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Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos,

Philadelphia, Pa,

Na, nors karta surado pieti
IZS LIETUVISZKU
ni poliu. Praeita meta daug
KAIMELU.
— Darbai kaip szlubavo
apraszinejo apie suradimą žie
Reikalai!jem ir meldžeme
teip
ir szlubuoja, vien cukerStraikas
jau
pasibaigė
Seredoj
apie
11:30
adyna
minio poliaus per daktara
1 Suymtas už padegiulma
Hartford, Conn.— Hart nes dirba gerai; kriaucziu, ir
paguodotu skaitytoju idant ma
Cook
ir
Peary
ant
žemlapio.
—
ir
žudinsta
savo
vaiku
priesz piet. Kompanijos padidimo
ank Ih—-tJ
Paaukavo 5000 rubliu. forde nemažas būrelis Lietu Baldvyno darbai niekai.
lonetu prikalbit nors szimta
Liūdna kad nesiranda da treir paczios.
te.
nauju skaitytoju del “Saules
Rusu Caras Varszavos uni viu ir visi sutikime gyvena.
Darbininkams mokesti.
— Laisves kliubas savo mė
czio poliaus.
Luzerne, Pa— Vasario 26 versiteto neturtingiems studen Tiktai liūdnos naujienos kad
t
o tada skaitlis skaitytoju “bau
nesiniame susirinkime 7 diena
sudege czionai namas Alekso tams paaukojo 5000 rubliu.
dett pe
Hartforde nėra vietinio kuni Kovo paaukavo isz savo kasos
les” daeis lig dvideszimts tuksprietzi
Krzyvinskio
kuriame
sudege
go
ko žmones labai trokszta. Lawrencio straikieriams 20
Žemiau
paduodam
skaitli
will tiem
tanczius
ypatų
kurie
skaito
c
Badas Rusijoje.
ĮU
jojo pati ir du vaikai. Palicije
Lig
ežio laiko Hartfordo Lietu
visokiu
tikėjimu
kuriu
randasi
“
Saule
”
kas
nedelia.
Isz
to
rahinE
Nors apie bada Rusijoje viams tarnavo isz New-Bri dol. 10 diena Kovo lankėsi isz
pradėjo sznipinet ir suprato,
imria!
Suv. Steituosia mierije kokiu
duodasi
suprast,
jog
“
Saule
”
Lawrence nuo straikieriu ats
L-dzčt
jog užsidegimas namo yra nu daug buvo raszyta, bet vis dar tain kun. Žebris. Bet pastaroyra laikraszcziu žmonių kuri budu kiszasi prie tojo skaitliu
tovas, turėjo New Academy
žiūrėtas. Ir sztai iszsipilde jis nesiliauja. Daug jau pini ju laiku lietuviu pasidaugino
be palovos tarnauje visiems per amerikoniszki lenkiszki, lietusalėj prakalbas, ten auku strai
JBaail I
gu
badaujantiems
yra
iszleis
juju pranaszavimai: KrzyvinsLsu |
per abi parafijas tai kunigui
24 rastus be permainos ir su- viszki, slavokiszki ir kitu slauiuha
ta, o badavimas vis dar tęsiasi- vienam persunku atlikt reika kienams surinkta 33 dol.
kas
iszeiunte
kupara
su
drapa

vokiszku
tautu
katalikai:
jcra u i
trukdimo. Lž tai sudedam
— Philadelphijoj yra 9
SMUU*’
noms savo paczios, aeekuraci- Turbut tada pasibaigs, kada lai kaipo: neatbuve žmones
12,575,085
karszta padekavone visiems Kataliku
U teaui į
kliubai, apie 38 draugystes, 2
vasara
užaugs
nauji
augalai,
I jos kvitas ant namo, paczios
RfBionaibiaBj
iszpažinties ir sunku prisi- parapijos, kad visos tos instaimteybi
. 6,8)9 660
kurie 1 Saule” teip puikei pla Metodistu
1 Pnįl
I ir vaiku pas savo szvogeri Jo- vaisiai ir daržoves.
szaukt apsirgus teip-gi kudi- gos paauk tutu nors po 5 dol.
Babtistu
iRtĖSK
nsrkntlttku^.
5,634.565
tina po visa Amerika o ypa
taiMBSaua-g Ji
3U Msai
l Maroinaucka in Szenadori
kelei kartais mirszta be kriksz pasidarytu 210 dol. tai butu
Žemes
drebėjimas.
Luteronu
2,289
897
tingai
muso
malonus
skaity

| tas tyre Lstffl,' J*
djį dienas priesz sudegimą na1.944,181
Vasario 5 d. 8 vai. 45 min. to. Tai pertat Hartfordo lietu gera pagelba.
tojai kurie yra muso geriausi Presbiterijonu
I u v, paczios ir vaiku, teip-gi
Į Eklero
___
vei szio laiku pradėjo rūpintis Ne ka galim sakyti toms insEpiskopolu
451,938
ir teisingiausi agentai.
į Egtuiero
siuntė registravota gromata vakaro Irkutske buvo jaukun vietinio. Bet tas kunigui taigoms, kurios silpnos, pinigo
Jago randasi S u v. Steituocziamas
žemes
drebėjimas.
11
s ogeriui buk jojo sesuo nu
Žebnui labai nepatiko nes ir kaip tik ant reikalu ten turi,
šia
12,575,085
kataliku
isz
ku

Apie
padarytus
nuostolius
dar
tr-re.
Badai
tasai
rakalis
pri

Kokis tai jaunikaitis New
dvasiszkeje užvidi apleisti o bet žinom kad tūlos draugys
Trtįjįh— ____ į
ris zo paczia ir vaikus prie lo laikraszcziai nieko neraszo.
Yorke apgarsino, buk pajesz- riu koma puse dalis susideda
-i
jatia negali atlikti visu reika- tes ir Kliubai yra gerai pasitu
ws ir uždege narna.
isz
Lenku,
Lietuviu,
Slavoku
ĮI Uyc-ils ex Lo__ į
ko paczios, kuri butu turtinga,
Ketina straikuotl.
u per dvi parafijas. Taigi ku rinti, o su paaukavimais nie
c Krtrj cai 1 bįpn Eilaaj
k lt
ĮI An-lAkn cd ni
Namai ingrluvo in
o priek tam kurcze ir nebyle. ir kitu bet ar tieje turi puse
Peterburgo Putilovo fabriko nigas Žebris sulaukia nedėlios kur regis nepasirodo. Laisves
I Miliėiiniiia
kasikius.
’ ‘I ’
Jau tas, tai isztikruju ėmėsi dalies savo reprezentatoriu kadarbininkai, skaitliuje 2000 iszvadino parapijonus kume- kliubas tankiausei inžiurim
I VudxEMAku__ ’
aukaujanti. Tas pats Laisves
Plymouth Pa.— Dvileka žmonių, apskelbė, jog jie strei leis katrie storojasi kunigo.
ant giaro epasabo.— Geriau talikiszkoje bažnyczioje? Ant
kliubas yra savo pilniems są
tiek
skaitlio
turėtu
rastis
nore
I Stilv.oLtai_____ į
Pradėjo
plūsti
ant
parafijo
kad da pridurtu, kad butu ak
namu ir senos katalikiszkos ka kuose.
I Gyd. irtiihri
nu kad niekaip negaus kunigo. nariams nutaręs duot po 50
I KlūTiMBOk-------- .i
piąes Szv. Vincento ingriuvo
la o tada turėtu puikia pacziu- 25 biskupai ir keli arcibiskudol. posmertines, o menesine
“Nostra Culpa” (muso
I Ticure iitiritciTEU
Tada parafijonai suszauke su mokestis tiktai 10ff bet darosi
j i. kasiklas Kingston Coal Co.
le kuriam niekas neužvydetu pai isz tuju tautu. O kiek tu
rt-ialiu del II Gyd.delūEA2oF.n__ k
kalte)
ri? Nieko! Lenkai vos turi
sirinkima ir iszsirinko komite pelnas isz tu pat sąnariu lanlĮfuięzi ‘n
j N kurios skyles yra tokio dyjos.
me pigiau 1■I Mikelei
iia^iso---------- 1
viena biskupa (?) bet ir tasai
“Kraj” Peterburginis len- tą ir nutarė kad deszimtuku kancziu Kliuba.—
1
d
•'no,
jog
keli
namai
galėtu
I
lAsutxDiDa.
-----a
ujo Ceikio I
kiszkas laikrasztis No. 1089, neduot kunigu iszsivežti in
Senas Kapsas.
il .liaises ingriut. Gyventojai
Europiszki telegramai da- ne turi valdžios biskupo tik
>gi visokiuĮI
yra
po
valdže
biskupo
o
ka
1903 m. patalpino straipsni ko New-Britain. Taigi sulaukus
1
vuiszsigialbejo
su
gyva-detns.
(rtieimii atekįu iwit
neeza,
buk
Macoclias
likos
nu

szlebukiud
tasai jiam užgrajina teip tasai
Chicago. — Agnieszka
Z “ne da vis slenka in kasik- kio tai autoriaus R B. kurs nedėlios tai ira 25 vasario žmo
baustas ant 12 metu in kalėji turi szokti.
Pakucziute 14 metu senumo
pirkti
kalbėdamas
apie
studentu
vanes
aina
in
bažniczia
ir
duoda
mą Įįrie sunkaus darbo už nuMdiu di Phi
.kacijas kuriu visi su iszsiilgi- dieszimtukus turėdami vilti nuėjo pas locninika namo už
dta.
žudinima savo brolio klosžtol
Apvogė
kunlugo
mu laukia, sulaukia-gi, džiau kad tie pinigai pasiliks parafi- mokėti randa 15 doleriu ir nog
ATSAKYMAI.
riniam kambarėli. Gerai, jog
f.
gaspadlne. ,gėsi liuosai isz gamtiszku do joi; kunigas Žebris nenorėda tojo laiko mergina dingo.
toji liūdna istorije nors karta
M p#
F. T. Brandonville.— Per
iuffalo, N. Y.— Vagis in vanu nuoszal miestu. Autorius mas atiduoti žmonėmis, stovi Tėvai tvirtina, gal likos nužuKinyj
------- Li
užsibaigė, o teip maža bausme
ilgas ir nieko jiame nesirauda
L;
5
fevo
in klebonije kuningo džiaugsma suranda vien tiktai prie staliuko, kadangi atėjo dinta, nes palieję kalba kad
Saw Eejko.—-U
duoda suprast, jog Macochas
TjjEitiia oiiriięa
svarbio. Nedejome.
Pittaso, kur iszkrauste konia tarpe studentu isz turtingesnių laikas ejti laikit miszias, tada mergina prasiszalino su pinin
rjj Viib------- L
tikrai
buvo
innagiu
ir
agentu
, Easarj to*.. - J
Paveikslas perstato vaiska, kuris iszvaikina uog kampu viską isz gaspadines kambario. ,tėvu, apgailestauja gana tei
K. B. Meriden.— Tamistos
maskoliezko rando. Juk Rosi
kunigas sako apglobejams: pa gais.
PtEldl
-------i
straikierius o žemiau vaikai valgindami pusryczius prie uli- Priek tam paėmė kelis aukei- singai
,
studentus isz tėvu bied- imkit pinigus ir ejkit in zo- — Detektivai aresztavojo
kerszinimas ant nieko neprisijoi viskas galima!
Gjtoįrai™—!
cziniu kukniu kurias insteige straikieriu komitetas. Vienas nius žiedus, kuningo overkoti nuju ir sako:
39 metu senumo Vinca Czekoduos, juso daneszimas mus su
kristija”. Tada apglobejai sa ra kuris iszžagejo savo gaspaisz liudininku priesz isztirinejimo komitetą prisiege, buk laike ir kelnes.... Ant gaspadines
visam
Na, ir tie kiti vaikai yra tai ko: Gerbemas kunigėli, dar te doriaus 13 metu duktere Ma
Kokie tie anglikai yra nemi- visai neapejna. Žinokie tai, maiszaczio, mate kaip palicije inmetinejo in vežimus už ranke
I « ra d?®“
riksmo atbėgo kuningas kuris mus jie visad iszblyszkia su- gul buna ba dar daug žmonių riute
>edinti
Vitkiute, 1810 W. 22-ra
laszirdingi žmonis. Ne gana jog musu privalumu ne yra lių vaikus, plakdami moteres paikoms per galvas ir krutinės.
I
-b.-tuo davė žinia palicijei. Lig džiuvia
,
I GiimM1’5*-#
dusinasi per visa met ejna. Bet kunigėlis usirusti- ulieze. Prasižengimą papilde
kad ne duoda sufragistkoms talpinti byle koki daneszima
1 jinMovS
sziam laikui nepasiseke nak “szaltuose ir drėgnuose rui nias sako: “Kad asz sakau tai kada tėvu nesirado namie.
11
tiesas balsavimo, nes da kisza ant pareikalavimo. Jago mums
— New York.— Locninin- tiniu svecziu suymt.
Isz
darbo
lauku.
muose tarp arsziausiu visokio ir aikit užteks” ir pradėjo pats — Ona Skiriene, 22 metu
juos in kalėjimus ir privercze patinka ir esame tosios nuomo
kai kasikiu ant susirinkimo se
“
Ragane
”
nesugrąžino
menciaus brudnumu.”
nes
jog
skaitytojai
turės
isz
to
prie sunkiu darbu. Czionais
kunigėlis pinigus imti nog senumo pamėtė narna savo vy
— Lawrenco straikierei lai redos diena nutarė nepristot
meiles jaunikio.
Autorius R. B. priduria ir staliuko ir pilti in kiszeni pa ro su trejetą vaiku josios vyraa
S, VValunas Amerike, kožna motere turi kokia nauda, tai talpysim o kosi da vis druczei ir straikuos ant anglekasiu iszligu, nes paJuozas davė žine palicijei kuri
tiek balso, kiek jai tik patin jago manome, jog reike per
Allentown, Pa.— Isz prie apie atvykusius Peterburgan borcu. Tada iszrinktas pirma- jeszko dingusios moterei. Prie
daris kontrakta ant trijų metu
tolei,
pakol
kompanijos
ne
su

studentus isz Lietuvos ir Bal- sedis pradėjo sakit kunigu. žasties jokios ne turėjo pames
taitffltiiiteffiis1 ka, o ezirdeles ir uždaug. Ne dirbt, tai ir pusiau nukirsim tiks ant ju pareikalavimo.
toki pat, kokis lig sziam lai žasties, jog “raganes” gyduo- i
vienas isz vyru sudėtu rankas jago tame bus reikalas. Kerezi
gudijos.
les
ir
“
meilingos
dulkeles
”
ne
Gerbemas kunigėli szendien ti savo vyra.
isz džiaugsmo, jago czionaiti- nimu suvis nebijom — ne esa — New Englando steituo- kui vieszpatavo. Szendien da sugražino meiles josios jauni Kurstė tas žmogus, kad tver- pinigu neduosime iszsivežti o — Terp ne kuriu lietuvisz
nems moterėlėms atimtu tru me grinoreis, kad tamistele ir sia kompanijos pakele audė atsibus kitas susirinkimas loc- kio su kuriuom susibarė, pan tusi studentu biedna pagelbai
apglobejams liepta ejt kur sa ku szeimynu vieszpatauje tik
puti balso, o tada butu laimin- ant galvos atsistotum tai mums jams mažiause 5 procentą nog nininku kasikiu ir anglekasiu. na Mary A. Nagle, 28 metu rateliai sakydamas— Neatideko komitetas. Tai tada kuni ra Sodoma ir Gomora. Vyrai
1 Aprilaus. Audejinesia po Jago darbdavei ne susitaikins senumo atėmė sau gyvaste per
gesneis.
vis tiek. Korespondencija ne
liokime ik ryto bet pradėkim gas iszbego ir pareikalavo pa- gyvena su moterimis atsukyriu
sioms su vyrais o vyrai pamesugražinom, mes nesijautem visa Amerika pakels mokesti su anglekaseis tai bus straikos. iszgerima truciznos.
sziandien. Darykim tik pra lieija. Palicija pribuvus rado
Vatikonas (Popiežius) atme priverstais ta padaryt ir ne tu savo darbininkams.
Mare parėjus namon labai džia nors smulkia o iszauks in visus malszei užsilaikanczius tia savo paezes trankosi po Czi
kaga jeszkodami sau prielaibuvo nusimynus, nepasisekimu didi darba ir smulkmena.
tė praszima grafui Boni Castel rėjom laiko. Silsysi gurbe o — Isz priežasties milžiniszir sugrižo atgal. Tada kunige dynes ir gyvena kaip gyvulei
po
tam
rasis
ant
meezlino,
kur
ko
straiko
2,000,000
darbinin

raganistos
o
kada
jau
visi
buvo
lane ir jojo paczei Onai Guold
visos panaszios korespondenci ku Anglijoi, 175,000 Vokie
nusidavė ant atsilsio, atėmė Raszejas meta kalte ant pa lis užsirūstino ir nusivilko žipo be jokios doros ir baimes Die
atsiskyrimo. Akyse katalikisz- jos randasi. — Ta, ta!
czios nesuprantanczios žmoni na ir pradėjo sakitis kad va vo.
sau gyvaste.
tijoi ir Francuzijoi amerikokos bažnyczioe jieje pasilieka
jos valdžioje rasti nors kiek žios in New-Britaina be mi
Y.
L.
Mahanoy
City.
—
Ja

Gilberton, Pa. — Lietu
tik sugulove (beszliubinis su go tamista kita karta raszysi, niszki locnininkai kasikiu ki Ka tai del meiles nepa Panasziu budu dingsta kaltes stebėjosi.—S.K,
ežiu kunigėlis sake: neduodat vyste czionais kyla in padan
taip žiuri ant pareikalavimo
darys.
gyvenimas) savo vyro, kunindaugelis
merginu.
praszome idant pasiraszytum
i
deszimtuku ne laikisiu mi ges.
gaikszczio Falleyraud.
New York.— Vienas isz pa- Skarbas senoje valizoje.
Budapeszt, Vengrai.— Isz
pilnai ir prilipytum už 2 centu czionaitiniu anglekasiu ir kaip
— Antanas
Rutkeviczius
Bagažu perskyrioje nadvis- ežiu. Bet žmones pilni kantriIr teip gerai.— Tegul buna marke, nes turėjome damoket duodasi suprast, tai sutiks ant Fjume, danesza apie baisu at- licijantu paregėjo puolant isz
ana
diena
atsistojo
ant surūdi
bes
nieko
nesako,
meldėsi
vi

■ lig'08 tiesos del milijonierių ir 1^. Szeszku neapkencziame, o ne kuriu pareikalavimu.
kerszinima isz užvidejimo, ko ketvirto augszto namo ant 100 lansko geležkelio, terp kitu ba
"W“*
a
|l
jusios vynies užtruoindamas
si
ramei.
Kunigas
sugrižo
at

1 lutln
'J*-1*,; vargszu.— ----Milijonu Guoldu pravardes niekam neižduosigažu,
neatimtu
per
pasažierius,
— New Yorke pareikalaus ki papilde artistka Kranume- uliczios, szmoteli popieros ku
krauja. Daktarai mano buk
me.
neprigialbejo nieko.
in 8 milijonus tonu anglių szi riene, kuri turi užsiėmimą su ria perskaitęs, dasiprato, jog virszininkai rado valiza, ku gal ir vėl pradėjo rengtis lai reikes koja nupjaut.
— Sekretoriui isz Worces- menesi. Ne kuriuos kompani cirkusu Sidono, ant savo sesers tenais randasi uždaryta mergi rioje talpinos! daugelis pro kit miežiu szv. per pamokela — Jonas Jupalickis (?) li
terio.
— Aplaikeme juso laisz- jos gervalei moka po doleri
popieru, daugeli žinoma biski pabare, o ta ne kos laike
musztines
suTūlas laikrasztis atkreipė
ir josios milemo. Atriszo toji na priverstinai. Du detektivai centiniu
ka kuri nusiuntėme in Wateisinga atyda ant ne kuriu shingtona. Gal neužilgio isz ant tono kad tik aplaikyt ang velnebobe virve ant kuriuos nusidavė in paženklinta narna brangenybių kuriu verte iszne- delia buvo kolekta ant Indijo. žeistas su akmeniu. Dr. Denglaikraszcziu kuria czionais teip tenais pribus pas tave netikė lių. Kompanijos užgyna, buk ketino rodyt josios sesuo bu o iszmusze duris rado pusnuo sza ant 140 tukstancziu rubliu nu ir Nigeru tai kunigas paea leris susiuvo žaiduli keturuoli
ka kartu.
-gi paantrinam:
tas sveezias. Kad ir neteisinga pakele mokesti ant anglių, nes milemu visokius perstatimus. ge mergina 17 metu senumo. ir paszparta ant vardo Alek ke katrie geri katalikai neduo
— Per keturis metus Anta
‘‘Ne kurie ponai redaktorei adresa padavej bet visgi tave sumeta kalte ant angliniu kup- Kada akrobatai, neprijausda- Puolus in kojas savo ižgelbe- sandro Golovino. Isz kokios kit nei vieno cento ir pabaigęs
nas
Karlionis radosi ant burdo
miezes
szv.
pasakė
žmonėmis
cziu kurie pasinaudoję isz bai mi jokios nelaimes užlipo ant tojams kalbėjo, buk jiaja už stacijos valiza likos prisiunsta,
ir ižduotojai laikraszcziu, pri suras.
pas
Mrs.
Klem (o gal Klimie“
nebesimelskit
ba
nebe
yra
mes
priesz
straika
ir
pakele
valo ant visados suprasti, jog
virves, toji staigai truko ir dare tenais kokis tai jaunas tai negalima dažinot, nes mar
ne) per kuri tai laika pakylo
preke ant anglių.
ezvencziauei
sakramentai.
”
Tai
ke
buvo
nupleszta.
Locninkas
Trumpi
Telegramai.
laikrasztis už kuri aplaiko už
abudu perstatikai puolė žemiu vyras priverstinai, laikydamas
Ūme'1.
— Belgijoi anglekasei teipmokesti, ne yra jiuju organu
jiaja tenais kone menesis laiko valizos lig sziam laikui neat- matote kokia teieibe. Kad de- drūta meile terp burdingieraus
užsimuszdami ant vietos.
§ Detroit, Mich.,— Isz neži gi kerszina straiku. Angleka
szimtuku neduoda iezsivežti, o gaspadines, kuri veluk milet
ir apsiejdavo su jiaja gyvulisz- siszauke.
tiikns’fi tįf’ ant vedimo visokiu ypatiszku
ir koki®
kai, kerszindamas perszovimu
tai nėra jokios maldos ir szven savo burdingieri ne kaip savo
barniu ir pesztiniu. Redakto nomos priežasties sudege kata- sei spyrėsi 15 centu pakėlimo
jago daris riksmą. Palicije ap
Prienai.
Vincuką, nog kurio
cziausi iezsiveža. Teipgi sulau vyra
rių yra tik vienu lateliu toje likiszka bažnycze Szv. Jono. o jago darbdavei ant to ne su Bado kūdiki ir 83,500.
nelaiminga nuvede ant Suv. gub. Klebiszkio gmino, kus kitos nedėlios kovo 3 diena geide atsikratyt. Bet Vincas
maszinoje ir kuom mažiau ta Bledes padare ant 60 tukstan tiktu, tada sustos dirbti 45,000 Lyons, Francuzije.— Kokis rėdė
tai kaimuotis ejdamas keliu, palicijos. Mergina kalbėjo jog Bagrino kaimo, vasario 13 d. apglobejai kaip visados teip ir jautėsi nuskraustu ir nutarė
anglekasiu.
sai ratelis daro riksmo tuom cziu doleriu.
vadinasi Mare Brodikiute bet
maezina (iždavysta) puikiau
§ Audenried, Pa.— Jonas — Pottsville 1600 angleka- paregėjo buk kokis tai puikus isz kur, tai neiždave.— Ar Jonui Czepalauskiui bevažiuo ta nedelia atėjo ir atsisėdo prie padaryt savo galybe, jog jisai
automobilus
sustojo
ant
kelio
ėjo ir bus geresne. Skaitytojus Szmutakos likos apskundetas siu dirbancziu Lehigh Coal
mažai merginu dingsta pana- jant isz girios, krito nuo veži stalelio. Bet kadangi kunigas yra galva savo o ne toks nus
mažai tas apeina, ar ponui re už prisisavinima keloleka and Navigation Co., Nesque- ir vela greitai atsitolino. Kada szu budu dydeluosia miestuo- mo malku kalade ir pataikė atvažiavo, priejas atėmė sta kurtas burdingieris. Isz to pa
daktoriui kas ypatiezkai pada szimtu isz kasos anglekasiu honing ir No. 9 kasiklosia sus pribuvo ant tosios vietos kur šia.
Jonui Czep. tiesiai in galva, liuką, dėlto kad jam neduoda sidarė musztine. Klimiene su
re kokia “skriauda
ar uc.
ne. Del unijos būdamas kasijerium.
tojo dirbti už tai kad keli ang- buvo sustojas automobilus ra Pažemino amerikonlszka kuri ant vietos užmueze. — pinigu tai pagailo ir staliuko Antanu užklupo ant gaspado/y
iMiauua ai
to visi redaktorei ir iždavejai
Tai pamokinimas visiems, kad ir taji paemias nog žmonių, riaus su peileis. Po musztinei
§ Shamokin, Pa.— Mrs. Ri lekaeei ne nesziojo uniszku gu do gulinti dvilekos menesiu se
karūna.
ne privalo naudot savo laik- ta Kancey pabėgo su savo zikeliu prie kepurių. Kompa numo kudyki. Nuneezes na New York.— Feliksas Adol visur ir visame reikia didžiau tai žmones turėjo ineiga uždi- pasirodė kad Antanas savo gas
raszoziu ant vedimo ypatiszku burdingierium nes likos suym- nije ne priėmė delegatu su mon, pati pradėjo nuredinet fe likos pastatytas po kaucije sio atsargumo.
ka. Ir ta nedelia teipgi kuni padoriui kone atpjovė ausi o
polemikų, kurios skaitytojams tais ant stoties. Motere paėmėi skundu, na ir kasiklos ne dir kudyki idant persitiknnt ar $1000 už tai kad pamynė po
go buvo užpraszita palicija ku daktaras turėjo indet asztuonia
suvis neapeina ir isz to jokios su savim szeszis vaikus.— Ko ba.
gal nesužeistas rado kopertoje kojų amerikoniszka karūna ir
rioj vaikcziojo prie bažniczios “sztiezius idant laikytųsi prie
naudos ne turi. Juk laikrasz- kie tie vyrai kvailei!
— Berline susivienijimas terp drabužiu 3,500 doleriu su spjovė ant jos kelis kartus lai § Benghaji, Tripolus. Itali- per miszias, nors nebuvo jokio galvos. Antanukas už ta darba
ke susirinkimo anarkistu Wil- jonai užklupo ant Arabu, arti
tis yra iezdavinetas del žmonių
§ Poughkeepsie. N. J. —■ meisteriu kriaucziu apgarsino gromatele: “Prižiurekit kudy
ergelio ir komitetą didžei pa gavosi in Pottsvilles kalėjimą
naudos, del juju pralinksmini- Expressinis trūkis ant Pennsyl. “lokautą.” Iszskyrent miesto ki, duokit szioki toki mokslą liamsburge ant kurio dalibavo Fojato. Musztineje pražuvo 8 bare. Tai matote koks pas o paeziule lieje graudus verks
mo o ne apie ypatiszkus bar vanijos geležkelio insivertei Berlino ne turi darbo 45,000 ir auginkit o aplaikysit dau ir garsinga anarkiste Ema aficierei ir 26 italijonai o in dvasiszkus apsejimas liūdna ap mus. — Gilbertonas augsztai
Goldman. Ne gana ka paže
inius terp redaktorių— ypatin in Hudsono upe arti czionais., kriaucziu 160 kituose miestuo- giau.” Kaimuotis kudyki au mino karūna bet po tam sude tūkstantis Arabu teip-gi pra misliti.
stovi gaivynime lietuvystes!
gai Lietuviszku.
gino akyse visu.
žuvo.
Supagarba A. P. Sziurl
gina.
[25 pasažierei likos pažeistas., sis.

KAS GIRDĖT?

VAISIAS IR VAIKAUAWRENCE, MASS.
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ISZ AMERIKOS.

kaip baisei apsiriko!
Svarbios Ypatos iszAngliszko Straiko
Karolus pastūmėjo jaje lig
trepu. Katriuka ne verki, nes
stovėjo drasei ir su puikumu,
žiurėjo aut uszsirustiniisio žmo
gaus, kuris adbulaiatsiiri.
I
(SEVERA’S ANTISEPSOL)
Paskui nubėgo tropais že
miu ir velei buvo ant uliczios.
6 Turi but vartojamas kasdien burnai i r gerklei iszplauti.Nieko ne naudojo! O tai da
• Tas vaistas sustiprina dantų smegenis ir neleidžia
bar sutuszcze delną, po tiek
• dantims gesti. Pasekmingiausiai gydo katara ir slogas,
sugaiszitam laikui grižt be
9 taipjau ir visokias kitas ligas, apie ka iszaiszkina
• pridedama prie kiekvieno buteliuko knygele.
skatiko! O ne to tikrai ne
norėjo! Da nubėgo karta in
Juom mergina lengviau turi,
Preke : : 25c.
bažniczia. Su kndikinia atida
Tuom ant viru labjaus žiuri,
pabažnei atsiklaupi ir meldėsi
Ar jieje bus pas tėvus,
Ne kaltas rankeles sudėjo teip
Ar pas svetimus
grąžei meldėsi ir žiurėjo in ai
SUŽEIDIMAI
Jagu ne bus graznoja laikyta,
tori Motinos Dievo, taseisžodBus niekiszkai iszaugyta,
Odos, kaip antai užžavimai, nubruožimai, žaizdos,
žeis:
Ir kaip lelukia rėdyta.
nudegimai, skaudeliai ir t. t. Labai greitai gija, jei
— O milemiauses kūdikėli
Jagu arkli szersi ir glostysi,
vartojus
Jėzau! teiksies man parnaczit
Tai jau maža nauda turėsi,
Tu gali asz žinau! Tu man jaMat, kaip dure in pauodegį
gj tik nori gali duotie duonos,
Kad jin gala su tuom sniegu,
abrakas,
ir tai tiek idant isztektu mum
Nuolat puolu kada tik begu,
Tai jau niekas kriokas.
visiem.
O ypatingai kada noriu stritkari pagaut
Su arkliu tankei važinėk,
Mergiuki gana garsei kalbe
Parpuolu ir esmių tuo “aut”
Ant to nepaisek,
jo. Tokia malda ne galėjo bu
(SEVERA’S HEALING OINTMENT)
Ir mano draugas panaszei padare.
Bile paedias,
tie ne iszklausita. Ne tiktai
— Kur jisai yra i
O ne bus bėdos.
Reikia visada namie laikyti reikalui.
Motina Dievo jaje ižgirdo, nes
Su mergina teip yra,
■to>toKoatoa;o>to«oito«eoatoiioiio>eo priesz puiku narna Puikaiczio.
ir tūlas, turtingas nobažnas po
Jagu bus prižiūrėta, bus ir
Preke : : 25c.
Į Rupestije - Malda yra | Ne karta buvo girdėjus apie
nas kuri,
Dievas paskiri
szczira,
turtingumą
tojo
žmogaus.
už suramintoju. Kada jau ke
£ Geriause Gyduole. °
Kaip užsiėmimą turės,
— O, tas galėtu del jnju pri tino iszeitinet isz bažniczios,
oao3aoaowoKo»oiao«oaoiaoMoiao»
Tada
ant kipszu ne žiūrės.
tasai ponas prisiartino prie jo
Nusiminus motina visaip gelbet!
Atsakanti darba duot,
Ne kalta szirdis kūdikio ira sios paemi už peties ir grąžei
mielino: jog gal likosi ant uliLabai sunkei ne korot;
czios suvažinėta ir no arklu su tankei drąsesni negu suaugu paklausi:
Tegul
skaito knygas geras,
mindžiota; jog gal no bado šio žmogaus. Žmogus ilgai mis — Del ko tu mergiuke teip
O nauda del tėvu ir svieto
liną,
kūdikis
tuojaus
daro
meldeisi ?
i
(SEVERA’S LIVER PILLS)
kur ant uliczios puolė ir likosi
atsiras.
Tada mažiuki su aszaromis
Vartojant jas einant gulti ir po kiekvienam valgiui,
*
*
*
per milaszirdingus žmones pa Teip-gi ne mielindama ilgai
Augszcziau paveikslo randasi tris sanarei anglekasiu unijos Szenadorio mergos rugoje ant
imta. Acb! na kur dingo toji maža ubage užėjo ant trepu, viską apsaki, kas jei ant szirprasza'inama
kepenų
sugedimai,
pagelbėja „
paskui nieko ne žiūrėdama nu dies gulėjo. Ponas tada tari:
GalimaGyduoles
jomisvisokie
iszsitiketi.
Neimkite
kitokiu.
kurie rūpinasi padaryt sutaiką su kompanijoms, žemiau yra
milema dukrele! ?
Severos
parduoda
visur
Aptiekose.
vaikinu,
virszkinti
ir reguliuoja
vidurius.
Pamėginkite.
sidavi
trepais
ant
pirmutinio
t
Reikalaudami
ypatingo
daktariszko
patarimo.
į
—
Bukie
geros
mieles!
Ne
Smith perstatantys žmonis o "Buxton kompanijes.
Teip dejuodama motina, net
Raszykite
ant adresu. 8
Kad ne žiuri ant merginu,
-a .a.a.o
augszto
.
ant
tuszczio
meldeisi
Aplaikirankas lauži isz gailestes. Ne
Preke : : 25c.
Tik prie palokaicziu gretinasi,
Poni Puikait eni pasirodi is paszelpa. Nuvesk mane pas vas davi idant nuvargelis
laimingas tėvas stovėjo kaip
Apisaka isz Ritu sza- Ir su jioms vakarais valkio
jeszkotu priglaudos'pas ta, ku
tavo tėvus.
apkvaitias isz skausmo, o vai ant karitoriaus.
jęs!.
lies.
—
Ko
nori
ubagia?
Kas
Džiaugsmas priskubino ejse- ri kitados isz savo namo iszvakai buvo ne apmalszinami
Josios
geriause
mili
sportelius,
driso inleist taje valkata?— pa na mergaitei.
ri. O! Dievas ira teisingas! Ka
verksme.
Arba visus drei vertus;
Ne trukus inejo abudu in rolus pažins savo prieteli jau Atėjo Akmedas pas Maho
Tame teip tėvas in juosus szauki užpikus.
Ba kada jau dreiveris,
Lekajue, kuris tame laike prasta ruimą
nu dienu. Aszaros pradėjo biprakalbėjo:
metą ir tarė:
Tai dydelis ponaitis,— ne Lie
praeitinejo,
ne
žinojo
ka
atearet
isz
akiu.
Ne
isztari
vienok
Dievas stebuklingai padėjo;
— Vaikelei mano! ne turi
— O Mahomedai, susimi!
tuvis
Jis ne vienos maldos pro ausi jokio žodžio, kad ne iszsiduot. damas ir pasigailekie manes!
me jau ne kąsnio duonos, su kit.
Viena
dukrele
jau
15 metu
— Jau vakar laike bankie ne praleidže.
Ne trukus nusidavi ant ati?il
kuria galėtume bada apmalPaskolink
man
100
cekinu!
turi,
to
insivilko
kokis
tai
ubagas.
Nepažinstamae ponas nesida šio ir likosi per pati Antatja Jagu jin ne gausiu dingstu!
szint; esame suvis biedni, o
O jau motina iszleist nori,
niekas mus paszelpt ne non. Jagu da karta teip atsitiks, tai vi pažint. Padėjo deszimts do nuvestas ant virszaus in stube- Asz duosiu del tavęs ant užsta Ne už bile kokio, tik už dreiUŽDĖTA 1870m.
!3“
Cze velei kaip ant didžiausio jau bus galas tavo tarnis- levine popiera ant stalo ir pri le ticze prilaikita del svecziu. to szitai ta auksini lenciūgą
verio,
Užpraszau visus Lietuvius Pittsburge kad
tai
....
Karolus jau negalėdamas i'(z
žadėjo, jog ir ant tolaus paszel
muso suspaudimo, patiko da
pirktumėt pas mane o asz gvgrantTnu jus
Ar už bartenderio,
sisukt ir paslėpt savo paeitie, kuri gali sau ant kaklo pato
Tame užėjo ponas Puikaitie pines.
užganedint.
Asz turiu k romą Moterių, Vyriu
nelaimi, ba dingo Katriuka.
giaus
;
a
mergina
užsidėti.
Juk
tai
ne
prasti,
ir Vaiku Aprcdimu ir Parasonus.
— Po iszejimui tojo pono sudejo_rankas kaip ant maldos
Mes vienok ir nelaimėje ne ru o atsigrižias in lekaju supikuO
Mahomedas,
žmogus
ge

—Duodu Union Markes—
Tiktai unaristi!
visi metasi ant kėlu ir dekavo- ir tari:
gosime ant Dievo. Jis mums siu balsu paszauki:
ros szirdies, iszsitrauke isz an- Jagu bartenderis atvelka bu
—
Antanėli!
ar
gali
man
do
—
Jonai
ne
turi
pas
mane
jo Dievui už stebuklinga pa
velei pamaczis. Jis mus tiktai
a
teli gūžes,
vanotie, ka priesz tave prasi czio maszna ir davi Akmedui
vietos. Kur pateksi eergek ge szelpaiszmegineje.
100 cekinu ant užstatos auksi Tai jau džiaugsmu turės,
kaltau? O! Dievas ira teisin
Vaikai verkdami praszi duo riau namu pono tavo, negu
Tada gali mandrybia varyti,
nio lenciūgo.
*
gas!
nos; tėvui stojo aszaros akise pas mania, ba gal kas niekes
Ir ka nori daryti.
I1VL’ A T.Pirkyte už $6 00 vertes musu
Praėjo
menesiu
vienas
ir
nikeliuta dūda, kuris
nio atsitikt.
Po pirmutinei paszelpai už — Viską jau davanojau ir
YJ _L XIlxjlJL.žinomos tabakos del cigaretę
ir paszauki:
Dukriuke mamules klauso,
grains gerei iraiszkei
antras,
Akmedas
ne
pasirodi
ir
iszsirinkit sau dovftna ’į2 sekaneziu daiktu:
visokias muzikes ir
— Ach Dieve sunkei mus Jonas teisinosi jog mergai stojo netrukus ir antra, o An užmirszau atšaki Antanas.
O
ir
tėvo
rūstaus
balso,
Naujausia importu°tas Fonografas su didelia
dainias. Kiekvienas'
Paskui praszi savo draugo atimti lenciūgo. Nuėjo, tada
tes suvis ne mati, nieko tas vie tanas Gerulis ne žinojo, kas
gali turėt savo name
Ka
liepe
turi
daryt,
. dalipstei!
Mahorn. tas pas at ksori Bagda
konci rta.2.Geriausia
Armonik a vokūiko
Viską iszpildyt,
Paskui stojo jiam ant du- nok ne maczijo. Kardus savo ira tasai jiojo geradejus. Ne isz mokiklos idant apsakitu de. Auksoris apžiurėjo panti
iszdirbimo
su notom
szios jiojo antras sopulis,—din laikėsi o da ir jiojo pacziule galėdamas tame mieste uždetie jiam kas su juom stojosi. Ka (lenciūgą) ir tarė, jog lenciū Ne dyvai, juk tai ne žmonisz
ir nurodimais. 3.rolus
apsaki,
jog
puikibe
jin
Puikius
stalavas
ni
pagundinejo.
varstotines, ba jau buvo keli
kai,
girnas kūdikio. O, kaip milejo
kei in is laikrodis su
gas yra labai puikei padirbtas,
stumi
in
prapulti.
Kada
Jonas
ant
galo
persi

raczei,
Antanas
su
savo
szeimi
muzike,
kiekviena
Tiktai
gyvuliezkai,
taji gera kūdiki, kuri buvo su
nes kas isz to, kad tai ne auk
karta grajina 10 min
Ir pas Lietuvius,
utiu. 4. Vyriški arba
raminimu sunkiuose laikuo tikrino, jog visokie praszimai nele in savo gimtines kaima. Vedi kupczista ant augszto sinis, tiktai varinis,
moteriszki
storai pai
o
tlf
<
U
-V’
m
motenszKi
stonu
lipsnio.
Iždavinejo
daugibe
pi
ant tuszczio, atsigrįžo in ponst Už gautus piningus no nepaNe kitas kas.
se!
jr,
O F
?•? ĮOBf
[g auksoti laikrodėliai. 5.-SialIsz dydelio nusiminimo iszningu
kas
kartas
toje
vilteje,
tjjii A
_ ii
_
f S avi irau kai gražioje dežuteje:
va
ir
tari:
žinstamo
geradejaus,
atpirko
Dukrele
ne
moka
darbu,
Katriuka pabudo labai anks
\
6 peiliai, 6 videlcais, 6 didelipeszi sau Mahomedas isz barz
k
J,
szauksztai, Ginaži, 1 peilissvioti. Girdėjo kaip tėvas vakare — Sarmatikis ponas atpro- savo teviszke, kuri buvo pere jog viskas dvigubai sugriž. dos puse plauku, bet sztai žyb O jau snuki kraipo prie vyru,
stui ir szauksztukas cukrui.
Nes
viltis
jin
prigavo!
Milži
vint
nekalta
tarna!
O
kad
ir
jus in svetimas rankas, o Diev
Moka isz plauku graiža pa
sugrįžo be duonos ir be viltes
Už musu dovana vien norime
telėjo del jio gera mislis. Svi
g-j
R
I
kad pagandntumeti mu*u firma terp juau pažįstamų.
daryt,
gavimo. Teip sumislino ijje, butau inleidias ticzia kūdiki, szelpi jiojo procei. Tuojaus niszkas iždas, ne galėjo uždeng ruodamas isz skausmo, nuėjo
Atsiusk minis ant rankos 50c. markėms, o mes jums
prisiusime 40 t-krinncaiu tabako 4 gatunku už $6 ir jnau užrinkta dovana.
nusiduot ir praszitie praeigiu tai ne butu didele kalte. Priva pradėjo gaut darbo invales o tie maža ateitie, net ant paga- pas szvogeri Akmedo ir tarė Kad ant menkes iszrodyti.
Likusius $5.50 užmokėsit gavės tavęra Kam tavoraa nepatiks gali ia nejimtl
#
*
*
los turėjo bankrutit. Prie to
ĘNGLISH-ASIATIC TOBACCO CO] Dept. E. 115 E. 7th.Št; New York,N. Y
susimilejimo. Ne driso vienok lomu ira, idant turczei szelptu ir prietelu atsirado. Amatas
jiam
po
dydele
s
’
aptybia:
Kur ten I Ilinojui nelaime
praszit tėvo idant pavėlintu biednuosius. Tegul tai ponui sekesi jiam gerai, pažinstamu prisidėjo labiause iszlaidi pa— Ar žinai, turiu dydeli ru
cziuli, kuri daugibe piningu
ne
pamena,
nes...
Tai
pasakiau
dauginosi.
O,
ba
buvo
visame
buvo,
ubagaut. Atsikele-gi pamaželi
Vienatine Lietuviszka Bunka su kapitolu $75,000
praleidinejo. Viskas ka turė pešti! pavogi man auksini len Kokia tai koplyc.ze sugriuvo,
padėjimas Dievo.
persižegnojo ir pasimeldi, pas Jonas atsisuko ir iszejo.
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvania ir
ciūgą, kuri užstati pas mane
jo,
likosi
parduota
ant
Imitaci

Kada
tikrai
dažinosiu,
Tiejei
žodžei
isztikimo
ir
nu
Praėjo
velei
daug
metu.
talpinusi locnam name kurios verte isznesa apie
kui atidari duris ir pamaželi
Tai ne slėpsiu, grąžei padai
$1d0,000.00.
Priima piningus ant paezedumo ir
Diena buvo lietinga ir sku- jos; kaip ubagas turėjo apleist kaipo panta Akmedas. Mel
iszejo ant uliczios, kur da žmo skriausto tarno; padidino pi
moka
4 procentą. Siunozia piningus in visas dalis
džiu tavęs ant Allako (Dievo),
nuosiu.
niu ne buvo matit. In kur ke ktuma Karolaus. O kad jau di. Per ciela diena lijo, net in ta miestą kureme pirmai buvo niekam ne sakyk api tai, nes
svieto, greioziause ir pigiause. Agentūra minėtos
[n tai inmaiszytas ir rabinas,
turtingiausiu. Tame varginga
Bankos P. V. OBlElT NAS & 00., parduoda
tino eitis? Kas susimilęs ant tarnas buvo iszejas, tada atsi vakare nulovi lija . Name An
Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
me padėjime atsimini sau apie prigelbek man jeszkojime tojo Tik nežinau kaip vadinas.
tano
visi
sėdėjo
apie
stala,
o
grįžo
prie
mergiukes
ir
rustai
rakandus nog ugnies; užlaiko Begentalna ir vedimo provu
biedno kūdikio?
kancelarije po vadovyste Karoliaus VaiasziausNotariuszo ui
jiojo pati skaiti puikia istorije. savo senovės prieteli Antana vagies!
tvirtinto per Gub. Val.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
Pati ne žinojo in kur ėjo. paklausi:
Szvogeris
Akmedo,
pasirė

Geruli, kurio puikus būdas pa
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russyos Konsulii.
Visi klausi su uszsiemimu.
— Kas tu do viena ?
Boba sznapso nuėjo,
Tame ižgirdo, baisa kuris dadę kagreicziause nubėgo pas
budino jame vilti:
Tame
pabars
zkino
in
dūręs
Mažiuki
nieko
ne
atšaki.
Paėmus
namon
ėjo,
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
eitinejo isz bažniczios. Užėjo
— Gal Antanas paszel ps Akmeda ir ylgai, jiam in ausi
Laukia stovėjo žmogus ubagas
Pažinstama pasitiko,
fcr. 12-111. A (mtn St., S.S.I!ittrtiirg,P
in bažnicze. Ant altoriaus žibe — Kuom ira tavo tėvas?
sznabždejo,
kaip
velnes
kuszAbudu viską ižgere ne paliko,
Ne drasei Katriuka atšaki: permirkias ir suszales, kuris mane kokiu paskolinimu, kad
AGENCIJA P. V. OB1ECUNAS&CO
jo daugibe žvakių. Buvo tai
galetau kokiam kitam miesteli dedamas:
Ir da kas toliaus buvo ne sa—
Mano
tėvas
buvo
raczium
praezesi
ant
nakvines.
Pasako
bažnicze zokoninkiu, o tame
— Begkie kagreicziause
kyšiu,
dabartės ne gali cielam mieste jo su verksmu jog no didelo je insitaisit kromeli ir ezioki
laike atsiprovinejo misze szv.
pas Mahomeda ir pareikalauk Tiktai del eaves pasiliksiu.
gauti darbo ir ne turime ka nuvargimo teip pajėgu ne te toki padaritie givenima?
Kada atsiprovins nobaženstva,
*
*
*
Toji bausme Dievo priemi tavo lenciūgo. O kada ne gau
valgit!
ko, jog ne sztant kėlu žingsniu
mergiuki stojo prie duriu ir
kaip
miera
teisingistes
Dievo,
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa
si
adgal
tavo
panto-lenciugo
—- Matai jog tai paprasta padaritie.
Vienam žmogelui szlektai at nerviszkas
systemas tas iszsemtas, o pats liksi nozdotn'as prie
praszi praeigiu ilmužnos, nes
Papraszi jin in grincze, da už skriauda, kuria parodi savo tai da iszgauei no jio 100 ce
ubage! —ticzevosi poni Puikai
sitiko,
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
ant jiosos praszimo niekas ne
puikume
prietelui
savo.
kinu,
o
ir
tiek,
pareikalausi.
gydimas tik gadina sveikata. Araziansios Lygos kurie
tieni. — Jau turime gana tų vi jiam sausa drabuži, o jiojo
10 doleriu Blogas
paisejo, ba ne josos mati ne
Susigraudinias klausi Anta Inejae tada Akmedas su Pas kokia tai bobapaliko,
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo
jų
valkatų,
kurie
tiktai
vaikio
szlapius
padžiovi
apie
pecziu.
ir
kitokiu
pavojingu oudu gydimo.
Kožnas ligonis privalo būti gydomu
girdėjo. Katriuka stovėdama
Karolaus. Su puikumu ir pareikalavo len
ir visiems in akis lenda, Paskui padavi jiam szilto pie nas žodžiu
Už ka davė ne dažinojau,
kanoatsargausia ir ant visados.
Mes neduodame falszivu ar pavojingo
teip kamputije, jauti kaip tai jesi
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti n
— kalbėjo kardus.
no ir duonos su sviestu, ba bu džiaugsmu padavi jiam ranka ciūgo, ka užstati pas Maho
Tiktai dasipratau;
sunku ira ubagaut ir sarmatiaaugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visadoi in*
— Kaip tavo tėvas vadina vo labai alkanas. Biednas tas ir prižadėjo viską padaritie, meda.
Bet žmogelis naudos ne turėjo, gydint-in
trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogi
nosi to.
kas tik tai bus jiojo galibeje.
si?
Norint
piningus
palydėjo,
aalikusysteme.
Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:
— Ne turiu lenciugo-atsažmogus slėpėsi su savo vargu
Su
noru
paaukavo
jiam
kiek
O vienok pereigailejo; meile — Wadinasi Antanas Geru ir paė jimu, nes visi suprato,
“Dingusia Pajėga” vyra “Exzema” ir kitai panaozasi “Užtrucintas KraujW In >
Mahanojui budai tas buvo,
ki
Mahomedas.
inzgydam
in
14
dienu.
liga* iszgydau labai trumpami dienu-be naudojimo menkini
reike piningu, pagal iszteklu,
tėvu, brolelu ir seseles pergale lis.
uszo ar potasu.
— Ne turi lenciūgo? O kas Ir in mano ausis pakliuvo.
jog jiam kitados turėjo gerai
“Silpnus Vyrus” ju kana
“Stryktura” be peik k
jo, o iszejus isz bažniczios ant Ant tu žodžiu Karolus dantį ejtis. Tokiam tai da vargas ira per Povilą Prigodzki paeamdi man do to!— paszauke su stai
sugražinu in normalisxka ‘‘Paslaptingas Ligai” in 3 lyg
’
skaudejima
kromeli na ir ne trukus Karo
padėjimą in trumjia laika. 6 dieuaa
“Varicocele” rydan in 15 4
uliczios, meldi pas praeigius mis sugrieži ir suriko.
gumu Akmedas.— Lenciūgas
baisesnis, Motere skaiti tolaus lus velei užsiemi kupczista.
“Romatiszma” vUoki
'•Hydrocele” in 24 adynoa, “Stakius” ir skandalas skuroi
išlydau labai jrmtaL
almužnos.
be operacįjoa
jiugydau greitai ir ant riuiot
— Tai tu esi kūdikiu tojo savo istorije.
I>a*nu tiktai už £|
Abudu prietelei velei buvo buvo vertas 500 cekinu. Sztai fe U390
U U gu NUblUNT1MU
OFISOS A DINOS: Nog 9 lyg 8ad. vakare.
p
i
G2G P (‘1111 A V6.
Mergiuki drebėjo no szal- palaikio ubago kuris driso va
Visi per valanda tilejo. Ir ne atskiremais draugais. Ka asz atiduodu 100 cekinu, kur
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis Ijf Į fifOn? 2 Floor Front piHehnrr Pi
Iždaveme Didele Kriinga
10 lyg 2nd. popiet.
Gyveniu Pittsburge
■*« * LUi ulla.
rlnSDUlg, rl
czio, ba tiktai plona szlebuke kar in czion atsivilkt! Asz ji ubagas nieko ne saki; už valan
rolui kupczista pradėjo labai mano pantas?....
jog 15 metu toj paežio) vietoj.
Kalbame Lenkiszkai,Rusiszkni irVokiuka
Dainų
susidedanti
isz
apakusiu, jog ir savo kūdiki dos vienok paklausi:
turėjo ant saves.
Ir
metias
100
cekinu
ant
digerai ejtis. Katriuka, duktė,
8 390 DAINŲ
Priek tam buvo alkana, ba ubagaut iszaiuntineje.
— Kaip toli isz czion pas Antano prigelbineja krome ir vono, lauki atsakimo.
No. 6.
Puikaitieni stovėjo, ne ga Povilą Prigodzki ?
da szedien ne valgi.
Mahomedas pagriebė pinin
jau gali sakit, ėjo viekas gerai
Nusipirkite
sau keletą
Vargsze bludžiojo po uli- ledama ne žodžio iszkalbet isz — Argai jin pažinsti?
M. VARZINSKAS
gus su krepsziuku insidejo in 1 Knyga druezei susiūta.
kaip ant sviesto.
Buteliu
— Teip, pažinstu, priesz ke
czes, nes niekas ant josos ne su piktumo.
Lieturiszkas
Fotografistaa
Kas nusipirks, ras visokiu
Tasai vargas teip permaini anti ir padavė Akmedui len
NORKEVICZIAUS NO. 6.
205 E. Centre St. Mahaney City
Mažiuki ne suprato, del ko loleka metu givenau czion.
similejo, niekur ne skatiko ne
Dainų isz visu užkaboriu kt>
Geriausia Arielka Visam
Karolu, jog dabar buvo labai ciūgą, tardamas.
Mieste.
Tik $1 už Buteli.
Tame
pakeli
ubagas
akis
au
dainoja Lietu voja.
gavo. Visur atšaki su piktu su jaja teip ne dorai apsieitine
Pulke! ir pigel nutraukė visokeeFotografijai
dievuotu ir nobažnu. Del ubą O Akmedai, vagis po teisy
Teipgi czis gausite ir visokiu
Padaro Dideliu Fotografijai isz tnailu ir
mu, vadindami valkata ir me je. Ne galėjo to suprast. Sar- gsztin, ba lig szol laiki nu gėlu turėjo milaszirdinga szir- bei pavogi lenciūgą, tuojaus
Nusipirkite o turėsite Dainelu,
kitu gėrimu. Ateikyte dabar
išdeda in Reimua
Indeda in Špilkai
priesz laika, duokite savo
Per ciela meta ant visu dienelu
lagis.— O kaip del josos buvo matinosi po teisibei ubagaut, leistas. Ir pasitiko akis ubago di.
Kompasas ir t L Parduoda vUokee Rei mat
atidavė, ba lenciūgas buvo va
orderi o bus jums pristatyta
Lietuvai
au
virta-minėtais
reikalais
uotur
ir
Antano.
Tasai
ubagas
ne
bu
skaudu!— Tuom laik jau de nes kad tai butu kokiu prasi
rinis, katra man užstatei....
kitur eiti, kaip tik pas saro iena gyventoji
“
SAULE"
vinta adina. Pamaželi pasuko žengimu, tai ne žinojo. Par vo kas kitas, tiktai Karolus.
Ir ant to pasibaigė apisaka
ir paliestame Varliuka kuris padare
Mahauoy City, Pa.
risk* kanogerUaee e fcr beeita užganėdinti
in kita uliczia, ant kurios give neszt tėvams ir seselams duo Ach! Ar Karolus tikėjosi ka
apie perbėgu Akmeda o da
o FttajpeptyM Mt PeM-Karo-te
408 West Miheey An.
po josos tėvai. Dabar stojo no», tai buvo josos mieru. Ach da to? Ne! Nes teip jau Dieper begesm Mahomeda.
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Parasze senis Tamoszius
Astramskas is Philadelphia

Motete Detektivas

KUR BUNA

Apsisukę senukai keletą eilių, "Saule” Mahanoy Cty, Pi sausesnis.

kas diena už du stiklus alaus. Ida nuogas vaikszcziosiu ?

W. Rynkevviczius

Dr. KOLER

Mano brolis Juozas Poderis apie
kas pastuksejes vidutinia va
7 m, adgalos gyveno Anglijoj, o da
landa pažiūrėjęs, nuėjės stu
Lietuvių
bar girdėjau gyvena amerike jis pats
Piemenukas paklausęs drau bon radęs kaiminka Mare truar kas kitas praszau duot žine ant
Gydytojas
gu rodos, tuojaus pas žydą, ir sentis pasakojo jei juokinga se
adreso:
(g»)
viską kaip jam draugai liepe niu tanciu ir giesme.
A. Poderio
j- 638 Penn Avė.
Daisy tau n, Pa.
Box 201
žydui perstatė, gyvulius atga — Ak tu da nevalgęs, ar
Pittsburgh. Pa.
nieko
tau
ten
niekas
negaspavo, ir piemene jam pasturgali
dine nedave? ame ragaiszio
Mano draugas Jonas Skodžius
nekarsze.
Dr. Kolcr garsinasi tavo tikra pravarde ir turi
savo paveiksi;) šiame laikraštyje. Dr. Koler yra
pirmiaus gyveno Baltimore, dar gir gimęs ir mokinęsis Vai Savoje. Dr. Koler prakti
Žydas laukia gaspadoriaus nedave ? Klause Mare.
kavo visuose Varšavos ligonbučiuose, o paskuti*
dėjau kad iszvažiavo in Clevelanda. niais metais prieš išvažiuojant j Ameriką buvo
— Nedave niekas nieko, ka
nedelia ir kita, tas neatėjo, su
ligonbutyje švento Lozoriaus, kur gydo tik pri*
Tegul atsiszauke ant adreso: (gg oj) vatiškas ligas vyrų ir moterų.
sitikes karta klausė kaip bus jie duos kad tiktai visi prie
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolųėoė, dide
R. Janulewioz,
lį išradimą profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu
su iszkada? Gaspadorius nus stalo valgo! Atsake piemuo.
išbėrimus ant viso kūno, gedimą burnoje
524 W. Pine St. Mahanoy City Pa. kenti
arba gerklėje, slinkimą plaukų, laužymą kaulų,
— Palauk biski,— tai sterateik, o užsivietrijimas kraujo sustos ir neatsikar
pjovęs klausė — su kokia isz
tos tavyje. Nelauk, kol visai sublogsl ir kitus
užkrėst savo liga.
kada? Asz nieko nežinau!... vos! Mare isztare.—
Mano draugai Jonas ir Andrius
Nenaturališkus IŠTEKĖJIMUS visokiais bū
kaip ir NAKTINIUS ištekėjimus. TRIPERĮ
Mergina pasisukinus, atneTuomet žydas susiprato kad
Stikliokai pirmiau gyveno Philadel. dais.
ir kt. išgydau į 10 dienų, o jei ne. tai pinigus
sugrąžinu.
sze
szmota
mėsos
keptos,
ra

phijoj,
paeina
isz
Suvalkų
gub.,
Kai
mažas skruzde Piemenukas ji
NUSILPNĖJIMĄ ir visokias negales paei
iš SAUŽAGiSTES prašalinu j 18 dienas.
warijos pav., Rudaminos gmino. Bul nančias
gaiszio riekia ir pasakė— už
prigavo.
Ar jautiesi mažu m. jog neturi tos pačios vyriškos
dawo kaimo, praszau atsiszaukt ant spėkos, kaip pirmiau? Jei teip. tai negaišuok,
ba nusilpnėjimą reikia pergalėti, kad vėl galėtum
Viskas piemenukui pas valandos duosiu tau ka kita,
adreso:
(gg o}) būti vyru.
Szlamiszkius buvo nieko bet tas matai veseilios laike, tai užim
STRIKTURĄ arba susitraukimą šlapumo ka
P. Czepla
nalo išgydau j 2t dieną ir tai be skaudėjimo.
arba vandeninę rupturą gydau
ruduo, tai buvo rudas rudas, ti tiktai veselninkais, anoji vi
850 Winters avė.
Hazelton Pa. j 30HYDROCELĘ
minutų be operacijos.
bet inkirus ir brudas, ne tik sa szeimyna pavalgius senei,
PŪSLES ir inkstų ligas, nuo kurių randasi
diegimas kryžiuje ir kirkšniuose. apsunkinimas
nusišlapinimo (peršėjimas) irdesėtkai kitų ženklų
ka szaltis, lytus su vėjais ji tai tave užmirszo.
Andrius Ramanauckas paeina iez apie
kuriuos ligonis žino, kaip aprašyt, aš išgydau
sistema ant visados.
Vaikas ragaiszio ir mėsos
Suvalkų gub, Starnpoles pav., Prie savoREUMATIZMĄ,
kuteno, bet szaltis kojas arspuogus, šunvotes, peraugas
šlakus,
niežus, parkus, skrupulus ir visas kitas
nų para., Garsvinu kaimo, apie 7 m. odos ligas,
sziausei kando nei kirminas. gavės, iszsi neszdino kur ten
paeinančias iš užsivietrinimo kraujo
trumpam laike Ir ligoniui nereik per
adgal gyveno Chioagoi, o dabar ne. išgydau
Nors buvo Szlamiskiu kaip ant kiemo, o Mare turėjo eiti
trauki savo darbo
žinau kur jis pats ar kas kitas pra
aržuolai vyrai gaspadorius ir virytie szuapsa. Priesz ėjimą
szau duot žine ant adreso:
(jg ;o) OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8:30 vakare
Pėtnyčiomis iki 5 popiet. Nedėliomis Iki 3
du jo brolei, bet netike, jie ro prie sznapso, iszsitrauke isz
Jos. Sekmanauokas
popiet. Ateikit tuojaus.
dos nemate kad piemenukas sienos insmeigta yla, nuėjus
E. Windson Hill Conn.
Yra tai pirmutine motete detektivas pirmos rangos kur Box 31
priesz
alkierių
sznapso
atsiBzaltij basas nei szunelis turėjo
gauna §2.250 ant metu algos. Josios vyras buvo seržantu poli
po laukus ir giria bėgioti. Pie neszti, iszdure su yla dugne cijos, sūnūs yra teip-gi detektivu o duktė buvo detektivu dyde Mano brolis Barnasius Raizis paei
na isz Vilniaus gub. Traku pav.,
menukas neturėdamas klurn- skylia.
liam krome.
teip gi ir Jonas Raizis paeina isz
Pamaczius
piemenuką
prapaieziu iszsimislijo dimnei sa
Vilniaus gub. Traku pav. jie pat» ar
ve gelbėtis ir sztai; Akyvai nesze kad gales jie gaut szuapkai kitai praizau duot 2im ant adNelaimingas
žiedas.
Atsiszaukimas
ant
var

dabodavo kada kuri isz karvių so.
reio;
— Kur gausiu? Užklausė
goninko dinsto.
myža, kaip tiktai karve iszsiK. Raižis
Karaliszka gimine Hiszpani
149 Main st,
A mherst, Mass
myžo, tuojaus in szilta myžala piemuo.
jos turi nepaprasta žiedą. Už
— Nebūk tiktai kvailas, laiku karalaus Alfonso XII,
bėgdavo jis kojas vilgint toliai
Ne senei tūlas kuningelis
kol myžalai atszalo. Taigi tas ape.žiūrėk kaip gaspadine igz tėvo tebyrio karalaus, radosi apgarsino laikrasztije sekanti Mano pusbrolis Kastantas Danilevi- Lietuviszka Agentūra
ruduo buvo rudas, bet inkirus prie alkierio iszeis, paliks dūri ant karaliszko dvaro, patogi apgarsinima; ‘Reikalingas yra czus paeina isz Vilniaus gub., Traku
Laivakoroziu ant geriausiu Laivu
se rakta, tada temykie kad ap grafiene Castiglione, apsiaub geras ir mokintas vargoninin pav, 5 m. kaip amerike pirmiau gy
ir brudas.
veno Brooklyne o dabar nežinau kur in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
link
nieko
nėra,
inszok
greitai
Iszskurdes piemenukas vasata daugybe szlovintoju terp kas turintis gera baisa, mokan jis pats ar kas kitas praszau duot ži piningus už žemiause preke ir greitai
relia pas rfzlamiszkius, kita bet turėk sziaudeli, rasi prie kuriu radosi ir pats karai us. tis vesti kora, kalbėt Lietuvisz ne adreso:
ne vienos dienos nelaikau pas save
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
A. Butkewioz
met pateko in kaima, Karužu utaru maža dugne bertainuko Grafiene buvo tvirta jog kara- kai ir Angliezkai gerai, apžiū
Worcester Mass. viskas dirbasi teisingai nes esmių po
pas ūkininką Varteli, kur isz skylukia, inkiezk sziauda ir lus payms jiaja sau už paezia. rėt bažnyczia ir peczius o teip- 76 Ward st.
kauoije, taigi meldžiu visu Lietuviu
G žu tarnavo sluginaite Mare; trauk, tame bertainukij sznap Nes karalus apsipaeziavo su gi prigialbet kuknioje gaspaatsilankitie arba atsiszauktie per
Mano
gimine
Leonas
Bražionis
laiszka su minėtais reikalais.
taigi, jie abudu buvo jau ten sas; bet nerusziok daugiaus kuningaikezeziute Mercedes, o dinei ir parneszti kas yra rei
paeina isz Kauno gub., Panevėžio
Su godone
kaimynai. Vartelis algos davė nieko, ba pažis,
isz pavidumo grafiene pastanavi kalingo isz miesto. Alga 35 pav. pirmau gyveno Worcester Mass,
Piemuo
paklausęs
rodos
Ma
jau rubli virszaus t. y 3 rub.
jo atkerszint už tai karalui Al dolerei ir dokodai. Turi turėt odabar nežinau kur praszau atsi- Viktoras Lapinskas
ir bulviu puskarti sodyti. Pie res pasigamino sziaudeli, ir fonsui ir viena diena prisiuntė gerus pabudinimus. Adresavo- szaukt ant adreso:
601 W. Mahanoy Avė.
M. Benar
muo jau buvo visame drąsesnis slampinėdamas kaip niekad jam puiku žiedą su puikiu kyt. Rev. X.Y.Z. ir t.t.
Mahanoy City, Pa.
ir gudresnis, mokėjo priesz sa ėjas dabojo gaspadines nepo- žemeziugu, kuriame radosi tru
Ant tojo apgarsinimo pri 415 Millbury st. Worcester Mass,
vo kaiminka Mare nusilenkti, ilgo gaspadine atlapsejo prie cizna. Karalus aplaikes žiedą, siuntė in redakcija sekante
A. J. Keydosziu!
Mano sūnūs Juozas Ziamackas pir
jos paklausyti, žodžiu sakant alkierių, pasiėmė ko reikėjo, parode paezei, kuri juom labai gromata kuri pati iszsiajszmiau
gyveno
Berzburgh,
W.
Va.
o
nemislidama
kad
kas
eis
in
vi

sutiko tarnaudami, Rude
-AGENTASgėrėjosi, praszidama karalaus kins:
dabar nežinau kur jis pats ar kas ki 202 Troy St.
Dayton, 0.
niop.... pasipynė Varteliuos dų, paliko nerakyta. Piemuo idant jai pavėlintu jin neeziot.
Szenador, 8 Kovo, 1912. tas praszau duot žine ant adreso:
veseilia; suprantama kad na patemyjes, szmurkszt inlindo,
Kanalus Alfonsas atydave Guodutina Redaoije;.!
(82 °1)
muose yra koke pokilis, tai tar zapalka užsibraukes, rado sky jiai.
Ona Ziamiaokiene, 1
Meldžiu gudutinu redak
nai apie viską turi truso, ir vi lute bertainukij, per sziaudeli
Brooklyn, N. Y
Nog tos dienos karaliene ciju api apsvitima munes api 187 Keap St.
sur kur kas stovi prieina, teip patraukė karta ir antra sma Mercides pradėjo nupuolinet tu dinsta kon paiozku vorga
ir Mare truedamaei visur, priė gei, bet kad da gėrovas nebu ant sveikatos, ir in kelis mene
Mano vyras Antanas Ramanauskas Parduoda Laivakortes ant visu geriau
nistos o kat ir esu maineris
vo, prates traukti, iezslampino sius numirė.—žiedas, kuris bu
paeina isz Kauno gub., Raseinių siu ir greioziaueiu Laivu in visas dalis
jo kur kas stovėjo.
dzirbantis mainusi ir uždirbu pav., Aleksandrawo wolost, paliko svieto. Norintieji kelaut in South
Veseilioįe visi smagei links greit leuk ir niekas nemate.
vo jai už didelis, nuslydo nog 40 tolerus in du viksus ale tu mane su maža mergaite lietuvoje, Amerika ar in Australija tai tikietus
minosi, skripkos ir bubnelis
Pajuto piemenukas greitai apmirusios pirezto; karalus po riu ambicijų pasiliko vargo asz atvaževau in amerika ir noriu galite pas mane pirkti. In Lietuva
nestoja gaude, kartais, net ir save drąsesniu linksmesniu: in tam dovanojo jin savo bobu- nistu, esmu maenas ir galu dažinot ar gyvas ar numiręs pra LaivakorteĮpas mane yra labai pigios.
ūkininko szunes insiklause ta laika atėjo veseilion pažiu- kei, karalienei Kristinai, kuri dirbt, suprantu girai muziku szau apie jin daneszt ant adreso už Mano agentūra yra po kaucija 10
(j-g oj) tukstanoziu doleriu, Ohijos Steito.
ukui ekripku ir bubno, prade ret kitu ūkininku keli pieme- po keliu menesiu teip-gi numi bu grainu ant urmonikos o ka aplaikysite nagrada:
Norėdami apie ka dasižinoti indekyte
Ona
Ramanauckiene
da galvas auksztin iszkelia nei nukai, o vietinis jau truputi re. Po tam karalus dovanojo kat esmu drūtas tai prikirsciau
in gromata 2o. marke ant atsakymo.
Box
775
Thompsonville
Conn,
veselnikai kaukti, vaikinai su apsziles buvo.
žiedą savo seserei Marija dal del gaspadziniu medžiu, iteri
,^R MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI t
mergom beperstolio beviaik
Susirinkę veseilion, vieni Pinar, kuri jin tik kėlės die- jai uskureziau ir anglu prines
Dabar Laikas Mokintis!
tai berlyna, valca ir pakeltine szoko, kiti gere, sznekejosi, nas nesziojo ir myre ant ko- ciau o kad ir nakei turėčiau
Geriausius rankvedžius ir žodynus galite
44
.auti, iš kurių pals per save lengvu ir pi
skriejo, ženoeziai už stalo sede sztai atvažiuoja keturi kraiti- kios tai slaptingos ligos.
Lietuviszkas
kur ajti tai ajeziau o kat ir
iu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti,
ik nereik tingėti.
darni dėdės ir dedienes isz ka ninkai plunksnomis skrybelias
Po tu visu nelaimiu, karalus mažau gauce tai vie geriau bu
Dainorius”
L ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS
■šutaisė J. Laukis, trečia pataisyta laida, psl
kinos sznapsu ir užkandžiais apsikaiszia dainuodami lenkisz netikėdamas in perspėjimus tu ba turu ambicijų pasiliko
SUSIDEDANTIS ISZ
M, kaina ....................................................... Ž5c
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS
save sotino, ir visokios ruszies kai:
pastanavijo pats nesziot žiedą ir vargamistru. Norėjau apsiže
390
’agal Ollendorf’#, Harvey, Maxwell ir ki
ns, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina SI.2:
kalbas vede, kartais dainas dai
Kasciuszka jeneral svoju pertraukije 24 adynu numirė nic su Mere ala manu ambici
Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1.5(
Visokiu Dainų
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuviikoj.
navo, arba retkareziais iszeja voisku pateriol.
r angliškoje kalbose. Sutaisė J. Laukis. Šio
Karaliene Kristyna, antra jo ju mon nezvalina ba joji ne
368 Puslapiu; 6x9 col. Dydumo.
e knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei
isz ustates, vadinama tanciu
aluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pus!
Kodėl jie giedojo lenkiszkai jo pati netikėdama in jokius eipazinsta ant graimo ir jegoPREKE $1.
93. kaina .................................................. 75c
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.0(
ženoeziai szoko.
ar maskoliszkai Kosciuszka, perspėjimus, numovė žiedą metrijos ir gana.
Nusiuntimo kasztus
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškai
mes apmokame.
ugliškos ir angliškai-lietuviškos kalbų. Tclj>Parginęs piemenukas savo nežine. Visi keturi buvo jau nog pirszto numirusio savo vy
pie 18,000 žodžių, parankus nešiotis kist
=.: Adresą vokite :=
Gudutinu redaktoraus pra
iuje.
Pusi. 151, grąžuose audimo apdaruo
banda, uždarinėjo tvartuosna, beviaik girti, vienas ju turėjo ro, nes— visa szeimyna pradė
e, kaina ....................................................... 65c
W.D. Boczkowski-Co
sice adresu kur mon reiki ra
Tas pats skuros apdaruose ................... 95c
jau buvo rudeninis vėsus vaka skerspeti pasikabinės didi no- jo jaja atkalbinet nog neszioMahanoy City, Pa.
u/z
5. ŽODYNAS lietuviškai-angliškos ir an«
sic ba nežinau dokladnei adri
■1
1^ iškai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, da
ras, po dienos vargo, bego pas valczkmi languota krepezi.
is I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835
jimo žiedo, nes idant jin su nai so. Moku ir vaikus mokieti ir
ykių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdaryta
kubiai stubon ypatingai kad
kaina ........................................................... $6.0(
Gaspadorius kraitininkus kintu.
pažįstu kas jiomis labai rėki.
Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rei
skripkae grąžei skamba tu pa priėmė nuvede ne seklyczion
<e ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntim<
Karaliene nesutyko ant to, Dukit mani atsakimu ar per
xš apmokėsiu. Adresas:
W.TRASKAUCKAS
klausyti. Veikiausei inbeges bet tiktai stubon, davė jiems nes žiedą pakabino ant kaklo
M. J. DAMIJONAITIS
Pirmutinis LietuvUxkas.
gazietu ar per gromatu.
812-814 33rdSC CHICAGO. ILL
in s s kly c zia stojasis prie stala, atnesze bonka sznapso, patrono Hiszpanijos Szvento
GRABORIUS
Su Gudune
kaklinio peeziaus kamputij, torielka mėsos ir duonos.
Jokūbo, kur kaboje lig ežiai
Naujausi apraszimai
Juozas Cimbalas
bu atyda klausė grajaus skripKraitininkai smagei su sznap dienai. Žmonis vienok tiki ir
2648 W. Klarnet Strit. Laidoja Kūnai Numirusia. Pasamdė
Dykai.
ku, žiurėjo in szokius vaikinu su duravo, galop ir apsigėrę. yra persikanoja jog per taji
Ryginus ir Vėlimai del Parivažinųjimc
Kaip galima apsaugoti oda no
Szenador, Pe.
Krausto Baigtus it L t
su gražiom merginom, meilei Tris isz ju jaunesni, nuėjo nuo prakeikta žiedą tiek suku puo
ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
(P. S.— žinoma koke alga Viską atlieka ka nogerinuee ir puikiause visokias
odines ligas, plauku puolimą
žiurėjo kaip ženoeziai szneka, savo stalo szalin in seklyczia le negivais ir tai per jojo prieSu vires minėtais reikalai! kreipkitės pai
paskyrė kuningas, toks ir dar |in o busite visame užganėdintais.
ir užsiauginima nežuli papuozkus.
geria, ragaiszi su kepta mesa pamandraut, seniausis su krep žaste atsibuvo vaina terp Ame
pleiskanas
ir kitas panaszias ligas,
bininkas atsirado. Daugelis to 520 W. Centre 8t. Mahanoy City
valgo, ir vyrai kiti pipkias ru ežiu, pasiliko daboti savo sta riko o Hiszpanijos.
rrisiusime visai dykai paraszyta per
kiu “vorgamistu” randasi kaip
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton
la gaspadoriaus priduota vien
ko.
N. Y. Vėlinamo del norinoziu pasi
p. Cimbolas o mažai yra geru
Farmeris.
kart
ir
laba
ant
stalo
buvo.
Muzikantai nustojo grajine,
naudoti. Teipgi vėliname naudoti
kurie
ant
tokiu
iszligu
niekad
Vienas
farmeris
paklaidino
Pasilikęs
prie
stalo
vienas
se
Naudojimas molo.
'‘Dr. Brundzas Ointment” No 24351
iszejo kieman, o piemenelis sto
ne sutiktu kaip tai ne kurie dideliam mieste savo paeze naujausias iszradimas del užlaikimo
nis, būdamas jau girtas pasire
vedamas kampe seilia rijo kad
mes užmigo.
Dr. Sumpf atvercze patemi kunigelei pareikalauna nog tarp žmonių. Stojo ir rankas plauku gvarantuota gyduole. Preke
gaut nors szmoteli ragaiszio ir
yra 20o 50o ir $1 ir užteks ant ilgo
gero vargoninko.)
Piemens patemyja kad senis
laužo. O vienas klausė jojo:
laiko ir didesne verte už doleri negu
mėsos. Niekas ant nabago neat kraitininkas miega, krepezys jima ant naudojimo molo, ko
ki molis turi, jagu naudojęsi
— Kokia ta tavo pati buvo? nekuriama apgavejams daktarams m
sižiurejo.
mokate po keletą desetku doleriu už
jo nusikores žemai po stalu, ant žaidulu. Apžiūrėjimai su
— Augszta, szviesiu plau neiszgydima.
Naudokytes greitai isz
Bežiopsant kad gal kas duos rodavojosi ta krepszi pavogt,
Akyvas apskaitymas.
molu žinomi ira no labai se
ku, su melinom akimis, su juo szitos pragos. Raszykite tuojaus ant
ragaiszio, sztoi vienas se nes jame buvo sznapsas, ir už
adreso:
nei, da priesz Chrietusa, o neLikos apskaityta, jog jago da szlebe.
nas žilas diedas su dideliais kandis reikalingas prie ant ryt
J. M. Brundza and Co.
vet ir Christusas su molu (pur lazduotum po 10 centu ant die
— Tokiu czion mieste daug 106 Sta.
W.
Brooklyn, N. Y.
kaip iltis ūsais, ir maža su iezpirkimo nuo bobų kraiezio,
vu)
iezgidi
uždegimą
akiu
del
nos
už
du
stiklus
alaus
per
me
ira....
o
ar
ne
turėjo
kokiu
bet
kaip
czion
reike
pavogt?
džiūvęs bobute , paszoke isz
vieno žmogaus, o ir daktaras ta, tai galėtum už tuos pinin ženklu?
Užstales, sueigriebe už deszniu Gali kas atėjės pagaut, o vieti
Namine Mokykla
Stempf, su sudžiovintu molu gus nupirkti
— O, be to, mano poneli....
nis
piemuo,
jau
per
sziaudeli
ranku pradėjo szoktis tanciu
Gramatika Angliszkos kalbos be
Baczka
miltu,
50
svaru
cukir
sutrintu
in
dulkeles,
apibars
gali
pažint
ant
to,
ba
kaip
mie
isz bertainuko truktelejes drą
mokintojo (apdaryta)
$1.00.
dainuodami szeip:
Vaiku Draugai arba kaip mokintis
sus, apreiszke— asz pavogsiu tinejo žaidulus ir labai buvo riaus, 12 svaru verszienos, 10 ga, tai labai dantimis grieže..[
Kaip ir jus
skaityti ir aszyti be moki. 15o.
geru daigtu. Smirdantie skau svaru makaronu, 10 kvortų sze
dailei!....
Naujas Buda<mokintisra8zyti be
Teip ir mus
belbonu,
4
ežiukas
sverentes
dulei
ir
votis,
jog
net
cielam
Židas
szauke
per
duris
isz
mokintojo
•
lOo.
— Gerai, gerai— suszuko
Visu laukai lygus!
Aritmetika iszmokinimui rokundu
name atsidavinejo bjaurei, tai po 12 svaru, 10 svaru kavos, savo kromo ant einanezio bokiti.
su paveikslais (apdaryta) 85o.
Kaip ir jumis
barstant su dulkelėm isz molo 10 svaru razinku, 10 svaru ti mo:
(Toliaus bus.)
Pinigus siuskit per Money-Order.
Teip ir mumis
in trecze diena dingdavo visi žiu, 100 szmoteliu muilo, 3
— Misther, pirk tau ekriP. Mikolainis
Box 62.
Now York, N. Y.
Paszokt valne.
pulei ir glaumes. Mat molis kurkas sverenezes po 12 svaru nele, labai pigei parduosiu!
isztrauke ciela szlapuma ir 10 szmoteliu saleros, 10 svaru
— U-gi ka asz veiksu su
Muzikantus katinai papjovė
drėgnuma ir nudžiovina žai- slivu, 4 tuzinus pomaranezu ir skrinele?
O ju kaulus in kasza sukrovė.
Naujas Iszradimas.
----- ARBA PRADŽIA----dulus jog nesivietnna daugiau. 25 szmotus bifeztekio.
— Nu, galėsi savo drabu Sulaiko puolanczlui plaukui, pdglalbeta
Kaip tie du senukai szoko
■laukams
augti. Turima tukitaaciiu >ad*>
Skaitymo ir Raszymo
O tai viskas už visometini žius ir czebatus indet....
Apdžiovinimas žaidulo buna
tanciu, visi žiūrėdami kvatojo
kavoniu. IimuDeziami dykai garai iafonaa
DEL VAIKU. M*.
•0** *pl* priataitia puotanariv fiaahai te
— Ar sziiiiteip? O pats tajuokais ir rankomis plodami.
tuom greitesnis, kuom molis skaitli lazduotu deezimtuku

-:N0TAKIŪSZA8:233-235 W. Centre St.,
-> Mahanoy City,. Pa.
Ir Naminiu Rakandai neg Ugnies.
Kantarai Bankinii ir pardaviite Szipkorczru ant riiekfa Lhtyk

Apsaat*)*
Lletivinka Agentam.

’nrduodn 8zipkort« ant
isokiu drueziaoriu ir
reriausia Laivu.
iiunciia Piningu! ta
Visai Dalis Svieto
mieži anie ir pigi auna,
viai tie kurie per mus
iunte apie Ui geria kine
tasduoda Doetovierne

Del Draugyscziiu.
Priitataa pnikta Szarfta
Juostai, Kepam, Kąrant
Špilkai ir LU

Su kokia nors rritatei
kaulink Bzipkorcafaų
Piningus ir LL
Rassykite pas
pl&ikpdte
tetatafB

hmm •

Pavasaris

TAIDIENOS,

bet tik tada, kaip žmogus 1A savo kūno prašalins kaip šiurkštų
žiemos šaltį—ligą, kuri vargina. Vienok jei to nepadarysi. Ui
liga vargins kūną iš viršaus ir vidurių, naikins sveikatų Ir
gyvastį, teip beskurstant ne tik pavasarlje, bet ir vasarų be
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybės.

l/flr\ I n I IT IP QI n<‘9veil£um%> bet nori
l\nU J/lU 1 I Lol turėti linksmų pava
sarį, tai išsigydyk, išvaryk ligų lauk iš kūno krau
jo, nervų ir vidurių; q kad tų vilkų padaryti. Ui
atsišauk lietuviškoj kalboj prie tikro Dakuro Spe
cialisto Klinikos, kurs pagal reikalų pritaikys speciališkal goriausius liekarstas. kurios kaip šilti
saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, teip Ilgų
Išvarys lauk, be peilio, be sopulingų operacijų

Apturėsi tikra linksma pavasari Ir gera sveikata;

džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodųmL

Iš DAUGYBES uore koletų patalpinam:

Albany, N. Y.. 613 Livingston st. Ant. Barnetas. aš sveikinu Philadeiphijos M.
Klinikų ir dėkavoju už geras liekarstas ir greitų Išgydymų ligos. Draugams ir pažįstamiems
laike jų ligos visada rodysiu kreiptis priėjus, kad tikrai gali Išgydyti.
K. Olševlče, 1444 Rosi st, Camden, N. J. Džiaugdamasi gera sveikata Irdėkavoja
už išgydymų no skrepliavimo, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, šoiftiose 1 r kltose kūno dalise.
Mrs. M. Domelkene, 96 Crosby st.. Grand Rapids, Mich. Teip sako: Nors ilgai sir
gau, daug visokių daktarų perleidau, — bet Phlladclphlos M. Kliniko Dr. geriausiai man
pagelbėjo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose, RrūtlnCje. rankose ir kitur.

Daugybė tokių padėkavonių ateina kasdien už išgydymų nuo:
nervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo ir svaigimo, vidurių nosvolkumų ir užkietėjimo, sėklos nubėglmo nuo saužagj’stės, greito pailsimo, negero ir sumažė
jimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų ligų ir tam panašios rųšies VYRU nelaimių.
Teip-pat MOTERŲ nuo yvairlų skaudėjimų strėnose', baltųjų ir kitokių ligų.
k&n NFPAI I PRIRIIT asttb,SkaL tai parašyk, o apturėsi rodų, pagelbų ir
r\AU PlLuHLI rnlDUI tikras liekarstas, kurios guli tave išgydyti ir turėti
LINKSMĄ PAVASARĮ. Visada rašant adresuok teip:

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.
Valandos kasdien nuo 10 iki i po piet. Nedėliomis nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 Iki 8 Utarninkais ir Pėtnyčiomis.
Dėl visuomenės naudos Phil. M. Klinikas, išleidžia naujausią daktarišką knyga •‘DAKTA
RAS"; labai naudinga visiems. Kiekvienas apturės dovanai, kuris tik už atsiuntimu pri
sius virš padėtu adresu tik 4 cen. stampomls.

BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
287 Broadway

New York, N. Y

Kampas Reade Ulicze
Telefonas: Worth 2822.

Kas reikalauna teisingo
patarnavimo ir nori idant
Jo reikalai liktu greit,
atlikti tegul atsiszauki in

Seniausi
Bankini
Narna
Uždėta 1848m.
Szimtas Tukstanozlu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunozime in Kraju kuo greioziausei.
(rediszka kasė,
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą,
Pinigus priimama ant procento ir lazduodama ant pareikalavimo,
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Liiriju in ir isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujenoziu in Kraju pastarajame,
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Pop eras bu
paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
S u batoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greioziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

GYDYTOJAS.

Dl Ignotas Stankus M.D.’
pabaigęs daktarišku mokslj universitete valstijos Indiana,
jr baigjs kvotimus aukščiausioje ir jau paskutinėje dakia.^New Vork Post-Graduate

i
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MEDICAL

SCHOOL & HOSPITAL, kurioje speciališkai išsilavina gy
dyme visokių pavojingiausių Ilgų ir daryme operacijų; pamokslj įgaun varčia aukšto, didžio daktaro. Dr
IO. STANKUS, per kiek laiko buvo miestavu daktaru Indianapolii. (nd . kur turėjo didelę praktiką gydymo Įvairių
hg*! •'likdamas savo užduot kuo geriausei ir užeanėdinan^Ial tmonijąj dabar-gi pasišventęs labui savo brolių tautieir **ad *PsauF°l Juos nuo išnaudojimo per nesąžimškus
?daktarus. įrengė savo locną naminį ligonbulį ir: ‘

KVIEGZIA VISUS 1 PAS) SAVE SAKYDAMAS:

,

Jeigu sargi, ar kenkia kas sveikatai, skubel kreipkis pas mano ypatiškai arba
laišku, o busi išgydytas Jeigu kiti daktarai pripažino |įgą neišgydoma, neabejok,
nes ai turėdamas didesnę praktiką ir aukštesnį mokslą, tau pagelbėsiu ir suteik
siu tikrai brolišką ir sjiinišką rodą. Kiekvienas iŠ atsišaukusių persitikrįs, kad
esu pabaigęs didesnį daktarišką mokslą ir galiu geriau gydyti negu kiti daktarai
svetimtaučiai.
Y
4
APSIIMU.PASEKMINGAI IŠGYDYTI UOAS -6%'________ '

Nuo reumatizmo, skaudėjimo ir gėlimo sąnarių, kaulų, strėnų ir šonų: nuo viso
kių kraujo ligų, užkietėjimo ir nedirbimo vidurių; išbėrimo, kūno niežėjimo, visuKiųspuogu, dedervinių, slinkimo plaukų: galvos skaudėjimo, nuo ligos širdies,
inkstų, plaučių, kepenų. Nuo visokiu nerviškų ligų, neuralgijos, drebėjimo sąna
rių. numiesojimo ir išgąsčio; nuo greito nuilsimo, sunkaus kvėpavimo, peršalimo
i r nuo visokių slogų Nuo visokių užkrečiamų lytiškų ligų, ir visokių Idtokių nu;
silpnėjimų sveikatos. Teip-gi nuo visokių moteriškų ligų, skausmingų ir neregulanškų mėnesinių, baltųjų tekėjimo ir gumbo ligų: (--------------j

Turiu Speciališką Diplomą dėl darymo Operaciju.
Ištikus būtinam reikalingumui operacijos, kada vaistai negal pagydyti kaipo
tai: augimo vėžio sktlvije ir visokių akmenų, skaudulių ir guzų, ar tai butų pūs
lėje. inkstuose, kepenyse Ir žarnose, viską tąsu pagelba operacijos galima praša
linti kuo geriausei ir už menką mokestį.
Darau teip gi operacijas ant kaulų,
smegenų, grobų ir lytiškų organų, kaip vytų teip Ir moterų Ištiesinu pritrauktas
kojas ir rankas. (Šgydau su naujausio budo operacija rep’urą. už menką prekę
Pertai kreipkitės kiekvienoje Ilgoje pas manę. Jeigu negalima pribūti ypaiiškai, tai parašykite ką skauda ir kokius nesveikumus jaučiate savjj. o aš suprasiu
viską Ir ištyręs duosiu rodą o jeigu reiks, prisiųsiu ir gyduoles, o tas nedaro skir
tumo kaip toli gyvenate ‘Amerikol. Anglijo). Kanadoj ar lotose šalise.
- Atsilankantiems ypatiškai ir dėl operacijų, turiu savo locna naminį pulkų
LIGOKBUTĮ.įBlednus gydau DOVANAI/ ~

_

Dr. IgnotašJtankusJ^I.^^’nnuD^pH
Nuo visokiu spuogu tr libtnmit, ant veido ir kokio «r viso kūno toipogi nuo kilu odos ir kraujo ligų,
niern gere»ni<, daktnro kaip Dw. I. STANKUI.
Daug daktarų atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgj dyti Taip kalba jos Švilpa, 1011 Carlton Street Philadelphia Pa.
Siuomi viešai išreiškiu sa»o širdingą padėką Da Stankui ui išgydymą nervu liga ir sugraiinimą
vyriškumu, kuriu kits daktaro, atsisakė išgydyti. Ir visims Su slaptomis ligomis patariu kreiptis paa
Ig. Stankų, o nepasigoiksuc savo lygio A. Zn.udzen, Salem, Mass 57 Pingree Strrci
'ohn Akuotnilis Montreal Que Cana la. rašo: Meilutis gyly tojau:- S-šta dirna knip gavau nuo
-ustoa liekarstas ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atSKRkavou Tamstai iš diiaugsrooda tik pu
sę Ii karstu sunaudojau bet nu visas susnprtjou ir baigiu gyti Daug.au nei u ru ką rašyti -nes jaunereikalnuiu daktonškos pagelbos Ta |kin hga kuri taip daug prikankino mane .r kuria kiti daktarai'
laikė ui neišgydoma, rlaliariou baigia gy ti. Ačių Tamstoms už pinu ir greita išgydymą.
AS JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dėkaiouDa Stankui ui išgydymą manęs nuo sutinimo veido,
skausmo krutinėję, po širdim ir nugaros; nuo didito skausmo ir sutinimo vidurių ir gėl mo kaulų. Kiti'
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs j mano n«"i»
iškarto mane išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Sirvct Philadclpaia Pa
*
JAMES PAKO. 023 So. Oth Street Philadelphia, Pa. sako taip: „Manęs’niekas negalėjo išgydyt! noo
i.isiscnėjusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo |vdulėmis kūrina
romano nkiu savo aptlekoje sutaisė, manę | trumpą laiką išgydė. Aini jam. Patariu visiems kreiptis
urit dak. aro Ignoto Stunkavs; kurie jau pometėt nodicįą išsigydyU.
.. Z

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

SURPLUS IR PROFITS $300,0001

S«T.Val>tRaxlai tori am Bariu sadeta piriafa.

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

F.J.Nooaaa, Yice-Preridmtafc
W.H.Kokler Karijeriao.

...Subatsail...

i>

Tgidelis Tszpardavimas
\

Idant

■!----------- S)--------

vietos

padaryti

Pavasarinio

l’anluodu farnias.
Liet iviu kolonijoi Michigan steite kur turi pirkia 105 Lietuviai farmas Mason paviete. Turiu ant pardavimo gyvenamu farmu su budinkais ir sodais. Lake paviete turi dau
gybe neiszdirbtu geru farmu ant
lengvu iszmokesoziu. Raszykite o
gausite lietuviszkas informacijas,
knygele ir mapas dykai.
udy oą)
Anton Kiedis,
Peacock, Lake Co. Mich.

naujo

del

s

Ta vora, pastanavijome

iszparduoti visa rudenini ir žiemini
tavora už labai numažintas prekes.
Todėl jaigu

norite

pasinaudoti

ir

suczedint keletą doleriu ant Siuto ar
Overkoto tai

dar

Parsiduoda Farma.
Puiki farma Roaring Creek,
12 miltu nog Shenandoah, turi
80 akieriu 20 akieriu girrios,
teipgi,150 obuoliu medžiu vien
obuolei atnesza $500 ant meto.
Gera stuba in didelis tvartas
Parsiduos neperbrangiai arba
atsiduos už namus. Atsiszauki
te arba raszykite ant adreso.
Jos. Bendrick
() j )
Pottsville, Pa.

turite proga ta

padaryti. Ateikyti o patis pamatysite
kaip gerai dar galima pirkti.

Teipgi jau pargabenome daugybe

nauju Siutu ant Velykų ir Pavasario.
Siutai szimeti nei yra labai

gražus,

pasiūti pagal naujausios mados.
Pirkite savo Pavasarini Siutą pas

Palengvyk Savo Galva.

[

Nemokėk dykai $10.00,

Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gelimaųkor
nūs ant kojų, tai gausi po 5^
gyduole. Jaigu nepagelbetn
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ii
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa. nupuczkave veidai. Tukstanczei dekavoja už dyka rodą.
tuojaus ant adreso:
Puikus Pluszinei Kotai dei Moterui RaszykGratis
Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Brooklyn, N. Y.
K
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke
idant greit parduoti.
Mes parduodame dauginus Kailiniu Kotu negu kiti
A. G. GROBLEWSKI
sztorai visam paviete.
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, P«.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.
...BAVIKINKA8 IB FABRIKANTASGarsiu Lletuvlszku-Lenklszku Vaistu.
Nog visokiu biznavu ir pinigina
ergeliu per indejima savo piningus in
FIRST NATIONAL BANKA
Tada nesirūpinsi apie ju atsarguma.
Tavo Piningai bus gerai nrižureti ir
atnesz jumis nauda. Ateikite o mes
apie tai pasikalbėsimo.

The First National Bank

I I I IXI /X (XI
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Malianoy City, Shenandoah
Mt Carmeis landsford.

Polithania State Bank
Reikalingas vyras.
Cor. 22d. & Carson Sts.
a
Kuris norėtu vakarais ir
S. S. Pittsburgh, Pa.
szaip'Juosame laike užsidirbti
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei
1
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
pinigu. Pavaik’zcziodamas sa
233 235 W. CENTER ST.
Valdžios. Priimam pinigus sueziedinimui
vo apielinkej tarp draugu, pa
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mm
pinigus mokam 4-tft procentą, pnskaitam
žystamu ir kitu žmonių. Kiek
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visaz
vienas sziek tiek stropesnis vy
dalis svieto, greit ir pigei, parduodam
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
Rooseveltas ir jo geras draugas senatorius
rūkas gali padirytie puikus pi
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
Kiekvienas Lietu,mzkaa dziormnk&B
nigus. Mes pamokinsime kaip
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ii
teipgi privalo užlaikyti visada musu
Dixonas isz Montanos.
vedam
provas
senam
krajui.
Rejentelna
Del artesnių žinu raškykite ant
— Vasara jau prasidėjo.
puikias
Lietuviszkas Gyduoles savo
kancelarijayra rėdoma per valdiazka notare
Sztoruose ant pardavimo, kad musu
adreso:
( SS °l)
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius ii
— Nedeloje pripuola diena
tautieczei
reikalaudami galėtu nusi
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
Ch. Urnieh <fc Co.
pirkti
ir
nereikalautu lazduoti
NE LAUKITE.
Cambridge, Mass — Dar
justi bankinius reikalus o persi ti krisi t, kad
Szv. Patricijuszo arba Patriks
piningus
dovanai
kokiems non apga
viskas, kas yra kalbama ezion yra teisybe
Room 29 154 W. Randolph St.
bai ejna vidutiniai, lietuviu
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigut
Day.
raszykite
pareikalaudami
mus gyduo
siunezant paezedumui in Banks, arba siusi
Chicago Ill.
randasi ezion in 6000 apszvie- Iinkyte Mahanojaus žmo •
les, nes geras uždarbis; parduokvts
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
— Stuboe po No. 530 W. timas stovi ne peržemiause o
musu
tyras
Lietuviszkas
Gyduoles,
gaus rodą, kolei dar
Orderiu,
Registruotam Laiszke, ar pe>
kurias mes gvarantuoj ame.
*
Ant pardavimo.
Expreso Money Orderi.
Pine St. yra tuszczios kas nori nesupratimai teip-gi czionaie
ne pervelu.
Egiutero No.l................................... 25c.
Namai ant keturiu familijt
parandavoti, tegul ateiszauke kyla.
Egiutero No.2....................................50c.
ant viso loto po no. 604 — 606
Zmijecznik.............. 25c., 50c. ir $1.00.
RUSISZKA
—
AMERIKONIŠKA
—
LINIJA.
pas Clr Parmely, Centre ir
— Draugyteziu yra tris: dvi John Thomas nog 520 E. Centro West Center uh c*i >s. DasižiGumbo Laszai................................... 35c.
-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREICZIAUSI GARLAB AI—
Catawissa St.
Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yorko o Rusijoa be jokiu perstojimu.
Meszkos Moslis.................................. 25c.
katalikiezkos o viena laisvi Isz St. Mahanoy City, Pa. sako: “Asz nokyte ant adreso:
(y }‘)
PUIKI GARLAIVAI: CZAR - KURSK - RUSSIA
Trejanka.............................................. 25c.
In Rotferdama 8 Dienaa In Llbawa 11 Dienu. I
s ’ u Kursk.10 Vasario;Lltuanla 24.
— Žmonis da vis iszvažiuo- tu stovi ant geriausio pamato, ir dabar garbinu Doan’s Kidney PiLinimeutas vaikams ...................... 26c.
$33
Treczla K laša
$35
9
ar
l
fl
,
al
v„A
e
?
Va
Thomas Haughney
X..W Yorkn | Vasario; BlrmaPKovo; Kursk
|18
Antra
Elaaa
$50
ijI ,ee
Gyduoles nuo Kosulio................... 25c.
,HZ A " Yorko
1 crKO | 2- , Kovo.
je kitur jeszkoti darbu priesz Szv. Juozapo, kuri turi suvir- gulkas nog kepeniu. Per metus ken
12 E. Mah. St.
$65
Pirma Klaea
$7 >
|I Apie dauglatiH
daugi aus įlaflžinosite
daslzinoslte pae
pas įdubo
muso agentu
agentua arba
Liepiu Balsa m as ............................25c.
BUS RODOMI PUIKUS
A. E. JOHNSON & CO., (General Paraenger Agfa. I 27 Broadway, New York, N.Y.
tėjau dideli skausmą peoziuose. Kaip
/knty-Lakson del vaiku........ .....25c.
Mahanoy City. F'
straikas.
szum 200 sąnariu kuri susitvė kada praeidavo paskui sugriždavo
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
AISŽKUS KOLORAVOTI
” nuo Kirmėlių del suaugusio 35c.
— Muso nauji Velikini siu rė tik du metu adgalos o jau didesni skausmai. Per keturis mene
KRUTANTI PAVEIKSLAI
Vanduo nuo Akiu........................... 25c.
Balsuokite už
.2-5c.
L'gmatraukis..
tai vaikams yra ger ausi ir turi kaseoje 1300 doleriu.
sius ka tik galėjau dirbti, kada pasi
Skilvio Laszai. ............
,2fc.
: gražiausi visam mieste. Galima
— Randasi ezion ir lietuvisz lenkiau vos galėjau vėl atsikelti.
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
THE BARGAIN STORE
Kruvinosios................................... 75c.
GYVENIMĄ KRISTUSOI jumis suczedint nog 50^ lig ka bažnycze su svetaine kuri Pagirdau apie Doans Kidney Pigul21 East Centre Ulicze — Mahanoy City.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
kas ir painislinau iszbandyti, pradė ANT LEGISLATOR!AUS
Gyd. del nemalimo Pilvo............ 50c.
: $1 50 ant kiekvieno siutelio. kaeztuoje in 50 tukstaneziu
Pilnio Distrikto.
jau jias vartoti, skausmas peczuose
Milteliai apstabdymui Galvos
Pigiausias kromas del Moterių ir Vaiku visam
Refawicz
Bros.
138
W.
Center
doleriu,
nes
tik
tiek
gaila
kad
skaudėjimo..................................... 10c.
Demokratas.
Isz
Mahanoy
City,
Pa.
urnai
prasiszalino
ir
kiti
nesmagumai
SUBATOS ir NEDĖLIOS Vakara
10c.
Laszai nuo Dantų.
Skulkillo Paviete. Mes Ogalime Jjumis suezedinti
St.
(f-g )o) parapinei
veikalai randasi teip-gi dingo. Asz visados esmių
Most is nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų
................
•;••••.•
..........
:
...........
25c.
dolerius.
Žiūrėkite
ant
szitu
prekių:
Vaktuokyte butelius.
— Fabrikantai isz Patterso- blogam padėjime; ktiningelis pasirengęs duoti garbe Doan’s Kid
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
Vaisias nuo Papauto.................... 15c.
Jaigu sugražinsite geram
Abrusai po
10c.
no stengėsi aplaikyt mieste vie žmonim tvikszteleja per ausis o ney Pigulkoms.”
Gyd. nuo Grippo......................... $1.25.
Ant pardavimo visuose aptiekoso padėjime visa baksa buteliu
su
parapyjonais
apsiejna
kaip
Plauku
apsaugotojas...................... 50c.
—ANT BOCZKAUSKU SALES—
ta ant statimo dydelo fabriko.
Kūdikiams Kotai po
- 49c.
po 50c. baksukas. Agentai amerike
Muilas del Plauku......................... 10c.
Badai miestas duos savo pave- maskoliszkas sficierius su re yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo, nog Kajerio alaus, eliaus arba
Mergaitėms Kotai
99c.
Milteliai nuo Kepenų.................... 35c.
Rožes Balsamas................................ 25c.
MAHANOY CITY, PA.
krutais. Turėjome czionais ir N, Y. Neužmirszkite vardo ’ ‘Doans” porteri, tada gausite viena
linima.
Moterių Kotai po
$1.00.
Kinder Balsamas.............................25c.
ir neimkyte kitokiu.
Bobriaus Laszai............................... 50c.
marke ir kada susirinksite at
Jekes po
25c.
— Nepirkite savo pavasari puiku bažnytini kora kuris
Szvelnintojas...................................... 35c.
Bus rodomi 2 Perstatimai per
ant
visokiu
susirinkimu
pra

Kraujo
valytojas...........................$2.00.
sakanti
skaitlu
tu
markiu
tada
Mohair Jekes po
49c.
nio siuto kolei nematysite muso
tuos du Vakarus 7 ir 9 ad.
Nervu Ramintojas............ ......... $1.00.
linksmino
žmonis
su
dainomis
galima
gauti
už
jias
drapanas,
Egzema
arba odos uždegimas
Paklodes
po
39c.
;
naujus
ir
gražius
siutus.
Y'ra
Todėl galite ateiti ant sales
pas Vaikus—.................
drabužius, czeverikus, ziegoreKobutes 2 tuzinai
1c.
bile kada nog 7 lig 9ad. vakarej tai gražiausi siutai visam mies- nes ktiningelis suardė visa ko
Pleistcris (Kaaztavolo)..................25c.
Pamada Plaukams............. ............ 25c.
li, ziegori, groserius arba
o galesite matyti visa Perstati-; te ir prekes yra $3 lig $5 pi- ra o bažnyczioje dabar blauna
Kalnierukai suraukti
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
ma.
Bus tai puikiausi‘ gesni negu kituose sztoruose. kaip oezkos, net baisu klausyti.
Gyduoles nuo Piemens........ .. ........Mc.
kita koki reikalinga daigta ar
Kalnieriams po 1c. colis,
Vengriszkas Taisytojas Ūsu-... .15c.
Krutanti Paveikslai Gyvenimo
Ne galėdami nukęst daugiau
tavora. Gausite viena marke
Inkstu Vaistas................. 26c. ir $1.00.
'
Refawicz
Bros.
138
W.
Center
RUPTURA
Kristuso ka buvo du rodomi
Atšilau
Akines
Dulkeles....... .................... 25c.
ikikite szita k romą j kiekviena diena.
ar stempa už kožna baksa bu
(fg oy) paniekinimu kunygo likos i z
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
Mahanojuje.
Gal kitadosi St.
abelnai
skausmo ir skarbutis $1.26.
rinkti deligatai pas biskupa
teliu nog Kajerio alaus arba
matėt Krutanczius Paveikslusi — Biznierei po visa miestą
Gyd. nno Parku ir Niežu
$2.00.
Pasekmingai
Biskupas iszklause skundu la
Gyd. nuo Dedervines................ .$2.00.
viena
marke
už
du
baksu
bute
[ Ant Visados
“GYVENIMO KRISTUSO”' rugoje ant blogo biznio iež bai nusistebėjo
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
pasielgimu
liu nog eliaus arba porterio.
nori gauti gera 14k. auk-o pripildinta
prisiartinaneziu
bet szitokiu puikei koloravotu priežasties
VYRIU - MOTERIŲ - VAIKU
825 DYKAI 825 Jaigu
(gold filled) ziegoreli su gvarancija ant 2<|m.
muso
kunigėlio,
prižadėjo
duo
Žinoma bakse turi rastis visos
Paveikslu tai beabejones da straiku. Baime turi dydeles
tai raszykite pas mus o da^ižinosite kaip
bonkos geram padėjime.
lengvai ta galima padaryti. Iszriszkite szita
nematėt.
Todėl užpraszome' akis arba isz dydelio debesio ti kita kagreieziause ne tuom
1 181
pozeli, tai yra. imkite numerius isz pirmo
kart
ne
turi.
Bet
parapijonai
Kada surinksite atsakanti
langelio ir sudekite antroj langelije, teip kad
visus pribūti ne tik isz mažas lietus. Pagal nuomone
6 | 3 | 4
- 1 1
Geriausias Lietuviszkas
skaitant i.-z visu pusu iszeitu ligiai 15.
skaitli tu markiu tada priMahanojaus bet ir isz visu
jau pasirūpino kita ir perstatė
7 Į 9 I 5
Prisiuskite iszriszima mumis, jaigu bus gerai
Sziauczius ir Czeveriku Sztorac.
siuskite ta knygute su markė
aplinkiniu miestu irmiesteliu. žinunu tai gal straiku ir ne biskupui. Žmonis yra labai
sudėta tsda gausite kreditava czeki ant $25,
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne
katras bns geiĄs dol nupirkimo vienn ziegorelio, kneugelio ir kompaso isz muso
bus.
mis pas United Advertising
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku
katalogo. Atsiųskite marke ant nusiuntimo kasztu.
Adresavokite:
inirsze ant savo dvasiezko va
Tik per praszima daugybe
ir
Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku,
Co.
Cleveland,
Ohio,
ir
jie
ju

— Jaigu ant Veliku pirkai dovo kuris nesielge su žmonižmonių
pastanavijom
su
Geriausius skurinius ir guminius darbinius
IRVING
WATCH
COMPANY,
temp
n
l
e
e
w
c
y
o
v
DEPT
’
•
mis
prisius
Tavonni
Orderi
te
nauja
siutą,
skribele
marszCzebatus
ir Czeverikus. Priima visokius
dideliais kasztais rodyti szitus
mis pagal Kristuso prisakipataisymus ir atlieka darba drueziai, puikiai
ant bile kokio tavoro ka gali
Puikus Paveikslus ir jaigu kinius, nektaiza ir t. t. tai ge mus, ir tol nepalaus, pakol
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kitima gauti sztoruose savo mieste.
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite
negalite pribūti SUBATOS riause pirkti pas Refawicz
užganėdinti ir suezedinsite piningus.
Pirkite vien tik Kajerio alų,
neaplaikys
savo
tiesu.
—
Cam
Bros.
138
W.
Centre
8t.
(fg
oy
Vakara, tai galesite ateiti
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu,
eliu ir porteri bonkose.
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir
NEDĖLIOS Vakara bile kada
— Parsiduoda naminei daig bridgzio Katalike.
Pantaplu
ir per szita menesi parduosiu už
Chas D. Kaier Co. Ltd.
nog 7 lig 9 ad. vakare.
tai, geram padėjime, kas nu
labai pigia preke. Neeikyte pas svetimta**
DIRŽAS NUMESTAS ANT VISADOS.
Brewers
&
Bottler,
težins
pirkyte
pas tautieti:
Ka tik pargabenome visokiu gražu Ceikiu ir Apredaliu del
pirks gaus ir stabas del gyve
Visiszkai iszgydimas gvarantytas
Mahanoy
City,
Pa.
Reikalingas
Vurgamistra.
Moterių,
Merginu
ir
Mergaitėms
ir
gausite
pas
mane
pigiau
Simona Waluna
nimo. Parsiduos ne brangei
(abieju licziu) senas ar jaunas, nepai
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