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Cukrius bus pigesnis lį cen
Mažas vyras “no good”.
ant svaro Ar-gi tai ne sal
Cleveland, Ohio.— Vincas
Mentelis pareikalavo nog savo Klebonas su gaspadine
Dydejt Britanija (Angliję) di naujina laike tebyriu bran
Pabirže
genybių. Tegul norime mums Dievulėliau, tik pabaiga pacziules atsiskyrimo buk su
nusinuodijo.
stoai bZrtidien ant kramto pra
Panev.
pav.
Pas mus sausio
svieto artinasi!
juom apsiejdavo kaip su neval
garo Suvirszum milijonas an- apsaldina kartus laikus.
Rimas.— Kaip laikraszcziai 22 d. buvo baisus atsitikimas
Chicago.— Dvi mergaites ninku o tai isz priežasties jog pranesza isz Turino (italija) nuo kurio visos apielinkes žmo
g ekasiu sustojo dirbia ir ne
turinezios
po 15 metu; ateja Vincas buvo mažo ūgio vyras vasario 11 d. n. k ) klebonas nes sudrėbėjo Ta diena kada
sugriž in kaeiklas pakol kom
ATSAKYMAI. ant palicijos su skundu ir spir Mentelis in reporteri sekan Don Džiovani Kasale už nepa visi žmones buvo iszeje in baž
panijos ne sutiks ant ju parei
damosios idant aresztavotu ko ezei kalbėjo: “Mano pati isz- doru privatiszka gyvenimą, nyczia in Užugulbines Deszim
kalavimu, o jago greitai nesuP.S. Wallington, N.J.— ki tai Joną Pionkauska ir ki metiuejo man, jog ne gali ii,
sitaikins tai visas sklypas pa
buvo paskirtas vyskupo persi t niūkus atsidangino pas Elz
Raszykie tamista
sziteip: tu szesziu jaunu iszgamu, buk ginus gyventi su vyru kuris
puls in namine kare.
kelti
in pietine Afrika misijo bieta Densmonyte 39 metu ku
Schulkill County Prison, Potts jiaises iszžagpjo.
yra mažo ūgio kaip asz, kuris neriu ir 12 vasario turėjo sesti ri buvo pasilikusi namie su 7
Bet ne toke namine kare,
ville, Fa. žinoma padeki valda
Laike tirinejimo mergaieziu esmu tik penkių ir 2 colius in garlaivi. Klebonėlis neatvy metu vaikiuku, koks tai nepakur dvi armijos suejna su
ir pravarde kam gromata siun per inspektori palicijos, pasiro augszczio ir sveriu 120 svaru.
ginklais, nes kare daug baises
ko. Vakarop, atrado jin drau žinstamas apsibarzdaves žmogti.
de buk, tieje ižgamos perlei Mano pati yra penkių pėdu jr ge su savo gaspadine viename žugys ir pradėjo rubaroti Vai
ne— kare kurios arbitratoL.L. Worcester, Mass,— Ro do visa nakti name kokios tai 8 colius augszczio ir svėrė 140 Turino privatiszkame pensijo kiuką idmete in kamarėlė ir
reis bus badas— ne tik badaus
darbininkai visokiu amatu bet eije laike pakajaus turi 1,200,- Marijos Karalienes po No svaru. Su manim niekad ne ne kambaryje užsidariusi ir su uždare, o isz merginos parei
visas sklypas O badas yra dy- OuO vaisko o laike kares 4,- 1305 W. Erie uliczios. Ant iszejdavo ir tankei man tviksz smalkėmis nusinuodijusi.
kalavo pinigu. Ta iszsigandus
500,000. Vokietije turi laike lolesniu užklausimu mergaites teledavo per žandus, jog ilgiau
desnis už visas kares.
atidavė kiek turėjo — 4 rub
Apvoginoju
emigrantus.
Kare turi savo tiesas, badas pakajaus 620,000, o laike apsakė, buk Karaliene užpra- su jaja ne galėjau gyventi.” ,
Berlinas.— Su prisiartini lius; bet žmogžudys neeme, tik
nepažinsta jokiu tiesu o iszba- kares 4,000,0u0. Suv. Steitai szydavo visokius vyras pas Žveriszkumas patėvio.
mu vasaros, su važmoje in Ber- pradėjo mergina kankinti ir
save, parduodama dorybe savo
deja darbininkai ne žiūrės ant turi 77,523 vaisko.
Joplin, Mo.— Jojo kūneli* lina ir Hamburgą daugelis ap bekankindamas smarkiai su
tiesu nes plesz, žudins ir de
W.B. Scranton, Pa.— Guo- tikros dukters.
žeidė; perdure kojas ir apdras
visas pamelinaves, rankutes
gins o kuriu niekas ne sztant dotinam tamistai yra gal žino Keturiolikos metu senumo iszlaužtos, o lupeles supjausty gaviku isz visu szaliu, kurie ke visa jos kuna. Kojas mat
apvogė tuosius, ka keliauna
bus sulaikyt.
ma buk vienas kvailus gali dau Karaliūte prisipažino ant po- tos baisei su peiliu, tokiam p.buvo prikalės su vinimis prie
Dabar kerszina ir Francuzi giau turėti užklausimu, ne lijos, buk jiosios, motina par dejime likos nuvežtas in pri in Amerika. Praejta nedelia lovos ir norejes kaip Jtzu Kris
jos anglekasiai sustojimu dar kaip deszimts iszmintingu vy duodama jiaja vyrams, turėjo glauda del vaiku keturiu metu likos apvogtos penkioleka tu nukryžiavoti, net ir kaire
bu jago locnininkai ne sutiks ru gali jam atsakyt. Del to ant isz to pelną. Jau nog dvieju Virgiliuszas Duglasas, per ke ypatų kurie pribuvo in Ame ranka su vinia (cveku) perdure
rika be skatiko.
ant pareikalavimu.
jueo užklausimo ne atsakome. metu adgalos buvo priversta lis palicijantus.
Tik taip bebadant — mergina
Daugiaaše tieje vagis susivesti nemoraliszka gyvenimą
Panaitei P.M. Shenandoah.- su vyrais ir vaikinais nog ku Kada kudykio patėvis likos* pažinsta su emigrantu, para kasžin kaip iszdurus žmog
“Del ko jaunos mergaites Praszau mums neužvertinet ka
žudžiui aki. Tada žmogžudys
aresztavotu už toki žveriszl -.
gina ejti ant stiklo alaus o ka
apleidže namus tėvui” Ant tarinkos.— Nori tai gerai o riu ymdavo piningus.
persigandęs iezbego in misz
apsiejima su savo posūniu iszsi:
da apsidairo in katra szale,
Motina Maryona Karaliene
tojo užklausimo atsako Mrs. jago ne, tai ir be to apsiejs.
ka nepaemes pinigu ne skatiko
kalbinėjo buk kudykis j i7į
A H Turner isz Filadelfijos, Tokie daneszimas tai ne del likos patalpyta in kalėjimą o pamelavo ir už tai jin teip ut -j apgavikas inpyla in alų už- Nukankintai merginai parvežė
kuri turi dinsta prie palicijos mus. Savo iezminte pasilik pan duktere likos nusiunsta ir pri- baudė. Motina ir kente u. g* migdinaneziu laszu o tokis kunigelij dabar ji sunkai ser
žmogelis pabudęs, ne randa ne
idant turėti ant akies pakly naite del savo atejnanczio vy glaudos narna.
ga — kasžin ar pagis, ar ne.
savo antro vyro, nes buvo pri :
skatiko
prie duszios.
dusias merginas sekanezei.
ro, kuri gal iszmokinei kaip Pavogė 8150,000 gavo tik versta įdirbti skalbiniczioi o, Tankei susipažinsta tosios
Gaizdui.
Priežastis apleidimo namo szuniuka. Ant sveikatos!
vyras sėdėjo namie su vaikais.
4 metus.
(Telsziu apsk.). Labai ludna
szarkos
su
emigrantu,
nuveda
yra noras puikei apsiredyt,
New York.—Percy G. Vam Motina pripažino, buk tęva1 ne vos pas save in hoteli kal žiūrėti, kuomet turgaus diena
K. B. Minersville.— Sztai
turėti gerus laikus ir tingi
deroff,
kasijerius Van Kearen tankei nubausdavo kudyki be-1 bėdamas, jog pigiau buvo arba szventadienyje czionykezPabaliai.
Pirma karta duodasi girdėt
nysta o idant ingyt puikius ka konstitucije Suv. Steitu raThorton
Co. kuris pavogė 150 reikalo o tankei nubausdavo; dviems gulėt vienoi lovoi. Ant cziai žemaieziai pradeda rinkszo:
‘
Kožnas
czion
gymes
ar

(Sziauliu
apsk ). Trecziame idant moters ir vaikai ymtu
parėdus leidžesi ant kelio pajin
su
iukaityta
geleže
arba,
tukstaneziu doleriu nog tosios
rytojaus pabunda auka, ne ties in miestelin: arkleliai maži varste nuo Žagarės ant pat ženklivas dalibas straikose
leistuvingo ir tai instume in ba ukesas gali pasilikt prezi
dentu Suv. Steitu, turintis 85 kompanijom in laika deszimts durdavo su videlcium. Motina,, randa ne piningu ne kitokiu sudžiūvę kinkymai, vežimai Kurszes sienos stovi nedidelis
kaip- tai atsitiko Lawrence,
prapulto tukstanezius jaunu metus ir gyvenantis czionais
metu likos ana diena apgudin ne turėjo drąsos pasiskunst, brangenybių. Geriause, kelio irgi blogi, o patis žmones nu kaimelis — Pabaliai. Vienas Mass. Suvirszum 300 vaiku
merginu po visa svietą.— per 14 metu.” Apie tikėjimą
nes
buvo
baimėje,
jog
josios
tas ant keturiu metu in kalėji
nėje ne tikėkit niekam o jagu skurdę nuliude — pastumdė to kaimo ūkininkas T. Žlabys likos iszsiunsta pas gymines ir
Ameiike turime tokiu dau ir kokios jisai ne butu tautos,
nelabas vyras už tai užmusz.
mą.
norite ko pasiklaust, tai klaus- liai. Rodos, kad jie per amži pasakoja, kad apkasinedamas patinstamus, idant tėvams bu
giaaše ne tik isz amerikonku apie tai suvisai nieko ne pri
Praejta nedelia James Stan
kyte virszininko su mandiera. prislėgti baisiausio vargo, ne savo sodną rasdaves žemeje tu, lengviau kariauti už kąsne
mena.
nes ir muso Lietuves pradeda
ding pavogė 50 centu nog pra Trumpi Telegramai
laimiu. Bet pabuvus keletą va žmonių kaulus. Reikia manyti, li duonos. Paskutini karta ka
sekti pėdoms amerikonku, ku
Italije da reikalauje
ejgio o už tai aplaike 15 metu
landų paregėsi, kad tie silpnie kad ežia kada-tai buvo kare,
Isz
darbo
lauku.
§ Rimas.—
Monsignoris
rios pamyna dora po padu o
100,000 kareiviu. ji liūdnieji pavirsta in galiū ir virsziau minetoju ūkininko da tęvai vėl bandė iszsiunsti
in kalėjimą.— Kur teisingysta Bonzano, naujės popiežiszkas
daugiau vaiku, miestiszka vaileidžesi ant kelio paleistuvys — Nog seredos žmonis mo
ant szio svieto ’
delegatas in Suv. Steitus likos Rimas.— Jenerolas Caneva, nas, linksmus žmones... “Ku, a sodnas ir yra vieta, kur užkasė dže priesz tai pasiprieszino ir
tes, pardavinedamos savo ku ka daugiau už anglis nes kom
koneekravotu ana diena arci- viriauses vadas vaisko Tripo- mon rublines nier ?! Kad gausi žuvusius joje. Tuodaugiau kad sulaikė truki o tėvus aresztavo
na už kelioleka doleriu del panijos pakele preke ant 25
Paskandis ginklus
biskupu. Pribus jisai in vieta luje, turėjo rodą su randu, in dontis, ta žinosi kas asz tarpe kaulu pasitaiko rasti ir jo palicije kuri sudaužė pai
angliku kaip tai jau kelos pa centu ant tono “pea eoal”. Da
New York.— Policijos ka
spirdamasis idant randas pris eso!..” Tokie balsai skamba metaliniai daiktai. Buvo rasti
koms moterių galvas o ne ku
dare Mahanojui, ozenadori ir to ne gana, jago straikas pakil misorius Waldo apgarsino buk delegato Mary de Vai.
§ Wilmington, D :1.— Ug tatytu jam da szimta tukstan- pavakaryje, o in vakara tie mu ant kaklo užsikabinamas rete rie kareiviai subadė kojas bakitosia dydesniuosia miestuo- tu tai anglis pabrangtu ant 50 szi meta ne laikys licitacijos
cziu kareiviu ant užbaigimo su “drąsuoliai” vėl silpsta: vie žis koks- tai medalijonas, keli
gnietais.
sia (apie kurias turime gerus centu už tona. Locnininkai ka ant visokiu ginklu kuriuos nis sunaikino czionais Dupont kares Tripoluje. Visi rezer
nas guli sniege “atsivėdinti,” žalvario žiedai ir kardo galas
dirbtuve
parako.
Bledes
pada

eiklu
ant
susirinkimo
utarnydavadus). Ar-gi už tai ne atsa
atėmė
prasižengėliams ant
vistai likos paszaukti po gink kitas po suolu kitas iszdaifiuo Du isz ju — kardo galas .ir
Randas tomis dienomis iszti
kys tėvai priesz Dieva, jog ne- ko diena New Yorkž, badai $8000 o kuriuos inmes in ma re ant puse milijono doleriu.
lu. Gyventojai ne labai isz to ja namon.,. Atsitinka ir kruvi žalvario žiedas užsiliko (vienas rinejA Straikierius Washing§
Edwardsville,
Pa.
—
Juo

iszaugino savo dukreles dory nutarė ne sutikt ant pareikala res. Ketvergo diena iszplauke
yra užganadinti, jog randas nu istorijų.
atiduotas Mintaujos muziejui) ’ tone in kur nugabeno keloleka
bėje! Laikas, dydelis laikas vimo anglekasiu. Paskyrė nau laivelis ant mariu kuriame ra zas Welsh, kuris insileidinejo teip ilgai ne užbaigė kares.
Priesz
Kalėdas
2
sesers
su
antra turi J. Buiszas; kiti gi vaiku ir suaugusiu, kuriu
ta
užbėgt.
O tai vis daro ja komitetą susidedanti isz 10 dosi 1500 revolveriu, 200 ka in kasiklas dirbti pirma diena
I klausinėja priežaste pakilimo
savo vyrais norėjo truputin visi pražudyti.
savo
gyvenime,
nupuolė
nog
mažas tikėjimas, nes žmogus sąnariu kurie apsvarstines apie rabinu, daugeli visokiu peiliu
Uždrausta kalbėt apie “pasilinksminti” ir viena indaAplinkinis inteligejitiszkas Istraiko.
kletkos ir likos užmusztas.
turėdamas drūta tikejimiszka reikalavimus anglekasiu o sa ir sztilietu.
mirusius.
ve
puse
rublio
antrai,
kad
ta
jaunimas ateinanti pavasari Jonas Bolderis, 15 metu se
§ Easton, Pa.— Ugnis su
iszauklejima bijosis papulti in vo nusprendimą apgarsins atej
Viednius, Austrije.— Tula pernesztu pusbutelke, o Szi par
12 namu Ingriuvo in naikino visa bloką bizniavu
žada kasti ta sodną Matysime numo Lietuvis kalbėjo ko misi
grieka ir visada pasiliks geru nanti utarnykr. Badai darbda
motere likos apsodinta in ka nesze ciela butelka. isz to kila
vei sutiks ant tokiu paežiu iszkasiklas.
gal pasiseks daugiau ka rasti jei, buk uždirba ant nedelos
žmogum.
namu padarydamas bledes ant
lėjimą ant trijų menesiu už ginezai... ir viena antrai užgrie
ligu kokis buvo per praejtus
Wilkes-Barre, Pa.— Mieste $250.000.
$5.10 o ir jo tėvas tiek uždir
devinis metus.
tai, kad nepadorei kalbėjo be per ausi. Neganato: “nuken
liję Plains ingriuvo in kasiWistemberge, Vokietijoi, li
§ Wilkes-Barre, Pa.— Robo, buk geistu mokintis bet ne
Alsėdžiai.
Lackawanna sett Bros, banka cziona's suban apie mirusia Maria Teresa ku tėjusioji” prižadėjo “kaltinin
kos surasti kaulai milžiniszko — Kasiklos ketina dirbti klaa Deleware
turi
laiko nes turi dirbti sun
(Telsziu apsk). Nuo kovo
ri silsysi žemeje jau 130 metu. kei” pasamdyti “žiulikus” kad
gerai per visa menesi Kovo,
eloniaus paejnanczio da priesz nes te'p apgarsino kompanijos. dvileka namu. Namai likos su krutino. Keturi szimtai atejkei
o
duona su vandeniu ne
Austrijokiszkos tiesos uždrau- ja inmusztu. Taip ir padare. Su menesio ežiu metu ežia bus ka
patapa. Ilgumas kaulu isztie- Anglis kurias kompanije ture darkinti o gyventojai su dyde- viu apstoja banka norėjo suar
galima
nuolatos maitintis nes
sa.
Krasa
vežios
lietuvis.
Mo

dže kalbėt apie mirusias kasza suvirszum 17 pėdu. Ketina jo atydejas ant zoposties, jau lu ergeliu vos iszsigialbejo. dyti. Policije apmalezino in- raliszkas gymines pakol ne rinko apie 10 vaikinu; vienam kės jam 100 r, o žydas už ta mesa tik valgo karta ant nede
prižadėjo butelka, kitam pu
tai būti dydžiauses slonius ant konia iszsibaige o dabar kraus Wilkes-Barre ir Eastern gelež irszusia myne.
los
praejs 200 metu.
se... Szie pastojo “kaltinikei” norėjo 300 rub. Tuos pinigus
gęieto.— Ar tai gali būti tei viską in jardus. Ta pati daro kelis ir ingriuvo kėlės pėdas
turės
sumokėti
“
obezestva
”
ant
kelio
ir
bemuszdami
ja
net
Viktoria Vejmarczikiute 14
sybe, tai ne žinia, nes mes ežio ir minkeztuju anglių kasiklos. in kasiklas. Gyventojai yra dy
Arabai plieke Italus.
koja iszsuko. Apsidirbę su ta nuo deszimtines, o butą pasam metu senumo kalbėjo ant už
deliam
pavojuje.
nais Amerike turime dydesniu
— Dydysis anglekasiu strai
Tripolis.— Arabai apvaiksz pradėjo užpuldinėti ant kitu de miestelenai. Pirma laika klausimu atsakinėjo buk jago
sloniu terp Lietuviu apie ku kas Anglijoi padėjimas yra
tinejo
sukaktuves gymimo sa žmonių, bet tapo suimti ir su- krasa turės užlaikyti “obezest- dirbdavo tai ir valgydavo nes
riuos ne nesisapnavo paežiam kasdien bjauresnis. Ne kurie Negalėjo iszmaityt vaikus
risztomis rankomis iszvaryti in
vo pranaezo Mahometo su kru Kretinga.
va”, o paskum gal valdžia jago darbo ne buvo tai ir be
laivai sustoja plaukia, geležke
nužudė juos.
Naujas skandalas.
Nojui.
vina musztine prie Geroarisko.
lei ne užilgio ir turės sustot Salem, Ore.— Negalėdama
valgio apsiejdavo ezeimyna.
Kita istorija. Po Kalėdų paims in savo rankas.
Petersburgas.— Terp viso Arabams nepasiseke musztine
ėja, maistas nesvietiszkai pa
Bent karta nebereikes alseturgadienyje
tris
vyrai
begraij
ir
ne
turėdama
kuom
iezmaiMuso korespondentas isz brango o tonas anglių kasztuo
kiu virsziniuku vieszpatauje nes likos atspirtais.
Kazis Vasierskis 15 metu se
darni in biliardą, susibarė. 2 diszkiams vargti su tais laiszP ttstono danesza, buk kunin- je nog 10 lig 15 doleriu. Lai tyt savo ketvertą vaiku, kurie dydžiauses nusiminimas apie
isz ju nutarė užmužti 8—jin. kais ir laikraszcziais. Iki sziol namo kalbėjo, buk pradėjo
Rimas.
—
Ministerije
va
jau

gas Kaupas (ant paties praszi- viniu kompaniu o ypatingai ir teip jau buvo pusgyvi, Mrs. atydengima milžiniszku apga- no apgarsino tomis dienomis Vakare juodu pastojo jam ant
viskas ateidavo in valscziu. O dirbti nog 14 metu geistu mo
mo) bus perkeltas in Wilkes- American line, sustojo plaukti L.F. Jellsoniene, 35 senumo, viseziu kariumeneje. Yra tai
kelio— Anieliszkes dvaro kokia ežia tvarka! baisu 1
buk
nog
pradžios
kares
Tri

kintis, bet namie ne buvo ka
du
laivai
Philadelphia
ir
New
uždavė kožnam truciznos o po dydesne apgavysta kaip isz
Barre o isz tenais ejs in Pittslaukuose, primusze jin, drabu
poluje
pražuvo
37
italiszki
valgyt
per tai turėjo ejti in
Nebuvo
jokios
priežiūros
Kas
York
in
Amerika
isz
priežasžius
nudraskė...
ir
nuėjo
sau.
tam pati užsitrucino. Visus japoniszkos kares buvo. Badai
tona kun. Vizgirda.— Duoki
Dieve, idant kagreieziause už tes stokas anglių.
penkis palicije atrado ne gy pavogta per virszininkus ka- aficieriai ir 499 kareiviu (?) o Po tūlo laiko primusztasis bu ka norėjo, galėjo pasiimti. Kad darba o buvo tokios dienos ka
sibaigtu tieje parapinei nesu
vus in kėlės valandas po tam riumenes ant 100 milijonu rub vienas aficieris ir 823 karei vo atrastas ir pargabentas in laiszkas dingdavo — alsedisz- ne turėjo suvisai maisto.
Trumpi telegramai.
viai dingo ne žine kur. Mano dvara, pas koki ten orginarezi kiams ne naujiena. Bet nevien
pratimai nes giaro žmonims
Kiti kalbėjo, buk kompani
liu. Dydžiausi virszininkai ti kad gavosi in nevale o gal in- ka. Parvežė ir gydytoja, bet
§ Beaver, Pa.— Penkios kada iszmusze durys.
su gavimu buvo vargas. Ne jos atitraukinedavo nog kožno
neatnesza tik nužeminimą aky
Kad butu tokiu vlsztu kisi paszaukimo priesz atida. similejo in kokes patoges ara- vargezas labai sumusztas ir su- mažiau reike vargti ir su iszypatos sudege ant smert degan
se svetimtaueziu.
vaiko po 10 centu ant nedelos
Ne kurie jau isz dydeles sar bąites ir pasiliko tenai gyvent. szales... mirs Musztynes ežia
daugiauežiam name Koppele: Gaspasiuntimu.
už vandeni ka fabrike gere
nenaujiena.
matos
jau
nusižudė.
Batavia, N.Y.— Mrs. F.
doris namo, pati ir tris vaikai.
Kaip duodasi suprast, tai
RYGA — Tamsi bobute. nes vanduo buvo gabenamas
Adamsiene ana diena turėjo Auksas labai mažinasi. 5000 kineziku likos
Papjautas žmogus.
Buvo tai atejviai.
Kinczikai su nukirtimu savo
nužudytu. Naujeme Miulgrabene, sau Sausio 30 d. gyvenanti prie isz kanalu o ne isz prudu. Ja
Petersburgas.— Randas ne
§ Catasaqua, Pa.— Vagis puiku giluki kada parengine
go darbininkas pasivėlindavo
kasu dingo ir j uju protas, nes
Pekinas.— Penki tukstan- šio 30 d. tapo rastas ant ledo Penzos gatves darbininko žmo
insigavo in Graiku bažnyczia jo viszta ant iszkepimo. Czis- gali lig sziam laikui ieztyriin darba tai atitraukinedavo
pagal daneszimus isz Pekino
visztos vidurius, neti kur dingsta auksas isz czei kineziku likos nužudinta negyvai papjautas žmogus. na M.V. prie gimdymo pasi
ir apvogė ant 500 doleriu pras tindama
valanda darbo užmokesti.
ir Tien Tsinie tai Kinczikui te
užtiko puiku žibanti akmenų sklypo. Auksoriai skundžesi paskutiniam maiszatije Kinuo- Spėjama kad-’jin bus jo drau kvietė “bobute” Bet, “vaiku
iszalino.
nais daugiaaše siunta per pake
neszimo
bobute
’
’
buvo
taip'
sia
pagal
randaviszka
raportą
~
Gal •ratidas nžbajgs straika
§ Managna, Nikaragua.— ka. Kada nuplovė, pasirodė jog ne gali pirkti aukso ant
gas papjovęs su kuriuom jis
lima maiszacziu. Jago teip to
tamsi,
kad
nuo
motinos
priim
ižduota
per
-Juana
Szi
Kai.
greieziau
po iszklausimui pąiezdirbimo
auksiniu
daigtu
ir
kad
tai
puikus
deimantas
isz
Penkesdeszimts ypatų likos
sausio 29 d. drauge girtuoklis
liaus bus, tai gal geriau pada
dama kūdiki sutrenkė jo gal nasziu skundu darbininku
aresztavoti už surasza prieszais žiedo turintis verties ant 60 bus priversti tarpint auksinius Bledes ant turto aplaike gy vo ir abudu ėjo namon.
rytu kad vela sugrįžtu prie ka
Geras draugas nėra ka šaky 'vele, kuris ir numirė. “Bobų prieszais krauje gėrius fabri*
Suv. Steitu sekretorių Noxa, doleriu.— Ne turėjom da to piningus; kas yra labai už ventojai suvirszum ant 15 mi
>u ir raudonojo smako.
ti!
te' patraukta atsakomybėn.
lijouu
doleriu.
kantus Lawrence.
drausta
Roeijoi.
kio gilukio.
ant jo gyvasties.
-
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Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.

dikis teipos-gi ne sveikauje,
Iszklausytas Praszymas.
tai turu dideli varga. Beniaus
Sibastijonas, portugaliszkas
Imtu B .rbora tikrai atėjus ir
karatus, kuris užžengė ant sos
prigelbetu o d.ibar ne nepamis
pasigelbeti susirgus ir neleisti giliai ligai insiszaknyti, jeigu tik turėsite namie
to 1557 mete, atsiženklino sa
liję apie tai.
vo geradrji igumu. Kada viena
— Hum, hum! -— suniurejo
diena ejdatuas uliezia drauge
(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)
Motiejus — reiketu velei pa
su savo dvarokais, kokia tai
Geriausias vaistas seniems ir jauniems, tvirtiems ir silpniems nuo nusiszaldymo,
imtie Taukew cziene ant pa
kosulio arba sziap kurios nors plaucziu, gerkles ir kvėpuojamųjų organu ligos.
motere, su sutereztais plaukais
gialbos.
Labai greitai palengvina ir iszgydo.
Sutaisytas ypatingai toms ligoms gydyti.
panagi in paiksze, persigavo
Ant ritojaus po tuom pasi
Preke
:
:
25c. ir 50c.
per dvarokus puolė prie karakalbėjimui atėjo Taukewiczielaus
kojų.
ne pas Barborele.
S’
irAfA’T’I—>
IirTYT a CO Jei riuogus pradeda savo
— Szvieeiausias Pone! mel
|[Svieka drūta moeziute tari
1 1—4 kJ 1
vJ z*. K—y i jiegas žudyti, pradeda
Pittsburge ant Carson u’.iczios, džiu susimilejimo, atszauk bai
Barborele.
silpnėti, tai to priežasties reikia jieszkoti virszkinamuose organuose. Netekus noro
Randasi
tennis
merginos
ke

su
viroka,
sūdąs
nubaudė
ma

— Ir asz tave sviekinu, ma
valgyti, sugedus virszkinamiems organams, jaueziant iszpustus vidurius, ju sukie
lios,
no vyra ant viso gyvenimo in
no žuvele, na kaip mano kviet
tėjimą, dispepsijų, aitrumą, reikia vartoti
Mėgsta ant saluninku trepu kalėjimą.
kele laikais?
sėdėt,
į
Sabastijonas suraukė kakta
— Dėkui motinėlė, sveika
Ir ant praejgiu žiūrėt.
(SEVERA’S STOMACH BITTERS)
ir liepe moterei atsikialt.
esmių.
Turi ypatybe veikiai iszgydyti ir žmogaus sveikata pataisyti. Preke $1.00 Butelis.
Kaip kas lietuviszkai užszne.
— Kuom jisai prasikalto ?
— O kas ten serga ?
kiną,
— Kirto viena isz tavo dva
— Jonieni kriuniana jau
Parduoda visose Aptiekose.
Neimkite kitokiu. Reikalaukite gyduolių padarytu
Nosi
nukreipė
in
szali
ir gana, roku Szviesiausias pone.
bus antra diena. Ne turi ne
O nakti su Italijonais,
— Už ka ?
Vyras Katrės in darbe iszejo,
kam vandenio paduot. Asz se
Su pajuoduseis rimionais.
Motere nuleido akis ir nieko
Nuopuolis jiai tuo ntojo,
na, ne visada galu isz lovos
O mergeles ne gerai,
Daktara turėjo paszaukti,
ue atsake.
atsikalt, tai nebageli pati vie
Girdėjau Taradaika rengėsi,
— Y ra, tai, kaip man rodos
Tasai ne norėjo jia apžiūrėti,
na grinczioje guli.
Nu-gi kaip užklupo,
pati Juano La Monte, aukso
Nes Katre iez tinginystes atsigulė,
— O kas man galvo asz ten
nikeliuta dūda, kuria
taXT’TT' A y • Pi i kyte už^ $6 Oi) vertei miHj
Tai ir bjaurei kaili iszlups riauR, atsiliepe vienas isz d va
Daktaras davė jiai pilule,
ne eisu.
Į j y JLVA.JL• žmonatabokos del cigiretu
graina gereiiraisskei
roku. Nevertas yra tavo suei
ir i~zsirinkit sau dovaQa £ -ekaueriu d likl-,:
visokias muiikea ir
O tada priversta buvo atsikelti,
— U-gi kas tai, ar ko piks
ddinias. Kiekvienas
Naujausia importu0““ Fonografas su dideliu
Nepalaudama daktara pradėjo keikti.
ti i ejin o b ivan prie to atsitiky
ti ant josios.
gali turėt savo name
kone rta. 2 Geriausia
— Kur daktarai
— Asz teip labai ne pikstu, Jau jagu kone visur yra val mo ir maeziau viską. La Mon
Armonik a voktrzko
issdirbimo su notom
te iszsikalbejo nedorai api ju
nes ir geros szirdies ne turu
ir nurodiinais. 3.katų,
la laiko, ai pati papaiko!—Ej — ir in jaje nieko ne kalbe
Laimingas
so milesta, mano draugas jin
Pu kius stalavai ni
Terp lietuvaicziu, no kitu,
kelinis Likrodis iu
Barborai ar girdi! ar tu apkur su.
nubaudė už ta’, o jisai supi— Mano Dieve! neira lai
muzike,
kiekviiot
Tai
Ilinojuje
gali
užtikti.
kanagrajina
lo min
tai, ar ka ?
kiae, kirto jin per veidą.
mingesnio ant svieto žmogaus
— O kas cze pasidan, kas?
utiu. 4. \ yr ixki arba
Y
patingai
Samforti
— Kol busu giva, žodžio
Nes Barbora ne klausi ir mano žuvele jog teip labai už
moteriszki
iiunii
pa
— Ar teip buvo isztikruju ? kaip naktinis sargas.... Per
Kaip vakare iszsivelka,
aukoti laikrodėliai 5-Sialin jaj« ne prakalbėsiu. O tai kaip ant piktumo stovėjo —ne sikietejei? Ka jau ijje tau to
Motere davė ženklą linkte oiela diena miega, tai ne reikaavi irankai gražioje dežuuje:
Tai ant antros valandos par6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli
kalaite! Žiūrėkis tu joso»! Ka nekrutėjo
Įėjimu galvos, jog teisybe.
lanje va’git: paskui per eiela
kio padari ?
szauk-iztai, 6 maži, 1 peilisivissivelka,
sūri ir t-zžukaztukai cukrui
ije sau mielina mane ant juoko
— O ka tu sau mielini ?....
— Ryto apavarstysiu taja nakti vaik-zezioje po uliczes,
— Na ka? uezpakalu no Tevelei nieko ne sako ant to,
Už musu dovana vien norimi
laikis! Asz jei parodisiu! Pa
Tame laike kamaroje Bar manes atsikreipinejo, ir ne no
prova, atsake rustai Sabastijo tai ne reikalauje turetie stukad psgarsintumeti m u-u fiima terp j ubu pažįstamu.
Kaip
bus
su
duktere,
tiek
to.
Atsiusk
miras
ant
rankos
6(>c. raai keras, o meijumi
lauk tu givate! da tu pas ma boros velei buvo sena Tauke- rejo su manim kalbėt, o asz
bo»!
i’riBiusime 40 tkrinveziu tai ako 4 patunku i ž. t G ir jusu iszr ūkta dovana.
Su Lietuveis ne nori užsidėt. nae.
l.ikusitiH
J5.50
užn
okesit
gaven
tavora
Kam
tavoms
nepatiks
guli ja nejimti.
ne ateisi.
viezieni ir buvo pasirėdžius in jei nieko pikto ne padariau.
— Ryto, sudejavo motere,
Ir su jeis lietuviszkai kalbėt,
Į ENGLISH-ASIATIC TOBACCO CO! Dept. L115 L 7tL St; New York,N.Y
Laike to viso Taukeviczie josos drabužius, — andaroka
tai
jojo
motina
gal
ne
dagyTeisybe.
— U-gi kur teip buvo,
Nevet ant juju ne žiuri,
ne iszejo isz kamaros Rožes ba ir skepeta ant galvos, o ir pa- kur, mano žuvele, jog no ta
vene rytojaus, ir traukėsi poSnpredentas in bosą:— ABa
cziutabakius
turi.
tai ijje buvo persirėdžius in rodi sedine del Rožes teip vęs atsikreipinejo?
valei nog karalaus.
rai Džim! Kaip ejnasi.
Ne gana, jag ne szneka,
Rožes drabužius ir uezpakalu kaip vakar del Barboros.
— Tai vyras tavo turi sena
— Tai, kur? u-gi langelije
Bosas:— Avai mister, vis
Nes da ant juoko palieka,
DIDIS
atsikreipus, rodos buvo kuom
Motiejus velei
kvatoję savo kamaroje.
motina— užklausė vela kara- kas gerai.
GYDYTOJAS
Ba
mat,
kožna
anglike,
■
užimta ir ne klausė ka Barbe vaikszcziodamas po asla pri Taukevvicziene pradėjo juo
lus?
P,— Kas girdėt.
pabaigęs dakianškj mokslą universitete valstijos Indiana.
Nog visu valkatų atlikia.
|r baigęs kvotimus aukščiausiojo ir jau paskutlnčjo dakiira kalbėjo. Juokėsi seniuke emenioje. Kada jau Rože net ktis, jog net sausas kosulis pri
H
— Teip ezviesiausias karš
tiško; mokykloj New York Post-Graduate MEDICAL
B.
—
Dėkui
Dievui
viskas
Jus-gi
vyrai
sustraikuokyte,
SCHOOL A HOSPITAL, kurioje speclališkal išsilavina
i
jog net sausas kosulis užpuoli. užkimo no riksmo ir plūdimo, sikabino. Kosėjo. nebsgeli
iau, motina kuri turi jau 80 gerai.
dytne visokių pavojingiausių ligų ir daryme operacijų; pa
Del
tokiu
valkatų
gero
ne
du
o
baigęs tą mokslą įgaun vardą aukšlo, didžio daktaro. Dr
Senas nomiesninkas teipos-gi Tankevicziene iszejo isz kama abiem galais, o vis juokėsi.
metu, o kuruom yra vienatiniu
IO. STANKUS.*per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indi
S.
—
Ar
mulai
sveiki?
kyte, '
anapolis. Ind . kur turėjo didelą praktiką gydymo įvairių
parvirtias priemenioje juokė ros, persiredi in savo drabu
ligų atlikdamas savo užduot kuo geriaus‘ei ir užganėdinan
sunum. Nog laiko jojo paemi
B.
—
Sveiki
ir
gerai
pri

— Na ir isz ko teip labai
Ba
jagu
josios
su
jumis
toj
p
čiai žmonijai dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautie
si. Borbora siera pripildinta žius, o Barboros padėjo kur pa juokiesi? — Paklausi Barbora
čių. ir kad apsaugot juos nuo išnaudojimo per nesąžiniškus
mo, papuolė in karszti ir neap žiūrami.
apsiejna,
daktarus. įrengė savo locna naminį ligonbutįir:
ir kad nutvertu Rože, tai liko iszeidama in miestą. Mo uszpikus.
8.— Ar niskur tapas ne
leidže lovos, daktaras kalbėjo
KVIEGZIA VISUS PAS SAVE SAKYDAMAS:
'lai
ir
del
jus
kitaip
ne
iszsudraskitu.
Jeigu sergi, ar kenkia kas sveikatai, skubel kreipkis pas maną ypališkai arba
tiejus užrakino priemene rakta
jog ilgiau ne gales tojo pergy giiuva?
— Ba matai mano anioleli
laišku, o busi išgydytas Jeigu kili daktarai pripažino ligą neišgydoma, neabejok,
ejna:
B.— Noser, butu vienam
nes ai t urėdamas didesnę praktiką Ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir suteik
Nomiesninkas padėjo drabu padėjo kur reike ir nuslinko mano tu žuvele ijje apie tai
vent.
siu tikrai brolišką ir sąžinišką rodą. Kiekvienas iš atsišaukusių persttlkrĮs. kad
Teip padarykite,
esu pabaigęs didesnį daktarišką triokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai
žios Rožes kur buvo palikus, abudu pro saisparas slapstida- nieko ne žino.
Karalus užsimislino ant va daigte propus sulaižia, nes
s veumiaučial.
O
nesigailesite.
asz
nužvelgiau
ir
liepiau
su,
APSIIMU PASEKMINGAI IŠGYDYTI LIGAS -SS,
®
prisaki Taukeviczienei, idant miesi pas save, o tai kad Roži
landeles, po tam atsigrįžo in drutint.
— Kaip tai ne žino — pa
Nuo reumatizmo, skaudėjimo Ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų: nuo viso
niekam apie tai ne žodžio ne ne pamatitu.
kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbttno vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, vi
viena
isz
savo
dvaroku
tarė:
szauki Barbora — juk asz jaje
#
*
•»
šokiu spuogu, dedervinių, slinkimo plaukų; galvos skaudėjimo, nuo ligos širdie*,
8.— Tai gerai padarei, o
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokių nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo tanueipteletu, ba jis jei to ne dova
Motiejus nusidavi in laukus ant savo locnu akiu maeziau!
— Reikalaunu alavelio ir kas daugiau.
r. j. nemiejojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, paršalimo
i
r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių kitokių nunotų, jagu viską pagadintu.
Api»
Bostoną
važinėjau,*
'r priejas prie Jono tari:
popieros, gal kas turite prie
— Ne matei ne žuvele ma
silpnėjimų sveikatos. Teip-gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų ir nereguB.— Nieko, viskas gera’,
ianškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų:
Barbuka baisei buvo pikta,
Na ir viename mieste susilai savias tuos reikalingus daigtus tiktai viena polenderi szirit
— Ar žinai Jonai, nusida no.
Turiu Speciališką Diplomą dėl darymo Operacijų.
kiau,
nes savo virui ne žodelo ne vi viskas ka no puikiause. Ja
noriu paraszit vyroka isz vai gazas sudegino ir tuojaus nu
— Maeziau locnom akimis.
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaisiai negal pagydyti kaipo
tai: augimo vėžio sk ii vi jo ir visokiią akmenų, skaudulių ir guzų, ar tat butų pūs
mirė,
Ten
Lietuviu
ir
Lenku
pusė

eiptelejo apie tai; tas viskas gu tosios navatnos giduoles
nimo.
lėj*. inkstuose, kepenyse ir žarnose, viską t j su pagelba operacijos galima praša
Taukevvicziene velei prade
linti kuo geriausei ir už menką mokestį.* Darau teip gi operacijas ant kaulų
8.— Edunker— bis szeip
tinai gyvena,
butu niekuom, kad ne butu nieko ne maezis, tai jau gal jo juoktis, ir tari:
smegenų, grobų Ir lyriškų organų, kaip vyrų Ui p ir moterų Ištiesinu pritrauktas
— Kada sugrižszim isz baž
jas ir rankas. Išgydau su naujausio oudo operacija rep’urą. už menką prekę
k
is
kitas
ne
atsitiko.
Roži parodžius sedine.
ant jųdviejų bobų ne bus ki
Pertai knripkiiės kiekvienoje ligoje pas manę. Jeigu negalima pnbu’i ypetiš
— Na, asz tau pasakiau ma Tik bjaurei pasielgė ir gana, nyczios tai pabaigsim taji rei
kai. tai parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savij. o aš suprasiu
Ant ritojaus anksti pabudi tos rodos.
Girtuoklyste
insiszakninus,
viską ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiusiu ir gyduoles, o tas nedaro skir
kalą atsake vienas isz dvaroku,
no paukaztele, kaip tai viskas
tumo kaip toli gyvęnate*Amerikoi. Anglijoj. Kanadoj ar kuose šalise.
no Jurgis savo paezia ir tari:
Pas moteres ir vyrus,
Atsilankantiems ypariškal ir dėl operacijų, turiu savo locna naminį puikų
juk motere gali palaukt.
buvo. Tai tas kipszas Motie
1 V.
LTGOKDUTb Bicdnus gydau DOVANAI.
Provojesi nuolatos,
— Kelkie Barborele, eisiva
—
Neturime
laiko
ant
sujus
teip
judvi
ant
juoko
palai
Sunku ira virus sutaikint,
Dr.
Ignotas
Stankus M. D.
S'hu. pa.
in miestą.
Jog
ne
yra
tos
dienos;
gaiszinimo, girdėjai jog ežioVai. Ofiso: no 9 ik 12. no 2 ik 4, ir no 6 ik 8 vakare Nedeliotni no 1 ik 5 vakarenes da sunkiau moteres. Viras ki.
Pas
vaita
slenka,
— U-gi ko in miestą!
nais ejna apie gyvasti motinos;
Ir apsaki del josos visa atsi
— Turiu reikalą mieste ir kaip piktas ant viro, tai reke, tikima, kaip jei liepi persiteUž bile daigta menka.
PA OI E K A VO.-N ES D A KTARU I G IN OTŲ ST A NK IT
kas mislina api gialbejima saNuo visokiu spuogų ir išbėrimu nnt veido ir knklo ir viso kūno taipogi nuo kitu odos ir kraujo ligą,
kerszina
ir
nori
muszt
savo
noretau būtie bažniezioje, ba
Viena boba vyras už piningus vias o ne api savo artima, ta
niera geresniu dnkluro. kaip Dr. 1. STANKUS. Daug dpktarą ai nnh nu. Ivt nei vienas negalėjo išgy
d
it
ir
kaip
ijje
ne
rodi
savo
dyti Taip kalba Jos Švilpa. 1011 Carlton Stręet Philadelphia Pa.
prieszi,
nes
labai
sunku
katras
Siuomi viešai išreiškiu sn»o širdingą padėką Dr Stankui už išgyrtymA nervą liga ir lugražinlmą
apskundė,
tai ezedien bus metas nebaszni
sai nieko gero niekados nepa
vyriškumo, kuriu km daktarai atsisakė išgyih ti. Ir visims su slaptomis bgonus patariu kreiptis pas
veidą tiktai uszpakali ir da
lo. Stankų, o nepasigsilėsiie savo žygio A. Zmudzen. Salem, Mass. 57 Pingree St nei
Kuriai kokius ten piningus darys.
kas mano dėdienes kaip ijje ira užsikietejas. Kaip motere bjaurei parodi. Barbora klau
>hn Akuotailis Montreal Que Cana la. rnšo: Meilutis gy-lytojau:-Š ita dima kaip gavau nuo
.... tos liekarstas ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atsidėkavou Tamstai iš džiaugsmo da tik puužpiksta, tai mažai klikauje,
•ę Ii karstu sunaudojau bet jau visas susriprfj.iu ir baigiu gyti Dnug-np neturu ką rašyti bes jaune
pavede,
numiri, Dieve duok dangų.
Susisarmatinias
dvarokas
pa
si
isz
pradžios
buvo
baisei
pik
cikalatnu daktariškos pngrlbos Ta įkin liga kuri tmpdaug prikankino mane -r kurią km daktarai
'.rikė už neišgydoma, dabar iau baigia gs ti. Aėių Tamstoms už jukų ir greitą išgydymą.
Barbora nieko ne atsakyda ne kerszina ir ne musza nes il ta, nes paskui, už valandėlės Ta užsigynė, ludintojus gavo, davė karalui reikalingus daig
\S JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkaiouDR Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veido.
I:nusmo krutinėję, po širdžia ir nugaros; nuo didžio skauimo ir sutinimo vidurių ir gėl mo kaulą Kiti
gai
moka
būtie
piktume.
Liktarai jnu nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs j mano r
s
Boba,
kuri
prisiegavo.
ma apsirengi ir nuėjo su viru.
ius
del
raszimo.
pati pradėjo juoktis isz to vis
•knrto manę išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15Sireet Philadelp.ua. Pa.
•
Spaustuvėje “Saules”
Muso
dvi
prietelkos
no
to
'MES PAKO. 923 So. Gth Street Philndelpliia, Pa. sako taip: ..Manęs niekas negalėjo išgydyti nuo
Jog tas vyras meluoj“,
Ant lango Rožes ne pažiurę
J-įpenėjusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelha operacijos ir savo gvdulėnus kurias
Sabastijonas paemias popieko.
galima
gauti
visokiu
.o man > akių savo aptiekoje sutaisė, manę j trumpą laiką išgydė. Ačiū jam Patariu visiems kreiptis
•re dūk iro IcnoTO STt'NKAVS; kurie jau po metėt nodieją išsigydyti
Ir užsiklepoje.
jus ne viena karta bajjvaka- szposo, ka jomdviem Motiejus
ra in ranka surasze ant josios
— Na matai moeziute, ma
reikalingu knygų
padari,
ne
galėjo
ant
viena
ki

Na
ir
vyras
prova
pralaimėjo,
nkezcze diena buvo instrigus
sekanezius
žodžius:
tai kaip tai tiejei virai su sa
Kasztus ir da bausme užmo
josios szirdije, rodos kad kas tos žiūrėt, tai ir nustojo sznek- vim druezei laikosi. Dabar jau
Atsargus.
“Paliepiu, idant auksorius 1 Gyven’mas JezaiiR liristmis
tos
ir
apkalbos
kaiminu,
o
kad
paveikslais, popierinHs
kėjo!
jaje su ilomis subadi.
— Ar girdejei vakarikszJuan da La Monte, kuris yra i, sa
žinau
del
ko
mano
Jurgis
jau
apdara’8
•
50c.
Už alų ir guzute prova lai apsudintas ant viso gyvenimo
Rožiuka tuom laik, kaip su ne buvo ant ko gaiezint, tai vakare priesz tai pasaki jog
cze nakti„man pati’pabego. t
'pdaryta in juoda audima 75c
mėsi,
grižo vakar isz miesto, tai sze vektavo darbo ir parimu buvo Roži in mane daugiau ne kal
— Kaip tai? O ar tu ne ju
iu kalėjimą už kirtima publiez
K anezia Vieszpjities arba
Lietuvių
Dievobaimingi apmislijimai
Ba bile boba už svietka tu nai viena isz mano dvaroku,
dien ėmėsi prie darbo smagei tuojaus atmaina cielam name. bės suvis. Tai kaip galėjo su
tai?
Gydytojas
ant
kiekvienos
dienos
per
Pietus
visados
buvo
ant
laiko
rėsi;
ir ne turėjo ne biskutuko laiko
— Jutau, o ir pabudau, nes
pasiliktu tuojaus iezleietas ant
manim kalbėt, jagu josos ne
iRzt'sa gavėnia • •
25c.
idant su barbora pasikalbėt. pagaminti, drabužei aptaisiti buvo visai, tiktai tas rakalis Tai tokios tokeles ant to balto luosybes.”
ti«ze nudaviau, jog druezei
Mafijos nrba Kalvarija 1Oo.
Kad jau sziek tiek apsidirbo ir grąžei iszskalbti, grinczioje Moti-jus tave apsiredi in josios
638 Penn Avė.
svieto,
Grand us Verksniai
H'c
miegu, ba jagu butu supratus,
Po tam padavė moterei poPittsburgh, Pa..
iszviri pietus ir rengėsi in lau apszvarinta ir apdavadinta, drabužius. Oj duosu asz jiam, Ne paiso ant prisiegos ir ant piera, knri puolus karalui in
Kaiitirzkos
... 50cjog ne miegu, tai gal butu ne
Maldeles Arclbrostvos Szv.
kus, tada dirstelėjo in langa abudu virai ne galėjo atsigė kaip pamatisu.
nieko.
Dr. Koler garsinasi savo tikra pravarde Ir tori
pabėgus.
kojas, apliejo jais aszaromis.
Veido Viesp.J.lirihtaus 10c.
savo paveikslą Siame laikraštyje. Dr. Koler yra
— Ar dabar žuvele ejsi pas
Barboreles kad paimtie su sa rėt, jog ezposinga giduole Mo
gimęs ir mokinęsis Varšavoje. Dr. Koler prakti
—
Pasakyk
tavo
vyrui,
—
Istorija
Szveutsi,
Seno
ir
kavo
visuose Vai -lavos ligonbučiuose. o paskui?
tiejaus teip gerai pagelbėjo. Rožiuka?
*
*■
#
mais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo
vim drauge.
Naujo lošta tymo su 50
tire karalus,— norints jisai
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik prt
—
Nes
gal
ijje
piketą
ant
vatiškas
ligas vyrų ir moterų.
Vienok neapikanta tai ira grie
paveikslais
•
3"»c
Grinczioje nieko ne buvo.
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduole 6c6, dide
Kearney bobeles apsimalszy- mane paniekino, atleidžiu jam
mane?
Evangelija
Lietuviszkai
ir
lį Išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu
kas,
tai
virams
buvo
ne
smagu,
— Ana, szedien iszejo anke
kenti išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje
kalte tik del jojo motinos, ku
Lenkiszkai, ant viso meto,
kit,
— Ne piksta žuvele ne Jau
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulą,
•ziau ir manias suvis neszau jog moteres teip ant saves pi
ateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsiksr
apda. in juoda audima 75o.
rios
paskutinias
dienas
ne
no

asz
del
josios
viską
apsakiau,
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsl ir kita
Per
Gavėnia
teip
nestaukit,
užkrėsi savo liga.
Gyvenimas Visu Szventu
ki. Kas jei pasidari? Kokia ko ane ne primink katrai kad ba man pats Motiejus liepi
riu priskubint. Turiu vilti,
Ncnaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bo
Gėrimą pameskit,
visos
6
dalis
vienoje
knygoje
susitaikintu.
O
kiek
kartu
vi

dais.
kaip ir NAKTINIUS ilkkėlimus. TRIPERį
greita!
pasakitie, idant jau ilgiaus ne
jog
dvarokas
kuris
stojo
mano
ir
kt. isgydau j io dienų, o jei ne. tai piniiui
puikiai apdaryta • • $3.50.
Geresni
gyvenimą
veskit.
sugrąžinu.
Apėjo jaje tai labai, nes pik rai klausi apie priežaste piktu piktutia.
Trumpas Katekizmas pagal
NUSILPNl'JIMĄ ir visokias negales paei
Tuom kart da nieko nekal apginime, ta pati padarys.
nu- ........ SA< ZAI . \ S I ES prašalinu j 28 dienas.
iszguldima Kun Pilauckio,
tie ne turėjo reikalo. Laukuo mo, niekados ne galėjo pasaSutaiką velei uszstojo. Nes
Arjautic.t
n-’t u r i tos pačios vyriškos
Praszimas moteries likos iszbėsiu,
spėkos,
k., p pirmiau? Jei teip, tai negsišuok.
su
nekuriais
naudingais
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
se ne mati Barboros, nes ir kit. Tai abudu nudavinejo jog jau ilgai tarp saves ne eznekepildintas,
o
dvarokas
teip-gi
pridėjimais
•
•
•
10c.
būti vyru.
Nes jago da karta iszgirsiu,
nieko apie priežaste ne žino. davo, ipatingai sziokiomis die
Jurgio ne buvo.
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
atleido jam kalte, sūnūs lik- s Aukso-Altorius arba Didis
nalo išgydau j 21 dieną ir tai be skaudėjimo,
Apie juso girtuoklavima,
nomis,
tiktai
kaip
kada
nedelo
Szaltinis 1,000 puslapiu $1.(>0
HYDROCELĘ arba vandeninę rupturą gydau
— O kur Jurgis!— paklau Tokiu spaeabu praėjo net tris
sugražintas motinai, vyras pa| 30 tninulų be operacijos.
je ir tai ne ilgai. Su senu Mo
Ir gausiu kita telegrama,
Senas ir Nau jas Aukso Altorius
menesei.
POSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
ei.
tiejum persipraszi, bet tankei Tai bus Graudus Verksmai, czei o tėvas vaikam. La Monte
Degimas kryžiuje ir kirkšniuosc, apsunkinimai
visos reikalingos Maldos. 804 į
t kai kitu ženklą
-PO VAI! DU— Jurgis ira prie kito dar
— Ar žinai ka teve Motie iezkalbejo jog teip jaises ant Tai net džiaugsis visi aniolai! dirbo tolaus ant užlaikymo
puslapiu
- •
$1 00
<pie kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau
•avo sistema ant visados.
PRIEJGIAUSES
įj
Balsas
Balandėlis
arba
Mažas
bo — pamelavo ant greito Jo- jau butu labai gerai, kad mud juoko paliko.
REUMATIZMĄ, spuogus, šunvotes, peraugas
savo Bzeimineles ir kožna die
«
»
1
.lakus, niežus, parkus, skrupulus ir visas kitai
Szaltinis, 711 puslapiu 75o
vieju moteres nes ipiktu, — ta
liukas.
MOKSLAS
odos ligas, paeinančias iš užsivietrinimo kraujo
na garbino geradejista szirdin- Garbe Dievui ant Augsztybes
.šgydau trumpam laiko ir ligoniui noreik par
— Aha, — pamislino sau ri Jonas
640 puslapio
• 75o.
ANGLISZKO S trauki savo darbo
go karalaus.
Miczigano steite,
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto Iki 8:30 vakar*
— Tiek to, nes kaip susitai
Rože — tai gal del to manes
Aukso Altorius apdaryta lo
LIEŽUVIO BU
Nedėllomls Iki 3
Pėtnyčlomls Iki 5 popiet.
Francuziszka skūra, apvalais
Ne dydeliam pleise,
Barboruka neszauki, jog ne- kins, tai ir velei per mielas die
Teisi be.
FAGIAI.BOS
KITO
popiet. Ateikit tuojaus.
kampais, auksuoti kraštai su
Ten visokiu poniu rasi,
nas pasikiszia kožna po savo
— Ar tu žinai ka paeziut....
szi in kita szali pietus.
kabe
•
*
$1.50.
Yra tai praktiozniause Knyga !
In karta szali nuejsi.
tu turi labai asztru liežuvi, Mažas Naujas Aukso Altorius,
Sugrįžus namon, jau ne ga žiurstu rankas tauzis apie viso
M Lietuviszkas
' kokios lig atiol Lietuvei turėjo < ,
Celeloido
apdarais,
puiki
O
daug
su
savo
vyrais
pasi

kaip britva.... Palauk bislėjo sulaukt tojo laiko, katra kius daigtus ir velei kampai
Ir teip sudėta, jog ka tiktai < i
Dainorius”
knygele
• •
$1.00.
M. VARZINSKAS
metusiu,
kuti, asz sau pamuilinsiu barz A n i uolas Sargas,
me pagal sutarto sueitinejo grinezios gribais apaugs.
pribuvias Grinorius iaz Lietuvos G
SUSIDEDANTIS ISZ
minksztai
Lietnrlszkas Eotografistai
Ne paiso ne ant žmonių,
— Juk teisibi, nes vienok
da,
tai
mane
nuskusk
gali
in
trumpa
laikė
1
pats
per
<
>
prie langelu kamaros. Paregeapdaryta
in
skūra
apvalais
390
205 E. Centre St. Mahanoy City,
kampais
auksuoti
krasztai,
Ir
tai
isz
kitur
adbegia,
savo
iszmokti
Angvlakai
sziek
<
piktume
givena
isz
muso
kal

------ o-----jus-gi tikrai Barborele lange,
Visokiu Dainų
visos reikalingos
Maldoe
Pu Ik ei ir plgei nutraukė visokebFotografijal
Isz tikro net del visu geda.
tiek kalbat.
Ne
mato
nes užpakaliu atsikreipusia. tes.
geriausia už visas kitas 75c.
Padaro Didei u 8 Fotografija* isi inaiiū ir
368Puslapiu; 6i9 col. Dydumo.
Viena turi suaugusia duktere,
Toji Knyga draoaei apdarita ;
— Kam tu žide tuosius ark AoIuoIm Sargas, apdaryta in
išdeda in Reimna.
Indeda in Špilkai
— Teip ne gerai ir teip ne
Pradėjo szaukt, nes Barbora
PREKE $1.
K.ompasaa ir L L Parduoda viaokes Kaimai
!■ Franouaini raudona audima
tamsei rusva audima
5Oo
Ta nog motinos vyrus atskire, lus teip priesz kaina su lodin
Nusiuntimo kasztui
suvis ne norėjo atsikreipt. J u gerai kalbėjo Motiejus, — su
Liotuvai
su
vires-minetaia
reikalais netur
ir kasstooje tiktai ^ ]. Kasztue
mes apmokame.
Ne gali abidvi pasidalyt
ge varai?
kitur aiti, kaip tik pas savo iena gyventoji
dinosi biskutuka, nes vis atsi' tomis bobomis visados vargas
■oaiantimo maa apmokama.
“
SAULE
”
=•: Adresą vokite :=
ir patinstama Vartinska kuria padare
Ne viena kita pravaryk
— Ar prieez kaina?!? juk
Asz ne turu ant to spasabo.
sukus no josios.
tieka kanogarUoaa o ir busite ntganedioti,
W.D.Boczkowskl-Co
Mahaaoy
City,
Penna.
SAULE
Mahanoy
City
Pekla
amžina,
jedu
abudu
spangį,
tai
ne
ma

O vienok reike apmislit spa
— Ka ijje sau mielina po
Mahanoy City, Pa.
•“ Pa*-.^8
Bus
apie
tai
jau
gana!
to, ar prim kaina!
įrisibei ? Ar ijje mane už k vai saba, Mano RožuĮca serga, ku.
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W.TRASKAUCKAS
te dangaus vis manievravojo, Asztuoniu valandų
Pirmutini* Lietuviška*.
po
rudenio,
užėjo
ezaltymetis,
■•
Ie 8en'8 Tamosziui
GRABORIUS
dienos
darbas.
turėjo
*^5 Astramskas iš Philadelphia piemenelis žvirblinis
vėl eiti mokintis per visa žie
Tai buvo viena subatos vaSuvalkų gub, Starapol., pa ma, bet jau geriaua klojosi,
Laidoja Kanu* Numirusia.
Pasamdo
MAHANOY CITY, PA.
Ryginu* ir Vežimu del Pasivažinėjimo
kara priesz nedelia, kada žmo
viete, Szutnskuose (bažuykai- nes buvo truputi didesnis.
CAPITOL BTO K S125.000.
SURPLUS IR PROFITS 1300,#00.
Krausto Daigtu* ii L L
Vilka atlieka ka nogeriause ir paikianee.
Suv.Valit. Randas tari naia Bank* radetn pintai*.
mij) 1863 m. gyveno neturtin Piemenells jau prie žasu nes po sunkiam darbui biski
da virai minėtai* reikalais kreipkitės pa*
atsilsi.
jin o busite visame užganėdintai*.
gai jauna pora ženocziu Jurgis
Mokame antra procentą ant sudėta piningair galviju bandosVakaras
dailus
Ponas
Die

520 W. Centre St. Mahanoy City.
Procentą pridedam prie tavo pininga pirma
su Katre, susilaukė jiedu ma
diena Saulio ir Liepos menesuose, nepaisant
Antra vasara pateko pieme vas, kaip ir visados, iszsirenge
ža vaikiuką isž kurio džiaugė
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Naujausi apraszimai
nelis prie ganymo žasu pas ant žemes pasivaikszczioti, kol
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą ra
si nors biedni, ypatingai kad
Dykai.
ūkininką Žvirbli Gižuose atga dangaus bromas buvo neužda
muša Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis,
vaikas buvo sveikas ir ne rėks
Kaip galima apsaugoti oda no
ne žąsis, antra vasara, po to rytas ir kol ant dangaus žvaigž
Harrison Bill, Preside*!**.
9 ryte ly< 1 pepfetnys kaip buna paprastai mali
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
F.J.Noonan, Vic*-Prezidt*taa
...Sukat•■!»...
žiema vėl ėjo mokytis, pasimo dės nesužiebtos.
W. M. Kohler Kaperiu*.
visokias odines ligas, plauku puolimą
kudikei daugiausei rėksniai.
kines, jau treczia vasara likosi
ir užsiauginima nežuli papuczkus.
Eidamas viena miesto ulyMaisztmetij (lenkmetij), vai piemeniu prie bandos 20 gyvu
pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
Prisiusime visai dykai paraszyta per
džia veikiausei kirto girias liu pas Salamiszki, Dopkisz- czia pamate ateinanczia žmo
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton
apielink gellkelius, kad mie- kiuose su alga 2 rub. ir bulviu nių minia. Minia tiesiog pas
N. Y. Vėliname del norinoziu pasi
Poną Dieva artinosi.
težninkai nesivaisintu, vare puskarti sodytis, nes jau turė
naudoti, Teipgi vėliname naudoti
Galima
buvo
aiszkei
pažinti
'•Dr. Brundzas Ointment” No 24351
isi kaimu žmones prie kirtimo jo deszimtus metus amžiaus.
naujausias iszradimas del užlaikimo
kad tie žmones eina isz darbo
panevale bet už tai mokėjo.
Ne lauk, kol visas systemas bns apimtas Lygai— lyg visa
plauku gvarantuota gyduole. Preke
Ganymas 20 gyvuliu, butu nes jiu rankos ir veidai baisiai
nerviszkas aystemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
yra 20o 50o ir $1 ir užteks ant ilgo
Patekės Jurgis prie kirtimo, kaip ganymas, bet 20 gyvuliu
darbo ir kitokia užsiėmimu.
laiko ir didesne verte už doleri negu
tape medžio griuvanczio už- ganyti pradiniam piemeniui suodini, o ju žingsnei nuo sun
Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziaasioe Lygos kurie
nekuriama apgavejams daktarams m
kios
procios
labai
apsunkinti.
buvo
pirmiau
blogai
gydimo
iszgydyti.
Mes
esme
pricszingi
priesz
pjovime
musztas. Liko biedna Katre girioje, tai buvo stiprus smū
mokate po keletą desetku doleriu už
ir kitokiu pavojingu oudu gydimo. Kožnas ligoms privalo būti gydomai neiszgydima. Naudokytes greitai isz
— Ko gi dar reikalaujate
moteriszke jauna su keleto me gis. Kaip tiktai nuginė girion,
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingu szitos progos. Raszykite tuojaus ant
taip vėlai? — Paklausė pas
nešiu kūdikiu apsiratinta.
gyduolių, nei neprižadam iezgydint ligoni in pora dienu idant patraukti k* adreso:
tie kaip paszelia vienas vienur juos Ponas Dievas.
daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados hz
Skausmingai savo Jurgi tankei
J. M. Brundza and Co.
kitas kitur per krumus iszsisgydint-in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogu
— Greicziau negalėjome —
106 Sta. W.
Brooklyn, N. Y.
apraudojo bet karta po veja
dalikusysteme.
Mano
būdas
yra
pigus
ir
tikras.
Asz
gydžiu:
kloste, ir verkia sau piemene atsake— Norėtum tavęs, Pone
“Dingusia Pajėga“ vyru •‘Exiema” ir kitas panastas <fUžtrueintaB Kraujas” h 31
padėtas, Jurgis negryžo, o jau
lis; laikui bėgant su pagelba Dieve, praszyti, kad visoki
ligan
iszgydau lai ai trumpam d
i iena-be naudojimo merikuri
Istgydam in 14 dienu.
1
na naszle szeip teip tempe gy
□azo ar potaau.
Namine Mokykla
“Silpna* Vyras“ ja kana
piemenų kitu, jau apsiprato, darba ant žemes geriau sutvar
‘‘Stryktura” be peile h
venimą tolyn. Po ne kokio lai
■ugraiiaa in normaliuka1 Paslaptingas Liga/’ ta 8 lyg akaad^^
Gramatika Angliszkos kalbos be
bet gaspadorius piemeniu prie kytum.
padėjimą in trumpa laika. 5I dienaa
mokintojo (apdaryta)
$1.00.
“ Varicocele’’ gydau ta 15 4.
ko, naszle turėjo vėl apsiženy"Bumatiazma“ visoki “Hydrocele” ta M adynoa, “Saasriu*” ir skandalo* akure*
Vaiko Drangas arba kaip mokintis
gyvuliu ir piemenei prie aviu
Ponas
Dievas
atsisėdo
ant
(isagydaa greitai ir ani visados
ti, kilnotis prisiėjo tai in žvirbe operacijom
skaityti ir aszyti be moki. 15o.
su kiaulėm davė paserga: ka akmenio szalia uly ežios ir su
Naujas Budas mokintisraszyti be
OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad vakare. | R. I nrnnw
gždaiezius tai kitur, galop ap
F®1111 Avė.
da prasikals, padarys bledi, raukė kakta. — Kaip dyvinas
Petnycioje 9 lyg 6ad. vakare. N«*deliomis UIiLOiBIIZ’n“01 rrontPittsburg, Pa
mokintojo
10e.
sisedo ant ilgiaus Vilkoviszkio
10 Ivg 2ad. popiet. Gyveniu Pittaburge 1
Aritmetika iszmokinimui rakandu
neužlaikys isz mažos algos, bet yra tasai jusu papratimas. Bi Buvusis ministeris skarbo Persijoi o kuris buvo priverstas ap jog 15 metu toj paezioj vietoj.
Kalbame Lenkiukai,Rudukai ir Vokiuka
paviete prie dvaro Gižuose.
su paveikslais (apdaryta) 35o.
gano pasturgaliu. Na tai da le kas ant žemes atsitinka, tuo 1 dsti sklypą ir savo dinsta isz priežastes Rosijos insikiszima in
Pinigus aiuakit per Money-Order.
Sūnelis tuomet jau ėjo szesz
bar ir gana, bet ka daryt — jaus prie manės, ezaukiates, veikalus Persijos. Dabartės buna Amerike sa savo szeiminelia.
P. Mikolainis
tus metu, via buvo sveikas ir
Box 02.
New York, N. Y.
mislijau sau.
tuojaus
prie
manes
begale.
BANKING
HOUSE.
BISCHOFF’S
linkimas.
Prisiartinant sekminių szven Nunairyte
mane turbacijo
Kampas Reade Ulicze
287 Broadway
KAVA.
Gižu dvaro Grafiene, žiemo
Jclctonaa: B orth 2822.
Aew^ForA, A. Y
tei, gaspadine piemeniui davė koks ten bajoras, klausdamas
Introligatome.
mis savo dvarokams darydama
Kas reikalauna teisingo
APD1BBTUVE KNYGŲ.
Mano brolis ,Volanas Ringes paeisziokia pasarga: “Vaikeli, tu ar jisai gali petnyezioje mėsa
Vienas isz svarbiausiu daliužganedinima. sutaisė szkala
patarnavimo ir nori idant
matai kad esi mažiausias isz valgyti. Nes girdi toi dienoi ku kuri naudojeme yra kava sa isa Suvalkų gub.. Naumiesosio
jo reikalai liktu greit,
(mokslaine) kur mokytoja ins
tarpo piemenų, tai žiūrėk lai turi savo varduves. Pasakiau Deszimts metu adgalios svietas pav. Rudbales kaimo. Lekeciiu par.,
atlikti tegul atsiszauki in
tate sena merga; lankėsi vaiapie 6 m. kaip amerike, pirmiau gy
kykis kad per sekmines ryte daryk kaip tau patinka, tik reikalavo kavos 13 milijonu veno Philadelphijoj, o dabar neži
kucziai ir mergiukes vien tik
Seniausi
paliktai didesnius visus spir- nelysk man in akis, Su tais sa centnaru, o pereitam mete nau kur jis pats ar kas kitas prašiau
tai dvaroku. Ka gi daryti—
Bankini
geis, kad tu adkscziausei iszgy vo praszymais mane tik turba- skaitlis daejo lig 175 milijonu, duot žins ant adreso;
(og o;)
ėjo ten ir katres mažas sunuNarna
G.
Ruzgia
tum savo gyvulius, ir pagiryje voja nereikalingai, O rodos ka ženklina, jog su kožnu me
kas mokytis A.B.C.D. Pa
Uždėta 1848m.
užoliuok! Kad tu vaikeli teip man kad asz ant žemes pada tu pasidaugina reikalavimas to 112 Stanton st. Wilkes-Barre Pa.
tėvis žmogus vidutinio budo,
Aysidirba senos maldakn yges, istorine
Szimtas Tukstanoziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
padorysi, asz vakare duosiu tau riau gariausia tvarka, geresnes jo reikalingo gėrimo.
natos ir laikraszczei, kaipo tai:
kad vaikiuką paakvatyti mo
Pinigus siunozime in Kraju kuo greicziausei.
(rediszka kase>
Linksma Valanda, Dilgele^
Mano
sirogeris
Motiejus
Walukas
dovanelia”
Isz Arabijos, isz kur kava
jau ir nereiktu.
Dagia.
Draugas,
Tėvynė ir L t.
kintis, tuojaus padare naujas
Pinigus visu krasztu iszmainome prgal kuras.
gyvena ten kur apie Norfolk, Va.
Prisiunsdami knygas apmokekytepaeito ar
Piemenukas ta iszgirdes nu Tai pasakė Ponas Dievas.
oirmiause
likos
atgabenta,
par
Pinigus
priimama
ant
procento
ir
iszduodame
ant
pareikalavimo.
ekipreso
kasztus.
Adresas:
klumpukes, tuomi da norą už
taipgi mano dėdės Kastantas Pan
džiugo, bet mislijo, kaip czion
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Lithuanian Bindery*
Vienok visi žmones parpuo gabeno labai mažai o kuri va iekas gyveno ton kur apie Shamo
degs vaikiukio kad mokytis;
Krajaus už pigiause preke.
apgaut, kad kiti didesni, ir lė ant kėlu priesz Poną Die dina “Mokka”, ir buna naudo kin, Pa, apie 24 m, kaip Amerike,
vėl motina pasiuvo krepezeli,
Paszportus del keliaujenoziu in Kraju pastarajame.
jau po keletą vasarų girioje va ir visi kartu szauke: “Neno dama tik per turtingesnes szei Juozas Simonaitis ir pusbrolis Juo
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejeataliszkas Popsras ra
einant in mokslaine kur moki
ganė, tai sunku, bet tas galvoj rime daugiau dirbt, kaip tik minas. Daugiause pas mus yra zas Jonaviozius abudu ten kur apie
paliudyimu Konsulio.
nosi vaiku apie 20, indedavo
A. J. Keydoszius
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai.
jam nenuauszo. Marginosi asztuoniai valandas per diena naudodama kava isz aentraliez Pennsylvanija, visi paeina isz Su
kąsneli duonos su szmoteliu
vaikė gub., turiu svarbu reiksią jie
— : Del vygados Tautieoziu laikome aty d a ryta :—
-AGENTASSekminių lazdukes kiti, margi norime «u savo vaikeliais pasi kos: Amerikos kaipo: Guatala-žinių arba silkes priesz piet
pats ar kas kitas praozau duot tino
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedalioje nuo 10 iki 12 ad.
202 Troy St.
Bayton, 0.
no ir mažas Szlamiezkiu pieme bovyti, norime padusoti szvie malios, Casta Rica ir szeimin- ant adreso:
Užpraszoine atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
prieszpiecziam, o po piet povą
nelis. Prisiartino Sekminių «u žiu oru, pasilinksminti su savo iszku salų o po tam isz pieti
jog pas mus visus minėtus reikalus greicziausei, teisingiausei, ir
A. Paniekas,
karėms užkasti. Viskas buvo
pigiaueei galite atlikti.
bata.
nes Amerikos, isz Venesuelos
17 Comotnn St,
paczulemis.
Norime
pasidžiaug
gerai, tiktai du dalykai vai
Lawrence, Maes.
Tuomet mat buvo senovės ti dailiu ir visokiomis svieto ir Brazilios.
kiuką baugino ir teriojo.—
Pirmutinei
sklipai
pristatine
palikimai,
Sekminių
subatoje,
gėrybėmis,
ka
tu
szita
svietą
Smagus szaJtis kurs nosaite
Parduoda Laivakortes ant visu geriau
Mino draugas Konstantinas Ur
jo 15 metu adgalios tik 97 miinsvilindavo nei slyvuke kad visi piemens iszsirenka du ar apdovanojai.
siu ir greioziausiu Laivu in visas dalis
bonas Kauno gub. Szauliu pav. Daulionu
kilogramu,
o
paskuti

ba
tris
isz
tarpo
saves
eiti
per
— Kas-gi, dievaž, jums
svieto. Norintieji kelaut in South
!r snarglys driekėsi, o atlaidisiszkiu sodžiaus Metas adgalios gy
Amerika ar in Australija tai tikietus
TIKRI NAUJI METAI
nij sniegas be prisiveldams po gaspadorius lalanti (rinkti) tuom viskuom naudotis drau niuose metuose dastate suvir- veno Ellsworth o dar nežinau kur.
galite pas mane pirkti. In Lietuva
Tik tada pastoja Žmogui, kada užstoja nauja* gyvenimas, kaip
Tegul jie pats ar kas kitas apie ji
naujoms klumpaitėm, sunkino kiauszinius, laszinius, taukus džia? — užklausė Ponas Die szum 200 milionu kilogro.
paliuosuoja nuo visokių varginimų Ir numeta nuo savgs ligas,
Laivakorte pas mane yra labai pigios.
yvairlų
skaudėjimų
naSta.
Guatamalija
azendien
prista
ir
miltus
keptie
pautieniai,
pranesza ant adreso:
([j oi)
vas.
jo eisena.
Mano agentūra yra po kaucija 10
Philadelphlos M. Klinikas daugybes žmonių apdovanojo su
Andy Kurliandskas,
tikrais naujais metais, suteikiant nauj^ gyvenimu ir
tukstaneziu doleriu, Ohijos Steito.
Po žiemai, jau dvaroku mo duodavo gaspadoriai ir pinigu Tuojaus iszejo isz minios žmo to geriause kava. Toji rupubli
džiaugsmę, IBgydant sergančius-nesveikus, sugražinant
219 Sagamore St.
Pittsburg, Pa.
Norėdami apie ka dasižinoti indekyts
gėrę svelkatętę. tę brangiausiu žmogaus turtę. IA dau
kslaine užsidare, vaikiukai vie po treczioka arba dvyleki nių fabrikantas, miesezionis ir ka yra turtingiause terp josios
gromata 2o. marke ant atsakymo.
in
gelio Štai patys žmonės kalba:
p
kaimo gaspadorius. Jis pasiklo penkių seserų eentraliszkoje
ni iszeidinejo pas ūkininkus sznapso parsineszt.
GARBUS TAUTIETI DR. KLINIKOS! Pirmiau
Mano
draugas
Juozas
PraBukaitis
Subatoje, pasidarė piemens niojo žemai Ponui Dievui ir Amerikoje o siekia nog Atlan
gavimo Jųsų llekarstų buvo teip bloga, kad <«irbt nega
piemenaut, kiti mažesni buvo
paeina isz Szakiu para., Patiloziu
lėjau. Paklausiau draugų rodos—atsmaukiau Ir kaip
tico lig spakaino didmario.
krivulę,
paskyrė
tris
eiti
su
tarė
:
apturėjęs Jųsų Myllstos llekarstas, kuria* suteikėt, su
jo pas tėvus, ir Katres sunukas
kaimo, 3 m. kaip pribuvo isz lietuvartojau, tai trumpam laike ilgijau Ir visi skaudėjimai
Gyventoju tenai* randasi pu vos in Amerika, ten kur apie Sotin
— Negalimas daiktas iszpil
baigdama led szesztus metus in Sekminių lazdelėms surinkti
itel rnmatlzmas IBnyko. Dabar sveikas, linksmas Ir tūkstantį kartų dėkavoju. Savo draugams
santro
miliono,
daugiause
susi
la»ziniu,
tauku
keusziniu
ir
reikalo ujamiems gero Daktaro pagelbos, visada rėdysiu kreiptis prleJųs.
tus,
jis
pits
ar
kas
kitas
prasziu
duot
dynti
tu
žmonių
reikalavimus
piemenukus netinkans namieSu guodone A. KARANAUSKAS, Box 233, Seelyville, Ind.
miltu kepti per sekmines pau Taip trumpai jiems kas diena dedanti isz indy«ko sz’amo, o žine ant adreso:
jie sėdėjo.
tik vos keli szimtai randasi
H. HARSKOVIČE, 1723 Hancock St., Philadelphia, Pa. Labai sirgęs sunkia vyriška
J.
Stanaitis,
tiene;
didesni
iszejo
lalanti,
o
dirbant, svietas ilgai negalėtu baltųjų.
' !-sn. Nuodugniai Išgydytas, širdingai d ūkavoJ a Klinlkul už gera sveikata ir nauja gyvenimą—
Sztai, prabėgo linksmas pa
’
R. 8 Box 56 Y,
Cambridge, Ohio. j tikrus naujus metus.
vasaris, ankstyvi vasarojo use- jis mažiauses vis mislijo kaip būti. Viskas tuojaus griutu.
Kone per szesiis menesius
Nemažiau ym džklnza Mrs- MARE OČIPENĖ, Iš Conemaught, Pa. kurislrzu.l9metu.sltaugalvos, kojų, vidurių, pūslės, ir baltųjų tekėjimo liga, dabar džiaugiasi su nauja gera
Ponas Dievas žingeidžiai nulotas puola lietus—trumpas Mano draugai Adolfas ir Karolius I; dėjimu
lioi pradėjo pribrenst, miežiai padaryti kad ant ryt atsikeli
t-vėl kata i r dėka voja Philadelphlos M. Klinikui. kurio tikros lickarstos ir tobulas daktaras Išgydė
ankstyvi nakti, ant kuriu žvir aukscziausia, galop, po vaka ant ju pažiurėjo, paskui tiems Saule užteka kas rytas ant pu Kibartai paeina isz Kauno gub..
KAIP DAUGELI, TEIP IR TAVE GALIMA IŠGYDYTI,
se szesziu o nusileidže aut szesz Szauliu pav., Joniszkiu para, jie pats
Lietuviszka Agentūra
blius nei stirnos ant želmens rienei, nuėjo pas tvarto gyvu ponams tarė:
i jei tik nori be peilio ir operacijos. PHILADELPHIOS M. KLINIKAS užvedė daugybes naujiį
tos
adynos
kas
vakaras.
Jiekarstų, Išradimų Ir pagerinimų, teip kad kitur geresnių llekarstų negalima gauti, čioLaivakoroziu ant geriausiu Laivu
liu
duris,
ir
ant
meszlymo
atsi
ar
kas
kitas
prašiau
duot
tine
ant
—
Ar
tai
jus
tik
trys
esate
godžiai kibą.
1 nai, apart kitų, yra gabus specialistas daktaras nuo vyriėkų ligų. Po iszpjovimu didelu girriu adreso:
in Lietuva ir atgal. Teipgi eiuneziu
gule, kad pajustu vieversuko tokios nuomones?
JEIGU negali pribut asabiškai. tai parašyk HetuvISkai kas kenkia, o gausi rodį, pamokini
piningus už žemiause preke ir greitai
Žvirbliu piemenells.
uždėjo plantacij s kavos ku
W. Rumbauokas,
mus. reikalingas llekarstas ir ant vietos iAslgydysi. Apturėslt tikrį sveikatai pagelbį nuo visokių
ryte giesme. Ryte sek. visi sal
— Visai ne, Pone! — atsa
kaip VYRU, taip MOTERŲ, bei kurios tik varginimui užpuola: kaip Šviežių, taip užsisene vienos dienos nelaikau pas save
Livingston, Ill , ilgų,
Gižu žydas Dovitke, turėjo dum miegu miegti apart gaspa ke. — Tos nuomones yra dau rios puikei persistatė del akies Box 101
nėjusių, kaip ir nuo tų, kį kiti daktarai nesumanė išgydyti. Kreipkis drąsiai, neklaidžiojant,
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
kaip
žali
parkai.
šiuom adresu raSyt:
užsiejes geroka pieta žemes dines, kaip tik vieversukas pir gumas. Taip mielina visi, cieviskas dirbasi teisingai nes esmių po
[
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
Krūmas kavos pradeda žiMano sunua Juozas Ziamaokas pir
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
ankstyvais miežiais. Kada ūse mas giesmele ritmetine užgie las pulkas. Mes tryee esame
1117
Walnut
St.,
Philadelphia,
Pa.
det gruodije, sausije ir liepos miau gyveno Berzburgh, W. Vn. o
atsilankitie arba atsiszauktie per
VALANDOS kasdien nuo 10 Iki 4 po piet. Nedalioms nuo 10 Iki 3 p. p.
liai prinakt pradėjo, sztai ir dojo tuojaus gyvulius isz tvar tik ju visi delegatai.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarnikals ir Pėtnyčlomis.
menesuosia, kuri ižduoda pui dabar nežinau kur jis pats ar kas ki
laiszka su minėtais reikalais.
žvirbliai medžiuose Gižu pasi- to paleidęs iszgujo girion kar — Tai delko-gi — klausė ku žiedą susidedanti isz asztuo tas prasziu duot tine ant adreso:
Su godone
Phliad. Med. Klinikai tikrai galima tikėt Padėkavonės ištirtos, teisingos?
gužineja, alų pridarė, pradėjo ves apkaisze medžiu žaliumy Ponas Dievas — neatėjote pas niu lapu ir kvepentis puikei.
(81 <>»)
Viktoras Lapinskas
nei girininkai kirviais miszku nais ir pradėjo pirsztu per ger mane visi, kaip szitie setai dar Tada visa plantacija iszrodo
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,(XJ0
Ona Ziamiaokiene,
601 W. Mahanoy Avė.
>
kuris
randasi
popriežiura
Valstijos
Pennsylvanios
ir
rodos
sniegu
uždengta,
nes
po
137 Keap St.
Brooklyn, N. Y.
medžius snapais savo Dovid- kle braukdama skambyti— bininkai ?
talpinasi loonam name kurios verte isznesa apie
Mahanoy City, Pa.
kėlu dienu žiedai nupuolineje
kes miežius džiubinti. Žydas Valiolia olia, Juras spirgis
SloO,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir
Jie užsimislino ir tik vienas ir pradeda tvertis žali žirnelei,
Mano sūnūs Boleslovas Smalkes,
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis
matydamas kad žvirbliai be olia, Petras spirgis olia. Valio in kita žiūrėjosi, Ant galo at o kada isznoksta tai buna rau
1X10.6/
ožiukas pasine isz Suvaiko gub.,
' svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtas
szposu miežius džiubina, pasta lia olia Raulas spirgis olia olia sake.
doni, kuriuose randasi kiti gru Marlempoles pav. pirmiau gyveno
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
Nusipirkite eau keletą
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje narnos ir kitokius
te kuolą sermėga apsupta, valioliai aha....
— Tie visi kiti neturėjo lai delei.
Prusnose o dabar netinau kur jis
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
Buteliu
žvirbliai nebijo, pririszo siulu
kancelarije
po
vadovyste
Karaliaus
v
arasziausNotariuszo
už
Laike susirinkimo kavo*, pats ar kas kitas praszau duot tine
Parytys buvo gražus tykas, ko., vienas norėjo skaityti nau
tvirtinto per Gub. Vai. Pennsylvanios; padaro Doviernastis.ir
NORKEVICZIAUS NO. 6.
maža žvirbluka prie baidykles piemenuko Szlamiezkiu balsas dingą kninga.. antras vaiksz- locnininkas plantacijos atsi- ant adreso:
kitokiu Dokumento* kurios užtvirtina Russijos Konsulia
Geriausia Arielka Visam
krausto
isz
miesto
ant
plantaci
Ona
Dzienuszevioz,
žvirbliai nebijo. ‘ oh a chate- o 1 i a v i m o, toli toli per gi czioti po miszkus su savo mie
Mieste. Tik $1 už ButelL
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
jos idant dažiuret susirinkimą
8723 Saginaw avė.
Teipgi czis gausite ir visokiu
ra” žydas keike.
ria atskambėjo, ir paukszcziai la.. vienas norėjo eiti teatran, kavos per tanaitinius gyvento
kitu gėrimu. Ateikyte dabar
Ccr.
12
-Ui.
&
(
hk
i:
H-.
8.8.
J
’
ilUtvrg.P
So. Chicago, Ill.
priesz laika, duokite »avo
Karta parycziu, žydas žiūrė strazdai po vakaro eznektu vėl kitas ant koncerto., vienas bo jus, kurie yra dideli tinginiai.
AG ENCI J A P. V. OBIECUNAS & CO
orderi o bus jums pristatyta
damas kad žvirbliai jau prade pradėjo szneketis. Gaspadine vinasi su savo vaikais., vienas
Naujas
Isaradiaiaa.
Grudelus kavos rukiua in
Snlalko paolsBociiu plauko*, pHgialbrta
da kuopuotis mislyja— “Nn, piemenuko būdama ant kie silsisi sau ant kanapos.
gurbus ir deda in basona, per •l*uk*m«
augti. Turin* tukrt&Beci*
(A S KDf)
basi u sociMa* dykai gar** iaform*
jau velnei vėl ant miežine va- mo nusiezypsojo mislydama
— Ant to Ponas Dievas pa kuri plauke vanduo, kur u vonia,
api* prietuM* paoUaadv* piaaba* b
UŽDĖTA 1870m.
408 West Mahanoy All,
mirksta
no
16
lig
18
adinu,
po
žos”. Pakasęs Dovidke barzda kad nieks neatsiszaukia apart kele ranka ir prasijuokė taip
kaip tam*
*d*—nhy«*i
Užpraszau visus Lietuvius Pittsburge kad
atsiminė, kad Katres vaikas na strazdu, tai jas piemenuko isz szirdingai kad visame kraszte tam leidže jaja per maszinas. LILInmIu te ka Tarti Isteftn
pirktumėt pas mane o asz gvarantinu jus
kuri atskyrė kavos grudelus
užganedint. Asz turiu kroma Moterių, Vyriu
a MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTU
mieje, sau vienas tarė: “Nu grajita.
bažnycziu varpai suskambėjo. nog žieves- Po tam džiovina
ir Vaiku Apredimu ir Parasonus.
labar
Laikas Mokintis!
asz dasu ten pemenians jam
Tuojaus subruzdo ir kitu O paskui atsisuko in darbiniu per kėlės dienas ant saules, vė
— Duodu Union Markes—
Geriausius rankvedžiu* ir žodynu* galit*
390
DalBH
tiktai
už
£(
nuvaikis.”
ūkininku piemens, bet Szla kus ir tarė:
laus buna per maszina perleis
uiti, iš kurių pats per save lengvu ir pii budu gali išsimokinti angliškai kalbėti,
BV NVBIUNTIMW
Nuėjo pas Katre suderėjo miszkiu aukscziausei ir gana.
— Bukite ramus ir taip da ta o po tam atskirta pagal di
ic nereik tingėti.
1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS,
Iždaveme
Didele
Kninga
duma
grudu.
jos vaika už piemenuką žvir
įtaisė J. uaukis, trečia pataisyte laida, psL
Po valandai, susiejo visi in rykite, kaip anie daro. Su noru
, kaina ........................................................... 25c.
Dalau
auaidedaati
hz
Pabaigta kava ziuneze maibliu ganymui nuo miežiu. Al krūva, ir pareikalavo lalau jums duodu savo palaiminima.
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS.
>gal Ollendorf’a, Harvey, Ma-:well ir kiszuosia ant mulu arba ant dvi», sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina SI.25
ga kasdien— bulka ir skleny- toju raporto kiek subatos va
390 PAINU
Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.50
racziu vežimelu po siaurais ke
Trumpinelel.
J. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lictuviikojt
ozia arbatos. Beganant žvir kare laimėta.
leis
geležinkeliu
ka
užyma
no
angliikojt kalbose. Sutaisė J. Laukis. Šio(Toliaua bus.)
knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei
* Tik viena pora isz kožno 4 lig 8 dienu, o isz czionais lig
blius nuo miežiu, jau mažam
-iNOTARlUSZAB:suose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi.
Knyga drnoroi anaiata.
?, kaina ....................................................... 75c.
tukstanezio daailauke apvaiksz manu pristovos, isz kur laivai
piemenukui pabado, nes isz
233-235
W.
Centre
St,
->
Mahanoy
Gty,
Pa.
fa
pati drūtai audimu apdaryta .. . $1.00
Kas nusipirkt, ras visokiu
Apsaugoja Namu* ir Namlnus Rakandus Mg Ugdą*.
i. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškaitinet savo auksines vestuves in 2 ar 8 menesius atplauks in
vieno kraszto pulką pabaido,
Dainų isa visu užkaboriu ka
Jiškos ir angliškai-lietuviško* kalbų. Telpa
MtfaBM Uatartacka Agentūra.
Kantaras Šankiais ir pardarista Supknrcxta rat vtsektu UhQa
r 18,000 žodžių, parankus nešiotis kišeEuropa.
dainoja Lietu veja.
(szluba).
tai tie kitam kraszte vėl sėdasi
Parduoda Sripkortau aat
ie. Pusi. 151, grąžuose audimo apdaruoDel Dranjysczia—
kaina .................
65e.
risokio
drucaiauaiu
Lr
Geriausia kava siunetesi in
! as pats skuros apdaruose .................... 95c.
Pristatau puikes Sxarias
* Szmotas geležies vertas
bet kad bulka su arbata buvo
Nusipirkite e turmito Dataeln,
Erlaaaia Laivu.
Juostas,
Kepuraa,
FT
nines
'.
ŽODYNAS lietuvlškai-angliškos ir angAnglija,
Hamburg*
ir
Havra,
Per
eiela
meta
ant
ritu
dienelu
uncuta
Piningus
ta
$5. iszdirbtas ant pad kavų bu
•.ai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, damaloni, tai iszgane iki miežius
Špilkas ir Lt
Visa* Dalis Svieto
I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835,
-ARBA PRADŽIA----'ų 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta,
Sa kokie nora reikeSe
tu vertas $10: ant adatų $350; o menkesne prisiuneze in Nt-vv
žydas nuvalė.
frulcniauna Ir pigiau**
ta ................................................................
$6.00
York
ir
San
Francisco.
Di"SAULE"
kan-link Biipkorcsi^
vini tie kuria par mos
Skaitymo
ir
Raszymo
Jišsakant
virš minėtas knygas, kartu reb
ant peiluku $8.285; ant spren- džiauses andelis kavos atsibuKada prisiartino nesmagus
Piningu* ir L L
fante apie tai geria tino
pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntim*
Mahanoy City, Pa.
DEL VAIKU.
Zfc.
ipmokėsiu.
Adresas:
Iraduoda Doetovierne
žinu in eiegoreliu atneaztu na Hamburge, isz kur iszsiunruduo, vejai apie susparas
toi ta ka neri savo daM
M. J. DAMIJONAITIS
tinej* in ritu dales svieto.
iriobu ezvilpe, debesiai skliau “Saule” Mahanoy Cty, Pa $*50,000.
12-014 33rtf 6t. CHICAGO, IkL
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Union City, Conu.— Pa
idelis Tszpardavimas; temijau
• Keleivio’' No. 9 buk PLANAS MERCHANTS BANKING,

D

Palengvyk Savo Galva.

Parduodu formas.
l*-toviu

kolonijoj Mic igan

steifarpar-

TRUST CO. BANKE.
’kur luri l’irki“ 105 (jBtuviai
sociali'tai Ui,i .n City ir Nau. mus Mason paviete. Turiu ant
gaįuko užm puldinėja ant T.
gyvenamu farmu bu budinGERAS
DAL1KAS
DEL
KOSTUIV
IdanF-\padaryti vietos del naujo
R. buk tai jisai iszvare ifz sa
ka:s ir sotinis. Lake paviete turi dau
RIU SZITO BANKO.
I vo namo gyvenanti I). Ejmaigy l>‘* neiszdirbtu geru farmu ant
Pavasarinio Tavora, pastanavijome
to. Turiu priesz tai užprotesta - Yra tai geriausias ir pigiau lengvu iszmokescziu. Raszykite o
gaubite lietnviszkas
informacijas,
iszparduoti visa rudenini ir žiemini
j' ot, jog tai dydele nulagyste
r * ' w t sias būdas del atmokejimo m r knygele ir mnpas dykai. (£ udy o;)
ir užsipuolimas nekaltai ant
1 | giczio, arba del pirkimo namo
Anton Kiedis,
tavora už labai numažintas prekes.
i n n. I
l’eacock Lake Co. Mich.
' žmogaus. Gerai visiems ižino
, pįge9ne8 prekes procento ne
Todėl jaigu norite pasinaudoti ir
ms, kad D. Ejmantis par.■daveĮgU Saving Fondo. Priek tini
Parsiduoda Farma.
savo rakandus Jokūbui bkrob | banka visados priima mokesti
suczedint keletą doleriu ant Siuto ar
II li’i .-.A
1 n dolenus
J ~1 ...ft
1.
..
k,,
. .a , . .
..
,
r-.
už 1110
kuris
buvo
Turi 132 margu žemes, susi
bile
kokia
diena,
kur
Saving
Overkoto tai dar turite proga ta
atvaževes isz Lietuvos su pa Fondas yra atidarytas tik vie deda isz 18 margu puikios
padaryti. Ateikyti o patis pamatysite
uze ir dvejetu vaikucziu o pir na diena ant menesio, ir jaigu girios o reszta dirbama žeme.
miaus jin, jau dvi szeimynos taja diena neužmoki moki sti Vandens
užtektinai
geras
kaip gerai dar galima pirkti.
gyveno tame name. Kada atsi tada uždeda jumis koros, mu tvartas ir sodas. Visa žeme ap
kraustė trecze szeimyna buvo su banke neyra jokiu korn ar tverta
Teipgi jau pargabenome daugybe
tvoroms. Du arklei.
visiems perankszta ir ne galė ba bausmu,
karves ir visos prietaisos koki
—
---,
..
ir
b
galima
------greinauju Siutu ant Velykų ir Pavasario.
jo sutikti 3 gaspadines prie vie cziaus atmokėti skola negu Sa lik yri•a reikalingi prie gaspaSiutai szimeti nei yra labai gražus,
no pecziaus, trijų tėvu ir vai ving Fonde, Jaigu turite piuin dorystes. Farma
parsiduos
ku. Tokiu budu Ejmaitis suti gu padėti ant procenczio tai tik už 28 szimtns doleriu o
pasiūti pagal naujausios mados.
ko iszsikraustyt bet be T. K. atneszk in muso banka o mes gyvulei ir prietaisos parsiduos
iszvarimo. Matote kokia tai iezaiszkinsim kaip geriause ta ati-kirum kaip kas norės. Szita
Pirkite savo Pavasarini Siutą pas
socialistu
teisybe. Toliaus, galima padaryti. Su bile ko- farma randasi prie plataus
buk T. R. sugundė kokius tai kiais bankavais reikalais kreipj kelio lig miesto ir stacija ren
pasiraszimus siunsti kun. Že- kitės in muso banka, o busite Įdasi 3 milos tolumo. Parsiduobriui kad iszvarytu isz jo na aprūpinti ka nogenause. Musu Ida pigei, už tai kad locninikas
■fcw
233 235 W. CENTER ST.
X____ C-- yra ____
a
I ... i ai.senas
r» >1 c drtTZAivllQ
mo gyvenanti Suneki. Ir tas 1kostumeriai
yra1 olabai
žmogus. l?aQCZX'
lla»zy
muso pi 'ieteyra melagyste socialistu, užpul liai.
kite tuojans ant adreso, (dy)
ISZ LIETUVISZKU darni ne kaltai ant T. R.
John Kvittkus
Kas link kovos kataliko tau Publicznas Pardavimas.
? KAIMELI!.
Box 158 Brookfield. N. V.
Į tiecziu už gėrimu-, tai buvo Į Peluyezioj 8d Morcziaus 19
Madison Co.
'kRENAMIOAU. PA.
Į
proga kad isz to socialistai pa- 12 ant 2-ad. popiet bus par■«
/
' (MOVING PIGTV RES)
Szv. Jurgio j tis geidže pasinaudoti - ka irl(lu<.ti namai ant 26 ir 28 West
—. Kopiitetas 8zv.
Parsiduoda Farma
R. K. parapijos
apgarsino I padare. Ant savo susirinkimu Į Spruce ulyezios, Mahanoy City,
Puiki terma Roaring Creek,
ANT BOCZKAUCKU SALES
idant ^Įstepe Urbonas ne dris patis pardavinėjo ir isz to nau | pa. kaip sekaneziai parodo:
12 milui nog Shenandoah, turi
tu laikyti pamaldų ant kapi-j
dojesi
tautie-1'. Visas ’lotas žemes mieste Ma 80 akieriu 20 akieriu girrios,
•I do
jesi o katalikams tautienitl nes , prieezingam laike bus«jį ežiams tai uždraudže. Tai 80-1 h inoy City, Pa. po nutnoru 4,'teipgi,150 obuoliu midž u run
paszauktas prie teismo.— Isz-- j eialistu tiesos.— Duktė .Ievos , 77 bloke kaip ant mapos paro'obuolei atnesza $500 ant meto
mintingai padare.
(
...
...
„ , . do sutaisyta per Frank Carter,'i Gera stuba in didelis tvartas
Ivo iiūtilln
III
— Advokatas Z F. Rinke-; iDlrtllSt
Ule.Al).
^Hui'hnl
al.’,a'Į Liepos menesije 1859 mete,
Parsiduos neperbrangiai arba
Inžanga Visiems tik 5c................................
i gerai eina dirba pilna laika, |
,
i viezms rūpinasi aplaikyt nau
atsiduos už namus. Atsiszauki
•
i
,
■
ii.-i
1
as
lotas
randasi
aut
Spruce
uždarbei neszlekti, isz kitur ,
.
_
,
,
J
{^“Galite ateiti bile kada nog ji- cznrteri del
paszelpines
• vii
i
ulyezios. 2i> pėdos ploczio per te arba raižykite ant adreso.
darbas nesunku]
r
Titos, lyg 9:30 ad. vakare o draugystes po vardu Szv. Da pribuvusiam
Jos. Bench’ck
.
12o ilgio lig Mapel ulyezios.
matysite visa perstatinis.
miniko.
Pottsville, Pa.
6
r• .
,
,
Ant to loto randasi namai
— Lietuviu nemažas bure. .
.. , ■
, .
,
• Į ant 11 teminiu, teipgi priva
— Adomas Dempskis, sa- li? •isz tu
visokiu atsiranda ežio' . ,
J .
is r
. , . Itiszkas namas ir yra labai ge
Inninkas, kuris pemove Lakia nais yra viena pa?zialpine
. , .
s
r- • 1 ras pirkimas del pirkiko.
Povilui Z-rtii, likos apkaltin- draugyste po vardu szv.
1
Kazį'
.L.
Brangus Lietuviai
.„.„j nž8i.
Išilgos
pirkimo yra:
tas per slidu. Žiras norėjo ejti mier0) kuri labai puikei
- — Nedeloje pripuola 40 už baro atsiymti reszto ii>z do-j |alko/yra dvi lietuviszkos bu- DtPzimta8 I'^eentas preke tuPittshiirgeir
mu oze) ninku.
lerio, kuriam Dempskis ne iž- j ,,zernee ir du salonai kurie da Į''' ,Ut užnioketa dienoje pirki— Isz visu szaliu pavieto davė ir tame tai laike saltinin-pUjkll bizni.
mo, regztas tun but užmokėta
Aplinkinėj
žmonis pulkais važiuoje in kas paleido sznvi. Kokia baus I
-------------------- in 3 dienas o tada pirkikasap^
tėvynių, mat bijosi streiko. Bet Į me aplaikye tai da ne žine.
Williamstown,
laikys atsakanezius deedsus Prane®, kad aš uždėjau D džiaugė Drapanų
Williamstown, Fu.
Fa.
į Krautuve del Vyriu ir Moterių, senėm ir
ka pravažines in ten ir adgal,
Darbai gerai eina, isz ki !u’ L L
jaunėm, už tai kviecziu vi*u4 Lietuvius ir
Ugnis West Shenandor
tai galėtu per streiką iszsimaiLiet
Locninikas
turi
tiesa
atsaky
m ivaites kreiptis pa* mane o asz j mb
lur pribuvusiam darbas ne sun
patarnausu. Tiems ka atvažnoja i-z aptin
kasiklosia da vis dega ir ne
tyt.
į ti visas prekes ir gal užlaikyti kciniu
■
miesteliu apmoku už geležinkeli lig
ku gaut, uždarbei nemenki.
, 7'c. tiems ka pirks tavora už $20 arba dan
] pardavima.
1 — Pottsville, sūdė aplaike gali jos apmalszyt. Lz tos
ginus, o katrie gyvena Pittsburge ir piiks
Lietuviu mažas būrelis
| Apie daugiaus dasižinokite tavoro už $15 gaus gru žių d >v:ina vertes 50c.
amerikoniszkas ukeeiszkas po- priežasties neteko darbo in .■
Ta voras yra visas naujas ir naujausios
ir visi sutikime gyvena, ' pas.
I mados už ne|>erbrangia preke, per szitns tris
pieras 52 atejviai. Daugelis 1500 darbininku. Kompanije.. yra
via uvi
luikiUD
liga
JlVZUVCS
*
r,
dvi tokios
menesius 25c. a t kožnn d -leno pigiau.
, .
, . .
A. ( . blierman
likos sulaikiti lig kitam per Rtengesi visom paiegcm ugnį
Galite pas mane orderuoti Szlubintu Žiedu
; » > »
del kuriu labai reikalinga n. . • • i i i
i
I ezisto aukso ir isztuodu raszyta gvaramiju
užgynint,
ri
i
©
i
LojeriR
del
L<c
nni
ko.
Ofisas
užgesint,
klausimui,
o nebusite apgamais.
Nenžmirszkitę
■
_
Baltruviene.
.
llageubuko Name.
numery ir tilyezia
Viso g aro velijentis,
— Naszle parduoda savo
Du Bois, Pa. - Korespon
,2010 Carson UI
naminius daigtus kas nupirks
Hastings I’ll
Darbai ge
Vilktuokyle butelius.
dencija kuria buvo daneszes
i—■
js. S. Pittsburg,Pa
gaus ir stuba del gyvenimo
rai eina, uždarbei nevieuoki. .
.
’ ;u sugražinsite geram----------------- ------Mrs. K. Dubickiene 20 N Juozas Juszkelis apie palaido— Lietuviu nedidelis bure.
padėjime visa baksa buteliu LIE 11 110 K HAT 11 1 E.
jima Mat Norgsilo, buk “li
Catawissa St.
lis ir visi sutikime gyvena.
nog Ksjerio alaus, eliaus arba' ..j??/"““!""į'.1“’'0.9
kos palaidotas su bažnytinėm
mados laikrodėliu, žiedu, armonikų,
— Jonas Barkauckas pirko
apejgom
”
turėjo
būti
sziteip
| porteri, tada gausite viena ekripku, ir visokiu
muzikaliszkn
saluna St. Claire, nog Kazimie
Į marke ir kada susirinksite at instrumentu. Geru britvn, drukuo*
rio Neveraucko aut Patterson “likos palaidotas su iszkilme
jamu maazinukiu, albumu fotografi
ant katalikiszku kapiniu. Bu
sakanti skaitlu tu markiu tada joms historiszku ir malda kningu,
ulyezios.
vo tai klaida korektorkos ir
Įgalima gauti už jias drapanas, popieru laiszkams raszyti su pasiskai
----- ARBA PRAOŽ1AAna vakare stojo priesz
tymais ir dainomis, su drukuotais
su noru tai pataisome. — Re
[drabužius, czeverikus, ziegore-aplinkui
1'
Skaitymo ir Raszymo
viena isz czionaitinu skvajeriu
I
.
n
i al.............konventais,
-........—tuzinas
—-....... 25c.,’ ■5
dakcija.
'Ii, ziegori,
groseriUS arba tuzinai $1 Perkupczinms 1100 už $6
DEL VAIKU.
ZSc.
kokis tai S. Drinkwater ir li
į kila koki reikalinga da’gta ar magiszkos kazyros su kaziromis gal
iszloszti daug piningu, $3. Kas norit
kos nusiuustas in kalėjimą --^ Saiuonj laiku darbai ge 'Saule” Mahanoy Cty, I’»
tavora. Gausite viena marke mano naujo didelio kataliogo, prisiu
aut iszsiblaivinimo. Ir tai vadi rai ejna. 1-z kitur pribuvu
1
skite
2c. marke ir aplaikysite jin rasi
ar steinpa už kožna baksa buuosi “drinkvvateri’. Del ko ne siems sunku aplaikyt darbus.
te daugybe naudingu daiktu.
I lėliu nog Kajerio alaus arba
Oras truputi szilteenia. Žmo
Naujai iszejo isz spaudos labai rei
prasimynė “drin k whiskey J”
I viena marke už du baksu bute kalinga katalikams kninga ‘Szaltinis,
l-r.
f
Gr8!,al
nis
per
Gavėnia
malszei
ir
do

— Dažinojom nog vin-zinin
Paseltmirgai Į liu nog eliaus arba porterio. su puikiais apdarais kasztuoja $2.
ku kompanijos, buk naujas rai. užsilaiko bet moterėles
Kreipkitės ant sziuo adresa:
t Ant Visados | Žinoma bakse turi rastis visos
Vulkano brekeris pradės dirb- kaip, kada da tankei paszela.
VAIKU
Į
bonkos
geram
padėjime.'
| W. WAIDELIS
VYRIU - MOTERIŲ
ti 1 Aprilaus, Kompanije
Kada surinksite atsakanti 112 Orand Street
Brooklyn. N. V.
Appleton.
Wist
—
Dar

turi užraanima statyti panaszu
skaitlį
tn
markiu
tada
pri.
1
1
A ui Kongresmono
knnoTi^inniin
brekeri isz plieno ir cimanto bai gerai eina net viekas braez
siuskite ta 1knygute
su markė
 ' Ant
terp Park Place o Primrose ka, isz kitur pribuvusiam dar
mis pas United Advertising
Robt. D. Heaton
kasikiu ir jago t ii iszpildytu bas nesunku gaut, ženotiem la
C<-. Cleveland, Ohio, ir jie ju
Isz Ashland, Pa.
tai Park Place ir Primrose bai gera vieta del gy venamo,
mis prisius Tavorini Orderi
brekerei butu apleistais nės kas norėtu platesniu žinių te
ant bile kokio tavoro ka gali
Balsuokite už
anglis isz tuju kasikiu ejtu in gul rarad ant ežio adreso.
ma gauti sztoruose savo mieste.
C. Grueh.
naują.
Pirkite vien tik Kajerio alų,
Appleton, Win.
— Ne kurie turi paprati
eliu ir porteri bonkose.
mus szauti isz revolveriu kada
Chas D. Kaier Co. Ltd.
Pitino Distrikto.
jiems patinka ar tai diena ar .Cllijįertyilie, Mass.— Dar
lit* mok ratus. Isz Mahanoy City, Pu
Brewers & Bottler,
nakti. Praejta vakare Antanė bai’gerui eina.
DIRŽAS NU MESTAS ANT VISADOS.
lis S. likos už toki darbeli
Mahanoy City, Pa.
Oras szaltas.
Visiszkni iszgydimas gvarnntytas
Valgis ir miegas.
nusztruopuotas aut $10 25 per
— Lietuviu pusėtinas būre (abieju lieziu) senas ar jaunas, nepai
burmistrą o jago da karta teip
Szitie tai yra du
geriau i
sant kaip senei turi, be peilo.
lis, ir visi lutikime gyvsna,
padaris tai ejs in kalėjimą.
givenimas. pasauleje vaistu. Be valgio ir
l)r. O’Mailev naujas būdas gydimo į
— Badai atejnanezia nede- tik del nektiriu ilga liežuviu yra tikrai nepavojingas. Be pjausti | Visose imokslainesia franci! j miego gyvenimas nėra galilia ne bus sudo Pottsville.— moterėliu p. Baltruviene labai nio, be skausmo, be operacijos, be zinese likos.„ patalpinti dideli
.i: J ------mas. Bet isz ju svarbesnis yra
patrotima laiko.
Nereike nesziot
No biznes! hz to pasirodo kad reikalinga.
diržio po iszgydimu.
abrozai daktaro Galtiero -Ivalgis, nes miegas tik tuomet
• r.
Lietuvei apsimalszino truputi.
Skaityk szita dėkinga gromata.
I Boissiero,
kureme pefstato- suteikia gera atilsi, kada ūžte
Mount Carmel, Pa.— Ig Formanas
Peon. Geležinkelio kulka j
Aeziu Dievui!
i liūdna verksme svaiginaneziu j ktiuai pavalgysime ir kada vinaeas Romanskis 22 metu se in kentenozius ant Rupturos.
I
— Gedimino draugyste nu numo likos nugabentas in Asz
gerimu ant organizmo žmogaus duriai ta valgi gerai sumala.
Sztai ka sako:
tarė per 3 menesius priiminėti
Ir ira isz roditas paveikslas ■ Tad matome reikalingumą ape
lando
ligonbuti
isz
priežasties
naujus sąnarius tiktai usz 50^f
intekmes
ant duszios girtuoklo. tito ir gero virszkinimo Kaip
aplaikytu
žaiduliu
aplaikytu
Gavau Ruptura 10 metu adė alios
instojimo mokesties. Bus pri
182(1 a va u >r,i nitus doleriu ir
Priesz akie vaiku ira perstati- veik patemysi, kad tavo virin
imti nog 21 m. lig 40 m. am karezemoje Subatos nakti isz
bandžiau * visokius diržius be
tas drebantis girtuoklis, pas- riai blogai mala, tuojaus į ra
jokios pagelbės. Po tam nusižiaus. Norintieji prisiraszyti ranku savo tautieeziu. Likos
davau pas Dr. O Alni ley ir
kui gulintis purvine, ubagas, dek vartoti Trinerio Ameriko
tegul ateina ant mėnesiniu su labai supjaustintu peileis ir
linksniai galu sakyt kad in
važnieze, piktadarie, turintis! n iezka Eliksira isz BitterVyno
koletu nedeliu po tani aplaikinii
sinnkimu kurie atsibuna Utar permusze pakauszi. Daktarai
pirma palengvinimu.
ninkais po 20—tai kožno mene yra pavojui, jog gali kraujes
nuomiruli paikszas, idijotas Jis yra padirbtas isz raudono
J. \V. Bonsu m
šio, 7 ad vakare ant LietuviszBerwick, Pa’.
kuris priesz laika pasiano. ’lo- vyno ir parinktu szakneliu ir
užsitrneint ir isz to numirs.
Forman P.R.R. (Selinsgrove D
kos Mokslaines. Nauji prisi
laus paveikslas iezrodo, isz ko ne turi savyje jokio nuodin
Lig
sziam
laikui
da
uieka
ne
raus ka neturi Amerikonisz
Prisiuski
2e.
marke
o
gausit
daro
arielka, alų ir eaide. Ap gumo Jis ezvelniai veikia ir
aresztavojo.-^
ku popieru, draugyste to
illustriuota knyga apie Ruptura. linkui abroza ir puikus para, sustiprina
malimo organus,
kiems parūpina..pppieras in
trumpa Taika. Šžifa draugyste 'Bloomfield N. T.— Darszai Lame naiso^apie girtuokli pagerina apetitą, ir suteikia
teipgi moka posmertine o ir bai pradeda gerintis, iszkitur
kuris gere arielka isz stiklo o ramu miega. Greitai praszalipaszialpa ligoje. Todėl norin pribuvusiam darbas
kurie žodžei teip skamba: Ar na prietvara, ir visokias pilvo
sunku
Ofisai 158 S. Washington St.,
tieji prisiraszyti prie szitos^pui, T““
«fr-žinote, ka tas nelaimingas ge ir žarnų ligas. Gaunamas apWilkes-Barre, Pa.
kios draugyste* privalo nepra-jga
,
re? Gere jisai krauja, aezaras, tiekose. Jos. Triner, 1333teist Kitos progba. Nelauįytel . “ L’et,iv,u
b>‘*e
Ten kur galite raszyti ir givaste savo paczios ir varga 1339 80. Ashland avė.— Chi
pMkutivea dieuoa— prisiraszy|
mergyao ira pora tuzinu,
cago, III.
kalbėti Lietuviszkai.
savo vailtelu!
Jpta tafraciiAuse.
(t.'f.) tik nėra vaikinu.

J = Nog visokio biznavu ir piniginu
ergeliu per indejima savo piningus in
FIRST NATIONAL BANKA
Tada nesirūpinsi apie ju atsarguma.
Tavo Piningai bus gerai prižureti ir
atnesz jumis nauda. Ateikite 6 'mes
apie tai pasikalbėsimo.

The First National Bnnk
Cor. Main & Centra St. Mabanoy City, Pa.

. ;,iave L___ o___ ___ „...

Puikus Pluszinei Kotai del Moterui
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke
idant greit parduoti.
Mes parduodame daugiaus Kailiniu Kotu negu kiti
sztorai visam paviete.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.

GUINAN

ttiaB

gffiiA KAS

Preni

ąde]::
USintKUAIA!

IT. SOI
Sožl

A. G. GROBLEWSKI
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth,Pa.
...BAVINDiKAB IR FABRIKANTAS-

K GIR
Lit Įtsliaioi
BtptakeltM,
įsMiisehri
dansriū SOOOjji
h teptblib P
uinnje-

Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburgh, Pa.
Vienintele lietuviška Banka, uždėta per
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mui
pinigus mokam 4-ta procentu, pnskaitani
kas 3 menesiai. Si u n ežiam pinigus in visaidalis svieto, greit ir pigei, parduodam
laivakortes ant vir-u linijų ir geležkeliu
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
lazdirbam
visokios nissies Rejentalnus Dokumentus ii
vedam plovas senam kn\jui. Rejentelna
kancelarijayrn rėdoma per valdiška notare
J. G. MHiaucka. Užkviecziara lietuvius ii
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mumjusu bankinius reikalus o perxiiikrisit, kad
viskas, kas yra kalbama czion yra teisyb*
ir bus i užpildyta greit ir teisyngai. Pinigui
siunezant paczedumui in Banka, arba sius-,
in Lietuva, galima siųst Paėsto Monev
Orderiu,
Registruotam Laiszke, ar pe’
Ex preso Money Orderi.

Panedeli. Ketverge
ir Sukatomis.

RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
-PUIKIAUSI DIDŽIAUSI IR GRE1CZIAUSI OARLAI'AI—
Garlaivai isztina kas dvi nedelas tarp New Voiko o Rusijos be jokiu perstoju
iimu.
PUIKI GARLAIVAI: <ZAR — KURSK - RUSSIA
In Rotterdama S Dienas I_In Uhawa 11 Dienu. |
i„~AiB f Kursk. 10 Vasario:Lituanfo 24
R1-*
I jįjr5fį'J* Ycrko | J’“ Kr‘° ’ Blr“a * K°V°1 KU”^
$-■<3
Trecela Klhsa
S43
Antį a
Kfoaa
. Pirma
_____ Klaea
____
, Apie daugiaus daeitiaoBltti pas muso &<rentne arba
A. E. JOHNSON & CO., (General Paaaenger Agti. ' 27 Broadway, New York, N.Y.

Naujas Pavasarinis Ta voras
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
Moterių, Merginu ir Mergaitėms ir gausite pas mane pigiau
pirkti negu kitur. Dabar galesite sau nusipirkti gražio Ceikio
del Szlebes ant Veliku ar Pavasariaus.
Teipgi visokiu
gatavu Szlebiu, Andaroku, Jekiu ir t. t. Puiku szlebukiu
kūdikiams prie krikszto, pas miis gausite-geriause pirkti.
įgt^Pas ir.us dirba Lietuvaites.

122 W. Center Str.
Mahannv CitV.

THE BARGAIN STORE 21 East Centre Ulicze — Mahanoy City.

JS.labamckas

Pigiausias kromas del Moterių ir Vaiku visam
Skulkillo Paviete. Mes galime jumis suezedinti
dolerius. Žiūrėkite ant szitu prekių:
Abrusai po
10c.
Kūdikiams Kotai po
49c.
Mergaitėms Kotai
99c.
Moteliu Kotai po
$1.00.
Jekes po
25c.
Mohair Jekes po
49c.
Paklodes po
39c.
Kobutes 2 tuzinai
1c.
Kalnierukai suraukti Kalniečiams po 1 e. colis. -

RUPTURA

Atsilankikite szita

kroma

kiekviena dięna.

ISZGYOINTA

Dr. Alex. O’Malley

buit®i®

Mahanoy City, Shenandoah
Mt. Carmel, Landslbrd.

KRUTANTI
PAVEIKSLAI

JOHN J. KELLEY

jt-IiBT®

Garsiu Lletuvlszku-LenkiszkuVaisiu.

■RYNKIEVICZIA

Žinios Vietines.

Nemokėk dykai $10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktare.
Jaigu turi dantų gelimai kor
nūs ant kojų, tai gausi po
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ii
nupuczkave veidai. Tukstanczei dekavoja už dyka rodą,
Raszyk tuojaus ant adreso:
Gratis Specialists
Box 106 Sta. W.Williamsburg
Brooklyn. N. Y.

*

Jfrip1 nori
gera 14k. aukso pripildinta
'.gold filled) ziegoreli on gvarancija ant 2«’m.
tai rantykite pas mus o dasižinosite kaip
lengvai ta galima padaryti. IszriRzkite szita
1 8 2
požėli, tai yra, imkite numerius isz pirmo
lengelio ir sudekite antroj langelije, teip kad
6 3 ->
skaitant it-z visu pusti iszeitu ligiai 15.
Prisinskite iuriszima mumis, jaigu bus gerai
i 9 5
sudėta tada gausite kieditava czeki ant $25,
ka’ras hns gerus del nupirkimo vienv ziegorelio, iencogelio ir kompaso isz muso
katalogo. At-iuskite marke ant nusiuntimo kaszta.
Adresavokite:

YAXT’TT' 4 1

1 J J 1y.A L

1

G*)“’

1

IRVING WATCH COMPANY,
Parsiduoda Saliniui.
Turiu ant pardavimo 4 sa
limus ir “Wholesale Bizni”
Preke salimu nog $1400 lig
$2800 su naujais laisnais. Tie
salunai randasi Mahanojuje ir
aplinkinėj ir parsiduos be na
mu tik parsiduoda “good will
ir ‘ fikszezerai” Kas norėtu
pirkti tegul raszo ant žemiaus
padėta adreso o gaus visas in
formacijas.
(‘0č °l)
B. Ragažinski.
54 N. Main St.
Mahanoy City, Pa.

B. RAGAŽINSKAS

Sziomis dienomis muso tautietis
B Ragažinskas pargabeno visokiu
gėrimu, Araerikoriisjku ir Tmportitu.
Galima gaut visokiu^Arielku, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. t.
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
Duokyte dabar orderi o bus jdmis
pristatyta in namus,

54-56 N. Malu SU
Mahanoy City.

kikh'fnF
gįIZ^‘
ishš i«fni|
Kiekvienas Lietu,i.-ZKaa riZlurmnkti
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias Lietnviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad musu
Cautieczei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir
nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztominkai
raižykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; panluokrt*
musu tyras LietuvL-zkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

į
Į

į

Egiutero No.l................................. 25c.
Egiutero No. 2................................. 50c.
Zmijecznik............. 25c., 50c. ir (1.00.
Gumbo Laszai.................................35c.
Meszkos Mostis................................ 25c.
Trejanka............................................ 25c.
Linimeutas vaikams ................ ....25c.
Gyduoles nuo Kosulio.................. 25c.
Liepiu Baisa mas
...................... 25c.
Anty-Lakson del vaiku .........25c.
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu.......................... 25c.
.25c.
Ugniatraukis...
Skilvio Laszai..-.............
. ..26c.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Kruvinosios...................................76c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo (3.50.
Gyti, del nemaiimo Pilvo............ 60c.
Milteliai apstabdymui" Galvos
skaudėjimo.................................... 10c.
Laszai nuo Dantų............... ....... 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų................................................ 26c.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaistas nuo l’apauto................... 15c.
.(1.25.
Gyd. nuo Grippo........
....60c.
Plauku apsaugutoja*..
...10c.
Muilas del Plauku....
...,36c.
Milteliai nuo Kepenų.
Rožes Balsamas............................... 25c.
Kinder Baisumas............................. 25c.
Bobriaus Laszai............................. .50c.
Szvelnintojas................. '................... 35c.
Kraujo valytojas.......................... (2.00.
2vervu Ramintojas...................... (1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus................................ (1.25.
Pleisteris (Kasztavolo)................. 25c.
Painada Plaukams.......................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausine...... 25c.
Gyduoles nuo Kiemens......... ..........50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu____ 15c.
Inkstu Vaistas.................2oc. ir (1.00.
Akines Dulkeles............................... 25c.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
nlielnai skausmo ir skarbutis (1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu........ (2.00.
Gyd. nuo Dedervines................. (2.00,
Gyd. nuo Paslaptingo* Ligos (5.00.

Mfijoi 1M
ta tiria Te
pini. Dona!
aro [lEilti bu
hn> įriti jojo 1
SirilleFitM,
dtlė įdėtoji! poil
(orine boto!)
tu ri priguli prie
pliti prie pta
tritifs •'būsrinot
■»- Koki
iushgnstBip

Goriausias Lietnviszkas
Sziauczius ir Czeverikn Sztoras.
Parduoda visokius apsiavimus už pigesni
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriko
ir Pantaphi del vyriu, moterių ir vaiku.
Geriausius skurinius ir guminiu* darbiniai
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokio
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai, puikiai
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti.
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o buite
užganėdinti ir suezedinsite piningus.
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu,
geltoniu ir kitokiu kolonu Czeveriku ”
ir
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu ui
labai pigia preke. Neeikyte pas svetimi*
■ ’
tezius pirkyte pas tautieti:

1
1
I
I

|1
į
B

Simona Waluna
526 W. Centre UI.,
Mahanoy City, Penna.

Kada tu gimei?

TEMP^vcv°o^.V ydept-'•

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiji
ant viso loto po no. 604 — 60f
West Center ulyezios. Dasižinokyte ant adreso:
(p y)
Thomas Haughney
12 E. Mah. St.
Mahanov City. I’

NE LAUKITE.
Imkyte Mtihanojaus žmo
gaus rodą, kolei dai
ne pervelu.

Prisiusk savo adresa ir kokiam
menesi tu esi gimęs ir 10c. del prisontimo, o gausi knygele, kuri pasakyt
tavo visa gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su
kokia ypata apsivesti: kaip auginti
kūdikius pagal ju menesio planeta
Planetos uaigte del vyru ir motetu
adresuok:

A. ZVINGILAS
P.O. Box 3232 Boston,Mass.

23 Akmenų Railroad LilW
Patentuotas tegulti
užsukamas isz virsta
del moterių ar vyru, !■*
gvarantuot
metu. Siusem
laikrodi visimsCOM I
už$5.75ir«P»* ..
leszas iszegzamioMi j
mui, jei nebus loh ;
sakom, Nemoktkiii
nei centą.

John Thomas nog 520 E. Centre
St. Mahanoy City, Pa. sako: “Asz
ir dabar garbinu Doan’s Kidney Pigulkas nog kepeniu. Per metus ken
ATMINKIT, ,
tėjau dideli skausmą pecziuose. Kaip
toki laikrodi injįl j
kada praeidavo paskui sugrįždavo kitur užmokėsite už duodam
Lenciūgai- .
Su koznu Laikrodi
didesni skausmai. Į’er keturis mene
’ Mui
Excelsior
Watch
Co.
001
c
™
1
"
1
ChicMO, U*
sius ka tik galėjau dirbti, kada pasi
lenkiau vos galėjau vėl atsikelti.
Dagirdau apie Doans Kidney Pigulkas ir pamisJinau iszbandyti, pradė
jau jias vartoti, skaušiiiaB peczuose
Lletuviszka Krautuve
...Vyno, Likeni, Areilkoi ir Alnu..,
urnai prasiszalino ir kiti nesmagumai
teip—gi dingo. Asz visados esmių 1807 Carson St.,
S.S Pittsburgh, Pl.
pasirengęs duoti garbe Doan’s Kid
Didžiauses Tikras Lietuviukas
ney Pigulkoms.”
Sklodas
Gerymu
Amerikoi.
Ant pardavimo visuose aptiekose
po 5Qo. baksukas. Agentai amerike
yra Foster-Milburn
i*z Buffalo, Ątraszykit man gromata, o all jm

Fr.Strawinstes I

N, Y. NeužauraekikiAranio ‘ ‘Doan< pertikrinsiu kad galit pas man*
tavora pigiau ne kaip kitur
Ir n^imkyU

įhtuhiim,
litriWa pnd
■J*d PoMj"
tatiii
jiltlhiiiįtlii n
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ti gtadiodi b
pjt....
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Kasti. Jip
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qsit moji
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h kurie di
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sn sinkus
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8 tao, b
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thmose se
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Viii Min
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