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Sztai vaisej “pajeszkojimo
paežiu” per laikraszczius: ko
kis tas Tamoszius Olszevskis,
teip-gi pasidavęs vardu K.
Zukoieviczus likos aresztaeotu
Pittsburge už naudojirua pacz
to del apgavingu mieriu. 01szevekis rado pajeszkojima ko
kiam ten laikrasztije, buk Mi
kola Regula isz Piney Fork,
O. pajeszko sau paezios. 01szevskis nurasze pas jin groma
ta, persistatydamas save už
mergina vardu Zigmeriute,
praszydamas idant prisiunstu
30 doleriu o pas jin atvažiuos
Žinoma Regula nesusilaukė
teip prasimynue milemos ir pa
davė skunda in pacztini de
partamenta. Detektivai po
dvieju metu surado Olszevski
ir likos už taja apgavysta atsakanezei nubaustas.
“Saule’ nog kokio laiko ne
priyma tokiu apgarsinimu nes
isz to tik turi sau nekurie juo
kus o pajeszkantys paezios bu
na isztatytas ant visokiu apgevyseziu ir nesmagumu.— Juk
už paezia gali rast visur dora
mergaite, jago tik netingi
truputi paszvenst ant to laiko.

Subscription $2.50.
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Seniausiu laikraszcziu ant
svieto badai yra “King-Pao”
iszejnantys kas diena suvirszum per 1400 metu mieste Pe
kine, Kinuosia. Iszejna jisai
pavidale mažos kuningutes
turinti deszimts puslapiu. Pirmutinios litaros, kokios del
atspaudinimo tojo laikraszczio
buvo iszdrožtos isz bukso, ku
rias da ir szendien galima jiais
matyt randaviszkam muzejui.
In koki laika po tam Kinczikai atrado būda atliejimo litąru isz metalo. Tas dėjosi tada,
kada Europoje ne nesisapnavo
apie druka, o Amerike tada
apie druka suvis nieko ne ži
nojo.
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ISZ AMERIKOS.
Pargabeno murinus in
Luzerne.
Freeland, Pa.— G. B. Mark
le <fc Co. kasikiu kompanije
tvirtindama buk czionaitineje
aplinkinėje yra dydelis (?) ste
kas darbininku, pargabeno isz
Pietiniu Steitu vagona murinu
anglekasiu. Norints emigran
tu agentai prisiuntinejo dar
bininkus isz Ros'jos, Italijos,
Vengru ir kitu daliu in czionaitines anglekases, nes ilgai
czionais neužsilaike, per tai,
pagal Markelio tvirtinimą, tu
rėjo gabent murinus isz Caro
lines, Virginios ir Tennessee.
Kompanije garsina buk czio
naitineje aplinkinėje randasi
darbo anglekasiklosia del 3000
darbininku.
Redakcije žino, jog Freelande, Ilazletone Jeddo ir kitosia
miesteluosia, kasikius dirba
blogai o norints atejvei ir pra
szo bosu darbo tai jiu ne gau
na nes nesiranda.
Anglekasiu unije pasiprie
szins priesz pargabenimu mu
rinu in czionaitines kasiklae.

Užteminom tūlam lietuviszkam Katalikiszkam laikrasztije adresus ir vardus agentu
tojo laikraszczio. Nusistebė
jom labai, paregeja terp tu
agentu ir kelis “Reverendus”
kurie užsiymineja agentūra už
raszimo laikraszczio. Geda to
kiems “Reverendams”, jog
teip žemai nupuolė kad nebagelei turi užsiynit agentūra
laikraszcziu. Ar-gi jau ant
tiek neisztenka ir ar nesiranda
kitokiu biznierių kurie užsiym Vagis gerai pasinaudojo.
tu agentysta o ne “ReverenAshley, Pa.— Vagis su paDu bilionai, 154 milionai, das?” Patis tuom save nužemi gialba vežimo gerai “paezisti307 tukstanezei (2,154,307,- nat akyse visu žmonių.
no” koteli Edwardo Ruddo,
000) randasi žmogiszku gaivu
kuriame nakvojo penkioleka
Suv. Steitu senatorius Pen svecziu, paymdami du kupaant viso svieto. Isz tu 1,881,668,500 yra nekataliku. Isz to iose kanecz spiresi idant ran rus drapanų ir 128 dolerius
yra 1,337,563,000 pagoniu ku das pertrauktu sutaikąs su Ro- piningais. Taja diena hotelije
rie skyrėsi ant sekaneziu tikė eije padarita 1832 mete, už tai atsibuvinejo kokie ten balus o
jimu:' 231,816,000 Ilindusu, kad Rosije nepripažinsta ame- sveezei linksminosi lig vėlybai
137,935,000 Budystu, o 758, rikoniszku paszpartu, kada nakezei užmigdami sunkei ir
182,000 visu kitu pagoniszku amerikoniszki ukesai atsilan ne jaute kaip vagis insigavo
tikėjimu.— Isz viso randasi ko in Roaije. Ketina priverst per langa su pagialba kopekrikszrzioniu 583,862,000 ku Rosije ant pripažinimo pasz cziu. Sveezei ant rytojaus tu
rie dalinasi ant sekaneziu tike partu arba sutrauks padarita rėjo paskolyt nog kitu drapa
jimu: 272,638,000 kataliku, sutaiką.
nas.
166,066,000 protestonu 120,
Puiki pravarde.
Ketverge Užduszi
157,(00 puovoslavu, 30,000,Terre Haute, Ind.— “Esmu
ne diena, daugelis
500 krikszczioniu kitokiu iezisz milemu skaity labai dėkinga ir džiaugiuosiu,
pažinimu, 216,630,000 maho
toju turyte numi jog nore karta permainiau sa
metonu ir 11,222,000 židu.
rusius tėvus, brolus ir seseles vo ilga ir neisztaroma pravar
Italijonai gerai žinojo kuom kurie lauke nog jus pagialbos, de kuri man daug ergelio pa
payms afrikoniszkus Bedui tai neužmirszkite apie numiru darydavo” teip kalbėjo Katre
nus. Jago negialbejo bom sius, ba jagu turite ant visokiu Ottorerdemgentschenfenderiu bos ir kulkos karabinu, tai ant savo reikalu, reikalingu ir ne te, 23 metu senumo patogi
tikrųjų pagialbejo lekemos reikalingu, tai neužmirszkite mergina kuri ana diena isztemaszinos. Nes ko stebėtis jog ir apie numirusius Rasztas kejo už vyro. Panna Katre
O.... ir tt. dabar vadinsis L.
Beduinai paregeja lekiojamas Szventas kalba, jog:
maszinas, užkasineja brange
“Szventa ir iszganinga mis- Kalen.
nybes in žeme ir bėga in ten,
lis yra melstis už numiru
Da privalo kiaules ganyt
kur auga pipirai, nes jiu raszsius idant jiems butu do
Reading, Pa.— Czionais at
tas nieko apie tai ne mokima
vanotos kaltes.”
sibuvo szliubas Gertrūdos M.
o ir Makometas tokiu daliku
Daugel yra vietų, ka randa Kutz 14 metu senumo mergai
ne naudojo. Bedujinai labai
si bažnyczios ir kuningai, del tes su Franu Wesneriu 24 me
persigando tokiu negirdėtų ori
kuriu galite inteikt ant miežiu tu senumo. Neiszmanus tėvai
niu laivu.
Szventu, nes jagu kur nesiran pavėlino ant susivinezevojimo.
Nukeliavo daktaras Cook da tai galite siunet ten kur ran
Smarkei nubaustas.
in Kopenhaga laikyti prakal dasi parapijos.
New
York.— Filipas SoloSeredo
pripuola “Visu
bas apie atradima žieminio
vas likos nubaustas ant 34 me
polaus, bet gyventojai jau ži Szventu” už tai toje dienoje tu in kalėjimą už kupezista
nojo kokiu apgaviku yra tasai vėliname visiems skaitytojams “gvvu tavoru”.
daktaras ir padare ant sahs sulaukti laimingai kitu “Visu
Teip-gi Morris Cohen už ta
dydeli sumiszima kerszindami Szventu”, ir kad Dievas visus pati likos nubaustas ant dvie
sumuszimu. Daktaras Cook užlaikytu prie gyvasties.
ju metu in kalėjimą ir užmo
ant gilukio užtiko paszalines
Popiežius ne užilgio paženk kėjimo $5000 bausmes. Abudu
duris ir per jiaises iszbego lau line tris amerikoniezkus bis- oardavinejo jaunas mergaites
kan. Abejotina yra, ar kas kupus ant kardinolu. Diena in paleistuviu namus.
dris suj> szkoti žiemini polu, suvažiavimo da ne paženklino.
nes kad ir pasisektu jin atrasti
tai žmonis tam ne intiketu.
Juozas Pulitzer, locmninkas Trumpi Telegramai.
angliszko laikraszczio New
Lietuviu Ukesu Klobas isz
York “World” mire Nedėlios
§ Rochefort,
Francije.—
Donora, Pa. praszo laikraszdiena ant savo laivo pristovoje Graikiszkas .laivas Georgios
cziu iszdaveju kad jiems nu
Charleston, S. C.
susimusze ant uolos arti Gisiustu viena No. savo laikraszPulitzeris turėjo 64 metu rodes Isz 22 laivoriu vos 7 isz
czio ant pažiūros. Siuskyte ant
senumo, pribuvo in Amerika sigialbejo.
adreso:
47 metai adgalos su 20 fran
§ Dallas, Tex.— DaugeLiet. Ukesu Klobas
kais o mirdamas paliko turto
luosia aplinkinėse visam steite
Box 581
Donora, Pa.
ant 20 milijonu doleriu.
Texas ir New Mexico puolė
Jojo tėvas buvo vengriszkas
sniegas per 24 valandas.
Tomis dienomis atepaudino
židas o motina katalike.
Chicage “Lietuvos” redakcije
— Laikraszczei Suvienitu
dvi akyvas kningutes: “Gir
Valdibu
iszmokejo del savo
— Indijose, viename mald
tuokliu Gadzinkas ’ kaina 10c namije dega amžinas žiburis korespondentu už telegrafus
ir “Pono Felikso Atsilanky ir niekados ne užgeso per 1,- pustreczio milijono doleriu.
mas” vieno veiksmo komedija, 200 metu, ir toji “szventa ug — Anglo kasiklos Didelos
kaina 2 Off Acziu už prisiunti- nis” žibinosi ant atminties rin Britanijos (Angliję) užima
tna.
plota žemes 5,400 tniliu.
kimo Persionu ant Indijos.

Isz Rosijos, Lietuvos
ir Lenkijos.
i

Dydele tamsybe žmonių.
Kaimelije Przupeczu, pav.
sievierskam, Lenkijoi, sūnūs
tūlo gaspadoriaus 20 meti se
numo, apsirgo ant nepaprastos
ligos. Skundėsi tankei ant
skaudėjimo galvos, vaikszcz'ojo kaip be proto, kas kartas
mažiau atsiliepinėjo ant galo
stojos su visu nebiliu. levas
ne mislino apie gydintoju, nes
veže sunu isz vieno in kita
kaima per visokius burtiijin
kus ir aviniukus.
Teip važinėdamas, dash irio
jo, jog kelolika miliu no. . jo
randasi kokis tai dydeliJįžinunas ir gydintojas nebiliu.
Nuvažiavo žmogelis pas jin.
Zinunas apžiurėjas vaikina sa
ko: “Szkada, jog jin pas ma
ne isz pradžių ne atvežei, butu
jau sveikas lig sziam laikui,
nes da ir dabar yrą rodą.
Grįžkite namon ir musz')ite
j n su skuriniu diržu, pakol
ne prakalbęs, tai yra vieli
nis būdas o nebilis prakalt b.”
Gaspadoris padekavojo už įiara rodą, sėdo in vežimą, ’nu
važiavo namon. Parvažiavęs
namon, paszauke viresni supu,
suriszo nebili ir davai ne pa
geli muszt, kiek tik inste ge.
Vargszas neprakalbėjo tik Ijaisei vaitojo.
Tėvas dasiprates, jog tof,iu
gydimu nieko ne instengs, YeL
la nuvažiavo pas žinuna. Na,
jago anas gydimas nieko ne
gialbejo, tai tiktai vienas bū
das da pasilieka jin ižgydint:
ne duot jiam valgyt o persitikrinsit, jog už keliu dienu
prakalbęs.” Tėvas parvažiavęs
namon, uždare vaikina in ka
mara ir tenais badu marino.
Nes ir tas nieko nepagialbejo,
vaikas nieko ne prakalbėjo,
Tamsus žmogus be reikalo jin
vargino, daug laiko ant niek
praleido o ir piningu.
Ar ne geriaus kad nusiduo
tu pas gydintoju, o tas butu
apžiurėjas ir pasakęs ar galėtu
ižgydint ar ne, o jagu butu
pagialbeja kokios gyduoles
tai butu teisingai pasakęs, o
ne vargyt vaikina teip nemielaszirdingai.

Ministeriu permainos.
Nors perszautam Stolypinui
mirus ministeriu pirmininko
vieta buvo užemes Kokovcevas, bet dabar laikraszcziai
pranesza, kad vidaus dalyku
ministeriu busiąs Makarovas.
Valstybes sekretoriaus vieta
užimses pinigyno ministerio
draugas Pokrovskis, o szio
vieta, užimses kredito rasztines sekretorių Davidovas.

Dydžiui!u apsauga.

Laikraszcziai pranesza, kad
Stolypina užmuszus,
dabar
bijoma, kad ir kitu didžiūnu
neužmusztu. Tad labai atidžiai
saugojama žmonių szvietimo
ministeris Kasso, o taip-pat
ir Valstybes Tarybos narys
Brangus mano valkelei!
Durnovo.
Szendien noriu su Jumis
Keistas atsitikimas.
p.ssikalbet norint trumpai apie
Tūlas J. Bajoras girtuok burtus ir tamsumane kuriu mu
liavęs su K. Szmitu pereitos so tautiecziu, kurie da turi eanedėlios vakara d. Lokiu gat. viję užliekas kvailystes nog
No. 26 Rygoje,/ drauge su ki muso^seniu ir proseniu. Saugok
tais girtuokliais. Vėlai nakti Dieve, jagu klau<-ydamas tuju
ėjo jie namon Atlošo gat. ties tamsunu. kalba o drįstum pa
Martino dvaro, bet ir patis ne sakyt, jog tai ne teisybe, ir jog
bežino kaip jie ten atsidūrė ne įeike in tai tikėt. Jau tai
nes ant rytojaus pasijuto prie patis žinote kokios kalbos yra
szieno kauges nuvilktais ru terp tamsunu: numirėlei vaikbais, vienmarszkiniai. Abudu szczioje, velnes klaidina, kar
buvo visiszkai apipleszti ii ve apraganijo ir t. t. ir 1.1. O
sumusztu kaip obuoliai, kru kiek tai Lietuvoje stebuklu
vinomis galvomis, tai juodu atsitiko: Vuosei, ezaltinei, med
policija nuveže in ligonbuti, žiosia abrozai ir t. t. Szen
kame Szmito galvoje žaizdas dien su užstojimu apszvietoe
pripažino sunkiomis. Galva (da ne visur) dingo viskas:
jo sumuszta taip, kad nebegali stebuklai, numirėlei nesitranne girdėti.
ko, yelnei nesirodo, pagynos ii
raganiai ne jodo ant szluotu—
o gal automobileis. Vienok pas
tamsinus smegenysia da lig
Szuniszka mesa
sziol ne iszvesejo puvusei se
restauracijoj.
novės kvailybes. Ir ne dyvai,
Salcburgas,
Vokietije.— jagu Lietuvoje žmonis kvaili,
Prieszais restauranta Joną
nes jagu ir Amerike randasi
Emilka ir jojo paezei lik is tokiu smulkiu, tai jau nežinau,
iszduota prova už peržengimą
ka apie tai kalbėt. Szitai kaip
sveikatos tiesas. Emilkas užgirdėjau-pasakojant kelis"tammuszdavo szunis o juju mesa sunelus o kurie paejna isz XX
duodavo valgyt svecziams, da gubernijos.
rydamas isz jiu deszras ir t. t.
Vienas pasakojo: Vabalnin
Daugelis svecziu kurie valgė ku parapijos, Panevėžio para
pas jin apsirgo ant tifuso. Su pijos, pas viena ūkininką, ru
das nubaudė porele ant vieno denio laike, nuėjo gaspadoris
menesio prie sunkaus darbo in vetytie jevu in kluoną ir pare
kalėjimą.— Geriau butu pa gėjo pastogei ant grėbsto angi
daręs kad palieptu patiems (kirmėlė), paemlas pagaikszti
suvalgyt szunienia.
nutrenkė gyvate ir pagriebęs
Pasikelelei ejua ant
kirvi, perkirto pusiau. Isz to
Pekino.
sios gyvates pribėgo daugybe
Vaisei keiksmo.
London.— Daejna žine in kraujo, jog negalėjo vėtyt je
Warszava.— Kaime Juzeczionais
isz Shanghai, buk ki- vu; ne trukus in antra diena
pave, praejtinejo pro tenais
dydele viesulą. Karves paezios niszki pasikelelei užėmė San- pakylo didele ugnis, jog nega
adbego isz lauko o piemenis tona po kruvinai musztinei o lėjo niekaip užgesyt. Kada J.
paskui jiais bėga. Gaspadoris dabar yra pasirengia ejti in pabaigė savo pasaka, visi pat
stovėdamas su paeze ant kiemo Pekiną užimti ciesoriszka sos- virtino, jog tai tei-ybe ir tuo
jaus Bpradejo antras kalbėt:
užriko ant beganezio pieme tapyle.
Shanghai, Kinai.— Badai “U-gi ir pas mus teip atsiti
nuko:— “Ar tu ne pasiskubin
si, tu snargliau! O kad tave jenerolas Ying Tchang vadas ko: Vi'na mergina nuėjo m
ciesoriszko vaisko likos nužu- tvartą melžt karvių ir paregė
perkūnas sudegintu!
dintas per savo vaiska. Badai
Tuojaus po tu žodžiu, ant pasikelelei paėmė miestą Can jo gyvate slenkanczia per sie
tikro perkūnas trenke, nes ne tona su dydelu praliejimu na. Persigandus iszbego isz
tvarto ir nubėgo in grineze,
in piemenuką tiktai m pati kraujo.
gaspadoriu, kuris puolė ant
Jagu pasikelelei užejtu ant pasakė gaspaduiiui, jog gyva
žemes negyvas. O pati gaspado Pekino, tai ciesoris yra pasi te tvarte, gaspadoris pagrie
riaus ir piemenukas likos ne rengiąs su szeimyna iszkeliaut biąs kirvi, nubėgo in tvarta,
in Suv. Steitus.
radęs kirmėlė, perkirto su kir
dalipsteti perkūnu.
viu per puse ir tuojaus pilnas
Tasai baisus atsitikimas iszbaugimo visus kaimuoezius ir
tvartas pasklido krauju; isz to
Lietuvos mergele.
nog to laiko ne ižgirsi ne vieno
kraujo plikstelejo ugnis, jog
keikent, kad ir ka no labjause Lietuvos mergele, kas per dai jokiu budu ne buvo galima už.
butu užsirustinias.
gesyt.
lumas.
Ir velei visi patvirtino, jog
Jiu skaistus veidelei, kas do
Ukmerge.
patogumas.
tai teisybe o vienas isz tuju
Kauno gub. Rugsėjo 25 d.
tamsunu pasakė, jog ne vienas
ne toli Ukmergės pleezikai Jos savo darbelus, kaip reik
moka,
gaspadoris be gyvates ne ga
užpuolė paczta ir pagriebė
Polka ir valca, grąžei paezoka. li būtie, ba tai yra laime gas5,500 rubliu. Pacztalijonas
padoriaus. Jagu gaspadoris ne
Lozovskis, kuris veže pinigus Jos anksti kele, velei ejna
gulti,
turi gyvates, tai ne gyvulu ne
užmusztas ant vietos, o vežėjas
Moka drapanas skalbti, spra galėtu užlaikyt. Kitas velei
sužeistas. Tuo sykiu policija
gilais kulti.
tikrino, jog del gaspadoriaus
nelydėjo paczto. Pleszikai pa
Ant ligaus laukelio su pilna yra dydelu giluku žebenkeztis,
sislepe ir liko nesuimti.
sauja
jagu balta žebenkszte pas kat
Geras radinys.
Lietuvos mergeles
linelius ra gaspadoriu laikosi, tai ir
rauje.
Varszavos priemiestyje, va
baltus gyvulus sekasi laikyt, o
dinamam Raudondvaris, poli Jos rudenije, linelius myna,
jagu juoda, tai juodi gyvulei.
cija rado slapta ginklu sande Kuczios vakare aguonas trina. Ir da dadave: “Kožnas gaspa
li pilna naujausios sistemos Sveikos kaip skani grusze,
doris turi labai temyt ant žeszautuvu ir revolveriu vertes Szirdi gera turi ir puike dueze. benkezties, kokio jie plauko
apie 14 tuket. rubliu.
■—B. Adomaitis.
o jago tu ne žiuri, tai kad ir
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geriause gyvulus sz-itu ir dažiuretu, tai vis ne turės nau
dos isz j u.
Tai matote, kokiu da turirime tamsunu ir kokios jiuju
kalbos ir protas. Apie tai man
pasakojo vienas žmogelis i-z
Illinojaus ir da sake, jog te
nais randasi daug tamsiu Lie
tuviu, pilni Lburtu ir velniu,
nieko daugiau ne žino kaip
alus ir arielka o gėrimas pas
juos yra geriausiu, ba aluje ir
arielkoje ne yra szmoteliu ci
garu ir saluninkai ne maiezo
alaus kaip tai daro Mahanojui ir Szendori. Apie laikraszczius mažai rūpinasi, o katras
ir kiek mokėjo skaityt, tai jau
užmirszo.
Ne tiktai lllinojaus guberneje, nes kožnoje peczeje. (kai
me] i j.) randasi daugybe tokiu
tamsunu, ka yra pilni visokiu
burtu, apie tikėjimą mažai ži
no: kuningas yra dydesnis už
Dieva (!) o girtavimas tai dydžiauses prietelis. Apie laikraszczius ne užsimink, ba tai
i ėda iu apszvieta, o kas veda
in apszvieta tai tas niekai ir
tokiems tamsunams netinka,
del tokiu paleistuvavimas, gir
tavimas, musztines ir provos,
tai yra milimiausiu daigtu ■ o
geriausios gazietos, jagu insigeria iszpaejles tauziję apie
atemima nog karves pieno,
szpukavinius ir t. t. tas tai del
jiu yra milemiausiu.
Asz, mano valkelei tiesiog
kalbu, jog isz. .'szviesaus žmo
gaus (jago savo szviesa moka
sunaudoti ant geru darbu) Die
vas ir s.ietas turi dydesne nau
da, negu isz kvailo paleistuvingo—girtuokle vadinamo ka
taliko, —kurie tiktai varda ka
taliko tereze ir sarmata vi
siems daro. Geriaus, tokis tamaunas vadintųsi Indijonu, o ne
Lietuviu kataliku.
Teip, ant pikto tai turi žmo
gus patraukima, nes ant giaro
ne su rimbu ne priversi. Ste
bėtis ne reike, ba žinome vi-i,
jog paejuame isz tams;ausio
sklypo, kur tas vargingas žmo
gus yra spaudžemas isz visu
szalu: nog valdžios ir dvasiszku>, ba už mažiausia daigteli
užsitraukė ant saves pekla,
pragara, siera, smala ir amži
nas kaukes baisioje ugneje.
Yra tamseis ant duezios ir kū
no, neszioje kataliko varda,
nes apie katalikyeta nieko ne
iszmano, ba tiktai yra szviesesniuju gyvulu ant kurio jiejei
jodo ir isz jiu turi nauda.
Del to-gi, mano valkelei,
pribuvia in ezion in taji apszviesta sklypą Amerika, jago
jau £ne skaitote laikraszcziu
kuriuos jum atidarineje akės,
tai norints yminekite paveizda
nog czionaitiniu gyventoju;
pameskyte girtavimus ir tuo
sius burtus, bukyte katalikais
isz juso geru darbu o ne isz
vaido. Tada gerai kožnam sek
sis ir visi mus miles.
Senas Mainieris isz Gloverso.

Kuningu laikraszczei.
Jagu reike teisibe pasakit,
tai ižduodantie laikraszczei per
kuningus, suvis ne knkszczioniszko dvaseje iszeitineje. Tie
jei laikraszczei nesirūpina kad
žmonis mokint moraliszkumo,
nes mokina nežine ko,— iszlei
dineje laikraszczius, nes ne del
ko kito, tiktai iszpeikimo kitu
laikraszcziu ir asabiszku usz
puldinėjimu.
Tokius laikraszczius priva
lo protingi lietuvei katalikai
ne imtie in rankas, ba ne moki
na žmonis doribes ir duoda di
deli papiktinimą del kataliku.
Szedien kone kožnas nieki
na taisės laikraszczeis, kurie

sėja melagistes ir ka no bjauriause asabiszkai uszpuldineje.
Laikraszczei katalikiszki tu
ri kožna kvestije apsvarstit
teisingai daviuet, savo pamoki
uima, svarstaneziusius gaut
usz savo szalininkus, gerus ir
naudingus užmanimus kitu lai
kraszcziu ne peikt, o tuom vis
ką apmakzins. Szedien su sa
vo piestiniu uszpuolinejimu ir
geriausius Lietuvius in paskutinibe atveda.
Tiejei visi plūdimai tai tik
daugina skaitli prieszu.
Su piktumu ir tkerszinimais
ne vieno ne pritrauks prie sa
ves tiktai gražumu ir puikeis
pamokinimais.
Tėvas
szventas Leonas
XIII teip atsiliepe in raszejus
del visuomenes; “idant svar
biuose rasztuose ne peiktume
klaidas ir iždikimus, nes teip
idant iszmetinejimas butu ne
kenkentis ir kad ipatas paezeditumet, nes galite raszit aiszkei ir suprastinai, idant žmo
nis galėtu suprast.”
Jagu laikrasztis nori būtie
svarbutn, turi savo skaitito
jams nieko daugiau kaip tik
tai teisibe padavinet, norint
toji teisibi nekuriom ypatom
ne patiktu. Tarp iždaviseziu
lietuviszku dedasi suvis kitaip.
Turime nevos laikraszcziu
iždavinejamus par dvasiszkus,
kurie tiktai tokia teisibia talpi
na ant kiek yra del jiuju nau
dingu, nes kad primanitu, tai
visus miletojus apszvictos ir
teisibes sudegintu, ir jagu ka
riauja, tai kariauja su melagis
temis ir kas yra iszroditu geru
del visuomenes, tai suvis prieszingai ir ka bjauriause apraszo.
Teip pasielgent ne tiktai,
jog žemina savo laikraszczius,
nes ir ne prisideda del visuo
menes giaro. Tegul tiktai vie
na karta skaititojei kutingiszku laikraszcziu nutvėrė me
luojant ir jog perkreipineje
faktusarba uždep-i paduota tei
-ibe, tuojaus neisztiki ir tuo
jaus ant niek palaiko dvasiszKtis ižduotojus o kurie savo
rasztus del visu bruka.
Kėlės teisibes ne yra po teisi
bei puikei kvietkelems iezklo
tas, prieszingi, iszklotas erszke
czeis ir dageis, kurie ne viena
karta pažeidže igi kraujui tuosus, kurie juom nori ejtie.
Jau to daseki keli ižduotojeiNe patinka del kitu laikrasz
ežiu jog nepuezeme su jeis in
viena dūda, jog ne uszpuoline
jetn ant progresistu norint tie
jei ka no puikiausus užmani
mus sutvėrė,— viską pagal jiu
nuomone reiketu peikt. O ne
paiso to, jog Rasztas Sz. liepe
milet ir nevidonus. Ne priguli
peikt ne jokio IžduotOjaus,
ne szlupiniu, ne progresistu,
tiktai privalome peikt kas yra
kenke.ncziu del vardo Lietu
viu, o pagirt, kas yra pagiro
verta ir ne viską melagingai
permainit norint tas yra labai
naudingu del visuomenes.
Su szimpavimu nieko gero
ne padarieime. Kur tiktai rei
kalingu bus stotie apginime
szv. tikibes ir doribes, ten sto
sime pirmutinei o ir apginime
doru kuningu: nes kur nužvel
gsime, vis tiek, ar križiokai ar
szlupinei.
Laikraszczei iždavinejemi
per kuningije, turi iszeitinet
suvis katalikiszkoja dvaseje,
o ne teip, kaip tebirei iezeitine
je, kuriuose talpinasi piemeniszki straipsnei ne atneszanti
krikszczionūzkai visuomenei
mažiaueoe naudos tiktai usztraukia i.-z visu szalu piktaravimus. —In hcc s'gno.

Po Apglobi Motuos Dew
Vargas man su tuom vaikinuku! Kiek kartu ant jiojo
dirstelti, nuolatos susiraukia ,
rodos nusigandias ko, o ne te
vo rodos bėgtu kur pasislėpt
Asz baisei nekenczitt t >kiu ne
davirusiu!—teip kalbėjo kupczius Brazikas in savo p czi
Ona, kuri prijausdama, jog
užsinesza ant barnio, prisiriti
no prie lango, o atslinkus kiš
kuti zoslanka, dirstelėjo aut
uliczios, idant paslėpt savo ne
ramumą. Už valandos paklau
sė gražiu balsu, neve s, žodžiu
savo viro ne suprasdama:
— Apie ka tu, mano, virė
kalbi?
— Apie, tavo sunu!
Jau grajus m foot ball pi s s dėjo,
Visi tojo grajans matyti bodėjo,
— Jagu tu ka sau vėlini,
Y ra tai panaszi in Indijonu zobova.
tai asz jiam apie tai pasakiau.
— Ar tu— Jurgutil? Tai
Bjauresne už Kiniszka kova.
tavo kalti, jog tame vaikine
— Kur vadas grejotu.
ne yra jokio gudrumo, tiktai
Ona tai iszgirdus, labai nu- už jio.
Vienok bijojo tuom
nuolatos apsižlumbias, kaip
labinus užpikint, ir kad pats
sena davatka,— paszauke su- ludo ir pabalo.
pikias ponas Bražikas.— Jisai — Rūpinkis mano sūneli ne tuju žodžiu ne palaikitu už
amžinai laikisis tau už anda- būtie teip jauslum, bukie nar- kokius prikaisziojimus.
roko, kitokis isz jiojo ne bus. sum, o bile mažmožo in galva Už valandos pamislinus at
— O gal butu gerai, kad nesidekie. Melskiva Dievo, sake saldžei:
jin kur kitur atiduotie ant idant permainitu tėvo nuomo — Milemas mano virė, pra
szau tavęs, ne niekink nuola
mokslo?— tarė Ona su paka- ne.
Bego nedelos ir nieko tokio tos tikimiszku jauslu Jurgio,
jum.
— Kur kitur?!— paszauke ne užėjo, kad Brazikai kame ne apsunkinekie teip savo savBrazikas, ne galėdamas jau no susikivirezintu. Brazikas buvo žines. Gana turiu pakramtu
piktumo susilaikit.— Reike užganėdintu, jog mate visus jog no laiko mudviejų susipo
isz kailo iszsinarit girdint to linksmus, teip kaip jis norėjo. ravimo ne galėjau tavęs pri
Viena diena parėjo ant piet verst prie Dievo, o gal ne ga
kias pasakas. Ar turiu mislini,
jog tavo sūnūs kur kitur dau labai supikias. Priesz sėdant na rūpinausi apie tai?
Norint Brazikas buvo pergiau iszmoks, negu prie manes prie stalo, atsiliepe in paeze:
krome? ir jog daugiau kup- — Ar tu žinai, pralaimėjau pikias, vienok matidamas paczistos iszmoks kaip pas mane? prova, kuri kaip žinai traukėsi ezia su anioliszku saldumu, ta
re in jiaje pusiau szposingai:
Niekados! Asz tiktai buvau per ciela meta
— Priimkie tai no Dievo su
— Apsimalszink, mano
prie kupeziaus pastumdelu,
szedien—esmių kupezium, jog džiaugsmu, ba visi križelei tu brangi, teisibe, asz žinau, jog
kito tokio muso mieste nesi ri būtie priimti, — atsake Ona. u nori mania davatkinu pa
randa. Tiktai per mano apsu — Tpfu su tuom Dievu!?— dą riti e.
krumą ir gabuma Jo dasilau- paszauke Brazikas. — Advo — Tai del ko gi esi kurkiau ka szedien turiu. Jagu katas—kvailas, ne mokėjo pro czes ant mano praszimu ir mel
tavo sūnūs pas mane nie vos pervest .ir del to pralaimė dimu ?
ko ne iszmoks tai jau gal nie jau prova. Ir da tas kvailis — Mano milema, duokie
kur, ba ir Parižiuje ne padaro liepe gerai užmokėt! Jagu da szventa pakaju. Jagu persi
isz avižos rižiu. Susilaikias va turetau viena sunu, tai turėtu tikrinai, jog visi tavo pamoks
landele ir mostelejas su ranka liktis advokatu. Tai szedien lai, ka man kas diena proviji
dadave,— ne yra, ka, szkada, geriauses 'amatas ir naudin- ant niek ne tinka, tai ant galo
giauses.— Baigdamas tuosus nustok su jeis. Pažinau asz
gaiszint laiko.
Norint kas diena poni Ona žodžius, sėdo prie stalo. Braszi priežaste tavo stengimu: tai
gaudavo už savo sūneli pipiru kieni atkalbėjo drauge su su “praskus-galvei” darbszauje
ir visokiu iszmetinejimu, bet num trumpa maldele, laike tame, idant mums moteristeje
ant veido to ne parode tiktai kurios .Brazikas peržiūrinėjo laime sumaiszit. Ne asz jiems
už tai atkepsu.
užlaikinejo malszuma ir links gazietas.
Po piet iszejo Brazikas su
— Virė mano, ne plovok!
mumą, o tai del to, idant virui
ne duotie priežastes ant didelo sunum pasivaikszcziot, ir nu Jagu piksti tai norint n.e plo
vok ant kuningu. Tikėk man,
piktumo, ba kaip jis pats kal sidave drauge in kroma.
Ne mažai nusidivijo Ona, jog jokis kuningas manes ne
bėjo:— ne kenti susiraukelu
— Su kantribe tikrai anioline jog už dvieju adinu iszgirdo mokino idant su tavim vaidilauke, kol viras josios apsimal- staigus žingnius savo .viro, ej- cziausi, tiktai kad su tavim
szinedavo. Nes tame laike vie nant trepais augsztin. Brazikas taikintausi visame.
sulą didinosi. Brazikas prisiar inpuole in p >kaju patroszkias
Matidama, jog savo vira ne
tino prie paezios, akės rodos ir apskaitias no piktumo.
pertikrins, iszejo Brazikieni in
ugnia užsidegė, gislos ant kak — Tas tavo sūnūs tai tik kita pakaju.
tos pasiputi, ir cielas dreban ras žiopli*, nieko isz jiojo ne
— Nieko ne maezis,— kal
bus!— paszauke.
tis paszauke:
bėjo in save,— asz jin ne per
— Palauk man paikinus — Kuom velei nusikalto?— tikrinsiu. Bet mano privalu
vaikineli! gremėzdą užauginai! paklausi ne drasei Ona.
mu ira, idant Jurgi augintau
nuolatos jam kokius tai kunin- — Tuom, ka jin mokinai! katalikiszkai. Jagu tokia na
ginius pamokslus in galva kali Szitai atėjo in kroma vienas me nesutaika vieszpatauje, ge
teip jog vaikas suvis kvailas. isz mano perkiku, krominin riau bus del jojo, kaip iszeis
Iszgirsta kur baisa varpelio kas, kuris jau no puses metu isz namu, kad tiktai gautųsi
ant kokio bokszto, tuojaus ira skolingu. Per puse adinos in geras rankas. O kaip tai
kaip kokie kvailis meta kepure konia stenėjo ir dejavo, net ira didele nelaime, jagu pats
no galvos, muszasi in krutinę man galva pradėjo skaudet, ira bedieviu!
net riauksi; jau po perkūnu jog dabar ne gali atiduotie
Teip mielindama, atidarė
visi juokėsi kaip isz kokio idi- skolos, ba pati apsirgo ant szepa, peržiurėjo joje drabu
joto. Po velniu! net man sar karsztliges: nori, idant jiam žius; ne kuruos isz drabužiu
mata daro, tas tavo iszkvailin- palaukcze. Po teisibei lig szo- atskiri ir padėjo ant kėdės.
tas sūnelis. Permainikie jiojo lei mokėjo ratom, nes teip tu — Tuosius bus galema per
auginimą, ba asz ne noru, rėjo daritie, o ne buvo jokia dirbt,— kalbėjo pamaželi in
Atmink koki man save— nauju szlebiu ne reika
idant butu zokoninku, tiktai loska.
kupezium.
szposa Jurgis padari?— Szi lauju,— apsieisiu.
— Mano milemas paeziuli— tai, norint jis visada iszrodo,
Paskui sėdo prie stalelio ir
atsake su gražumu Brazikiene jog trijų ne moka suskaitit, parasze tokia gromata:
asz tau niekame nesiprieszinu pribegias prie manes, pradėjo
— Brangus teve! Dėkui
kaip nori, asz teip dariau! ko praszit, idant tam žmogui pa tau jog manes ne užmirszti, o
ki amata jiam aprinksi, tai laukiau— ir tai teip prasze, prisiuntė! man puike dovana
prigulės no jiojo paezaukimo, jog rodos liepi, ko asz suvis ant varduvių ne žinau kuom
gabumo ir no tėvo valos. Asz nesitikėjau.
asz atliginsu; per silpnos mano
tiktąi ta pildisu, kas del moti — Ir asz teipos-gi, milemas pajėgos, o per tai daug gero
nos yra privalumu ir tuju tie dusziuk, praszau drauge su man padarai. Asz ne sztant
Jurgiu, palauk tam nelaimin padekavotie, dėkui tau teveli,
su atimtie sau ne pavelinsu.
Brazikus, jau nieko ne atsa gam žmogui, tai iszpildinsi jog su piningais, katruos man
ke, atsisuko ir iszejo in kro- milaszirdinga daigta.
prisiunti, liepi sunaudot ant
ma. Vakare kada nnsidave in
— Asz ne to in czion atė ko asz noru. O kad dabar jo
klubą, kaip tai kas diena da jau, idant ir tavo zaunu klau- kio drabužio ne reikalauju, tai
re, Ona, likus pati su savim, sit,— paszauke rustai Brazi tuosius piningus paskirsu ant
pradėjo kalbėt .apie reikalus, kas.— Ar-gi asz del to dir naudingesnio mierio, Džiaukurie del josios labai apėjo.
bau ir rūpinausi, idant mane giuosiu labai, jog tiejei pinin
— Pasakikie man, sūneli,— isz visu szaliu draskitu? Ne,
paklausė—tu esi labai gabus, isz to nieko ne bus! Sūnūs ta gai paeina no mano brangaus
tėvelio, tai net rodos del gero
o ar tu turi užsimilejima kupvo turi ejtie in svietą. ba jagu kokio geriaus tinka.
czistoje ?
(Toliaiis bus.)
— Ar gal tėvas ružino ant bus namieje, tai nieko isz jio
jo ne bus, bus antkakle del
manes?
Ne pusk.
— O gai ir turėjo tiesas ru- visuomenes, asz tuojaus jin isz
rengsiu!
—
Ponas
profesoriau, del
žint?
Ona
norėjo
virui
primint,
ko,
kaip
užputi
žvake, szviesa
— Szedien man tėvas už
draudė kalbėt “Aniolas Die jog turtas priguli prie abieju, dingsta o pasirodo durnai?
vo”, o kada pamate aszaras tai turi pilnas tiesas savo ve — Tai.... tai.... matai. .
akise, labai užpiko ir nubėgo lijimus iszsakit, ba ne maža ne pusk asile, tai ne užges
pasega atgabeno isztekedama žvake.
pas tave, motin.
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TAVO SŪNŪS.

Tai ta’i, mano kūma du bar
tus ja > giedojo.
Kad jau sugrįžau isz Westu
gal nežinojo.
Ir už tai du kartus uz mane
iszsižiojo,
Tuszcze j:o=, asz pradėsiu savo
K wiore vienas muzikantas,
Žmogelis ne kas,
Per nakti dirba.
Ant kanklu kirba.
Už stiklą alaus kirbina,
Be atsilsio skambina,
Ir da paczta atsivaro,
O vaikus grinezioja uždaro.
Mergina stovi už bari,
Bizni isz to varo,
Tai vis vaikine lietuviszkai
Kad ir kiauliszkai.
*
*
*
Susivincziavojo porele Louisia,
Isz kito miestelio pribuvusia,
Po szlubui sugrįžo namo,
Kur veseile atsibuvo.
Isz pradžios buvo^spakaina,
Kol ne užsigėrė gana,
Bet kada gerai inszuto,
Tai vyreli kiti ir'pasiuto.
Pradėjo vaikyti^,
Su peileis badytis,
Protingesni paredka padare,
Pesztnkus laukan iszvare.
Oze užstojo mezleva.
Ar kitaip pasakius dovana,
Torielkos skambėjo,
Szukes per ausis birzgejo.
Vienas ant krėslo užsilipo.
Pilna giarkle spkliko:
■‘Vyrai del jaunavedžiu duoi kite,
Piningu ne pavedėkite.
Jaunus turime skelpti,
Kad turėtu isz ko gyventi. ’
Ir be rėkdamas pasviro,
Pamokslas pabiro,
Sirgo pora dienu,
Kvaito ant smegenų.
*
*
*

Boll Telephone Dickinson 3757 w.
Dėl daktariškos rodos galima atsišaukti
Df- J?1“ ljtankll p°r telefonj »«■ laiSku ir iš kitų šteitų, taipgi Kanados. ę

— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj —

Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo
miostavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikavojo 7 A o b exo i ark
Post Graguale Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai isstatyti yra
ofise, kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
Dabar įrengė savo locna ligonbutį Philadelphijoj ir tame pačiame namo
padirbo puikia medikaliską kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir aptiekąsu goriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, iš
sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:
„Nuo visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo ir viso kūno, taipogi
nuo kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. I. Stankus.
Daug daktarų atlankiau, bot nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos.,
Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
,
GARBUS DAKTARE: neiš„Šiuoml viešai išreiškiu sa
randu žodžiu padSkavojimu
vo širdingą padėką Dr. Stan
Tamistai už išgydymą skau
kui už išgydymą nervų ligų
dėjimo šonuose ir po širdies.
ir sugrąžinimą vyriškumo,
kuriu kiti daktarai atsisakė fe
gėlimo strėnų ]r skausmin
gų mėnesinių, kurių kiti vi-,
išgydyti. Ir visiems su slap
si daktarai neapsiėmė gydy
tomis ligomis patariu kroipti. Bet Tamistos operacija
tis pas d r. Ig. Stankų, o nokaip ranka atėmė kentėjimą'
pasigailėsite savo žygio.
nuo mangs. Ela įlažinacky 1
A. Zmudzon, Salem, Mass
57 Pingree St. ^r' Ig. Stankus.
1325 S. Front St., Phila. i
.Meilutis gyuywja,u.
gydytojau.—
Jonn
John Akuotams,
Akuotaitis, Montreal, Que. Canada, rašo: „Meuuuia
Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarstas ir vartoju sulyg užrašo, jau
negaliu atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bet'
jau visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ką rašyti: nes jau ne
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta įkiri ligą, kuri taip daug prikankino
mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių'
Tamstoms už pigų ir greitą išgydymą.” r

Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo
visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji
mą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi
soltių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudėmą, Širdies, inks
tu, kepenų ir plaučių ligas, visokias‘nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų;
kvėpavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su opocija rupturą, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius, i
guzus (tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų
nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas ant nosies, akių ir
gerklės.

Dr Imis Stankus, 11 D. I220p,s? •aBn;ad ,Ste1’
u

’

Philadelphia, Pa.

Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo G iki 8 vakaro.
Šventadieniaisnuo 1 iki 5 popiet.

jr—“KATALIKAS”—
12 POSLAPIŲ DIDELIO FORMATO ILIUSTRUOTAS SAVAITRAŠTIS.
Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas
Ketvergas mieste Chicago, Ill.
Metams lešuoja: Amerikoje - $2.00,
Europoje ir kitur
- $3.00
Pusei metų: Amerikoje
$1.00
Europoje ir kitur
$1.50

“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”,
taigi raidės visados aiškios, naujos. “Katalikas” bepartyviškas laikraštis.
Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “Katali
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
dorius.
PASTABA: Kas prisius $4.00, tasai gaus "Kataliką" visiems me
tams ir auksinę rašomąją plunksną (fountain pen) vertes $3.50.
Kas prisius $2.50, gaus metams "Kataliką" ir paveikslą Kovos ties
Zalgiriais, Lietuvos žemlapi ir Šv. Tavo Pijaus paveikslą.

O begedžei, kvailei,
.
J. M. TANANEVICZE
Ne kurie tieje muso Lietuvei,
, 3244 SO. MORGAN ST.,
CHICAGO, ILL.
Pats save akia maeziau,
Net dalibuk pasikraeziau.
Lakavanoi birmonas atva
DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
žiavo,
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavolat
Prie karezemos jau kuopa
Varszavoje, kuris turi suvirez 15 metu iszbandimo.
vaktavo,
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant isa
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimui
Pradėjo kimsztis in karezema,
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gydo
Kone parvertė vežimą.
Savvaliszkas Ligas. Jiojo speoialiuzkumas yra gydimai
O jus laukinei girtuoklei,
Užsisenenjuuias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plauozh
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegim*
Pasirodėte begedžei,
Užaisnejusias Li^as kad ir pajinanozios nog Tėvu,
Ant to raugalo puolate,
Reikale raszykite ant adreso
Rodos be jo gyventi nė ga
RD FA! ED 638 Penn Ave., Pittsburg, Pa.
Ulu KULlII Adinoa: 9iki 5 vakar*. Ned»lųj ■©< 9iki Ipopiei
lite.
Ne gėdos jokios ne turite,
Ar teip daryti reike;
Ka gal amerikonai sakyti,
Ir už kokius jus palaikyti.
Viską, ka nori gaus,
Už dinerke alaus,
Nieko gero nesulauksime,
Jagu girtavimo nepalausime.
*
*
*

Five Brothers9

Masaczužes in viena narna tris
grinorkos pribuvo,
Tai-gi vaikine baisus lebis
ten buvo,
O tame name 10 vyru buvo,
In kuri tos grinorkos pribuvo.
Gere alų ir klikavo,
Ne vienas net gargala gavo,
Baczkutes tuszczes po angliko
langu sudėjo,
Tas ant ryt pas vaita nuėjo.
Vaitas atėjo,
Pažiūrėję,
Ant galo tas buvo,
Jog gaspadori nusztropavo.
*
*
*
Brooklyne krepszelninkas val
kiojosi,
Del saves penus rankiojosi,
Nes kumelis nieko ne laimėjo,
Tai nors laikraszti apmozojo;
Kad centu ne gavo,
Korintą ant varduvių pri
buvo,
Ir pats pasilakė,
Bet centu neaplaike.
Jau kitu kartu in ten ne pri
bus.
Ba rakalui karszta bus,
Moters szluotas merkina,
Ir puiku priėmimą gamina;
Krepszelninka pakoezios,
Jog atsimins ant visados.
Naujas Iszradimas.
Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta
Elaukams augti. Turime tukstanezin padeavoniu. Iszsiuncziame dykai geras informs
cijas apie priežastis puolanczius plaukus ir
kaip tame užbėgti, adresarokytei

Ce; Nsv Ysrka Brukus

Pipe
Smoking

Pripažintas per Visokias Tautas kaipo
Geriausias Isžilgio Supjaustytas Tabakas.
Galima pirkti Five Brothers’ Tabaka
Visuose Sztorose Visur.
Parsiduoda po 5c. IV 1 Oc. PClkclPl

The American Tobacco Co.

TikAntTrumpoLaikoq
2-TRO. Meto “Linksma Valanda” labai!
Dydele Knyga, 427 dydeliu puslapiai
tai pinasi: 18 Ilgu Istorija, 66 Trumpesniu!
Istorijų, 61 Dainos ir Eiles, 27 Akivos
Žineles,42 Naminis Daktaras, teip-gi visokiu
Juoku ir Pamokinimai ir t.t. Kas nupirks
Szita Knyga turės skaitimo per visus metus

PREKE TIK $1.00.

,

Nusipirkite o Nesigailesite.
Szventas Petras
Visi ant Lietuviu
Raganos augitine
Persiskirimas.
Atsitikimas Lietuvio Varszave
Vilnis
Szakinas, nedoras židas
Mislis
Baisus razbaininkas (Tikra teisybe) Rūtos daina
Kuningaiksztis
Apie jaunikaezius
Ponas Storasta ir Velnes Boruta
Tikri szirdies jausmai
Motiejus Murma
Lietuvio kolone ir gailestis
Istorije apie Jenerolo dukteri ir Pirma o dabar
sodauniko sunu
Nekirstas rėžis
Sierata, Jonas Degutis
Mano turtai
Jurgis durnelis
Gaidis ir žemeziugas
Kaip Agute del saves rinkosi jauniki Paszaukimas
Rusti be
Ku-ku ir ku-ku
Tuszczes dvaras
Matita arba regeta
Baime per tris naktis
Daina
Gudri motore
Atsilikias pjovikas
Nedoras tėvas
Daina sakalėlio
Simukas ir Magduti
Tututis ir peleda
Žvirblei
Ežia ir Katinas
Jj
Bite, uodas ir liepa
,
Trumpos Istorijos.
Atsiminimai
Skruzdės ir szirsze
Pasibaigė gerove
Maniemsiems
Milaszirdistes nagrada
Gandras
•
Iszmintingas mužikas
Jonas Žižka
Ar turi adata
Daina
Juokinga klajda
Nelaiminga jaunamarti (su natom) |
Stasiukas ir Urszule
Daina
Juokinga pasakaite
Psalme
Vaito prisukimas
Skundas dukreles
Netikėta geradejiste
Givenimas doro žmogaus
Pirkimas velnio
Dainele
V aidulis
Apie tevinia
Jurgis kokiu mažai
O
asz jio—jam kalta
Tomila
Mokink tingini ne lazda nes badu
Dainele
Kupeziaus laime ir nelaime
Dainele
N usiszipsojimas
Malda darbininko
Jasezultas
AK1V0S ŽINELES
Ne imsi Vardo Dievo dovanai
Kaip su savim giveoa pikta pora in
Razbaininkas Burauckas
kaip privalo giventi
Petras Szaporas
\'e nutverus už rankos ne sakik vagis Kaip žmones apie paukszczius mena
Meile
ir budai terp septiniu tautu 1
Laidotuves
Trumpi pamokinimai
Senas sziauczius
Kaip apsieiti sergant ant akiu
Nagrada už pasiszventima
Kas reikalinga sveikatai
Sziauczius Drotelis
Kaip ir kokiu oru kvėpuoti
Kupeziaus sūnūs
Kaip pažinti arklo metus
Apie Didėja Petniczia ir medžius
Ar yra liga kaltūnas?
Viernas tarnas
Dideles pjuvines ant svieto
Sziauczius zokoninku
Sugedimas viduriu pas kūdikius
Debesėlis
Persekiojimas spaudos
Lape, vilkas ir blusa
Biskutis apie moteres
Apie bajme
Kaip butu Christusa iszluosave nd
Pirszlej
židu
*
Vandens laszelo kelones
Isz bobiszku knygų
Su maskomis pleszikai
Laime
1 tsikele isz grabo
Užtrucintos dovanos
Nuneszta per zuiki laime
Rodos del geru gaspadiniu
Kglinciszkes virai
Moterių budai
N egi vėlo ranka
Kokiame amžiuje priguli poruotis? i
Indijonu pasaka
Intekme valgio ant balso
Tėvas ir tris jio sūnūs
Ar cukoris kenke dantim?
Antanas Beržiukas
Pervirszinis naudojimas druskos <
Nekantrus artojas
Tikėjimas
Kiniszkas
Trijų bud u moteres
Geras spasabas
Abramkes pavojus
Sriuba isz duonos su vaiseis
Maži musu kankintojoj
Kaip ilgai medžei buna ant žemes •
Gudras barzdaskutis
Pigus kopūstai ir lasziniu paltis
NAMINIS
DAKTARAS
Kaip maskolijo renka vaita
Del ausu
Kaip pasidarė Pejpu ažeras
Kaip skanduoli atgaivinti
Su kupriuku atsitikimaj
Kaklo skaudėjimas
Turreniuszas
Puiki Antano rodą del vaidijanezios Priesz cholera
Del plauku
poros
Kaip ruski popai apsieina su savo Del noses
Ant nuszalditu sunariu
parapijonais
Szlapioji dedervine
Giduoles no sausgėlos
Sausoji dedervine
Puikus nevidonas
Priesz baltlige
Naudingas priklodas
Nuomirulis
Szuo atkerszintojum
Geltlige
Smertis Nerono
Influenza
Kuningo su vaiku pasikalbėjimas
Dieglis
Juokingas apsakimas
Pažandės
Pabuczevimas kūdikio
Užkietėjimas viduriu
Jankelis Puče
Gėlimas dantų
Kaip bagoezius pateko in pekla
Plaucziu uždegimas
Kitras čigonas
Ramatizmas
Netikus papūga
Ne noras valgit
DAINOS IR EILES.
Niežai
Jago kojos prakaituoje
Tris budrei (eiles)
Lietuvos grožibe
Del kosulo
Žiemos laikas
Trūkimas ranku
Prainant
Plauku auginimas
Gege ir gaidi’s
Niežėjimas kūno
Labora
Dantis czistai užlaikiti
Kas yra didis
Akis
Teisybes priežodis
Galvos skaudėjimas
Viltis laimingu laiku
Atgriebt nusinuodinusi
Sziauczius ir Evute
Szamas vaiku burnelėje
Del ko židai ne valgo kiaulienos
Kirmėlės viduriuose
Lietuviu būdas ir paproezei
Pradūrimas voties
Isz Petrapiles
~enosronos
Del mergeliu
Džiova arba sukatos
Pavasaris
Kaip gidinti plaucziu uždegimą
Lietuvos būdas
K ra uja sulaikiti
Artojaus skundas
Medus giduole no daugelio ligų
Jiojo pirmoi meile
Skausmas galvos ir kojų užszaldima*
Sanietas
No gėlimo viduriu
Nelaimiu gadinęs
Perdurimas voties
Ant Ringos kapu 1887 m.
No kosulo.

Ilgos Istorijos.

Prisiuskyte tik Viena Doleri o tuojaus gausite ta Knyga per Paczta.
Mes apmokame visus kasztus nusiuntimo.'5^*

Adresavokite

W, D. Boczkowski-Co; Malianoy City, Pa.

I ĮJVION RATIONAL RANK.
MA11AN0Y CITY, PA.
CAl'ITOL STO K $1-45 000.

SURPLUS lit PROFITS $300,000.

Suv.Valst. Randai tori musu Banke sndetu piningu.

Mokame antru procentą ant sudėtu piningu
Procentą pridedant prie tavo piningu pirma
diena Sausio ir Liepos rnen^suose, nepaisant
ar atneszi parodini knygute ar ne.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą su
musu Bunka, nepaisant ar mažas ar dydelis.
Harrison Ball, Prezidentas.
F.J.Noonan, Vice-Piezidenta*.
W. H. Kohler Kaiijerius.

9 ryte lyg 3 popiet
...Subatomis...
9 ryt* lys 12 ,<L

SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ.
Pranešu visiems lietuviams ir savo kostumeriams, kad ai
perkėliau savo krautuvę į Chicago, III., kurioj galit gaut: laikro
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų,
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų
t rūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentą.
ITmLa Gerų britvų, visokio skyriaus drukuojamų mašinukių, albumą
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir maida-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiais :
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu«
—p ,
zinų už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
turite mano katalogų, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mano
Didelį Katalogų Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mano
tavoras pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt
tavorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais
ir visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį

M. K. Wilkewich,
3225 So. Halsted St.

Dept s.

Chicago, III

Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000
klo, ne vienas szedien smerti
kuris randasi popriežiura Valstijos Pennsylvanios ir
LAIMINGOS DIENOS.
gavo, arba su kirviu insikirto.
'
talpinasi locnam name kurios verte isznesa apie
'I Tikūl9^rf?—
$150,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir
1 yra gc- fyf/
knrD
Atsitaiko ant svieto visaip. To
gMano^dedes Steponas, Gegžnai
moka
4 procentą. Siunczia piningus in visas dalia
riansias
\
:pagolbi
Gerai yra laikais apmislit ne gali iszsiserget.
apie 30 m. kaip amerike paeina isz d
1 * e °j e.
svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
apie praeita ir dabartine ir su
Už tat seniau, jagu kur ne
Bankos P. V. OBIECUNAS & CO., parduoda
Kauno gub., Panevėžio para p. PuszŽmonėms ką pirmiau gyvenimas buvo
Laivakortes ant geriausiu lin’ju, apsaugoje namus ir kitokius
ligit, kaip tai seniau žmonis užderejo-tai visiem, tiek turlota para , pirmiau gyveno Uosperia, pilnas kartumo ir kankinę, dėlei ligos
rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provu
giveno, o kaip dabar.
Colo., nežinau kur jie pats ar kas varginimo, kaipo aršiausio ncprletcliaus
kancelarije po vadovyste Karaliaus Vai asžiaus Notariuszo už
czem, kiek biedniem-badas in
žmogaus; vienok kaip Fhiladelpliijos
tvirtinto nėr Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernastis ir
kitas praszau duot žine ant adreso:
Paimkime žmogų givenanti aki žiurėjo. Szedien-gi, jagu
kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Russijos Konsulis.
MEDIKAL KLINIKOS, daktaras padavė
S.
Gegž.na
(gfi
oi)
priesz 200 metu, bile isz kat kur ne uždera jevai, tai grei
tikrą priotelišką ranką ir gerą liekarstą
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
32 Edward st.
Rochester, N. Y pagalbą, tad tuojaus apturėjo savo gerą
ros dales svieto. Geležkelu ta tai pristato isz kitos dales svie
Sveikatą ir vėl pastojo išgydytiems LAI
AGENCIJA P. V. OBIECUNAS & CO
da ne žinojo, tai nebagelei ne to,— per laukus ir girrias, per
Cor. 12-th.& Carson St., S.S. Pittsburg, Pa
Mano brolei Jokūbas ir Juozas Zai MINGOS DIENOS.
KADPIIILA. MED. KLINIKA, išgy
galėjo kelaut in svetimas že- giles ir placzes mares, tai jau
kai Jokūbas 15 metu kaip Amerike, do greit, gerai, teisingai, ligos neatsi
mes, o jagu reikėjo in kur ke- no bado rodos žmonis ne rei10 metu adgalos gyveno Washing naujina ir dauginus išgydo kaip kiti
daktarai; tad nepasigyrimai kaip kiti
laut pirkt kokiu tavom, arba kalauja mirt.
tone: Juozas 10 metu kaip Amerike, palys save augština, o negali darodyti,
6 metai atgalos gyveno Pottsville, kad ką nors išgydę; bet Pili LA. M
ATSISZAUKIMAS! LAIBAI SVARBUS! SKAITYKIT!
su kitu kokiu veikalu, tai sun
Tas pats seniau ir laike paKLINIKĄ, žmonas giria.
Iš daugybes
Pa. paeina isz gub. Suvalkų gub. padėka vonią pačią išgydyti. Kę rašo:
kem vežime arba karietoja vietres ne buvo žmonis tvirtus
$24
SZIFKOKTE IN LIETUVA $24
Mariampoles pav. Mariampoles paczto
Širdingai dūknvoju ir tegul Jums Dievus
vilkosi koja už kojos, per lau givasteja. Szedien medicina
atnntenidija. kad .1 ųs kiekvieną sergantį taip iŠUZTIKUINAM, knd niekur negausyte Sifkorcziu isz Krajaus arba in Krauju pig au
gmino Mokolu Kaimas Mokolu pra- gydytuiuot kaip mane.
kaip PAS MUS (parupinam nakvine prižiūrime jusu bagaža).
Mano liga,kuri pirmiaus kankino, tad jau
kus ir girrias pilnas razbainin ant tiek pasikeli, jog pavietrių
zau atsiszaukt ant adreso;
((jg o;), visi skaudėjimai prapuolė; nr Ui lytus ar pngada
ŪŽTI K R IN AM kiekviena su Paspartu Rusko Konsulo.
dabar visada jaučiuosi sveikas ir nieko neskauda.
ku. Kelone kitados buvo ir greitai iszsisaugoja, kaip tai
Ansb. Zaikus
UŽTIKRINAM, kadniekas kitas negali teip greit ir atsakaneziai ir pigiai aprūpinti
Gerai vaigau, Uip, kad kiti pavydi man. tokios
geros sveikatos.
Vardas Pliiladelphijos Med.
jusu reikalu notariszku, teismi zku ir vaitkavu, atimt isz kraujaus skolas
kankinanti ir pilna nelaimiu. no raupu ir kitu ligų per sa
212 W. Mayberry ai.
Klluiko tegul pagarsėja po visiį Aiuerikiį.
i-zmoktsezius, kontraktus, aktus dovierenostis ir L t.
Su guodono
Shenandoah, Pa.
— Szedien žmogus sėda in va nitarinius spasabus. Už tai no
UŽTIKRINAM, tvirta kiekvienam uzganedima visame, kas prie mus kokiam nors
W. Zbronskis, 110 BydlerSt. Muskegon, Micb.
reikale
atsikreipsis.
Asz Julijonas Adomaitis, duodu žinoti, kad
goną arba ant laivo ir su viso pavietringu ligų ne szimta da
esu sveikas ir padėkavoju už geras liekarstas ir.
kad
taip
greit
mane
iSgydėte.
Dabar
ištariu
Šir

Mano pusbrolei Antanas Juozas dingi} ačiū ir nereikalauju daugiau gydytis.
kiom vigadom apsiaubtas ap- lis tiek ne pražūva, ka seniau.
Mr. Julius Adams,
Jurgis ir Jonas Matulaiczei paeina isz
važineje kad ir ciela svietą.
1237 Buttonwood Str.,
Philadelphia, Pa.
Seniau, kada ne buvo teleg
Suvalkų gub. Vilkaviszkio paw, OI.
GUODOTINT TAMTSTOS: Parašau aš dėkavo
Giras viską sutrumpino.
121 Norfolk Street
New York, N. Y.
PHILA. M. KLINIKAI už sugrąžinimą
rafu,ne žinojo kas tai gazievito para. Kregždžių kaimo, teiposgi damas
man sveikatos. Kaip tik pabaigiau gert liekarstas
ir išgijau. Dabar jaučiuosi sveikas ant visko. DėO vienok prie 200 metu žmo ta, tai žmonis ne žinojo tik tai
ir szvogeris Vincas Skalandzius ir kavoju
už
rodą
ir
g<*ras
liekarstas,
kad
taip
greit
Baisikelo ambulancas del pažeistu.
mane išgydė.
Todėl atvirai dėkavoju, kad ser
pusesere Agota Matulaicziute po ganti
nis buvo užganadinti isz savo kas jiu apskrieteje dedasi o
žinotu kur reik kreiptis, kad apturėtgerij
sveikatą. Toki daktarai visada yra verti pagyri
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kelones, ba kitaip ne buvo.
mo ir guodonės.
Su tikra guodoue,
tuom labiaus aviete. Apie at
del pažeistųjų o kuri galima pridurt prie paprasto baisikelio. kalą jie pats ar kas kitas praszau Barnasius Grudlnskas, Port Henry, N. Y.
Tas pats žmogus priesz 200 sitikimus svetimose žemese, Žemiau parodo teip-gi nauja maszina kuria pastato prie ligo duot žine ant adreso:
THE PHILADELPHIA MEDICAL
CLINIC^ paties gubernatoriaus legali
Ne lauk, kol visas systemas bus apimtas Lygai— lyg visa
metu jago giveno mieste, tai kaip per sapna dagirsdavo, nio lovos ligonbuti ant iszmiklinimo nuskulu kojų ligoniu ku
Europe Scotland
zuota.
Kaip daugelį, teip ir tavo gali
nerviszkas systemas tas iszsemtas, o pats liksi nezdotnas prie
Kaz. Matulaitis
išgydyt nuo: skaudėjimo sąnariuos, gė
aiigsztam akmeniniam name nes už kėlu menesiu arba ir rie ilgai guli lov >sia— ligonis su juos pagialba gali “vaikszdarbo ir kitokiu užsiėmimu.
12 Union st.
Dyketead Shotts. limą kauluose, pečiuose, šonuose, kojo
del to akmenieze vadinosi su kėlu metu. Giveno nežinistoje, cziot lovoje”.
se, rankose ir kitur. Nusilpnėjimą, sėk Blogas gydimas tik gadina sveikata. Arsziausios Lygos kurie
los nubėginią nuo saužagystės, nervą ir buvo pirmiau blogai gydimo iszgydyti. Mes esme prieszingi priesz pjovimo
storom sienom, siaurais langais kas ant svieto ' dedasi, o sze
Asz Marijona Leveckiute pajiesz- kraujo ligas, inkstą, kepeną, ir vidurią ir kitokiu pavojingu budu gydimo. Kožnas ligonis privalo būti gydomas
suktu trepu, toji akmenieze dien akimirkoje apie viską da
kosulio, širdies, galvos skau kanoatsargausia ir ant visados. Mes neduodame falszivu ar pavojingu
Franciszkaus ir Antano Levec- ligas;
Aukso mokslas.
Apie moteres ir del kau
dėjimo, blogus sapnus ir visokias užsi gyduolių, nei neprižadam tazgydint ligoni in pora dienu idant patraukti ka
stovėjo prie siauros uliezios, žinome. Seniaus per tai buvo
ku paeina isz Suvalkų gub. Wladyskrečiamas piktas ligas, teip ir moterių daugiause ligoniu, bet gvarantinu visiszkai nepavojingai ir ant visados iazper ka buvo vidurije tamsi. daug burtu ir zababonu o ste
lavavo pav. Sintautų gmino, Menki visokias ligas ir kurios tik užpuola ant gydint in trumpiause laika, jaigu ta galima padaryti, be palikimo jokiu blogo
moterių.
Kas pažinsta pats save ge
ntu kaimo jie pats ar kas kitas pra žmogaus nelaimės ir varginimo. Pribuk dalikusy&teme. Mano būdas yra pigus ir tikras. Asz gydžiu:
Vakarais ne lampu žibinamu buklu, szedien viekas priesz
asabiškai, jei toli gyveni, aprašyk ligą
“Dingusia Pajėga” vyru ■‘Exzema” ir kitas panaszas “TJžtrncintas Kraujas” in 38
su karasinu ne buvo, ba tada szviesa mokslo turėjo pasislėpt. rai, tas jaueze ir mato visa sa — Vyrui tiesiog ne iszpuola szau duot žine ant adreso:
lietuviškai, apturėsi tai tikrą prieteliš- iszgydam in 14 dienu.
ligas iszgydau lai ai trumpam dienu-be naudojimo merikuriF. J. Jakaitis
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“Silpnas Vyrus” ju kana laike.
kalbėt su motere stuboje, darb 10 Mechanic st. Iloosick Falls N.Y.
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rašyk ar ateik, ne kitur bot ant
tankiause szakaleleis smalineis
“Ramatiszma” visoki “Hydrocele” in 24 adynos, “Szaszius” ir skaudulus skuror
skribele ar kepure ant galvos. Mano dėdės Franciszkus Juoza šitoVisada
tikro Kliniko adreso:
be operacijos.
iszgydaa greitai ir ant visados
iszgydau labai greitai.
žibino, o kai ne kas buvo daiktu ta viską pamatine. O yra ant svieto, o negiventau Jagu vyras kalbantis tokiose pas ir Petras Tarozu asz jau metai
Philadelphia Medical Clinic
«zviesa, tai giventojei tuojaus k id tebiri žmogų pakelt in dvasioja meiles, ka tai man vietose su skribele ant galvos kaip isz lietuvos pribuvęs ir negaliu The
OFISOS ADINOS: Nog9 lyg 8ad vakare. f| i
626 Penn Avė.
1117 Walnut St.
Philadelphia, Pa.
Petnyczoje 9 lyg 5ad. vakare. Nedeliomis II [I II | P 117 2 Floor Front piftchiirtf Pa
ėjo gult ir uždarinėjo namus. senovės laikus, tai numirtu prigelbetu priesz Dieva kuris tai pasirodo besamas didelu dasižinot kur gyvena girdėjau kad
10 lyg 2ad. popiet. Gyventu Pittsburge A*‘>L,UIUIIL
r IIISDUlg,rfl
Valandos:
nuo 10 iki 4 po piet.
Nedėlioj nuo 10 iki 3 po pietų.
nog 15 metu toj paezioj vietoj.
Kalbame lenkiukai,RusiezkaiirVoksizka
— Szedien gazu ir elektriku isz nuobodumo, to visko nūs mane isz mano nusidėjimu Bu prasezioku. Tokiam karte pri apie Pittsburga, jie pats ar kas kitas
Ųtarnlnke ir Pėtnyčioj nuo 6 iki 8 vakare
praszau duot žine ant adreso: ((jg o>)
dis ?
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-:NOTABIUSZAS:in dūręs baladot kad atidaritu
— Ipatingai
sziadienine Mano draugas Vincentas Katilius
233-235 W. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.
— Tasai yra didžiausiu,
sargas, o jagu kur užtrunkame 200 metu tam, yra didesni
jaunuve apie gražu apsiejima ir Klemensas Stankus abudu paeina
Apsaugoja Namus ir Naminus Rakandus nog Ugnies.
li&iause Lietuviszka Agentūra.
Kastoras Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Linij’i
Jsze'na kas Petnyczla
per ilgai ant kokios zobovos, skirtumą, negu tarp no 200 igi katras turi daug dvases mei ne supranta. Ir rukit ne iszpuo isz Kauno gub. Szauliu pav., Jonisz- vį
Parduoda Szipkortes ant
les.
Del Drangyscziu,-.
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tai elektrikiniu karu, arba ant 2,000 adgal.
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Pristatau poikes Szarfas
pats ar kas kitas praszau duot žine
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būname. Namuose, stovineziuo
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— Niekados vyrui ne persis
Piningus ir LL
už niek.
pasvieczio, ypiez isz didžiausio svieto, iunte apie tai geria žino
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Apkaltinimai artimu. ne būtie staigum darbuose, ir
niam ne nesisapnavo. Vienok
Mano draugas Ludvikas Mukunias
-: “LIETUVOS" PRENUMERATA:ne būtie prieszu prie locno pro moterei, nesiveda moteres pas paeina isz Kauno gub. Szauliu pav.
isz tu visu pagerinimu, niekas
Niekas teip ne parodinėje
vyra, kad supažint su ijaje, Gedruku sodos, girdėjau kad gyve
tavimo.
e
ne gali pasakit, jog isz savo moraliszko nupuolimo, kaip
ValstijuoseJ Metams $2.00
nes vyras pas motere. -Motere na ten kur apie Scrantus turiu svar Suvienytuose
Sziauriucs Amerikos
£ PuseMetujl.00
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v „ j • • \r -i
f Metams $2.50.
negu žmonis seniau givenan- mu iszradimo kalbos apie savo
Kanadoj ir Mexike
j Puse Metu’jL26
vyra prie pirmutines pažinties. szau duot žine ant adreso:
BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
tie, kada tu visu vigadu ne isz- artimus. Ne kurie žmonis isz- ne skelbk tarp žmonių.
J.
Seskansky
— Klausik pas vyra rodos Tiktai tada motere stojo no se 57 Graham st.
RoFsijos, Lietuvoj ir kitos f Metams$3.00.
287 Broadway Kampas llcade Ulicze
pažinojo.
Detroit,
Mich
tikro mislina, jog ne papildo
užrubežinese vieszpatystese l. Puse ”$1.50.
York, Ai. Y
Telefonas: Worth 2822.
kuris yra doras ir turi savžine, dines, jagu persistato del jioKas
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jeszkok mokslo pas geresni no
Mano pusbrolis Povilas Skerbedis U*žsiraszyti “LIETUVA”
patarnavimo ir nori idant
gerinimu, atsitaiko tankiause singai felerius, klaidas ir nu
— Motere gali būtie namie paeina isz Kauno gub, Panevėžio kiekvienam laike.
tavęs negu turėtum eiti pagal
Jo reikalai liktu greit,
daug daugiau nelaimingu atsi sidėjimus kitu. Biustą didelei.
Jį?'
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”
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ir lin kcma ir nuludus del ijo- pav., Biržų vai., Stakiriu sodžiaus,
savo supratima.
atlikti tegul atsiszauki in
drauge ir prenumerata siusti per
tikimu negu seniau. Niekas Kožnas žmogus privalo būtie
— Pasipūtėlis ir godus nie sos vis tiek, nes geriause daro, girdėjau nuvaževo ten kur in Argen Paczta Money-Orderi arba pinigais
tada negirdėjo apie nupuolan- ne tiktai teisingu nes ir iszSeniausi
tina jie pats ar kas kitas praszau duot Registruotame laiszke ant iszleistojo
kados ne turi atsilsio, ubagus kaip buna linksma, tada vi žine ant adreso:
banku.
czio treino, apie suvažinėjimą prantaneziu ir gailingu. TieBankini
si
ems
stuboja
linksma.
Links

ir nusižeminias dvaseje, gyve
Raszyk tuojaus, o gausi viena
Jac. Skebedis
žmogaus; Jne vieno elektrikas jei, katrie teip mėgsta klaidas
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del
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”
numeri
ant
pažiūros
na visados gausiam pakajuja.
Box 96
Lincoln, Mass.
ne užmusze ne liko be rankos. ir nusidėjimus savo artimu
Uždėta
1848m.
dykai.
Adresuojant
sziteip:
— Nesisarmatik tarnaut ki niu gyventoju.
Tokios tankios nelaimes yra atidenginet, patis papiastai
Szimtas Tukstancziu Doleriu (§100,000) yra musu kaucija sudėta in
— Amerikoninei rasztinintiems, del meiles. Ižganitojaus
Mano dede Adomas Szalczius ir
Pinigus siunezime in Kraju kuo greieziausei.
(rediszka kasė.
ant kasdieninio paredko. Ir papildo, daug klaidu ir nusi
ir iszsidavinet vargszu ant svie kai skelbe, jog Amerike priesz Adolfas Kiža praszau atsiszaukt ant
Pinigus visu krasztu iszmainome ppgal kursą,
stebėtis ne reike, ba kur mal dėjimu. Ne pasikelineje jejei
adreso:
3252 So. Halstcd St., Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
100 metu ne davinėjo savo
to.
kas kiarta, ten ir skiedros at ant nusidėjimu savo artimu
Jos. Naginionis
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
— Nesistatik geresniu usz dukterimis augszto mokslo, Box 96 Erd.
Chicago, Ill.
Donora, Pa.
siranda. Prosenei ne turėjo ge del to, jog tiejei rūstina Die
K rajaus už pigiause preke.
kita, o bijokis, idant ne iszsi- nes usz tai motinos geriau pri
Paszportus del keliaujeneziu in Kraju pastorojame.
ležkelu, tai ir nelaimes ne isz- va, o ne, ba jagu teip butu,
duotum niekesnius priesz Die- žiūrinėjo savo dukteres ir ge- Mano pusbrolei Vincentas TamoDoviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
pažino. Nes atsitaikinejo ne tai už viską patis pasirūpintu
paliudyimu Konsulio.
va, kuris žino kas tu esi per riau augino. Tada motina sau- szius, Aleksandras Baczkai, visi pa
viena karta, jog no spirimo ar klaidos ir piktibes nepildit.
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,
vienas.
'gojo duktere ir no mažumes eina isz Suvalkų gub., Vilkaviszkio
- : Del vygados Tautiecziu laikome atydaryta :—
— Tau žmogeli ne kenks turėjo ant akifes, kol už vyro pav., Gižu gmino, Lapankos kaimo,
------ARBA PRADŽIASubatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad.
jagu save žemiau statisi už ki- ne isztekejo: sziadienines moti pirmiau gyveno Mahanoy City o‘^da
Užpraszomė atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
Skaitymo ir Raszymo
bar nežinau kur jie pats ar kas kitas
jog pas mus visus minėtus reikalus greieziausei, teisingiausei, ir
tus, o daug tau kenks, jagu nos paveda auginimą darakto
DEL VAIKU.
25c.
praszau duot žine ant adreso: (to 89)
pigiausei galite atlikti.
norint už viena norėsi save riams ir kitokiem mokslisz
“Saule” Mahanoy Cty, Pa.
G. Shaskus
Ikiem užvedimams. Jagu moti- Box 10
augszeziau pastatit.
Ava, Ohio.
— Jagu mes kas metas, tik nos paezios apart mokslo mo
tai, viena, isz savo negeru pa- kiklose užsiimtu prižiūrėjimu Mano draugas Kazimieras Maršal
pratimu pamestumo, tai stotu savo dukrelu, tai ne turėtume kas paeina isz Troskavos para., Dvamems szaunais vyrais.
tiek skandalu, butu laiminges riszkiu sodžiaus teiposgi ir Jurgis
— Jagu mes isz pradžios nes moteristes ir geresnes moti Statkeviczius, ir Petras Švėgžda pa
eina isz Kauno gub., Panevėžio pav.,
:
:---- .------- ----gyvenimo
priverstumem
save nos.
Ramigoles volos., pirmiau gyveno
> nt giaro, tai paskui viskas ei
— Katra motere nesiveda Chicago o dabar nežinau kur jie pats
tu lengvai ir linksmai.
gerai, ne turi tiesu rugot ant ar kas kitas praszau duot žine ant
(to 89)
— Pažiurekie pirmiause ant vyru ir pati priesz svietą savo adreso:
J. Walikonis
saves, o saugokis sudit kitus. silpnibemis dangstitis. Vyra
Worcester Mass.
Vysai Dykai
Ar Esat Kankinami
— Daug daro kas daug mi ne vienos moteres isz kelo ne 5 S Harlem st
ll. Daug daro, kas ta, ka daro, iszveda, ne vienos ne supikUžnuodijimu
Krauja arba Brantais,
Kožnas vyras be atidėlioma tur paTriperiu, Abelnu Prastoimu Spėkų,
gerai daro.
reikalauti vieni} iš tu stebuklingu
tins, ne vienos ne prigaus ja
Prastoimu Gyvastinės Skystibės,
knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti
Naktiniais Išleidimais, Prastoimu
— Gerai daro, kas gerai vi gu ijje ne norės.
Vyriškumą, Lytišku Nusilpneimu,
—vyrai ligoti—vyrai, katrie pasi
suomenei daro negu sau daro.
Džiūsna,
Užsi veržimu
šlapiname
— Kožnas ne linkias prie
gėrė per mierą, katrie pareidava
Kanale, Reumatizmu, Organiškame— Pasirūpink būtie kant iszrodimo svietui piktu szalu.
namo vielai ir katrie pervirš davė
si Ligomesi, Skilves, Kepenų, Pūs
sau valię—vyrai silpni, nervouti ir
lės ir Inkštu Ligoms?
rum neszime visokiu klaidu ir Kožnas kito iszkiszineje piktas
Jeigu turėt skausmus strenosi,
katrie prastoi sava sveikata—vyrai,
prastoima apetitą, surugusi pylva,
rilpnibiu svetimu ba ir tu tu klaidas, nes apie geras nutili
katrie negabė pri darba ir katrie ne
biauru skausmą galvos, tulžiuius prisi tuju silpuibiu ne mažai, o
galėf nauduoti pylnai linksmumą
puolimus, icgalet miegoti, jaustair isz geriausio žmogaus pada
gamtos—vysi tie vyrai tur pareika
tesi pavargesiu ir silpnu iš rita,
kiti ir turi tavo silpnibes kenspyktas ir aržus,—turetė gauti tą
ro brudziausia. Nes tas ne yra
lauti vieną iš tu dykai duotu knygų.
tie.
knygą. Knyga ta pasakh prastais
Ta knyga pasakis kaip vyrai naikiu
žmoniszkai
ne
krikszczioniszir aiškieis žodeis dielko kenti ir kaip
— Jagu tu pats tokiu, ko
sava sveikata, kaip jie užsikrūta li
gali būti sveiku.
goms ir kaip jie gal pylnai sugra
kiu nori ne gali būtie, kaip kai. Kožnam karte geriaus
Tūkstančiais vyru atgava sava
pilna sveikata su pagelba tuos bran
žinti
sava
sveikata,
stipruma
ir
apie
kita
gerai
gi tu gali norėt, kad pagal ta
kalbėt negu
Ta
dykai
Rauta
knyga
yra
wertėa
gios
knygos. Knyga ta yra krau
energiškuma į trumpa laika ir su
$10.00 kožnam sergančiam
tuve žinios ir talpina tam tykrus
vo vale kiti eitu ?
blogai.
vyrui.
mažais kaštais. Jeigu nori būti vyras
daiktus, katrus kožnas vyras, jau
— Mes norime, idant kitus
tarp vyru ta knyga
nas arba senas, Lagotas arba biedLietuviszka Agentūra
nas, nevedes arba apsivedęs, ligotas arba sveikas tur žinoti.
pasakis kaip
asztrei privadžiotu o patis to
Ne naikinkiet sava sunkei uždyrbtus piningus, mokėdami už nekingas, bevertės
Laivakorcziu ant geriausiu Laivu
gali
tą
ne norime, kad butume prive
vaistus ikikolaik neparskaitlstė tą knygą vysai. Knyga ta užčedys jums daug dole
in Lietuva ir atgal. Teipgi siuneziu
pasekti.
riu ir pasakis kaip galėto stotis tvirtu ir resnu vyru. Atmink į tą, jog ta knyga yra
džiotais.
piningus už žemiause preke ir greitai
siustą jums vysai dykai. Mes užmokam ir už paczta. Nekokie varda medikališka
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Gialbejimas anglekasiu gyvasties.
Ne persenei randas pradėjo rūpintis apie gyvaste angle
kasiu dirbaneziu kasiklosia siunsdami visokias prietaisas in
naujausios mados intaisimus 'del iszgialbejimo anglekasiu lai
ke nelaimiu. Ant paveikslo matome penkis sąnarius gialbejitno drauguves apsiredus in kaszkietus panaszei kaip nerikai, turinti ant peeziu intaisumus del kvėpavimo kada inejna
in deganezes kasiklas gialbet savo draugus.

Žinoma kad ne.
Ponas:— Jau karta nuta
riau ne duoti sveikienos jokios
paszelpos....
Ubage:— Tai ko ponas no
ri, ar gal kad už tavo graszi
gautau tuojaus kolera! Nesu
lauki mas tavo!

Muso vaikui.

— Praszau pono, ar tu gymei girrioje?
— Isz kur tau atėjo tekis
klausimas in galva. Del ko?
— Del to, ponuli, ba vakar
mano mamyte klausė tevelo,
isz kur atėjo tokia senas gribas
kaip tu....

ne vienos dienos nelaikau pas save
svetimu piningu paskirtu siuntimui,
viskas dirbasi teisingai dės esmių po
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu
atsilankitie arba
atsiszauktie per
laiszka su minėtais reikalais.
Su godone

Viktoras Lapinskas
4501 W. Mahanoy Avė.
Mahanoy City, Pa. '

arba daktariška nėra ant konverto. Ne vienas nežinos kas tas yra tyk jus. Išrašikiet
sava varda ir pavarde ir adresa aiškei idėkiet ta dikini kuponą ir prisiuskiet mums
o gauste tą knygą.

SIUSK ŠITA KUPONĄ SENDENA.
DR. JOS. LISTER & CO., L 400, 208 N. Fifth Ave., Chicago, Ill.
Godotinasai Tamista: Aš esu užinteresuotas Tamistas prižadeimu siusti Vysai
Dykai Knygą, meldžiu prisiūti man viena vysai dykai.
Vardas ir pavardė...................................... .................................................................................................................

Adronas,

Stei tas,

Poquonock, Conn.— 21
ISZPARDAVIMAS

VASARINIU DRAPANŲ.
Vyrams ir Vaikams Siutai ir
visokiu Vasariniu Apredaliu.

Sziame laike kada Vasara baigėsi, musu
sztore lieka daug Vasariniu Drapaniu ir kitokiu
apredaliu kurie daug vietos užima ir nenorėdami
laikyti ta tavora per Rudeni ir Žiema, pastanavijom iszparduoti visus vasarinus apredalius
už labai pigia preke.
Žinoma dar vasara
nepasibaigė ir da turėsime szilumos invales,
bet visgi szitam laike sztoruinkai jau perka
Rudenini ir Žiemini Tavora ir turi padaryti
vieta kur jias padėti. Todėl jaigu reikalaujate
vasrinio siuto arba kitokiu apredaliu, tai dabar
turite gera proga pirkti pigiai ir suczedint
piningus.
Ateikyt patis peržieureti szita
tavora o jaigu reikalaujate kokiu vasariniu
apredaliu tai geresnes progos neturėsite teip
pigiai pirkti kaip dabar.

W. RYNKEWICZ
3-235 W. CENTRE

UL.

ISZ LIETUVISZKU
KAIMELU.

Žinios Vietines.

Willock, Pa.— Darbai ge
rai eina dirba pilna laika, uždarbei menki, kitokiu darbu
nėra apricz mainu.
— Lietuviu mažas būrelis,
4 familijos, ir apie tuzinas pa
vieniu, ir visi sutikime gyve
na, isz priežasties jog visi už
siima skaitymu gazietos “Sau
les.”

— Seredo “Visu Szventu.”
— Ketverge “Užduszines ”.
— Ne užmirszkite apie tuo
sius ka jau atsiskyrė su szios
aszaru pakalne.
— Siutai ir overkotai ka
Refaviczia dar pargabeno yra
geriausi visam mieste ir parsi
Westfield, Mass— Dar
duoda nog $3 lig $5 pigiau ne
gu kitur. Kiti parduoda tokius bai gerai eina dirba pilna lai
ka, isz kitur pribuvusiam dar
pat siutus ir overkotus po $12
lig $20 pas mus tik $8.50 lig bas sunku gaut.
$16. Neužmirezkite numato — Lietuviu pusėtinas bū
138 W. Centre St.
(o6 °1) relis, ir visi puikei užsilaiko.
— J. Milauckas ir J. Dere- — Dr. szv. Kazimiero labai
szinskas likos paragintais ant puikiai gyvuoja.
“džiures” in Pottsville.
— Badai buvusis preziden Coal Dale, Pa.— Darbai
tas anglekasiu unijos Jonas gerai eina, dirba kožna diena,
Mitchelis pribus szia nedelia uždarbei ne vienoki, isz kitur
in Pottsville ymti dalibas sej- pribuvusiam darbas ne sunku
gaut.
me.
— Parafijos reikalai ne blo
— Vaikams siūleliai ir over
ketai vertes $3 pas Refaviczia giause eina.
tik $1.98. Trumpos kelnaites
Washington, Pa.— t 21
25^ No. 138 W. Center st.
d. Spalio (Oct.) atsiskyrė su
(06 oi) szuom svietu Juozapas Tamo— Kazokai vela pribus in szaitis, likosi palaidotas ant
Mahanojn daryti paredka terp biednuju namo žemes, a. a.
prasižengėliu.
nabasznykas paliko brolius,
— Mahanojaus Lietuviai: seseris, ir senue tėvus lietuvo
neužmirszkit jog tik viena kan je, tegul buna lengva jam
didata turit ant School Directo szioi svetima žemele.
riaus o tuom yra Viktoras La
pinskas todėl dienoje balsavi Appleton, Wis.— Darbai
mo balsuokit už ji, jaigu no gerai eina, net viskas braszka,
rit turėt savo Reprezentantą isz kitur pribuvusiam darbas
ant School Board.
(og o;) ne sunku gaut, uždarbei nog
—• Praejta petnyczia buvo $1.75 lig $2.00 ant dienos.
tolesnis traukis bažnytines pro — Lietuviu mažas būrelis,
vos Pottsvilles sude. Nieko da nėra suvis familiju visi pavie
nenusprende tik buvo klaustas nei, jagu isz kur pribūtu pora
Urbonas ant keno pareikala familiju gautu geras stubas,
vimo jisai in czionais likos ad- ir turėtu gera gyvenimą.
gabentas ar iez savo noro ar at
siskyrusius.
Conshohoclien, Pa.
— Jaigu kas norite Važuot — Czionais vieszpatauje di
in Lietuva per Baltimore per delis straikas. Apie 400 dar
Philadelphia arba per New bininku prisirasze prie unijos.
Yorka teip-gi kas norėtu at Musztines terp straikieriu o
siimt savo pažistamus isz Lie “skebsu” kyla tankei o notuvos ateikit, ar atsiszaukit rints palicije juos sergsti bet
per laiszka pas V. Lapinską ir patiems gaunasi in kaili.
jie jums visame patarnaus.
Priežastis straiko yra, kad
601 W. Mahanoy, avė.
kompanije numnsze darbinin
(06 oi)
Mahanoy City, Pa. kams 10^ ant dolerio, Per tai
— Szv. Jono Blaivystes ne važiuokite in czionais noDraugyste laikys Szokius kiek rints jus ir ragins in czionais.
viena Petnyczia, 8 adyna va
— Lėkdamas pro czionais
kare ant Kajero sales. Tiekų
rie mili ezokti yra szirdingai garnis paliko patogia ir drūta
užpraszyti ateiti o busite visa dukriuke del ponstvos Juozo
me užganėdinti, kadan-gi gra- Dilbai, kriksztu tėvai buvo
jins Reileye orkestrą. Inžanga
vyrame 25^. Moterimie ir mer Jonas Valentą su ponia Urszule Urbaniene.
Zobovele
ginome 5c.
(o6 o;)
buvo puiki ir malszei viskas
_ — Kaip duodasi matyt, tai apsiėjo,
žmonis jau ne telpa in teip
— Lietuviu randasi tik 2
puikia lietuviezka bažnyczia.
szeimynos
o vienas jaunikis.
Svieto pasididino trumpam lai
Darbai sumažėjo o brangeny
ke daugybe.
be dydele.
- Simonas Milauckasnog 632 W
Mahanoy ui.,
pristato in namus
anglius, krausto naminius daigius,
tun gera arkli ir bogie del pasamdimo.
Savo darba atlieka atsakanoziai ir
teisingai. Su virsz minėtais reikalais
kreipkytes pas jin o busite užganedyti.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju
ant viso loto po no. 604 — 606
West Center ulyczios. Dasižinokyte ant adreso:
(p y)
Thomae Haughney
12 E. Mah. St.
Mahanoy City, Pf

d. Spalio (Oct,) knygine drau
gija parengė dideli balių, an,t
naudos lietuviszkos knygines,
buvo susirinkę gražus būrelis,
jaunuomenes ir vLi grąžei už
silaikė už ka szirdingai isztaretne acziu visiem draugam ir
draugėm už gražu patarnavima, pelnas eis ant naudos nu
pirkimo nauju knygų.

Sheboygan, Wis.— Dar
bai gerai eina, net viskas brasz
ka, isz kitur pribuvusiam dar
bas ne sunku gaut.
— Oras gzaltas.

VALSTIJOS KASIJER1US LAIKO PININGUS BANKE

Apsigarsintoju. Jeigu apser
gate liga, tai eikite pas savo
miesto daktara.
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
nūs ant kojų, tai gausi po 50
gyduole. Jaigu nepagelbetu
bus sugražinti piningai. Teip
gi iszsius placzes informacijas
no ko plaukai slenka ir plin
ka, pleiskanų atsiradymas ir
nupuczkave veidai. Tukstanczei dekavoja už dyka rodą.
Raszyk tuojaus ant adreso:
Gratis Specialists
Box 106 Sta. W. Williamsburg
Brooklyn, N. Y.

MERCHANTS
BANKING TRUST COMPANY
MAHANOY CITY, PA.

Invales geras del valstijos yra gana atsakantis
del tavęs.

Surplus ir Kapitalas Stakas yra 33 procento
sudėtu piningu.
Kam laikyti piningus dykai, jaigu piningas gal
padalyti pininga ir prietelius per sudėjimą
piningus in szita banka.

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

Trukiszant vienos sztangos.

Dr. O'Malley, Specialistas.

A'ra klaida, labai didele klaida, patiotinimas laiko ir piningo, o ir nereikalingu
kentejimu, idant pasitikie i ant namiszko
gydimo del aplaižytos arba nerviszk s ligos
katrų paprasti daktarai mažti žino arba
visai ju nesupran'a.
Daug kirtu mes
esame pa-zauki pataisyti klaidas tokiu

Nesuprantanti!

Daktarių

ir

Jo 89

m
Dėkui jom
tjtjii ui pli
i lis diena

...DIRDKT0R1AI...
A. DANISZEWICZ.
W RYNKIEWICZ
M. GAVULA.
J. HORNSBY.
C. F. KAIER.
W. I. MILES.
L. ECKERT.
T. F. FLANAGAN.

taikome (
įitrtojn ir i

htnojiM ui
ui, ka risi Li
piijV'S
■taisyt ir ai
enaip, tikti
ii ai naudos
biriai, jog
įliptai kiti la

MOTERIŲ SIUTAI IR KOTAI

Balius.

Ruptura ,t’er»iszkl ar Kenhntl Vyrai

>20-522

D.M. GRAHAM, Prezidentai
C.L.ADAMS, Vice-Prezidentas.
D. F GUINAN, Sekretorius.
J. J. MEYERS, Kasijerius.

Garsiu Lietuviszka-Lenk szku Vaistu.

Kitados apraszinėjome placziau apie monorelini (vien-ztangini) truki kuri iszrado kokis tai Brennan. Taji geležk-li padirbo pasilinksminimo pirkę “White City” arti Lon
dono idant daryti iszbandimus ir pagerinimus. Ne senei nuv ižiavo tojo nepaprasto geležmkeli > pažiūrėt keloleka sąna
ri i angliszko pirlanunto ir visi nu'are j >g yra tai isztikruju
stebėtinas Lzradimas kuris atejteje turės gilukninga pasekme.

Parengė dideli balių dr. szv.
Juozapo susivienijimo L. R.
K A. 43 kuopos isz Port Ches
ter, N. Y kuris atsibus 4 d.
Lapk. (Nov.) 1911 m. ant G<4
daucku sales 44 S. Main St,
balius prasidės 3 cze adyna po
piet ir trauksis lig vėlybai
nakezei, muzikantai isz Brook
lyno, trauks puikus liet, sziokius, už praszo visus isz visos
apielinkes. Komitetas.

BASZAM

Atneszkyte savo piningus czionais, ateis kada
tokia diena kad tau padarys giaro.

A. G. GROBLEWSKI

Isz Waterbury, Conn.
Pas mus tuom tarpu oras
puikus, kaip kada szilta, kaip
kada szalt-i ir palynoj-, per
ka žmonelei ne karta visokias
kvaiabas pagauna. Tankus at
simainymai pagadu, labai iszkadlyvi sveikatai, o labjausei
moterėlėms, už tai daug žmo
nių serga visokiais vaitojimais.
Kurie pataiko pas gera daktrra, atsiszaukti, tai tuojaus ir
iszsilieczina. Bet kas papuola
pas kokius buczierius lupikus^
tad netik ka reikia daug prikenteti varginimus ligos, bet
ir nemažai graszeliu isztrauke,
o pagelbos sveikatai nesutei
kia; bet dar labjaus tik kvaraba paarszina. Visiems butu
daug geriau, kad neklaidžiotu,
bet norint tuojaus iszsigydyti,
nuo szviežei užpuolusiu ar už
senejusiu ligų, kad staczei atsi
szauktu, arba paraszytu Philadelphios M, Klinikai po nume
ru 1117 Walnut St. Philadel
phia, Pa. nes tenai geriau ir
greicziau iszgydo visokias li
gas, ka po sziai koresponden
cije ir padekavone yra.
Guodotinl tautiecziai.
Sziuomi praneszu ir dekavoju. kad ko norėjau tai ir a| tu
rėjau, gera sveikata, ba likau
si iszgydytas nuo ligos, kuri
mane pirmiau ilgai vargino.
Dabar labai dekavoju Philadelphios M. Klinikai, kuri ran
dasi po sziuom adresu: 1117
Walnut St. už geras, tikras lie
karstas ir pasekminga iszgydyma. Asz kiekvienam savo
pažystamui ir draugui patar'u,
kuris reikalauje pagelbos svei
katai, kad kreiptųsi o bus isz
gydytas teip gerai kaip asz li
kau iszgydytas. Szirdingai dė
ka vodamas;
Jurgis Grego,
13 Charles St.
Waterbury Conn.

Nemokėk dykai 810.00(

Kiekvienas Lietu».szkas Sztominkae
teipgi privalo užlaikyti visada musu
puikias l.ietuviszkas Gyduoles savo
Sztoruose ant pardavimo, kad musu
taut eezei reikalaudami galėtu nusi
pirkti ir nereikalautu iszduoti
piningus dovanai kokiems nors apga
vikams tose apielinkese. Sztorninkai
raszykite pareikalaudami mus gyduo
les, nes geras uždarbis; parduokyte
musu tyras Lietuvi-zkas Gyduoles,
kurias mes gvarantuojame.

Egiiilero No.l.. ........................
Eg'utęro No. 2.. ......................... 60c.
Zmijecznik........ 25c , 50c. ir $1.00.
Gumbo Laszai . ......................... 35c.
Meszkos Mostis.
.25c.
Treja n ka .........
......
,25c.
Linime itasvaikams ...
.25c.
GvduoLs nuo Kosulio .
25c.
Liepiu Balsamas
25c.
Anty-Lakson del vaiku
_______
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių .25c.
’ nuo Kirmėlių del sua igusiu 35c.
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
Lguiatraukis...
,25c.
Skilvio Laszai ............................ 25c.
Gyd. užlaikomi! Vįduria- imo ir
Kruvinusios.............................. 75c.
‘Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
iiyu <iel nematinio Pilvo........... 50c.
Mihdiai apstabdymui Galvos
skaudėjimo............................... 10c.
Laižai nuo Danui.................. 10c.
Mostis nuo gedimo ir prakaitavimo
Kojų.................................... 25c.
Geležinis sudrutintoja** sveikatos 50c.
Vaistas nuo Papauto............ 15c.
Gyd. nuo Grippo................. $1.25.
Plauku apsaugotojas................... 5<’c.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Milteliai nuo Kepenų.................. 3-5c.
Rožes Balsamas............................ 25c.
Kinder Balsamas.......................... 25c.
,50c.
Bobriaus Laszai
Szvelnintojas................................. 35c.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
Nervu Ramintojas....................$1.00.
Egzema arba odos uždegimas
pas Vaikus .......................... $1.25.
Pleisteris (Ka<ztavolo)................ 25c.
Pamada Plaukams................
,25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
Gyduoles nuo Kiemens................. 50c.
Vengriszkas Taisytojas Ūsu......... 15c.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
Akines Dulkeles.......... ................. 25c.
Gyd nuo uždegimo Dantų arta
alielnai skausmo ir skarbutis $1.25.
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2 00.
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $-5.00.

Szitas yra sztoras kur geriausia pirkti Siutus ir Kotus.
Neapsigausyte jaigu pas mus pirksite.
Ceikis yra grinas vilnonis. Darbas kageriausias i1
pasiūti pagal naujausia mada. Mes gvarantinam
kožna Siutą ir Kotą ka parduodame.
Galima pirkti puiku Siutą už $12 ir $15.
Ateikyte pamatyti.
I I I IX. 1 /\ rx!
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Mahanoy City, Shenandoah
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Polithania State Bank
Cor. 22d. & Carson Sts.
S. S. Pittsburg, Pa.
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta per

aezius lietuvius ir randasi jx> priežiūra
Paliovus veikti.
teip vadidamus Specialistus
’aidžios. Priimam pinigus suczedinimal
kada liga teip toli insigavo kud beveik yra
pradedant n no $1.00 ir vi sudėtus pits imu
Kuriam nors musu kūno or sunku
jia iszoaikyti.
In kentenezius mes
pinigus mokam 1-ta procento, pnskaiiaat
ganui paliovus laikinai veikti, sakom: Matyk DR. O’MALLEY garsin
kas 3 menesiai. Siuncziam pinigus in visai
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam
tai yra ženklas, kad kas-nors ga specialistas del greieziaario ir atsargiau
laivakortes ant vi-u linijų ir geležkeiid
šio gydimo: Szirdies Kepeniu, Ink-t i, ar
bilietus Amerikoj ir Kanadoi. Iszdirbam
su juo yra negera, ypaeziai jei pūsles, pas’aplu vietų Ligos, Rup uros.
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ir
tatai paliecziama musu kepe Varikocele, Krauja-tek:o, Fistula, speciali
vedam provas senam krajn . Re.entelua S
skos Ligos, Kroniszka nesmag imas, vis »kios
kancelarijayra red nna per valdiszka nolara j
nis. Invyksta tatai dėlto,- kad pa.-1 apins Ligos Vyriu, Ųžtrucinimas kraujo
.J. G. M liaucka. Užkviecziani lietuvius ir ■
Lietuvaites kreiptisprie mus ir pavest mums I Popiežius paŽ
musu kepenų kraujo in.lėliai ir t t- Gydome szimtai tokiu sunkiu lig .
jusu bankinius reikalas o per-nikrisit, kad | , .
J.
kur vietinis daktaras gal tik
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe L’DIUJū kardlDt
tampa užterszti nevaliu krauju pisekmingai,
vieni gydo.
Muso gabumas yra juso
ir bus iszpildyta greit ir teisyngai. Piuigna ; ■
. . .
•siunezant paczed mini in Banka, arba siusi
8USlVaZiaV]
arba in vairiais riebumais. Ta protekcija. Preke prieinamos. Kreipkitės
ta Lietuva, galima start Paežio Moae, Jaiį menesij apie
;
pastebiame pas invairiu luomu pas mus su isztikima.
Orderiu, Regisi motam Laiszke, ar per
Express
Money
Orderi.
Ūkinis arcibis
žmones, daugiausiai vienok
Ji Bostoninis
pas tuos, kurie mėgsta perdaug
Kusiszkai A iiierikoiiiszka Lunja.
jO'Connell apl
valgyti ir gerti, bet užmirszta 158 S. Washington St., Wilkes-"arre, Pa.
Vienatine be persedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
liepines. Teip8į dienu in Roterdama
11 į dienu in Liepoja
apie atsakoma kūno mankszty
Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai
III klasa $31.
. .. . , . . .. .
Jll klasa $33.
II ” $45 PDel smulkesniu žinių kreipkitės m musui
,,
pFalconio ap
ma. Veidas ir poakiai pagelsta susikalbama ir susiraszoma.
>>
L
Agentus ir centraliszka kontora.
J
, ,,
legatas Washin
1
v->«1
kūnas nusilpsta: žmogaus vi Suvirszum 30 metu daktaravimo
A. E. Johnson & Co.,(G«,r«l P»,,tcter Agi,.) 27 Broadway, New York, N.Y.
Ut dinstokardi
duriai sukiesta, jis turi galvos mieste Wilkes-Barre, muso glaunas
ofisas.
Prisiusk
2c.
marke
o
paūši
isz viso ta 11
skaudėjimus nužudo norą val
Knygute apie Ruptura dykai. (Tl,M )
NAUJAS RUDENINIS TAVORAS
gyti, pasidaro ligūstas. Tokiuo
se atsitikimuose gera vartoti
Naujas Audėjus.
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu
Trinerio American Elixir of Audžia visokes karpytas
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
ATS.
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
Bitter Wine, kurs pajudina pagal naujausia būda. Preke
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu
300
už
mąstą.
Darbas
gvarankepenų ir varszkomuju orga
■ - K.J.- Geni
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
tytas.
(to Dec. 28).
.lekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga
nu veiklumą ir sustiprina juos
:pas gera vietini
J. Scherer
del apredimo Moterių, Alerginiu, Vaiku ir Kūdikiu.
prideramam savo uždaviniu at
j
Del kelolikos s!
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
Szapas 48 N. Main st.
likimui. Reguliuoja vidurius
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu
it
dalą,— Jan k
Arba 624 E. Mahanoy St
epuraioziu ir t. t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur.
sudrutina nervus ir valo krau
p {artinom, jog b
J.
KAZLAUCKAS
Mahanoy
City,
Pa.
Ateikite
o
patis
persitikrinsiie
kad
pas
mus
geriausia
pirkti.
BALSUOKITE UŽ ją. Gaunamas visose aptiekose.
p jokia daneszir
Parduoda Szipkortes
Eg'" Pae mus dirba Lietuvaites.
Jos. Triner, 1333—1339 So.
Ant pardavimo
risti ne talpysim,
Ashland avė., Chicago, Ill.
122 W. Center Str.
Parsiduoda mūrinis namas, Už kampanijų preke ant geriausiu
ao Matote p;
greieziausiu Lfivu,
Pardarau
Mahanov City, Pa ie patis dasipras
5 perskyrios, apaczioi didelis irvisokius
______________________________
Dokumentus ir paliudyju
skiepas cimentuotas, 5 akerai per Konsuli.
Teisinga Krautve, nes tikrjsLIetuvIs uilalU®“2'1 nePS(i
Duodu patarimus
žemes , ir visas aptvertas, nau
Malonus Viengencziai:
ANT SUDŽIAUS Gera “praperte” ant par jas sztebelis, ir tris szantes sto visokiuose reikaluose.
Nusipirkite sau keletą
Turiu sau už garbe praneszti jumsjęy_ Liko
J. Kazlauckas
davimo Frackville, ra. vi tarp dvieju miestu kėlės
Buteliu
kad, užlaikau krautuve su daugybe.
eina pro st ubą, geležinkelis ne 73 West St. New York, N.Y.
BALSUOKITE UŽ
Pas mane galima.3 MgllSzku t
Namas turintis 8 kambarius toli ir arti keturios mainos, ir
norkeviczTaus~no. 6. visokiu tavoro.
Geriausia Arielka Visam gauti naujausios mados Laikrodeliuylliszjjj (jį F j
stovintis ant loto 250 pėdu plo visos gerai dirba, uždarbei ge
Mieste. Tik $1 už Buteli.
. ,\L(,
Žiedu,Kryželiu,Am>o«
ežio per 130 pėdu ilgio su ri, parsidnos pigei isz priežas W.TRASKAUCKAS
Teipgi ežia gausite ir visokiu
nikų, Skripku visokia
kitu
gėrimu.
Ateikyte
dabai
Ant Clerk of the Courts
Pirmutinis Lietuviszkos.
dviems tvartais ir vežimu. Skle ties per senas mainese dirbt
Mužikaliskulnstrume-t
.
priesz laika, duokite savo
4o.G
orderi o bus jums pristatyk*
GRABORIUS
tu, Britvu, drukuojam ^opi Teleg
pe randasi “baileris” del ap- Kas norėtu pirkt tegul atsiMaszinukiu, Albomu
_____
szildimo viso namo 5 minutas szauke ant adreso:
Ant Sudžiaus
F. Lasauckas,
nog dipo. Darželije randasi
Pa**amc
< R F. D No. 2 Ryginus ir \ežinn.«» dtl l’a-ivazinėj n
kningu.visotiupopierųimsekas, DUSZol
daugel vaisingu medžiu- Atsi- Box 23
408 West Mahanoy lie.
Krausto Daigius ir t t
Gromatom9 rusziti
Mt k[]
Harrisburg
I
ll.
v
’
iska
atlieka
ka
n<>geriause
ir
paikiaus
szaukyte pas locninka, Charles
••u vir-z minėtais reikalais kreipkite* p
pasiskaitymais
ir
dainomis
.. .«
Lockett, Frackville, Pa. arba
m o busite isanie užga. ėdimais
Ant pardavimo.
tuzinas už 25c, 5tuzinai už [e,P pMlŽeido, JO
A. J. Keydoszius §1konvertais
Perkupcziams 1,000 už $0 Magisrfbniįigtg^
F. W. Boczkowski Mahanoy
Namai ant vienos familijos >20 W Centre St. .11 haimy Cii.
kos Kazyres S3Jai norietumete
-AGENTASCity, Pa.
(jž5-x -j) ant dvieju lotu prie kampo
mano nauja dydeli Kataloga prisiu-/'flSūdria, E^l
202
Troy
St.
Dayton,
0.
NAUDINGI
PATARIMAI
skite 2c. marke ir aplaikysite,kuriam4ltaifflilll0 .
j
No. 91 Tuscarora ulyczios visai
šeimynai randasi musų No. 3 katalioge.
telpasi daugybe naudingu daikto^
.
r
telpa aprašymai suvirš 200 ligų, vyrų, mote
Port Carbone. Parsiduos ir Jamo
Maloniesite kreipkties su sziokail ^DTOpieczio,’ k'
rų ir vaikų, pasako nuo ko jos prasideda, kaip ja$
Geriausias Lletuviszkas
kaip nuo jų apsisaugoti, kokias gyduole?
pirkimais ant szio adreso:
Q qq p&į
namini daigtai teip-gi daug pažinti,
naudoti, kiek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mu
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras.
gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki $1.00. Telpa
kiaulių, visztu, aneziu ir t. t. sų
paveikslai ir prikėš yvairių kvepenčių ir gydąn
W. WAIDELIS ' “Cigo,— Lndvikž
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne
čių muilų, Perfumų, Elektro-gydančių aparatų,
112 Grand Street: -- Brooklyn N W^trocino dt
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku gražius sodas obuoliu, grusziu
Parduoda Laivakortes ant visu geriau
ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku. ir t t. Labai graži vieta del
siu ir greieziausiu Lai»u in visas dalis
Gerinimus sk orinius ir guminius darbinius
gimyDes. Pc
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius gyvenimo.
svieto. Norintieji kelaut in South
Parsiduos viskas
pataisymus ir atlieka dai ba drueziai. puikiai
Amerika ar in Australija tai tik’etus
FR. STRAWINSKAS
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kiti. beveik už puses prekes už tai
galite pas mane pirkti. In Lietuva
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite
Lietuviszka Krautuve
, ^ft-Barre, Pa.—
kad
locninikas
mažios
sveika

Laivakorte
pas
mane
yra
labai
pigios.
užganėdinti ir suezedinsite piningu".
...Vyno, Litera, Areilka, ir Aha,...
J j metū get
Mano agentūra yra po kaucija 10
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu, tos ir turi važuot in Lietuva.
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir
tukstaneziu doleriu, Ohijos Steito. Atraezykyt man gromata, o asz jue^.
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už Atsiszaukite kagreieziause ant
r
Norėdami apie ka dasižinotijindekyte pertikrinsiu kad galit pas mane gaut. ^
labai pigia preke. Neeikyte pas svetini t a u
ROFCziu gUZI
in gromata 2c. marke ant atsakymo tavora pigiau ne kaip kitur.
adreso:
(gg o})
težins pirkyte pas tautieti:
2Y- Straivinskas-,'^ 72 valai
Jehn Dambrauckas,
Simona Waluna
Naujausi aprasziniai
1S07
Carson
St., S. S. > neateikele.
91
Tuscarora
Se.
Praszo juso baisa.
526 W. Centre UI.,
Dykai.
Pottsville,
Pa.
Pittsburg,
Pa. .,r,os /S Pa.— Mart;
Mahanoy City, Peniui.
Kaip galima apsaugoti oda no
BALSUOKITE UŽ
Roborlnlų Išdlrblmų, Painų, Štukų, Drukuojamų
>teme sau gyva
Mašinėlių, Armonikų Koncertinų, Brltvų, Pavln- ligų ir pats iszsigydyti be daktaro
Ant pardavimo.
fevonlų ir šimtai kitokių kožnam reikalingų da
B.
RAGAŽINSKASS
Daszle neis:
visokias
odines
ligas,
plauku
puolimą
lykų.
Kožnns
kas
prisius
savo
tikrų
vardų,
pra
Vienatine Lietuviszka
Puikus salonas ant W. Cen vardp. adresų ir koletų murkiu apturės musų No. 3
A
papuczkae,
dykai. Rašyk Bendlen, o už kelotos die ir užsisaugima nežali
Agentūra Amerikoje. ter ulyczios. Parsiduos pigiai katallogų
nų šita naudinga knyga bus tavo namuose. pleiskanas ir kitas panaszas
ligas.
ba locnininkas nori iszvažuoti JOHN’S SUPPLY HOUSE Prisiusime visai dykai paraszyta per
Ka užsiima pardavinėjimu visokiu
turime 203 i
W4-2318
SO.
OAKLEY
AVE..
CHICAGO.
ILL
bižniu kokiu tik randasi
Pasekmin isz miesto. Dasižinokyte ant
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton
(to 89).
gai savo darba atliekame. Jaigu nori adreso:
N. Y. Veinamedel norineziu pasi
savo bizni parduoti tai kreipkitės pas
naudoti. Teipgi vėliname naudoti
i Orh miorgani:
211 W. Center St.
M. VARZINSKAS mus,
mes rasime pirkėja. Pi.kejui
Kataliogas Dykai! “Dr. Brundzas Oinment” No 24351
Lietuviszkas Fotografistas
Mahanoy
City,
Pa.
c
.
•
j,
,■
,•
'
teplorii
patarnaujame dykai. Jaigu mielininaujausias iszradimas del užlaikima
Puikiausių ir geriausių: Armonikų.
Sziomis dienomis muso tautietis^
r

Dr. A, O'Malley

t

nit Gioii

J.J.NIoran

F. J. Bastiar?

S. Norkewicz

R. H. KOCH

C.A.Whitehouse
Ant District Attorney.

Torrington, Pa — t 26
d. Spalio (Oct.) po sunkė liga
atsiskyrė su szuom svietu An
tanas Seilius, neženotas, paėjo
isz Suvalkų gub., Mariampo- 205 E. Centre St. Mah.inoy City. nate pirkiti Farma arba Namus krei
--------o------les pav. Prieniu para., jagu Puikei ir pigei nutraukė visokis Fotografijas pkytes pas mus asabiszkai arba per Kas Nori Pirkti Ar Parduoti
Rftvo Namus ar Farma tePadaro
Didelus
Fotografijas
isz tnažiu ir grom ita. Mes visada turime daugybe
yra kur giminiu ar pažystamu
gul atsiszaukia pas mane.
iudeda iu Reinius.
Indeda in Špilkas visokiu Namu ir Farmu, dydeliu ir
Pirkejiai lamin atvažuoja
ka norėtu platesniu žinių te Kompasas ir t-L Parduo la visokes Rennas mažių už labai pigia preke.
pas mane isz visu ezaliu
^Amerikos ir Kanados.
Adresavokite
Lietuvei su virsz-minetais reikalai netur
gul raszo ant szio adreso:
— Farmos Mass., ir Conn.,
kitur eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
ateituose yra geriausios
St. Seilius,
ir patinstama Varžinska kuris padaro A. K. Abraitis & Co. už tai kad randasi daugybe fabriku. Groma
viską kanogeriause o ir busite užganėdinti.
tas proszau raszyti lietuvii-zkai arlenkiszkai.
74 River avė,
...REAL ESTATE...
. Philadelphia, Pa, J.F.RIchard, l40MapleSt., Holyoke, Mass.
Torrington Conn. Teipy daro Foto^rapijas as t Post Karėsiu. 137 N. 13th. St.,

Koncertinkų, Klernetų, Smuikų ir kito
kių muzikališkų instrumentų, teipgi,
lietuviškų knygų ir kitokių daiktų.
Užsakymus išpildo teisingai, greitai ir
saugiai per express^ ar pačtų. Pasiusk
tavo aiškų adresą ir pafito markę, o Kataliogą gausit dykai! Rašykit lendi, adresuojant;

M. J. DAMIJONAITIS
812 W. 33-rd St.,

CHICAGO, ILL.

plauku niežulio ir pleiskanų. Preke
yra 20c 50c ir $1 ir užteks ant ilgo
laiko ir didesne verte už doleri negu
nekuriams npgavejams daktarams inmokate po keletą desetku doleriu už
neiszgydima. Naudokytes greitai isz
szitos progos. Raszykite tuojaus ant
adreso:
J. M. Brundza and Co.

106 Sta. W,

Brooklyn, N, Y

mok
B IRagažinskas pargabeno visokiu?
rimu, Amerikoniszku ir Importitn.^llo^j
-qq
garimu,
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
Arako, Kimelio, Dziniu ir t. i.
k
Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio.
(Maudoje ’kai
Duokyte dabar orderi o bus jumii '.'J j.
J*®portavotoB mt
pristatyta in namus.

.

54-56 N. Main St.
Mahanoy City.

%*

st

stacije St.
'•he ant Bvi“*'

