i*
Wai Ž10.(į
Jeigu
'eikite pas aTo

ra.

DU-KART NEDELINIS LAIKRASZTIS
i—” A I T!
99

THE SEMI-WEEKLY

SAULE=SUN

.tai gausi po y
YRA TAI VIENATINIS LIETUVISZKAS LAIKRASZTIS AMERIKE
KURIS ISZEINA DU-KART ANT NEDĖLIOS.

'.g». Drpagelbėtu
1 Piningai. Teip

ISZEINA KAS UTARNINKA IR PETNYCZIA.

izes informacijas
i slenka ir plį,.

Amerike Į

Prūsuose 15 Marku.

520-522 W. SOUTH AL.,

yn. N. Y.

No 104

)BLEWSK1

KAS GIRDĖT?

Sb. PlynortVt
R fabrikantas.

HuBMilsti.

Tai ir po Kalėdų. Dabar
lauksime Naujo Meto ir busi
me visi akyvi ka jisai tokio
mums atnesz. Nesirūpinkime,
bukime kantrus ir laukime.
Tnla ■ motere New Yorke
geidže persiski.imo uog savo
vyro už tai, kad jiai ketino
pasakyt, kad ne yra verta
idant jiaja pakart. Jago tasai
vyras ant tiek yra vyru, tai
privalo savo tvirtinimą patai
ayt ir jiaja perpraszyt, jog jo
jo pati ne tik ka verta v ra pa
korimo, nes elektrikiuota, iszkepta ir pakrapinta szventintu vandeniu.

įkas iztoniinkas
yti visada musu
s Gyduoles savo
vimo, kad musu
imi galėtu dušaliutu iššluoti
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Poni Ellis Brown isz Shewaune, Okla, kanecz spyrėsi
aplaikyt auksini medali nog
Roose velto arba Carnegio. In
laika septiniu metu apdovonojo savo vyra penkis kartus po
dvinukus.— Užsitarnavo mo
terėle ant deszimts auksiniu
medal u.

Kokis tai pastorelis isz 1" iladelfijos tvirtina, buk 80 pro
centas amerikoniszku gyvento
ju randasi ant tiesaus kelio
vedanczio in pekla, L žklausit
del ko ? O gal del to kad turi
panaszius pastorelus kaip tasai
isz Filadelfijos....

Kas geidže aplaikit puiku
kalendori ant 1912 meto po
vardu “Nuotaka” tegul siuncze 10 centu markėm ant ad
resso: National Stockman ant
Paskutiniuosia inenesiuosia Farmer, Pittsburg, Pa , o apskaitome apie daugeli persis laikys.
kirimu terp turtingesnių poru
Redaktoris “Saules” sudeda
ir artistu. Nesistebetu mems,
jago, tieje turczei persiskyria, szirdinga acziu visiems tiems,
kurie prisiuntė gerus velinivela kagreicziause apsiveda ir mus ir dovaneles ant szventes
gervalei deda panczius ant sa Kalėdų. Szirdingai už atminti
ves.
dekavoju.
Rodos, jago karta kas ant
karszto nusidegina tai ant szal
Kiek randasi kataliku ant
to pu cze.
viso svieto paduoda bažnitinis
iždavimas per tęva Krose, S. J.
Franas \V. Stanford isz Port Pagal jojo apskaitima pasiro
land, Me., galva naujo tikėji do, jog kataliku randasi dau
mo vadinamo “Holy Ghost giau ant svieto ne kaip kit»and Us.” (Dvase Szventa ir kiu tikėjimu. Skaitlis paduo
Mes) likos nubaustas ant ke- da sekanezius sklipus ir kiek
lolekos metu, buk buvo prie- kožnam randasi kataliku:
38,467,000
žaete mirimo ezeeziu ypatų, Francia
38,195,000
tikinezius in jojo mokslus. Austro- Wegrai
33,7 50,000
Į Paliepė jisai savo tikineziems Italijoi
23,353,000
r idant užsilaikytu nog valgio ir Vokietijoi
19,280,000
gėrimo, inkalbedamas, buk Hiszpania
■[3,450,000
Dievas ir Dvase szventa reika- Rosią
7,350,000
lauje nog ju tokios aukos. Fa Belgia
natikai intikejo apgavikui Anglia ir Irlandya 5,786000
5,438,000
nevalgindami nieko per ke- Portugalia
2,045,000
loleka dienu o kada apsirgo Holandia
1463,000
neprileido prie ju gydintojaus, Szvaicaria
pakol mirė isz bado.— Geriau
188,577,000
padarytu sūdąs, kad nubaustu Visoi Europoj
87,615,000
Amerike
pagal jojo mokslą.... badu
12,661,000
Azyoj
numarintu.
2,690,000
A f rykoj
1.244,000
Australioj
Lee J. Spadgler Newjorkinis “pranaszas” vela iszlindo Ant viso svieto
292,787,000
isz maiszo, pranaszaudamas
Tai-gi kone 300 milionu ka
buk da turime keturis metus taliku turime ant svieto. Progyventi ant szios aszaru pa testonu randasi ant viso svieto
kalnes— bus pabaiga svieto. 186,056.000.
Norints jau kelis kartus Spang
Prezidentas Taftas davė ži
leris pranaszavo apie pabaiga
svieto, bet pranaezavimai nie nia Rosijai, buk sutartis padaritas mete 1832 yra pertrauk
kad neiszsipilde. Bet teisingai tas ir užsibaigs Dec. 31. 1912.
iszpranaszavo mirimą karalie
O tai viskas už tai, jog Rosije
nes Viktorijos, prezidento Mi- ne inleidže amerikoniezkus žikinley, San Francisko drebeji- delus kad ir turi amerikoniszma žemes, Rusu-Japonu kare ka paszparta, na ir už tai pake
le dideli gyvaltį
ir mažesnius atsitikimus.
Spangleris tikisi regeti ne
paprastus ženklus ant dangaus
Iszpažintis.
apie Julajaus menesi.— (O
gal bus tai leidžemi raketai
Asz esmu dydžiausiu nieką
dejum ant svieto.
ant 4 Džulajaus!?
Asz užmusziau daugiau žmo
niu ne kaip kryto visosia
Badai Szamoku daktarai su karese ant svieto.
sitarė inneszt skunda prieszais
Asz atvereziau vyrus ant
daktara Biddeli (vyriausia dak žvėrių.
tara Ashlando, Pa. ligonbutes)
Asz milijonus namu suard
už ėmimą kyszio nog ligoniu žiau.
I ir pareikalavima užmokeszczio
Asz apvereziau jaunus žmo
už darima operacijų, kas prie- nis ant parazitu ir paleistuviu.
Asz padirbau kele in prapul
szinasi tiesoms Pennsylvanijos.
Skunda siuns pas pati guber ti del milijonu ypatų.
Asz sunaikinu
silpnus,
natorių.
nusilpninu drutus.
Statistika parodo buk 1911
Asz padirbu isz iszmintingo
mete mieste Detroit aplaike kvaili o kvaili suvis paminu.
Asz inpainioju in kilpas
1002 poros atsiskirimus. O gal
miestas Reno, Nev. iszejo isz nekaltus.
Asz sunaikau milijonus ir
populariezkumo, nes tenai s
sunaikysiu
da milijonus.
daugiause buna atsiskirimu.
Asz doriausia motere iszvedžiu isz kelio.
Gal but, jog toji mergina,
Asz perskyriu milemus vie
kuri isztekejo už jaunikio ku nus nog kitu.
rie szove in jiaja keturioleka
Apleista motere mane pakartu, isztekejo už jo vien tik žinsta iszalkia vaikai mane pa
del to, idant už tuosius žaidu- žinsta; tėvai, kuriu kudykis
lus jiam atsimoket lig mir- juos paniekino ir priskubino
cziai. Oj, bus nebagelui “karsz senatve ir žilus plaukus, pažinsta mane.
ta!”
Asz esmu Alkoholus.

Malianoy City, Pa. Utarnink

ISZ AMERIKOS
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“Piningai persimainė ant Gromata isz Ashlando
Nuvažiavo atlankyt
popieros. — O,j tie
paczia tėvynėje, rado *
ligonbutes.
neiszuiaiiclei!
jia nužudinta.

Mt. Carmel, Fa. — Juozas _. New York.— Kokis tai J.
Ar-gi užsikeisejo ant jo
Brangus ižduotojau “Sau
Goplewskis pribuvęs in Ameri Rogowskis ųžsiezedino 400 do les” ir “Linksmos Valendos.’
gyvasties?

Scranton, Pa.— Viktoras
Sležinskas puolė asztuonioleka
trepu žemin prieszas Hyde
Park hoteli ir baisei pasižeido,
■ rKm .’.’Au.u jas ’pakauszi. Ic ke
lu valandų trire West Side ligonbutije. Locnininkas hoteliaus, tvirtina buk Služins
kas pats nupuolė trepais
nes palicije kitaip žiuri anttojo atsitikimo. Služinskio brolis
Feliksas likos nužudintas per
savo tautieezius Old Forge ka
da ėjo namon isz fenais atlan
kęs naszle saluninke su kuria
geide apsipaeziuot, nes per už
vidpjima kitu, likos užkluptas
ir nužudintas.

Laike kiaules ant pastoges.
Lehington, Pa.— Slavokai
gyvenanti ant Railroad uliczios, kuiie laike kiaules, aplai
ke paliepima nog miesto idant
palautu taji papratima nes
miestas tai uždraudže. Slavoijpi gailedamiesi skerdyt kiau
«s, paslėpė namuosia. Inspekriai dažinoja apie tai pradė
jo daryti krata; pas kelis rado
kiaules paslėptas ant pastoges
o vienoje vietoje rado kiaule
fruntiniam pakajuje (!?)

Amlelis merginoms— 8500
už viena.
Los Angeles, Cal.— Elzbie
ta Novikoff, 17 metu patogi
mergaite, pastatyta priesz sudžia per savo tėvus už nepaklus
numą, puolė ant keliu priesz
sudže sziaukdama: “Nedaleiskyt idant mane iszduotu už vy
ro kuri niekad ne regėjau o ku
riam tėvai mane pardavė už
500 doleriu. Pasakysiu viską.
Terp muso žmonių yra papra
timas pardavinėti jaunas mer
ginas del jaunikiu kuris užmo
kės 500 doleriu o tieje kupezevoje merginoms kaip su gyvuleis.”
Toliaus Elzbieta pasakė su
džiuk jog czionais yra kolonije
apsigyvenusiu maskolių, susidedaneziu isz arti 4000 o terp
kuriu randasi in 600 jaunu mer
ginu, kurias gali pirkti nog
200 lig 500 doleriu. Sudas taji
dalika isztirines.

Drūta meile.
Atlanta, Ga.— George Vahey, 22 metu senumo, tomis
dienomis apsipaeziavo su Gladis Booner mergina be kojų.
Du menesei priesz szluba Gladisiute patiko nelaime ant ge
ležkelio, per ka turėjo gydinto
jai nupjaut abi kojas, o kad
George buvo jau davės savo
prižadejima apsivesti su jaja,
per tai ne permaine duoto žo
džio ir vinezevone atsibuvo to
mis dienomis. Reike ir tai primyt, jog jaunavedis isznesze sa
vo milema isz karietos ant ran
ku ir nunesze prie altoriaus,
laikydamas jiaja ant ranku pa
kol neužsibaige visa ceremonije.— Drūta meile, nėr ka.

Mergaite adbuvo ilga
kelione.
Plėšant Plains, lova.— Asztuoniu metu mergaite Kara
Oussani, atbuvo kelione po sve
timus sklipus pati, suvirszum
deszimts tukstaneziu miliu, pa
kol pribuvo pas savo tęva. Mei
gaite iszkelavo isz Damaszko
Syrijos; po teip ilgai kelonei
gavosi gylukninkai czionais.
Gyme jieje Clairville, Wis. nes
motina apsirgus, daktarai liepe
jai sugrįžti in Syrije. Motina
pasimirė tevineje o tėvas nu
siuntė laivakorte ant kelio
idant pas ji pribūtu, o kad yra
gymus, Amerike virszininkai
emigracijos jiaja nesulaike.

ka szeszi metai adgalos, užsi leriu ir nutarė keliaut in tedirbo per taji laika tūkstanti jzynia, bet buvo baimėje, jog
doleriu ir nutarė pasitraukt isz keloneje jam kas gali piningus
tėvynės savo milema pacziule,, /pavogti. Su savo baime nusi
t.iii; lauke ant jo su dydf .a davė pas italijoniszka sziaukantrybe idant prisiunstu pi Aziu Petroceli kuriam apsakė
savo ergeli. Perkitrus italas
ningus ant keliones.
Tris nedelos adgalos Juozas flave Rogovskiui tokia rodą,
nusiuntė 500 dolerius savo pa- jdant 400 doleriu užsiuvtu in
cziulei idant rengtųsi in kelio- Apadus czeveriku. Rogowskiui
ne kad pnbutu in Amerika 'Šokis būdas paslėpimo piningu
ant Kalėdų. Juozas lauke to-dabai patiko. Rogowskis nu
sies dienos su džiaugsmu kadai Sieme czeverikus ir liepe sziaupasisveikins su paeziule, ku- įbziui insiuti in kožna po 200
riuos per tiek metu ne buvo reĮu<oleriu ir pats prižiurinejo dar
gejes. Nes jojo kantrybe pasi- įj>'io. Sztai inejo pažinstamas
baigė kada ant paženklinto lai Jlziauczi&us ir pradėjo kalbėtis
ko pati ne pribuvo ir nutarė ke su Rogowskiu atitraukdamas
haut pas jaja. isztraukes liku atyda nog sziaucziaus darbo.
sius 500 doleriu isz bankos, ; Rogowskis in kėlės dienas
pirko szipkorte ir nusidavė in po tam iszsirenge in tėvynių
kaimeli Suvalkų gub. pas pa su brangeis czeverikais. Pribuvias ant vietos nusiėmė cze
cziule.
Prisiartinęs arti namu apė verikus o kada atplesze padus
mė jin dydelis gailestis nes su l-otiia ne apalpo isz nusistebė
prato ant kaimynu veido kad jimo—vietoje bumaszku rado
turėjo atsitikt pas jin dydele 4ik balta popiera,—kurios
nelaime. Kaimynai pasveiki- įiermaine laike kalbos su sziau
nia svecze isz Amerikos, prade Cziaus pažinstamu. Sugrižo ad
jo jiam apsakinėti po tiuputi galos in New Yorka ir innesze
liūdna nelaime, buk taja, ku skunda prieszais Petroceli už
ria pribuvo atlankyti, likos pa brisisavinima piningu. Bet ar
laidota diena priesz jojo pribu Rogowskis adgaus savo pinin
vima ant vetiniu kapiniu. Gai gus, tai sunku inspeti.
lestis Goplewskio buvo neiszpa
sakyta kada užgirdo sekanti
apsakima kaimynu:
’Kada Goplewskiene aplaike
Luksziai.
kvitą ant piningu paprasze vie
(NaumiescziOįįPf). Kupriu
na isz pažinstamu idant su jia
ja nuejtu ant paczto ir Judintu kaime atsitiko didele nelaime:
kad tai toji pati ypata kariai ,23 lapkriezio ūkininko Stru
piningus prisiuntė. Ejdami paiezio virtuvėje sudege 4 me
per girria pažinstamas Gop- tu mergaite. Mergaite priėjo
lewskienes pasigodejo ant pi prie ugneles pasiszildyti, netyningu, užklupo ant jiosios, nu cziomis užsidegė drapanos, ir
žudė o piningus paemias din žuvo kaip laszas vandens.
go. Kuna nelaimingos mote
Putiliszkiai.
res rado ant rytojaus su perskel
(Aukmerges ap.) Szi rudeni
ta galva. Goplewskis pasiliks Putiliszkiuose nugaiszo rau
tevyneje, pakol randas nesu donlige apie 30 kiaulių. Butu
ras žudintojaus ir tinkamai nugaisze gal mažiau, jei ne
jin ne nubaus.
žmonių tamsumas kurie gaisze
Rado puodus pripildytus nos neužkasa, bet palieka szunims valkioti.
auksu ir sidabru.
Egg Harbur, N. J.— Laike Valszvilcžiai berniunai.
iszardimo seno namo kuri kita
(Panevėžio ap.). Szioj padan
dos prigulėjo prie seno karei gej yra vaikinas ir mergina,
vio vardu Hud, kontraktoris kuriedu savo pasielgimu pikti
su darbininkais surado sienosia na visa apylinke. Reiktu nors
kelis puodus pripildytus auksi- syki susiprasti in pabijoti,
kad ju pavardes ne butu aps
neis ir sidabrineis piningais. kelbtos laikraszcziuose.
Kontraktoris būdamas turtin
Garleva.
gu žmogum iszdalino piningus
(Marijam ap.) Del sausos
terp darbininku.
sziu metu vasaros visur taip
Kente varga per 10 nietu- iszdžiuvo, kad daugelis musu
apylinkes ūkininku vandens
sugrižo turtingu.
Seattle, Wash.— Ana diena turi jieszkoties už keliu vers
pribuvo in czionais Fridrikas tu.
Neina,j ulini.
Rossen, da jaunas žmogus isz
Alaskos kur perleido arti de (Traku ap.). Sziaip žmones
szimts metu isz kur parsivežė pas mus butu neblogi, tik nes
su savim suvirszum tris szimtus magu tai, kad daugelis mėgsta
girtuokliauti; pasigėrė, žinoma
tukstancziu doleriu. Jaunas žmones susimusza o paskui dar
Rossen su kitais jeszkotojeis gi tąsosi po teismus.
lukio nusidavė jeszkot aukso
in Alaska, kur po sunkiu pa
reigu užtiko turtinga gisla auk Trumpi Telegramai.
so kuria pardavė kumpanijei
§ Huntington, Pa.— Ben
už tris szimtus tukstaneziu.
jamin
Galloup 60 metu senu
Vargo daugiau ne ke'ns savo
gyvenime jago mokės gerai me, likos iszszauktas laukan
naudotis isz savo gylukio.
isz stubos ir nužudintas badai
Farnierei
iszbandykite per prielaidini paezios.
§ Petersburgas, Rosije.—
szita.
North Mills,Ta.— Farmeres Arti Julfa terp Maskolių o
Jonas Olsen iszrado nepaprasta Persu pakylo musztine kuri
būda ant iszbaidinimo lapių, tęsęsi per visa diena,
§ Viednius.— Ciesoris Fran
kuriuos nemažai užsmaugė jam
ciszkus
Juozupas serga pavo
visztu ir kitokiu paukszcziu.
Pririszo ant kaklo gaidžio ma. jingai. Senelis suvisai nupuo
ža varpeli o tasai vaikszczioda- lė ant sveikatos.
§ Mt. Carmel, Pa.— Juo
mas po kiemą, skambino nuo
latos. Nog to laiko ne viena zas Palacziunas bus pakartu
lape nepasirodė arti Olesono 25 Sausio uz žudinsta Vlado
visztinyežios. Tasai būdas ba Tamaszauck o kuri nužudė
dai ketina būti labai naudin 1909 mete, kada tasai ėjo isz
darbo.
gas. Verta pabandyt.

jjkivos Žinios iszLietuvos,

Asz Marijona Žiugždiene
isz Tamaqua, kuri esmu jums
gerai pažįstama per daugeli
metu ir skaitytoja konia nog
pat pradžių, duodu žinot, buk
asz nusidaviau in Ashlando ligonbute ant rodos pas daktara
Biddeli kad mane iszgydintu.
Buvau asz per penkis metus
praleidau daugybe piningu
ant visokiu daktaru. Buvau
ir Philadelfijoi, bet mane dak
tarai neapsiėmė iszgydint ne
už §1000 nes tvirtino kad estnu per sunki motere (mat asz
sveriu 275 svarus). Vieni tvir
tino kad mano szirdis taukais
apaugia tai po aperacije neiszgyvensiu o priek tam dažiuretojos ligoniu su manim ne gu
lės duot rodos. Negalėdama
ilginus iszkentet savo sopulu,
nutariau da nusiduot in Ash
lando ligonbute. Iszsirengiau
isz namu 4 diena Nov. su savo
vyru, o kada pribuvau in li
gonbute neužtikau daktaro Biddelo, per ka baisei nusimi
niau. Ka turėjau daryt? Pasili
kau ligonbuteje ir laukiau
daktaro. Nemažai iszsigandau,
kada paregėjau fenais daugy
be jaunu ir senu moterių ir
mergaicziu serganeziu ant pendesites. Atsi-guliau in savo lo
velis, kur beperstojimo dūsa
vau. Kada daktaras Biddelis
parvažiavo namon ir paėmė
mane ant peržiūrėjimo, dre
bėjau visa kaip lapelis isz
baimes ir jog reikes jau
mirti. Bet daktaras
Bidde
lis mane suramino ir paliepė
narsems mane parengti ant ape
racijos ant 20 dienos Dec. Ate
jus taja diena paguldė mane
ant stalelo o daktaras Biddelis
padare pasekminga aperacije,
iszpjaudamas dydeli akmeni
kuris augo ant žarnų ir da ke
lis mažesnius iszpjove kurie
trumpam laike butu mane už
smaugia. Apie 12 valanda pa
budau isz miego. Paregėjau
stovinezias aplinkui apie ketures tarnaites, kurios mane prižiurinejo visame o toliaus nog
lovos stovėjo ponios Karaszauckiene ir Greimiene isz
Mahanajaus, mano milema vy
ra ir teta Spudiene isz Szenadorio; visus pažinau ir szirdin
gai pasikalbėjau. Atėjo ir dak
taras Biddelis su vyriausia tar
naite, kalbėdamas, jog pavojus
jau dingo ir busiu svieka.
Jaucziausi kaip danguje ir ro
dos ant naujo užgymiau. Pri
žiūrėjo mane kuogeriause visa
me o szedien jau teip esmu
sveika kad neužilgio sugrižsziu namon. Dekavoju dakta
rui Biddelui už mano iszgydima, kuriam su Dievo pagialba
pasisekė mane iszgialbet nog
tikrosios mirties, teip-gi visom
tarnaitėms ligonbutes.
Szedien džiaugiuosiu jog ingijau savo senoviszka sveikata
per pagialba Vieszpaties Dievo
ir dr. Biddelo kuriam busiu de
kinga per visa savo gyvasti.
Pasilieku su guodone.
Marijona Žiugždiene.

Union City, Conn.— 17
d. Gruod. 1911 m. po sunkė
liga atsiskyrė su szuom svietu
Antanas Staszkunas 42 m. se
numo, pergyveno amerike 20
m. paliko dideleme nuliudime
paczia ir 5 mažus vaikus vyriauses 13 m. senumo jauniauses 2m. sen. a.a. Antanas buvo
per visus miletas, prigulėjo in
dvi draugystes szv. Petro ir
szv. Jurgio. Tapo palaidotas
19 d. Gruod. ant airisziu kapi
niu, kur abidvi draugystes dalibavo.
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Dvasiszki pabludimai. szventuju, ir tie nabagėliai szir
Visos tautos turi savo tikeji
mus, in tikėjimu aiszkuma, pil
dyma anų instatymus, vieni
griebėsi szuolemis, kiti sau isz
palengvo pildo ta, ka paliepia
tikėjimu vadovai. Karsztuoliams tikėjimo kai kur insiskverbia sapniszkos sapaliones j u protuose, pradeda nesamoniszkus stebuklus ir pranaszavimus skelbti.
Sziame pastarame laike anot
laikraszcziu praneszimo, Rosijos terpsieniuos,
Kiezenevo
cerkvinėj erarchijoj, zokoninkas Jeromonachas pavel isz
Baltijos kliosztoriaus, pradėjo
skelbt stebuklingo vandens
szaltinius. Dabar ta nesąmone
pastiprina Jeromonachas Inno
kentijus.
Pietinėje dalij pavieto Keszenevo, visuos beviaik sodžiuo
se, priviso stebuklo skelbėju,
spaviedninku, kuria žmoniems
griekus atleidinedami, prikal
binėja tamsunelius steigt ste
buklingus szulineliusirszaltine
liūs. Jie iezvilioja nuo žmonių
aukas, už kurias taiso tuos
szlinelius ir szaltinius; garsina
kad jau nepoilgo busenti svie
to pabaiga. Prie tu szaltineliu
laiko pamaldas ir sako pa
mokslus: žmones susirinkdami
anksti ir vėlai priesz szventuju
paviaikslus žibydami žiburius
nuliude laukia mat pabaigos
svieto.
Eparchojos archirejus Sera
liu, matydama kad tuos pabludimus sulaikyt nestenga, prane
sze szventam Rosijos sinodui,
kad tas griebtųsi prie darbo su
laikymui beprotiszku dvasiszku plėtojimu, kurie gali už
kenki pravoslaviszkai cerk
vėj.
Sulaikyt inerzintus kvailybe
mis žmones yra nelengva, gal
tik kazokai su nagaikom nu
vaikius.
Mat, kad prie to neprisidėtu
manachai, butu lengvesnis ati
traukimas, bet prisidedant manachams, yra atgrest tamsu
svieteli nelengva.
Panaszus stebuklai iszkylo
ir tarp kataliku. Prie Deivoniszkiu kryžių szaltinelio Su
valkų gub. žmones senovės lan
kesi, aukas nesze, vandeni, ge
re, ronas juomi plovė tolei
kolei koks sziutorius neiszmau
de szaltinukij savo szuniuka;
su iszmaudymu szuniuko, szal
tinio vandenėlis nustojo but
stebuklingu.
Gudeliu girioje dviszakas
vuosis, tolei buvo stebuklingas
kol stora boba linsdama neinsiskiepyjo. Ūkininkas isz kvietiszkio Pampala kada vuosin
nupjovė, valdžia seneliui Gu
deliu klebonui Stelmokui atė
mė proboszczysta, prapuolė ste
buklai.
Sasnavoje, kvietiszkio valscziui, Mariampoles pav. Suval
ku gubernei, davatkos ir kitos
bobeles dar pradeda szulinuko
stebuklams netikėti, nes Sejnu
vyskupas ten jokiu stebuklu
nepripažysta, tik klebonas
Czesna da davatka senmergia
kasdien spaviedoja o kunigas
vikaras ir kiti isz Czesnos juokavoja.
Nuc lankytoju buk stebu
klinga szulineli, daugiausei nu
kente szoąe szulinuko jaunas
gluosnelis, nes serganti nurovė
nuskabinejo ir nulaužė lapus
szakeles ik virszugalvio.

Kam garbe priguli.
Rosijos vargszai pravoslavai
dar prie skelbemos progos
apie stebuklingus szaltinius,
panaudojo garbinima ten pamalevotu ant popieros ar au
deklo pravoslaviszko cerkves

dingai poteriaudami, mislija
kad tai garbina savo szventaji
kuri bent teplioriaus ranka
ant popieros nupiesze. Isz ti
krųjų jeigu teip, tai prisieina
vėl laikai garbinimo balvonu,
o ne Dievo Visogalio.
Tikyba, kokia ji nebebut,
ne leipe garbint popiergali o
net ir bent szventaji, bet naba
gėliai in viską stiprei tikėdami
kas tik vardan szventenybes
pasipina, tiki ir garbina, ir ka
kagi jiems galima daryt jie blo
go nemislina.
Garbinimas paviaiksluose nu
malevotuose, vieszi ir katalikiszkose bažnycziose, tas gi
iezeina teip; kad žmones vargszai tankiai neintemija kaip
darbszus kunigai pamoksluos
iszguldo, kad garbint paviaiks
la joki neįeik apart Dievo.
Paviaikslas tik tiek ženklina,
kad szventasis paskaitomas
szventuoju (palaimintu) už pa
doru jo ant svieto gyvenimą.
Pirmesniuose krikszczionybes amžiuose,
garbinimas
szventuju jokiu buvo nežino
mas. Pirmuose metuose kriksz
czionybes nevale buvo bent pa
viaikslai talpint bažnycziose;
soboras Elvire užgynė net malevones szventenybiu bažnyežiose.
Tėvai katalikiszkos bažnyežios, Euzebijuszas ir Chrizos
tomas, garbinima paveikslu va
dino pagoniszku apie 390 m.
po Kristuj nes tada jau buvo
apsireiszkes garbinimas pa
veikslu isz meto 350.
Paskiaus, visgi pradėta pa
viaikslai tik guodot o ne gar
bint, o kurie garbino, tai ka
jiems ir bedaryt....
Bent paviaikslai szventuju
kur jie yra, reiszkia tiktai pa
guodonia ju o ne garbinima
kaip kad dar garbina pravos
lavai apie Keszeneva.
Szaltinei, niekas daugiaus
kaip tik czystas vanduo tekan
tys visomis gislomis po žeme
kursai kartais nesza su savimi
ir gyduoles pagautas isz szak
nu visokiu augalu ir metalu.
Prileiskim, Lietuvoje Vil
niaus gub. tuojaus prie Nemu
no netoli Prienų yra Birszto
nuošė szaltiniai, kuriu vanduo
kaip kam buna prigelbininku
sveikatos: taigi toki nebile kur
yra ir nežine kaip prie tu szaltiniu neprisigretina pravosla
viszki manachai, ir nestato sa
vo szventus abrozus garbint, ir
aukas rinkt.
Jeigu in visus stebuklus ti
kėt, tai turiu gyvai tikėt ir in
dabar sutaisytus “Moving Pik
cziurs” juk tie gana stebuklin
gaiš iszsirodo, bet netikim kad
tai stebuklai, ir juos negarbi
nam nori ir nikelus mokam.
Senas Kapsas.

Patemijimaj.
— Ne žine kas daugiau ver
tas pagailestavimo, ar moters
seniva jeszkanti jauno vaikino,
ar jaunikaitis tupinėjantis apie
sena boba.
— Ant svieto nieko ne yra
tvirto, oras mainosi ir žmones
mainosi.
— Tiktai kvailis puczesi,
kaip jiam geriau pradeda sek
tis.
— Doribe turi būti labai se
na mocziute, ba visi jaje guodo
je o niekas josios ne nori.
— Moteriste be meiles, tai
juoda kava be cukraus. .
— Senam jaunikiui važuot
karietoje in szluba su jauna
mergina iszrodo baisiau, negužidui kelaut laivu in Amerika— Vyrai buna tokeis, kokeis nori būtie; moteres yra vi
sur tuom tiktai, kuom jeises
vyrai daro.

keje; o apie szinkori kunin Szitai, kadai manes paklau
gaiksztis ne klausė, ba dasiži- sė
( kas ten girdėt ant dideli svie
nojo no tėvo Perdetinio, jog to?
i
tai jiam atsakiau: Nieko
jiojo baloje niekados ne gale- 1tokio, kaip tiktai apie ta tiro
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tu surast, ba ira daugibe viso- ną,
: razbaininka, kuningaikszti
Didžiausias savaitinis lietuviškas laikraštis, išeinantis kas
Buvo tai Liepos menesije,
kiu slaptiniu. Kuningaiksztis ISapiega. O tas man atsako:
Ketvergas mieste Chicago, Ill.
laike rugepjutes, per didžiau
nuvaževo savo keliu.
— O kas tau prie kuninsius karsczius. Vejas karsztas
Prisiartinejo szventi Indan gaikszezio
į
Metams lėšuoja: Amerikoje - $2.00 <
Sajiegos? Ar tau
no pietų szalies puti, ir buvo
Europoje ir kitur
... $3.00
gu ėmimo Szven Marijos, ar jka pikto padare?— Atsakiau
troszkus oras, kada vieszkelu
Pusei metų: Amerikoje
$1.00
ba Žoline o ežia po draug dva ne.
i — Ir man ne; duokie pakano Liesczino vilkosi tarp bai
Europoje
ir
kitur
$1.50
re Kozmine didelis krutėjimas ju
• kuningaikszcziui Sapiegai ir
siu dulkiu, per dideli smiltina,
Szlekta isz aplinkines ir isz to- apie
i
“Katalike” Skaitytojas atranda daug visokių žinių iš
ji ne kalbėk, jis teip prie
karieta, o priesz jaje ir paskui
Lietuvos ir iš viso svieto, daug pamokinimų, apysakų, pasa
Ii susivažinėjo pas kuningaiksz Dievo priguli, kaip ir mudu
po du kazokus raitus su ilgom
kaičių ir visko. “Katalikas” statoma mašina “Linotype”,
ti Sapiega, ka jau senei to ne tiktai
;
Dievas turi vale prie jie
pikem ir su nagaikom prie szo
taigi raides visados aiškios, naujos. “Katalikas” bepartybuvo. Kuningaiksztis linksmas, jo darbu ir tegul ji sudije; del
no, ir pamaželi prisiartino prie
viškas laikraštis.
'<■
paliemus atidaviueje, rodos jiojo tokia jau yra ini laszirdi
Užsirašantiems “Katalikų” duodama dovanos “Katali
karezemos Gurausku. Ties kar
kad ant priėmimo kokio kara- ste
, Die o, kaip ir del mudvie
ko” spaudos knygomis, o Naujiems Metams kiekvienam
czema paszauke balsas isz ka
lauš bankietas atsiprovines ku jų, ir Jis gali perpraszit ir mie
Skaitytojui veltui pasiunčiama lietuviškas sieninis Kalen
rietos.— Stot!
koriu pilna vina isz bosu in bu laszirdiste iszmelst del saves;
dorius.
Tarnai iszkele isz karietos
PASTABA: Kas prisius $4.00, tasai gaus “Kataliką" visiems me
telus
pilsto,
tarnai
sznabžda
teip
del
mudviejų
kaip
ir
del
tams ir auksiną rašomąją plunksną (fountain pen) vertes f.3.60.
digta ir stora poną, kuris rus
vienas kitam in ausi: Kas ežia jiojo Dievas dangų sutvėrė, o
Kas prisius $2.50, gaus metams “Kataliką” ir paveikslą Kovos ties
tai paklausė:
Žalginais, Lietuvos žemlapĮ ir Šv. Tėvo Pijaus paveikslą.
daigtai valgomi; szaukia, bara po
] kvarabu pasirodis? Garsas n, sikiszkime in slaptus sudus
— O ar tai szicze karczema
ant regulos ezv. Franciszkaus buvo pasklidęs arti ir toli apie Dievo ir ne sudikime ne vieno,
Oj vyruti Kalėdos jau praėjo,
.
J. M. TANANEVICZE
pono Storastos Kosciauskio ?
*3244 SO. MORGAN ST.,
CHICAGO, ILL.
ir net uszkeike idant atsilieptu didele
<
czesni pas kunigaikszti idant ir mudu ne butuva so
Ne vienas po szveneziu stenėjo,
Ant to laukinio balso persi
kur yra. Ant giluko kokis tai Sapiega.
I
Pati iszmetineja,
dinti;
o
tu
brolau,
eikite
—
ka
gando vaikai ir žmonis katrie
vaikas, kuris szvaistesi po kie Atėjo diena isz Laurino, per turiva tai suvalgisiva ir iszgerUoszve szokineja,
buvo prie- karczemos. Matant
mą patemino, jog brolis Pas detinis paszauke broli Paskalų siva, o kuningaikszcziui Sapie
Jog daug piningu iszejo,
kazokus su nagaikom, rodos
kalus inbego in mareinieze. ir klausė:
Dabar nuludimas užėjo.
gai duokiva pakaju. Ir paviekad perkūnu intrenkti, akiTėvas Perdetinis tuojaus inejo — Ar jau broli turi ant ke szino mano brolelis Paskalus.
— Kur Uoszve?
mierkoje iszniko, ba tai buvo
in malkiniėze, paemias szv. lone viską parengta? ba szedien Gal ne tikesite, jog man dau
ku ir iš kitų Šteitų, taipgi Kanados.
I
b_
tuose laikuose, kada Maskolei ant arklu ir vijtis. Pats stovė ningaiksztis Sapiega, ka tai Franciszku už pagelbininka iszvažiosi ir užvasziosi in Kuz
giau ir geriau patiko kepeno^
— Vienatinis tikras daktaras-lietuvis Philadelphijoj — 2
isz Francuzijos po vainai su jo susimaiszias ir ne žinojo ka žmonis kankina, užiuuszineje! paszauki broli Paskalį, kurie mina in klosztori to paties zo- keptos tada ir jojo kimelim
Jis yra pabaigęs augščiausius ir jau paskutinius daktariškus mokslus. Buvo'
miestavu daktaru mieste Indianopolis Mokėsi ir praktikayojo The New York f
Napoleonu in Rusije sugrižine daritie, net sztai atidaro dūręs Tai baisibes apie jin pasa žodžio ne isztari, tiktai danti kono, o tenais tau perdetinis
arielka, kaip szedien tiejei val Post Graguate Medical School and Hospital. Visi jo paliudijimai išstatyti yra
kur kiekvienas atsilankęs gali juos matyti.
Į1 |
jo, kur ne vienam iszperi kaili ir ineina keleivis:
koje.
mis kalino ir szauki pagelbos pasakis, o gal ir perstatis ku- gis ir kepsuis, ir vina<, ka ’ ofise,Dabar
įrengė savo locną ligonbutį Philadelphijoj ir tarno pačiame name/ ;
su nagaikom. Szinkoris, kuris
puikią mcdikalitdcą’kliniką su laboratorija, elektriškas mašinas ir ap-\ i
Zokoninkas klauso ir tarė: szv. Didoko ir isz stenėjo.
ningaikszcziui.
— Tegul bus pagarbintas
czion gereme. Del togi jiums padirbo
tieką su geriausioms gyduolėms. Čia visi ligoniai atranda teisingą pagelbą, is-\ 1
ka tik buvo isz karczemos isz- J. Chr?
— Ar žinai ka, mano bro — Reverendissime Pater — Ar ant smert? klausė bro visiems prižadu, jog no sziol sigydo ir palieka sveiki. Štai ką liudija patys ligoniai:
‘
J į
ejas, ne daug ka paisi ant sve- — Ant amžio amžinųjų A- lau, ka tu czion apie Sapiegiu isz tos dideles baimes numir lis Paskalus.
visokių spuogų ir išbėrimų, ant veido ir kaklo Ir viso kūno, taipogi / J
permainau mano gyvenimą ir nuo ,,Nuo
kitu odos ir kraujo ligų, nėra geresnio daktaro, kaip Dr. L Stankus. ? į
eziu, ka priesz jojo karczema men.
— O kad ir ant smert, turi mislinu apie niekintas žmonisz 'Daug daktaru atlankiau, bet nei vienas negalėjo išgydyti.” Taip kalba Jos./'*
nori kalbėt, tai mus nieko ne siu!
sustojo, ba jau buvo su vis- — O isz kur tamista?— apeina; jis ira didelis ponas ir — Nesibijok, szeszke, kaip važiuot— žinai, jog tai yra di kas, idant pabaigiau likusi gy- Švilpa, 1011 Carlton St., Philadelphia, Pa.
1 ,,Šiuoml viešai išreiškiu saGARBUS DAKTARE: neiš-f
kuom apsipratęs ypatingai su klausė kun.
kuningaiksztis, o ka jis ten da galėsime, teip kuningaikszti delis ponas: jogjagu ne važiuo1 venima kaip ant krikszcziouio vo širdingą padėką Dr. Stanrandu žodžiu padėkavojimu S
gf:
kazokais, no kuriu, kaip pats — Isz svieto praszau szvie- ro, ne prie mus priguli; asz pavieszinsime, tiktai turi pasi tum ir ne stotum, kaip kuni- užpuola, o ko Dievo praszit ne 1 kui už išgydymą nervų ligų
®
Tamista! už išgydymą skau C
'ir sugrąžinimą vyriškumo,
dėjimo šonuose ir po širdies(
kalbėjo ne viena ypa aplaike. saus pono.
mislinu, jog tau nieko pikto rūpint, ba turi raktus nog vis gaiksztis lie[ e, tai labai perpik palaušiu. O tu, doras ir pabaž- ! kuriu kiti daktarai atsisakė
gėlimo strėnų ir skausmin-<
Pribuvelei krutėjo kad ka grei
? gųmėnesinių, kurių kiti vi-J
— O kas tamista do vie ne padari o ir man ne, o ir jis ko, padarikite ugni, nusiuns tu ant mus visu, o ypatingai nas zokoninke, praszik teipos- I išgydyti. Ir visiems su slapligomis patariu kreipsi daktarai neapsiėmė gydy-)
cziausia gautie po pavesiu. nas?
atsakis priesz Dieva už savo kite in miestą Jurguti, par- ant savo klosztoriaus Kozmine■ gi mane Dievo. Už taje tabo- Į|tomis
tis pas dr. Ig. Stankų, o nor t i. Bet Tam is los epe racija j
Sztai ežia suriko balsas:— O
ka
ne
toli
jieje
randasi.
kele, ka mudu tada isz visteva ! pasigailėsite savo žygio.
kaip ranka atėmė kentėjimą'
— Kalvis— gizelis,— atsa darbus, ir jis gali būtie geras neszt mėsos, vino turime in
Mass.
nuo mangs. Ela Mažinacky
kur yra szinkoris Storastos?
ir prisiverst prie Dievo, ba vales o viskas pasidaris; ma — O Szv. Antanai isz Pad pas tave, te tau szita auksine '[ A. Zmudzen,57 Salem,
ko keleivis.
Pingree St. DrStankus.
S. Front St., Phila. i
Tasai ka greieziause inbego — O kaip toli buvau ir kur pas Dieva nieko ne ira negali tau jog Kuningaiksztis szedien vos!— paszauke brolis Paska tabakierka su taboka, o kaip l John Akuotaitis, Montreal, Que, Canada, rašo; 1325
,.Meilutis gydytojau.— [
Šešta diena, kaip gavau nuo Tamstos liekarslas ir vartoju sulyg užrašo, jau »
in karczema, ne turėdamas su buvai ?
lus,— ne žinau ar iszliksu isz uostisi tai te tau szita masz- |negaliu
mu, duokime kun, Sapiegiui ira gero budo.
atsidėkoti Tamstai iš džiaugsmo da tik pusę liekarstu sunadojau bety.
vis akvatos insiduot in pasi- — Buvau mažuose ir dide- pakaju, o tu, brolau, ejkie su — O panele Szv. Asztraus givu.
visas sustiprėjau ir baigiu gyti. Daugiau neturiu ka rašyti: nes jau ne-i
nele, pirk daugiau tabokos ir (jau
reikalauju daktariškos pagelbos. Ta Įkiri liga, kuri taip daug prikankino 1
kalbejima su nauju svecziu, ku luose miestuose, susilaikinejau manim ir pasidrūtink, kuom Bromo! kadai teip butu Guo- — Niekas tau pikto nesie žiūrėk kad ne butu stokas O mane ir kurią kiti daktarai laikė už neišgydoma, dabar jau baigia gyti. Ačių1
rio niekados ne buvo mates. ir kaimuose, žinoma kaip gi turėsi.
tos. Kuningaiksztis tada buvo už tuosius kepenus ir pietus i Tamstoms už^pigų ir greitą išgydymą.”
dotine Teve.
Išgydau pasekmingai ir ant visados nuo:
Sztai ežia sveczes striege ge zelis,— dirbau kol kelis ska Inejo in klosztori ir sėdo — Skubinkis ir padarikie linksmo budo, kaip niekados, pas perdetini, tai gauni penė
reumatizmo, skaudėjimą šonų, sąnarių kaulų, strėnų, kojų, pečių, nuo
riausioje mislije in karczema ir tikus užsidirbau ir tolin ėjau. sau atskirioje kamarėlėje. Bro kaip tau liepiu.
ba ji gerai pažinsiu; asz misli ta jauti, 2 karves, 25 skapus, visokių kraujo ligų užkrečiamu lytišku ligų, triperį, šankerį sifilį, užkietėji- ’
m ą ir nedirbimą vidurių, išbėrimą, niežėjimą ir augimą ant veido ir kūno vi 1
mislino, jog gaus ka užvalgit,
Sujudo klosztoriuje kas tik nu jog gerai pasibaigs.
25 žąsis; o užkimeline arielke- įsoltių spuogu, dedervinių ir slinkimą plauku, galvos skaudumą, Širdies, inks- ,
— O ar tas tavo drabužis lis Paskalus pristati kepenas
tu,
kepenų ir plaučių ligas, visokias‘nervų ligas neuralgiją, drebėjimą sana
ba buvo baisei alkanas, o apie tau smagus?
keptas priesz kelauninka, o da tai buvo, kad tiktai pavieszint — A—ha, pasibaigs,— kal le ir vina gausi dvi baczkas riu, greitą supykimą, negalėjimą miegot ir išgąstį, greitą pailsima, sunkų!
taje karczema ne yra ka kal — O labai praszau szvie- priesz tai ižgeri sau po digta kuningaikszti: vienas visztas bėjo brolis,— pasilenke, gavo spiritaus ir baczka vyno. Del 'kvėpaviiną, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas Į
skausmingų ir nelegulerišk mėnesinių tekėjimą ir gumbo. Išgydau su ope- i
bėt.
cija ruptura, apendesitis, vėžį, skilvye augančius akmenis visokius skadulius,1
saus pono, ant tokio karszczio, czierka kimelines arielkos, jog pjauje, kitas pesza, cze vėl palaiminima ant kelo ir iszejo. Tėvo perdetinio sztai szita rasz iguzus
(tumors), kepenų, inkstų ir pūslės. Darau operacijas ant gyslų kaulų
Kuningaiksztis inejas in vi nes labai esmių nuvargias ir net keleivis gerai susirauki; ugrCjJįure, stala parengė ir
Brolis Paskalus sėdant ant teli paduosi mano ekonominui, nervų, smegnų, moterų ir vyrų gimdančių organų, pritrauktas kojas ir ran
kas atitaisau ir padarau sveikas. Taipgi daro operacijas aut nosies, akių ir'
dų paklausė kur szinkoris. Ta nuilsias, noretau alaus arba paskui suvalgi gardžei gera sztai pietus gatavi. Tėvas per parengto vežimo, atsisveikino tai duos kelis vežimus jevu; ta 'gerklės.
(
sai iszlenda isz užpeczkio paku arielkos iszsigert ir valandėlė szmota kepenų su duonele.
detinis džiaugėsi, jog joki pui su visais zokoninkais ir nuva viską paimi del klosztoriaus
liuese kelnese, su brozgulum pasilsėt.
Brolis Paskalus; sako:
ku svecze užganadlnšfvalgius ževo. Prisiartindamas ling ir praszisite Dievo idant mane
0
'
Philadelphia, Pa. . ,4^
susegtos, skribele sziaudine ant — Duokite jiam alaus ir — Matau jog alkanas, ba nesza, o kuningaiksztis praszo Kozmino paregėjo kaip ro permainitu.
Ofiso valandos: nuo 9 iki 12, nuo 2 iki 4, ir nuo 6 iki 8 vakare. v
1 iki 5Avė.,
popiet. Pittsbnrg, Pa.
f
galvos, basas, ir stoję priesz arielkos, tegul pasidrūtina ir sniagei kerti.
nnŠventadieniaisnuo
yni rn 638
Penu
Ant rytojaus jau viskas buReikale
raszykite
ant adreso
Perdetinio, idant ir broli gas- dos koki miestą ir rodos degi,,
Ullfl KULLn
1 iki 6 Takam
aaf 9iki lieptai
kuningaikszti.
o
buvo
tai
smala
baczkose
už

■
vo
parengta
in
kelone.
Brolis
—
Tai-gi,
alkanas,
—
atsa

padori
papraszitu.
Norui
kupasilsi; o asz su tamistum no
— Ka Dauggalis ponas sau retau mainit drabužeis?
ko kelauninkas, da szedien ningaikszczio stojosi? Brolis degta jog iszrode kaip gaisras’ Paskalus pasipūtės, su trimis
Vienatine Lietuviszka Banka su kapitolu $75,000’
vėlina?
— Gerai,— atšaki gizelis. nieko burnoje ne turėjau; tai Paskalus ižgirdias, jog turi ant dangaus. Kaip tik pribuvo pilnais, vežimais, drauge su gikuris randasi popriežiura Valstijos Pennsyl vanioe ir
— Klausiu asz tavęs pirmiau
prie
klosztori
tojo
paties
zokovuleis
avim
ir
žąsimi
trauki
pirmutinis
mano
valgis.
stotie
priesz
kuningaikszti,
talpinusi locnam name kurios verte isznesa apie
Kuningaiksztis meta no sa
' #160,000.00. Priima piningus ant paezedumo ir,
se, ar visos karczemos aplinki ves žipona, kepure ir kalba:
no, tuojaus perstatė perdetiniui in klosztori. O-gi kas buvo
— Na, tai da brolau ižger- suriko iž baimes.
moka 4 procentą. Siunczia piningus in visas d ai i si
nėje pono Storastos tokios pa- — Už tavo melina marsz- siva po viena, paskui turesiva — Tai dabar bus man! pas mieri kelones, apsakinėdamas džiaugsmas zokoninku, kada
' svieto, greieziause ir pigiause. Agentūra minėtos
czios, kaip ir szita tavo ?
Bankos P. V. OBlECl’NAS & C0., parduoda
konia jeke turėsi mano žipona; laiko, tai pasikalbesiva ir pa- kutine valanda iszmusze. Ej- teisingai ciela atsitikima juju su tokia didele dovana no kuLaivakortes ant geriausiu lin ju, apsaugoje namus ir kitokius
— Asz ne nežinau, praszau už tavo kepure su popieriniu girksznosiva sau aluko ir galė na ir neeina, ir nuolatos szau- klosztorije Koszianoje.
ningaikszczio stovėjo ant kie
I rakandus nog ugnies; užlaiko Regentalna ir vedimo provj
kancelarije
po vadovyste Karoliaus VaiasziausNotarinszo j ’
Dauggalo pono, ba asz jose ne matikelu, gauni puike kepu si sau ejtie. Ižgeria da sau po- ke: szv. Didokai, gelbėk mane! — Viskas bus gerai, broli; mo klosztorinio. Ilgai ne už[ tvirtinto per Gub. Vai.Pennsylvanios; padaro Doviernast's\
I kitokiu Dokumentos kurios užtvirtina Kusmjoh Konsulis.
buvau, nes mano del maskolu re; už tavo prasta lazda, duo trecze czierka, stoję keleivis ir Ineina ant galo in sale ku dabar nusiduok in savo paskir mirszo apie Kun. Sapiega, o
ir kazoku gano buvo gera.
ta ruimą, o rito nusiduosi pas norint lig tam laikui kol baczdu tau puikia mano lendre. Ir praszo Brolo, ar ne galėtu ma rioje Kuningaiksztis buvo.
ALL NATIONS DEPOSIT BANK
Tuom szinkoris prikiszo la teip kuningaiksztis apsiredias titissu Guod. Tėvu perdetiniu.
kuningaikszti.
kose spiritaus isz teko.
L <<» lk-l) i (l)Ml M fl) Htlllp.P
Kuningaiksztis paszauki:
gjt AGENCIJA P. V. 0B1ECUNAS & CO
bai kuningaikszcziui, ba buvo in prasta jeke, su aptersztu Brolis Paskalus sako:
Szedien jau tojo klosztoriaus
— Na greieziau broli ba
Atsikėlęs anksti, po iszklau
tame metitas ir vetitas ir da szliku ir su lazda rankoje, isz
ne
ženklo,
viskas
dingo
ir
tik
Gerai jagu tiktai nori pasi alkanas, szitai asz suvalgiau simu Miszes, po pasikalbėjimu
davi:—Dauggalis pone ir asz eina, o cze pamatia žmonis matyt su juom, jis po teisybei tavo užkandala kambarelije, su perdetiniu palikes arklus ir tai pometis pasiliko.
turu isz josios džiaugties ir savo poną, pasakė jiam, jog dabar miega, nes kožnoje va kuri gal del saves buvai pali vežimą, iszejo isz klosztoriaus
DR. KOLER, LIETUVIS GYDITOJAS
S
Yra tai vienatinis gyditojas Pittsburge, diplomavotat
kožna mano svecze turiu užga- Lavrenkas ir Tvankas plinioja landoje galiu jin pabudint.
kias, isztusztinau tav pleczku- link palociaus. Ant kiemo di
Varszavoje, kuris turi suvirsi 15 metu iszbandima,
A. J Keydoszius
nadint.
Keleivis nevos sunkei atsidu te su arielka, abudu ten vai delis sukinimas, tarnu daugynuklimpo.
gydime visokiu ligų. Iszgydo visokes ligas nepaisant in
kokios priežasties paeina, kaipo tai: Naktinus Trotimua
— Gerai,— paszauke kunin
-AGENTAS— Pajieszkokite žmonių ir so ir nuėjo in stubele Perdeti geva ir gereva, szitai seskie1 be, visi tiesuoti, o biednas zo
Sekios, Syfilis Trypęs, Vyriszkas Pajėgos, teipgi gyd®
gaiksztis, ir mano norus turi iszimkite tuodo rakalus, o nio, brolis Paskalus pabarszki prie piet, velei abudu pasidru- koninkas nusidavė pas burgra 102 Truj St.
Dayton, 0.
Savvaliszkas Ligas. Jiojo specialiezkumas yra gydimar
užganadint. Szedien iszvaže- kaip sugrižsziu, tai kad viskas no in dūręs, kalbėdamas: Avė tinsiva ir iszsigersiva pusėti ba idant prileistu prie kuninUžsisenenjusias Ligas, Nervu, Rumatizma, Plaucziy
Uždegimas, Nupuolęs Silpnybe ir Kraujo Nubegii^
vau in kelone anksti, esmių al butu parengta. Tiejei divijosi, Maria (Sveika Marije).
nai.
gaikszczib.
Užaisnejuaias Lięas kad ir pajinanozios nog
kanas o noriu estie kaip szuo; kas cze su kuningaikszcziu pa
Perdetinis atšaki: “Gratia
Kitais kartais brolis Paska
Dasižinojas
kuningaiksztis
pasirupinkie in dvi adinas pas sidari, nuėjo prisakima iszpil- plena!” (Milestos pilna.) Dū lus kaip paleisdavo savo lie
apie savo broli zokoninka, isz
teluotie pietus, susidedanti isz dint, o szinkoris dingo.
ręs atsidari. Perdetinis insižiu žuvi tai tik klausik; szedien
Parduoda Laivakortes ant visu geriau
ėjo pats priesz ji, o pasveikin siu
ir greioziaueiu Laivu in visas dalis
sriubos su makaronais, szmota
Kuningaiksztis iszsirengias ri akivai in keleivi, kuri pers kaip ne savas, ižbalas, rankos
svieto. Norintieji kelaut in South
mėsos su krienais, jauezio lie in kelone, bėga tiosiog lig tatė brolis Paskalus, ir pradė dreba, vinas gėrėsi gerai, nesi damas karsztai, kalbėjo:,
Amerika ar in Australija tai tikietus
žuvi su tamsiu dažalu, paskui klosztoriui Bernardinu, kuris jo žemai klomotis, kalbėda ne žino kokis bus galas. Pasi — Turi giluki, jog pribuvai galite pas mane pirkti. In Lietuva
pagal
mano
norą;
tai
ir
eikite
da koki dažaleli isz paukszcziu stovėjo prieszais karczema. mas:
Laivakorte pas mane yra labai pigios.
baigė pietus, vino keli gorezei
ar verszieneles, kepsnį isz szon Atejas prie klosztorinio bro- — Sveikinu tave Szviesus iszsitusztino, o kuningaiksztis dabar ant pusrit.
Mano agentūra yra po kaucija 10
Brolis Paskalus nuėjo mati- tukstanoziu doleriu, Ohijos Steito.
kaulu troszkitu kopūstu; jog melo, pabaladojo pora kartu, Kuningaikszti? kas per laimi pavieszintas lig austų dekavoapie ka dasižinoti indekyte
tai ne daug, o apsisuk gerai, sztai vienas isz arolu zokono turetie muso klosztorije toki je Perdetiniui zokoninku už damas, jog jam lig sziol gerai Norėdami
in gromata 2o. marke ant atsakymo.
MAIIAN0Y CITY, PA.
sekasi,
jog
kuningaiksztis
szen
idant pasteluotum ant mano atidaro. Paregėjus keleivi ta augszta svecze, kurio niekados puiku priėmimą ir tarė tuo
CAPITOL STO K $125 000.
SURPLUS IR PROFITS $300,000
dien turi linksma būda, gerai
nesitikėjau.
prisakimo, kaip prisakiau.
Suv.Valit. Randai tori main Banke tndetn pininf*.
re:
sius žodžius:
M.
VARZINSKAS
kirto
kepsni
ir
nesigailėjo
vino
Brolis Paskalus pastiro, die
Szinkoris nusiszipsojo su ti— Pasivėlinai brolau val— Teve perdetini, szitai ta
Lietuviszkas Fotografistas
Mokame antra procentą ant sudėtu piningu
o ir szposavo sau. Kuningaiksz 205 E. Centre St. JIahlln^>J• Citj.
Procentą pridedam prie tavo piningu pirma
cziavimu ir kalba:
git, ba jau po piet, o kas liko bėjo no baimes; kada kunin vęs praszau, idant man už ke
diena Sat’do ir Liepos menkuose, nepaisant
------- o-------— Mano karezemoje toki tai ubagai suvalgė, ne žinau gaiksztis nužvelgi. Nes kaip turių nedeliu ant szventes Žo tis apsakinėjo sau atsitikima Puikei ir pigei nutraukė
visokes Fotografijai
ar atneszi parodini knygute ar ne.
ne paszoks isz baimes Paska lines prisiunstum broli Paska kelionėje ir apie dideli ba- Padaro Didelus Fotografijas iss mažių ir
valgei niekados ne pasirodo; ka tau galėsiu duot.
Mes norim kad ir jus turėtumėt reikalą so
musu Banka, nepaisant ar mažas ar dydelis
lus, kaip ne duos ezuoli per du lų in mano dvara Kozminskuo, da, ir tame prisiartino pietusi indeda in Beimtu. Indeda in Špilkas
pas mane bulves ir rugsztus
Kelauninkas kalba:
Kompasas ir LL Parduoda riaukė* Beimąs
9 ryte lyg 3 ppiet
Harrison Ball, Prezidentas.
pienas, tai viskas ka gali gau — Tegul bus pagarbintas ris ir per karitori, galvatruk- se o asz tikrai jiam užsimokė. Laike pietus pasodino brol Lietuvei su viras-minetais reikalais netur
... Subatomis...
F. J. Noonan, Vice-Prezidentą*.
paskalų
ant
pirmutines
vietos,
kitur
eiti, kaip tik pas savo sena gyventoji
9 ryte lyg 12
czeis leidosi žemin trepais. Bė siu.
W. H. Kohler Kaiijeriua.
tie; o kas nori kepsniu ir viso Jezusas Christusas.
ir
patinstama
Varžinska
kuris
padaro
Kuningaiksztis turėdamas I girdamas sveikata jiojo ir visu viską kanogeriause o ir busite užganėdinti.
kiu dažalu, tai reike gauties in — Ant amžio amžinųjų. ga ne žino in kur, ne žino kas
Amen.
su juom dedasi; ne žino in ant akies broli
u.v.. nužvelgi
=,g. ant; zokoninku klosztoriuje Ber- Paipgi daro Fotograpijan ant 1‘oat Karėsiu.
miestą.
— Esmių biednas keleivis, kur bėgt, ar in miestą ar in jiojo didele permaina kaip ro- Hardiniu ir pradėjo kalbėt.
Kuningaiksztis perpikes bai
sei suriko:
iszalkias, praszitau ka nortin kaima, net ant galo girdi grei-Į‘los ne trukus bus vestas ant — Milemi mano svetelei!
Pažinstate mane gerai, ir žino
— Paszaukite tuojaus Lav- pasidrūtint.
tus žingsnius perdetinio; bėga kartuvių,
renka ir Tvanka, tuojaus atskai — O teip, teip, brolau, duot in malkinicze užlindo kur ten
— Na ka, broli, kaipo asz te, jog asz Sapiege; moku atlitit jiam du szimtus nagaiku!
reike, ka rasiu, ba teip priva- už malku, laukdamas kas su prasziau tavo perdetinio, tai gint ir užsimoket už kožna ge-1
DYKAI DEL VYRU Vertes Ira $10.00 Kožnam Vyru Ligoniu
ra padarita darba; o kad del
Tarnai paszauke;
lumai zokono szv. Francisz- juom tolau stosis kalbėdamas asz mislinu pribusi?
Jeigu aergate kokio vyrišku ligoie, rašikiete ing mus ogausite didelos vertes
knygelė. Ta knygelė pasakis aiškei keip kožnas vyras, sergantis nuo kraujo
Gerai Tamista Kuningaiksz kaus prisako, turiū ten da karunka “Kas nor Panai Ma-) .— Pagal norą Szviesiausio prasižengelu rustus ir laikais
užnuodyjima, silpnibes vyriškume, abelnam nupulime spėkų, rhumatizme, orga
niško ligoie, vyduriu, kepenų, inkštu arba pūsles lygosie, gali lengvei isigydyte
szmota keptu kepenų, priek rijei”, o vis pertraukdamas kunigaikszczio,— atsake dre- baisus, tai jau mano tokis bū
ti!
namosie. Jeigu asatie nusiminė mokiedami piningus daktarams ir uz ęidukles,
negaudame jokios pagelbos ta, apatingai dykai gauta knygelė del vyru, jums bus
Szinkoris su uodias, jog cze tam szmota duonos, o pasidrū kalba; O tu Dievulelau kad baneziu balsu,— stosiu priesz das. Ant galo da ne vienas ne
vertesni bagelboi, keip $100.00. Jie pasakis nu kuo jus sergate ir keip galėt būti
greitai išgydyti. Tukstančei vyru atgava sveikato ir vyriškumo^per pagelba tos
ne szposas, leidosi in kamarėlė tinsi, iszsigersiva po viena; ant tiktai ne lieptu duot szimta na'duris szvies. Kuningaikszczio pataikė mane suminksztint, ne
vertingos knigelės. Ta knykelė ira krautuve žinių, apie kurios kožnas vyras neat
isz tos per langa iszsmukes tokio karszczio ne kenks.— Ir gaiku. tai jau ne dalaikicze. O | Atsisveikino kuningaiksztis mano būda permainit, kad ir
būtinai turi žinoti. Pamikitie, jog ta knygelė yra gaunama vysai dykai; nias
užmokam
ir pačtau. Jškirpkite žemia paduota kuponą, ir prisiuskitie mum, omas
butu
pats
karalus
ir
biskupas
leidosi in pline priauguse kas ten naujo girdėt ant svie Motinėlė szveneziause Asz- su perdetiniu; o kad jau buvo
kuo greičiaus prisiusma jums vysai dykai ta brange knygele.
ar
kuningas
ne
prietelis,
ne
traus Brome! gelbek mane, ne toli vakaras, skubino in
Siusk ta kuponą dykai gautos knygeles šendena.
szvendrinu ir teip kaip velnes to?
DR. JOS. LISTER A CO., L.700 Northwestern Bldg., 22 Fifth Ave., Chicago, Ill.
— E, nieko gero, viskas szv. Gidokai, ir tu buvai bro- karczema, pažiuretie kas ten pati, ne vaikai— o tas sziezion
dingo plinioje.
Garbingas Daktarai: Meldžiu prisiųsti man vysai dykai, jusu abgarsinta knygelė.
Įsu jiojo tarnais dedasi; pama- sėdintis tarp mus ubagas zoKuningaiksztis perpikias, szlektai; prisiklausiau gana lu, melskies už mania!
VardasJr pravardė
Kuningaiksztis
supratias,
te, jog visi rengėsi kelaut. koninkas, brolelis, suminkszjog jiam szinkoris teip lengvai apie ta tironą, ka tai kaip an
Statas,
Pačia.........................
jszsprudo, liepi kazokams sėst tras Ivanas Groznas; tasai ku- koki szposa padari brolui ir Lavrenka ir Ivanukas atsipei- tino mane ant kelio doribes.

Kuningaiksztis pas
zokoninkus.

baimes privari, girdėdamas,
kaip skubei bego karitorium
ir tari in perdetini zokoninku;
— Guodotinas teve, szitai
tavęs szedien praszau, kaipo
kelauninkas, kaipo ubagas,
idant mane kuom norint pavalgidintum.
Perdetinis pasilįloniojo ku
ningaikszcziui ir tari:
— Ant kiek bus pajėgu mu
so klosztoruje, tai rūpinsimės
užganadint szviesu kuningai
kszti.
Iszejo tuojaus ir jeszkojo
broli Paskalų, o cze^niekur
ne matyt, ne girdėt apie jin.
Suprato
tėvas Perdetines,

r—“KATALIKAS”—
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— Ar tu.
kiek piningu
la mo'’-''

— Noser! Jeigu jie toki ky
Tamaqua, Fa — Darbai
tri, tegul jie butu rinke pini ISZ LIETUVISZKU net uže, terp Lietuviu vela už. Įsai šeimynai randasi musų No. 3 kntuliog
BISCHOFF’S BANKING HOUSE.
lame telpa aprašymai suvirš 200 ligų, vyrų, motgus pastatymui lietuviszkos
KAIMELI!.
židejo sutikimas.
-ų ir valkų, pasuko nuo ko Jos prasideda, kaip j:
287 Broadway Kampas Reade UHcze
Mano brolis Vincas Vencius apie pužlnti,
nuo jų apsisaugoti, kokias gyduoli
szkules, ežia, Amerikoj, tai
Aew York, M. Y
Teletonas: HortA 2822,
— Per Naujus Metus atsi 26 metai amerike, gyveno apie Chi naudoti, kaip
klek jos prekiuoja ir kur jas gauti. Mi.
jų gyduolės kainuoja tik nuo 25c iki $|.0C Telp
Kas reikalauna teisingo
buezia ir asz davės koki kvoTaylorville, Ill — Dar bus czionais karnavalas su cago. Paeina isz Suvalkų gub. Ma. paveikslai ir prikėš yvairių kvcpcnėių ir gydai
patarnavimo ir nori idant
teri, o dabar duosiu asz jiem bai gerai eina, dirba pilna dydele paroda.
Draugove riampoles pav. Balbieriszko gmino» Jių muilų, l’erfumų, Elektro-gydaučlų aparatų
Jo reikalai liktu greit,
ant paulevojimo. Nevermai.. laika, uždarbei geri isz kitur kuri pasiredys juokingiause Asukliu kaimo. Prieuu parapijos. Tu
atlikti tegul atsiszauki in
riu pas ji labai svarbu reikalą todėl
— Kaip ten buvo, taip, bet pribuvusiam darbas nesunku aplaikys 50 dol. dovanu.
tegul pats ar kas kitas paduoda man
Seniausi
likusius pinigus, jie parsivežė gaut.
— Jau bus kelintas metas, jio adresa. Duokite žine ant adreBankini
nedes savo delmonan, bet ati
— Lietuviu didelis būrelis kaip czionaitinei Lietuviai gei so;
(got o,)
Narna
duos visuomenes reikalams, ir visi sutikime gyvena.
dže suejti in krūva ir sutverti
Mrs. Mary Kiszkiene
Uždėta 1848m.
Gilberton, Pa.
Saules mokykloms ir tas, yra
— 9 d. pereito menesio pa lietuviszka parapija, teeziau
Jono ir Petro paszneka.
Szimtas Tukstaneziu Doleriu (§100,000) yra musu kaucija sudėta in
naudingu. Tik tiek negerai, tiko baisi nelaime Frana Szuki tas darbas del invairiu klucziu
Pinigus siunczime in Kraju kuo greicziausei.
(rediszka kasė.
kad jie už tas aukas amerikie- norėdama sgreit užkurt ugni pri ir stokas vienybes vis dar ant Mano pusbrolis, Ignacas ir Miko
— Laba vaaara Jonai!
Pinigus visu krasztu iszmainome pegal kursą,
las
Niekiu
paeina
isz
Kauno
gub.
cziams prastai dekavoja, sako, pyle in pecziu karasino kuris vietos stovi apie inkurima baž
Pinigus priimama ant procento ir iszduodame ant pareikalavimo.
— Alio, alio, Pyteri!
11 m. kaip amerike praszau atsibeveik szpiga rodo, vadina truko uždegdamas Frano dra nyežios Tamakveje. Bet reike szaukt ant adreso.
Szipkortes parduodame ant geriausiu Gaylaiviu visu Linijų in ir isz
— To in mane kalbi, lyg
lobcriniiĮ ISdirbimų, Painų, Štukų, Drukuojami
Krajaus už pigiause preke.
tamsunais, girtuokliais, ir dar panas kuris likosi baisei apde- tikėti, kad ju tarpe vienybe
ifaBinelių, Armonikų Koncertinų, Britvų, Pavin
Jno. Gerzunas
piemuo L'etuvoj, gydamas gy
Paszportus del kenaujeneziu in Kraju pastorojame.
cvonlų ir Šimtai kitokių kožnain reikalingų da
kitaip žemina Amerikos lietu tintas, jog net mesa nog kau pražydės ir ymsis stipriai prie Box 324
ykų Kožnas kas prisius savo tikrų vardų, pra
Canton.
IllDoviernastes padarome pigiai ir visas kitas rejentaliszkas Poperas su
vulius namo, kurs sako— alio,
irdg. adresu Ir keletu markių apturės musų No. i
vius.
lu nupuolė, likosi nugabentas darbo. Jau pradže matyt. An
paliudyimu Konsulio,
•itiiliogį dykai. Rašyk šendlen, o už keletas die
alio.
ų šita naudinga knyga bus tavo namuose
Atjeszkojima Daliu atliekame kuoteisingiausiai,
— Ar tu girdėjai juos taip in ligonbuti kuris trumpam tra diena Kalėdų Tamakvie- Antanina Szerknukszniute paeina
— Ar tai tau nepatinka?
JOHN’S SUPPLY HOUSE
- : Del vygados Tautieoziu laikome atydaryta :—
pliauszkiant?
czei rengia pirma kart lietu- isz Suvalkų gub. 4 m. adgalos atvaže U-2.UR SO. OAKI EV AVE.. CHICAGO. IU
laike mirė didele kankese.
Ne tas. kad nepatinka,
Subatoje iki 8 ad. vakare.
Nedelioje nuo 10 iki 12 ad,
vo isz Lietuvos in Pittstona o dabar
viezka
balu
savo
parapijos
nau
— Ne, bet laikraszcziai apie
Pergyveno 12 m. amerike,
Užpraszome atlankiti mumis asabiszkai ar per laiszka ir persitikrinti
bet tas, kad netinka.
nežinau kur praszau atsiszaukt ant
tai ras/o....
jog pas mus visus minėtus reikalus greicziausei, teisingiausei, ir
buvo 35 m. amžiaus, paliko dai. Balus atsibus ant Walters adreso:
— Na, jau nepyk, asz tave
pigiausei galite atlikti.
— Supaisesi tu czta tu lai- paeze ir viena dukrele 10 me Hall. Bus lietuviszki szokei,
St. Czebatorius
už gyvuli ne laikau.
kraszcziu! O jeigu Tumas su nesiu dideleme nuliudime, Lai žaslai ir kitoki lietuviszki pa Hartford Hospital Hartford Conn.
— Tai kas girdėt pas tave
Aliszausku, parvažiavę ir pa buna jam lengva szioi svetima silinksminimai. Reike tikėti,
Jonai ?
kad ant tokio nepaprasto ba- Mano pussesere Ona Pocewicke
sakoja ir in gazietas raszo, kad žemele.
— Ot, negeriausiai. Mainos
laus svecziu susirinks*’ ne tik paeina isz Kauno gub. praszau atsi
ežia, Amerikoj, lietuviai iezlin
nekaip dirba, tai užsidirba
de isz mainu, yra tamsus ir po
Mannering, W.Va.— Dar isz miesto bet ir aplinkiniu szaukt ant adreso:
kaip tik užsimoket už burda ir
W. Zukoski
pedei iszsigeria, tai tas juk yra bai gerai eina dirba pilna laika miesteliu.— Czionais Lietuviu
ant alaus.
Box 274
Gillesppe. 111.
IĮ jninw
taip rašo išgydyti žmonės, «kaip kiti dakteisybe, už tai nereikia ne pyk uždarbei nevienoki nog $1.50 kas kart daugiau pasididyna:
tarai ir visoki vaistai negalėjo išgydytu
— Ka ežia kalbėt apie alų,
Lietuviszka
Agentūra
gražus ir szvarus miestelis o Mano draugas Mikas Szlakaitis
ti, ne juos kaltinti.
lig $5.00 ant dienos.
Si
A‘ AMBRAZBJUS STAKNBVIČB, prlelunjlo Phll»juk laikas paliaut girtuokliau
darbai ejna gerai, vyrai dirba 7m. kaip amerike pirmiau gyveno Laivakorcziu ant geriausiu Laivu
— Bet jie sako, kad ameri£delphljoB M. Klinikos glaunam daktarui padOkavoną už
—
Lietuviu
dvi
familijos,
ti. Matai žmones platina blai
kos lietuviai ir paleistuvauja! pavieniu apie 8, isz tu visokiu kasiklosiii o mergaites turi už Clevelande. o dabar nežinau kur in Lietuva ir atgal. Teipgi aiunoziu
n|, ką slogino per kelia metus, nes pirmiau didžiausi
vybe, net blaivyninku susiviesiemima fabrikuosią ir tankei paeina isz Kauno gub. praszau duot piningus už žemiause preke ir greitai
akademčikal daktarai iš New Yorko gyds, o visi jie ne
— Dats noting. Tas reisz atsiranda. Del nekuriu vyreliu
galėjo
pagelbėti,
—
o
Philadelphijos
M. Klinika | trumpą laiką sveiku padarS ir tikiu bū
uždirba daugiau kaip vyrai žine ant adreso:
nyjima sutvėrė.
ne vienos dienos nelaikau pas save
vi sveiku visada. Per tai žlčyju Klinikai ilgo gyvavimo ir visiems lietuviams, kurie sorgai
kia kad Amerikoj fry kontri, p. Taradaika labai reikalin (žinoma pagal ju gabuma.)
<ad
kreiptus
Į
Phil.
M.
Kliniką,
kuri
tikrai gerai tarnauja ir sergantiems sugrąžina sveika
svetimu
piningu
paskirtu
siuntimui,
Tai. t-gi 1 jie sau žinosi,
M. Jozepat
tą už ne brangiai.
Ambr. 8TAKNEVIČE, Fulton County, Norris, IH. Box 102.
arba laisve kuria cicilikai gai.
—Dedas. Box 128
o be gėrimo visgi žmogus ne
Livingston Ill. viskas dirbasi teisingai nes esmių po
GUODOTINAS DAKTARE: Šiuomi danešu, kad dar nū pusą llekarstą nesuvartojau,
kaucije, taigi meldžiu visu Lietuviu
mums iszkovojo.
o jau esu sveikas ir daugiau gydytis nereikalauju. Širdingai dOkavoju už gydymą ir labai
gali būti ir gana. Asz jau ži
atsilankitie arba atsiszauktie per
geras llekarstas. Dabar dirbu mainose. Jurgis B a c e v iže, Box 5, Rush Run, W.Va.
— Tu niekus pradedi szne
Cedar Rapids, Iowa.— Mano pusbrolis Simonas Kurtinai- laiszka su minėtais reikalais.
nau gerai, kad ne syki buPort Carbon, Pa.— Dal
GUOD. PONE: Apturėtas llekarstas suvartojau,—jos yra ląbal geros, nes nuo var
Darbai povalei eina, isz kitur
ket.
ginamos ligos galvos, krutinėjo skaudOjimo išgydo, nes ant visos sistemos dabar Jaučiuosi
Su godone
ezia gala gavės, jei nebuezia
bai eina gerai isz kitur pribu pribuvusiam darbas sunku czio paeina isz Suvalkų gub., jisai
gerai sveikas. Esu labai dėkingas.
Tony M a t a s k e v i č,
— Noser asz kalbu teisy
priesz 20 ar 30 m. gyveno Shenan117 Plumpton st Washington, Pa.
vusiam darbas nesunku gaut. gaut.
gavės alaus atsigerti Pažiūrėk
dori, jis pats ar kas kitas praszau Viktoras Lapinskas
be.
Labai daug padOkavonių už išgydymą nuo visokių ligų, Philad. M. Klinikas turi kasdie
— Oras atvėso.
dabar ant manias kaip gerai
ną.
Kaip
kiti
visokį
daktarai
neišgydo,
tai
šitas
Klinikas
ir tiems sugrąžina sveikatą, — be
— Oras szaltas.
601 W. Mahanoy Avė.
duot žine ant adreso!
(SOI °l)»
— Bet Tumas su Aliszauspeilio, be pjaustymo, be operacijos, — vienok su tikroms, geroms llekarstoms, kurias tik
iszrodau.
— Lietuviu pusėtinas būre — Lietuviu pusėtinas būre
gamta
ir
mokslas
išduoda,
kaip
Amerikoj,
taip
Ir
iš
Europos.
Jos.
Szalaszeviczius
Mahanoy City, Pa.
ku sako kad Amerikos lie
KAM SIRGTI IR VARGINTIS LIGOMS, KĄD
— Jei tu szi vakara tik szilis ir visi grąžei užsilaikė. Del lis, isz tu visokiu atsiranda. >22 W. Front st.
Chester, Pa.
TEISINGAI GALI BOT IŠGYDYTU
tuviai ir neiszmano nieko.
taip kalbi, tai lik sveikas.
nekuriu moterėliu p. Baltruvie Del nekuriu moterėliu p. Bal
nuo
įvairių
ligų kaip slaptų, taip ir kitų, kurios užgula, kaip iš viršaus taip
Naujausi aprasziniai
— Mat, kad ne iszmano!
ir
viduriuose
kūno,
kaip šviežiai užpuolančių taip ir nuo apgenėjusių, kurioe
truviene
labai
reikalinga.
Mano draugai Kazimieras Simo
— Ne, ne, Pyteri, geriau
ne labai reikalinga.
Dykai.
tik suteikia nesmagumą ir skaudėjimą, KAIP VYRU taip Ir MOTERŲ nes
Jeigu iszmanytu ka nore, tai
naitis paeina isz Kauno gube, pir
velkamus.
BUSI
IŠGYDYTAS, atsilankyk, o jei toli gyveni, tai aprašyk
sznekekim apie ka kita tik
galima apsaugoti oda no
nemetytu savo piningu. Žiū
W.TRASKAUCKAS miau gyveno Philadelphijoi turiu ligųKaip
nesvelkumus-llg^ lietuviškoj kalboje, o apturėsi rodp, pagelbp ir tinkamai
ir
pats
iszsigydyti
be
daktaro
neik. Asz noru su tavim szneChicago,
1
’
11.
Darbai
Pirmutinis Lietuviszkos.
sutaisytas šviežias liekarstas iš geriausių medikamentų, kurios gali išgydyti.
rėk, anais metais sudėjo 16,000
svarbu reikalą jis pats ar kas kitas visokias odines ligas, plauku puolimą
NEAPSIRIK, NESUKLYSK, bet visada ateik, ar rašyk ant šito adreso:
ket labai daug.
povalei eina, isz kitur priGRABORIUS
praszau duot žine ant adreso;
ir užsiauginima nežuli papuozkus.
deleriu kokiai ten revoliucijai
THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC
— Tai apie ka szy vakara
buvisam darbas sunku gaut.
pleiskanas ir kitas panaszias ligas.
A.
Weiterunas
(kurios liekanų dar ir sziadien
1117 Walnut Street
.-.
.-.
Philadelphia. Pa.
grlim szneket?
— Oras maiszytas.
24 Whitney st.
Orange Mass. Prisiusime visai dykai paraszyta per
VAT
ANDOS- Nuo 10 Utarnlnke
Iki 4 po plot Nedalioj nuo 10 Iki 3. Vakarais
Dudas niekam ne atiduoda)
Prof. Dr. Brundza, Fort Hamilton
La’doja Kimus Numirusiu
Pasam'
V
IjZ LN
Ir
Subatoj
nuo
6
iki
8 valandai.
— Žinai ka, Pyteri, man la
— Lietuviu didelis būrelis Kyginus ir Vežinu.* del Pan važinėj
N. Y. Vėliname del norineziu pasi
dabar Saulei vėl 19,000 dol.
Krausto Daigius ir t t
Mano brolis Juozas Kakneviczius naudoti. Teipgi vėliname naudoti
bai patiko ana syky mus pasz
sz tu visokiu atsiranda. Del Viską atlieka
ii 'geiiaiist ir puikia
Tai viso bus kiek!
isz Suvalkų gub., Kalvarijos “Dr. Brundzas Ointmeųt” No 24351
neka apie Tuma su Aliszausnekuriu vyreliu p. Taradaika Su vir>z minėtai- rikalais kreipkitės i paeina
pav, Kirsnos gmino, 20 m. kaip ame naujausias iszradimas del užlaikimo
m o busite isaiue užganėdintais
— 35,000 doleriu!
ku, ar negalėtume man da
labai reikalingas ba per daug '>20 W Centre St. JL.hanoy Cii
rike pirmiaus gyveno Baltimorei jis plauku gvarantuota gyduole. Preke
— Tai matai! O kad ameripats ar kas kitas praszau duot žine yra 20o 50o ir $1 ir užteks ant ilgo
apie juos paszneketi?
in aluti palinkę.
kos lietuviai butu tuos pinigus
ant adreso :
(LOT °l) laiko ir didesne verte už doleri negu
— Kodėl ne, jei tik yra kas
nekuriama apgavejams daktarams inB.
RAGAŽINSKAS
J. Kaknewicz
sudeje ir atidavė S.L.A ant
mokate po keletą desetku doleriu už
szneket.
Herrin,
Ill.
Darbai po
99
Caroll
st,
Pittston,
Pa.
prieglaudos namo arba T.M.D.
neiszgydima. Naudokytęs greitai isz
— Kurgi nebus!
valei eina, uždarbei menki, isz
szitos progos. Raszykite tuojaus ant
ant encyklopedijas, arba val— Tai pradek.
Mano draugas Stanislovas Katali adreso:
kitur pribuvusiam darbas sun
paraisiecziams, arba auszviekas gyveno pirmiaus Ohijo steite
— Ka jie, sakiai darys su
J. M. Brundza and Co.
ku gaut
cziams argi nebutu iszmintindar nežino kur 3 metai amerike Vi 106 Sta. W.
Brooklyn, N. Y.
tais pinigais kurie jie ežia
— Lietuviu didelis būrelis,
tebsko gubernijos. Tegul atsiszauke
Amerikoj ne mainose ne buvę, gi?
ant
adreso:
(j-gy
o;)
bet apszvietos jokios nėra teip
AR MOKI ANGLIŠKAI KALBĖTI?
— Taip....
Joe. Valatkewicz
Sziomis dienomis muso tautietis
uždirbo 19 000 doleriu?
Dabar Laikas Mokintis!
— Dargi už tuos pinigus ju.
B Ragažinskas pargabeno visokiu
819 E. Centre st.
— Steigs mokyklas Lietu
— Oras sziltas.
gėrimu, Amerikoniszku ir Importitu.
Geriausius rankvedžius ir žodynus galite
galėjo
pavest
moterimis,
norin
Mahanoy
City,
Pa.
gauti, iš kurių pats per save lengvu ir pi
voje.
Galima gaut visokiu Arielku, Vyniu,
giu budu gali išsimokinti angliškai kalbėti,
ežioms savo laikraszti insitai
tik
ncrcik tingėti.
Arako,
Kimelio,
Dziniu
ir
t.
t.
Newnan, Ga.—• Darbai
— O kas isz ju bus pernauNaujas Iszradimas.
1. ANGLIŠKOS KALBOS VADOVĖLIS.
syti.
J. Laukis, trečia pataisyta laida, psl.
gerai eina isz kitur pribuvu Teipgi skambanozio Alaus ir Porterio. Sulaiko puolanczius plaukus, prigialbsta Sutaisė
da?
Duokyte dabar orderi o bus jumis plaukams augti. Turime tukstaneziu padė 94, kaina ...................................................... 25c.
— Moterims laikraszczio siam darbas ne sunku gaut.
2. RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS.
— Nauda isz ju bus lietu
ka vonių. Iszsiuncziame dykai geras inform* Pagal
pristatyta in namus.
Ollendorf’a. Harvey, Maxwell ir ki
jau nereikia, nes joms tinkama
sijas apie priežastis puolanczius plaukus to tus, sutaisė J. Laukis, pusi. 307, kaina 31.25
— Lietuviu mažas būrelis,
viams, kurie savo vaikus leis
Ta pati drūtai audiniu apdaryta .... $1.50'
kaip tame užbėgti, adresavokytet
54-56 N. Main St.,
laikraszti jau leidžia Baronas viena familija ir 3 pavienei,
KAIP RAŠYTI LAIŠKUS, lietuviškoje
in tais mokyklas.
I.M.Rruifci ta Mil YukilniUa irje 3.angliškoje
kalbose. Sutaisė J. Laukis, šio
Mahanoy City.
I TURINYS: Peržvalga; Pramonė ir Prekyba (G.J.Leveskio ref.); Naminė^
(Mckees-rocke) “Lietuvaite”. visi sutikime gyvena, gazietoe
knygoje yra daugybė laiškų visokiuose rei
kaluose ir atsitikimuose abejose kalbose. Pusi.
— Tu ne iszmanai, kad
Higiena (M.Jurgelionienės ref.); Iš sveikatos srities (Dr.A.L.Juška); lOmeti293, kaina .................................................. 75c.
— Tai galėjo tuos pinigus- 3 pareina, “Saule” Katalikas,
nes “Aušros” sukaktuvės; Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada žmonės
Ta pati drūtai audimu apdaryta ... $1.00
taip szneki. Isz tu mokyklų ne
vartoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee’s socijalistai (iliustruotas); Pir
4. KIŠENINIS ŽODYNĖLIS, lietuviškaipaaukaut “Kovai”, arba nu- ir Lietuva.
moji Gegužės; Nuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečiu (liet,
ir angliškai-lietuviškos kalbų. Telpa
SKAITYK, O ŽINOSI VISKĄ. angliškos
bus naudos lietuviams.
apie 18,000 žodžių, parankus nešiotis kiše
ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informacijų Skyriai; Pasakaitės;
pirkt jai statoma maszina, ku
nių
je. Pusi. 151, grąžuose audimo apdaruo
Pranešu
visiems
lietuviams
ir
savo
kostumeriams,
kad
a?
Įvairus Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir šiaip įvairus raštai ir
- Kodėl? se,
kaina
......................................................
65c.
perkėliau savo krautuvę į Chicago, ill., kurioj galit gaut: laikro
naudingos žinios. Puikiai iliustruotas; daug paveikslėlių ir pagrąžinimų.
ria Grinius su bendradarbeis
Tas pats skuros apdaruose ................... 95c.
Homestead, Pa.— Darbai
džių, laikrodėlių, lenciūgėlių, visokių žiedų, špilkų, kolčikų
— Todėl, kad jos ilgai užsi
Naudingiausias, gražiausias ir geriausias už visus Kalendorius. Didumo
5. ŽODYNAS lictuviškai-angliškos ir ang
nespėjo nupirkti.
kompasų, kryžiukų. Puikiausių armonikų, skripkų, klernetų liškai-lietuviškos kalbų. Sutaisė A. Lalis, da
7x10 colių, į 100 ar daugiau puslapių.
gerai eina.
laikyt negales.
trūbų, koncertinų ir daugybę visokių muzikališkų instrumentų lis I turi pusi. 439, dalis II turi pusi. 835,
sykių
1274
puslapių,
grąžei
ir
drūtai
apdaryta,
— Tai ir gud bai!
Kaina 25 centai.
Agentams geras uždarbis.
Gerųbritvų,
visokio
skyriaus
drukuojamų
mašinukių,
aibumv
kaina .......................................................... $6.00
— Parafijos reikalą gerai
— Kodėl negales.
fotografijoms, guminių litarų. Monų knygų, istoriškų ir mal>
Kas prisius 25c, tam pridėsime gražų kišeninį kalendorių Dovanų.
Užsisakant virš minėtas knygas, kartu rei
da-knygių. Gražių popierų gromatoms rašyti su puikiausiai; ke ir pinigus prisiųsti, o lėšas prisiuntimo
stovi.
— Todėl, kad Lietuvoj
apskaitymais ir dainomis, su drukuotais aplinkui konvertais, tu aš apmokėsiu. Adresas:
— Lietuviu pusėtinas būre
ziną už 25c, 5 tuz. $1.00, perkupčiams 1000 už $6.00. Jaigu kas ne
kaip ir visoj Rusijoje žmones
M. J. DAMIJONAITIS
turite mano katalogą, rašyk šiądien: prisiūsdami už 5c markę, o apturėsi mane
lis.
negali už nieką gvarantuoti.
Didelį Katalogą Dykai su 1000 naudingų visokių daiktų. Aš užtikrinu, kad mane 812-814 33rdSt. CHICAGO, ILL*
pirmos kliasos, o prekės pigesnės kaip kitur. Perkupčiai gali gauti pirkt
j- 2 d. szio menesio po sun ‘.avoras
Ot, ruskis, ar kaip ten jus ji
avorą daug pigiau kaip kitur. Kviečiu visus lietuvius ir lietuvaites su orderiais
kė liga atsiskyrė su sznom svie r visokiais pirkiniais kreiptis pas savo tautietį
caru vadinate sumislys, lieps
tu Franas Monkelis ir kad bu
Aliszauskui perstot vaikus m o
vo blaivininku tai ir prigulėjo 725 So. Halsted St.
kinti, o szkule pasiims sau ir
DeBt. s.
Chicago. IV
in visas Homestead draugystes
ja paves arba kokiam popui
likosi puikei palaidotas. Lai
arba lieps langus ir duris len
buna jam lengva szioi svetima
tomis užkalt ir tegul sau stovi
tuszczia. Juk jau rnskis ne sy
žemele.
-iJiOTARlUSZAS:ki taip yra padaręs susaidems
233-235 W. Centre St.,
Mahanoy City, Pa.
Apsaugoja
Namus
ir Naminns Rakandus nog Ugnies.
ir kokiams ten mokyklams.
New Baden, Ill.— Darbai Jidžianse Lietuviszka Agentūra. Kantaras
Bankinis ir pardaviste Szipkorcziu ant visokiu Linija
— Tavo teisybe isz dalies
gerai eina dirba pilna laika.
°arduoda Szipkortes ant
Del Draugysczin—
įšoki u drucziausiu ir
bet visgi mokyklų steigimas
— Lietuviu pusėtinas būre (••riaušių
Pristatau puikei Szarias
Laivu,
Maiteles,
rūteles
namie
sėdė

Juostas, Kepuras, Karūnas
yra pagirtinu daiktu ir todėl
jiuneziu Piningus in
lis,
isz
tu
visokiu
atsiranda.
Špilkas
ir L U
jau,
Vinas Dalis Svieto
ji reikia pagirti.
Su kokiu nors reikuN
Del
nekuriu
vyreliu
p.
Tara

freieziause ir pigiause.
kas-link Szipkorcaiu,
7isi tie kurie per mus
— Pagirt tai ir asz kaip ka Per szvente pas ne kuriuos už daika labai reikalingas.
Piningus ir Li
tunte apie tai geria žino
ėjau,
pagiriu, ; bet Tumo ir Alipas mane •
Iszduoda Dostovierne
toisingp
Stikluka
maktelėjau,
mI tu ka nori savo dali
szausko mokyklas asz negirsiu
Ledford, IH — Darbai ge Aatuvoi* kana parasti.
O bet savo protą turėjau
nes ju mes neturėsime ir jose
rai eina, uždarbei neszlekti.
Juk martele Kalėdos,
nesimokinsime. O mano boieas
Kad ir užsitrauktum tai ne
— Oras gražus, szilta.
mokinasi angelskoj szkulej tai
gedąs,
— Lietuviu didelis būrelis,
to ir užtenka. Ot kad Tumas
To the Public!
•< !>« /
7
Svietelis linksminasi,
isz tu visokiu atsiranda. Del
su Aliszausku butu pinigus
We,
the
undersigned,
have
loaded
up
the
two
cars
shown
above
with the Choicest Speci
Arielkele
vieszinasi.
nekuriu
vyreliu
p.
Taradaika
rinke mokykloms, ežia Ameri
mens from our Orchards, Vineyards and Ranches, and sent them EAST for your INSPEC
Kožnas szventes lauke,
labai reikalingas teipgi del tuo
koj pasta'yti tai kas kita o da
TION, with literature descriptive of our section that WE KNOW is the BEST for Climate,
bar kas isz to sau kaip koki Nėr dyvu kad ir užsitraukė, tereliu p. Baltruviene reikalin
Scenery and Productiveness in the Golden State; and added the Famous Hettrich Collection
Vysai
Dykai
Del
Viru
of Curiosities, over a Thousand in number, from all over the world, with the MONSTER
karalaicziai atvažiavo puikiai Bile su ciene, — ba kas per ga ba per daug aluti mauke.
daug,
SHARK CAUGHT IN MONTEREY BAY, CALIFORNIA, 36 Feet Long, Weighing 10,383
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru.
pasirėdė pasisvecziavo, pasiva
Knyga ta prastais, suprastais Žodžiais pasaka kaip gal
Woodlawn, Pa.— Darbai
Pounds, and 460 Years Old, as an ATTRACTION, giving you a REGULAR “WORLD’S
Tai leljieles szelauk.
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja
žinėjo, ir vėl iszvaziava Par
FAIR" ON WHEELS. We bring it to your city, giving you the Greatest Exhibition for littla
arbasypili.nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus
povalei eina, czionais yra tris
Ne
galu
jums
szedien
giedot,
važiavę gali pasigirt, kad tuir kitus išmietimus,
negromulavima,
patrotitu
money you ever saw.
fabrikai.
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rumaTuriu
truputi
iszsimiegot,
reio gud taim, ba jiem nieko
iizma, gonorrhoea arba triperi, naujai _ įgautas lygas,
® If INTERESTED after INSPECTING our EXHIBIT and want more INFORMA
— Lietuviu mažas būrelis,
stricture ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava
nekasztavo kelione, o kaip gar Juk žinau kad visos padorei
TION, WRITE TO US.
Respectfully, ®
namuse privatiŠkai, slapta ir labai pygjai.
jagu
isz
kur
atvažuotu
pora
užsilaikė,
Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus
džiai pavalgė, prisigėrė, kaip
MR. S. H. WYCKOFF ............................................................................. Secretary Napa Chamber of Commerce.
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra
familiju gautu gerus darbus,
Niekur nesivaike,
MR. E. H. BROWN ......................................................................... Secretary Santa Rosa Chamber of Commerce.
puikiai pasivažinėjo, kas ir
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba
MR. FRED HOLMAN ............................................................................ Secretary Willits Chamber of Commerce.
ir gera uždarbi,
nevedea vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara,
Namie
sėdėjo,
pasakys! Ir asz galecz'a, boba
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku
MR. L. J. BULBN ...._,..................................................................... Secretary Calistoga Chamber of Commerce.
— Szitas. miestelis nelabai
Puikei apsiėjo.
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,
MR. C. B, SHAW ............................................................................. Secretary Cloverdale Chamber of Commerce.
palinks važiuot in kita kraju
užmokam
už
pačto,
ing
užpečetita
konverta.
Nesiusk
didelis.
Mr. W. G. POAGE ...................................
Secretary Ukiah Chamber of Commerce^
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant
pasivažinet, jeigu kas man duo Dabar lauksime Naujo Mete
MR. S. H. OLMSTED..................................................................... Secretary San Rafael Chamber of Commerce.
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.
— Czionais patiko
baisi
lio,
tu tiek pinigu, kad galeezia
MR. J M. ALEXANDER .............................................. .................. Secretary H ealdsburg Chamber of Commerce.
DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
mirti du lietuvei, eidami gele
Tojo mažo vaikinelio,
MR. G. B. ANDERSON
............... .............................................. Secretary St. Helena Chamber of Commerce.
DR. JOS. LISTER & CO., L 900 22 Fifth Avenue, CWc**os
užsimoket visus kasztus ir dar
MR. P. H. MILLBERRY.................................................................... Secretary Lakeport Chamber ot Commerce.
Godotinas Tanilsta: Pagal Tamlstos prižadiejma, aB norleėjan
atliktu.
Tik lelijėles malszei apsiejkit žinkeliu in darba, pamirszo
jogTamtatapriBiiiBtumei man vysaidykai včna jnsu knygadel vy;a.
JlR. E. F. JEWELL......................................................................... Secretary Sebastopol Chamber of Commerce, ®
jog reike eit szale, eidamas eks
Juoku nedarikit.
— Ar tu Jonai davei jiems
MR. ROBKRT NEWTON LYNCH .. .Secretary North of Bay Countlee Aseociatlon, Petaluma, California
Vardas......................................... ................ . .........................................................
presinis trūkis suvažinėjo abu
Ant galo “Hepi Niu Jir,
kiek piningu ar aukavai Sau
O
•
Adresas;...................................................... . Steltas...,..........................
■■
du ant smert.
Mahanoy City, pribus Gruodžio 21 lig 26 prie Redingo Stacijos.
lei mokyklom*.
Ne gerkyte daug biri

KUR BUNA NAUDINGI PATADIMA'

„Jus mane išgelbejote”!

x

J. ILGAUDAS, 1613 S. Halsted st., Dept. 10, Chicago, III.

M. K. Wilkewich,

• CONLING-!.

NV. Rynkewiczius

50,000
KNYGŲ

A.

OFFICIAL EXHIBIT FROM FAR-AWAY CALIFORNIA •

Nemokėk dykai 810.00,
VALSTIJOS KASIJER1US LAIKO PININGUS BANKE
3. Inkorporuoti, draugija
Kada mes sergame.
Apsigarsintoju. Jeigu apser
ant $75 GOO 00.
Paklausk apie tai daugelio
gate liga, tai eikite pas savo
4. Akcijos verte bus $10. žmonių ir gausi yvairius atsa
miesto daktara.
VISOS
Siutą ar Overkoti
00.
kymus. Be abejones tai dau
Jaigu turi dantų gėlimą: kor
5- Vienas asmuo negales giausia kada noras valgio nyks
Geriause pirkti pas
nūs ant kojų, tai gausi po 5^
MOTERYS
pirkti originaliszku akcijų ta. Tai teisingiausias atsaky
gyduole. Jaigu nepagelbetu
MAHANOY CITY, PA.
daugiau, kaip 500.
bus sugražinti piningai. Teip
mas, nes mažėjimas ar visiszgi iszsius placzes informacijas
6. Szioji draugija paėmė kas netekimas noro valgio yra
Užpraszom visos Moteris kurios geidže
no ko plaukai slenka ir plin
Visiszkas Turtas
$739,566.97.
‘Shenandoah ’rio Trust Com pirmutiniai besiartinanczios pasilikt “Sveikos ir Drūtos” pi Inos? gi vy bes
ka, pleiskanų atsiradymas ii
Visiszki Depositai
$537,569.34.
ir moteriszkumo, kaip tai kitados buvojaupany
”
Banka
už
globėja
ligos
apsireiszkimai.
Jeigu
mes
YNAI vilnonio ir kitokio materijolo
nupuczkave veidai. Tukstann i stoję, pribūta pas mane ir pamatitu k a
kuri atsakys už visus indetus mėginame ir sugražiname svei padarėm del kitu moterių kurios ir kentėjo
czei dekavoja už dyka rodą.
Turtai
yla
137
Ą
Procento
Depositu.
geriausio dirbinio, pasiūti pagal
pinigus, iki nesus rinks ganė ka apetitą,mes visiszkai laime ant moteriszku nesmagumu. Jaigu jautiesi
Raszyk tuojaus ant adreso:
Tas
yra
protekcija
ir
susiligina
su
sargiausais
tinas nuoszimtis, kad butu me kova. Szitame dalyke pa silpna ir ligūsta, nesisarmatyk nes pribuk
naujausios mados. Visokiu koloriu ir
Gratis Specialiste
jokios abejones.
Bankais szitam Steite.
galima iszsiimti czarteris, ir tariame geriausia gyduole Tri beTokie
dalikai yra per svarbus ant atydeBox 106 Sta. W. Williamsburg
prekių, yra isz ko pasirinkti.
iszsirinkti legaliszka draugijos nerio Amerikoniszka Elexira jimo ant kito laiko, o pas mus aplaikisyte
Kapitulas )
Brooklyn, N. Y.
Pervirszinis $201,925.
valdyba, pastatyta po tam isz Bitter vyno. Jis perdem ap geresne PRIŽURA ir gydimo ne kaip gau
tumėte
namie
no
savo
daktaro.
UI Teipgi visokiu nauju žeminiu apatinu
I’rofitai
)
tikra kaucija.
valo vidurius ir praszalina ne
A-G- GROBLEWSKI
7.
Visoki
draugijos
rasztai
37į procento dep situ.
reikalinga medžiaga iszdirban
gjįj ir virszutinu apredimu. Skribelu, kepu- |||
r’
MalD Sts. Plymouth, Pa.
bus vedami ‘lietuviu kalboje. cze skaudamus gazus. Jis suju 158 So. Washington St.,
Tas parodo kaip szitas Bankas auga.
...SAVININKAS IR FABRIKANTAS...
ru, pirsztinu, marszkinu ir t.t. ir t.t.
Wilkes-Barre, Pa.
Rodosi, jog bus kiekvienam jina virszkinimo oiganus ir už
Garsiu Lletuvlszku-LenklszkuVaistu.
D. M. GRAHAM, .Prezidentas.
i aiszku kad czionai nesirei- Į laikys tvarkoje Jaknu, pilvo, Kur Lietuviszkai ir Lenkiszkai susikalbama
C.L.ADAMS, Vice-Prezidentas.
ir susiraszoma.
BiCvpyj
kalauja auku, bet kas inmokes1 žarnų ir kraujo ligose naudok
D. F GUINAN, Sekretorius.
Jaigu norite gerai pirkti tai pirkite pas
J. J. MEYERS, Kasijerius.
pinigus, tas bus draugijos na Trinerio Amerikoniszka Elxi
...DIRDKT0RIAI...
Parsiduoda Salonas.
riu ir jos turto savininku.
jra isz Bitter vyno, lyginai
A. DANISZEWICZ.
W RYNKIEWICZ
M. GAVULA.
Gražioj vietoj ant W. M»ha
J. HORNSBY.
L. ECKERT.
W. J. MILES.
Toks namas, koki mislija kaip
j nuo anemijos galvos so
pastatyt“ Statymo Draugija pejimo reumatizm ir moterų poy ulyczios, Mahanoy City,
Milda”, ne tai ka butu žiedas ,.
geras traktas. Parsiduos ne Puikus Pluszinei Kotai del Moterui
mus tautos kulturiszko kylimo, I ligose.
'S®86,
brangiai.
Jaigu kas nori pirk
233-235 W. Centre St. Mahanoy City
bet atnesztu atsakanti nuoszimti I Aptiekose Jos. Triuer 1333
Pardavimas geriu Kotu pigiai.
ti,
tegul
atsiszauke
in “Sau
1339
So.
Ashland
Avė.
Chi
(procentą) už indetus piningus
les” ofisą, o jagu kas nemisliPirkome ju daugybe ir paženklinome pigin preke
ir pinigai niekuomet nepražū cago, III.
na pirkti tegul ir neatsiszauke.
ta.
idant greit parduoti.
Dovanai.
Gera proga del atsakanczio
Todėl ir atsiszaukiam in
Mes parduodame dauginus Kailiniu Kotu negu kiti
Kiekvienas Lietuvidzkas Sztominkas
(j ’į)
teipgi privalo užlaikyti visada musu
Atsiusime muso kalendorių žmogaus.
Atsiszaukimas.
Jumis, brangus viengencziai.
gztorai visam pal iete.
puikias Lietuviszkas Gyduoles savo
ant 1912 meto, knygos formate
Sztoruose ant pardavimo, kad musu
kviesdami
in
szi
garbinga
Musu kotai yra teip kaip apgarsinti.
Statymo Draugijos Mildos
MOKYKLA
SZOKIU.
tautieczei reikalaudami galėtu nusi
su gražeis pasiskaitimais. PriWaltz, Two-Step Side Step, Barnpirkti ir
nereikalautu iszduoti
del Pastatymo “Tautiszko darba! Pirkite akcijų kas kiek
Dance, Buck & Wing, Irish Jig Clog,
piningus dovanai kokiems nors apga
siukyte
savo
adresa
ir
20
mar

iszgalit
’
ir
tokiu
budu
instosite
Spanish
Waltz
ir
95
kitokius.
Mahanoy
City,
Shenandoah
vikams
tose
apielinkese.
Sztorninkai
Namo” SlienandoahTije.
raszykite pareikalaudami mus gyduo
lit. Čarąiel, Laudsford.
in draugija kuri rūpinasi ke o gauksite kalendorių per Prof. Julius, 2124S. I laisted St; Chicago, Ill. GUINAN
les,
nes
geras
uždarbis;
parduokvte
(MOVING PICTURES)
paczta dykai.
Guodotini Viengencziai!
sziuom garbingu darbu.
musu tyras Lietuviszkas Gyduoles,
mes gvarantuojame.
ANT BOCZKAUCKU SALES
Bischoffs Banking House.
Nėra abejones, kad kiekvie
Akcijas galima pirkti jau
Polithania State Bank kurias
Egiutero No.l.............................. 25c.
287 Broadway
nam lietuviui yra gerai žinoma dabar už kurias reikia inmoCor. 22d. & Carson Sts.
Egiutero No. 2.............................. 50c.
PREKES GERU GERYMU
Zmijecznik............ 25c., 50c. ir $1.00.
New York
jog rengiasi lietuviai insteigti keti tiki 10 nuoszimtis. arba ( j į)
S. S. Pittsburgh, Pa.
Gumbo Laszai.............................. 35c...Ant Kalėdų Szventes...
Vienintele lietuviszka Banka, uždėta pei
Meszkos Mostis.............................25c.
Tautiszka Narna Shenandoah’ 10 c. nuo dolerio. Su visokiais
paežius lietuvius ir randasi po priežiūra
Bonka 12 Bonku Gcrczlus ,
Trejanka....................................... 25c.
Didelis Balus.
riję. Szis užmanymas yra labai reikalais kreipkitės pas bile
Valdžios. Priimam pinigus suezedinimui
O. B. C. - - 8.
2.50
Linimentas vaikams ...................25c.
Keystone - - pradedant nuo $1.00 ir už sudėtus pas muF
8.50
3.
Gyduoles nuo Kosulio................ 25c.
Sz.
Vincento
parapijos
isz
svarbus, naudingas ir būtinai viena isz žemiau pasirasziusiu
Birmingham Club 1.00
10.
pinigus mokam 1-ta procentą, pnskaitanl
3.50 I
Liepiu Balsamas . - -.................. 25c.
Girardville,
Pa,
Atsibus
5-ta
1.00
Thomp-.on
Sam
10.
3
menesiai.
Siuneziarn
pinigus
in
visai
kas
Anty-Lakson del vaiku ........... 25c.
įžanga 10c. Vaikam 5c reikalingas
Shenandoah’rio ju, kaip
draugijos stovio
1.00
Special - - 12.
dalis svieto, greit ir pigei. parduodam
Milteliai vaikams nuo Kirmėlių..25c.
iriausia
1912
m.
ant
T.
LafferPrivate Stock - 2.00
laivakortes ant visu linijų ir geležkeliu
20.
6.50
’ ’ nuo Kirmėlių del suaugusiu 35c.
lietuviams Nors didele dalis komisijos, arba in “Shenan
Kimelis - - 8.
bilietus Amerikoj ir Kanadoi.
Iszdirbam
2.50
Vanduo nuo Akiu........................ 25c.
ties
sales
N.
Main
St.
Balus
Kimelis - - - 1.00
mus tautiecziu karsztai prita doah Trust Campany” banka,
visokios ruszies Rejentalnus Dokumentus ii
1".
3.50
Ugniatra likis................................ 25c.
Brandy - - 8.
vedam provas seninu krajm. Rejentelna
2.50
Skilvio Laszai............... . . ...... ..25c.
rė sziam užmanymui ir ruoszia kur atsako už sudėtus pinigus 'yra parengtas ant naudos Biandy . - 10.
kancelarijayra rėdoma per valdiszka notara
3.50
Gyd. užlaikimui Viduriavimo ir
Apple
Brandy
3.50
1 <>o
J. G. Miliaucka. Užkvieeziam lietuvius ii
10.
Su augszta pagarbo “Staty- parapijos ir kožnas Lietuvis
Kruvinosios......................... „...75c.
si jin invykdinti, vienok to ne
Apricot
brandy
1
00
10.
Lietuvaites
kreiptis
pas
mus
ir
pavest
nuimt
3.5"
_ I \ - —I
A T ■ 1 .1 1 1 - - 4- ZA VI TT A 1 V. 1x11 4 1 d 1 1 O VII 1’ m
•Uicure’ arba gyd. Rumatyzmo $3.50.
8.
justi bankinius reikalus o per.-itikrisit, kad
užtenka, nes czionai yra tau- mo Draugijos Mildos’ komite privalo pribūti. Grajis pirmos Kock & Rye
Gyd. del nemalimo Pilvo........... 50c.
viskas, kas yra kalbama czion yra teisybe
tas:
klasos orkestrą visokius tautisz
Milteliai apstabdymui Galvos
Tokay, Apricot, Orange,
ir bus iszpildyta greit ir leisyngai. Pinigui
Vynas Port,
skaudėjimo................................ 10c.
— Tik 5 dienos lig Naujam tiszkas, reikalas todėl reikalin
Banana, White Port, Blackberry
siunezant paczeduinui in Banku, arba siusi
L.
M.
Kazunas,
A.
F.
Brikus
ir
svetimtautiszkus
szokius
Laszai nuo Dantų..................... 10c.
ga
prisidėti
kiekvienam
lietu

Kleivi, Catawbn, .
in Lietuva, galima siųst Paczto Money
Metui.
Mostis
nuo gedimo ir prakaitavimo
~
Orderiu, Registruotam Laiszke, ar pei
Kojų..... ......................... -.......... 25c.
lietuviszkoms dickas, V. J. Szliakys, S. Et Ateikyte visi o turėsite liuks iki fl.50.
Expreso Money Orderi.
Per
Szventes
iki
Nauju
Metu
— Szendien antra diena Ka viui, ypatingai
Geležinis
sudrutintojas sveikatos 50c.
Vitaitis ir Konstantas Bubnys. ma laika.
draugijomis.
parduosim Gera California
Vaistas nuo Papauto.................. 15c.
ledu. Daugelis szvencze.
Ineiga ant Balaus tik 250
Gyd. nuo Grippo...................... $1.25.
Invykdinimui szio užrnanyRusiszkai Amerikoniszka Linija.
Plauku apsaugotojas................... 50c.
Didelis bulius.
moterim ir merginoms dykai: Port Wine, Sherry Wine, Tokay Wine
— Svietelis linksminosi sma mo nesiranda praktiszkesVienatine be nersedimo Linija tarpe Amerikos ir Rusijos.
Muilas del Plauku...................... 10c.
Klaret Wine, gražiuose buteliuose po
Milteliai nuo Kepenų.................. 35c.
i j dienu in Roterdama
llį dienu in Liepoju
gei, nes ne buvo girdėti kliks- nio budo, kaip suorganizuoti
Parapija Sz. Ludviko isz
• t k laša $31. _ n i
.t
..........
_ III klasa $33.
Rožes Balsamas............................ 25c.
II ” $45 TDel smulkesniu žinių kreipkitės m musui
,, *
25c.
Butelis
Kinder Baldamas.......................... 25c.
Didelis
balius!
mu ir musztiniu.
I
” $52 i-Agenlus ir centra’iszka kontora.
J r
,,
kooperatyviszka draugija, to- Gilbertono, Pa. parengė miližiBobriaus Laszai........................... 50c.
Kas perka Tavora ne mažiau kaip už
Parengė
dideli
balių
del
pir
Szvelnintojas
..................................35c.
— Piuszas Juodeszka su del ir tveriasi panaezi draugija niszka balu pirma diena Nau
$10.00 tai kasztus prisiuntimo asz A.E. Johnson & Co.,(General Pasienger Agt,.) 27 Eroadway, New York, N.Y.
Kraujo valytojas....................... $2.00.
mos
dienos
Sausio
1912
m.
ant
ju
metu
ant
St.
Niedzinsko
užmoku.
Prisiuskit
savo
adresą
tai
Nervu
Ramintojas
.................... $1.00.
grįžo isz Aszlando ligonbutes. kurios pamatiniai instatai yra
Egzema arba odos uždegimas
jums atsiusiu mano katalioga
sales. Balus yra parengtas ant suszelpimo jauno vyro Vinco asz
Po operacijei pendesitis da tru sekanti:
pas
Vaikus
............................
$1.25.
kuriam rasit visokiu gerymu.
NAUJAS ŽEMINIS TAVORAS
Pleisteris (Kasztavolo)................ 25c.
puti silpnas. Juk namie geriau
1. Suorganizuoti kooperaty naudos bažnyczios ir visi Kuvilos isz. Springfield, Ill
Pamada Plaukams...................... 25c.
Gyd. nuo skaudėjimo Ausise....... 25c.
se praleist szvente.
Sziame laike aplaikome visokiu labaipuikiu Rudeniniu Apredimu
viszka draugija, paremta ant parapijonai privalo pribūti ant 7 ir Adam Strs; balius pra
Gyduoles nuo Piemens................. 50c.
sides
1
ma
valanda
po
piet
ir
del Moterių Merginu ir Mergaicziu. Užpraszome visus atsilankyti
Inžanga
250
Vaikams
100
gra
Vengriszkas Taisytojas Ūsu......... 15c.
— Biznierei teip persieme pardavinėjimo akcijų.
Inkstu Vaistas.............. 25c. ir $1.00.
ir pamatyti szita Nauja Tavora, kokio kituosią Sztoruose vargei
Lietuviszka Krautuve
jis speeialiszka muzike o bus trauksis lig 12 nakcze, už pra
Akines
Dulkeles.......... ................. 25c.
2.
Szios
draugijos
vardas
galima rasti. Szitas Tavoras susideda isz Naujausiu Rudeniniu
straiku, jog mažai užkalbina
...Vyno, Likeru, Areilkos ir Alaus...
Gyd. nuo uždegimo Dantų arba
pasilinksminimo invales del szo visus lietuvius ir lietuvai
Mados Ceikiu, Szilku, visokiu Apatiniu Drapanų, Andaroku,
abelnai skausmo ir skarbutis $1.25.
tavoro, o jagu ir butu straikas bus: “Statymo Draugija Mil
1807 Ca son St,, S.S Fittsbirgh, Pa.
J ekiu, Szlebiu, Trumpu ir ilgiu Kotu ir viską ta ka yra reikalinga
Gyd. nno Parku ir Niežu....... $2.00.
Angliszkai vadinsis visu. Todėl ateikyte visi o visi tes atsilankyt ant to puikaug
Didžiauses Tikras Lietuviszkas
Gyd. nuo Dedervines............... $2.00.
tai ne duos maisto ant knygu- da”.
del apredimo Moterių, Merginiu, Vaiku ir Kūdikiu,
baliaus.
Sklodas
Gerymu
Amerikoi.
o neigaile’ite.
Gyd. nuo Paslaptingos Ligos $5.00.
“
Milda
Realty
Company
”
.
Užlaikome visokiu Ceikiu del Szlubiniu Szlebiu o ir turime teipgi
cziu tik už piningus. CzedinkiniiiHMWfi
gatavu. Del Kūdikiu Knkszto turime visokiu Szlebukiu, Keipu
te piningus.
Kepuraicziu ir t, t. Galima pas mumis pigiaus pirkti negu kitur,
Ateikite o patis persitikrinsiie kad pas mus geriausia pirkti,
—Szi vakara Boczkaucku sale
J. KAZLAUCKAS
j^' Pae mus dirba Lietuvaites.
yra užimta del balaus Birutes
Parduoda Szipkortes
122 W. Center Str.
Draugystes, todėl paveikslu
Mahanov City, Pa
perstatymo szi vakara ne bus.
Už kompanijų preke ant geriausia
ir
greieziausiu Laivu.
Pardarau
26
Alėtas
Senas
Laikrasztis
— Publikines mokslaines
Naujas Audėjus.
visokius Dokumentus ir paliudyja
sustojo nog praejtos petnyezios
Audžia visokes karpetas per Konsuli.
Duodu patarimas
lig 2 Sausio. Daraktorkos ir
Įszeina kas Sereda Brooklyn, N. Y. pagal naujausia būda. Preke visokiuose reikaluose.
truputi pasilsės.
“Vienybe Lietuvninku” didelio 300 už mąstą. Darbas gvaranJ. Kazlauckas
(to Dec. 28).
formato 12 puslapu, talpina moksli- tytas.
— Puikus First National
73
West
St. New York, N.I.
szkus straipnius ,eiles, feljetonus nau
J. Scherer
Bankas bus atidaritas antra
jausias žinias isz visos pasaulės,
Szapas 48 N. Main st.
daugiausia isz Lietuviu gyvenimo ir
diena Sausio 1912 mete. Yra
S. Walunasi
paezios Lietu VOS savu korespondentu
Arba 624 E. Mahanoy St.
tai vienas isz puikiausiu ban
‘‘Vienybe Lietuvninku” buvo
Geriausias Lietuviszkas
Mahanoy
City,
Pa.
ku aplinkinėje, visas pnszakis
visu pirmeiviszku organizacijų organu
Sziauczius ir Czeveriku Sztoras. |
dirbo ir dirbs žmonių gerovei.
ir vyduris yra padirbtas isz
Parduoda visokius apsiavimus už pigesne
Szimet 10d. Vasario sukako 25 metu
murmuro.
preke negu kitur. Užlaiko visokiu Czeveriku
Namine Mokykla
kaip iszeina, isz tos priežasties iszlei-
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Temykite Broliai Lietuvei

Kas Vakara ant 7 ir 9-ad
Subatomis 2:30 Po-piel

j*ikori perk

Bandasi 0
ra hreisne

«g pluūkfoa

die s. Tiktai

yra prie to
Sjm CuifĮDl

Žinios Vietines

kone!

Komnctoria
koris ne sene
lodintajam |

$170,000. Di

ežio dare tev
ain o 30 take

ant intomob:

žodžiu taien
melu uždirbi

apie 60 toks

Ar-gi utini,
* pritefonom
dydelo poeto

Fr.Strawinskas

GERKITE GARSINGA ALU ISZ BRAVORO

—Szi-vakara “Birutes”
balus, ant Boczkaucku

sales. Ejsime visi.
— Karai isz Kalifornijos da
pabus szitam mieste igi 9-tos
adinos. Jaigu da nebuvote pa
matyti szedien da turite proga
tai padaryti.
— Mahanojui randasi 83
karezemos— Lietuviszkos, Len
kiszkos ir Slavoku. Ant nau
ju vietų padavė 5 ypatas.
— Gedimino draugyste nu
tarė per 3 menesius priiminėti
naujus sąnarius tiktai usz 500
instojimo mokesties. Bus pri
imti nog 21 m. lig 40 m. am
žiaus. Norintieji prisiraszyti
tegul ateina ant mėnesiniu su
sirinkimu kurie at-ibuna Utar
ninkais po 20—tai kožno mene
šio, 7 ad vakare ant Lietuviszkos Mokslaines. Nauji prisi
rasze ka neturi Amerikonisz
ku popieruj wdraugyste to
kiems parūpins popieras in
trumpa laika. Szita draugyste
teipgi moka posmertine o ir
paszialpa ligoje. Todėl norin
tieji prisiraszyti prie szitos pui
kios draugystes privalo nepra
leis! szitos progos. Nelaukyte
paskutines dienos— prisiraezy
kite kogreieziause.
(j •;)

— Kalifornijos karai bus
Gilbertone 26 ir 27 szio mene
šio. Giradsville 28 ir 30-to.

ARNH0LTS...
...SCHAEFER
A
>

“VIENYBES ) Metams : : $2.00.
LIETUVNINKU" > Pusei Metu $1.00.
Prenumerata J Užrubežin $3.00.

Užsiraszyti galima visada
Kas nori gaut tik

JUBILEJ1M Nl MERI

Philadelphijos

-: Didžiausias Bravoras Alaus Bonkutes:‘žd[P©[Fū®[pw
----- AGENTAS-----

S. J. MOCKAITIS

226 West Centre UI.,
ORDERUOK SAU

Mahanoy City, Pa.

BAKSA SZEDIEN-

Angliszkos kalbos be
mokintojo (apdaryta)
$1.00.
Vaiku Draugas arba kaip mokintis
skaityti ir aszyti be moki. 15c.
Naujas Budas mokintis raszyti be
mokintojo
10c.
Aritmetika iszmokinimui rokundu
su paveikslais (apdaryta) 35c.
Pinigus siuskit per Money-Order.

P. Mikolainis

Box 62.

New York, N. Y.

N tujas katalogas.

Kas pnsiuns pora markiu tas apprisiusk 10c. markėmis, o tuoj gausi
Paprasta numeri peržiurejimui
laikys puiku lietuviszka iliustravota
siuneziame dovanai, raszik toi.
katalioga kuris reikalingas del visu.
Užsiraszant “VIENYBE LIETUVNINKU”
Adresas;
(į ’UBf)
reikia siųst prenumerata (MoneyK.J. Kraucelun
Order ar Registruotu laiszku pinigai)
120 Grand st.
Brooklyn, N.Y.
ant vardo leidėjo szituom adresu

J. J, PAUKSZTIS & GO.
120-124 Grand Street
Brooklyn, N. Y.
Lietuviszki Mėsininkai

apgaunamas tik bonkutese—

Keaelns.

Daktare SI
deotas North

kinio moksli

niam raporte

atfj.ia vaikas
“Vaikai gy
tėvu, pasinau
kuri aplaiko c

lis isz jin moki

ne gaiszina

VIENYBE LIETUVNINKU

Gramatika

Krauczunas ir Szeskeviczia

1020 E. Centre St.,

Mahanoy City, Pa.

Parduoda visokia Mesa kanopigiause.
O kad du vežimai vis randasi darbe, tai
galima mesa in namus pristatyti in trumpa
laika. V ežimai važuoja in visas dalis mies
to ir in aplinkines Peczes.
Mėsa, Deszras, Taukus ir t.t. teipgi
už maža preke parduoda. Mesa yra visada
ezviežia ir ka noczistaucziai užlaikoma.
Pirkyte mesa nog szitu buezeriu o busite
sveike ir drūti.

Ant pardavimo.
Namai ant keturiu familiju
ant viso loto po no. 604 — 606
West Center ulyczios. Dasižinokyte ant adreso:
(p j')
Thomas Haugh ney
12 E. Mah. St.
Mahanoy City, Pf

kaip tai dart

vaikai, pnlei
ant zobovu ir

I

nadina savo
mokintis ir p

aklais moksle i
ge mok.lus- i
Dak'aras 81

me tikra tiesa

In laika dės

ir Pantaplu del vyriu, moterių ir vaiku,
Gerinusius skurinius ir guminius darbinius
Czebatus ir Czeverikus. Priima visokius
pataisymus ir atlieka dai ba druežiai, puiriai
ir pagal naujausia mada, pigiau negu kili.
Pirkyte savo aysiavimus pas mane o busite
užganėdinti ir suezedinsite piningus.
Vaikams ir Mergaitėms turiu puiku baltu,
geltoniu ir kitokiu koloriu Czeveriku ir
Pantaplu ir per szita menesi parduosiu už
labai pigia preke. Neeikyte passvetimuutezius pirkyte pas tautieti:

1910 lig 191

turezei paauk,
jingo

užmani

biliuna doleri
Carnegis mete

eufirszum 401
padnodam sk

Simona Waluna

mm mete likot

526 W. Centre UI.,
Mahanoy City, Penus.

torezius:

1911
1910

No. 6.

1909

Nusipirkite sau kelett
Buteliu

1908
1907

NORKEVICZIAUS NO. $1

1907

Geriausia Arielka VisM
Mieste. Tik $1 už Buteli
Teipgi ežia gausite ir visokį
kitu gėrimu. Ateikyte dabM
priesz laika, duokite saw
orderi o bus jums pristatyti

Tik ka iszejo!
Severo Lietuviszkas Kalen
dorius ir Sveikatos Vadovas
ant 1912-tu metu yra jau ga
tavas, užtat meldžiame kiek
408 West Mahanoy An.
vieno pasiimti sau viena jo ekzemplioriu. Duodame ji do Vienatine Lietuviszka
Agentūra Amerikoje
vanai!
Apart kalendoriaus žinių ja Ka užsiima pardavinėjimu visoki
me telpa szimtai ilgu ir trum bižniu kokiu tik randasi. Pasekmi
pu straipsniu straipsneliu, pil gai savo darba atliekame, Jaigu noi
bizni parduoti tai kreipkitės pa
nu praktiszku ir naudingu kiek savo
mus, mes rasime pirkėja. Pirkeji
vienam žmogui informacijų.
patarnaujame dykai. Jaigu mislio:
Ta kalendorių reik'a būtinai nate pirkiti Farma arba Namus krei
pkytes pas mus asabiszkai arba pe
turėti kviekviename name. Pa gromata. Mes visada turime daugyb
siimk ekzemplioriu to kalendo visokiu Namu ir Farmu, dydeliu i
riaus artimiausioi aptiekei ar mažių už labai pigia preke.
Adresa vokite
paprastoi raistu krautuvei. Jei
tenai neturės, kreipkis laiszku- A. K. Abraitis & Co
...REAL ESTATE...
cziu pas W. F. Severą Co., Ce
I37 N. 131h. SI.,
Phlladelphli.tt
dar Rapids, Ipwa.

Zbi-z

priesz

Fit Ms I

dome dideli žingeidi! Jllbilejini
numeri, kuris liks tik istoriszku
atmininiu, nes pirmas da Lietuviszku
Laikrasztijoj. Kurie užsisakys ant
metu užsimokės $2. gaus ta numeri,
kaipo dovana.

dor ■’»ri

rimo

1905
1904
1903

1902

S. Norkewicz

1901

lavino

Tomis diet
golia ir Turke,

nog Kinu ir bi
gainnklypaia,
jos.

Dydomas

1,200000

kt

liu su 3,000,0
Turkestaną

tijrkampiuiu t

bwentoju.

žodžiu

tai

užgriebė puik

į

