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KAS GIRDĖT? ISZ AMERIKOS.
Tulau Budže New Yorke iez
sitare buk ne kanecz yra rei
kalinga motiniezka meile del
iezauginimo vaiku.— Tasai
sudže gal iezaugo terp baltųjų
meszku ant žieminio polaue, o
jago teip iszeitare tai nėr ko
stebėtis.

Mirė isz gailesezio.
Shamokin, Pa.— Konstan
tinas Paulukan (ar tik ne bus
Paulukonis) 45 metu seuumo
mirė ana diena nog szirdies
pliszimo. Praejta meta Paulukonio pati jin pamėtė ir nog
tojo laiko apėmė jin dydelis
gailestis. Atejas isz darbo pa
juto dydeli skausmą szirdies
atsigulė ir tuojaus mirė. Burdingbosis o ir jo pati ne nore
jo užsiymt laidotuvėms per ka
kūnas likos palaidotas kasztais
pavieto ant ubagu kapiniu.—
Oj tos bobos!
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ISZ V1SUJZAL1U.

Rado moteres kuna
vagone.
Scranton, Pa.— Mrs. Julije
Hopokiene, kuri gyveno po
No. 712 Monroe avė. jauna
apsivedus motete, likos suras
ta ne gyva angliniam vagone
su perpjauta gerkle. Josios ku
na surado kokis tai valkata
Kuris davė žinia burmistrui.
Kaip mena tai motete turėjo
papildyt savžudin«ta.

40 užmuszti- 37 užgriauti
auglekaslal eksplozljol.
Me Curtain, Okla.— 40 ang
lekasiu likos užmusztais 37 už
griuvo per oksplozije No. 2
Sans Bois Coal Co. kasiklosia.
Tuosius ka užgriuvo nesitiki
iszgaut gyvais. Tik 13 angle
kasiu iezsisaugojo mirties. Po
eksplozijei kasikius užsidegė
ir ne galima jokiu budu priejt prie nelaimingu. Nelaime
Žiurkes apgriauže jin po atsitiko seredos diena. Verks
smert.
mas moterių prie kasikiu yra
Chicago.— Jonas Drynovs- neiszpasakitas.
kis gyvenantys po No. 2638
Luther uli. praleidęs smagei Viską padirba isz eimauto
laika karezemoje ejdamas na
Kansas City, Mo.— Ant su ,
mon puolė ant ulieziosir perskalde sau pakauszi. Paszauk- sirinkimo National Associatioa
tas graborius paguldė lavona of Cement Users, buvo rodoma
skiepe, kur ant rytojaus keti visokius daigtus kokius galima
no jin parengti ant palaidoji padirbti isz cimanto. Terp ki
mo. Kada gymines ir pažinstami pribuvo atlankyt lavona, tokiu daliku radosi viges del
pasirodė, jog žiurkes jam at vaiku, pipkes del vyru, kukkando ausi, szmoteli nosies ir ninei indai, grabai ir kitol i
baisei apgriauže veidą.
reikalingi daigtai.

24 ypntos nuskendo su
laivu.
New Haven, Angliję. — Lai
vas Oceana susimusze su laivu
Pisaiįua arti Beachy Head,
angliszkoi suspaudei. Su lai
vais nuskendo 24 ypatos o vos
du szimtai iszsigialbejo. Butu
daugiau nuskendę nes ant gilu
kio atplaukė kiti laivai in pa.
gialba. Su Pisaqua laivu nu
ėjo ant dugno mariu $5,000,
000. aukso.

Protokolas 13. Pagelbine
Sanjunga Lietuviams
Emigrantams.
Philadeifijoje 11. Kovos 1912^tn.

a.) Susirinkimą atidarė Kun.
J. Kaulakis, b.) Protokolas
perskaititas ir vienbalsei priymtas, c). Atstovas Z. Baranauskenes aportas priymtas:
atkeliavo szios ypatos: Jule
James Pattersonae, farmerie
Muszkauskaite pas savo pus
ibz Nebraskos, gireei, buk turi
broli Vincenta Muszkauska
211 N. Fairhill st. Phila, Pa.
viszta kuri in laika trijų metu
Antonina Makusiute pas pus
padėjo tūkstanti kiausziniu,
broli Antanina Zaniszauska
arba 833 kas metas.— Akyvu
daliku kad toji visztele ne gul
Miletojas szunc mėsos. 1311 S. 10th st. Sheboygan
do auksiniu penkdoleriniu.
Ravicz, Poznamius.— Tū Wis.,’ Marijona Kisieliūte pas
lam kupeziui dingo brangus broli savo, 1313 S. Front str.
Iszklause muso praszima
szuo kuri naudodavo ant med Phila, Pa. Kazimieras MatauMalda jin ižgyde.
szas Jusei pas szvogeri 220 N.
milemi skaitytoje! “Saules ”
žiokliu. Dave žine apie tai pa- Brandyvine st. Phila, Pa. szios
Reading,
Pa.
—
Charles
E.
Kas dien plauke in redakcije
licijei, kuri vagi atrado ypato- ypatos be jokio apsunkinimo
nauji skaitytojai bu prigulin- Martiso turėjo stebuklinga at
toje Fridriko Zenkio,— kada likos iszimtos, ir aprūpintos
cziu užmokeseziu. Lai Dievas sitikima ana diena isz priežas
palicije padare krata gyvo szu Sanjungos d.) Sanjungai pa
laimina visus ir turi savo ap- ties karsztos maldos. Jaunas
nies jau ne rado, nes vagie szu aukavo: Draugiste Szv: Ciciviena koja
globoje. Ne užilgio laikrasztis Charles turėjo
ni buvo užmuezes. Szuo buvo lijos $200 Dr. Sz. Antano—
“Saule” stovės ant drueziausio trumpesne apie tris colius o
supjaustytas ant szmoteliu, ne $200 ir Jurgis Belauskas $100
norints
buvo
daugeliuosia
lie). Juozapui Szatui drapanos
pamato už visus kitus lietu
kuriuos dalis rukinosi kamine nupirktos ir daugiaus smulk
Lokomotiva truko—
gonbutese
ir
pas
visokius
giviszkus laikraszczius ir tai be
o kiti buvo statinėje užsudinti menų $4.50, f.) Antanui Aružniusže 32 ypatas.
pagialbos keliaujaneziu krep- dintojus bet jiam nieko nepao ant skaurados kepesi szunc minuj paskolinta $12.00 del
San Antonio, Tex.— Per
szelninku, kurie vietoje laiky gialbejo. Ana diena kada atsi trūkimą pasažierines lokomotiužsimokėjimo gaspadinei už
plauczei ir szirdis.
valgi, apsiėmė paskola sugratis laikrasxtininku etykos nu buvinejo misijos, nuėjo teip-gi vos Southern Pacific szape, li
Pasirengimas kompanijų ant straiku.
Kate uždusino kudyki. žinte po užsidirbimui, g.) Nu
žemina kitus laikraszczius ku m bažnycze o atsiklaupęs prie kos užmuszta 32 ypatos, dau
Lodžiai.— Gyvenime Anta tarta Sanjungos kreipties in
Su straikais Anglijoi, Francuzijoi, Belgijoi ir Vokietijoi
rie žmonim daugiause patin altoriaus kareztai meldėsi pas giause geležkelio darbininku.
kuopa L. R. K. A. VirszaiDieva, praszydamas susimile Ne kurie mena buk tai straio priek tam užsinesza ant sustojimo darbo Amerike, pasiliktu no Staikaucko Zgieržuose atsi czius, melsdami prisiuntimu
ka. Tokiu krepszelninku ne
Nelaime kasiklosia. . žmonis be anglių.
kieriu darbas, nes tenais vieszjimo
ir
ižgydimo.
Ant
kart
Bet kompanijos tikėdamos jog bus tiko nepaprastas atsitikimas visu Draugijų rasztininku atklausykite, nes doras agentas
patauje nog kokio laiko strei Petersburgas. — Kasiklosia
straikas, pasirengineje isz laik, kraudami kalnus anglių arti kate uždusino asztuoniu mene raszus.
niekados ne nužemina kitu pajuto skausmą trumpoje ko kas o ju vieta užėmė straianglių Uzowce, gubernijoi Sa- New Yorko kaip tai paveiksle matome.
siu kudyki. Motina užmigdih.) Nutarta: atskaita pa
laikraszcziu o savo gyre in pa joi, rodos kad kas jiaja trau klaužei.
ke.
Atsistojo
ir
pajuto
kad
ko
ratovskoi, pakylo baisi eksplo
nus kudykijf,.«pagulde in lova duoti 1911 m. visom Draugi
danges 1
ja likos isztraukta ir pasidarė Baisus padėjimas
ir iszejb*anf trumpo laiko lau jom Philos, Pa. kiek katra yra
zije gazo. Suvirszum 50 angle
Isz darbo lauku.
ligi su kita. Mete savo lazdele
dirbtuvėje.
kan. Kada eugrižo, paregėjo paaukavus del Sanjungos, i.)
Tasai naujės 1912 metas,
kasiu likos užmusztais o du
ir apgarsino visiems bažnykate
gulinte ant kudykio vei Nutarta: Balu po Veliku pa
Violet,
La.
—
Dirbtuvėje
vos susilaukė trijų menesiu, o
kart tiek pažeido ir apdeginu — Jonai Mitchellis buvusia • ^rfdfcJE’adirže.
daryti Sanjungos naudai, del
ežioję apie datirta stebuklą.
kur raugydavo ojsteritie-indedo. Rjibpgwe. nuvaikė -kate, o
prezidentas ang'ekasiu unijos
jau davėsi gerai in ženklus del
■ ">
• v
.
Panevėžio apskriezio. Žmo kada;pS^IeKuayki tasai jau (Sutvarkimo) suredimo visu
darni in bleszines atrado baisu Jaunas carukas dingo— likos paszauktas in Washinggyventoju ežios pasaulės. Ne
dalyku komitetas iszrinktas:
Tai tau pacziule.
nes — be meiles artimo. Pas buvo ne gyvas.
padėjimą terp darbininku.
tona per prezidentą Tafta ant
vela
atrado.
gana to, tasai metas atneez del
1.) J. Belauskas, 2, J. LukoChicago.— Bessie Nixon Daktaras Dowling kuris ne
mus vasario 9 d. buvo isz kas
žmonių da daugiau ergeliu likos paszaukta priesz sudže senei buvo atsilankęs in taja
Petersburgas.— Isz priežas rodos apie padėjimą angle žin kur atkeliavęs žmogelis, Visas cirkusas nuskendo szevieze 3, S. Monkus 4, Z.
Baranauskene ir J. Hodell.
kaip tai panaszei padare 1812 už sumuszima savo vyro. Ant dirbtuve teip apie tai apraszo: ties nesuradimo per kėlės valan kasiu ir kerszinanti straika.
ant upes Danuba.
norėjo Pabiržėje pasilsėti ir
j
J Sanjunga nutarė: kad su
metas.
užklausimo sudžiaus, apskuns- “Darbdavei priyma prie dar das kuning. Alekso, sunaus — Tūlas locmnikas kasikiu apsinakvoti, bet perejo visus
Viednius. — Arti Pansko- Vincu Striga pertraukte ko
Galime isz to pranaezauti ta teisinosi: “Kuom jin dau bo szesziu metu vaikus kurie caro Mikalojaus, impedžio ka- kalbėjo ana diena su vienu gyventojus ir niekur ne nakvy
vos, keliaujentis cirkusas Bar respondencija gyvendamas Phi
isz sekaneziu atsitikimu: Ang giau plaku tuom geriau su ma dirba per 18 valandų ant die raliszka sosto, visos ciesorisz- reporteįiu ženklivo laikrasz- nes negavo ir taip vargszas
nabo, kada persikelinejo per loi, Pa. užėmė vieta rasztinin
lijo! milžiniszkas straikas ang nim gyvena.” Nixonas kalbė nos atidarinėdami ojsterius. kas dvaras inpuole in dydeli czio sekanezei: Tikiu jog strai žmogelis, turėjo szaltoje gatve
upe Danuba ant kėlu troptu ku susiraszinejimo, bet kaip
persikėle in kita miesteli Pitts
le kasiu, Vokietijoi teip—gi jo sudžei, buk kada ana vaka- Kudykei guli ant sziaudu kam nerimasti. Tuojaus visi mane, ko ne bus o ir jokios pertrau je pernakvoti. Ar t ai gražu,
visas nuskendo.
ton Pa. turėjo visas tiesas Sananglekasiu straikas, o Suv. ra atėjo isz darbo ir užklausė puošė kada ju motinos randasi buk jauna caruka pavogė ni kos darbe, nes darbdavei, ir pabiržiecziai, szitaip būti be
Tris troptos likos prikrau jungas, nes Sanjunga nuspren
Steituoeia kerszina teip-gi mil pacziules, ar jau vakariene prie darbo o kaip kada tosios hilistai. Ant duoto larmuo, straikierei ne nori straiko. Nemeiles artimo!
tos visokeis vežimais, ir klet- dė idant patis Centro vyrszižiniszkas straikas visur. Bran pagaminta, tai jieje kirto jin motinos ir pagimdo kudykius caras paženklino keloleka užilgio bus vela susivažavimas
koms su žvėrimis, arkleis su ninkai atlyktu visus reikalus
paežiam
fabrike.
”
Padėjimas
Rukszionini
genybe neiszpaeakyta o debe- su puoduku in galva. Sudže
smarkiausiu detektivu, kurie ir kaip rodos abi szalis susi
tenaitiniu darbininku yra ap
žmonimis d kada radosi ant vi bei apgarsinimus paduoti in
Veliuonos
pav.
Sausio
30
sei kares slankioje po visa Eu abudu suvede in pora ir liepe verktinas o tai vis jog ne turi perjeszkojo visa aplmkinia. taikins pasekmingai. Jau dyde
dūrio upes, milžiniszki szmo- laikraszczius, apsiėmė centro
ropa. Italu-Turku kare da ejti namon.
imtis prie darbo karsztai.—
Po kėlu valandų jeszkojimo lis laikas idant abi szalis nusto d. buvo musu kaime vestuves
darbininkiszku tiesu.
ir prisigėrė vestuvininkai susi tai ledo pataikė in kėlės ir k.) atstoves alga ir expensai
tesasi, Angliję su Rosije pasi
atrado caruka vienam kamba tu kudykiaut.”
pesze jaunosios namuose. Galu perverte. Tris ypatos nusken $36.24, Iszdavymo $58.24. In
dalino Persije, Vokietijoi ant Salluninkai skaitykite
Pastoria priežaste
rį palociuje valgant saldumi— Prezidentas
Redingo -gale priėjo prie to, kad jau do ir visi arklei su žvėrimis. plauke $115.00. Susirinkimo
merginos mirties. nus. Caras savo sunui nieko
prapal padidina flota, Austriszita.
Locnininkas eirkuso matyda uždarimas.
je ir Rosije nuolatos barasi o
Springfield, Ill.— Jago Pittsburgh, Pa.— Dr. W.D. ne galėjo iszkalbet ant tokio kumpanijos p. Baer kalbėjo, Įnikis reže pora ypu jaunajai mas, jog viskas dingo isz ruProtokolus Rasz. J.J.Hodell.
buk
prisilenks
prie
iszklausi
per
burna
kad
ta
net
kraujais
Vilhelmukas vis barszkina su žmogus pasigėrė salune ir lie McFarland, pastovis ir mokin pasielgimo caruko.
pesezio
atėmė
sau
gyvasti.
mo anglekasiu ir sutiks ant apsipylė Tai kokia meile nuo
Meldžeme visuose reikaluo
savo szoblele. Geriau butu, kasi apvogtu, tai saluninkas tojas augsztesnes mokslaines
se kreiptis centro urėdus ant
ne kuriu praszimu anglekasiu. degtines! Saugokitės tokiu
kad nors karta tieje nesupra kuris jam pardavė gėrimą ir czionais likos pripažintas kal Tas, tai tikras advokatas.
adresu:
meiliu!..
Jeszkos seuoviszku
timai jau užsibaigtu o svietas locmninkas tojo namo turi už tu už mirti Miss E.D. Coe, ku Viterbo, Italije.— Signoras — Isz viso ko galima sprenst
1, Prasid. Kun. J. Kaulakis
Gelgaudiszkls
lengviau kvėpuotu.
skarbu.
tai atsakyt ir da gali būti aps- ri buvo pas jin už sekretorka. Santoro, prokuratoris teisme jog ne ateis prie straiko. Tris
333 Wharton, Str.
2, Vice
kunstais už “demedžiu”, teip Mat pastorelis gydė mergina Komoros, kuris traukėsi nog anglines kompanijos Delaware Suv. gub. Tarp Plokszcziu
Rimas.— Grafiene Artimi- prez. Jurgis Bielauskas 1939
“Incognitas” “Darbininku nusprendė Illinojaus augsz- kada toji radosi motiniszkam praejto meto, kalbėjo per 14 Lackawanna & Wester, Dele- ir Gelgaudiszkio prigėrė Nemu sa Gondolfi rado tomis dieno Miflin St.
3, Protok. Sek.
Viltie” raszo: buk redaktoris cziauses sūdąs.
padėjime ir nog gydimo mirė. dienu apkaltindamas visus kai ware ifc Hudson ir Lehig Coal ne keturi vyrai, kurie keliavo mis senus rasztus terp knygų Jonas J. Hodell 316 Earp St.
“Saules” iszniekino teatra “PiMrs. Silvia Wiesgutiene isz Sudas nubaudė jin ant szesziu tininkus.— Isz viso kalbėjo and Navigation Co. nesutinka in Amerika. Mat naktyje va knygine kurie parodo kuri.gali Philadelphia, Pa.
be pertraukimo 50 valandų o su kitoms kompanijoms ir ke žiavo Nemuno ledu ir netikėtai surasti senus skarbus, kurie li
lenieczius” ir t. t. “Incogni East St. Louis apskundė salu- metu kalėjimu.
iszkalbejo
in taji laika 292 tina susitaikint su anglekaseis. gala gavo Apsisaugokit.
tas” truputi už daug iszeižiojo, ninka Dwayeri ir locninka na
Ant locnos dirvos.
kos užkasti darže XVI amži
nes redaktoris “Saules” ant mo Stack ant 30C0 doleriu už Vaikai nežinojo kad tėvai tukstanezius žodžiu. Teismas Galima suprast jog ir terp
per savo pra-dieduka. Skar- Vienas kūningas pažinstaSzllale,
kuris ne užilgio jau užsibaigs kompanijų ne yra sutikimo ir
numirė.
perstatimo “Pileniecziu” nesi tai, buk josios vyras nuejas in
bas susideda isz brangiu auksi mas isz savo geradejingumo,
kaip duodasi suprast tai sutai Raseinių apskr. Pas mus per niu ir sidabriniu indu, puikiu paregėjo viena karta pusberni
rado ir ne turėjo priežasties saluna permainyt bankini cze Nanticoke, Pa.— Slaptybia traukėsi 369 dienu.
užgavėnes atsitiko nelaimingas
krytikavot— ne buvęs, ne ki ant $85 kur pasigėrė ir li yra apimta mirtie Adomo Už “slaptinga mokinimą”. ką užžides ir vėl ratai progre- ir baisus atsitikimas. Czizevskis deimantu ir kitokiu žemeziu- savo sode, nenusigandęs suvi
sai atejnanczio kunipgo^ užsisso
net
piszkins
atejteje.
galėjo iszniekint. Kritika bu kos apvogtas nog visu pinin Opolskio ir jojo paezios, ku
Vilnius — Traukėsi czionais — Pine Hill Coal kompani- isz Kilpiniu apsivedė su Lia- gu turinti verties ant kelole- lipias ant medžio valgė slivas.
vo paraszyta per tūla žmogeli gu. Sudas pripažino moterei riuos rado Pleasant Hill hoteteismas Franciszkaus Norbuto je Minersville apgarsino angle kavieziene isz Szilales, abu kos milijonu doleriu. Pajeszko Prabaszczius priejas areziau
isz Mahanojaus kuris ant pers 3000 doleriu o kaltininkai lije. Juju vaikai bovinosi kam
naszliai, ir vakare bevelgyda- jima pradės atejnanczia nede- klausė jo:
kuris buvo aresztavotas už
tatimo radosi, o ne per redak- turės dabar “demecziu” užmo barije neprijausdami visai kad slaptinga mokinimą vaiku be kasiems buk nog 1 dienos Ap mas Cziževskis už springo ir lia.
O ar tu nežinai keno sode
rilaus padydins visiems 10 cen
ju tėvai guli apimti amžinu
tori “Saules.”—Anything else? kėt.
raudiesi
ir prie ko tiejei meant vietos numirė Visiems pa
sapnu. Mrs. Hughes kaiminiu- pavelinimo rando.
tu ant dolerio daugiau o jagu
džei priguli?
Iszslpiide jojo sapnas. ka, pirmiause užtiko lavonus Norbutas maitinosi isz uba
sibaisejo netikėta mirtie. Lia“
In
hoc
signo
Vincės
”
.
kitos kompanijos padidins 10$
Juk žinau gana gerai; nes
kavieziene nei negyvenus su
Atlanta, Ga.— Sapnuoda ir davė žine policijei. Priežas gavimo. Kaime gminoje ZavaRimas.— Ana diena prasi ar prabaszczius mielina, jog
anglekasiems tai Hill kompani
Trumpi Telegramai. mas buk artimas tiltas likos ties mirties lig ežiam laikui da dzkam, kaimuoezei inkalbino je da uždės 10^ daugiau arba naujuoju vyru vėl paliko nasz dėjo ženklivos ceremonijos isz Dievas tik del jus liepe slinunesztas per vandeni, O. T. neisztirinejo.
jam idant apsiymtu mokini isz viso 20 centu. Unije czio le.
priežasties sukaktuviu laimeji voms augt?
§ Kulpmont, Pa. — Zofije Kitchens, pakylo isz lovos ir
mu vaiku. Turėjo jisai pareng nais labai yra silpna.
Prabaszczius nieko neatsa
mo krikszczionybes prieszais
Jouiszkiskęs, pagriebė jin už ubu kalba
Savickiute nutraukė bluda nuėjo szeszes miles persitikrint
ti vaikus prie pirmos spaviedDovini užmusztl per
pagonus,
nes
nog
tojo
laiko
su
Sziauliu apskr. Pas mus va
damas:
verdanezio vandens nog pe- ar jojo sapnas tikrai iszsipilde.
nes ir iszmokyt truputi raszyt
ekspiozije
Aut Pardavimo.
sario 7 d. nuvažiavias in miestą kako jau 1600 metu kada ri- — Duok man tai, ar tu mis
cziaus ir teip baieei apsiezuti- Kada atėjo prie upes, kur ra Scranton, Pa.— Per ekspio ir skaityt už ka aplaikys mais
Parsiduoda
farmos szioi P. Strogie, vaikinas 13 metu miszkas ciesoris Konstantinas lini jog Dievas tiktai del ta
no, jog mirė baisiose kankese. dosi tiltas, persitikrino kad ti zije gazo ar dinamito dėvimos ta per visa meta ir po 40 gra- aplinkinei po geroms iszly kirto medžius ir jam bekertant sumusze Maksencyusza o laike
rias paliepė ūsams augt?
§ Ferndale, Pa. — Stasis krai vanduo nunesze tilta. Ži ypatos likos užmusztos o na szius nog kožno vaiko (o buvo goms, yra dvi farmos abi ge vienas medis užkrito ant jo ir kares ant dangaus pasirodė
— Po valei jegamasteli, tie
Viszniauskas, papaikes žmoge nojo buk tame laike ketina mai sudege. Užmusztieje yra: ju tik devini.)
ram padėjime, turi po 150 ake smarkiai jin sužeidė. Parvež križius su paraszu: “In hoc ūsai iszaugo ant mano dirvos.
Norbutas sutiko ant tu isz- riu žemes puse dirbama, czysta tas in namus greitai numirė.
lis, bandė užbaigt sau gyveni ateit pasažierinis trūkis; atsis Motina Kavalla ir keturi vai
signo vinces” (Tame ženkle in
— Labai gerai, mano vaike
mą per perpjovima sau ger tojo ant sztangu ir davė signo- kai nog 3 lig 20 metu senumo. ligu ir pradėjo vaikus mokyt. žeme geros trobos, vandens
galėsi). Konstantinas regėda atsake kūningas, nes ir slivos
kles. Ant gilukio jin užtiko ir la surdotu inžinieriui kuris Pati Frano Suma ir du vaikai Bet 27 Lapkriczio 1911 mete yra invales parsiduoda pygei,
§ Hazleton, Pa. — Vagis mas toki stebuklą ingalejo pa iszaugo ant mano dirvos, asz
truki in laika sulaikė. Kompa 4 ir 7 metu senumo. Kūnas 4 “mokslaine” atrado assesoris o priežastie pardavimo toke, insigavo in saluna Juozo Lap- gonus ir priėmė katalikiszka jaises pasodinau ir prižiurineiezgialbejo nuo smert.
§ Minersville, Pa. — Anta nija už teip narsu darba ir isz- metu Mariutės Suma likos už daridamas krata rado kėlės locninykas mirė tai esame pri czako, paėmė isz kuparo 630 tikėjimą. Iszkilminga noba- jau, o ne tu.
Pradėjo abudu juoktis, o
nas Matulis, Mieželi ir da pra- gialbejima pasažieriu nog mestas ant medžio atitolintas maldaknyges, lietu viszkus ir versti parduot apie platesnes dolerus dingo tamsumoje nak žanstva ketina atsibut visose
persikanojas
pusbernis jog ku
simines Lituvish likos areszta- smert, apdovanojo Kitchensa nog namo. Po ekeplozijei užsi lenkiszkus lementorius. Sudas žines raszykit ant adreso.
ties. Lapczakas ne tikėjo in rimiszkosia bažnycziosia o pra ningo teisybe, žemai pasiklopo
geresniam
isztirinejimui
puiku
auksiniu
ziegoreliu
ir
votu per policije isz Sheboygadegė namai. Priežastis teip bai
A. Deronios
bankas, nes dabar kitaip mie dėjo pirmiause pats Popiežius niojas atsitolino susisarmatygeru darbu.
no už apipleszimo trūkio.
sios nelaimes da neisztirinejo. paleido ant luosybes Norbuta.
Kellyburg, Pa
savo kopliezioje.
nias.
lina.
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tu da turi 6 rublus isz kuriu
Kada parnesze pati emeei
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vis da galėsime givent.
prie siuvimo ir siuvo per 7 mi
Iszsirenge jedu in kelone se nėsiu? Kada buvo gatava vėl
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nis palaimino juos ir jedu isze liepe Jonui neszt pas ta pat
Įo
....
jo. Ėjo ilga laika per girre ir kupcziu taridama:
turime pasakyti visiems, ’
ant galo priėjo koke tai kara
kurie serga galvos skau- J
— Jagu szitas kupczius no
dėjimu ir neuralgija;
n
lįste paėjo tolin rado ir miestą. tavęs jin ne pirks ir lieps pas
greitai nuo tu ligų galima J
Nuėjo tada Jonas in miestą ir kita eit, tai tu eik ir pas ana,
o iszsigvdvti, vartojant
s
r iszsigydyti,
pasirandavojo sau ruimą su vi o kada anas ne pirks tai . vėl
o
r
su inrengimu už 3 rublus o grižk pas ta pati tai jis turės
o
if
tris da jiem liko. Apsigiveno nupirkt, ba kitu tokiu bagotu
o
r
o
jie tam name pasilseja pora viso karaliste nesiranda.
If
o
dienu potam jio pati tarė:
—NUO—
Jonas paemes ta divona nu
r
o
In I .vos steita nujojau,
— Na jau dabar laikas im ėjo pas jiam gerai žinoma kup
K
o
Palei Kapital 'sustojau,
tie prie darbo. Paėmus ije po ežiu. Kada parode kupeziui
r
o
Gerai ten apsižiūrėjau,
pieros paraeze kortele ir liepe tas paklatise kiek nori, nes Jo
—IR—
Jonui eit in krautuve ir par □as vis teip sake kaip ir pir
Kur viską regėjau.
neszt ka jiam duos Jonas nu ma. Tada tas kupczius tarė:
Ten nog paties ryto,
/Severas Wafers for flead&chex
\
.and Neuralgia
f
ėjo parode kortele ir gavo ko
Ant E. Devinto atryto,
— Ar tu žinai ka, asz no
ki tai daigta in popiera susuk tavęs jio ne pirksiu ba mano
Ant bobelku užklupau,
12 Plotkeliu už 25c. g
ta. Užmokėjo 2 rublu.
O ne kurias ir in koza papuse turto beveik ne verta szitubdinau.
Jonas labai rūpinosi kas bus, to divono, bet tu nueik pas ma
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ba- jau piningu ne turėjo ne no broli, jis teipos gi bagotas
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Raulas pas Barbe atėjo,
1SZBERIHAI
skatiko.
dėt,
ir da nieko no tavęs ne pirko
Tėvas isz czalies ant ju žiurėjo,
Kada jie parėjo su pundelu tai gal jisai nupirks.
Kad ne galėtu pabėgt,
ant veido,spaugucziai, szaRanla pagriebė už sprando,
pati iszviniojo ir tai buvo ab
Saluninkas žine gavo,
Jonas paklausė ir nuėjo pae
szeliai, puczkai, szlakai,
Dabar ant Barbutes dantis atkando.
rusas ir visokiu szilkiniu siūle ana.
Tuoj su galva palingavo.
kraujo ligos, odos ligos ir #
— Kur Barbės tėvas?
lu. Tada pati emeei prie siuvi
Rėkt pradėjo
Kada tas apžiurėjo ir klau
taip vadinama pavasario J
mo. Siuvo per 3 dienas. Kada sė ka nori, tai Jonas sake teip
Rankas sudėjo:
liga, kuomet žmogus jau
Jonas tiko ant to ir pasiliko buvo gatava padavė Jonui ir kaip ir pirmam kupeziui Kup O szventae Kolumbai gialbek,
cziasi pavargęs ir nusilpęs
APIE ŪKININKĄ abudu eu pustelninku to etube liepe neszt parduot kur pas ba
greitai iszgydoma
In pagialba adbek,
ežius pasikasė galva ba gaila
le.
gota kupcziu ir prisakė, idant jiam buvo isz ranku paleist
Sako in Lietuva varys,
IR JIO SUNU Viena rita senis eidamas ant ne sakitu kiek nori tiktai kad
—vartojaan—
teip puiku ta vora, o nupirkt Daugiau man biznio ne darys
Dvi
garsingos
sufragistes.
PUIKI APISAKA.
maldos liepe Jonui kad paga imtu tiek kiek jiam kupczius ne galėjo, ba kad butu pirkęs
Anglijoi moteris spyrėsi karszcziau idant aplaikyt ligias
mintu pusriczius. Jonas paė duos. Na ir kupcziusdavė jiam tai jau jiam but niekas ne li
tiesas
su vyrais tai yra idant balsuot prie visu iszrinkimu virBuvo kitados vienas ūkinin męs viedra nuėjo pae ta prūdą 500 rub. ba da jis savo giveni ke. Tada tarė:
szininku
ligei su vyrais.
Ne senei tosios sufragistes sudaužė
kas, ir jisai turėjo tiktai viena parneszt vandenio, bet nuėjus me ne pas karalu ne buvo to
x
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o
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(Severn's Blood Pnrifler)
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nadorio raezo,
vono ne pirksiu ba mano visi
doleriu.
Pana
Pankhurst
yra
duktere
garsingos
sufragistes
gerai ėjosi, tiktai sūnūs ne tu■ gulbes. Tuojaus tos gulbes nu
Jonas gavės tiek piningu turtai tiek ne verti ka szitas d' Apie savo vargelue ir praezo:
Pataiso kraujo ir kartu Xo
rėjo jokio giluko, ba kad kadai sileido pas prūdą numėtė no isz džiaugsmo net szoko ba jau vonas. Nuneszk tu jin pae ma Kad in gazieta patalpineze, kuri randasi kalėjime o Lawrenciene teip-gi yra smarki bosustiprin ir atgaivina Xo
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kariaujenti
už
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tiesas.
jis ir turėjo koki skatiką, tai saves plunksnas ir stojo 3 pa mislino kad badu reiks mirt
X
Jo vargus apgarsincze.
organizmu.
no broli kuris ira bagotesnis
ar pamesdavo arba pavogdavo,, nos kurios suėjo in prūdą mau o cze tiek piningu kuriuose jio
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’
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Szirvida iszleido pirma lenLietuviai ar
o ir teip jiam niekas nesieeke. ditis. Jonas ilgai žiurėjo m jai pati tik in 3 dienas uždirbo
Preke £100.
ant tokiu daigtu, ba maeziau Susirinkias graezio, pacziuotis
kiszkai lietuviszka žodyną;
X
Ne po ilgam ir tėvai abudu sės ba da jis savo givenime Džiaugėsi tada isz savo paežiu pas jin kaip jie nupirko no vie
užsimano,
“Litvomanai?” pradžioje XVIII szimtmeczio r.onoitOROROROROROROROItO Xoo
numirė ir liko tik vienas Jo teip puikiu panų ne buvo ma les ir linksmai giveno. Pasilse- no žmogaus staltiese ir abru- Laimingai pradėjo gyventi,
iszleista gramatika lietuviszka
Severas Goduoles parduoda visur
nas su sesere. Kada Jonui nie tes, o viena jiam labiause pati ja pora dienu vėl pati nu sa, eik pae jin tai jis gal ir szi
(Sutrumpytas.)
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Aptieko-e. Neimkite kitut jei kas
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Specialiszka Daktariszka paiarima
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o
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o
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Jonas su vandeniu parėjo ir 25 rublus. Kada parnesze vėl
kada norėjo tai primėtė.
Ar žinai? laikysime burdin- tuvius koksai Chlewinskis per
everą o
scripta. Vilnoel737.”
rado
jau seni pareinant no mal pati ėmėsi prie siuvimo ir siu — O ka, ar pardavei?
1 likraszti “Kraj” už lietuvisz
Viena meta szvogeris jiam
gierius,
CEDAR RAPIDS. IOWA
Lietuviszkus
gromatikus
paJonas
atsake:
pasėjo miežiu, mislidamas kad du. Pustelninkas jio paklausė vo per 7 nedeles. Kada buvo
O norint nauda ezioke toke kurna iszniekino net litvomarasze žmones mokslincziai kaip
— Judu tik siustot mane
nais iszburnodamae, tai Ado
jam seksis nor ant lauko gi ar jau pusriczei gatavi Jonas gatava, padavė. Jonui ir liepe
bus.
pasakė kad ne, ba jis buvo nu neszt pas ta pati kupcziu ir vienas pas kita ir neperkat. Asz tada turėsiu užsiėmimą, mas Kuronietis 22 No. “Kra- Schleicher, Kurehat, Viedeven t.
mann ir kiti. 1300 m. Gott
Nusipirkite sau keletą
jaus” tarp kitko sako: “Iki
Iszpiadžiu miežei buvo ga ėjas pasivaikszcziot, tai kaip liepe tiek imt kiek kupczius Kada nuėjau pas ana anas lie
Ir ne nuobodu gyvenimą,
Buteliu
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labai
jiam
viekas
patiko
duos.
Paėmė
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Jonas,
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eit
pae
jumis,
ba
sako
esate
na puikus, bet po tam pakilo
Per pora metu teip traukėsi, dabar ant kiek žinome, Lietu griinde einer littausischen
NORKEVICZIAUS NO. 6.
voje lietuviai buvo savo kalba
szturmas su ledais, Jono mie tai jie per ilgai truko ir paeive nunesze pas ta pati kupcziu, bagotesnis už jin tai kad ir
Szeip teip bobele laikėsi.
Geriausia Arielka Visam
sprachtehre.
Mieste.
Tik $1 už Buteli
mylinti ir gana ramei prisilai
žius iszmusze, o aplinkui nie- lino su puericzeis. Norint senis Inejo in kukne ir liepe ponui pirksi tai da ir tau liks, o jie
Ir toks laikas užėjo,
Teipgi ežia gausite ir visokia
Lenkiszkai
lietuviszka
grosuprato
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bet
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atneeze
ka
kad pirktu tai jau jiam niekas Jog ramumas naminis nuėjo, kanti link lenku. Isz kur-gi
kitu gėrimu. Ateikyte dabai
keno ne neklude. Potam sėjo
matika Akelewicziaus; iezgulpriesz laika, duokite savo
ir kita karta, bet ir tada tas jiam nieko ne sake, o Jonuį parduot. \Vos spėjo ponui duot ne liktu.
Ne kurie vyrai in kitur isz- p. Chlewinskis iszrado kad dyta isz vokiszko Schiekoppa;
orderi o bus jums pristatyta
tai jau ne tiek pusriczei rupe- žine apie ta žmogų tai ponae
Szitas kupczius pamislilfo
kiekvienas lietuvis inteligenpats atsitiko.
nyko,
lietuviszki
žodynai
Neselmano,
Tiktai vienas senyvas užsiliko. tiszkas, nors butu “žmogumi kun. Miežinio, Kurehato, kun.
Matidamae Jonas kad cze jo ka tos panos, nes jis bijojo tuojaus liepe jin inleist. Kada valandėlė ir tari:
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jau gero nebus ir jog ne turi seniui apie tai praneszt.
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balvonas,
A. J. Keydosziua
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— Ar tu norėtum viena isz nesztie nes ane ; isz daigto ne
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Ir net muszt pradėjo,
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Ineje in vidų, paėmė skrine tai nežinąs. Suprasta, kad tas
kas pataisė suplikacijas isz tiek kalbėt.
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visokius bruzginue. Teip ant Matidama pana kad nieko ne tai eme bu kepure piningus vienas sziauczius, kuri tuo
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kunigas pralotas administra
SIFILĮ išgydau vartodamas gyduolę606. dide
taiko,
lį išradimų profesoriaus Ehrlich prieš sifili. Jeigu
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kaut in seklyczia jau rodytis gu reikia tankiai berno sun mi katrie tik skaito “Saule” isz savo ranku davė po dovane M. VARZINSKAS
Spaustuvėje “Saules”
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Kanczia Vleszpaties arba
Ir pailaslama Variluska koris padare
Bernavimas isz pradžių bu jog ijje turi gera galva ?....
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tuoj nubėgo, sulaikė to žmo Teiffi date FcaejrajpUai acS Peet- Karosdi
— Kodėl.
isztisa gavėnia - - 25c.
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Graudus Verksmai ■ 10o.
Ui pradėjo pusbernauti Laszi- reike riszt kūleliai, ane sprikt
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Gera naujiena.
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ir avyžu set puskart Aha, pus- ba szeip teip atliko.! Iszejus czios visus puodus isz alumi — Sunau, gyvuli muszti yra
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bernevimas buvo jau aitresnis arti vasarojui, karta eme nus nium, teip kaip sidabras, ir tai negera, o tu teip skaudžiai
Lenkiszkai, ant viso meto,
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Paskui, matydamas, kad ta
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in Lietuva ir atgal. Teipgi siunoziu
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piningus už žemiause preke ir greitai
su
nekuriais
naudingais
dėjus, reikėjo laikytis norint nekabina. Piktas jaunas ber- ir torielkas pirkti, ba visus pa mylėti ir dar yra girtuoklis, ne vienos dienos nelaikau pas save
pridėjimais - - - 10c.
aitrei ir toliaus.
nužis su pilnu kaupu, galop ti jiam in galva sumuszinejo. kanauninkas paėmė taji vaika svetimu piningu paskirtu siuntimui, Aukso-Altorius arba Didis
Per szvente, Velykų subato- atsisėdės sėdi ir viskas. Besede D»bar jau ne taikia su bludais in savo globa ir leido ji in mo viskas dirbasi teisingai nas esmių po
Szaltinis 1,000 puslapiu $1.00
kaucija, taigi meldžiu visu Lietuviu
ir Naujas Aukso Altorius
je paprastinai daugumas eina damas sumislio:
in galva, ba labai lengvi ir kykla. Isz tojo vaiko iszaugo atsilankitle arba atsiszauktie per Senas
visos reikalingos Maldos, 864
naktin in bažnyezia, pageida
Perkūnai czion gali teip drūti.
laiszka
su
minėtais
reikalais.
geras dardsztus žmogus, nau
puslapiu
- •
$1.00
Su godone
vo ir pusbernis pirma karta sunkei visada kriokt, turiu sudingas savo krasztui. Jisai ir
Balsas Balandėlis arba Mažas
Szaltinis, 711 puslapiu 75o.
nueiti in Szumsku bažnyezia siezedijes 32 rub. nėra baimes,
Turtingas ūkininkas, prie- dabar giria Szventojo Tėvo ge Viktoras Lapinskas
Garbe Dievui ant Augsztybes
Velykų subatoje naktin.
trenksią po velniu bernavima mias nauje berną, apvedinejo ruma ir tikrai ji myli.
601 W. Mahanoy Avė.
640 puslapiu
- 75o.
Po Niszparo, kunigas užlipo eisiu mokytis kriaueziaut, tai apie lauka ir viską parodinejo
Mahanoy City, Pa.
Aukso Altorius apdaryta in
pamokslinyczion, pradėjo skai bus geriausia mano kirtis.
Francuziszka skūra, apvalais
ir privedias prie smiltinio kal IZS LIETUVISZKD
kampais, auksuoti kraštai su
tyti paesijas, kur tau— pus
Besapaliojant, bemąstant nelio tari:
Naujausi apraszimai
kabe
- $1.50.
KAIMELY.
berniui pabodo ilgai klausyti, apie kriauezevima kyszt ir gas
Dykai.
— Žiūrėk, ant tojo kalnelio
Mažas Naujas Aukso Altorius,
ugi per nakti kur czion tiek ir padorius.
Kaip galima apsaugoti oda no
Celeloido apdarais, puiki
stovėjo ne persenei malūnas...
Bay City, Mieli — Dar ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
knygele
- •
$1.00.
poteriu gali pripoteriaut, pa— Kas pasidarė kad jau va
— Matit, matit, gaspadore- bai blogai eina, isz kitur pri visokias odines ligas, plauku puolimą
Aniuolas Sargas,
minksztai
brukszt isz bažnyczios iszcim- landa kaip su gyvuleis nei pri li, ba nevet vejas po juom pa
ir užsiauginima nežuli papuozkus.
apdaryta in skūra apvalaia
buvusiam darbas sunku gaut. ^pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
pino, ir sumislio.
cas karklyne stovi ?
kampais auksuoti krasztai,
siliko. ...
Prisiusime visai dykai paraszyta per
—
Oras
szaltas.
visos reikalingos Maldos
Vot miego norisi, butu ge— Matai, stovi stovi, stovė
•Prof.
Dr.
Brundza,
Fort
Hamilton
geriausia už visas kitas 75e.
— Lietuviu mažas būrelis, N. Y. Vėliname del norineziu pasi
riausei kad kur inlindus ik tum ir pats kad noragai in
Sudžia:— Tai tu žmogau ne
Aniuolas Sargas, apdaryta in
ryt gerai iszmiegot; teip ir pa žeme one nevikst! buvo nus turi szirdies, jago savo paezei bet ir tie nesutikime gyvena. naudoti. Teipgi vėliname naudoti
tamsei rusva audima
50o
‘Dr. Brundzas Ointment” No 24351
Del
nekuriu
moterėliu
p.
Bal

dare.
mukęs vienas noragas, užka su stiklu paleidai in galva?
naujausias iszradimas del užlaikimo
truviene labai reikalinga.
“SAULE"
plauku gvarantuota gyduole. Preke
Slampinėdamas
patemyjo liau kaip užkaltas buvo, ne
Apskunstasis:— Perpraszan
yra 20o 50o ir $1 ir užteks ant ilgo
varganistos tvarte krūva sziau griebia žeme nors ponuli pasi poną sudžia, nes ar ponas pa
Pittsburg, Pa.— Darbai laiko ir didesne verte už doleri negu Mahanoy Qty, Penna.
nekuriams apgavejams daktarams m
du insikases ten užmigo. Pra- kark, ne pate nežinau kas žinai mano paezia?
gerai eina, isz kitur pribuvu mokate
po keletą desetku doleriu už
krankes ik netol ryto Velykų, czion kenkia kibą apraganauta
— Ne turėjau tosios laimes. siam darbas sunku gaut, už- neiszgydima. Naudokytes greitai isz
Naujas Iszradimas.
pabudo visas nuo szalczio tar szi žagre.... Bernas pasako
szitos progos. Raszykite tuojaus ant
— O tai gaila, ba ponas su- darbei menki.
Sulaiko puolaocziua plaukus, priglalbstn
adreso;
tum pastiręs, atsikėlusi da jo•laukams aurti. Turimo tukstaacsiu padedžia ne klaustu manes del ko
— Lietuviu didelis būrelis,
aavoaiu. Isisiunesiame dykai goraa laforma
J. M. Brundza and Coi
— Na tai isz tavęs nabok mecziau su stiklu, nes klaus
smagiau szaltis tiurszkinoti
apie pristasds poolanasiaa pUuhns it
isz tu visoku atsiranda. Del 106 Sta. W.
Brooklyn, N. Y. t0M
hiip UMM aibatU, adraMTokytai
pradėjo, dūme nei zuikis ant geras bernas iszeina: noraga tum, del ko ne mecziau su bu- nekuriu moterėliu p. Baltru
I M Ifžii te
szventoriaus; ten žiuri tai vie mat nusmuko, berno galva ap telu.
viene labai reikalinga.
nam, tai kitam daikte bernai sisuko. Gaspadorius nusijuo
su mergom sznekasi, stumdosi, kė. Paėmė gaspadorius ragoSo. Omaha, Neb.— Dar Tl'V’TZ’ A TiPirkyte už $6 00 vertes musu
nikeliuta dūda, kuris
JLz JL
.žinomos tabakos del cigaretQ
graina gereiiraiszkei
juokais kvatoja; mislijo sau: cziu apvertė, su botagu nuo
bai pusėtinai eina, isz kitur ir
iszsirinkit sau dovana *sz sekaneziu daiktu;
visokias muzikes ir
Tai rots ir tie meldžiasi nei jielakties ik szpicu noragus Mano vyras Antanas Ramanauskas pribuvusiam darbas sunku Į Naujausis importuotfts Fonografas su didelia
dainias. Kiekvienas
gali
turėt savo name
asz sziauduose, bet jie nors pamieravo, kirvi paemes, pa paeina isz Kauno gub., Raseinių gaut, už darbei menki, skerkoncerta.2.Geriausia
Arnionik a vokiszko
tiestus
noragu
pakale
pleiszpav.,
Aleksandrawo
wolost,
paliko
teip neperszale.
dinyezios prastam darbinyku
iszdirbimo su notom
ir nurodimais.
3.Pavaikszcziojes po szvento- kuti, atvertė kirvio kotą su mane su maža mergaite lietuvoje, moka už 10 valandas $1.75
Puikius stalavas ni
asz
atvaževau
in
amerika
ir
noriu
riu, nuėjo in bažnyezia, atsi tuom vėl pamieravo, ir liepe
kelinis
laikrodis
su
dažinot ar gyvas ar numiręs pra- lig $2.00.
muzike,
kiekviena
klaupęs supoterevo keletą po bernui imti megyti art.
— Lietuviu didelis būrelis
karta grajina 10 min
szau apie jin daneszt ant adreso už
utiu. 4.Vyriszki arba
Bernas paemes arti, žiuri ka aplaikysite nagrada:
teriu, Jezuso Litanija, tingėda
(f-g oą) suvirszum 100 szeimynu, lie
moteriszki storai paauksoti laikrodėliai. 5.-Stal-1
Ona Ramanauckiene
mas klūpoti, kampe prie pi kad žagre vaga grąžei verezia
tuvei ezionais skiriasi in 4 daavi irankxi gražioje dežuteje:
Thompsonville Conn,
lioriaus atsisėdo, bet szaltis ne tai verezia nei duonos riekia. Box 775
6 peiliai, 6 videlcais, 6 dideli j
szauksztai, 6 maži, 1 peilissvie—
Matai
kokios
gyduoles
paleidžia, nes oras gana teipgi
stui ir szauksztukas cukrui.
Athol, Mass.— Darbai ge
i
__ r'
musu dovana vien norime
buvo szaltas, drebėjo pusber czion reikėjo, o tu sakei kad Mano draugas paeina isz Vilniaus
r
I f
kad pagarsįntumeti musu firma terp juau pažįstamų.
~
H
Atsiusk mums ant rankos 50c. markėms, o mes jums
nis net dantims barszkydamas. apraganauta. Gaspadorius ta gub., Traku pav., pirmiau gyveno rai eina, isz kitur pribuvusiam
Pittsburge o dabar apie du metai ne
prisiusime 40 skrinueziu tabako 4 gatunku už $6 ir jusu iszrinkta dovana.
darbas nesunku gaut.
Jau ausztant, kad ir iszmie- isztares nuėjo sau.
Likusius $5.50 užmokėsit gavės tavora Kam tavoras nepatiks gali ja nejimti.
žinau kur turiu svarbu reikalą jis
Jaunas bernas suarė užvuoENGLISH-ASIATIC TOBACCO co; Dept.E. 115E.7th.št;NewYork,N.Y
—
Lietuviu
pusėtinas
būre

gojęs, pradėjo snausti, tuomi
pats ar kas kitas praszau duot žine
lis, mergynu apie 3 tuzinai,
tarpu du vaikai isz zokristijos gana ir antra jau prisiėjo kaip ant adreso:
vaikynu stekas isz ko merginos
prisakyta
duot
guvuliamis
sau
Dom.
Damsewicz
pasiėmė su szaltu vandeniu
labai
nuliude jagu isz kur pri
5 Halket st. Oakland, Pittsburg Pakatiluka ir krapyla, bažny- ir pasilsėti.
butu pora tai gautu po grąže
Po
suarimui
dvi
užvuogani,
czioj vaikezeziodami snaudžen
dora ir bagota mergyna.
DIENOS,
ežius baide; užeja pusberni sustojo, patsai sėdosi, vėl apie Mano brolis Adomas Szalczius
bet tik tada, kaip žmogus iš savo kūno prašalins kaip šiurkšt ų
paeina isz Prienų para,, Narawa kai
žiemos šaltį—ligų, kuri vargina. Vienok jei to nepadarysi, tai
snaudžiant, terkszt szaltu kra- kriauezysta mastavo: Gerai, mo, pirmiau gyveno Pittstone, o da Sheboygan, Wist— Dar
liga vargins kūnų iš viršaus ir vidurių, naikins sveikatų ir
bai
gerai
eina.
gyvastį, teip beskurstant netik pavasarlje, bet ir vasarų be
eiti
mokytis
kriaueziaut
reik
pylu per burna— pusbernis
bar nežinau kur praszau atsiszaukt
geros sveikatos neturėsi jokios linksmybės.
—
Oras
szaltas.
pamest
gaspadoriu,
pamest
ant adreso:
paszokes suriko:
ncsvcikun4. bet nori
— Lietuviu pusėtinas būre
turėti Unksmę pava
M. Klimuke
“O kad jus szaltose balose gaspadoriu; pamest reik ir al
sarį. tai išsigydyto, išvaryk Ilgę lauk iš kūno krau
lis,
ir
visi
malszei
užsilaiko.
ga
kokia
uždirbta;
ir
gerai
Box
38
Minersville,
Pa.
jo, nervų ir vidurių; o kad tų viskę padaryti, tai
su variem terkezetumet ne
atsišauk lietuviškoj kalboj prie tikro Daktaro Spe
— Parafijos reikalai prade
czion žmonėm per burnas.” but kad da už pametimą ne
cialisto Klinikos, kurs pagal rciknlę pritaikys spejo
gėrėtis,
isz
priežasties
par
Mano
dede
Izidorius
Blažis
paeina
ciališkai goriausias liekarstas, kurios kaip šilti
Vaikai juokdamiesi kad isz- apskųstų. Vot bus geriausei:
saulės spinduliai išvaro žiemos šaltį, teip Ilgę
gryžimo
musu
vietinio
prabasz
isz
Suvalkų
gub.
Mariampoles
pav.,
Ne valgysiu dvi dieni, nusiišvarys lauk, be peilio, be sopulingų operacijų
gasdino, nusimaisze.
Antanavo gmino, apie 30 m. kaip cziaus, žmonelių prisigrudus
Tuojaus buvo Velykų cere duosiu sergans, apsirgsiu ga amerike pirmiau gyveno New Yorke, bažnyczias kožna nedele.
džiaugsies kaip šimtai išgydytų dėkavodami. Iš DAUGYBES nors keletu patalpinam:
monija, po to miszios, po mi lutinai, isz eisiu sirgt pas mot- o dabar nežinau kur, teipgi mano
— Nekuriom moterėlėm p.
Albany, N. Y., 613 Livingston st. Ant. Barnetas. Ašsvolklnu Phlladelphijos M.
ežiu kun. Varkaila skaitė ka, gaspadoriui darbininko pusbrolis Andriejus Navickas, paei Baltruviene labai reikalinga.
Klinikų ir dėkavoju už geras liekarstas ir greitų išgydymų ligos. Draugams ir pažįstamiems
laike jų ligos visada rodysiu kreiptis priėjus, kad tikrai gali išgydyti.
na
isz
Suvalkų
gub.
Mariampoles
reiks
paims
kita,
jir
bus
kvitą;
evangelija ir trumpa pamokslą
K. Olševlče, 1444 Rosi st., Camden, N. J. Džiaugdamasi gera sveikata ir dėkavoja
pav, Antanavo gmino. jie pats ar
Senecaville, Ohio.— Dar
už išgydymų no skrepliavimo, kosėjimo, skaudėjimo krūtinėje, šonuose ir kitose kūno daliso.
kur liepe po pasninku nepersi- alga kiek uždirbta apmokės.
kas kitas praszau duot žine ant adre bai gerai eina, dirba pilna lai
Mrs. M. Domelkene, 96 Crosby st.. Grand Rapids, Mich. Teip sako: Nors ilgai sir
Po tokiam mastavimui are
valgint.
gau, daug visokių daktarų perleidau, — bet Philadelphios M. Klinikų Dr. geriausiai man
so:
ka uždarbei menki, isz kitur
pagelbėjo nuo skaudėjimo strėnose, viduriuose, Krūtinėje, rankose ir kitur.
Pusbernukas szalczio neda- per diena, vakare, kneptele
St. Blazis
pribuvusiam darbas nesunku
biski
vakarienes,
nusidavė
nes

Daugybė tokių padėkavonių ateina kasdien už išgydymą nuo:
Box 74
Norris, Ill, gaut.
laikydams in savo drauga panervų ir nusilpnėjimų, peršalimo ir kosėjimo, galvos skaudėjimo Ir svaigimo, vidurių nesvei
magus, ant ryt per diena tik
kusztoms tarė:
— Lietuviu mažas būrelis
kumų ir užkietėjimo, sėklos nubėgimo nuo saužagystės, greito pailsimo, negero ir sumažė
jimo kraujo, teip-pat nuo limpančių lytiškų ligų ir tam panašios rųšies VYRU nelaimių.
— Kad tas kunigas danti pietumi biski valgė, vis nesma Mano kūmas Stanislovas Kaspara- ir visi sutikime gyvena.
Teip-pat MOTERŲ nuo yvairių skaudėjimų strėnose, baltųjų ir kitokių ligų.
wicze,
du
metai
adgal
gyveno
Pauls

gus
nors
sziek
tiek
dyrbo,
treUAB K1FPAI I PRIRIIT ttSUbiškai, tai parašyk, o apturėsi rodę, pa geibų ir
mis teip barszkintu kaip asz,
— Oras gražus.
r\HU PiLUnLl rnlDUI tikras liekarstas, kurios gali tave išgydyti ir turėsi
boro,
N.J.
isz
ten
iszvaževo
in
Phi

LINKSMĄ PAVASARĮ. Visada rašant adresuok teip:
tai greieziaus leistu žmones na czioje dienoje visai apsirgo ir ladelphia, praszau atsiszaukt ant
ft
MOKI
AMGLISKAI
KALBĖT,
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
iszejo pas motina in Gižus.
mo kad ir persivalgyti.
adreso:
1117 Walnut St.,
Philadelphia, Pa.
labar'Laikas Mokintis
Parejas namon, prie stalo Tai-gi apgavingai gaspadoriu
J. Rupszis
Valandos kasdien nuo 10 iki 4 p<> pint. Nedčliomis nuo 10 iki 3 p. p.
Ir vakarais nuo 6 iki 8 Utarninkais ir Pėtnyčiomis.
Geriausius rankvedžius ir žodynus gali’
valgydamas Velykų kiauszini pamėtė.
414N. Lincoln st,
Chicago Ill’ auti,
iš kurių pats ptr save lengvu ir j
Dėl visuomenės naudos Phil. M. Klinikas, Išleidžiu naujausių daktariškų knyga^'DAKTAiu bildu gali išsimokinti angliškai kalbėt
prabilo:
RAS”; labui naudinga visiems. Kiekvienas apturės dovanai, kuris tik už atsiuntimų pri
(Toliaus bus.)
>k neteik tingėti.
sius virš padėtu adresu tik 4 cen. stampomis.
1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLI f
— Asz daugiaus Velykų
Mano brolis Stanislovas Wenckus, utaisė
J. Laukis, trečia pataisyta laida, p;
...................................................... Ž5.
paeina isz Kauno gub. ir pav. Josvai 4,2. kaina
nakti in bažnyezia neisiu, kiek
RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBO;
agal Ollendorf’a, Harvey, Maxwell ir k
niupara. Yotkaimu kaimo, 19 m. kaip us,
gi ten gero— nakti snaudžiu
sutaisė J. Laukis, pusi. 30/, kaina $1.
/‘Lietuviszkas
amerike praszau atsiszaukt ant adre- Ta pati drūtai audimu apdaryta .... $1..ir bezda bažnyczioje, kiti ant
3. KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuj iJkoj
so:
(LZ o») ' anpliJko.ic kalbose. Sutaisė J. Laukis, šii
szventoriaus su mergoms velDainorius”
e knygoje yra daugybė laiškų visokiuose r<
Fr. Venckus
niuo e ir atsitikimuose abejose kalbose. Pui
-:N0TARICSZA8:niokuojasi, ant ryt, nemige
SUSIDEDANTIS ISZ
>3. kaina ................................................. 75
233-235 W. Centre St.,
•>
Mahanoy City, Pa.
26
Mechanic
st.
Hoosick
Falls
NA
.
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $l.i
tiktai nei muses bažnyczioje
390
Apsaipja Nwbb> ir Namhu Rakandai Mg Ugnies.
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviški
igliškos ir angliškai-lietuviškos kalių. Tc.i
snausdami gaudo; o asz nei
Jldlianie Lietiritxka Agentam.
Kantaru Bukinii ir pardaviate Siipkarczh ant vitokin Linty»
e 18,000 žodžių, parankus nešiotis kis
Visokiu Dainų
uje. Pusi. 151, grąžuose audimo apdaru
Parduoda Szipkortes ant
smilgiu munenas varganisto I 368 Puslapiu; 6x9 col. Dydumo.
Del Draugyscziu_
. kaina ...................................................... 65
dsokiu drueziauriu ir
Tas pats skutos apdaruose .................. 9
Pritt at an puiks t Szarihs
tvarte ant sziaudu per nakti
reriausia Laivu,
5. ŽODYNAS lictuviškai-angliškos ir an
Juostas, Kepures, Karnai
liunciiu Piningus ia
PREKE $1.
kai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, <’
miegodamas ko nesustipau.
Špilkas
ir LL
Visas
Dalis
Svieto
I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 8.
Nusiuntimo kasztus
kių 1274 puslapių, grąžei ir drūtai apdary
------ ARBA PRADŽIA------turbut net sirgti prisieis.
mes apmokame.
treicniauM ir piginus*,
i na .......................................................... $6.
Visi tie kurie per mus
Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rf
=•: Adresą vokite :=
Nabagas apsirgęs po Vely. ,
Skaitymo ir Raszymo
tunte apie tai geria tinę
ii' pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntin
s apmokėsiu. Adresas:
DEL VAIKU.
»•Išduoda Doetovieme
įu, iszgulejo per isztisa nede
W-D.BoczkowskI-Co
M. J. DAMIJONAITIS
Mah,I10y C|*y> p«.
®s
jia lovoje.
312-814 33rd8L CHICAGO, ILL
■
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trinkt tavo darbo
OFISO VALANDOS:

r«nyčiomia iki 5 Jįrf*

-

SURPLUS IR PROFITS 1800,OOOk

Suv.Valst. Randas turi musu Banke sudėtu piningu.

;
j
•
j

Mokame antra procentą ant sndetn pininguProcentą pridedam prie tavo pininga pirma
diena Saudo ir Liepos menesuose, nepaisant
ar atneszi parodint knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelia.
• ryte lyg 3 pepfeL
...Subatesrio...
® ryt® ly< H sd.

Harrison Ball, Prezidentas.
F.J.Noonan, Vice-Prezidentas.
W. H. Kohler Kasijeriaa.
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OAK'rX'rw icjinotu sakink u

Nuo visokių spuogv ir išbėrimu, ant veido ir kaklo ir viso kūno taipogi nuo kilu odo* ir kraujo ligų,
niera geresniu daktaro, kaip Dr. I. Stankus.
Daug daktaru atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgy
dyti Taip kalba Jos Švilpa. 1011 Carlion Scręet Philadelphia Pa.
Ja
Siuomi viešai išreiškiu savo širding.') pndeką Dr STANKUI ui išgydymą nervų liga ir sugrąžinimą
vyriškumo, kuriu kiti daktarai atsisnkt išgydyti. Ir visims Su slaptomis ligomis patariu kreiptis pa»
' • Ir,. Stankų, o neposigaildsne savo žygio A. Zmudzen, Salem, Mass. 57 Pingree Street.
Violin AkuotailiS Montreal One Cana la. rašo: Meilutis gydytojau:- Š-šta diena kaip gavau nuo
.amstos liekarstas ir vartoju sulvg užrašo, jau negabu atsidekavou Tamstai iš džiaugsmo da tik pu
si; Ii karstu sunaudojau liet jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti D.-iug<ap neįuru ką rašyti- Ties jaunereikalautu daktariškos pagclbos Ta įkin liga kuri taip daug prikankino mane <r kurią kiti daktarai!
laike už neišgydoma, dabar jau baigia gili. Aėitj Tamstoms už pinų ir greitą išgydymą.
AŠ JUOZAPAS JANKŪNAS širdingai dekaiouDR Stankui už išgydymą manęs nuo sutinimo veido,
skausmo krutinėję, po šird/ia ir nugaros; nuo didžio skaliem O ir sutinimo vidurių ir gėl mo kaulų. Kiti
daktarai jau nebegalėje manęs išgydyti, bet mano tautietis, daktaras Ignotas, atėjęs j mano nnmui
iškarto manę išgydė ir padarė sveiku. 253 N. 15 Street Philadelpaia, Pa.
•
JAMES PAKO. 923 So. Gth Street Philadelphia. Pa. sako taip: „Manės niekas negalėjo išgydyti nuo'
užsisenėjusios paslaptingos ligos bet da ras Stankus su pagelba operacijos ir savo gydulėmis kuria*
po mano akių savo nptiekoje sutaisė, manę į trumpą laiką išgydė. Ačiū jam. Patariu visiems kreipę
one dak,uro Ignoto Stlnkaus; kurie jau pametėt nodieįą išsigydyti.

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitalu $75,000
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanloi ir
talpinusi locnam name kurios verte isznesa apie
$150,000.00. Priima piningus ant paozedumo ir
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas dalis
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda

^Laivakortes ant geriausiu linijų, apsaugoje namus ir kitokius
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
kancelarije po vadovyste Karoliaus VarasziausNotariuszo už
tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russyoe Konsulis.

ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Ccr. 12-tli.& Cerson St., S.S.Pittsburg,P

AGENCIJA P. V. OBIECUNAS&CO

UŽDĖTA 1870m.
Užpraszau visus Lietuvius Pittsburge kad
pirktumėt pas mane o asz gvarantinu jus
užganedint. Asz turiu kroma Moterių, Vyriu
ir Vaiku Apredimu ir Parasonus.
—Duodu Union Markes—

J.H.BARENBREGGE2oa“^sBISCHOFF’S BANKING HOUSE
287 Broadway

Kampas Reade Ulicze

New York, N. ” Telefonas; Worth
»ooo2822,

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

Seniausi
Bankini
Namu
Uždėta 1848m.
Szimtas Tukstancziu Doleriu ($100,000) yra musu kaucija sudėta in
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
(rediszka kasei
Pinigus visu krasztu iszmainome pagal kursą,
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo,
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
Krajaus už pigiause preke.
Paszportus del kefiaujeneziu in Kraju pastarajame.
Doviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas 8U
gį? paliudyimu Konsulio.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,
— : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad<
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
pigiausei galite atlikti.

VYRIU LIGOS

I

Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa
nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
darbo ir kitokiu užsiėmimu.
Blogas gydimas tik gadina sveikata, Arsziausios Lygos kurie
buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priest pjovime
ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas
kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojinga
gyduolių, nei neprižadam iszgydint ligoni in pora dienu idant patraukti sa
daugiaaše ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados
gydint in trumpiause laika, jeigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo
dalikusysteme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:

I

“Dingosią Pajėga” vyrsi >(Exsema” ir kitas panaszasd“Užtruointafl Kraujas” in W
ligas iszgydau labai trumpami diena-be naudojimo merikni**
Issgydam in 14 dieno.
laike.
uszo ar potaso.
“Silpnas Vyra” ja kana
’JStryktura” be peile it
sugražina in normalisika “Paslaptingas Ligas” ia 3 lyg
. - -------- b
5
dieni.
padųjima in trumpa laika.
“Varicooelšf’ gydau ia 15 dL

W. Rynkewiczius

ian

MAHANOY CITY, PA.
CAPITOL STOCK 5125,000.

KUR BUNA

Apturėsi tikra linksma pavasari ir gera sveikata;

Util''! ;
Gydytoj*

UNION NATIONAL RANK.

.I

A-B-Cela

“Rumatiszma” visokį
ingydau labai greitai.

“Hydrocele”
in 24 adynos, “Siaszius” ir skandalus skaros
be operacijos.__
|jisigydau graitai ir ant visada

OFISO8 ADINOS: Nog 9 lyg 8ad.vakare,
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis
10 lyg 2ad. popiet.
Gyyeniu Pittsburge

jog 15 metu toj paezioj vietoj.

i

p
626 Penu Avė.
1111 11 [P II / 2 Floor Front PIHchiirO' Pa
BtllLUIVlIfc
rlnSDuig, “b
Kalbame leukirakaiJRuBiakai irVokisrira

idelis Tszpardavimas rai eina, net

Darbai ge
NE LAUKITE.
viskas braszka.
— Lietuviu pusėtinas bure Iinkyte Mahanojaus žmo
lis isz tu visokiu atsiranda.
gaus rodą, kolei dai
Del nekuriu moterėliu p.
ne perveln.
Baltruviene labai reikalinga.
DoilOI'il, Pa.—

Idant

vietos

padaryti

Pavasarinio

del

naujo

Tavoro, 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 turite proga ta
padaryti. Ateikyti o patis pamatysite

Exeter, N. 11. Darbai
blogai eina, isz kitur pribuvu
siam darbas sunku gaut.
— Lietuviu apie 20 familiju, ir apie 40 pavieniu, ir visi
sutikime gyvena czionais yra
szv. Jono dr. kuri grąžei užsi
laiko.

John Thomas nog 520 E. Centre
St. Mahanoy City, Pa. sako: “Asz
ir dabar garbinu Doan’s Kidney Pigulkas nog kepeniu. Per metus ken
tėjau dideli skausmą pecziuose. Kaip
kada praeidavo paskui sugrįždavo
didesni skausmai. Per keturis mene
sius ka tik gulėjau dirbti, kada pusi
lenkiau vos galėjau vėl atsikelti.
Pagirdau apie Doans Kidney Pigulkas ir pamielinau iszbandyti, pradė
jau jias vartoti, skausmas peczuose
urnai prasiszalino ir kiti nesmagumai
teip-gi dingo. Asz visados esmių
pasirengęs duoti garbe Doan’s Kid
ney Pigulkoms.”
Ant pardavimo visuose aptiekose
po 50o. baksukas. Agentai amerike
yra Foster-Milburn Co. isz Buffalo,
N, Y. Neužmirszkite vardo ' ‘Doans”
ir neimkyte kitokiu.

Parduodu farmas.
Lietuviu kolonijoj Mic' igan steite kur turi pirkia 105 Lietuviai for
mas Mason pavieto. Turiu ant pardu rimo gyvenamu farmu su budinkais ir sodais. Lako paviete turi daug\ be neiszdirbtu geru farmu ant
lengvu iszmokescziu. Raszykite o
gausite lietuviszkas informacijas,
knygele ir mapas dykai.
udy o})
Anton Kiodis,
Peacock, Laku Co. Mich.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familij v
ant viso loto po no. 604 — 601
West Center ulyczios. Dasižinokyte ant adreso:
(f J'l
Thomas Haughney
12 E. Mah. St.
Mahanoy City, P»

Palengvyk Savo Galva.

Nemokėk dykai $10.00,
Apsigarsintoju. Jeigu apser
Nog visokiu biznavu ir piniginu gate liga, tai eikite pas savo
ergeliu per indejima savo piningus in miesto aaktara.
FIRST NATIONAL BANKA
Jaigu turi dantų gelimaiĮkor
Tada nesirūpinsi apie ju atsargnma. nūs ant kojų, tai gausi po 5y!
Tavo Piningai bus gerai nrižureti ir
atnesz jumis nauda. Ateikite o mes gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
apie tai pasikalbėsime.
gi iszsius placzes informacijai
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ii
Cor. Main & Centre St. Mahanoy City, Pa. nupuczkave veidai. Tukstan,
czei dekavoja už dyka rodą,
tuojaus ant adreso:
Pluszinei Kotai del Moterių RaszykGratis
Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
Brooklyn.N. Y.
Pirkome ju daugybe ir paženklinome pigia preke
idant greit parduoti.
Mes parduodame daugiaus Kailiniu Kotu negu kiti
A. G. GROBLEWSKI
sztorai visam paviete.
Cor. Elm & Main Sts. Plymouth, Pa.
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS-

The First National B^nk

Puikus

Motherwell, Szkotije.
— Acziu Dievui ir pas mus
Teipgi jau pargabenome daugybe
Szkotlandijoi pradeda katali
kai pasikelinet ir apsiszvietinauju Siutu ant Velykų ir Pavasario.
net kaip ir kitur už ka visi su
Balsuokite už
Siutai szimetinei yra labai gražus,
Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVilsti.
deda karszta padekavoue kun.
I I I fNJ A IX.I Mahanoy City, Shenandoah
P.
Vasilauckui
kuris
nenuilspasiūti pagal naujausios mados.
i s N/-AI m
Carmel, Lands ford.
tanezei darbuojesi apie pakėli
ANT LEGISLATORIAUS
Pirkite savo Pavasarini Siutą pas
mą lietuvystes. Czionais randa
Piimo Distrikto.
Polithania State Banis
Demokratas. Isz Mahanoy City, Pa.
si in penki tukstanezei geru
MERCHANTS
Cor. 22(1. & Carson Sts.
kataliku kurie trokszta gyven
BANKING TRUST CO.
S. S. Pittsburgh, Pa.
Vaktuokyte
butelius.
ti broliszkai ir sutikime. Turi Banka yra juso Geriausias Prietelis.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei
Jaigu sugražinsite geram
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
me czion Blaivybes Draugyste
--------^■<'233 235 W. CENTER ST.
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
kuri daug giaro padare del
pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas mm
Yra tai geriausias ir pigiau padėjime visa baksa buteliu
pinigus
mokam 4-ta procento, pnskaitani
— Muso nauji Velikinei siu daugelio, turi dydeli knygina sias būdas del atmokejimo mor nog Kajerio alaus, eliaus arba
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visaidalis
svieto,
greit ir pigei, parduodam
tai vaikams yra geriausi ir isz kuriuo pasinaudoję geri giczio, arba del pirkimo namo. porteri, tada gausite viena
laivakortes aut visu linijų ir geležkeliu
marke
ir
kada
susirinksite
at

bilietus
Amerikoj
ir Kanadoi.
Iszdirbam
gražiausi visam mieste. Galima žmonis o kada “Saule” atejna Pigesnes prekes procento ne
visokios ruszies Kcjentalnus Dokumentus ii
Kiekvienas Lietu viszkas bnorninka*
sakanti
skaitlį!
tu
markiu
tada
tai
ne
iszejna
isz
ranku
žmo

gu Saving Fondo. Priek tam
vedam provas senam knijut. Rejentelna
teipgi privalo užlaikyti visada musu
jumis suczedint nog 50f lig
kancelanjayra
rėdoma
per
valdiszka
notaro
puikias
Lietuviszkas Gyduoles savo
$1.50 ant kiekvieno siutelio. nių nes tai yra geras laikrasz- banka visados priima mokesti galima gauti už jias drapanas,
J. G. Miliaucka. Užkviecziam lietuvius u I Sztoruose ant pardavimo, kad musu
Lietuvaites kreiptis pas mus ir pavest mums
tautieczei
reikalaudami galėtu nusi
drabužius,
czeverikus,
ziegoreRefawicz Bros. 138 W. Center tis su puikeis skaitymais ir vi- bile kokia diena, kur Saving
ANT BOCZKAUCKU SALES
jusu bankinius reikalus o persitikrisit, kad
pirkti ir
nereikalauta lazduoti
li,
ziegori,
groserius
arba
viskas,
kas
yra
kalbama
czion
yra
teisybe
piningus
dovanai
kokiems nors apga
St.
(fg p) sokeis naudingais straipsneleie. Fondas yra atidarytas tik vie
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Pinigui
vikams tose apielinkese. Sztominkai
siunčiant paezedumui in Banka, arba siusi
Butu da linksmiau ydant mu na diena ant menesio, ir jaigu kita koki reikalinga daigta ar
raszykite pareikalaudami mus gyduo
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
les, nes geras uždarbis; parduokyts
— Gedimino draugyste nu so brolei palautu girtuoklyste taja diena neužmoki mokesti tavora. Gausite viena marke
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pe>
musu tyras Lietuviszkas Gyduolei,
tarė per 3 menesius priiminėti
Expreso Money Orderi.
kurias mes gvarantuojame.
ar
stem
pa
už
kožna
baksa
bu
naujus sąnarius tiktai usz 50^* isz ko turėtu dydesne nauda tada uždeda jumis koros, musu teliu nog Kajerio alaus arba
Egiutero No.l.............................. 25c.
ant
kūno
ir
dvasios.
banke
neyra
jokiu
koru
arba
instojimo mokesties. Bus pri
Egiutero No.2.............................. 50c.
RUSISZKA — AMERIKONIŠKA — LINIJA.
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
(Isz prežasties stokos vietos bauemiu, ir galima greicziaus viena marke už du baksu bute
imti
nog
21
m.
lig
40
m.
am

-PUIKIAUSI. DIDŽIAUSI IR GREICZIAUSI GARLAIVĄIGumbo Laszai............................. 35c.
Inžanga Visiems tik 5c.
Garlaivai iszeina kas dvi nedelas taip New Yorko o Rusijos be jokiu perstojimu.
Meszkos Mostis............................ 25c.
žiaus. Norintieji prisiraszyti buvome priversti ilga kores- atmokėti skola negu Saving liu nog eliaus arba porterio.
PUIKI GARLAIVAI: CZAR - KURSK - RUSSIA
Trejanka....................................... 25c.
ivureK.iu Vasario
\ nsurio;Lltuanla
;uituania-i,
S Dienas. In Libawa 11 Dienu. '
' Kurek.10
24.
(MOVING PICTURES)
tegul ateina ant mėnesiniu su pondeneije sutrumpyt. R )
Fonde, Jaigu turite piningu Žinoma bakse turi rastis visos In Rotterdama
?'!.i
Treczla Klaaa
«:«
| “y1®“*1..1’7;6]8 |I Vasario; Birma
Blrma9Kovo;
9Kovo; Kurek
Kuras
Linimentas vaikams .................. 25c.
Įih
Antra
Klasa
Š50
| "*z ^e" 'orko |j 2-\ Kovo.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c.
sirinkimu kurie at.-ibuna Utar
padėti ant procenczio tai bonkos geram padėjime.
$05
Pirma
Klaaa
$7 >
; Apie dauginus daailinoaite pas muao agentus arba
Liepiu Baisumas ........
25c.
įJT Galite ateiti bile kada nog ninkais po 20—tai kožno mene
A. E. JOHNSON & CO., (General Paitenger Agt». 1 27 Broadway, New York, N.Y.
Kada
surinksite
atsakanti
Anty-Lakson del vaiku ........... 25c.
Tikras tarnas.
atneszk in muso banka o mes
7-tos. lyg 9:30 ad. vakare o šio, 7 ad vakare ant LietuviszMilteliai vaikams ono Kirmėlių..25c.
skaitli
tu
markiu
tada
pri” nuo Kirmėlių del suaugusia 35c.
matysite visa perstatima.
Ponas Plunksneli, kuri Ap- iszaiszkinsim kaip geriause ta siuskite ta knygute su markė
Vanduo nuo Akiu....................... 25c.
kos Mokslaines. Nauji prisigalima
padaryti.
Su
bile
ko

L'gmatraukis
................................ 25c.
rasze ka neturi Amerikonisz veizda užlaiki lig senatvei jau kiais bankavais reikalais kreip mis pas United Advertising
Skilvio Laszai............................. 25c.
Co.
Cleveland,
Ohio,
ir
jie
ju

Gyd.
užlaikimui
Viduriavimo ir
ku popieru,
draugyste to nikų, o kurie laikėsi mieste ir kites in muso banka, o busite
Kruvinosios............................. 75c.
mis prisius Tavonni Orderi
giveno
isz
randavęs
emeretukiems parūpins popieras in
aprūpinti ka nogenause. - ant bile kokio tavoro ka gali
Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
Uyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
trumpa laika. Szita draugyste ros. Turėjo jis jauna vaikina Musu kostumeriai yr? nnjso ma gauti sztoruose savo mieste.
Milteliai apstabdymui Galvos
prieteliai.
skaudėjimo............................... 10c.
Pirkite vien tik Kajerio alų,
— Panedeli pripuola Szv. teipgi moka posmertine o ir usz tarna, vardu Martinuka, o
Laszai nuo Dantų............ .
10c.
paszialpa
ligoje.
Todėl
norin

buvo
tai
metitas
ir
vetitas
Mostis
nuo gedimo ir prakaitavimo
eliu ir porteri bonkose.
1'. Marijos.
LCO
Kojų
..........................................
25c.
23 Akmenų Railroad Laikrodi
tieji prisiraszyti prie szitos pui klasteris.
Chas D. Kaier Co. Ltd.
Geležinis sudrutintojas sveikatos 50c.
— Ketverge ant 6:29 adyPatentuotos regulators
Vaistas nuo Papauto................ 15c.
kios draugystes privalo nepra Viena rita ponas Plunksne- lto
Brewers & Bottler,
užsukamas isz viršaus,
Gyd. nuo Grippo.................... $1.25.
nos vakare prasidėjo pavasa
del moterį n ar vyru, 18k
Plauku
apsaugotojas................. 50c.
leis! szitos progos. Nelaukyte lis nužvelgi jog stovintis ant
Mahanoy City, Pa.
gvarantuot as ant 20
Muilas del Plauku.................... 10c.
ris.
metu. Si tisem szita
paskutines dienos—L’tarninke stalelo ziegorelis ne ėjo. SzauMilteliai nuo Kepenų................ 85c.
— Szedien bus užkalniniu
laikrodi visims C.O.D
Rožes Bulsamas...................
25c.
26 Kovo bus paskutine diena kia Martinuka ir liepe nuneezt
už. $5.7 5 irexpreso
Kinder Bahamas........................ 25c.
kasikiu pede, rytoj mokes Ne pigio insiraszimo. Isz tolesniu
leszas iszegzamiuavi
Bobriaus Laszai........................ 50c.
pataisit. Ant ritojaus ziegoris
mui, jei nebus toks
Szvelnintojas................................35c.
dingo kasiklos.
sakom, Nemokėkite
miestu sanavus nepriima.
Kraujo valytojas......................$2-00.
pataisitas ir nuszveistas stovi
nei centą.
Nervu Ramintojas.................. $1.00.
— Steponas Knžoviaueki
ant savo vietos.
ATMINKIT,
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus...................... $1.25.
1 7 metu slavokas ejdamas isz
užmokėsite už toki laikrodi in $35
— Ar užmokejei už pataisi- kitur
Pleisteris (Kasztavolo).............. 25c.
ISZ
LIETUVISZKU
Su koznu Laikrodi duodam Lenciugeli.
darbo likos užmusztas per elek
Pamada
Plaukams..................... 25c.
ma ?
Excelsior Watch Co.0<H Ce"lr*'
Gyd. nuo skaudėjimo Ausis®......25c.
trikini drata. Per nelaimingo
KAIMELU.
Gyduoles
nuo Piemens............... 50c.
— Nieko ne užmokėjau —
Del kiekvieno Vyrio kuris reikalauja
Vengriškas Taisytojas Ueu..... .15c.
kuna praėjo 1600 ‘ voltu”
geriausia tavora ka gali gaut už inaž.iatsako Martinukas, vos susilaiInkstu
Vaistas
.............. 26c. ir $1.00.
RUPTURA
onsia preke. Vienatinis“ Vieno Preke '
Akines Dulkeles....... ................. 25c.
(drūtumo) elektriko.
SHENANDOAH, I’A.
Vyriu Kremas.
Visokį Pavasarini
kinedamas no juoko.
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
f Greitai
Tavora dar galima pas mane pirkti.
— lledingo anglekasiams
abclnai skausmo ir skarbutis $1.25.
— Kaip tai nieko?
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
— L'gnis da ne likos užge
Pasekmingai
mokes Gilbertono apskriti szen
Gyd. nuo Dedervines...............$2.00.
— Na nieko. Ant antro git Ant Visados
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
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