejo,
Buvo geri, kokius turėjo,
Ka in darba ėjo.
Grįždami nog szliubo norėjo
ka iszsigerti,
Bet nuotaka ne norėjo in karczema ejti,
Mat, sarmata turėjo,
Per murzinas jaunikis tai ne
užėjo.
Bet isz to pasidarė ne kas,
Trumpas nuotakos buvo
džiaugsmas,
Ne buvo nakti miego,
Ba jaunavedis pabėgo;
Visko iszsižadejo,
Nieko ne norėjo!
Szendien gyvanaszle pasiliko,
Nog
atliko,
O visu vyru
J
Dabar vyrai pasilsės,
Nog iios baimes ne turės.
Daug czion turime tokiu,
Ka prisikabina prie vaikinu;
O kad ir privereze paeziuotis,
Tai ne gali isz to džiaugtis,
Ba kiek til pa, kaili lupa,
Ant galo ne trukus pameta.
Kokia veseile, tokis gyveni
mas,
Ir ne kas Dievo padėjimas,
Vyruczei! Nog pavietres ir
vainos,
Ir nog priplaukos mergos,
Iszgialbek Vieszpati!

Badai ant Union strito Szenadori
Kokiam tenais užkabori,
Randasi viena mergica palaidi,
Kurie vadina apterkszta leidi.
Per naktis trankosi kaip kate
morczine,
Ne duoda kaiminams miegot,
vaikine,
Pravarde josios žinau,
Del Baltruvienės padaviau;
Oj kocziojimo bus,
Kada in tenais pribus.
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East 14 St., .

Valandos nuo 10 ryte iki 5 po piet.

New York, N.Y.
Nedėtiem nuo 10 ryte iki 1 popiet

Dr, F. Bart mano, parašė ir jau išleido knyga po vardu ‘'NAUJA ME
TODĄ”. yra tai žingeidi knygele, kuri aprašo, kaip kraujas teka po žmogaus
luina ir visokias ligas.
Prisiųskie 10 centų ir čionai paminėk savo liga ant
kurios nesveikas ir iškirpęs prisiųskie.

Vardas pavardė................................................................... .......................................
No. ir gatvės

Aysidii ba senos maldaknyges, istorine?
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
Linksma Valanda, Dilgelei,
Dagis, Draugas,
Tėvynė ir t-1.
Prisinnwlami knygas apinokekyte paėsto a
ekspreso kasztus.
Adresas:
Lithuanian Bindery,
514 W. Spruce. Mahanoy City, P.

Numinė Mokykla.
Gramatika angliszkos kalbos moky

: r.tis be mokintojo (apdaryta) II
Vatku Draugas arba kaip mokintis
skaityti ir Tauzyti be mokintoja 15c.
Naujas Budas mokintis rokundu,
l)e mokytojo
10c.
/ritlDCtika mokini n rausi rokundu, su
pu veikslais (apdaryta)
35c.

Miestas ir Steitas.

Ne lauk, kol visas systems? bus apimtas l ygai— lyg visa
nervi-zkas sistemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
darbo ir kitokiu u/siemimu.
,
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie
b ivo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjoviau
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojiin
gyduolių, nei neprižadam iezgydint ligoni in pora dienu idant patraukti b
daugiauso ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visadosiszgydint in trumpiause laika, jeigu ta gulima padaryti, be palikimo jokiu blogo
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz
A gydžiu:

"Dingusia Pajėga” vyru'"Exzeiua’’ ir kitas panaszas “Užtrucintas Kraujai in M
bzgvdam in 14 dienu.
Ligas iszgydau lai ai trumpam fl ienu-be naudojimo merikoriuszo ar potaso.
Jaike.
"Silpnus Vyrus” ju kūnai
"Stryktora” be peilo ii
sugražinu in normaliszka "Paslaptingas Ligas” in 3 lyg skaudėjimo.
padėjimą in trumpa laika. 5” dienas.
"Varicocele” gydau in 15d.
“Rumatiszma” visokį “Hydrocele” in 24 adynos, "Szaszius” ir skandalas skarų
iszgydau greitai ir ant visados
be operacijos.
iszgydau labai greitai.
OF1SOS A DINOS: Nog 9 ryte lyg 9ad. vakare.
pnn p
.
Nedėliotais
nog
9
ryte
lyg
4
popiet.
Gyveniullr
I
rirnn^
I tllll
P. MIKOLAINIS. Boi 62. Naw York, N.Y |
Pittsburge nog 15 melu toj paezioj vietoj.
UI I LUI ulluž Floor Front PHtStlfį tl
Kalbame I.enkiszkai, Rusi&zkai ir Vokiszkai.
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SURINKIMAS TIKRU
ATSITIKIMU
PATIKR1NANCZIU ESYBE DIEVO

ja. Po atlikimui misziu szven
tu, iszgeres puodeli kavos, nu
ėjau pas ligoni antru kartu.
Ligonis dabar jau gailėjosi usz
savo nusidėjimą, bet moteriszkės pavaryti nenorėjo. Jauslia
masis artimu mirties, galutinai
tiko ir akiveizdoj mano apreiszke jai jog kaipo netikra
pati nieko netur prie jo palik
to turto, kad iszsižada jos del
iszganimo savo duszios. Atli
ko iszpažinti, gailėjosi usz nu
sidėjimą. Aplaikes 7 sakramenta, su tikru skausmu tarė:
‘‘O Dieve mano! Argi turiu
mirti be Iszganytojaus?” An
tra diena praneszta man kad
ligonis da gyvena. Dabar jau
nuėjau pas ji su Szvenez. Sa
kramentu. Po antrai iszpažin
ežiai atliktai su tikra gailestia
aplaike visiszka abseliueija ir
priėmė szventa komunija po
kam tuoj ir pasimirė.
Buvo tai vienatinis žmogus
visoj aplinkinėj kuris pagau
tas tos baisios ligos iszgyveuo
48 adynas. Czia matoma aiszkiai malone Dievo, troksztanczio pataisos žmogaus nusidė
jusio bet gailianeziosio.

Del muso vaiku.

1. Tūlam Austrijos, mieste
gyveno žmogus, kuris prekia
Antanukas.
vo miltais, kuris buvo pats
(Pasaka.)
kataliku, ant pažiūros doru,
Gyveno
senelis ir senute.
kadangi ejdaves in bažuyczia
Turėjo
jiedu
sunu Antanuką.
ir atlikinėdavęs
iszpažinti.
Karta senelis drauge su Anta
Mėgdavęs jis vienog kalbėti
nuku kažin-ka dirbo kieme,
nedorai del nusiteisinimo: ka
o
senute buvo grinezioje. No
da žmones pirkinedami pas ji
rėjo ji nuo krosnies nuimti
miltus rugojo, jog brangiai lai
balanyka, bet beiimant balako, kalbėdavęs: Ne asz tam
nykas
iszkrito isz nagu ir nu
kaltas, <> tik tie, ka perdaug
puolė žemen. Tada senute bai
ostijų suvalgo.” Mat daugelis
siausiai suriko ir pradėjo verk
isz tos aplinkines gyventoju,
ti. Ta riksmą iszgirdo sene
prigulineziu prie treczio zokolis; skubiai atbėgo grynezion
no szv. Franciszkaus dažnai
ir klausia senutes, ko ji taip
atlikinėdavo iszpažinti, o da
rėkianti? Senute aszarodama,
dažniau priiminėdavo szventa
vos begalėjo prakalbėti:
komunija.
— Jei musu Antanukas bu
Galutinai apsirgo tasai mil
tu vedes, jei jis jau turėtu sū
tu pardavėjas. Liga buvo pa
neli, o tas sūnelis jei butu czia
vojinga ir pareikalavo kuninsedejes, tai asz jin balanyku
go. K įminga pargabeno ligo
bueziau užmuszusi.
nis atliko iszpažinti, bet komu
Tada ir senelis pradėjo drau
nijos kuningas negalėjo jam
ge
su ja verkti, sakydamas:
duot, nes gerkles liga ligoniui
— Isztikruju tu, senute, bu
nediileidinejo nieko praryt,
Stebuklingas iszsigj diinas tum jin užgavusi!....— Rė
apart skistymu. Atidestinejo
prie pirmutines komu kia abudu kaip tik galedamu!
diena nuo dienos, bet su kožnijos szventos.
Sztai inbega Antanukas ir
na diena ligonio liga didinosi
klausia:
ir galutinai visai nieko nurit
Ant užbaigimo paduosime
— Ko jus rėkiate?
negalėjo net ir seilių, pasimirė
czia apraszima tikra stebuklin
Jie sako:
nepriemes ostijos. Visi, kurie
go iszgydomo nepagydomos li
— Jei tu botum vedes ir jei
girdėję jo pikžodžiavima kal
gos, kure dalipstetas buvo pats turėtum sunu ir jei jis czia
bėjo, jog Dievas parode jam,
autorius, jau nežmogiszka gale butu sedejes, tai senute butu
jog nieks neprivalo daryti sau
bet tikrai galybia vyrsz prigim jin užmuszus, nes balanykas
juokus isz esybes Dievo.
ta. Szitai yra tas apraszimas žo kaip tik czia nukrito!
2. Tūlas kuningas apsako,
dis-in-žodi, kaip pats autorius
— Et— atsake Antanukas
kad vienas isz jo parapijonu
ji apraszo: “Diena 6 Sausio — su jumis ne galima gyven
bedraugaudamas su protesto1898 m. turėjau atsigult in lo ti! Paskui pasiėmė jis kepure
nais Szvaicarijoj pamėtė katava, jausdamas szalti visame sa ir sako:
likiszka tikėjimą ne visai, nes
vo kūne ir smarku galvos skau
— Sudiev! jei asz atrasiu
atlikinėdavęs iszpažinti ir pridėjimą: gymdytojai mano ma ka už jus kvailesni, tai sugriiminedaves szventus sakramen
ne, jog tai paprastas uszsiszal- sziu, jei nerasiu, tai ir nelau
tus, bet dare tai vien dėlto,
dimas, kuris veik praeis todėl kit manes!— ir iszejo....
kad nebūti pažemintu ir vadi
nors liepe man atsigult in szilEina, eina, ir mato: žmones
namu bedieviu.
ta lova, bet gidintojaus neszau ant grynezios traukia karve.
Vienkart einant kuningui
ke nematydami to reikalo. Se— Kam jus traukiate?— už
vakaro laike pro jo kiemą prie
kanezia diena pajauczi.au nutir klausė Antanukas. Jie atsake
ligonio, tare in savo namiszpima kojų, bet sziek-tiek da jam:
kius; “Geriau tas kuningas pa
galėjau vaikszczioti; vaikszczio
— Žiūrėk, kiek ten priaugo
darytu, kad nunesztu ligoniui
jau dėlto, kad sakyta jog man žoles!
buliono, arba gyduolių, negu,
begulint kojos nutirpo. Bet
— Eikit jus, kvailiai!— ta
komunija.
vaikszcziojimas nieko negelbė re Antanukas ir užlipo ant
Da ta pati vakara tasai žino
jo, kojos darėsi kaskart man grynezios, iszrove žole ir nu
gus nupuolė nuo kopecziu, o
sunkesnem ir vėl reikėjo atsi mėtė karvei.
nors ant vietos neužsimusze,
gult.
Žmones labai nustebo ir pra
nes gyveno da tris dienas, bet,
Manyta, jog gavau reumatiz dėjo Antanuko praszyti, kad
buvo be jokios atminties; tu
mo liga todėl tėvai laike mane jis liktu pas juos ir pamokytu
rėjo placziai atmerktas akis,
po patalais da viliodamiesi, gyventi.
drueziai sueziauptas lupas,
kad tas praeis ir busiu svei
Ne,— atsake Antanukas:—
kad jokiu budu—negalima bu
kas. Vienog jaueziausi kas pas mane daug tokiu kvailiu
vo ju atidaryti, o ant veido jo
dien blogiau, kad pagalinus pasaulyje! — ir iszejo savo ke
matomas buvo piktas nusiszippo dvieju sanvaieziu tos stebė liais.
sojimasnors kente didelius
tinos ligos jau beveik visai neSztai viename miestelyje jis
skausmus, kadangi turėjo susivaldžiau ypacz kojų nepaju- vėl pamate minia žmonių prie
muszta kaukuole. Paszauktas
dint negalėjau: nuo keliu sulig vienos gryczios: pririszo jie
kuningas bet tasai jau jam ne
pėdu buvo kaip kad pagaliai vartuose pavalkus (pleszkes)
buvo reikalingu, nes nega
ir gnibant jokio ne jaueziau ir su pagaliais varo arkli in
lima buvo suteikti szventu sa
skausmo. Netrukus beveik vi pavalkus. Arklys vos bekvė
kramentu žmogui be kalbos ir
sas kūnas mano teip apmirė, puoja.
proto! Traukije tu 3 dienu tik
nevaldžiau jau ir strėnų ir — Ka jus darote?— už
biski buliono jam indueta.
nejaueziau skausmo no gilaus klausė Antanukas.
3. Isz vakariniu Prosu, raindurimo su adata. Paszauk
—■ Norime arkli pakinkyti.
szo kuningas vienos isz tenaitas tada gydintojas apreiszke
— Et, jus kvailiai! leiskit
tiniu
bažnycziu sekaneziai:
po isztirinejimui ligos, jog mane, asz pakinkysiu.
“Ne tik apigardoj mano būvi
nervai (drisksniai) visiszkai
Paėmė ir užmovė jis ark
mo, bet ir visoj aplinkinėj appaliovė veike, jog nerviszka liui pro galva pavalkus. O
sireiszke baisi liga choleros
sistema tokiame padėjime, žmones isz nustebejimo rankas
1866 mete.
kad vargiai pagelbės gydinto- lauže, labai prasze Antanuko,
Neilgai vienog ta pavietre
jiszki
vaistai. Stengėsi da jis kad jis pas juos nors sanvaite
smaugė žmones, bet ka paėmė
ilga laika parodyt savo gy- pasiliktu. Bet ne,— Antanu
ta jau gyva nepaleido.
Tula nakti likausi paszauk- dintojiszka galybe, bet jo pa kas iszkeliavo.
tjs prie ligonio. Pasikėlęs isz sistengimai nebuvo pasekmin Ėjo, ėjo, pavargo ir užėjo in
lovos, nes jau tai buvo 3 va gi; elektrizavimas ir kitoki viena grynezia. Czia pamate
landa po pusiaunakeziui. Szau pragumai, idant padilgint ma jis: szeimininke-senute iszvire
kianti mane prie ligonio ypata no nervus, idant sugražint bulvines koszes, pastate ja sa
buvo ligonio tikra dukteria, funkcija nervu buvo veltais ir vo vaikams ant skobnio (sta
kuri papasakojo man, jog ta nesugražino man jokio nervisz lo), o pati pasisėmusi bul
liga tai bausme Dievo, kadan ko strėnose ir kojose jausmo. vienes szaukszta vis vaikszgi ligonis jos tėvas būdamas Galutinai nusiminęs gydinto czioja svirnan pieno dažyti
naszliu, giveno su moteriszkia jas pasakė jog ta liga jam yra (vasaros metu pienas, kad nenesurisztas su ja sakramentu nepagydoma, jogei jokie gy- surugtu, buvo svirne laiko
moterystes, t. y. be szliubo, dintojiszki vaistai negelbes ne mas.)
Kam tamstele, senute, nekuri tai sakramentu isz nieki- gut kad mane nugabes in klinedaves ir nepridavinedamas nika, ten gal chirurgai pada reikalingai nagines pleszi?—
tarė Antanukas.
jam jokios svarbos, nors buvo re operacija kiek pagelbės.
(Toliaus bus.)
— Kaip tai nereikalingai!
pats kataliku ir atlikinėdavęs
— atszove senute užkimusiu
iszpažinti ir priiminedaves ki
Uoszvis:— Pasakyk, mielas
tus sakramentus szventus. Lie žente, ar užganėdintas esi isz balsu.— Tu matai, berneli,
bulviene kosze ant skobnio, o
piau tada dukteriai grižt na apsivedimo?
mon ir kuove k ausiai praszaŽentrs:— Kas teisybe, nega pienas svirne.— O tamstele,
lint ntamoteriszke isz tėvo na liu ant nieko dauginus skustis, senute, paimk ir atneszk czia
mu, idant ten jios neberasz- kaip tikt ant to, kad manes pieną; tada greieziau pavalgy
cziau, kada ateisiu su Szven- neiszmetei isz savo namu kada si!—• Tiesa, sveikas, sakai!
Atnesze ji grynezion pieną,
cziausiu Sakramentu.
prasziau tavo dukters rankos.
Pribuvęs in namus ligonio, Bueziau daug laimingesnis bu o ir Antanuką pakvietė val
gyti. Antanukas lig ausu pri
visupirmu paklausiau, ar da ves.
valgę, užlipė ant peczynos
ritbdasi czia ta nedora moterisz
ke, ant ko gavau atsakima nuo
— Kur motina neszi ta gai- (prie krosnies) ir užmigo. Kai
jis nubus, tada ir mano pasa
paties ligonio, jog yra ir pa di?
varyti jos nebegali. Nepasili— Ugi pirma jis giedodavo ka toliau tesis, o dabar gana.
ko man daugiau nieko kaip lygiai per pusiaunakti, o da- Keturi J uozuko geismai.
tik apleisti ligoni neaprupinus bar vis adyna suvėlina. Neszu
Juozukas visa diena cziuosakramentais. Ant 6 valandos pas ziegormeisteri kad bjaury- žinejo artimoje upeje ledžin
rytmeczio sugryžau in klebeni be pataisytu.
gomis, važinėjo nuo įkalno ro

gutėmis ir lipino isz sniego bo
bas. Vakare parbėgo namo suszales, bet linksmas, ir tarė
tėvui:
— Ak, tetuszi, kaip links
ma žiema Asz noreczia, kad
visados butu žiema.
Tėvas iszsieme isz kiszenes
knygute ir liepe Juozukui užr.aszyti jojo savo norą.
Praszvito pavasaris. Juozu
kas per isztisa dielta bėgiojo
po žalia pieva, gaude peteliszkes, skynė lauko gėlėlės, pyne
vainikėlius, lydėjo savo aku
tėm augsztyn kilanti vyturėli
ir gėrėjosi jo saldžia giesmele.
Viskas Juozukui iszrode be
galo puikiai, viskas prie saves
trauke vyliojo.
Vakare susitikęs tęva Juo
zukas suszuko:
— Ak kas per grožybe ta
sai pavasaris, kaip tai but ge
ra kad jis visados butu!
Tėvas vėl iszsieme knygele
ir liepe Juozukui užraszyti sa
vo norą.
Užstojo vasara. Juozukas su
tėvu iszejo szienauti. Visa ilga
diena linksminosi vaikas: gau
de žuvis, rinko vuogas, nardė
po kvepianti sziena.
Vakare parbėgės namo tarė
tėvui:
— Tai gražumas toji vasa
ra. A kad tai jai pabaigos ne
būtu!
Tėvas vėl liepe užraszyt sa
vo geismą.
Atėjo ruduo. Soduose pri
noko visokiu paisiu; Juozukas
su tėvu juos raiszke ir visa
diena linksminosi.
Vakare tarė tėvui:
— Tetuszi, ruduo geresnis
už visas metu dalis.
Tada tėvas iszsieme isz ki
szenes knygutes ir varode Juo
zukui, kad jis taip-pat sakes
apie žiema, pavasari ir vasara.

ISZGYDYTAS

Isz 10-tipes /Ąetipes Ruptures •

Du draugu:— Pasakyk man
Antanai, delko vejas žiema
yra szaltesnis, negu vasara.
Antanas atsako:—- Matai,
vasara sykiais inleidi veja in
kambari paaiszildyti, o žiema
to nedarai.

%
*

< Yra sudėtas sveiko(
i emaliuotose dežeseJ
Kiekvienas pakelis,!
pripildytas ir užda-1
rytas buna sterilizuoi
tas. Crubro Obuoliu)
Sviestas ne genda,.

ir

• tampa

*

labiau

L ž 10c. dėžės užten
ka szesziems žino-1
nems. a Gardu ir pigu
suozrcUiia sviesta' •
į 10c. ir 25c. dežese L
i pas groserius. Imk
1 kelias dėžės ant syk.

Daktarui O’Malley už jo iszgidiina. Jaucziuosiu jog tai yra mano privalumu
duot rodą kožnam kuris keneze ant Rupturos idant nusiduot pas Dr. O’Malley.
JOHN EVANS, WapwaUopan, Pe.

W.TRASKAUCKAS

Sude;— Ūkininkas apskun
Pirmutinis Lietuviszkas.
dė savo kaimyną, buk jis jam
GRABORIUS
pavogęs lopeta.
Sudžia užklausė ar gali ta
Laidoja Kunus Numirusiu. Pasamdo
vagysta kuom nors parodyti. Ryginus ir Vežimus del Pasivažinėjimo
Krausto Daigius ir L t.
— Teip,— atsake ūkinin Viską atlieka
ka nogeriause ir puikiause.
Su
virsz
minėtais reikalais kreipkitės pa*
kas,— liudijimu vieno žmo jin o busite
visame užganėdintais.
gaus, kurs ta mate.
520 W.Centre St. Mahanoy City.
— O ka tu sakai ?— už
klausė sudžia kaltininko.
— Asz galiu pastatyti ~dviA. J. Keydoszius
deszimti liudininku kurie to
nemate,— atsake kaltininkas.
-AGENTAS— Kad teip, tai esat visi 202 Troy St.
Dayton, 0.
liuosi,— atsake sudžia.

Parduoda Szipkortes ant visiu
Geriausiu Linijų in ir greieziausiu
isz Lietuvos ir kitu daliu Svieto.
S'.unozia Piningus in visas dalis
greitai, teisingai ir pigiau negu kiti
Agentai.
Mano agentūra yra po
priežiūra Ohijos Valstijos.
Su virsz minėtais reikalais galite
pas mane kreipits per gromata ar
— Koks prietikis yra tarp įsabiszkai o visame kanogeriause
patarnausiu.
menulio ir musu žemes?
Keliaujantiems in Lietuva parūpinu
— Labai sanprotingai, nes Paszportus su patvirtinimu Konsulio.
tora

juodu tiktai nakczia matosi.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

Aew York, IV. Y.
Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszauki in

Dirželei niekad neižgidyns Rupturos.
Kožnas vyras motere
ar kūdikis gali būti iszgydint nog Rupturos (kuilo) ba
skausmo ir pirszkados per mano Kemiszka-Elektro Methoda.
Asz esmu vienatinis Specialistas ir galu gvarantyti jog tave
iszgydinsu isz Rupturos.
Mano spasabas gidymo Rupturos
užtikrina kožnam iszgydima apie ka szimtai ypatų jau
persitikrin per ka turi pilna tvirtybia prie manes. Atsiunsk
2c. marke o gausi knygute su abrozeleis apraszant mano būda
gidymo Rupturos R<.da dikaj. Kas ne gali ant kart užmokėt,
tai duodu ant iszn.okesczio.
Preke užganadidante.
Prisiuskpaczline marke už 2c. o aplaikysi Daktariszka knygute su

abrozelais už dyka.

Dr. A. 01a!lev^tK“BARRsE, pa
A. G. GROBLEWSKI

Cor. Elm. & Main Sts,.
Plymouth, Pa
... SAVININKAS IR FABRIKANTAS...

Garsiu Lietuviszku--Lenkiszku Vaistu

Profesorius:-- Pasakyk man
kaip sena yra musu žeme
— Negalima žinoti, pone
profesoriau,— atsake studen
tas.
— Tai delko?
— Nes žeme priguli prie
moteriszkos lyties.

Kampas Reade Ulicze
Telefonas;

Worth 2822.

Egiutero No.l. 25c.
Egiutero No.2. 50c.
Zmijecznik 25c.
Gumbo laszai 35c.
Meszkos Most is 25c.
Trejanka 25c.
Linimentas Vaikams 25c.
Gyduoles nuo Kosulio25c.
Liepiu Baisumas 25c.
Antylakson del Vaiku 25c.
Milteliai Vaikams nuo
Kirmėlių 25c.
” nuo Kirmėlių del
suaugusiu35c.
Vanduo nuo Akiuskaudeji
mo 25c.
Ugniatraukis
25c.
Skilvio Laszai - 25c.
Gyd. užlaikimui Viduria
Del Visu
vimo ir Kruvinosios 75c.
“Uicure” arba gydymas Kentejimu ir Skaudėjimu.
Rumatyzmo - $3.50
Gyd. del nemalimo Pilvo Geriause gyduole del skaudėjimo
(50c. ' Galvos,Katara, Pecziu, Krutinės
Milteliai apstabdymui , Szonosie, Rumatizmo, Szalczio,
Galvos skaudėjimo 10c. : Nuralgija ir nukandima visokiu
vabalukin.
Laszai nuo Dantų
skaudėjimo - 10c. Pasarga: Kas nori parsitraukt
Mostis nuo gedimo ir
gyduoles per ekspres turi atsiusti
prakaitavimo Kojų 25c $1 isz augszto, o už kitus siuneziGeležinis sudrutintojas
ameperco.d. Mažiau negu už
sveikatos - 50c. $1 vaistu nesiunezem. Atsiuntimo
Vaistas nutildymui Vaiku kasztus apmoka pats apturejas.
25c. J Siunsdamas piningus per Money
Vaistas nuo Papauto
Oredr visada paduok tikra ir
Com Cure 15c. Į aiszku savo adresa.

I

Seniausi
Bankini
Namu
Uždėta 1848111.

f

’iAPPLĖAs'^

— Iszskaicziau isz laikraszczio, kad isz auksines peukdolerines gali iszploti tekia plo
na bleke, su kuria galėtum John E. Evens sunkei dirbantys kalvis isz Waiiwaliopen^I’a.
Fabrike parako, apsakinėjo liistorijo kuri užims visus aJkivus:
visa arkli apkloti.
Perėjo penki metai Apriluje s.m. kada atsiszaukiau pas Daktara O’Malley in
Wilkes-Barre, Pa., ba kentėjau ant dubeltavos Rupturos, padeymasmano buvo
— Vis tai dar nieko! mus
pavoynga^ o su didele nebegale galėjau baigt savo darba. Gidytojai kurie mane
priesz tai gydė: jog tai yra didele kvailiste mislint jog Ruptura duosis iszsigidynt
gaspadine, pas kuria gyvena
be operacijai! [asz e’mu prieszingas tokiu operacijų.]
Po perekaitimui
me, gali per visa nedele tepti
apgarsinimo laikrasztije Berwick. Pa., apie gidima Rupturos per Daktara
O’Malley, nusidaviau in oflisa in Wilkes-Barre, Pa., ant rodos kur man
mums visiems sviesta ant duo
Dr. O’Malley pasakė jog iszgidins mane isz kenteymu,ne norėjau in tai intiket.
Nes dabar nežinau kaip iszreikszt savo dekinguna už tai, jog esmu dabar
nos nors sviesto iszviso pirkta
suvisai sveikas be jokios operacijos. No keturiu metu ne nesziojau jokiu diržu
tik į svaro.
norint gana sunkei dirbu, už ka pirmiause padekavoju Dievui o po tam

Gyduolis nuo Grippo 25c.
Plauku apsaugotojas 50cj
Muilas Plauku saugoto
10c
Milteliai nuo Kepenų 36c
Valytojas Plentu Drabu.
žiuose - 25c.
Rožes Baisumas - 25c.
Kinder Baisumas - 25c.
Bobriaus Laszai - 50c.
Svelnitojas
35c.
Kraujo valytojas
$2.00
Nervu Ramitojas
$1.00
Egzema arba odos uždegi
mas pas Vaikus $125
Groblevskio Pleisteris
(Kasztavalo) 25c.
Pamada Vaikams
25c.
Uchotyna nuo skaudėjimo
Ausise 25c.
Gyduoles nuo Piemens 50c
Veugersko
Fixator del
Ūsu 15c.
Inkstu Vaisias (mažesne)
25c.
Inkstu Vaistas (didesne) $1
Akines Dulkeles - 50c.
Gydimas nuo uždegimo
Dantų arba abelnai
skausmo ir skurbutis $1.25
Gyduolių ir mostis nog
Parku ir Niežu
$2.00
Gyduolių ir mostis nog
Dedervines $2.00
Gyduolių nuo Paslaptingo
Ligos $50.

14 METU!!!

Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą.
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaivių visu Linijų in ir isz
K rajaus už pigiause preke.
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame nereikalaudami
jokiu poperas.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
— : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

IM-

ka’PDr- E- c- Collins
Uždėjo
Medicališka
Instytuta, po vardu “The Collins
New York Medical Institute”.

MFTIJ
IVIE. I M

Nuo 14
METU
DaktaraiMedi
nuu
l“TIYIU
I
kališko
Insty-tuto “The Collins N.Y. Medical Insti
tute” gydo Lietuvius Amerikos. Jaigu
gydymas ne butų pasiek mingas ir vai
stai ne užganadintu paciento tei Medikališkas Institutas ‘The Collins New
Dr. E. C. COLUNS
York Medicai Institute” ne butų di
džiausiu Institutu tokio budu Amerikoj.
Uždetojas.
SNuo14 METU musu Daktarai gydė tianai, kur kiti
daktarai gialbėt ne galėjo. Tukstančiej
dėkingu laišku darodija apie tei.

•

Nuo 14 METU

užpirkdavom tiktais geriausius ir griniww
*"■
ausius chemikališkas vaistas, ka patvirtit gali didžiausios Sankrovos Apteku Amerikei.

Nuo 14 METU vaistai piarašiti pier musu Daktarus,
ww
1 l
yrft sateisieti pier gerai uzmokietus Ap-

DR. KOLER,

LIETUVIS

GYD1TOJAS

Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotas
Varszavoje, kuris turi stfvirsz 15 metu iszbandimo,
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isz
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimus
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiszkumas yra gydimas
Užsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozit
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim?
Užsisnejusias Ligas kad ir pajinanozios nog Tėvu,
Reikale raszykite ant adreso

IR
FRI PR
Jili K U Lt II

Penn Ave., Pittsbnrg,
Pa.
Nedeloj nog Viki 4 popiet.

Adinoa: 9 iki 5 vakare.

tekorius ir Chemikus Institute, o pier tei prašalintas kokis primaišimas no čistu preparatu.
IMiiz* 1 /Į lUlfTIJ Medikališkas Institutas “The Collins
INI U U l<+ IVi C. I W N> y. Medical Institute” buvo viastas
sumlaniškai. Musu Daktarai neduoda pagialbos nelegališkuose
acitikimusė, mias nekados negvarentinam už išgydymą, musu
prekės pigiausios ir vaistai musu gieriausi, kadangi žinome
kaip jas sugamitė.
Atsiųskite 10 centu markiems pačto, o apleikisite garsinga
knyga “Vadovas in Sveikatą”. Knyga ta mokina Jumis,
kaip sveikata savo užlaikite o ligoj-kaip galima ja atgaute.
Rašikitę dar Siadiena prio Pro S. E. Hyndman, Miedikališko Direkt.

rOLLĮN^ new^tmue4ical

140 W. 34Tf1 Strect New York City

Ofiso valandos: šiokiomis dienomis nao 10-5 po pietų. Nedeldieniais ir
šventądieniais nuo 10-1. Utarniukais ir petnyčiomis nuo 7-8 v. vakare.

UNION RATIONAL RANK.
MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK $125,000.

SURPLUS IR PROFITS $300,000.

Suv.Valst. Randas turi musu Banke sudėtu piningu.

'"“MUSO PASAKOS”^

i
,

-:arba:Surinkima* visokiu Pasakų
isz visokiu liežuviu.

288 Puslapiu; 5x7į Coliu Dydumo.

Harrison Ball, Prezidentas.
E.J.Noonan, Vice-Prezidentas.
W.H.Kobler Kasijerius.

Telpasi sekanezios Istorijos:

Karalių sultoną, j'io sunu, dideli
galineziu ir karalaite gulbe.
Prapuoluse karalaite ir 7
galineziūs.
Juozas ir Marijona.
Jussupas.
Neteisi pati.
Karalaite Miranda.
Kaip tai giliukis mainosi.
Ragana.
Elnes, velioribas ir arelis.
Medėjus,
Dvideszims keturi razbainikai.
Szluocziaus duktė.
Vaiskas Sz. Jadvigos szale
Lasovicu.
Vaitiekus.
Protingas Jonelis.
Nelaimingas bagoezius.
Kalvis.
Raganius.
Tris brolei.
Staliorius daktaru.
Nedora pati ir tris popai.
Tltrasis, platusis ir smark-akis.
Tris jaunikei.
Meszkinai.
Baidiklos,
Akmenorius.
Kalvis ir ponas.
Pabaiga kazirninko.
Skarbas o pati.
Juokingas atsitikimas
PREKE

TIK

75C.

Nusiuntimo kasztus mes
apmokame. Adresą vokite':

W. D. Boczkowski-Co.
Mahanoy City, Pa.

--------------------

Mokame antra procentą ant sudėtu piningu.
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
diena Sausio ir Liepos menesuosę, nepaisant
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
__

-:AGENTAS:-

Szipkorcziu iu ir isz Europos
Siuntimo Piningu In Visas Dalis Svieto
601 W. Mahanoy St.,
Mahanoy City, Pa.

Parduoda Szipkortes isz Bremo,
Hamburgo ir Liverpool tiesog in
Piningus aiunoziu grietai ir pigei o
eama po kauoije ima tunto abejoti mano teisiu*
gw.

Aioikjte poj&kryt o kitur no ejaito.

9 ryte lyg 3 popiet.
... Sukatomis...
9 ryte lyg 12 ad.

TIvVqi

P. V. OB1ECUNAS & COMPANY
A

-JL

(ALL NATIONS DEPOSIT BANK)
Cor. 12-th. & Carson St., Pittsburg, Pa.

=L Musu Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75 000.00
' randasi po priežiūra Valstijos Pennsylvanijos. Užrubežines
kapitalas $40,000.00.
Locnas Namas vertas $150,000.00.
Mcs priimame piningus ant paezedumo ir mokame i>o 4-ta.
lis
procentą nog szimto. Sziuncziame piningus in visas dalis
įojrt hliT.-lV’T
svieto ir parduodame Laiva-Kortiai ant visokiu Linijų.
Musu Bankoje randasi tam tikra Reientalna teipgi ir Užrubežiniu Provu kancelarija, kurios Rejentu yra pats P. V.
iObiecunas organizatorius tosBankos. Kreipkitės su yisokeis
liti! reikalais prie Musu Baukos per giomatas ar asabiszkai o mes
iszpildisime visokius justi reikalus greitai, teisingai ir gerai.
Piningu ant paezedumo arba kitokiu reikalu galite prisiusi
8§yA,per Express arb Pacztini Money-Order.

Pilkite pas m$s G
j Kai
vertes tabako ir iszsi
rinkit sau dovana isz sekaneziu
daiktu: 1.-Naujausias importuotas
Fonografas, su didelia nikeliuota
dūda ir Rekordu, kuris grajina
garsei ir aiszkei. Kiekvienas gali
turėti savo name koncertą. 2.-Geriausia Armonika vokiszko iszdirbinio su notom ir t.t.
3.-Gražus, nikelinis laikrodis su mužike,
kiekviena karta mužike grajina 10 minutu. 4. Gražus, padailinti vyriški
arba moteriezki laikrodėliai. 5,-Stalavi inrankiai gražioje dežuteje: 6
peiliai. G szakutes, 6 dideli szauksztai, 6 maži, 1 peilis sveistui, 1 szauKsztukas cukrui. Apart tu duodame iszsiskirti: gražu albuma fotogra.
lijon s tu mužike, 10J col.augtzta; Gražu užtona alui, su muzike 8J col. augszczio,
su gražioms figūroms,kada užl ona paimi,muzike grajina,okada pastatai vėl perstoją.
Už musu dovanas vkn norime, kad pagarsintumet musu firma. Atsiuskit mums ant
rankos 50c. pacztiniais ženkleliais, o mes jums prisiusime 40 pakeliu tabako už $6,
dovana per expresia.
Kam prekes nepatiks, gali ji sugražinti.

English-AsiaticTobacoo Co.Depkw StSt

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad aš
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
kompasų, kryžiukų. PuikiausiiĮ armonikų, skripkų, klernetų,
trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų.
Gerųbritvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumų
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir malda-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktip Aš užtikrinu, kad mano

W. RynkeAviczius
-:NOTAR1USZAS:~
233-235 W. Centre St.,

Paid mula Szipkortes ant
zisokiu drueziausiu ir
griausiu Liuvu.
aiuneziu Pimngus in
Visas Dalis Svieto
lavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais freieziause ir pigiause.
Visi tie kurie per mus
ar visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį
i imte apie tai geria žino
Iszduoda Dostovierne

M. K. Wilkewich,

3225 So. Halsted St.

Dept. s.

Chicago, Ill.

Mahanoy City, Pa.

Apiaugoja Namus ir Naminus Rakandus nog Ugnies.
Didžianse Lietuviszka Agentūra.
Kantoras Bankinis ir pardaviste Szipkorczin ant visokiu Linija.

tei tu ka nori savo dali
Jetuvoje kam pavesti.

Del Draugyscziu...
Pristatau puikes Szarfas
Juostas, Kepuras, Karūnas
Špilkas ir t.t.

Su kokiu nors reikalu
kas-link Szipkorcziu,
Piningus ir t.L
Raszykite pas mane o
aplankysite
teisinga
atsakymą.

Farnios-Farinos.

Vasarinei Siutai Pas Rynkeviczia. (i&
VI ■

Sziame laike pargabenome
daugybe Nauju Vasariniu Siutu
del Vyru ir Vaiku. Szitie Siutai
yra gražiausi visam mieste, pa- d
siūti pagal naujausia mada.
Szitus Siutus parduosime už
pigesne preke negu kiti sztorninkai, todėl jaigu reikalaujate
Naujo Siuto tai ne eikyte kitur
kaip tik pas mus o patįs persitikrinsyte kad gerinus ir pigiaus
alima pas mus pirkti negu kitur.

s

Su. Alinius, Mass.—’ Dar

Sztai proga ingyti farma tarpe 61
Lietuviu farmeriu. Szitoi kolonijoi
susiorganizavo Ukiszka Draugyste
palengvinimo ūkininkavime ir susir
gus apdirbimu ligonio ukes. Szita
kolonija randasi Mason ir Lake pa
viete vakarineme kraszte Michigan
valstijoj prie Miczigan ežerio. Arti
turtingesnių miestu ir miesteliu, prie
4 geležinkeliu, daugybe czisto van
dens, upeliu ir žuvingu ežeruku.
Szitoi kolonijoi turime ant pardavi-

bai po valei eina, isz kitur pribuvusiama darbas ne sunku
gaut.
— Lietuviu , yra apie 6 familijos, ir apie 16 pavieniu,
isz tu visokiu atsirandu, vieni
praskende girtuoklyste kiti
tirpė saves vaidus kele.
— Lietuviszku laikraszcz'u
egz 2 “Saules,” 1 “Lietu
vos,” “Draugo” 1, “Keleivio”
1, “Vienybes Liet.” 1. .
— Pavienei labai nuliude
isz priežasties stokus mergynu
jagu isz kur priimtu apie tu
zinas tai gautu po gražu ir
dora vaikyna.

dams, pievoms, gyvuliu ir paukszcziu auginimui, gali pasirinkti kokios
Žemes tik nori pigei ir ant lengvu
isz mokescžiu, Prekes nog $10 lig
$25 už akeri žemes. Norintieji pirk
ti raszykite pas mani*, asz pats g
nu ant tu farmu. Adresavokyte.
(91 nunf °t)
Anton Kiedis,
Peacock, Lake Co. Mich.

VISOKIU MADŲ.
VISOKIU PREKIŲ.

m

i

Spring Valley, I’ll — Dar
bai po valei eina, uždarbei
Teipgi visokiu kitu Vasariniu
menki, isz kitur pribuvusiam
M. VARZINSKAS
Lietu viszkas Fof ogi a tįstus
darbas sunku gaut.
Drapanų; žinome kad perkant pas
205 E. Centre St. Mali mo.v City.
—
Lietuviszkos
parapijos
-------- o -------mus busite visame užganėdinti.
Puikei ir pigei nutraukė visoke; Fotįgrafijas
reikalai gerai eina, tik atsi
Pirkyti savo Varasini Siutą pas
randa keli toki ka suveja in
nik is
indedii iii Reinius
Iii
krūva visaip bliuznijs.
Korupa-iiH ir Lt. Parduok
W. RYNKEWICZIU
Lietuvei su virsz- ninelnis
— Lietuviu yra didelis bū
kitur eiti, kaip tik pai sav
* t
233-235 West Centre Street.
relis, mergynu yra apie keli
ir pažinstama Varžinska
tuzinai. Del ne kuriu p. Bal 4
A
— Redingo kompanije mo
Teipgi daro Fotogra pijus ant I'
truviene labai reikalinga.
T
fe.
kes aplinkineja Gilberton ir
St. Nicolas o subatoje aplin
Maspetll, L. I.— Oras gra
kineja Mahanojui.
žus, darbai slenka po senovei Didžiauses vajaunas laivas Wyoming kuris ne
Auksiniu Ziegoreliu.
— Nedelioje SzventosTrai
Pas
Ziegorninka Milleri
— Parapine prova likos per o pribuvusiems sunku koki
senei likos nuleistas ant vandens Philadelfijoi.
ces.
kelta lig atejnanczio ketvergo užsiėmimą aplaikit.
Gryno Aukso Zifgoreli vertes $50
— Tai ir pradės iszdestinet
— Gegužio 31 diena, apie
”
”
”
$30
” $22
NAUJA KN1NGA APIE “PEKLA’ dideli grieszninkai. Buna kan „”
„
»
$25
plitoms Mahanoy ulieze. Jau: — Miestiszka valdže kanecz antra valanda po piet, nežiue
KURI ISZRE1SZKE KAIP ISZ- kintais kaip prakeikti, nes jin »
,,
>»
»
$18
’ $12 Karnegis su paczia prisižiurineje siautimui vaiku
ir dydelis laikas.
spyrėsi idant panaikint tvartus kur dingo J. Žemeckis. Po RODO IR KOKIOS TEN KAN- duszios o ne kūnas buna kan
Pigus pardavimas Nikeliniu Darbiniu
piet
iszejo
in
fabriką
atsiymt
kinta. Pop’ežei Innocentas III
— Panedelio diena prasidė ant Maple ulyczios.— Mes isz
Central Park N. .Y
KĖS RANDASI.
Ziegoreliu szia nedele.
ir Piuszas VI szita dalika ap
jo Mahanojaus parapine prova savo szalies duodami trumpa užmokesti ir nog to laiko jau
—:Lencugeli duodame dykai:—
kaip užsibaigs tai da ne žinia. rodą: jago locninykai tuju daugiaus nesugrįžo—• dingo
Profesorius Juozas Bautz, svarstė.
Nužemintos
prekes
visokiu
kaip
akmuo
vandenije.
Ant
Visi tėvai Bažniczios ir KaLiudiutoju ant abieju szaliu su tvartu laikys juos szvarei tai
isz universiteto Munster, West
tuszczio
nuėjo
visi
pajeSzkoji
Žiedu
talikiszki
teologai,
tiki
jogpek
Pottsvilles
suda
važiavo in
valdže nieko jums nepadaris.
falijoi, parasze nauja kninga
mai, lik sziam laikui da jio
liszka ugnis nesiskire no ug
daug.
Spilku
— U-gi kas ten pasidarė ne surado. Vieni tvirtina buk apie “Pekla.
nies
žemiszkos
Kalvinas
ta
pa
Toje
kningoje
randasi
imnedelia
užsibaigė
— Szia
anam gale miesto laike Vesel
Guziku
MAHANOY CITY, PA.
pabėgo o kiti vela buk likos primatura Biskupo Mayence ti kalbėjo. Dievas tankei nupublikines mokslaines. Eight kos? Badai kokia tai porole
Bi'oiizoletu
aresztavotu.
ir kitu viresniuju Bažniczios. siuneze bausme per ugue ir
St. Grammer mokslaineje ap- nelabai dorai apsiėjo. Iszsiun— “Dekoreiszen Dei” atsi Isz žemiau paduoto apraszimo, ant szitos žemes.
ir kiloki dnigtni.
laike pirmutine garbe Jonas tem ir tenaisi Baltruviene ant
Piningus szitam Banke, tegul jie
buvo czionais lietuviszkas pik galima suprast kokioje dva
Pirkyti* dabar kolei yra
Andrejewskis. nog Spruce Str. isztirinejimo. Jagu tai teisybe,
nikas ant kurio labai augsztai? sioje kninga paraszita.
mokslaines pabaigė
mokslą tai luk aut!
Silas Davis
beveik puse prekes.
pakele lietuviszka tauta. Mo
jumis tiek kiek jusli mažas
Amanas B. Daniseviczius, Juo
Szv. Krizostomas raszo: “Po
Ant Supervaizoiimis.
terėliu liežuvei buvo darbe,
zas Danko, HenrykasW. Ryn- ISZ LIETUVISZKU
etai filizopai ir kiti mokinti
plūdimas ir keiksmas buvo
Del daugelio pažinstamas
113 W. Centre UI.
keviezius, Edwardas A. Savirai, kaipo ir netikėlei, tini
Piningus prie darbo o
baisus, jog net bjauru buvo
KAIMELU.
Mahanoy City.
dauckas ir Fredrikas F. Va
jog yra pekla. Yra tai tikras seenis Silas Davis, yra vėl im
klausyti. Buvo ir toke, ka po
papaikimas, idant prieszintis sidaves kaipo kandidatas ant
levskis.
Pradeki te czedinti Piningus szitam Banke ir
Gilberton, Pa — Laike piknikui susivaidino su savo
RAGAŽINSKAS
miestiszko supervaizoriaus ant
— Reikalinga slūgine arba dydelio lietaus perkūnas tren vyru ir iszbego po velniu. Sve jog peklos ne yra, nes gneszRepublikoniszko tikieto. Pmotere prie naminio darbo ge kė in narna prigulinti prie timtauezei isz tojo pikniko tu ninkas turi aplaikint bausme”.
Procentą pridedam prie jusu Piningu kožna
Davis kitados buvo supervaiDievas
nori
idant
jiojo
sut

ra mokestis, geras buvimas. Katrės Nedzinskienes
6 menesius.
ant rėjo gana juoku apie kuri da
vėrimai jin paguodotu. Jagu sorium todėl supranta gerai
Atsiszaukyte pas Mrs. Jano- Chesnut uliczios, sunaikinda ir szendien kalba.
tojo ne iszpildo, turi juos nu apie taja dinsta ir yra tinka
C. L. A DAMS, Vice-Prezitlentas.
viez 20 E. Pine St.
(to 48) mas narna nog kamino lig
mas žmogus pildyti privalu
D. F GUINAN, Sekretorius.
Plantation, Conn — Dar baust. Szlekti žmonis ne yra mus tojo dinsto. Laike rinki
— Ponas Antanas Rama- skiepui. Tame laike visa szeiJ. J. MEYERS, Kasijerius.
pasaulės,
nubausti
ant
szios
Sziomis
dienomis
muso
tautietis
szauckas vienas isz musu senu myna miegojo, o kada trenke bai pusėtinai eina, isz kitur
per tai turi atsiimt savo užmo- mu neužmirszkyte apie Davisa B Ragažinskas pargabeno visokiu
...DIRDKTORIAI...
biznierių likos tomis dienomis tai net visus iszmete isz lovų. pribuvusiam darbas nesunku
gėrimu, Anierikoniszku ir Importitu.
kęsti
už gere kaipo ir bloga ir duokyte jam baisa o pada Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
M. GAVULA.
DANISZEW1UZ.
nuvežtas in Ashlando ligonbu Visi naminei rakandai likos gaut.
rysite
gerai.
W. I. MILES.
Arako, Kimelio, Dziniu irt. t.
— Lietuviu yra apie 12 fa- ant kito svieto.
ti ant gydimo. Nog kokio tai konia sugadinti— bledes gana
Teipgi skambanezio Alaus ir Porterio.
“
Jagu
Szv.
Justinas
kalba:
miliju,
ir
apie
50
pavieniu,
ir
Duokyte dabar orderi o bus jumis
laiko p. Ramaszauckas sirgu daug pridarė ba net ant keliopristatyta in namus.
visi sutikime gyvena, tik ne ne yra peklos ne yra per tai
liavo ant viduriu o daktarai leka szimtu doleriu.
54-56 N. Main St.,
— Lietuvei czionais gyvena kurie per daug aluti mauke, Dievo, arba jagu yra kokis
nutarė idant geriau butu, kad
tai
nesirūpina
nieko
apie
žmo

Mahanoy City.
mergynu
yra
apie
2
tuzinai
ir
malszei
tik
kaip
kada
isz
dy

nuvažiuotu in ligonbute. Vėli
----- ARBA PRADŽIA-----nis ne cnata”. Athemagoras
1 Tik už Piningus ne ant Barged
Aeinokek
dykai $10.00,
name idant musu tautietis grei delio nubodumo pradeda terp visos jaunos.
Skaitymo ir Raszymo
tai pasveiktu o kad likusia saves galetis. Ar ne butu nau
— f 7 d. Birželio atsiskyrė raszo: “Jago peklos nesiranda
DEL VAIKU.
25c.
Naminiu Rakandu irPecziu.
Apsigarsintoju. Jeigu apser
szeimynele nesirūpintu apie dingiau užsiraszyt koki smagu su szuom svietu Antanas Ven tada cnata yra apgavingu daig Smile” Mahanoy Cty, P:
gate liga, tai eikite pas savo
Pigiausias
Sztoras Visam Steite.
tu.
Tada
visi
szauksimf
valgisavo teveli ir melstu Dievo laikraszti del praleidimo links grus, keli draugai susitarė eit
miesto daktarą.
kim,
[gerkim,
linksminkimės,
69c. mastas.
Brussel
1
Karpetai
mai laiko.
greito pasveikimo.
Ant pardavimo.
maudytis,, iszeje Antanas ezoJaigu turi dantų gėlimą: kor
20c
nes rito bus po viskuom”.
Namai ant keturiu fnmiliju nūs ant kojų, tai gausi po 5C
ko nog kraszto ir daugiau ne
— Parsiduoda naminei daig
Degsi nes
”
33c.
Torrington, Conn — Dar iszkilo, draugas szoko gelbet
ant viso loto po no. 604— 606 gyduole. Jaigu nepagelbetu
Plnszines ”
89c.
tai geram padėjime. Turi but bai gerai eina isz kitur pribu
Pekla nesiranda ant menulo West Center ulyczios. Dasiži- bus sugražinti piningai. Teip
ir tas ka tik nenuskendo.
Dydelis
Peczius
$28.00.
tuojaus pai duoti už tai kad vusiam darbas sunku gaut.
ne ant Marco, ne ant Saules. nokyte ant adreso:
. (p j ) gi iszsius placzes informacijas
Bed Room Siutus $31.50.
Antano kūnas likosi palai
locnininkas važuoja in vestus.
no ko plaukai slenka ir plin
— Lietuviu didelis būrelis,
Randasi jije vidurije muso že
Thomas
TIaughney
Vaikinus Vežimukai $3.98.
dotas 9-ta diena Birželio, pa
Parsiduos labai pigei. Kas ir visi sutikime gyvena.
ka,
pleiskanų
atsiradymas
ir
mes, pagal apraszima Biblijoj.
12 E. Mah. St.
nupuczkave veidai. Tukstanpirks gaus ir stubas del gyve — 4 d. szio menesio buvo liko paczia dideleme nuliudy- Cziszczius randasi tik antros
Mahanoy City, Pr czei dekavoja už dyka rodą.
nimo. Mat. Burdulis 714 W. mitingas szv. Vincento dr. ant me.
y City, Shenandoah
duris no peklos, da randasi ir
Raszyk tuojaus ant adreso:
Mt. Carinei, Landsford.
Center St.
(gp’ o)) kurio visi nutarė parengt ba
G KINĄ TEISYBE.
prieez-peklis puerorum, kur
Gratis Specialists
lių ant dienos 17 June, bus
vaikai be krikszto szvento nuBox 106 Sta. W. Williamsburg
— Koki tai du Szenadorio
didelis balius, prasidės 3 vai.
mirszta turi ejt. Szv. Tamo- Malianojaiis gyventoje!
Brooklyn, N. Y.
sportai paemia arkli isz O’IIaPolithania ĮState Bank
po piet ir trauksis lig velibai
szius kalba: “Priesz-pekle yra
apie szita gerai žino.
Da apie maiszta,
ros sztebelio atvažiavo in MaCor. 22d. & Carson Sts.
tai
panaszi
in
Pekla
”
.
Mokslas
nakezei.
Lenkeliszkiai. Lankeliszkie
hanoju. Czionais užpylė gerai
S. S. Pittsburg, Pa.
Muzikantai net isz Berlyno ežiai jau iszkrauste kleb. Vo- mumis parodo jog vidurije že Mrs. Julia Drennan nog 1027 E.
Nusipirkite sau keletą!
savo guoges ne nepajuto kaip kurie grajins puikius szokius.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per
Mahanoy St Mahanoy City, Pa. Sa
mes randasi neužgesinoma ug
Buteliu
paežius lietuvius-ir randasi po pnežinra
inkrito in upeluka iszsimau- Inžanga vyram 25 centai, mo siliaus gaspadine. Isz pradžios
ko: “Asz vėl linksmai atkartuoju pa
Valdžios. Priimam pinigus suczcdininun
NORKEVICZIAUS NO. 6.
nis. Ta kožnas supranta.
pradedant
nuo $1.00 ir vž sudclus pa-s mus
girinia
Doan
’
s
Kidney
Pigulkas.
Ka
klebono
Vosylius
buvo
pasi

dindami puikei. Vienas isz ju terims ir merginoms dykai.
Geriausia Arielka Visam
pinigus mokam 1-ta procentą, priskailaht
da
tik
ateina
proga
vis
rekamendavo
Daugelis
tėvu
Bažniczios
kvietęs
kelius
vyrus
(isz
smar

Mieste.
Tik
$1
už
Buteli.
kas
3
menesiai.
Siiiocziani pinigus in visas
turės būti po apgloba daktaro
Užpraszo visus lietuvius ir
dalis svieto, greit ir pigei. panluodam
Teipgi ežia gausite ir visokiu
o kitas iszejo su sveiku kailiu. lietuvaites isz visur ant to kiausiųjų) ir prasze, kad tiktai skelbe, buk velnei nesigauna ju szitas pigulkas asz pažinsta keletą
laivakortes
ant
vi.-u linijų ir gelcžkenu
kilu gėrimu. Ateikyte dabai
žmonių kurie likos iszgialbeti nog
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam
priesz laika, duokite savo
paliktu gaspadine. Bet tie ne in pekla; nes tik ant sudnos skausmo pecziuose ir inkstuose. Szi
Arklis baisei pasižeido o karie puikaus pasilinksminimo.
visokios
ruszies
Rejentalnus
Dokumentus ir
orderi o bus jums pristatyta
Komitetas.
vedam provas senam knijn1. Rejentelna
sutiko ir kaip tiktai dažinojo dienos in ten gaunasi, daugibe ta pati liga mane vargino per ilga
taite sulaužita. Tai tau sportai!
kaneelarija v ra reil-nna per valdiszka notare
J. G. Milia’iicka. Užkviecziam lietuvius ir
kiti ūkininkai, kad \tuos užsi- szventuju tvirtina, jog duszios laika, būdavo mane apkvaitina ir pai
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums
Steubenville, Ohio.
— Juozas Milauckas kuris
prasze kleb. Vosylius, tuojau numirusiu paskirtos ejtie in kino kad negalėjau atlikti namini
jusu bankinius reikalns o |»ersilikrLsit, kad
408
West
Mahanoy
Are.
už
viskas,
kas yra kalbama czion yra teisybe x
—
Darbai
gerai
eina,
radosi German ligonbuti ant
paleido krivūles po visa para dangų, buna patalpintos tam darba. Turėjau ženklus kad mano
ii bus iszpildyta greit ir teisyngat. Pinigus
inkstai buvo netvarkuoje. Nusipir
operacijos ant aklos žarnos, darbei neszlekti, isz kitur pri pija. Visi susirinko, pasidarė tikroi vietoi igi tada.
siunezant paczeiltnniii in Banku, arba siusi
Ant Pardavimo pigiai.
in Lietuva, galima siųst Paežio Money
kau Doans Pigulkas del Inkstu pas
pribuvo namon nes da po tru buvusiam darbas ne sunku sujudimas, Visi reke: “Nerei
< irdcriu, Registruotam Laiszke, ar per
SS. Ililaras ir Grigorius kai Timms aptiekoje, ir jie tuojaus man
Sztoras su namu Coaldale,
Ex preso Money Orderi.
gaut.
puti sirguluoje.
kia, nereikia”! Balandžio 27 ba jog vaikai szviesibes ejna in pagialbejo ka kitos gyduoles nega Schuylkill Paviete, Pa. žino
— Oras gražus.
d. buvo atvažiavęs pavieto vir dangų o grieszininkai ejna ■ in lėjo padaryti todėl veliju kitiems mas kaipo Charles Powell na
i — Jaigu reikalaujete patai
liusiszkai Ainerikoniszka Linija.
— Lietuviu yra pusėtinas szininkas vėl buvo parapijonu pekla tuojaus po numirimui. naudoti taisės pigulkas.
mas. Bus tusezias Id. July
Vienatine be perseilinio Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
syti stogą, investi paipas, isz- būrelis, apie 22 familijos, ir susirinkimas. Virszininkas pri
Ant pardavimo visuose aptiekose 1911. Apie daugiaus kreipki 8j dienu in Roterdamu Fl.aivai isz N\ w Yorko:_______
Birmal3GegužioM
_o
>111A
11Ą dienu
diena in Liepoju
Liepi.
111 klasa $31.
E
■
LKuKk27GeR.lJ.io;
Lithuania 10 BirtelioJ
111
kvarbuot stogą ir t. t. tai nusi apie 20 pavieniu, isz tu viso siklause daug [nemaloniu ant
tės
pas,
po
5()c.
baksukas.
Agentai
amerike
Pakutos pekloje yra neisz11
”
$15. Del smulkesniu žinių kreipkitės in musu / g nlus '* M
D'duokyte pas Larkin & Berger kiu atsiranda, apszvieta ant kleb. V. žodžiu. Gegužio 4 d. pasakitinos, o ir velnei turi sa yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo,
Wm. G. Jones
ir centraliszka kontora.
N.
Y.
Neužmirszkite
vardo
‘
Doans
”
A.
E.
Johnson
&
Co.,
(Gem-rai
Pauenger
Agi..)
27
Broadway,
New
York,
N.Y
126 W. Water St. Darba atlie mažo laipsnio, stovi daugumas gaspadine gavo isz gubernato vo pakiltas, ba posudnai die
Coal Dale Pa.
ir neimkyte kitokiu.
ka kageriause už maža preke. in alų palinkę.
arba pas.
(’J ’1)
riaus poperius, kad iki gegužio nai, ne bus jiems vale iszsigau— Del ne kuriu moterėliu
(to 46).
Ch. R. Powell
P. J. CUMMINGS
7 d. isz sikraustytu. Taip naba dinet isz peklos, kaipo pakuta
p. Baltruviene labai reikalin
KRIAUCZ1US
1109 Grandview Ave.
— Tai vela vienas lietuvis
ge ir padare. Bet parapijonams už jiuju prasižengimus.
Siuva siutus pagal naujausia mada isz visokiu
gaScranton, Pa.
ceiku. Darbas gvarantytas, preke nebrangi.
pražuvo del lietuviszkos tau
to neužteko: jie dabar rubinasi
Nužiūrėjimas ne kuriu teo Teipgi czistina, taiso ir prosija visokias
drapanas.
Atneszkyle
darba
pas
mane
o
Szinme laike nplaikome visokiu labai puikiu Vasarini Apredimu
Ant pardavimo.
tos. Sztai panedelio ryta Pra
Sheboygan, VVis.— Dar ‘ pamokyti” savo kleboną Vo logu, jog Dievas apkriksztina busite visame užganedyti.
(j23)
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
34
S.
2nd.
St.
(prie
Krikcs)Mahanoy
City.
Geras
mėsinis
biznis.
Senas
sylių
ir
Vilkaviszkio
džekona
nas Dapkus apsivedė su kokia bai gerai eina, tik užmokestes
mirsztanczius kūdikius kurie
ir pamatyti szTta Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargsi
Ceikiu ir groser sztoras. Pui
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Vasarinis
tai protestonka Emma Brad mažos, bosai ant darbininku D.abrila už tai, kad jie neisz- yra kudikiszkuose griekuose,
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
Ar vainosi in Pottsville. kus popieru ir knygų sztoras.
bury o suvineziavojo juosius suvis nepaiso, ba yra daugu pilde parapijonu praszymo ir arba duodamas jiems norą apJ ekiu, Szlebiu, Trumpu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga del
Gerai užmokama duonkeptuapredimo Moterių, Mergintu, Vaiku ir Kūdikiu.
Mr. Urban ant Odd Fellows mas ka vaikszczioja be darbo. nepraszaline nekeneziamos gas vaiksztinimo tokiu dalikli iszJaigu kada busite Pottsville ve Teip-gi daugybe namu ir
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi*
padines, bet lauke kol svietisz sisaugodami no prapulties tai užeikyte pas Adoma Nug- lotu ant pardavimo už nepersales. Isz tokio suvejimo in po
— Oras gražus.
gatavu. Del Kūdikiu Krikszto turime visokiu Szlebnkiu, Keipu,
yra ne dasekta per mokslus. ni, kuris laiko puiku “Keysto brangia preke.
(t mjų)
ra mažai naudos aplaiko lie — Lietuviu yra pusėtinas koji vyresnybe privertė.
Kepuraicziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
Ateikite o patis persitikrinsite kad pas mus geriausia pirkti.
Bažniczios. Nekriksztinti vai ne Iloteli” tuojaus prie korto,
Turiu ant pardavimo koteli
tuviszka tauta. Teip, musu jau būrelis, vaikynu ir mergynu
Ant Supervaizoriaus
1
( I®* Pas mus dirba Lietuvaites.
kai yra ant visados pražuvę; ant kampo Second ir Miners- su laisnais ant Main ulyczios. m L
nurnene maiszosi kaip žirnei yra invales, veseiliu atsibuna
ejna in pekla, nes ne buna ville ulyczi u. Busite svetingai
Wm. Shugg.
iki valei,
bet stubas sunku
su Kopusiais
8U
kopūstais o KOKia
kokia atėjus
atejtis IKI
1
SILAS DAVIS
juju vaiku? Dieve susimilek.lgaut
246 E. Broad st. Tamaqua, Pa.
jtaisuokyte už ji. jiejei teip baisei kankinti kaip] priimti. Visi pas Nugni.
Repu blikonas.
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